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Palvelua 
sydämestä

KAMPANJA 100:N VIIMEINEN VUOSI KÄYNNISTYI
LCIF:n kunnianhimoisimman kampanjan loppukiri 
käynnistyi ylimääräisenä neljäntenä vuonna 
VUODEN 2021 YMPÄRISTÖPALKINTO LAHTEEN
Projektissa järjestettiin nuorille tekemistä
elinympäristönsä hyväksi  
LIITON 68. VUOSIKOKOUS JÄLLEEN ETÄNÄ
Mustonen ja Mäki uudet puheenjohtajat

Kansainvälinen presidentti 
Douglas X. Alexander
tavoittelee kaudellaan 
järjestön jäsenmäärän kasvua

Monta tapaa tehdä hyvää. SUOMEN LIONS-LIITTO RY
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Tervetuloa Lions-järjestöön
lionsklubeihin liittyneet uudet jäsenet 2.3.–23.7.2021

A-PIIRI
LC AURA/SISU: Peltonen Ilpo, 
 Vormisto Timo, Mattila Päivi 
LC NOUSIAINEN: Mikkola Tomi, 
 Vuorenpää Marko 
LC SOMERO: Mentula Ari, Räty Marko 
LC PAIMIO: Pusa Erkki 
LC PERNIÖ: Salo Jukka, Pärnänen Pirkka 
LC TURKU/VIOLA: Herranen Elisa

B-PIIRI
LC HELSINKI/RUOHOLAHTI: Westerlund Sari,
 Selosmaa Jenni, Häggman Sirpa 
LC HANKO-HANGÖ: Huhtaoja Sirpa 
LC HELSINKI/LAUTTASAARI: 
 Taskinen Janne, Herlevi Suvi 
LC SIUNTIO-SJUNDEÅ/CHARLOTAT: 
 Collin Laura

C-PIIRI
LC JOKELA: Klemetti Kai 
LC NURMIJÄRVI/ROCK: Luostarinen Tanja,
 Lohilahti Jarkko, Eerikäinen Marjut, 
 Salmi Arja-Liisa, Paakkala Kirsi 
LC NASTOLA: Kunnas Kimmo 
LC HÄMEENLINNA/AULANKO: Nieminen Tanja 
LC FORSSA/KUHA: Achre’n Rolf 
LC HÄMEENLINNA/TAWASTI: Jolula Tapio 
LC HÄMEENLINNA/BIRGER: Viljakka Emilia 
LC TUULOS: Ahonen Ari-Pekka 
LC NURMIJÄRVI/KANERVA: Heikkilä Mervi 
LC KÄRKÖLÄ: Koskinen Markku 
LC VIHTI: Nikander Päivi

D-PIIRI
LC KOUVOLA/HONKA: Meredes Valdez,
 Rauhasalo Hannu, Nikkanen Seppo,
 Janhunen Tanja, Suuronen Hannu,
 Pakkanen Harry, Järvinen Jorma, 
 Nikkanen Mika, Tarvainen Markus,
 Pitkänen Juhani, Nikkanen Mari,
 Hyvärinen Seppo, Koponen Irina,
 Nikkanen Timo, Koponen Ari, 
 Tarvainen Kaija, Pakkanen Päivi,
 Nikkanen Kalle, Hyvärinen Ari 
LC LEMI: Värtö Martti, Hakonen Hannu,
 Junnikkala Mika, Posti Kalle, 
 Mielikäinen Juha 
LC LAPPEENRANTA: Länsivuori Toni, 
 Lehtonen Kimmo, Ruotsalainen Topi 
LC JAALA: Virtanen Tero, Rouhiainen Janne,
 Sharp Sebastian 
LC IMATRA/VUOKSI: Ikonen Heikki,  
 Hämäläinen Mika, Hämäläinen Markus 
LC OTAVA: Turunen Jarkko, Posio Marko,
 Parkkinen Toni 
LC HAMINA: Holopainen Harri, 
 Seppälä Risto, Sakki Matti 
LC PERTUNMAA: Nieminen Henry 
LC LAPPEENRANTA/KANAVA: Valokoski Jani

E-PIIRI
LC RUOVESI: Kojola Pekka  
LC HÄMEENKYRÖ/KYRÖTTÄRET: 
 Tyyskä Helena 
LC YLÖJÄRVI/HELMI: Hirvelä Maarit 
LC TOIJALA/ARVO YLPPÖ: 
 Säteri Tarja, Takkinen Marja 
LC SASTAMALA/VAMMALA: 
 Reino Ilkka, Laine Keijo 
LC URJALA/LINNATTARET: Amee Miia 
LC PIRKKALA/PIRKATTARET: Saxlin Riikka 
LC TAMPERE/KÖYHÄT RITARIT: 
 Juhola Hannu 
LC TOIJALA/AKAA: Renko Jarno

F-PIIRI
LC ÄHTÄRI/OULUVESI: Lehtelä Kari 
LC MALAX: Ahlskog Kent 
LC SEINÄJOKI/TÖRNÄVÄ: Mansour Michael 
LC KUORTANE: Mäki-Mustapää Jyrki, 
 Ala-Honkola Jussi 
LC MALAX: Björkell Daniel 
LC KAUHAJOKI/ARO: Uusi-Kyyny Pekka

G-PIIRI
LC KUOREVESI: Kauppila Esa 
LC JYVÄSKYLÄ/LOHIKOSKI: 
 Vanhanen Juha, Vuorenpää Timo 
LC HARTOLA: Kuru Miska 
LC JYVÄSKYLÄ/JYVÄSSEUTU: 
 Heinonen Kari 
LC KIVIJÄRVI: Toivakka Katja,
 Toivakka Tuomas 
LC KORPILAHTI: Autio Pekka

H-PIIRI
LC SAVONLINNA/LINNATAR: 
 Kotoneva Eira, Sairanen Anne, 
 Kopra Johanna 
LC VALTIMO: Pekkarinen Petri, 
 Huusko Kimmo 
LC KESÄLAHTI: Toivanen Janne, 
 Westerhoff Siewert 
LC PUNKAHARJU: Uronen Niina 
LC KITEE/KEISARINNA: Musikka Tarja 
LC KONTIOLAHTI/URSULAT: 
 Pakarinen Minna 
LC PARIKKALA/SIIKALAHTI: Haavisto Seppo 
LC KERIMÄKI: Holopainen Kimmo 
LC JOENSUU: Keränen Tiina 
LC KERIMÄKI/PURUVESI: Kosonen Tiina 
LC JOENSUU/ADAM & EVA: Mutanen Timo

I-PIIRI
LC OULU/RAATTI: Mustikkaniemi Juho 
LC KEMPELE/AURORA: Loppi Marita 
LC SOTKAMO/SAPSOTTARET: 
 Korkealehto Roosamaria, 
 Taskila Marja-Riitta 
LC SOTKAMO/VUOKATTI: Helenius Katja

K-PIIRI
LC IISALMI/KOLJONVIRTA: Saarmala Tero 
LC TERVO: Askola Jarmo 
LC SUONENJOKI/SOITTU: Hotti Seppo 
LC IISALMI/YLÄSAVOTTARET: 
 Jouhki Jenna, Kajanus Kaisa 
LC KUOPIO: Tolvanen Kari

L-PIIRI
LC ROVANIEMI/OUNASVAARA: 
 Haavikko Anja, Hiukka Raili, 
 Selin Kristiina, Väisänen Anne-Mari,
 Virtanen Eila, Kemppainen Rauni,
 Havukainen Helena, 
 Kestilä Marja-Leena, Salmela Kaisa,
 Heikkilä Sirkka-Liisa
LC RANUA: Alvarez Kristian 
LC KEMINMAA/NEIDONKENKÄ: 
 Takkinen Tuulikki 
LC ROVANIEMI/PETRONELLA: 
 Kukkonen Tuula, Saarenpää Anneli 
LC ROVANIEMI/PÖYLIÖ: Lammi Markku

M-PIIRI
LC KIIKKA: Vatka Jani, Inkinen Harri, 
 Hepokorpi Rauno, Kouhia Jaakko, 
 Toivonen Hannu, Laiho Jukka 
LC HUITTINEN/DORIS: Mähkä Leena 
LC PUNKALAIDUN/FIINA: Liistokki Virve 
LC RAUMA/KANALI HELME: 
 Koivusalo Satu 
LC KANKAANPÄÄ/KESKUSTA: 
 Korvala Mikko 
KANKAANPÄÄ/KUNINKAANLÄHDE: 
 Tuori Juhani

N-PIIRI
LC HELSINKI/MELLUNMÄKI: 
 Selki-Rocchi Elisa 
LC ASKOLA: Jäppilä Matti 
LC HELSINKI/SOIHDUT: Halmela Sirpa 
LC HELSINKI/KULTTUURILEIJONAT: 
 Saarinen Anitta, Vanhatalo Tuula, 
 Jaskari Päivi, Mukala Kristiina 
LC HELSINKI/VIAPORI: Havusela Marita 
LC HELSINKI/FINLANDIA: Rimali Lasse 
LC HELSINKI/KONTULA: Lindholm Jan 
LC HELSINKI/MALMITTARET: 
 Makkonen Hannele 
LC HELSINKI/PAKINKYLÄ: 
 Korhonen Kimmo 
LC HELSINKI/KÄPYLÄ: Poutiainen Janne

O-PIIRI
LC LESTIJÄRVI: Koskenmäki Heidi 
LC OULAINEN: Hevosmaa Petri 
LC KÄRSÄMÄKI: Tuomisto Anna-Leena 
LC LESTIJÄRVI: Koskenmäki Antti
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Kannen kuva: LCI. Kannessa kauden 2021–2022 
kansainvälinen presidentti Douglas X. Alexander.

Ilmoitusaineistot 
Sem Schubak
sem.schubak@cre8.fi
p. 040 553 5190
Viestintätoimisto CRE8 Oy 
Fredrikinkatu 81 C 46, 00100 Helsinki
Lion-lehden ilmestymisaikataulu 2021 
Numero 1  11.2. digilehti Aineistopäivä 7.1.
Numero 2  1.4. Aineistopäivä 25.2. 
Numero 3  27.5. Aineistopäivä 22.4. 
Numero 4  2.9. Aineistopäivä 29.7. 
Numero 5  21.10. digilehti Aineistopäivä 16.9. 
Numero 6  9.12. Aineistopäivä 4.11.

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

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

ILMOITUKSET

Numero 4 / 2021 • www.lions.fi/lionlehti
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Osoitteenmuutokset Lionien osoitteenmuutokset tekee klubin sihteeri MyLCI-jäsenrekisteriin. 
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Lue lisää skannaamalla QR-koodi 
matkapuhelimellasi

OLEMME KAIKKI YHTEYDESSÄ TOISIIMME
Jopa näinä ennennäkemättöminä aikoina pysymme yhteydessä toisiimme 
palvelun kautta. Lionien kansainvälinen rauhanjulistekilpailu on yli 30 vuoden 
ajan yhdistänyt ihmisiä ympäri maailmaa ja antanut lapsille mahdollisuuden 
ilmaista näkemyksiään rauhasta. Järjestä rauhanjulistekilpailu omalla alueellasi. 
Lisätietoja rauhanjulistekilpailusta löydät sekä Lions Clubs Internationalin että 
Suomen Lions-liiton verkkosivustolta. Tilaa kilpailupaketti tänään osoitteesta 
www.lionsverkkokauppa.fi.

KANSAINVÄLINEN RAUHANJULISTEKILPAILU
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Palvelun salaisuus
HYVÄT LIONIT, ensimmäisenä LION-lehtiviestinäni teille haluan pu-
hua pienistä asioista. Kun Lions Clubs International aloitti toimin-
tansa yli 100 vuotta sitten, järjestön perusajatuksena oli, että niiden, 
jotka voivat auttaa, pitäisi auttaa. Se oli niin yksinkertaista.
 Minut on kasvatettu samojen arvojen pohjalta. Kasvoin 
Brooklynissä, missä useimmat perheenjäsenet tekivät ankarasti töitä 
ja tulivat työpäivän jälkeen kotiin uupuneina. He näkivät kuitenkin, 
miten arvokasta toisten tukeminen oli. He tiesivät olevansa vahvempia
yhdessä. He tiesivät myös, että olivatpa he 
miten väsyneitä tahansa tai miten rankal-
ta heidän oma kamppailunsa tuntuikin, 
heillä oli kuitenkin jotakin annettavaa 
muille. Niinpä he antoivat.  
 On helppoa vaikuttaa. Se on se sa-
laisuus, jonka monet lionit jo tietävät ja 
jonka toivoisin useampien ihmisten tie-
tävän. Ei tarvitse lopettaa kaikkea kärsi-
mystä ihmiskunnasta – ei omin voimin 
– mutta voi helpottaa yhden ihmisen kamppailua. Voi poimia kan-
nettavakseen yhden ihmisen kuorman ja kantaa sitä hetken matkaa. 
 Kun ajattelee palvelua näin pieninä hetkittäisinä palasina, on hel-
pompaa huomata, kuinka monta tapaa on antaa takaisin. Siitä tulee 
vielä helpompaa, kun me jokainen kutsumme klubiimme uuden 
jäsenen. Näin saamme uusia auttavia käsipareja ja lisää palvelua 
sydämestä.  
 Tiedän, että olemme kaikki kiireisiä ja meillä kaikilla on raskaita
taakkoja kannettavana – erityisesti näinä päivinä. On kuitenkin 
muistettava, että lioneina tekemämme pienet asiat ovat yhtä tärkeitä 
kuin suuret asiat. Sinun tapasi palvella saattaa näyttää erilaiselta kuin 
minun tapani tai samalla kadulla asuvan kaverin tapa palvella. Sehän 
on vain hyvä juttu. Se luo meille tasapainoa ja moninaisuutta. Se 
tekee meistä lioneita.  
 Minulle on suuri kunnia aloittaa tämä tuleva vuosi kansainvä-
lisenä presidenttinänne ja odotan innokkaasti voivani palvella teitä 
sydämestä.•

douglas x. alexander
Kansainvälinen presidentti, 
Lions Clubs International

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

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

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

Pienet asiat 
ovat yhtä 
tärkeitä kuin  
suuret asiat.

KANSAINVÄLISELTÄ PRESIDENTILTÄ
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Lue lisää skannaamalla QR-koodi 
matkapuhelimellasi

OLEMME KAIKKI YHTEYDESSÄ TOISIIMME
Jopa näinä ennennäkemättöminä aikoina pysymme yhteydessä toisiimme 
palvelun kautta. Lionien kansainvälinen rauhanjulistekilpailu on yli 30 vuoden 
ajan yhdistänyt ihmisiä ympäri maailmaa ja antanut lapsille mahdollisuuden 
ilmaista näkemyksiään rauhasta. Järjestä rauhanjulistekilpailu omalla alueellasi. 
Lisätietoja rauhanjulistekilpailusta löydät sekä Lions Clubs Internationalin että 
Suomen Lions-liiton verkkosivustolta. Tilaa kilpailupaketti tänään osoitteesta 
www.lionsverkkokauppa.fi.

KANSAINVÄLINEN RAUHANJULISTEKILPAILU
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Lionstoimintaa 
vuodesta 1950
Suomalaisen lionstoiminnan vuosipäivää 
14.8. vietettiin tänä vuonna Helsingissä
Kolmen Sepän aukiolla, jonne jalkauduimme 
esittelemään upeaa toimintaamme. 
anna-kaisa jansson, päätoimittaja

6

KUVA: ANNA-KAISA JANSSON
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L
eijonanluola löytyi tänä vuonna Kol-
men Sepän aukiolta Aleksanterinka-
dun ja Mannerheimintien risteykses-
tä. Tarjolla oli Polarspringin puhdasta 
suomalaista lähdevettä Kotkamill-
sin mukeista. Kyytipoikana sai aimo 
annoksen myös lionstietoutta, kun 

toimme esittelyteltalla esille kaikenlaisia leijo-
nia ja leoja sekä monia tapojamme tehdä hyvää.
 Lionstoimintaa on ollut Suomessa jo yli 
70 vuoden ajan. Ensimmäinen suomalainen 
lionsklubi LC Helsinki-Helsingfors perustettiin 
14.8.1950. 
 Tapahtumaan poimimme painopistealueiksi 
yleisen lionstoiminnan esittelyn lisäksi nuoriso-
vaihdon, LionsQuestin, Puhtaat vedet, Orkester 
Nordenin, leotoiminnan sekä ensi kauden uu-
den Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen, 
KiTeNet-kampanjan.
 Lionstoimintaa olivat esittelemässä joukko 
lioneita, kauden puheenjohtaja, uusi toiminnan-
johtaja, toimialajohtajia ja työryhmien puheen-
johtajia. 
 Myös ainakin Seinäjoella ja Oulussa jalkau-
duttiin yleisötapahtumaan juhlapäivän kun-
niaksi.•

Leijonaluolassa jaettiin tietoa lionstoiminnasta, ilmapalloja, heijastimia ja uusia jäsenhankintaesitteitä.
<<<  Siirtotatuoinnit kiinnostivat pieniä ohikulkijoita. KUVAT: ANNA-KAISA JANSSON

Tänä vuonna tarjolla oli Polarspringin puhdasta suomalaista lähdevettä Kotkamillsin mukeista.

Lionstoimintaa oli esittelemässä myös liiton kauden 
puheenjohtaja Sanna Mustonen ja uusi toiminnan-
johtaja Petri Kaukiainen.
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Kilpailu on kauden aikana kolmiosainen: 
• 1.7.–31.10.21
• 1.11.21–28.2.22
• 1.3.–30.6.22 
Klubi voi osallistua jokaiseen 
kolmeen kilpailusettiin ja joka kerta 
myös useammalla eri aktiviteetilla. 

AJANKOHTAISTA
Koonnut Anna-Kaisa Jansson

T
ämä monille tuttu kampanja kut-
suu vuosittain suomalaiset aut-
tamaan maailman kaikista hei-
koimmassa asemassa olevia lapsia. 
Nenäpäivä luottaa leijonien apuun, 

jotta voimme yhdessä tukea maailmalla las-
ten koulutusta, terveyttä, turvaa ja ravin-
nonsaantia.
 Koronapandemian vuoksi lapset ympä-
ri maailman ovat joutuneet entistä heikom-
paan asemaan ja tuelle ja turvalle on edel-
leen suuri tarve. Pandemian vuoksi muun 
muassa lasten koulunkäynti on vaikeutunut 
monilla alueilla ympäri maailmaa. Nenä-
päivän järjestöjen ammattitaito takaa, että 
lahjoituksilla saadaan aikaan vaikuttavia 
tuloksia ja parannetaan maailman kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevien lasten ase-
maa. Vuosien varrella Nenäpäivällä on ollut 
myönteinen vaikutus miljoonien ihmisten 
elämään ja tulevaisuuteen.

Miten leijonat voivat 
osallistua Nenäpäivään?
Nenäpäivä-keräyksen järjestäminen on lei-
jonien asiantuntemuksella sekä hauskaa 
että helppoa. Keräys voi olla mitä tahansa: 

lipaskeräystä, hyväntekeväisyyskävelyitä, 
sököturnauksia tai sitten Nenäpäivän viet-
toa lähimmäisten kesken kotikatsomos-
sa. Osallistua voi juuri omalla tavallaan, ja 
pienelläkin panoksella voi saada leijonille 
myönteistä näkyvyyttä.
 Nenäpäivä-säätiö haluaa muistuttaa 
kaikkia leijonia turvallisuudesta ja mah-
dollisista rajoituksista, joihin pitää kiinnit-
tää erityistä huomiota myös vuoden 2021 
keräystä suunnitellessa.
 Varsinaista Nenäpäivää vietetään per-
jantaina 12.11.2021, jolloin on aika lausua 
yhdessä kiitos ja antaa hyvän kiertää maa-
ilman lasten parhaaksi.•
Materiaalitilaukset ja lisätiedot: nenapaiva.fi

Lionsklubit Nenäpäiväkeräyksessä
Lionsklubien ja Nenäpäivän yhteistyö on muodostunut 
jo iloiseksi perinteeksi. Vaikka Nenäpäivä-säätiön ja 
Lions-liiton välinen sopimus ei enää olekaan voimassa, 
voi jokainen klubi osallistua omalla päätöksellään.
pdg reijo stedt ja lion tauno laine, 
lions – nenäpäivä yhteistyö

Osallistu 
aktiviteettikuvakilpailuun
YKSI KUVA KERTOO enemmän kuin tuhat sa-
naa, siispä etsimmekin paljon puhuvia ku-
via klubien aktiviteeteista. Materiaalin avulla 
kerromme toiminnastamme ympäri Suomen 
ja samalla käyttöömme kertyy kattava kuva- 
ja aktiviteettipankki toistemme hyödynnet-
täväksi.
 Osallistuminen on helppoa. Mene liiton 
jäsensivuille www.lions.fi/jasenille/jasenyys/
kerro-itsestasi-lionina/ ja kirjoita Klubitari-
noita-kategoriaan napakka muutaman rivin 
kuvaus aktiviteetista: Mikä klubi teki mitä ja 
missä sekä liitä mukaan kilpailukuva jpg-tie-
dostona.
 Voittajakuvan valitsee brändityöryhmä 
ja voittanut klubi saa palkinnoksi rahapal-
kinnon klubin aktiviteettikäyttöön.
 Ei kun kuvaamaan!•

AKTIVITEETTIKUVAKILPAILU
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Oikaisu
LION-LEHDESSÄ 3/21 sivulla 19 oli piirin 107-O
piirikuvernöörin Helinä Marjamaan klu-
bin kohdalla harmittava virhe. Klubin nimi 
on LC Kokkola/Kokkotar. Pahoittelut vir-
heestä.•



9

PUHEENJOHTAJALTA
sanna mustonen
Puheenjohtaja 2021–2022

9

Sinä olet tärkeä
ARVOISA LION TAI LEO, oletpa jäseniältäsi nuori tai vanha, sinä olet toimintamme 
kulmakivi ja tärkein voimavara. Yhtään palveluaktiviteettia ja ainuttakaan varainkeruu-
tempausta ei saada aikaan ilman jäsenten palvelutyöhön antamaa aikaa, osaamista
ja energiaa. Aikamme on kallisarvoista ja siihen tulee suhtautua kunnioituksella. 

Tehkäämme siis tarpeellisia, merkityksellisiä asioita, jotka
kirjataan yksinkertaisina MyLion-raportteina muistiin. 
Näin saamme antamamme ajan ja 
tekemämme työn näkyviin ker-
ryttämään lionien maailman-
laajuista palvelupottia.
     Oletko tyytyväinen omaan 
rooliisi klubissasi ja klubisi ak-

tiviteetteihin? Saatko tehdä sinua kiinnostavia asioita ja 
toimia itsellesi tärkeissä palveluprojekteissa? Koetko itsesi 
tarpeelliseksi? Ovatko klubisi kokoontumiset viihtyisiä ja 
mukavia? Tunnetko toiset klubilaiset? Onko teillä hauskaa 
yhdessä? Tuottaako toimintanne iloa?
 Toivon, että jokainen klubi käy jäsentensä kanssa kau-
den alkaessa läpi näitä kysymyksiä ja suhtautuu saatuihin 
vastauksiin kuin arvokkaisiin aarteisiin. Jos jäsenpalaute 
on positiivista, jatkakaa hyvin valitulla tiellä. Jos palaute
tuo esiin tyytymättömyyttä toimintaanne kohtaan, 
kiittäkää rehellisestä palautteesta ja reagoikaa muutos-
tarpeisiin.
 Kun saamme tehdä mieluisia palveluteh-
täviä hyvässä hengessä, klubit kukoistavat. 
Yhteisöllisyys liimaa meidät yhteen ja vies-
tittää ympärilleen niitä houkuttelevia fero-
moneja, jotka kutkuttavat uusia kontakteja 
hakevien ja auttamisväyliä etsivien nenissä. 
Tyytyväiset jäsenet ovat lioneita ikuisesti; ei 
velvoitteista vaan halusta palvella ja ilosta 
toimia yhdessä. 
 Energistä ja iloista toimintakautta 
toivottaen.•

Yhteisöllisyys
liimaa meidät
yhteen.
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Kuukauden teemat 
kaudella 2021–22
KAUDELLA 2021–22 liiton kuukauden teemat 
esittelevät maailmanlaajuisia palvelun avus-
tuskohteita, suomalaisen lionstoiminnan ar-
voja ja viimeisenä aiheena on kiitos. 
 Aiheet tuodaan esiin liiton uutiskirjeissä,
webinaareissa ja kuvernöörikirjeissä. Toi-
vomme, että klubit nostaisivat aiheet esiin 
seuraavassa kokouksessaan ja kävisivät niistä
keskustelua: mitä kyseinen arvo klubille 
merkitsee tai miten palvelualueen tiimoilta 
voitaisiin klubissa toimia. 
 Toteutuksen ei tarvitse olla sidottuna 
kuukauteen, vaan se voi tapahtua missä koh-
taa kautta tahansa. Teemoissa on kuitenkin 
huomioitu, että esimerkiksi lasten syövän 
kuukausi on syyskuu ja siksi aihe esitellään 
jo elokuussa.•

• Elokuu: Lasten syöpä 
 Uutiskirje 15.8. ja webinaari 25.8.

• Syyskuu: Näkö 
 Uutiskirje 19.9. ja webinaari 30.9.

• Lokakuu: Diabetes 
 Uutiskirje 17.10. ja webinaari 28.10.

• Marraskuu: Nälkä 
 Uutiskirje 14.11. ja webinaari 25.11.

• Joulukuu: Palveluhalu ja ihmisläheisyys   
 Uutiskirje 12.12 ja webinaari 16.12.

• Tammikuu: Kansainvälisyys 
 Uutiskirje 16.1. ja webinaari 27.1.

• Helmikuu: Paikallisuus ja talkootyö 
 Uutiskirje 13.2. ja webinaari 24.2.

• Maaliskuu: Ympäristö 
 Uutiskirje 13.3. ja webinaari 31.3.

• Huhtikuu: Luottamus
 Uutiskirje 17.4. ja webinaari 28.4.

• Toukokuu: Kiitos 
 Uutiskirje 15.5. ja webinaari 25.5.

KUUKAUDEN TEEMAT 2021–22
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K
yselyn tuloksista saadaan arvo-
kasta näkymää siihen, miltä toi-
minta meistä itsestä tuntuu ja mi-
hin suuntaa brändiä pitäisi lähteä 
kehittämään.

 Kyselyyn vastattiin 1 999 kertaa ja suu-
rin vastaajaryhmä olivat 50–60-vuotiaat 
miehet. Naisvastaajista eniten vastauksia 
saapui myös 50–60-vuotiailta. Seuraavim-
maksi aktiivisimmin vastasivat 60–80-vuo-
tiaat. 
 Kyselyyn vastanneiden ikä- ja sukupuo-
lijakauma vastaa hyvin jäsenistöä. Nuorem-
pien jäsenten vastausmäärä oli matalampi 
kuin iäkkäämpien, sillä he muodostavat vä-
hemmistön jäsenistössä. Todennäköisesti 
50–60-vuotiaiden vastausprosentti oli kor-
kea juuri siksi, että sähköinen kyselyalusta 
palveli heitä hyvin, kysely oli ajankohtainen 
ja tärkeäksi koettu.

Byrokratian runsaus haasteena
Yleisesti voidaan todeta, että kysely on he-
rättänyt kiinnostusta ja että moni vastaaja 
on sukupuoleen katsomatta kokenut toi-
minnan kaipaavan uudistamista, jotta eri-
tyisesti jäsenuudistusta kyettäisiin toteutta-

Väljemmät toimintamuodot kiinnostavat
Suomen Lions-liiton brändityöryhmä perustettiin jatkamaan 
jo aikaisemmin toimineiden työryhmien toimenpiteitä 
Lions-brändin tunnettuuden kehittämiseksi. Brändityön alkuun 
työryhmä päätti tehdä kyselyn jäsenistölle leijonien minäkuvasta.
BRÄNDITYÖ / kati jaatinen ja tiia häyry

maan. Useissa avovastauksissa korostetaan, 
että toiminnan sisällä on tehtävä muutos ja 
asenteesta ”näin on aina ollut, näin me aina 
teemme ja näin tulee aina olemaan” pitää 
päästä eroon, jos uudistusta ja jatkoa toi-
minnan saralla halutaan. 
 Erityisesti byrokratian runsaus on 
koettu haasteeksi, joka vie intoa vapaa-ajan 
hauskaksi, innostavaksi ja merkitykselli-
seksi tarkoitetusta harrastustoiminnasta. 
Myös perinteikkäät tavat saavat jäseniltä 
kritiikkiä. Esimerkiksi seremonialliset pal-
kitsemiset, poissaolojen korvaamiskäytän-
nön ja 100 % läsnäolosta palkitsemisen osa 
vastaajista koki jopa vastenmielisiksi. 
 Harrastus, joka on kaavoihin kangis-
tunutta kokoustamista, ei kiinnosta va-
paa-ajan harrastuksena. Toiveissa ovat väl-
jemmät toimintamuodot, konkreettinen 
tekeminen ja erityisesti monenikäisen jäse-
nistön kokoon saaminen avoimemmalla ja 
vapaamuotoisemmalla klubitoiminnalla.• 

Lämmin kiitos kaikille aikaansa kyselylle antaneille
– työryhmä jatkaa työtään kohden tavoitteiden 
määrittämistä brändityölle sekä ehdotusta 
brändin kirkastamiseen tähtäävistä toimenpiteistä.

Tilaa Lionsverkkokaupasta 
hyvissä ajoin
KAUDEN ALETTUA on taas hyvä muistuttaa 
Lionsverkkokaupan toiminnasta. B- ja N- 
piirien vapaaehtoiset hoitavat tarvikemyyn-
tiä heinäkuuta lukuun ottamatta kerran 
viikossa. Tilaathan siis haluamasi tuotteet 
hyvissä ajoin, vähintään kuukautta ennen 
tarvetta. 
 Tilauksia otetaan vastaan ainoastaan 
verkkokaupan kautta. Tilausohjeet löytyvät 
verkkokauppasivuilta sekä kirjallisesti että 
videona.
 Verkkokaupasta löydät erilaisia pinssejä, 
palkitsemistuotteita, koruja ja käyttötavaraa. 
Sieltä voit tilata myös rauhanjulistepaketit, 
uuden jäsenen paketit ja Leijonat puhtai-
den vesien puolesta -tuotteita. Tutustu myös 
poistettavien tuotteiden alekoriin.•
Verkkokauppa löytyy osoitteesta 
www.lionsverkkokauppa.fi/.

Europa Forum järjestetään 
Kreikassa
SEURAAVA Lions-järjestön Europa Forum 
2021 järjestetään Kreikan Thessalonikissa 
7.–9.10.2021.•
Lue lisää tapahtumasta sivulta 
https://europaforum2021.gr/.
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Harrastus, joka on kaavoihin kangistunutta kokoustamista, ei kiinnosta vapaa-ajan harrastuksena.
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Hyväntekijäksi on halukkaita
OLEN PARI KUUKAUTTA KATSELLUT maailmaa uusin silmin. Kun kesäkuun alussa 
sain iloisen uutisen valinnastani Suomen Lions-liiton toiminnanjohtajaksi, silmäni 
herkistyivät löytämään leijonia.
 Kiersin kesällä paljon ympäri Suomea ja hämmästyin, kuinka monella paikka-
kunnalla astuin sattumalta ravintolaan tai kauppaan, joka toimi paikallisen klubin 
kokouspaikkana tai varainkeruupisteenä. Näin oli Joroisissa, Kerimäellä, Miehikkä-
lässä, Siilinjärvellä, Sotkamossa ja Tammisaaressa.
 Tai sitten törmäsin lionstoimintaan muulla tavoin. Kangasniemellä lyhtypylvään 
mainoskyltissä oli iso Lions-tunnus ja QR-koodi, jonka takaa löytyi muun muassa 
tietoa klubin kokousajankohdasta. Erinomainen tapa viestiä. Toivottavasti klubi on 

saanut vieraakseen lioneita muista klubeista. 
Pertunmaalla klubi oli osallistunut näyttävän 
muistomerkin pystytykseen. Punkaharjulla 
sain nauttia roskattomasta tiestä ja luonnosta 
LC Punkaharjun uurastuksen ansiosta. Kiitos. 
Ja on aivan varmaa, että useimmilla paikka-
kunnilla en vain osunut juuri siihen paikalli-
sen klubin kohteeseen.
      Minulle, tuoreelle toiminnanjohtajalle, 
tämä kertoo hienoa tarinaa 

lionstoiminnasta Suomessa. Lionien palvelusta, läsnäolosta ja 
paikallisen yhteisön tukemisesta. Se oli yksi lionstoiminnan 
hienous, joka innosti minua hakemaan toiminnanjohtajan 
tehtävää. Paikalliset innokkaat vapaaehtoiset tekevät hyvää 
oman kotipaikkansa ja yhteisönsä parhaaksi. Kun avun ja 
palvelun kohteita saa valita joustavasti, voidaan tehdä isoja
ja pieniä hyviä tekoja, joilla on vaikutusta. Lionsklubien 
jäsenet muodostavat valtavan verkoston ja voima-
varan, josta saa iloa koko Suomi.
 Emme ole yksin. Hyväntekijäksi on halukkaita.
Kaikkialla Suomessa. Myös siellä, missä väkeä 
on vähemmän ja erityisesti siellä, missä väkeä 
on enemmän. Tämä on mahdollisuus lions-
toiminnalle. Kun kerromme ihmisille tilai-
suudesta päästä mukaan auttamaan omaa 
yhteisöään ja kutsumme ihmisiä mukaan 
klubeihimme, voimme tehdä enemmän hy-
vää. Uudet ihmiset tuovat klubeihin uusia 
ajatuksia, ideoita ja intoa sekä saamme uu-
sia ystäviä.
 Toiminnasta kertomiseen meillä on ti-
laisuus aina, kun olemme liikkeellä ja erityi-
sesti lokakuussa Hyvän Päivänä. Annetaan 
ihmisille mahdollisuus päästä mukaan teke-
mään yhä useammasta päivästä hyvä.• 

TOIMINNANJOHTAJALTA
petri kaukiainen

Toiminnanjohtaja

Lionit muodostavat 
valtavan verkoston 
ja voimavaran, josta 
saa iloa koko Suomi.

11

K
U

V
A

: T
EE

M
U

 O
K

SA
N

EN

TOIMINTAKAUSI 2021–2022

TAPAHTUMAKALENTERI

HALLITUKSEN KOKOUKSET
• Syksy: 12.8. / 16.9. / 21.10. / 11.11. / 
 9.12. (optio)
• Kevät: 27.1. / 24.2. / 31.3. / 
 28.4. / 10.6.

KUVERNÖÖRINEUVOSTON 
KOKOUKSET
• 4.9. Etäkokous
• 26.–28.11. Kuopio 
• 11.–13.3. Kokkola

VUOSIKOKOUS
• 10.–12.6.2022 Kouvola

KANSAINVÄLISET KOKOUKSET
• 7.–9.10.
 Europa Forum,
 Thessaloniki, Kreikka
• 21.–22.1.2022 
 NSR-kokous, Islanti 
• 24.–28.6.2022 
 Kansainvälinen vuosikokous, Montréal

MESTARUUSKILPAILUT
• 11.9. Mölkky, LC Saarijärvi

Klubien taloudellista tukea 
jatketaan
KANSAINVÄLINEN JÄRJESTÖ on luopunut 
kaikista perustamis- ja liittymismaksuista 1. 
heinäkuuta – 31. joulukuuta 2021.
 Koronaviruspandemia vaikuttaa yhä lio-
nien työhön ympäri maailmaa, aiheuttaen 
monissa tapauksissa taloudellisia vaikeuksia 
lioneille ja ihmisille, joista välitämme.
 Nämä lisätoimenpiteet auttavat lioneita, 
jotka ovat joutuneet kohtaamaan taloudelli-
sia vaikeuksia ja klubimme saavat niiden tar-
vitseman tuen ja kannustuksen näinä haasta-
vina aikoina.•

Hyvän Päivänä tehdään hyvää 
VALTAKUNNALLISTA Hyvän Päivää vietetään 
taas 8.10. Hyvän Päivän yhteydessä palkitaan 
Leijonien Hyvä teko tai Vuoden Hyväntekijä 
sekä valtakunnallinen Hyväntekijä.
 Leijonilla ja lionsklubeilla on ollut mah-
dollisuus tehdä ehdotuksia palkinnonsaajis-
ta. Myös voittajaehdotuksen tehnyt palki-
taan. Ensimmäisen kerran valinnat tehtiin 
vuonna 2015.•
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Lasten Leijonahiihdot 
jatkuvat jälleen
SUOMEN LIONS-LIITON ja Suomen Hiihto-
liiton yhteistyö lasten ja nuorten hiihtohar-
rastuksen lisäämiseksi jatkuu talvella 2022. 
Toissavuonna alkaneen yhteisen kampanjan 
tavoitteena on järjestää Lasten Leijonahiih-
dot koulujen hiihtolomien aikaan ja kannus-
taa lapsia hiihtämään.
 Lions-liiton puolesta kampanjasta vas-
taava PDG Erkki Lappi  toivoo, että klubit 
ottaisivat Lasten Leijonahiihdot perinteiseksi 
aktiviteetikseen ja tarjoaisivat lapsille liikunta-
tapahtuman. 
 Lionsklubit vastaavat tapahtuman järjes-
tämisen lisäksi muun muassa kaikille osal-
listujille jaettavan palkintomitalin hankki-
misesta. Lasten Leijonahiihto -mitalit ovat 
myynnissä Lions-verkkokaupassa www.lions-
verkkokauppa.fi.•
Lisätietoja ja ilmoittautumiset mukaan 
kampanjaan Lions-liitto, PDG Erkki Lappi, 
p. 0400 557 136, erkki.lappi@lions.fi. 

Lue lisää www.lions.fi/toiminta/
yhteistyokumppanit/suomen-hiihtoliitto/

Suomen Lions-liiton kotisivut 
siirtyivät uudelle alustalle
LIITON KOTISIVUT siirtyvät 7.6. uudelle 
alustalle. Samalla julkaistiin klubeille ja 
piireille mahdollisuus ottaa käyttöön Yh-
distysavain-palvelu kotisivujen tekoon ja 
ylläpitoon halvimmalla paketilla ilmai-
seksi tai laajemmalla paketilla 20 prosen-
tin alennuksella. Yhdistysavaimen ilme on 
yhteneväinen liiton uusien sivujen kanssa.
 Uuden järjestelmän liitolle tuotti Vitec 
Avoine Oy. Samassa uudistuksessa myös 
Arne Ritari -säätiön ja Lions Questin si-
vustot siirtyvät samalle, uudelle julkaisu-
alustalle.•

Kansainvälisen vuosikokouksen 
2022 järjestämispaikka vaihtuu
KORONAVIRUKSEN aiheuttamista yhä jatku-
vista haasteista johtuen kansainvälinen halli-
tus on äänestänyt vuoden 2022 lionien kan-
sainvälisen vuosikokouksen siirtämisestä 
Intian New Delhistä Kanadan Montréaliin.
 Kansainvälinen vuosikokous järjestetään 
Montréalissa 24.–28.6.2022. Kerromme lisä-
tietoja, kun suunnitelmat edistyvät.•

Jäseneksiottopäivä 
toi uusia jäseniä
hannu hertti, jäsenjohtaja

MAAILMANLAAJUINEN jäseneksiottopäivä 
24.4. ei erilaisten rajoituksien vuoksi saa-
vuttanut sitä laajuutta, joka oli tavoite.
 Meille on kuitenkin ilmoitettu muuta-
mista uusien jäsenten ottamisista klubeihin 
kyseiseen päivään liittyen. Kiitos ilmoitta-
neille klubeille ja onnea uusille jäsenille.
 Uusia jäseniä ottavat ja ottaneet klu-
bit, pitäkää huolta, että uudet jäsenet saa-
vat perehdytyksen lionstoimintaan. Jos ei 
muuten niin siten, että oman klubin koke-
nut lion suorittaa perehdytyksen.
 Järjestöön 24.4. liittyivät uudet jäsenet:
LC Kerimäki/Puruvesi, Tiina Kosonen; 
LC Punkaharju, Niina Uronen; LC Kitee/
Keisarinna, Tarja Musikka; LC Helsinki/
Lauttasaari, Janne Taskinen, Suvi Herlevi;
LC Huittinen/Doris, Leena Mähkä.•

Uusi toiminnanjohtaja liitolle 
SUOMEN LIONS-LIITTO ry:n uudeksi toi-
minnanjohtajaksi on valittu VM Petri 
Kaukiainen, joka aloitti tehtävässä 1.8.
 Kaukiainen on toiminut vapaaehtois-
toiminnassa Suomen Punaisen Ristin Hel-
singin ja Uudenmaan piirin toiminnan-
johtajana yli kymmenen vuotta sekä aiem-
min Suomen Partiolaisissa. Kaukiaisella 
on myös monipuolista kokemusta erilai-
sista viestinnän tehtävistä muun muassa 
Suomen 4H-liitossa ja paikallislehti Länsi-
väylässä.
 – Ihmiset sitoutuvat Lions-järjestöön 
suurella sydämellä, koska heillä on vahva 
tahto ja motivaatio saada hyvää aikaan ja 
tekeminen perustuu vapaaehtoisuuteen.
 Lionstoiminta on ollut Kaukiaisel-
le läsnä lapsuuden partioharrastuksessa, 
jossa paikallinen klubi tuki partion lippu-
kuntaa. Hän uskoo, että toimintaan kuu-
luva vastuutehtävien jatkuva kierto tekee 
järjestöstä dynaamisen ja myös uusien 
sukupolvien saavuttaminen jäseniksi on 
mahdollista.
 – Lionstoiminnan vahvuus tulee pai-
kallisesta tekemisestä paikallisiin tarpei-
siin ja lähimmäisistä huolehtimiseen yli su-
kupolvien globaalien tavoitteiden ohella.•

PETRI KAUKIAINEN. KUVA: LAURA MOISIO
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Uuden kotisivujärjestelmän liitolle tuotti Vitec Avoine Oy.
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Kohdataan toisemme
KORONA NÄYTTÄÄ TAHDITTAVAN  myös tätä alkavaa kautta, mutta selvästi ilmassa on 
jo toivoa. On opittu, miten suunniteltu tapahtuma järjestetään ihan lennosta etänä, 
eikä koronapandemiatilanteen anneta peruuttaa suunniteltuja tapahtumia.
 Kauden ensimmäinen kuvernöörineuvoston kokous siirtyi Kirkkonummelta vir-
tuaalisille linjoille ja LCI:n kansainvälinen vuosikokous järjestettiin historiallisesti 
ensimmäistä kertaa etänä. Liiton vuosikokouskin 
vedettiin jo kokeneesti toista kertaa etäyhteyksin. 
Nyt valmistaudutaan diabeteskävelyihin, joille on 
suunnitelma niin yhteisiin livetapahtumiin kuin 
myös yksin, etänä yhdessä tehtävään haasteeseen.
 Kesä antoi jälleen hengähdystauon pande-
miasta. Se näkyy myös lionstoiminnan klubien 
kuulumisissa. Paljon on ehditty tehdä aivan uu-
della innolla.
 Elokuun lopussa tempaistiin Kulmat kuntoon -viikolla, joka liikutti leijonia jo ke-
väällä. Se antoi myös mahdollisuuden tavata ulkoilmassa, turvallisilla välietäisyyksillä.
 Kohtaaminen on tärkeää. Ihmisten kohtaamista tavoiteltiin myös lionstoiminnan 
vuosipäivänä 14.8. Helsingissä Kolmen Sepän aukiolla ja muutamalla muulla paikka-
kunnalla koronaturvallisesti. Ihmisiä on helpompi tavoittaa, kun pystyy kohtaamaan 

kasvokkain.
           Kolmen Sepän patsaalla jaettiin lapsille ilmapal-

loja ja samalla pysähtyneen seurueen vanhemmille 
kerrottiin lionstoiminnasta. Aurinkoisessa säässä 
myös jakamamme suomalainen lähdevesi kierrä-
tyskertakäyttömukeista pysäytti monen ohikulki-
jan nauttimaan vedestä ja antoi mahdollisuuden 
aloittaa keskustelu leijonien ja leojen monipuoli-
sesta toiminnasta.
     Orkester Nordenin kesäkiertue peruuntui 

viime kesänä jo toistamiseen ja työryhmä ker-
toi suuntaavansa nyt katseet jo kohti tu-
levaa kesää. Toki laakereilla ei ole siellä-
kään jääty lepäämään, vaan suunnitteilla 
on Orkester Norden goes virtual -tapah-
tuma lokakuulle. 
 Katseet kannattaakin suunnata kai-
kessa lionstoiminnassa kohti tulevaa, 
joustaa tehdyissä suunnitelmissa ko-
ronarajoitusten mukaisesti, eikä antaa 
pandemian näivettää toimintaamme. 

     Toivottavasti tällä kaudelle käyn-
tiin polkaistu aktiviteettikuvakilpailu 
tulee jälleen näyttämään, kuinka mo-
nenlaisia leijonia ja leoja ja lukuisia 
erilaisia tapoja tehdä hyvää järjestös-
sämme on.•

Kesä antoi jälleen 
hengähdystauon 
pandemiasta.
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PÄÄTOIMITTAJALTA
anna-kaisa jansson

Päätoimittaja

Katseet käännetty 
vuoteen 2022
ORKESTER NORDEN / henna keihäs, tuottaja, 
ilkka uurtimo, taiteellinen johtaja

ORKESTER NORDENIN perinteinen leiri ja 
kiertue valitettavasti peruuntui myös tänä 
kesänä maailmalla vallitsevasta pande-
miasta johtuen. Emme kuitenkaan ole ol-
leet toimettomina, vaan kehitelleet uusia 
tapoja jatkaa työtämme orkesterin kehit-
tymisen eteen.  
 Kahdeksan ammattikouluttajaamme 
on tarjonnut orkesteriin 2021 valituille 
nuorille koesoittovalmennusta virtuaa-
lisesti. Lisäksi olemme suunnitelleet Or-
kester Norden goes virtual -tapahtumaa 
lokakuun alkuun. 
 Tapahtuma on avoin myös muille kuin 
orkesterin jäsenille, joten seuraathan or-
kesterin verkkosivuja, jossa tiedotamme 
tapahtumaan osallistumisesta ja ohjelmas-
ta tarkemmin www.orkesternorden.com. 
 Lisäksi LUT-yliopiston opiskelija Kia 
Lindström valmistelee parhaillaan oppi-
lastyönä laskelmia Orkester Nordenin tä-
mänhetkisen hiilijalanjäljen laskemiseksi. 
Syksyllä valmistuvan työn tuloksia hyö-
dyntäen toivomme voivamme minimoi-
da orkesterin hiilijalanjäljen tulevina vuo-
sina niin minimiin kuin mahdollista. 
 Kesän 2022 suunnitelmat ovat jo pit-
källä, mutta vielä vahvistumatta. Toivom-
me, että saamme suunnitelmat piakkoin 
lyötyä lukkoon. 
 Olemme kuluneina kuukausina jou-
tuneet myös uusien haasteiden eteen. Or-
kesterin tulevaisuutta varjostaa vuosittai-
sen Pohjoismaisen ministerineuvoston 
rahoituksen päättyminen vuonna 2023, 
kun orkesterin pitäisi juhlia 30-vuotista
taivaltaan juhlavin menoin. Teemme tie-
tenkin kaikkemme, jotta näin ei pääse 
käymään. Työ rahoituksen säilymisen 
puolesta jatkuu tulevina kuukausina in-
tensiivisenä.• 
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103. kansainvälinen vuosikokous 
ensimmäistä kertaa virtuaalisena
103. Lions Clubs Internationalin kansainvälinen vuosikokous piti 
vietettämän Montréalissa Kanadassa, mutta kuten jo viimeisen 
reilun vuoden aikana olemme saaneet tottua, suunnitelmat muuttuvat.
KANSAINVÄLINEN VUOSIKOKOUS / sanna mustonen, suomen lions-liiton puheenjohtaja 2021–2022

J
o alkuvuodesta 2021 tehtiin päätös, 
että maailmankokous tullaan en-
simmäistä kertaa järjestämään vir-
tuaalisena. 
     Tästä ratkaisusta saattoi rivileijo-
nakin olla kiitollinen, sillä raskasta 
matkantekoa aikaeroineen ei tarvit-

tu. Jokainen sai aitiopaikalta kotisohvaltaan 
seurata kolmea täysistuntoa, lukuisia semi-
naareja ja muuta ohjelmaa. Jos aikataulu 
ei ollut soveltuva reaaliaikaiseen osallistu-
miseen, saattoi nauhoitteita katsella itselle 
parhaina hetkinä ja vaikka vielä uudemman 
kerrankin parhaista paloista nauttien. 
 Kuten perinteisessä kansainvälisessä 
vuosikokouksessa ohjelmassa oli ehdokas- 
esittelyjä, äänestämistä ja kansainvälinen 
paraati, joka oli muuten todella hieno ko-
konaisuus, jossa pohjoismaiset lionit jälleen 
kerran esiintyivät edukseen. Iso-Britannia 
ja Irlanti järjestivät myös virtuaalivastaan-
oton täydentämään monipuolista ohjelmaa. 
 Pitkien sessioiden välissä oli ohjattua 
taukojumppaa. Tulevat kuvernöörit saivat 
viimeiset koulutusosuutensa ja elektinauhat 
repäistiin yhtäaikaisesti kautta maailman, 
omat kuvernöörimme suurimmaksi osaksi 
Jyväskylään kokoontuneina.

Lionit ovat ainutlaatuinen perhe
Kauden 2021–22 kansainvälinen presidentti
Douglas X. Alexander esitteli teemansa 
Service from the heart – Palvelua sydämestä.
 − Lionit ovat ainutlaatuinen perhe. Kun 
yhdessä suoritamme palvelua sydämestä, 
me nostamme yhteisöjämme ympäri maail-
maa. Kun tarpeet ovat suuria, vain suurem-
pi intohimo palveluun voi tehdä maailmasta 
paremman paikan kaikille ihmisille.
 Ohjelmissa ja aloitteissa kauden neljä 
painopistealuetta ovat palvelukyvyn raken-
taminen, maailmanlaajuisen säätiömme tu-
keminen, palvelu sydämestä sekä viestintä 
yhteisöjemme ja toistemme kanssa.

Auttamisen halu on kasvanut
Kampanja 100 -juhlassa saimme kuulla, mi-
ten monin tavoin säätiömme LCIF on aut-
tanut ihmisiä ympäri maailman: antanut 
hätäapua niin pandemiatilanteessa kuin 
luonnonkatastrofeissa, seulonut silmäsai-
rauksia ja lahjoittanut silmälaseja, kustan-
tanut rokotuksia, tukenut Special Olympics 
-toimintaa, valmentanut Quest-koulutuksin 
ja 2018 lähtien tukenut diabetesapurahoilla 
5,2 miljoonan US dollarin edestä.

Tämän kauden kansainvälinen 
presidentti Douglas X. Alexander 
esitteli kokouksessa teemansa 
Service from the heart – 
Palvelua sydämestä.
KUVA: LCI

Virtuaaliseen kansain-
väliseen vuosikokoukseen 
jokainen sai aitiopaikan 
omalta kotisohvaltaan.
KUVA: LCI

14
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 Useampaan otteeseen tuotiin esiin klubien ak-
tiivista, moninaista toimintaa pandemiatilanteessa. 
Poikkeusolosuhteissa auttamisen halu on kasvanut 
ja yhteisöllisyys lisääntynyt. 
 Säätiön puheenjohtaja Gudrun Yngvadottir 
korosti kaikkien tekemiemme projektien vaiku-
tusta ympäristöömme. Aktiviteettimme muuttavat 
yhteisöämme ja ovat siksi niin arvokkaita.

Omistaudutaan haaveillemme
Pääpuhujana kansainvälisessä vuosikokouksessa
esiintyi 2014 Nobelin rauhanpalkinnon saanut 
Malala Yousafzai. Hän puhui ihmisoikeuksista ja 
kaikkien ihmisten oikeudesta koulutukseen. 
 Erityisesti hänen sydäntään lähellä ovat tyttö-
jen oikeudet turvalliseen ja laadukkaaseen koulun-
käyntiin. Tyttöjen kouluttaminen poistaa köyhyyt-
tä, parantaa kansanterveyttä ja pienentää sotien 
riskiä. Koulutus tarjoaa avaimet ratkoa maailman 
ongelmia ja luoda tasa-arvoa. 
 Pandemia-aikana moni lapsi on jäänyt koko-
naan ilman koulutusta, vaikka teknologiaa onkin 
nopeasti opittu hyödyntämään opetuksessa. Tek-
nologian kohdalla on huolehdittava, että tytöt pää-
sevät tasaveroisesti poikien kanssa hyödyntämään 
niin apuvälineitä kuin opetusta. Koodaus kuuluu 
myös tytöille ja tytöt ovat aivan yhtä taitavia kuin 
pojatkin käyttämään tekniikkaa.
 Youzafzai korosti puheessaan tavoitteiden aset-
tamisen tärkeyttä. 
 – Älä aliarvioi mahdollisuuksiasi ja vaikutus-
kykyäsi. Meidän on omistauduttava haaveillemme 
ja suunnitelmillemme ja tehtävä niistä totta. Mei-
dän on varottava asettamasta itsellemme turhia es-
teitä ja autettava toisiamme. 
 Hän puhui hyvän johtajan ominaisuuksista. 
On tärkeää kuunnella muita ja ottaa kaikki mu-
kaan päätöksentekoon. Näin sitoudutaan muutos-
ten eteenpäin viemiseen. 
 Johtajan tulee kiinnittyä arvoihin ja näyttää 
omilla teoillaan esimerkkiä. Näin muutkin alka-
vat toimia esikuvansa mukaan. Kuuntelemisen tär-
keydessä hän otti esiin myös nuorten optimististen 
ajatusten huomioisen. Nuorilla voi elämänkoke-
muksensa puutteesta huolimatta mahtavia ajatuk-
sia, joista voidaan oppia ja saada ideoita.
 Virtuaalinen vuosikokous oli kaikkinensa posi-
tiivinen kokemus. Jäämme kuitenkin innolla odot-
tamaan koko kansainvälisen lions-yhteisömme to-
dellista kohtaamista – toivottavasti jo ensi vuonna 
Montréalissa!•

Jäämme odottamaan 
kansainvälisen 
lionsyhteisömme 
todellista kohtaamista.

Hermokeskuksesta lähetettävää kokousta pystyi seuraamaan noin 200 eri lionsmaasta.

Kansainvälinen 1. varapresidentti Brian Sheeran Yhdysvalloista esiintymislavalla.

Kansainvälinen presidentti Douglas X. Alexander sanoi lionien olevan ainutlaatuinen perhe, 
joka nostaa yhteisöjä ympäri maailmaa. 
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Se mikä tekee meidän palvelun perheestämme niin 
ainutlaatuisen, on se, että emme koskaan lopeta kasvamista. 
Ovemme ovat aina auki ja kaikki kutsutaan mukaan, jos he 
haluavat osallistua.

Olemme paikka, jossa ihmiset vastaavat sydämensä 
kutsuun palvella ja heidät otetaan avosylin vastaan. 
Annamme kaikille mahdollisuuden osallistua johonkin meitä 
suurempaan: muiden epäitsekkääseen palveluun. 

Joskus kuitenkin kansainvälisen järjestömme kuvaamisessa 
unohdetaan tämän kokonaisuuden taustalla olevat henkilöt. 
Olemme luonnollisesti ylpeitä 48 000 klubista ja 1,4 
miljoonasta jäsenestä ja käytämme näitä lukuja palvelumme 
ja maailmanlaajuisen jäsenyytemme suuruuden 
esittelemiseen.  

Mutta tänä vuonna yritetään muistaa menestyksemme 
tärkein osa: sinä. Sinä ja kaikki muut lionjäsenet olette 
ehdottoman tärkeitä yhteisen menestyksemme kannalta. 
Olet palvelun syke. Tämän vuoden viesti, Palvelu sydämestä, 
on kutsu kaikille piireille, klubeille ja lioneille varmistaa, että 
johdamme aina samasta syystä, miksi alunperin liityimme 
Lions Clubs Internationaliin - sydämen kautta. Jos annamme 
intohimomme palveluun loistaa, meidän saavutuksillemme 
ei ole mitään rajoja. 

2021-22 Kansainvälinen presidentti 
Douglas X. Alexander

Palvelua sydämestä. 
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M
ark Twainin lausahdus kuvaa 
osaltaan oppimisen tuomaa 
ymmärrystä. Kun opimme 
uusia asioita, ymmärräm-
me entistä enemmän ympä-
röivästä maailmasta kuten 
muista ihmisistäkin. 

 Lions-liitto ja Lions Club International, 
LCI järjestävät piirikuvernöörin tehtävään 
kasvamiseksi mittavan koulutuksen. Kou-
lutus tiivistyy kuvernöörikautta edeltävällä 
keväällä elektiseminaariin, joka tänä vuonna 
järjestettiin koronapandemian vuoksi virtuaa-
lisesti. 
 Vaikkakaan virtuaalinen maailma ei 
korvaa naamakkain tapahtuvaa koulutusta, 
LCI:n koulutuksen tueksi rakentama säh-
köinen järjestelmä sekä MyLionin oppimis-
keskuksen sähköiset kurssit toimivat hyvin. 
Seminaarijärjestelmän kautta pystyi myös 
linkittymään ja vaihtamaan halutessaan aja-
tuksia muiden maiden kollegojen kanssa.

Kokonaisvaltaista johtajuutta
Virtuaalisessa seminaarissa korostuivat ko-
konaisvaltainen johtajuus ja muutosjohta-
minen. Meistä jokainen kävi läpi järkeen, 
sydämeen ja rohkeuteen perustuvan koko-
naisvaltaisen johtajuuden arvioinnin. Se an-
toi meille käsityksen, missä me olemme hyviä 
ja mitä meidän on syytä itsessämme kehittää. 
 Muutosjohtamisessa tutustuimme Jeff 
Haittin tavoitteellisen muutoksenhallinnan 
oppeihin ja siihen, miten me voimme saavut-
taa tavoitteita onnistuneen muutosjohtami-
sen avulla. Lisäksi opimme, miten me pys-
tymme tukemaan entistä paremmin lionien 
jäsenyyttä ja kehittämään tiimityötä. 
 Monet hyvin vedetyt ryhmätyöt ja har-
joitukset syvensivät ymmärrystämme. 
 − Mielestäni hienointa koulutuksessa oli 
ryhmätyöt. Koulutus antoi paljon tietoa, esi-
merkiksi tahto & taito -osuus kävi nappiin 
kuvernöörikauteen, kuvernöörikurssin van-
hin Arja Kekoni K-piiristä sanoo.

Tuplataan jäsenmäärä
Seminaarissa kansainvälinen presidentti 
Douglas X. Alexander kertoi innostuneesti
LCI:n tavoitteista, ajatuksistaan ja teemas-

I will! – virtuaalisen seminaarin 
kautta kuvernöörin virkaan
Ollessani neljäntoista isäni oli niin tietämätön, että tuskin siedin 
häntä lähelläni. Mutta kun täytin kaksikymmentäyksi, hämmästyin, 
kuinka paljon hän oli oppinut seitsemässä vuodessa. – Mark Twain
KANSAINVÄLINEN VUOSIKOKOUS / mika pirttivaara, lions-piiri 107-b

Jokainen kävi läpi järkeen, sydämeen ja rohkeuteen 
perustuvan kokonaisvaltaisen johtajuuden arvioinnin.

taan, joka on palvelua sydämestä. Hän haas-
toi myös meitä, kuten jokaista muutakin lio-
nia, kutsumaan yhden uuden jäsenen. Aika 
näppärä tapa tuplata jäsenmäärä. 
 Seminaari huipentui Jyväskylässä järjes-
tettyyn viimeiseen yhteiseen koulutuspäi-
vään ja illan valatilaisuuteen. 
 Valatilaisuuden alussa kuulimme eri mai-
den lionjohtajia ja muutamia jopa yli miljoo-
na US dollaria LCIF:n Kampanja 100:an lah-
joittaneita lioneita. Puheiden jälkeen koitti
elektien valatilaisuus, jonka veti kansain-
välinen presidentti Alexander. Vastasimme 
jokaiseen hänen esittämään kysymykseen 
myöntävästi ”I will” ja lopuksi elektinauhat 
kiskaistiin pois nimikylteistämme. Kuver-
nöörikautemme oli alkanut. Illalla juhlimme 
alkanutta kautta.

Kiitokset kouluttajille
Haluamme kiittää ryhmänjohtajaamme Jari 
Rytköstä hienosti vedetystä elektikoulutuk-
sesta ja arvokkaasta opastuksesta yhteisellä 
oppimismatkallamme. Jari oli aina valmis et-
simään vastauksia mihin tahansa mieltämme 
askarruttaneihin kysymyksiin. 

Kauden 2021–2022 uusille piirikuvernööreille järjestettiin mittava koulutus. Kuvassa mukana kaksitoista 
piirikuvernööriä neljästätoista eri piiristä.
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 Kiitämme myös liiton koulutusjohtaja 
Aarno Niemeä liiton puolesta järjestetystä 
koulutuksesta ja opastuksesta. Kiitos myös 
Taru Rytköselle ja Sanna Mustoselle puo-
lisoidemme koulutuksesta valapäivänä Jy-
väskylässä sekä Aarnon edeltäjälle Varpu 
Ylhäiselle, joka ehti kouluttaa kurssiamme 
2VDG-kaudellamme. Hyvän koulutuksen 
myötä tunnemme olevamme valmiita palve-
lemaan sydämestä Suomen lioneita.•

Olimme Jari Rytkösen viimeinen kurssi ja ensi kaudesta
ryhmänjohtajan ohjaksiin tarttuu Sanna Mustonen. 
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Se mikä tekee meidän palvelun perheestämme niin 
ainutlaatuisen, on se, että emme koskaan lopeta kasvamista. 
Ovemme ovat aina auki ja kaikki kutsutaan mukaan, jos he 
haluavat osallistua.

Olemme paikka, jossa ihmiset vastaavat sydämensä 
kutsuun palvella ja heidät otetaan avosylin vastaan. 
Annamme kaikille mahdollisuuden osallistua johonkin meitä 
suurempaan: muiden epäitsekkääseen palveluun. 

Joskus kuitenkin kansainvälisen järjestömme kuvaamisessa 
unohdetaan tämän kokonaisuuden taustalla olevat henkilöt. 
Olemme luonnollisesti ylpeitä 48 000 klubista ja 1,4 
miljoonasta jäsenestä ja käytämme näitä lukuja palvelumme 
ja maailmanlaajuisen jäsenyytemme suuruuden 
esittelemiseen.  

Mutta tänä vuonna yritetään muistaa menestyksemme 
tärkein osa: sinä. Sinä ja kaikki muut lionjäsenet olette 
ehdottoman tärkeitä yhteisen menestyksemme kannalta. 
Olet palvelun syke. Tämän vuoden viesti, Palvelu sydämestä, 
on kutsu kaikille piireille, klubeille ja lioneille varmistaa, että 
johdamme aina samasta syystä, miksi alunperin liityimme 
Lions Clubs Internationaliin - sydämen kautta. Jos annamme 
intohimomme palveluun loistaa, meidän saavutuksillemme 
ei ole mitään rajoja. 

2021-22 Kansainvälinen presidentti 
Douglas X. Alexander

Palvelua sydämestä. 
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Jäsenkasvu ja jäsenten osallistuminen  

Järjestömme kasvu tarkoittaa, että olemme aina 
valmiita palvelemaan. Jotta pystymme kasvamaan, 
meidän on tuotava mukaan uusia jäseniä, mutta 
samalla meidän on pidettävä nykyiset jäsenemme 
innostuneina ja aktiivisina. Joka kerta, kun menetämme 
lionjäsenen, meidän on löydettävä kaksi uutta jäsentä, 
jotta kasvamme. Vielä tärkeämpää on, että meidän on 
sitoutettava jokainen jäsen, jotta jokainen voi todella 
elää palvelu sydämessä. 

Tue säätiötämme

Tämä on kaikkien aikojen kunnianhimoisimman 
keräyskampanjamme, Kampanja 100, viimeinen 
vuosi. LCIF:lle annettu avokätinen tuki voimaannuttaa 
palveluamme kaikkialla maailmassa ja se tuo toivoa 
paremmasta. Annetaan sydämemme toimia tukemalla 
maailmanlaajuista säätiötämme, jotta voimme 
saavuttaa tavoitteemme kerätä 300 miljoonaa dollaria.   

Myötätuntoista palvelua

Kun yhteisöt ympäri maailmaa pyrkivät jälleen 
löytämään normaalin tavan elää ja toimia, lioneilla on 
uusi ja loistava tilaisuus näyttää esimerkkiä. Voimme 
auttaa maailmaa toipumaan tänä aikana, kun niin 
monilla on vielä suuria vaikeuksia. Meidän on jatkettava 
viime vuoden innovatiivisia palvelupyrkimyksiä ja 
laajennettava niitä vastaamaan nykyisen tilanteemme 
tarpeisiin tietäen, että asiat voivat muuttua milloin 
tahansa.

Viestintä

Läpinäkyvyys ja avoimet viestintätavat ovat 
välttämättömiä hyvälle palvelulle, ja siksi ne ovat 
aina olleet erittäin tärkeitä lionsklubeille. Meidän on 
edelleen keskityttävä pitämään yhteyttä toisiimme, 
ihmisiin, joita palvelemme ja järjestöihin, jotka tukevat 
meitä. Lioneina meillä on vahva ja maailmanlaajuinen 
verkosto samanmielisiä ihmisiä, joilta voimme oppia 
ja saada apua. Nyt on erinomainen hetki käyttää tätä 
palvelun verkostoa.

Suunnittele menestystä.
Globaalit prioriteettimme 2021-2022 
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K
ansainvälisessä vuosikokouk-
sessa äänestettiin 3. varapre-
sidentistä ja valituksi tuli PID 
Fabrício Oliveira Brasiliasta. 
Kansainvälisiksi johtajiksi ja 
hallituksen jäseniksi Euroopasta 
valittiin PDG Elena Appiani Ita-

liasta, PDG Teresa Deneen Irlannista ja PCC 
Mats Granath Ruotsista. 
 Kokouksessa hyväksyttiin muun muassa 
seuraavat muutokset kansainvälisiin sään-
töihin: 
 1. Kansainvälisen johtajan kannatusto-
distuksen tulee saapua kansainväliseen toi-
mistoon viimeistään kuusikymmentä (60) 
päivää ennen sitä kansainvälistä vuosikokous-
ta, jossa kannatettua ehdokasta koskeva ää-
nestys suoritetaan. 
 2. Valtuutettiin kansainvälinen hallitus 
hyväksymään vaihtoehtoiset menetelmät 
kansainvälisten presidenttien ja johtajien va-
litsemiseksi tilanteessa, jossa vuosikokousta 
ei voida järjestää. 
 3. Henkilöä, joka on palvellut piirikuver-
nöörinä tai pääosan piirikuvernöörikaudes-
taan ei voida valita 2. varapiirikuvernööriksi.
 Kansainvälisen hallituksen toiminta-
kauden 2020–2021 kolmas ja viimeinen ko-
kous pidettiin 13.–16.6.2021 välisenä aikana. 
Kokous toteutettiin hybridimallilla. Fyysi-
nen osa kokouksesta toteutettiin Atlantas-
sa USA:ssa. Suurin osa hallituksen jäsenistä 
osallistui virtuaalisena johtuen matkustusra-
joituksista. Lähinnä paikan päällä olivat hal-
lituksen jäsenet USA:sta ja Etelä-Amerikasta, 
sekä yksi Pakistanista.
 Montreal sai järjestettäväkseen myös 
vuoden 2022 kansainvälisen vuosikokouk-
sen johtuen Intian vaikeasta koronatilan-
teesta, mikä estää New Delhin järjestelyjen 
etenemisen. Vuosikokous Montréalissa pide-
tään 24.–28.6.2022. Hallitus antoi PID A. P. 
Singhille Intiasta kannatuksen ja suosituk-
sen seuraavaksi 3. varapresidentiksi.

Henkilövaihdoksia päämajassa
Sanjeev Ahuuja on päämajan uusi pääjoh-
taja 1.7.2021 alkaen, nykyisen pääjohtajan 

Montréal sai järjestettäväkseen 
ensi vuoden kokouksen
Historian ensimmäinen virtuaalinen kansainvälinen vuosikokous 
25.–29. kesäkuuta onnistui erinomaisesti yli 19 700 osallistujan 
voimin. Kokous oli todellakin kansainvälinen muun muassa 
virtuaalisine paraateineen.
KANSAINVÄLINEN HALLITUS / heimo potinkara, kansainvälinen johtaja (id) 2018–2021

PIP Frank Mooren III jäätyä eläkkeelle 30.6. 
Samasta ajankohdasta myös suomen kielen 
kääntäjä Tanja Saarinen lopetti työsuhteen-
sa. Tätä kirjoittaessani ei uutta kääntäjää ole 
vielä valittu. Myös IT-divisioonan johtaja 
Bala Balachander jäi eläkkeelle ja hänen ti-
lalleen on nimetty Susan Dan.
 Kokouksessa hyväksyttiin piirikuver-
nööriehdokkaat, sekä käsiteltiin varapiiriku-
vernööri vaalien valitukset.
 Haitin tasavalta hyväksyttiin väliaikai-
seksi piiriksi. PDG Ria Schutte nimitettiin 
koordinaattorilioniksi, Kosovon, Albanian 
ja Bulgarian tasavaltaan.
 Varainhoitovuoden 2020–2021 viimei-
sen neljänneksen talousennuste, joka osoitti 
ylijäämää, hyväksyttiin. Samoin hyväksyttiin 
varainhoitovuoden 2021–2022 budjetti, joka 
ennusti alijäämää.
 Kokouksessa hyväksyttiin 1. varapiiriku-
vernöörien tai piirikuvernöörielektien kou-
lutussuunnitelma ja aikataulu, sekä vahvis-
tettiin ryhmän johtajat ja kouluttajat. Suo-
menkielisen ryhmän kouluttajana toimii CC 

Sanna Mustonen ja ruotsinkielisen ryhmän 
PCC Halldór Kristjánsson Islannista.
 Ensimmäiset kolme koulutuspäivää on 
suunniteltu pidettäväksi 8.–10.2.2022, Q 
Centerissä, St. Charlesissa, Illinoisissa, Yh-
dysvalloissa ja neljäs päivä Montréalin vuosi-
kokouksen yhteydessä.
 Lions International strategian kehys-
suunnitelma hyväksyttiin, joka sisälsi muun 
muassa LCI:n ja LCIF:n yhteisen brändini-
men, joka tulee olemaan Lions International. 
 Kokouksessa hyväksyttiin leoklubi-oh-
jelman viisivuotinen strateginen suunnitelma.
Kokouksessa tarkasteltiin myös monia uusia 
aloitteita ja niistä kuulemme myöhemmin.
 Koska tämä on viimeinen kirjoitukseni 
kansainvälisenä johtajana, haluan suuresti 
kiittää Teitä mahdollisuudesta palvella kan-
sainvälisessä hallituksessa kolmen vuoden 
ajan. Aika meni nopeasti ja tehty matka kan-
natti ja paljon jäi hyviä muistoja. Kiitos klu-
billeni Lahti/Launeelle, C-piirille ja monin-
kertaispiiri 107:n lioneille.•

Markkinointikomitean jäsenet tyytyväisinä viimeisessä kokouksessaan.
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LCI:n ja LCIF:n yhteiseksi brändinimeksi 
tulee Lions International.
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Liiton 68. vuosikokous lähetettiin Turun hermokeskuksesta.
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L
eijonahenki-yhteislaulun jälkeen 
liiton puheenjohtaja Matti Reijo-
nen lausui avajaistervehdyksen.
      – Meillä on paljon asioita päätet-
tävänä, joista joudumme äänestä-
mään. Tämän vuoksi puheenvuo-
ropyynnöt on pyydetty etukäteen. 

Toivon, että kaikissa päätöksissä mietimme 
Suomen Lions-liiton parasta.
 – Illalla meillä oli vuosikokouksen ilta-
juhla  virtuaalisesti, jonka tuotot ohjataan 
Kampanja 100 -keräykseen.
 Avajaisissa seurattiin seuraavaksi seppe-
leenlaskua sankarihaudoilla.
 Kansainvälisen järjestön tervehdyksen 
toi 1. varapresidentti Douglas X. Alexander. 
Hän muistutti, että elämme haastavia aikoja 
ja meidän täytyy löytää uusia tapoja kommu-

Vuosikokous järjestettiin jälleen etänä
Suomen Lions-liiton 68. vuosikokous järjestettiin etäkokouksena 
viime vuoden tapaan. Lähes tuhat äänioikeutettua edustajaa oli 
ilmoittautunut kokoukseen, jota johdettiin Turun hermokeskuksesta.
VUOSIKOKOUS / anna-kaisa jansson, päätoimittaja

nikoida keskenemme ja pitää kokouksia vir-
tuaalisesti.
 Kauden 2021–22 kansainvälinen presi-
dentti kertoi tärkeimpänä prioriteettinaan 
olevan jäsenmäärän kasvattamisen globaalis-
ti. Hän haastoi jokaisen lionin tuomaan tällä 
kaudella yhden uuden jäsenen ja antaa näi-
den uusien jäsenten kokea merkityksellistä 
palvelua.

Vuosikokouksen päätöksiä
Vuosikokous käynnistyi avajaisten jälkeen 
esityslistan mukaisesti. Virallisia edustajia 
oli 966 lionia 394 klubista.
 Kokouksessa hyväksyttiin liiton toimin-
takertomus 2019–2020, vahvistettiin liiton 
tilinpäätös ja merkittiin tiedoksi tilintarkas-
tuskertomus.

 Kokouksessa valittiin uudeksi puheen-
johtajaksi seuraavalle kaudelle VCC Sanna 
Mustonen, LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice 
B-piiristä.
 Varapuheenjohtajaksi valittiin A-piirin 
aiempi piirikuvernööri IPDG Heikki Mäki, 
LC Paattinen toisella äänestyskierroksella 
64,4 prosentin äänienemmistöllä. Ääniä an-
nettiin toisella kierroksella 748.
 Kansainväliseksi johtajaehdokkaaksi (ID)
kaudelle 2022–2024 valittiin PCC Pirkko 
Vihavainen, LC Juva/Luonteri D-piiristä 55 
prosentin äänienemmistöllä toisella kierrok-
sella. Ääniä annettiin yhteensä 790.
 Kolme piirijakouudistusta koskevaa 
vuosikokousaloitetta hyväksyttiin. Koska 
aloitteita koskeva kuvernöörineuvoston pää-
tösesitys vuosikokoukselle perustui esityk-
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seen piirijakouudistuksen toteuttamisesta, 
se siirrettiin hallituksen kautta kuvernööri-
neuvostolle takaisin valmisteluun.
 Kolme muuta aloitetta koskien kivisten 
etäisyyspaalujen kunnostamista, turhien tit-
teleiden poistamista sekä Leijonakävelyn jär-
jestämistä hyväksyttiin.
 Vuosikokous hyväksyi myös muutokset 
seuraaviin sääntöpykäliin: liiton vuosiko-
kouksen aika ja koolle kutsuminen § 8, ku-
vernöörineuvoston kokouskutsu § 11 ja ku-
vernöörineuvoston kokoukset § 12. Uudet 
säännöt astuvat voimaan liiton sisäisessä toi-
minnassa heti.
 Vuosikokous päätti lionstoiminnan stra-
tegian, LIONS 2030:n valmistelun käynnis-
tämistä toimintakauden 2021–2022 aikana. 
Strategia tuodaan hyväksyttäväksi vuoden 
2023 vuosikokoukseen.
 Liiton jäsen- ja kannatusmaksut 2021–
2022 säilyvät entisellä tasolla. Vuosikokous 
päätti vapaaehtoisen maksun 5 euroa per jä-
sen keräämistä katastrofirahaston hyväksi.
 Seuraavat vuosikokoukset järjestetään 
Kouvolassa 2022, Espoossa 2023 ja Turussa 
risteilykokouksena 2024.•

Kokous onnistuneesti ohi, skoolaamassa puheenjohtajat Matti Reijonen ja Sanna Mustonen sekä toiminnan-
johtaja Maarit Kuikka.

1. Hermokeskuksesta vuosikokousta hoidettiin viime vuoden rutiinilla. Kuvassa lion Antti Forsell. 2. Kokous käynnissä, äänessä kauden 2020–21 puheenjohtaja 
Matti Reijonen ja kauden 2021–22 puheenjohtaja Sanna Mustonen. 3. Järjestämisvastuu siirtyi ensi vuonna Kouvolaan. 4. Myös Turun vuosikokous järjestely-
toimikunnan edustus oli mukana virtuaalikokouksen hermokeskuksessa, kuvassa toimikunnan puheenjohtaja, PDG Pertti Tenhunen ja lion Heikki Maunila. 
KUVAT: MARKKU PATRIKAINEN
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Maaritin kausi
Maaritin kaudella... Tämä sanapari on kuultu lionstoiminnassa

 viime vuosina usein ja se tullaan kuulemaan jatkossakin.
thorleif johansson

Hyvä kausi on takana. 
On siis aika katsoa eteenpäin 
valoisalla mielellä, 
edellinen toiminnanjohtaja
Maarit Kuikka sanoo. 
KUVA: THORLEIF JOHANSSON
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K
un Maarit Kuikka huhtikuussa 
2012 aloitti Suomen Lions-liiton 
pääsihteerinä, otti vuosikym-
menten perinteitä kantanut, sul-
jettuna pidetty järjestö askeleen 
kohti uudenlaista toimintakult-
tuuria. Alkoi Maaritin kausi.

 Moni asia muuttui, kun miesvaltaisen 
järjestön puikkoihin tarttui ensimmäisen 
kerran nainen. Takana työskentelyä Lasten-
suojelun Keskusliiton erityisasiantuntijana, 
yhteistyötä kansainvälisessä järjestötoimin-
nassa niin YK:n, EU:n kuin Euroopan neu-
vostonkin kanssa.
 Nyt tuo kausi Lions-liitossa on takana, 
kun Maarit Kuikka aloitti Kansallisen seniori-
liiton toiminnanjohtajana 1.8.2021.
 – Tämä aika on ollut sellaista, sanoisinko, 
hyvän mielen sävyttämää, Maarit luonnehtii 
kulunutta.
 – Tekemistä on ollut paljon, mutta asiat 
ovat sujuneet. On ollut menoa ja tekemistä 
ja iloa. On myös tuntunut siltä, että se mitä 
tehdään, on merkityksellistä. On ollut henki-
lökohtainen tunne siitä, että tämä on hyvää.
 Paljon on merkinnyt se, että ihmiset ym-
pärillä ovat olleet sitoutuneita.
 – Tavoite on ollut yhteinen. Vaikka kyse 
olisi ollut niinkin kaukana luovuudesta ole-
vasta asiasta kuin taloushallinnon kehittämi-
nen, niin ympärillä on ollut valtavan hyviä 
ihmisiä, joihin pystyi luottamaan, että tästä 
tulee hyvä.
 Maaritin suurimmat ilonaiheet ovat olleet, 
kun hän on saanut käydä klubien juhlissa.
 – Vasta siellä ymmärtää lionstoiminnan 
luonteen, hän sanoo.
 – Miten hienoja hankkeita siellä olikaan! 
Siellä perusleijonat juhlivat ja kiittivät toi-
siaan siitä, mitä he olivat saaneet aikaiseksi.
Ja miten onnellisia he ovatkaan siitä, että ovat
leijonia. Se oli joskus kovinkin liikuttavaa, 
Maarit luonnehtii.

Keulakuva organisaatiolle
Kun Maarit aloitti, hänestä odotettiin järjes-
tölle ikään kuin keulakuvaa. Lehdistökuvissa 
uusi pääsihteeri – nainen – tarttuu vanhan, 
luotettavan järjestön puikkoihin.
 Kaikki eivät tätä kuitenkaan mieltäneet, 
vaan Maarit istutettiin järjestön pääkontto-
riin Malmille. Vierailut klubeissa ja piireissä
lakkasivat, ja hän joutui perumaan jopa so-
vittuja juhlapuheita johdon määräysten 
vuoksi. Myös kansainvälistä edustamista ra-
joitettiin. Ehkä pelättiin, että hän astuu pe-
rinteisen organisaation varpaille.
 Maarit Kuikka ei itse ymmärtänyt tätä. 
 – Olen aina halunnut tehdä työtä siten, 
että se auttaa organisaatiota. Ja jos minussa on 

jotakin, joka edistää sitä, niin miksi minun 
pitäisi pitää sitä piilossa, hän pohtii.
 Toisaalta järjestely sopi hyvin. Työtä oli 
paljon ja joka vuosi oli erilaisia projekteja. 
 – En siis olisi voinut ollakaan joka viikon-
loppu jossakin.

Kentän arvioitavana
Ei elämä Malmilla pääsihteerinäkään ollut 
mitenkään helppoa. Siellä joutui niin oman 
organisaation kuin muidenkin arvioinnin 
kohteeksi. Haasteena on ollut ympäröivän 
Lions-organisaation nopea tehtävänkierto. 
Juuri kun vaikkapa piirikuvernööri on sisäis-

tänyt oman, vuoden mittaisen kautensa kes-
keiset tehtävät, niin jo se kausi livahtikin 
ohitse.
 Tästä on seurannut, että hallinto on ollut 
hyvin vahvasti pääsihteerin harteilla.
 Tosiasiahan on, että Maaritilla pysyvä-
nä työntekijänä ja asemansa vuoksi on ol-
lut runsaasti enemmän tietoa kuin vaikka-
pa vuosittain päätöksenteossa pyörähtävällä 
kuvernöörineuvostolla.
 Vuosittain on menty myös sen mukaan, 
mikä on ollut kulloisenkin puheenjohtajan 
missio.

Huhtikuussa 2012 Suomen Lions-liiton pääsihteerin puikkoihin tarttui järjestön historian ensimmäinen 
nainen, Maarit Kuikka. 
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Tie ei ole ollut aina tasainen, 
eikä kaikki pelkkää auringonpaistetta.

>>>
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 Ja jos tehdyt päätökset eivät ole aina miel-
lyttäneet, niin on unohdettu, että luottamus-
elimet ovat ne tehneet. Esimerkkinä vaikka 
talouden leikkaukset, jotka ovat kohdistu-
neet toimintoihin, joilla on tuettu perinteitä, 
mutta jotka eivät enää hyödynnä toimintaa.
 Hetkittäin tiukka arvostelu ja arviointi 
on vetänyt mielen myös tiukoille.
 Mitenhän tuon sanottaisi. Jossakin vai-
heessa jouduin maalittamisen kohteeksi. 
Asioita irrotettiin yhteyksistään, ja se oli ras-
kasta, Maarit huokaisee.
 – Erityisesti silloin hämmästytti ja painoi 
se, että ei ole pokkaa tulla keskustelemaan 
kasvokkain. Vaikenemisen kulttuuri vaivasi.

Hallinnon suuret muutokset
Maarit Kuikan kaudella on tapahtunut mo-
nia muitakin muutoksia kuin se, että naiset 
ovat tulleet vahvasti mukaan lionstoimintaan.
 Ajatellaan vaikka henkilöstöhallintoa ja 
talousseurantaa. 
 – Minähän jumppasin työntekijöiden 
toimenkuvatkin kolmesti, ja työsopimukset 
käytiin lävitse pariinkin kertaan.

 Tällaiset eivät näy ulospäin, mutta hoi-
tamattomina jälki näkyy ja kuuluu koko toi-
minnassa.
 Myös työnohjaukseen panostettiin. 
 – Meillä onkin ollut nyt kovin hyvä henki,
Maarit voi todeta tyytyväisenä.
 Maaritin kaudella taloushallinto on teh-
nyt pitkän loikan eteenpäin: tietohallinto- 
strategia, järjestelmien sovittaminen yhteen, 
sähköinen laskutus, verkkokauppa, kustan-
nuspaikat, budjetoinnin valmistelu ja seu-
ranta vastuualueineen.
 Tässä kohtaa Maarit Kuikka haluaa antaa 
erityiskiitoksen Tauno Laineelle, LC Espoo/ 
Olari. 
 – Meillä on ollut yhteinen kokonaisnäke-
mys, ja hän on tehnyt valtavasti sellaista työtä,
johon minulla ei yksinkertaisesti aika olisi 
riittänyt.
 Massiiviset sääntöuudistukset leimasivat 
Maaritin kauden ensimmäisiä vuosia. 

Pääsihteeri Maarit Kuikka ja TV-juontaja Anna-Liisa Tilus vuoden 2013 Nenäpäivän suorassa televisiolähetyksessä. 

 – Minähän olin ihan naimisissa niiden 
kanssa. Mutta sen jälkeen uudistukset ovat 
jatkuneet sääntöuudistustyöryhmän puitteis-
sa, hän muistelee.

Viestinnän nousu keskiöön
Maarit Kuikan kauden muuan näkyvä piirre 
on ollut viestinnän sijoittuminen arjen kes-
kiöön.
 Sitä tuki omalta osaltaan Maaritin vuonna
2015 suorittama Johtamisen erikoisammatti-
tutkinto (JET), joka painottui vahvasti asia-
kasviestinnän kehittämiseen.
 – Jos perustat järjestön, niin sinä palk-
kaat sinne ensimmäisenä talousihmisen, ja 
sitten sinä palkkaat sinne viestinnän, Maarit 
innostuu.
 Kauden alkuvuosina viestintää ei oltu 
vastuutettu kenellekään toimistossa. Tänä 
päivänä järjestöllä on palkattu viestintä- ja 
markkinointipäällikkö, Anna-Kaisa Jansson.
Ja viestinnän hankkeita on ollut pitkä liuta.
 On ollut julkisuustutkimuksilla pohjus-
tettu brändin rakentaminen, jonka tulokse-
na syntyi iskulause Monta tapaa tehdä hyvää. 
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Tavoite on ollut 
yhteinen.
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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 2.2.2022 rekisteröineiden 
kesken. Arvonta suoritetaan 3.2.2022 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 2.2.2022. 
Dragningen sker den 3.2.2022 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

2021 10€

PÄÄVOITTO / HUVUDVINST
3 kpl/st matkalahjakortti 
/ resepresentkort 

4000 €
Rekisteröi arvasta löytyvä koodi.  
Registrera koden som finns på lotten.

65 kpl/st 
Jopo 24”

Katso voittoluettelo kääntöpuolelta.  
Se vinstförteckning från baksidan.

2 kpl/st 
Helkama sähköpolkupyörä / elcykel

• Oletko valmis? Lions-arvat ja joulukorttimateriaali 
 on postitettu klubien presidenteille elokuun lopulla. 

• Arpavoittoja on yhteensä 855 kappaletta ja arvalla on
 kolme mahdollisuutta voittaa. Päävoittoina on viime
 vuodelta kiitosta saanut, kolme kappaletta 4 000 euron
 matkalahjakorttia. Päävoitot arvotaan arvasta löytyvän
 koodin määräaikaan rekisteröityneiden kesken.

• Arvan rekisteröinti www.lions.fi/jasenille/
 varainhankinta/lions-arvat. Arvonta suoritetaan
 3.2.2022 Digi- ja väestötietovirastossa Turussa. 
 Voitosta ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

• Arvan hinta on 10 euroa. Saaduilla varoilla tuetaan 
 Lions-liiton nuorisotyötä ja yhteispohjoismaista nuoriso-
 toimintaa. Arpojen myyntiaika on 31.1.2022 saakka.

• Myymättä jääneet arvat tulee palauttaa palautus-
 kuoressa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, 
 kuitenkin viimeistään 3.2.2022. Tämän jälkeen arpoja 
 ei voi enää palauttaa. Varmista, että posti on perillä
 viimeistään 10.2.2022.

Tai yhteistyö YLE:n Nenäpäivän kanssa. Tai Punainen Sulka 
-kampanjan näkyvyyden rakentaminen nettisivuista videoi-
hin asti, Hyvän Päivä -käsitteen rakentaminen ja viestintä, 
viime kauden juhlavuoden julkisuus eri viestintävälineissä, 
myös AlfaTV:ssä.
 Uudenlaista on ollut myös viestinnän puitteissa tapahtuva
yhteistyö. Esimerkkinä vaikkapa brändityöskentely, jossa jo 
valmisteluvaiheessa järjestettiin tapaaminen useiden muiden
vapaaehtoistyötä tekevien järjestöjen edustajien kanssa. 
Haastehan on yhteinen, mutta jokainen toimii omassa ym-
päristössään.
 Tai kun Punaista Sulkaa lähdettiin rakentamaan, niin ke-
rättävien varojen tulevat käyttäjät otettiin mukaan suunnitte-
lemaan jo teemoja.
 – Ja ensi kerralla otetaan heidät mukaan kertomaan, mitä 
vaikuttavuutta viimekertaisella on ollut, Maarit innostuu vie-
läkin unohtaen hetkeksi työnantajansa vaihtumisen.

Kauden yhteenveto
Hallinnon uudistus ja viestintä ovat siis leimanneet kaikkein 
keskeisimmin aikaa, jota Suomen Lions-liiton historiassa voi-
daan nimittää Maaritin kaudeksi.
 Tie ei ole ollut aina tasainen, eikä kaikki pelkkää aurin-
gonpaistetta. Alkuvuosina syntyi taloudellinen alijäämä, kun 
talouden kantokyky arvioitiin väärin. 
 – Osin myös seurantavälineet olivat vajaat, Maarit sanoo 
nyt.
 Mutta niistä ajoista selvittiin, ja viime vuodet taloudelli-
nen tulos on ollut ylijäämäinen.
 Myös pari vuotta sitten oli tiukkaa, kun liiton toimiston 
henkilöstömäärän supistamisesta päätettiin miettimättä lain-
kaan, mitä töitä siellä pitää hoitaa. Erityisesti syksyllä 2019 
jäätiin tyhjän päälle.
 Korona on leimannut Maaritin kauden viimeisiä aikoja. 
Se on merkinnyt myös melkoista digiloikkaa, kun hallinnol-
liset kokoukset on jouduttu toteuttamaan verkon välityksellä.
 Tässä Maarit muistuttaa, että Suomen Lions-liitto teki 
digiloikan jo vuonna 2016, kun sähköiseksi työkaluksi valit-
tiin GoToMeeting. Se on varmasti osaltaan vaikuttanut, että 
hallinto on toiminut pienistä palavereista satojen osanotta- 
jien vuosikokouksiin asti varsin jouhevasti.
 – Mehän tavallaan osasimme tämän homman jo etukä-
teen, Maarit muistuttaa.
 Kaiken kaikkiaan kausi on ollut hyvä, ja nyt Maaritilla on 
edessään uusi kausi Kansallisessa senioriliitossa. 
 – Olen innoissani tultuani valituksi tuohon mielenkiin-
toiseen tehtävään, jossa saan palata perus- ja ihmisoikeusky-
symysten sekä vaikuttamistyön pariin. Ikääntyvien asiat kos-
kettavat meitä jokaista joko välillisesti omien vanhempien ja 
isovanhempien kautta tai henkilökohtaisesti, hän toteaa.
 Mitään muistiota lionstoimintaan hän ei jätä, mutta hän 
kehottaa jatkamaan verkostoitumista. Hallinnon puolelle tu-
lee merkintä siitä, että piirien johtajat ovat myös liiton johtajia 
eli asioita pitää katsoa myös kokonaisuuden näkökulmasta. 
 – Älkääkä jättäkö toimistoa Malmilla yksin, Maarit huo-
lehtii.
 Kaikkia leijonia koskeva kehotus kuuluu: pyritään saa-
maan lionien eettiset periaatteet toimimaan yhä paremmin 
käytännössä.
 Siinäpä hyvä haaste perintönä Maaritin kaudelta.•

Kumppanuusjohtaja 
MDC Veikko Teerioja

Arpatyöryhmän vastaava
lion Hilve Reijonen

Anna tukesi 
nuorisolle
-arpajaiset
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Ympäristöpalkinto 2021 
lahtelaiselle projektille
Suomen Lions-liiton vuosittaisen ympäristöpalkinnon tehtävänä 
on nostaa esille leijonien ja leojen arvokasta ympäristötyötä, 
jakaa tietoa monipuolisesta ympäristötoiminnasta sekä antaa 
tunnustusta ympäristötoiminnassa ansioituneille klubeille.
PUHTAAT VEDET / mika pirttivaara, leijonat puhtaan veden puolesta -työryhmä

KUVAT: ANTTI SALOPURO

Voittajaprojektin työ keskittyi haitallisten vieraslajien poistoon kahdellatoista eri alueella Lahdessa. Pääasiallisina kohdelajeina 
olivat espanjansiruetana ja jättipalsami. Projektissa oli yhteensä kaksitoista yhteistyökumppania, muun muassa partiolaiset.
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T
ämän vuoden palkinnonsaajat 
julkistettiin Leijonat puhtaan 
veden puolesta -työryhmän jär-
jestämillä virtuaalisilla noki-
pannukahveilla 17.6.2021, joka 
oli samalla kansainvälinen päi-
vä aavikoitumisen ja kuivuuden 

ehkäisemiseksi. 
 Koronavuodesta huolimatta hakemuksia 
saapui tänä vuonna ilahduttavasti 13 klubilta 
kahdeksasta piiristä. Kilpailutöiden taso oli 
jälleen kerran kova ja kilpailutyöt olivat itses-
sään monimuotoisia, häkellyttävän hienoja 
ja keskenään vaihtelevia. Tänä vuonna yh-
teistyö korostui palkittavissa töissä, sillä se, 
mitä oli saatu aikaiseksi, oli taitavan koordi-
noinnin, ahkeruuden ja monitahoisen yh-
teistyön aikaansaannosta.
 Voittajaksi palkintoraati valitsi LC Lahti/
Ankkureiden Lions Lahti Green City -pro-
jektin, jonka tarkoituksena oli järjestää nuo-
rille aitoa tekemistä oman elinympäristönsä 
hyväksi. 
 Työ keskittyi haitallisten vieraslajien 
poistoon. Pääasiallisina kohdelajeina olivat 
espanjansiruetana ja jättipalsami. Projekti sai 
alueellisesti hyvää näkyvyyttä niin lehdissä 
kuin radiossakin ja se sai huomiota myös 
asukkailta, jotka tulivat muun muassa kiittä-
mään sekä toivat kuumana päivänä jäätelöä 
ja juotavaa talkooväelle. Projekti sai rahoi-
tusta ELY-keskukselta ja mukana olivat kaikki
Lahden alueen lionsklubit.
 Lions Lahti Green City -projektissa oli 
monta innostavaa asiaa. Päällimmäisenä mie-
leen jäivät nuorten reaktiot, kertoo projekti-
päällikkö Anne Vanhala LC Lahti/Ankku-
reista. Useat nuoret olivat hakeneet kesätöitä,
mutta eivät olleet saaneet. Siksi nuorten kii-
tollisuus oli suurta, kun he pääsivät projek-
tiin mukaan työskentelemään oman elinym-
päristönsä hyväksi tärkeässä aiheessa. 
 Kaikki talkoisiin osallistujat, niin nuoret 
kuin leijonatkin, tekivät työtä hyvässä hen-
gessä ja innokkaina. Koordinaatio oli kai-
ken A ja O ja se piti työvirettä koko ajan yllä. 
Kaikki on mahdollista, kun on aikaa ja ha-
lua oppia uutta ja edistää asiaa. Suosittelen 
kaikille klubeille tehdä rohkeita projekteja 
nuorten ja muiden innostuneiden kanssa, 
Vanhala sanoo.
 Palkintoraadin jäseninä tänä vuonna oli-
vat Kati Jaatinen puheenjohtajana, Leo Club 
Jyväskylä/Lohikoski, Liisa Hämäläinen, 
Suomen Vesistösäätiö, Arto Iwendorff, Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskus, Janne Raassi-
na, LC Kontiolahti sekä Tiitus Tuohikorpi,  
LC Tapiola.•

• Ensimmäinen sija (600 euroa)
LC LAHTI/ANKKURIT:
Lahti Green City -projekti 
– vieralaslajien kitkeminen luonnossa

LC Lahti/Ankkurien koordinoimaan 
Lahti Green City projektiin ovat osallis-
tuneet myös muut Lahden klubit. Klubi-
yhteistyön lisäksi raati arvosti erityisesti 
erilaisten urheiluseurojen, nuorten, nuo-
riso-, ympäristö- ja viherpalveluiden sekä 
asiantuntijoiden kanssa toteutettua yh-
teistyötä vieraskasvien torjunnassa ja ym-
päristön siistimisessä.
 Tämän kokoluokan työ on erinomai-
nen esimerkki siitä, miten paljon hyvää ja 
tärkeää voidaan saada aikaiseksi monita-
hoisella yhteistyöllä. Hyötyjinä ovat sekä 
luonto että ihmiset, mutta vielä erityisem-
min nuoriso ja itse lionien toiminta.

• Toinen sija (400 euroa)
LC LAMMI:
Ydin-Hämeen ympäristötalkoot 

LC Lammi on jatkanut 25-vuotiasta Ydin- 
Hämeen ympäristötalkoot -tapahtumaa 
järjestämällä sitä vuodesta 2016. Toimijat

Kaikki saapuneet hakemukset: • LC Akaa/Dynamo: Kaupungin yhteisten rantojen ja virkis-
tyspaikkojen siivoaminen. • LC Järvenpää/Ainot: Hyönteishotellien rakentaminen ja myynti.
• LC Järvenpää/Jean Sibelius: Rantapuiston talkoot. • LC Kittilä/Levi: Immelkaltion ja 
sen ympäristön säilyttäminen jälkipolville. • LC Lahti/Ankkurit: Lahti Green City -projekti. 
• LC Lammi: Ydin-Hämeen ympäristötalkoot. • LC Liminka/Liminganlahti: Hiilinielun vah-
vistaminen joulukuusia kasvattamalla ja myymällä. • LC Mynämäki: SER-keräys. • LC Paimio:
Sahanrannan kunnostus. • LC Punkaharju: Kulttuuri- ja ympäristöteko Runebergin Reliefi. 
• LC Suonenjoki/Soittu: Kolme erilaista ympäristöaktiviteettia. • LC Vilppula: Hyvärisen-
lammen luontopolku ja laavut. • LC Virtasalmi: Punaisen pajan kunnostus ja ympäristön 
raivaus.

tekevät ympäristötalkoot merkittäväksi,
sillä talkoot saavat liikkeelle noin 300 ym-
päristötalkoolaista ja ympäristöä siisti-
tään monilta eri alueilta Lammissa, Hau-
holla ja Tuuloksessa. Ympäristötalkoissa 
vaikuttavat myös muut alueen lionit.
 Vaikuttavuus on laajaa ja mukaan on 
saatu sponsoreita, jotka osaltaan helpotta-
vat aiheutuvissa kustannuksissa. Talkoo-
laisia on myös huomioitu kahvirahalla 
ja mukavalla mahdollisuudella osallistua 
talkootyöllään arpajaisiin. Ympäristötal-
koot on esimerkillinen työ osoittamaan 
alueellisesti merkittävää ja osallistavaa yh-
teistyötä, josta on tullut hieno perinne.

• Kunniamaininta
LC KITTILÄ/LEVI:
Immelkaltion ja sen ympäristön 
säilyttäminen jälkipolville

• Aktiivisin piiri
PIIRI 107-C
Piiristä 107-C saapui yhteensä neljä hake-
musta ja ne edustivat monipuolisesti pii-
rissä tehtävää ympäristötyötä. 

YMPÄRISTÖPALKINTO 2021 PALKITUT
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Lions Lahti Green City -projektin tarkoituksena oli järjestää nuorille aitoa tekemistä oman elinympäristönsä hyväksi.
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Y
mpäristönsuojelu on perin-
teinen osa lionien toimintaa, 
mutta sitä ei moni tiedä. Lions-
toiminnasta voi monella olla 
etäinen ja virallinen mielikuva. 
Tätä mielikuvaa pyrittiin rai-
kastamaan Qstockissa. 

 Vesileijona-siirtotatuointia laittaessa oli 
helppoa kertoa monipuolisesta leijonatyöstä.
Teltalla kävijät kertoivat myös omia koke-
muksiaan ympäristön puhtaana pitämisestä
ja siitä, miten ja missä olivat LC- tunnukseen

Tietoutta 
vesiensuojelusta 
festareilla
Oululaiset naisleijonat useasta klubista olivat mukana 
Pohjois-Suomen suurimmilla Qstock-festivaaleilla 
toista kertaa. Heinäkuun viimeisenä viikonloppuna 
tarjottiin paitsi tietoa vesiensuojelusta, myös uudenlaista 
näkymää siihen, millaista lionstoiminta on. 
PUHTAAT VEDET / elsi salovaara 

Qstockisssa oli paljon iloisia ihmisiä 
liikkeellä molempina päivinä, eikä 
edes perjantain vesisade latistanut 
tunnelmaa.
KUVA: MARIKA HAAPAKOSKI

28
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HEI! OLETKO KAUANKIN jo ollut täällä pi-
meässä, kysyi tupakantumppi Pikku-Natsa 
vieruskaveriltaan pudottuaan ostoskeskus 
Valkean edessä olevaan sadevesikaivoon. 
Varmaan muutaman viikon, vastasi lajitoveri 
vieressä. Onneksi nyt alkoi sataa, niin pääs-
tään eteenpäin.
 Kaivon ritilöiden välistä syöksyi vettä ja 
kymmenet natsat siinä joutuivat tahtomat-
taan opettelemaan uimaan. Vesi lähti virtaa-
maan ja vaikka Pikku-Natsa kuinka taisteli 
vastaan, imaisi pelottava musta aukko sen 
sisäänsä. Missä ihmeessä nyt olen, ajatteli 
Pikku-Natsa, valoa ei näy ollenkaan ja pelot-
taakin. Hetken päästä vauhti kiihtyi entises-
tään ja Pikku-Natsa muiden lajikumppanei-
densa tavoin huomasi valon pilkahduksen.
 Ilo ei kuitenkaan kestänyt kauan, kun 
se plumpsahti ruskeana vellovaan liejuiseen 
mönjään. Aikansa siellä pyörittyään se pääsi
vasta oppimansa uimataidon ansiosta pin-
taan. Siinä samassa ohi kiiti iso kylmä ja kova 
möhkäle. Pikku-Natsa huomasi sen kyljessä 
tutun tekstin Karhu. Tämän olen tavannut 
ennenkin, se ajatteli.
 Ruskea mönjä vei tuttavia mennessään 
aika vauhdilla. Tämä taitaa olla se Laanaoja, 
josta olen kuulut puhuttavan. Jonkin ajan 
kuluttua ruskeassa mönjässä uituaan Pikku- 
Natsa plumpsahti taas. Tällä kertaa vihreään 
mönjään. Ympärillä kellui kaikkien matka-
kumppaneiden lisäksi haisevia otuksia kyl-
jellään. Vesikin tuntui jotenkin erilaiselta, 
silmiä ihan kirveli. 
 Pikku-Natsa ajatteli, että olisi sittenkin 
ollut parempi, jos se mummo reuman run-
telemilla sormillaan olisi saanut kunnon 
otteen ja toimittanut minut Laanilan eko-

voimalaitokselle. Olisi ainakin kärsimys lop-
punut lyhyeen ja päässyt natsojen taivaaseen.
 Päivät alkoivat lyhenemään ja Pikku- 
Natsan silmätkin olivat jo tottuneet suo-
laiseen veteen, kun vieressä ollut sinertävä 
möykky, jonka kyljessä luki ”tunturipurojen 
raikkautta” pääsi erään vaarin muovikassiin. 
Pikku-Natsakin toivoi pääsevänsä muovi-
kassiin, olihan se tehty samasta materiaalista 
ja näin ollen kaukainen sukulainen. Oli sii-
nä kelluskellessa toki kiva kuunnella iltaisin 
teatterilta kantautuvaa musiikkia.
 Yöt olivat vain aika kylmiä. Erään kyl-
män yön jälkeen Pikku-Natsa oli juuttunut 
kovaan kirkkaaseen massaan kiinni, kylmä-
kin oli. Oli niin kylmä, että siltä meni taju. 
Aikanaan taju palasi ja Pikku-Natsa havaitsi 
ilokseen juhlivia ja mekastavia ihmisiä, jotka 
toimittivat sille uusia lajikumppaneita. Yksi 
korea kumppani ylpeänä kertoi, että ”meitä
on täällä vesissä jo paljon enemmän kuin 
Suomessa ihmisiä”. Tämä tieto vähän kohensi
Pikku-Natsan mielialaa, vaikka sen ulkoasu 
olikin jo aika repaleinen. 
 Näin jatkui monta monituista vuotta ja 
Pikku-Natsa sen kuin pieneni. Lopulta se oli 
niin pieni, ettei sitä voinut enää kutsua Nat-
saksi. Mutta ei hätää, se löysi uusia lajikump-
paneita, joista joku valisti olevansa mikro-
muovi. 
 Lopulta vuosien kuluttua se joutui söpön 
pienen särjen vatsaan. Siellä vatsahapot run-
telivat sitä, mutta se oli lujaa tekoa eikä anta-
nut periksi. Kuinka ollakaan hauki söi sen 
särjen ja mikromuovin. Hauki taas jäi Ma-
tin katiskaan ja päätyi Matin äidin paistin-
pannulle.•
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Pikku-Natsan seikkailu Oulussa
PUHTAAT VEDET / lion arto iwendorff, johtava vesitalousasiantuntija, 
pohjois-pohjanmaan ely-keskus
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Oululaiset lionit ovat toista kertaa mukana 
Qstockissa vesiteemalla. Siirtokuvia laitettiin 
taas moneen ranteeseen ja nilkkaan.

törmänneet. Kalajuttujakin kuultiin, sa-
moin kuin suurta huolta kalalajien tule-
vaisuudesta. Perjantain sadesäässä tarjot-
tiin turvaa muikku- ja hampurilaisannos-
ten syöjille. 
 Tavoitteena ei ollut saada viikonlopun 
päätteeksi nippua uusia jäsenhakemuksia,
vaan muistuttaa siitä, kuinka jokainen 
meistä voi toimia oman ympäristönsä 
parhaaksi. Toivotaan, että se jatkossa yh-
distyy ihmisten mielissä yhä enemmän 
synonyymiksi lionstoiminnalle.•
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Vuorovaikutus
tulevaisuuden taitona
Vuorovaikutuskoulutuksen isoin haaste on se, että vuorovaikutuksen 
ajatellaan olevan ominaisuus, johon ei juuri voida vaikuttaa. 
LIONS QUEST / kirsti lonka, kasvatuspsykologian professori, helsingin yliopisto

Kasvatuspsykologian professori Kirsti Longan mukaan vuorovaikutuskoulutus on kaikenikäisille tärkeää, 
se voi ehkäistä tai jopa korjata monenlaisia ongelmia ihmisen elämässä.
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Ujous ei tarkoita vuorovaikutustaitojen puutetta.

H
yvä vuorovaikutus saatetaan 
nähdä jopa manipulaationa, 
jolla yritetään saada toisia toi-
mimaan omien etujen mukai-
sesti. Usein myös ajatellaan, 
että vuorovaikutuksen pitäisi 
syntyä itsestään, tai muuten ai-

tous katoaa. On totta, että meillä on erilaisia 
persoonallisuuden piirteitä ja taipumuksia, 
mutta jokainen voi kehittää omia vuorovai-
kutustaitojaan. Suomen koulujen opetus-
suunnitelmissa tunne- ja vuorovaikutustai-
dot ovat tärkeässä asemassa jo esikoulusta 
asti.
 Hyvä vuorovaikutus ei tarkoita vain 
esiintymistaitoja, vaan tärkein osatekijä on 
aito kuunteleminen. Hiljaiset ihmiset saatta-
vat olla kuuntelemisen taidoissa ja empatias-

sa muita kehittyneempiä. Ujous ei tarkoita 
vuorovaikutustaitojen puutetta, vaan tarvet-
ta oppia ylittämään oma jännitys ja kohtaa-
maan muita ihmisiä rakentavalla tavalla sekä 
tulemaan kuulluiksi. 
 Joidenkin meistä pitää oppia enemmän 
kuuntelemaan, toisten taas hillitsemään pu-
hetulvaansa. Jokaisessa vuorovaikutustilan-
teessa on useampi osapuoli, jotka vaikuttavat 
toisiinsa: sama ihminen voi joutua eri tilan-
teissa ottamaan erilaisen roolin.
 Hyvällä vuorovaikutuksella on seurauk-
sia ihmisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen. 
Kehno kommunikaatio hoitotyössä voi olla 
jopa vaarallista. Helsingin yliopiston lääke-
tieteellisessä tiedekunnassa 1996–2001 ke-
hitimme Kasvaminen lääkäriksi -ohjelman, 
johon kuuluivat keskeisesti potilas-lääkäri 

-vuorovaikutustaidot. Kun myöhemmin toi-
min professorina Karoliinisessa Instituutis-
sa, perehdyimme moniammatillisiin tiimei-
hin ja simulaatioihin, joissa ryhmän tehokas 
kommunikaatio oli keskeinen terveyden ja 
hengen turvaaja.

Mikä on Lions Questin rooli?
Jo toistakymmentä vuotta olemme Helsingin 
yliopiston kasvatuspsykologian tutkimus-
ryhmässä tutkineet dosentti Markus Talvion 
kanssa opettajien vuorovaikutustaitoja. 
 Tutkimuksemme osoittaa, että vuoro-
vaikutustaidot ovat opittavissa olevia taito-
ja ja opettajat hyötyvät koulutuksesta. Joille-
kin oppiminen on helpompaa, mutta yleensä 
haasteena on se, että näitä taitoja oppiessaan 
joutuu pohtimaan ja kehittämään omaa toi-
mintaansa, mikä ei aina ole mukavaa.
 Viime vuosina olemme keskittyneet tut-
kimaan Lions Quest (LQ) -koulutuksen toi-
mivuutta eri maissa. LQ-koulutuksen taus-
talla oli alun perin päihdekasvatus. LQ on 
nykyään enemmänkin yleishyödyllinen työ-
kalu parempaan vuorovaikutukseen.
 Monet päihdeongelmat saattavat kui-
tenkin liittyä ihmisten taitamattomuuteen 
käsitellä tunteitaan ja päihteet voivat olla 
epäonnistunutta itsehoitoa kommunikaa-
tio-ongelmiin. Siksi vuorovaikutuskoulutus 
on kaiken ikäisille tärkeää, se voi ehkäistä tai 
jopa korjata monenlaisia ongelmia ihmisen 
elämässä. Koskaan ei ole liian myöhäistä op-
pia vuorovaikutustaitoja!
 Opettajankoulutuksessa ei ole riittävästi 
vuorovaikutustaitojen opetusta. LQ on siksi 
tärkeä resurssi eri puolilla maailmaa. Omas-
sa tutkimusryhmässämme saimme tilaisuu-
den järjestää henkilökunnalle ja opiskelijoille 
LQ-koulutusta. Vaikka olen itse tutkinut ja 
kehittänyt asiaa, koin koulutuksen hienoksi
mahdollisuudeksi kehittyä lisää. Oivalsin 
uutta itsestäni ja siitä, miten muut kokevat 
kohtaamisemme. Lions Quest antaa tärkeitä 
käytännön työkaluja ihmisten väliseen vuoro-
vaikutukseen.•

LIONS QUEST 30 VUOTTA SUOMESSA 1991–2021
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ELÄMISENTAIDOT – KESKIÖSSÄ JOKA PÄIVÄ. WWW.LIONSQUEST.FI

HYVÄT LIONIT
ELÄMISENTAITOJA LIONS QUEST on lasten ja nuorten parissa toimiville opet-
tajille ja muille kasvattajille suunnattu tieteellisesti tutkittu ja arvostettu koulu-
tusohjelma, joka antaa käytännön työkaluja ryhmäyttämiseen ja elämäntaito-
jen harjoitteluun.  Koulutuksen keskeiset teemat painottuvat itseluottamuksen, 
tunne-, vuorovaikutus- ja päätöksentekotaitojen sekä hyvinvointiosaamisen 
vahvistamiseen. Koulutuksen aikana kokeillaan erilaisia toiminnallisia työta-
poja käytännössä.
 Suomen Lions-liitto on toteuttanut ohjelmaa Suomessa jo 30 vuoden ajan, 
ja koulutuksiimme on osallistunut yli 20 000 opettajaa ja muuta kasvattajaa. 
Palautteet ylistävät Elämisentaitoja-koulutuksia: sisällöt koetaan käytännönlä-
heisiksi, tarpeellisiksi, ajatuksia herättäviksi ja heti työhön sovellettaviksi. 
 Järjestämme sekä kaksipäiväisiä peruskoulutuksia että kahtena arki-iltana 
tai yhtenä lauantaipäivänä toteutettavia liikuntaseurakoulutuksia.
 Peruskoulutus on suunnattu opettajille, varhaiskasvattajille sekä muille las-
ten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. Peruskoulutuksen hinta 
on 410 euroa (sis. alv). Hintaan sisältyy kaksipäiväinen toiminnallisuuteen pai-
nottuva kontaktiopetus ja luokka-astekohtainen materiaalipaketti sekä lisäma-
teriaalia digitaalisella oppimisalustallamme. 
 Liikuntaseurakoulutus soveltuu urheiluseuroissa toimiville valmentajille ja 
ohjaajille sekä esimerkiksi kuntien liikuntatyöntekijöille. 
 Liikuntaseurakoulutukset ovat kaudella 2021–2022 vielä monella paikka-
kunnalla osallistujille maksuttomia Punainen Sulka -keräyksen tuottamien 
varojen turvin. Osa liikuntaseurakoulutuksista muuttuu maksullisiksi, jolloin 
osallistumismaksu on 248 euroa (sis. alv). Koulutuksen yhteydessä osallistujat 
saavat sähköistä ja painettua materiaalia.  
 Toivomme ja luotamme edelleen siihen, että klubit vievät tietoa Elämisen-
taitoja Lions Quest -koulutuksista omille lähiverkostoilleen ja kustantavat mak-
sullisiin koulutuksiin osallistumisia mahdollisuuksiensa mukaan.

Lämpimät kiitokset yhteistyöstänne!
Elämisentaitoja Lions Quest -koulutustiimi

ELÄMISENTAITOJA LIONS QUEST -koulutusohjelma
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VINKKEJÄ JA OHJEITA OSALLISTUJIEN HANKINTAAN

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

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

• Koulutukset toteutetaan, mikäli riittävä määrä 
osallistujia ilmoittautuu: maksullisissa koulutuksissa 
vähintään 10 henkilöä ja maksuttomissa liikuntaseura-
koulutuksissa vähintään 6 henkilöä. Osallistujat saavat 
kurssin vahvistuskirjeen tai tiedon kurssin perumisesta 
noin 2 viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Kaudella 2021–2022 tarjolla olevat 
koulutukset löytyvät seuraavalla sivulla 
olevasta koulutuskalenteristamme. 
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AIKA PAIKKAKUNTA PIIRI

ma–ti 4.–5.10. Turku A
to–pe 7.–8.10. Helsinki N

ma–ti 1.–2.11. Espoo B
to–pe 4.–5.11. Kuopio K
ma–ti 8.–9.11. Riihimäki C
to–pe 18.–19.11. Jyväskylä G

ma–ti 31.1.–1.2 Pori M

ma–ti 7.–8.2. Kokkola O
ma–ti 14.–15.2. Kouvola D

to–pe 3.–4.3. Helsinki B
ma–ti 7.–8.3. Turku A
ma–ti 14.–15.3. Oulu I
ma–ti 21.–22.3 Rovaniemi L
to–pe 24.–25.3. Tampere E
ma–ti 28.–29.3 Lapua F

ma–ti 4.–5.4. Joensuu H
to–pe 7.–8.4. Vantaa N
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Elämisentaitoja Lions Quest -koulutusohjelma

KOULUTUSKALENTERI 2021–2022

PERUSKOULUTUKSET 
(1. PÄIVÄ KLO 9–16 JA 2. PÄIVÄ KLO 8.30–16)

KUUKAUSI

LOKAKUU

MARRASKUU

TAMMIKUU

HELMIKUU

MAALISKUU

HUHTIKUU

AIKA PAIKKAKUNTA PIIRI

la 25.9. Tornio (maksuton) L
ma 27.9. ja ma 4.10. Tampere E
ti 28.9. ja ti 5.10. Turku (maksuton) A
ke 29.9. ja ke 6.10. Pori M
to 30.9. ja to 7.10. Riihimäki C

la 13.11. Helsinki B
la 20.11. Vaasa F

la 5.2. Vantaa (maksuton) N
la 12.2. Oulu (maksuton) I
la 19.2. Kouvola (maksuton) D

ma 28.3. ja ma 4.4. Jyväskylä (maksuton) G
ti 29.3. ja ti 5.4. Savonlinna (maksuton) H
ke 30.3. ja ke 6.4. Kuopio (maksuton) K

la 9.4. Kokkola (maksuton) O

KUUKAUSI

SYYSKUU

MARRASKUU

HELMIKUU

MAALISKUU

HUHTIKUU

LIIKUNTASEURAKOULUTUKSET
(LAUANTAI KLO 9–16 TAI 2 ARKI-ILTAA KLO 17.30–21)
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Lions Quest -täydennyskoulutuspaketti 
klubien käyttöön 
Hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat keskiössä 
joka päivä. Me leijonat tarjoamme nyt opettajille 
uuden työkalun tähän tärkeään työhön, Lions Quest 
Elämisentaitoja -täydennyskoulutuksen netissä.
LIONS QUEST / jorma hokkanen

Kiitos Lions Quest
LIONS QUEST / jorma hokkanen

OLEN SAANUT PÄÄTÖKSEEN LQ-maajoh-
tajan kauden. Menneet kolme vuotta ovat 
osoittaneet, että leijonakentässä on tavat-
toman paljon Elämisentaitoja-koulutusta 
koko sydämestään tukevia ihmisiä. Hei-
dän panoksensa on koko ohjelman me-
nestyksen avain. 
 Valitettavasti viimeisten puolentoista 
vuoden ajan koronaepidemialla on ollut 
toimintaamme rajoittava rooli. Haluan 
uskoa, että pahin on ohi ja voimme taas 
tarttua kaikin voimin nuorten vuorovai-
kutustaitojen edistämiseen.  
 Itselleni menneet kolme vuotta ovat 
olleet todella antoisia. Olen saanut ystä-
vystyä ihastuttaviin ihmisiin ja oppinut 
ymmärtämään, että LQ-koulutus on me-
nestynyt Suomen lisäksi laajalti, yli 100 
maassa. Olen oppinut ymmärtämään 
myös sen tosiasian, että vuorovaikutus-
taitojen kehittäminen on keskiössä joka 
päivä, nyt ja tulevaisuudessa.
 Olen saanut tukea Lions Quest -työlle 
monelta taholta. Liiton johdon sydän syk-
kii lämpimästi Elämisentaitoja-koulutuk-
selle, piirien puheenjohtajat ovat uutteria 
organisaattoreita, lionsklubien taloudelli-
nen panos on mahdollistanut koulutus-
ten järjestämisen. LQ-kouluttajat tekevät 
pedantin tinkimättömästi työtä lasten ja 
nuorten hyväksi koulutussihteerin itseoh-
jautuvan työn avustamana.  
 Virpi Lukkarila otti LQ-maajohtajan 
tehtävät hoitaakseen heinäkuun alussa. 
Hänellä on pitkä kokemus LQ-piirijohta-
jana ja siksi voimme olla varmoja, että 
Lions Quest jatkaa asiantuntevassa ja in-
nostavassa hengessä. Ole sinäkin muka-
na.•

T
äydennyskoulutuksen tavoittee-
na on toimia LQ-koulutuksen 
käyneille opettajille muistinvir-
kistäjänä. Niille opettajille, jotka 
eivät vielä ole LQ-koulutukseen 
osallistuneet, täydennyskoulutus 
tarjoaa mahdollisuuden tutustua 

koulutuksen menetelmien hyödyntämiseen. 
 Lionsklubien aktiivisuus on kaikki kai-
kessa uuden LQ-täydennyskoulutuksen le-
vittämisessä. 
 Täydennyskoulutuspaketteja on saatavilla
seuraavasti:

• TÄYSKYMPPI
Sisältö: 10 x nallekortit käyttöohjeineen + 
10 käyttöoikeutta täydennyskoulutusvideoon.
Lahjoituskirja klubin omilla allekirjoituksilla.
Elämisentaitoja Lions Quest -esite.
Hinta 558 euroa (55,80 euroa/kpl) 
(sis. alv 24 %)

• VIISIKKO
Sisältö: 5 x nallekortit käyttöohjeineen + 
5 käyttöoikeutta täydennyskoulutusvideoon. 
Lahjoituskirja klubin omilla allekirjoituksilla.
Elämisentaitoja Lions Quest -esite.
Hinta 294,50 euroa (58,90 euroa/kpl)
(sis. alv 24 %)

• TRIPLA
Sisältö: 3 x nallekortit käyttöohjeineen + 
3 käyttöoikeutta täydennyskoulutusvideoon. 
Lahjoituskirja klubin omilla allekirjoituksilla.
Elämisentaitoja Lions Quest -esite.
Hinta 186 euroa (62 euroa/kpl)
(sis. alv 24 %) 

LQ-täydennyskoulutuspaketti tarjoaa suo-
ran tien tehdä lasten ja nuorten hyvinvointia 
edistävän paikallisen lahjoituksen. 
 Kun klubi on päättänyt osallistua Elämi-
sentaitoja Lions Quest -täydennyskoulutuk-
sen edistämiseen, toimikaa näin:
• Tehkää täydennyskoulutuspakettitilaus it-
sellenne sopivasta määrästä Lions Questin 

kotisivuilla (pakettivaihtoehdot ovat 3 kpl, 
5 kpl tai 10 kpl). 
• Saatte postitse Tunnenallet-kortit ja niiden 
käyttöohjeet sekä videon käyttöoikeustiedot, 
lahjoituskirja ja esite lähetään sähköisesti.
• Täydentäkää ja tulostakaa lahjoituskirja 
ja allekirjoittakaa se. Tulostakaa myös esite. 
Tarvittaessa useampi.
• Lahjoittakaa täydennyskoulutuspaketit lah-
joituskirjan ja esitteen kera oman kuntanne 
opetuksesta vastaavalle viranhaltijalle tai 
suoraan valitsemallenne koululle/kouluille.
• Ottakaa kuva lahjoitustilaisuudesta ja lähet-
täkää se halutessanne sähköpostiin quest@
lions.fi.
• Tehkää tarvittaessa yhteistyötä muiden klu-
bien kanssa.•
Täydennyskoulutuspaketin esittely löytyy osoitteesta 
www.lions.fi/lions-quest/lionsklubilaiselle/
tilaa-materiaaleja-1/tunnenallet-kortit-ja-
taydennyskoulutusvideo/.

Nallekortit ovat osa leijonien opettajille suunnattua 
LQ-täydennyskoulutuspakettia.

Tunne nallet – Tunnenallet!  
-korttien käyttöopas 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Korttien kuvittaja: Hanneriikka Ollila  
Oppaan tekstit: Johanna Arho-Forsblom  
Perustuu Elämisentaitoja Lions Quest -opettajanmateriaaleihin 
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U
skoa Kiusaamisesta terveeseen 
nettikäytökseen, KiTeNet -kam-
panjan tärkeyteen on luonut lio-
nien palaute ja kevään radio- ja 
tv-ohjelmat, joissa on tuotu esil-
le lasten ja nuorten psyykkinen 
ja fyysinen terveys, syrjäytymi-

nen, oppiminen, grooming ja häirintä.
 Internetissä opitaan monia hyviä taitoja. 
Samanaikaisesti Mannerheimin Lastensuoje-
luliiton mukaan joka viides lapsi kokee itsen-
sä kiusatuksi netissä ja yli 50 prosentin lähi-
piirissä on ollut kiusaamista.
 Mitä vanhemmat tarvitsevat luotsatak-
seen lapsiaan terveeseen mediankäyttöön? 
Toimintamme tavoite on Lions Quest -läh-
töistä – myönteisyys ja osallisuus.

Mitä tavoitellaan?
Lionit toteuttavat KiTeNet-kampanjan vuo-
sina 2021–22 valtakunnallisesti kohteena 
erityisesti 10-vuotiaat (8–12-vuotiaat) lapset.

Näin me lionit sen yhdessä teemme
Jatkamme työtä lasten hyväksi ja hyvää yli 10 vuotta jatkunutta Vastuu 
on meidän -traditiota lionien KiTeNet-kampanjana lasten vanhemmille.
KITENET / ipdg hannu anttonen, kampanjan vastuullinen 
ja dg johanna arho-forsblom, lions quest -kouluttaja

Kampanja koostuu tiedotuksesta, nettisivuis-
ta, jaettavasta materiaalista ja tukihenkilö-
verkostosta.
 Tavoite on, että klubit ja piirit innostuvat 
mukaan valtakunnalliseen kampanjaamme 
ja toteuttavat alueellaan vanhempaintapah-
tuman, jossa aiheina ovat mediakasvatus ja 
nettikiusaaminen vertaistukiperiaatteella. 
 Painopisteenämme ohjaamme lapsia ter-
veeseen itsensä suojelemiseen internetissä, 
opastamme toisen oikeuksia kunnioittavaan 
nettikäyttäytymiseen, ohjaamme terveelli-
seen, rikokset tunnistavaan nettikäyttäyty-
miseen ja tuemme vahvasti lasten ja heidän 
vanhempiensa yhteyttä.
 Kampanjaa markkinoi valtakunnallisesti 
liitto välineenä lehdet, Facebook, YouTube ja 

Instagram. Alueilla vastaavasti aluelehdet ja 
piirien sekä klubien somet otetaan käyttöön. 
Nettisivuillamme on kirjoitusaihio medialle, 
johon klubit voivat lisätä asioita tarpeen mu-
kaan.

Mitä liitto ja piirit tarjoavat 
avuksi?
Vinkkejä löytyy nettisivuilta, joilla on käyttö-
opas, videoita ja toimintaohjeet klubeille ja 
valituille vastuuhenkilöille. Videoilla on muun
muassa oma esittelymme ja asiantuntijoiden 
sekä lasten puheenvuoroja. Kampanjan ai-
neiston lionit tarjoavat ilmaiseksi kouluille 
yhteistoimintapäivinä ja vanhempainilloissa. 
 Olemme käyttäneet aineiston valmiste-
lussa valtakunnallisia asiantuntijoita ja tar-

Tavoitteena on, että klubit ja piirit toteuttavat 
alueellaan vanhempaintapahtuman.
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Kampanjassa on kyse on tuesta kodin kasvatustyöhön, joka samalla auttaa kodin ja koulun yhteistyötä.
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kistuttaneet sen alan vaikuttajilla. Oppaassa 
vanhemmat saavat vastauksia tärkeimpiin 
kysymyksiinsä ja hyviä keskustelun aiheita 
yhteisiin tilaisuuksiin sekä lasten kanssa kes-
kusteluihin: Miten kännykän käyttöä seura-
taan? Miten olla lapsen rinnalla digimaail-
man karikoiden välttämiseksi? Mitkä ikärajat 
ovat merkityksellisiä ja miksi? Mistä apua 
vaaratilanteissa? Syvempää perehtymistä 
varten sivuilta löytyvät linkit tietolähteisiin, 
ajankohtaista faktatietoa asian nykytilasta ja 
esimerkkejä lapsen tarvitsemista mediatai-
doista. 
 Infoa vastuuhenkilöille: Ensimmäisen 
asiantuntijawebinaarin taltioitu nauhoitus, 
webinaari vastuuhenkilöille järjestetään 16.9. 
Liiton nettisivustoilla on tukea ja infoa muun 
muassa kirjeet klubeille ja kouluille, tukilin-
kit ja muun muassa viestintätekstejä ja kysy-
mismahdollisuus sekä Facebook-sivut lio-
nien ajatustenvaihtoon.
 Klubien avainrooli: Klubien avaintehtä-
vänä on keskustelutilaisuuden järjestäminen 
koulun, vanhempainyhdistysten tai muiden
järjestöjen kanssa. Näiden vanhempainilto-
jen vetäjäksi on ajateltu leijonaa, vaihtoehtoi-
sesti opettajaa, MLL:n asiantuntijaa tai po-
liisia. Ulkopuolisten tapauksessa klubi mak-
saa luennoitsijapalkkion. Lionit ovat muka-
na ainakin aloittamassa tilaisuuden ja muun 
muassa kahvittamassa. Materiaalipankkim-
me, jossa on valmis powerpoint-esitysiltaan, 
tarkoitus on tukea lionien omaa roolia kes-
kustelun alustajana ja vertaistukena.
 Yhteyshenkilöt on jo valittu piireissä ja 
monissa klubeissakin. Lähestymme vanhem-
painyhdistyksiä, kouluja tai kuntaa, mikä on 
paikkakunnalla luontevinta. Mietitään tilai-
suuden luonne; luonteva vanhempainilta, 
yhteistapahtumat tai juhlat ja webinaarit.

Käytännön ohjeet 
KiTeNetin sivuilla
Piirin KiTeNet-vastuuhenkilö löytyy netti-
sivuiltamme. Samoilla sivuilla on myös Aske-
leet onnistuneeseen vanhempainiltaan -oh-
jeet. Se sisältää KiTeNet-kampanjamateriaa-
lit, esivalmistelut, toteutusvaihtoehdot, jär-
jestelytehtävät ja vanhempainiltamallit.
 Puhumme erityisesti vanhemmille, joka 
on innostava ja kiitollinen kohde kaikille 
klubeille. Kyse on tuesta kodin kasvatustyö-
hön, joka samalla auttaa kodin ja koulun yh-
teistyötä. 
 Me teemme sen! Kukin tavallaan, mutta 
me teemme sen, yli 100 vuoden kokemuk-
sella.•
Sähköisenä materiaalimme löytyy netistä 
www.lions.fi/kitenet-kiusaamisesta-terveeseen-
nettikaytokseen/.

K
eväällä 2021 Suomen Lions-lii-
ton KiTeNet-kampanja alkoi 
tulla tietoa, ja otimme asian 
esille keskusteluissamme Seinä-
joen Leijonissa. Jotkut klubeis-
tamme olivat osallistuneet jo 
useampana vuonna Vastuu on 

meidän -kampanjaan, joten aihe oli tuttu. 
 Lähdimme pohtimaan asiaa tarveläh-
töisesti. Totesimme, että tietämyksemme 
oli vähäinen ja riittämätön. Syntyi ajatus, 
että lähdemme selvittämään asiaa tarkem-
min ja pyydämme koulujen rehtoreita ja 
poliisia kertomaan meille, miten nettikäyt-
täytyminen näkyy koulun ja poliisin arjessa.

 Otimme yhteyttä kolmen koulun reh-
toreihin. Kaikki pitivät aihetta tärkeänä ja 
tarpeellisena. Toukokuulle sovittiin tapaa-
minen, johon osallistuivat Hyllykallion, 
Törnävän ja Valakiavuoren koulujen rehto-
rit Irene Turenius, Kimmo Rantanen, Kari 
Kunnari, Hyllykallion koulun opettaja Kati 
Särmö sekä piirikuvernööri Raimo Sillan-
pää, joka esitteli hankkeen taustoja.
 Keskusteluissa tulivat hyvin esille opet-
tajien odotukset ja näkemykset, miten asiaa 
tulisi lähestyä ja toimenpiteitä kohdistaa. 
Jokaiselle kohderyhmälle eli opettajille, 
vanhemmille ja oppilaille tulisi olla eriytet-
ty materiaali. Opettajien mielestä työ tulisi 

Seinäjoella lionit liikkeellä 
KiTeNet-kampanjassa
Seinäjoen lionsklubit ovat koronavuoden aikana kaudella 
2020–21 aloittaneet keskinäisen yhteistyön tiivistämisen. 
Perustimme vuodenvaihteessa klubien edustajista koostuvan 
yhteistyöelimen Seinäjoen Leijonat, jonka tehtävänä on 
lisätä ja kehittää Seinäjoen lionsklubien yhteistyötä.
erkki muilu, seinäjoen lionsklubit

Kuvassa vasemmalta F-piirin kauden 2021–22 piirikuvernööri Tapio Seppä-Lassila, Hyllykallion koulusta 
opettaja Kati Särmö, vanhempi konstaapeli Pyry Luomala Seinäjoen Ankkuri-tiimistä sekä F-piirin 
kauden 2020–21 piirikuvernööri Raimo Sillanpää. 
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aloittaa koulunsa aloittavista lapsista, hei-
dän vanhemmistaan ja opettajistaan. 
 Palaverin jälkeen päätimme, että pyy-
dämme Seinäjoen lionsklubien kokouk-
seen alustajiksi opettaja Kati Särmön ja 
poliisin edustajan, vanhempi konstaapeli 
Pyry Luomalan Seinäjoen Ankkuri-tii-
mistä sekä piirikuvernööri Raimo Sil-
lanpään. Kokoukseen kutsuttiin klubien 
edustajien lisäksi tämän kauden piiriku-
vernööri Tapio Seppä-Lassila.
 Kokouksessa ankkuripoliisi Luomala 
kertoi, miten poliisi kohtaa nettikiusaa-
misen omassa työssään. Opettaja Särmö 
käsitteli asiaa otsikolla kohti kaikkien yh-
teistä hyvää fiilistä tavoitteena tukea op-
pilaiden kasvua tasapainoisiksi ja terveen 
itsetunnon omaaviksi ihmisiksi. Piiriku-
vernööri Sillanpää kertoi KiTeNet-kam-
panjan olevan luonnollinen jatke Vastuu 
on meidän -kampanjalle.
 Alustusten jälkeen keskustelujen poh-
jalta kokous päätti esittää, että KiTeNet- 
kampanja tulisi nostaa Seinäjoen lions- 
klubien pääaktiviteetiksi. Seinäjoen lions-
klubit tekevät päätöksen osallistumisesta 
kampanjaan syyskuun aikana.
 Samalla sovittiin työryhmä, joka läh-
tee kehittämään hanketta tarvelähtöisesti 
yhteistyössä koulujen kanssa tukena KiTe-
Net-kampanjan materiaalia. Kampanjaa 
esiteltiin myös 14.8. Leijonat Torilla -ta-
pahtumassa. Pyrimme saamaan lisätie-
toa klubeille kampanjasta päätöksentekoa 
varten.•

Nuorisovaihto-ohjelma 
käynnistyy jälleen
Uusi toimintakausi on alkanut ja odotukset nuorisovaihdon 
käynnistämiseen ovat korkeat. Tämän hetken tilanteen mukaan 
voimme herättää nuorisovaihtotoiminnan ”pandemiaunesta” 
ja käynnistää toiminnan.
NUORISOVAIHTO / tor-erik backström, yced 2020–2023

O
n mielenkiintoista nähdä, mil-
tä maailmantilanne näyttää 
nuorisotoiminnassa kahden 
vuoden tauon jälkeen. Saam-
me tehdä kovasti töitä käyn-
nistääksemme työn uudelleen 
ja saadaksemme nuoria hake-

maan paikkoja nuorisovaihtoon.
 Kesän 2022 leirit tulee suunnitella niin, 
että ne voidaan toteuttaa. Meillä ei ole varaa 
enää peruutuksiin. Kesän 2022 leirit pide-
tään C-, D-, F- ja I-piireissä ja L-piirissä pi-
detään talvileiri tammikuussa 2023.
 Kun klubit syyskuussa aloittavat ko-
kouksensa ja aktiivisen toiminnan, uskon ja 
toivon, että klubit markkinoisivat nuoriso-
vaihtoa toiminta-alueillaan. Tällä tavoin 
saataisiin mahdollisimman paljon nuoria 
hakeutumaan nuorisovaihto-ohjelmaan ke-
sälle 2022.

 Hakuaika YCE-ohjelmaan kaudelle 
2021–2022 on 1.7.–15.12.2021.
 Moni piiri on saanut uuden nuorisovas-
taavan. Toivon, että klubit katsovat liiton 
kotisivuilta oman piirinsä nuorisovastaa-
van.
 Toivotan uudet ja vanhat YCE-henki-
löt eri piireissä tervetulleiksi tähän tärkeään 
lionstoimintaan ja vilkasta nuorisovaihto-
vuotta.•

Kesän 2022 
nuorisovaihtoleirit 
tulee suunnitella 
niin, että ne voidaan 
toteuttaa.

>>>

KiTeNet-esitettä on lähetetty kaikkiin piireihin 
piirikuvernöörien kautta jaettavaksi.
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I
ntiassa neljä kymmenestä lapsesta kär-
sii aliravitsemuksesta tai kitukasvuisuu-
desta.
     Anganwadit ovat Intian maaseu-
tualueilla toimivia valtion johtamia las-
tenhoitokeskuksia, jotka auttavat nälkää 
näkeviä lapsia tarjoten näille esikouluo-

petusta, aterioita ja ravitsemuskoulutusta. 
 Keralan osavaltion maaseutualueella asu-
vien tuhansien lasten päivittäisten aterioiden 
saaminen on näiden anganwadien varassa, 
mutta monien laitosten vanhat laitteet kai-
paavat korjaamista. Myös hygienia on usein 
ollut hyvin puutteellista. Vaikka huolehtiva 
henkilökunta on tehnyt parhaansa haastavissa
oloissa, lapset kärsivät.
 Tietäen, miten tärkeitä anganwadit ovat 
yhteisöjen kannalta, lionit ryhtyivät toimen-
piteisiin. He kääntyivät Lions Clubs Interna-
tionalin säätiön LCIF:n puoleen ja saivat siltä
yli 84 000 US dollarin nälkäapurahan sekä 
sen lisäksi yli 11 000 US dollarin apurahan, 
joka myönnetään piireille ja klubeille tuke-
maan työtä paikkakunnalla.

Ravitsevia ja tuoreita aterioita 
Varmistaakseen lapsille tuoreet, terveelliset 
ateriat lionit käyttivät LCIF:ltä saamansa va-
rat keittiö- ja ruokailutilojen kunnostami-
seen 90:ssä Keralan osavaltion anganwadissa. 
 Keittiöihin asennettiin ruostumatto-
masta teräksestä tehdyt työtasot ja pesualtaat, 
putkistot ja viemärit kunnostettiin, työpöytiä 
keittotasoineen lisättiin ja uusia jääkaappeja 
hankittiin. Ruokailuhuoneisiin asennettiin 
ruostumatonta terästä olevat ruokapöydät 
ja penkit, jotka on helppo puhdistaa ja siten 
nostaa hygieniatasoa. Lähes 1 000 lionia oli 
auttamassa asennustöissä, ja he tarkkailevat 
jatkossakin laitteiden toimivuutta.
 Vaikka hanke tehtiin korona-aikana an-
ganwadien ollessa suljettuina, lionit jatkoivat 
sinnikkäästi yhteistyötä hallituksen ja opet-
tajien kanssa ottaen vastaan ja asentaen uu-
det laitteet. 
 – Kaikkein uudenaikaisimpia ja hygiee-
nisimpiä jääkaappeja ja muita kodinkoneita 
ja laitteita ei olisi voinut kuvitellakaan näihin 

Intialaisten lasten nälkä 
vaihtuu toiveikkuudeksi
Nälkä, ankea ja kaikkialle leviävä maailmanlaajuinen ongelma 
vaikuttaa yhteisöihin – erityisesti lapsiin – mittaamattomin tavoin. 
Krooninen aliravitsemus johtaa sairauteen sekä fyysisen ja 
henkisen kehittymisen viivästymiseen.
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

keskuksiin ilman lionien tukea, sanoi V. P. 
Sajeendran, joka on Kunnathunadin hallin-
nollista aluetta Keralan osavaltiossa edustava 
valtuutettu.
 – Olen kiitollinen LCIF:lle siitä, että se 
antoi lioneille mahdollisuuden toimeenpan-
na sellaisen hankkeen, jota yhteisö kaipasi 
kipeästi.
 LCIF:n apurahan ja lionien ystävällisyy-
den ja palvelun avulla yli 2 200 anganwadin 
palveluista riippuvaista lasta pääsee nyt naut-
timaan tuoreista, ravitsevista aterioista puh-
taissa ympäristöissä.•

Lionien palvelun avulla yli 2 200 lasta pääsee 
nauttimaan aterioista puhtaissa ympäristöissä.

Yksi Kampanja 100:n tavoitteista 
on laajentaa lionien palveluita 
uusille kohdealueille, kuten nälän 
helpottamiseen. 
Lahjoita tänään osoitteessa 
lcif.org/donate.

Lue osoitteesta lcif.org. lisää siitä, 
miten LCIF lisää lionien mahdollisuuksia 
tukea yhteisöjään.

KAMPANJA 100

Lionit käyttivät LCIF:ltä saamansa varat keittiö- ja ruokailutilojen kunnostamiseen 90:ssä Keralan osavaltion 
anganwadissa eli lastenhoitokeskuksessa.
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Kampanja 100:n viimeinen 
vuosi käynnistyi
Korona iski keskelle Lions Clubs Internationalin säätiön kunnianhimoisinta 
varainkeräystä. Ylimääräinen neljäs vuosi onkin tarpeen, sillä 300 miljoonan 
US dollarin tavoitteesta uupuu vielä 87 miljoonaa.

KAMPANJA 100 / pcc heikki hemmilä pmjf, lions-liiton lcif-koordinaattori

K
aukoidän maat Taiwan, Etelä- 
Korea ja Japani ovat pääosin 
yksityisin lahjoituksin jo täyt-
täneet osuutensa, mutta Eu-
roopan maista vasta Islanti on 
ylittänyt laskennallisen tavoit-
teen, 217 US dollaria per jäsen. 

Suomen tulos oli kauden alussa 813 547 US 
dollarilla ja 18 912 jäsenellä vasta 43 US dol-
laria per jäsen. 
 Ilahduttavaa kuitenkin on, että viime 
kauden tulos 242  286,38 US dollaria oli 
5 362 dollaria parempi kuin sitä edeltävän 
kauden tulos. Paljolti saamme tästä kiittää 
yksityisiä lahjoittajia, joita tilaston mukaan 
oli 125 lionia. 
 Moni seurasikin Kaarina Laineen esi-
merkkiä ja lahjoitti Singaporen ja Montréa-
lin maailmankokousmatkoilta säästyneet ra-
hat parempaan talteen, omalle säätiöllemme. 
Myös muut virtuaalikokoukset, ja etätyö kai-
ken kaikkiaan, on tuonut säästöjä. Motiivia 
lahjoittamiseen lisäsi varmasti itse korona-
pandemia ja sen hoitoon saadut apurahat. 
 Piirien ja joidenkin klubien saamat 
DCG-apurahat konkretisoivat LCIF:n toi-
mintaa meillekin. Hienoja saavutuksiamme 
onkin julkistettu eri tilaisuuksissa ja mediois-
sa. Esimerkiksi Helsingin klubien organisoi-
massa NSR-kokouksessa oli esillä B-piirin 
kansainvälinen diabetesleiri. Lisäksi saimme 
tietoa muualta maailmasta Foundation Fridays
-seminaarisarjassa. Se jatkuu tälläkin kaudel-
la, jokaisen kuun ensimmäisenä perjantaina 
Suomen aikaa klo 17.00.

Tuetaan omaa säätiötämme
Jo 100 US dollarin henkilökohtaisesta lahjoi-
tuksesta saa nimensä listalle, joka on luetta-
vissa LCIF:n nettisivulla. Tuhannella US dol-
larilla voi hakea itselleen Melvin-plakaatin ja 
pinssin, ja sitä seuraavista tonneista aina yh-
den timantin pikkuruiseen pinssiinsä. Mo- Lion of Commitment – Sitoutunut Lion. Näitä on Suomessa jo ainakin kuudella henkilöllä. 
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LUOTTAMUKSESTANNE KIITTÄEN
TACK FÖR FÖRTROENDET

PIRKKO VIHAVAINEN
ID-EHDOKAS 2022–24

SINUSTAKO
LIONS 2030 

-STRATEGIATYÖRYHMÄN 
VETÄJÄ?

 
Etsimme avarakatseista ja innostunutta vetäjää 

strategiatyöryhmälle. 
Toivomme sinulta kokemusta strategiatyöstä. 

Ymmärrys strategisesta ennakoinnista on myös eduksi.

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti 
olemme käynnistämässä Suomen lionstoiminnan strategiatyötä. 

Työn tavoitteina ovat:
• syventynyt ymmärrys toimintamme nykytilasta 

ja siihen kohdistuvista muutostarpeista
• yksi merkittävimmistä muutoksista on piirijakouudistus

• tavoitteellinen tulevaisuuden visio ja toimintasuunnitelma 
sen toteuttamiseen

Strategiatyöryhmä tulee esittämään LIONS 2030 -ehdotuksensa 
2023 vuosikokoukselle.

Pyydämme vapaamuotoista hakemusta 
30.9.2021 mennessä sanna.mustonen@lions.fi

nelle lahjoittajalle tuli kevään aikana lisäksi kunniakirja ja ak-
ryylinen Lion of Commitment -kuutio. Sen sai lahjoitettuaan 
kampanjan aikana vähintään 3 000 US dollaria. Nettisivun 
mukaan näitä on Suomeen tullut kuusi kappaletta, mutta itse 
tiedän jo kymmenen nimeä. 
 Onnittelen niitä kymmentä piiriä, jotka nytkin ylittivät 
DCG-apurahaan oikeuttavan tason 10 000 US dollaria. Piirit 
107-C ja 107-G saavuttivat peräti 30 000 US dollarin tason, 
mikä oikeuttaa piirin LCIF-koordinaattorin ja piirikuver-
nöörin saamaan Puheenjohtajan mitalin. Ensimmäistä kertaa 
Suomessa! 100% klubiosallistumisen saavuttivat lisäksi piirit 
107-G ja 107-M. Palkintoja ropisee.

On loppukirin aika.
 Klubeja motivoitiin osallistumaan palkitsemalla vähin-
tään 500 US dollarin jäsenkeskiarvoon sitoutuvat klubit Malli-
klubin statuksella. Suomessa on näitä nyt kuusi, ilmoittautu-
misjärjestyksessä LC Ylivieska, jo 300 %, LC Kirkkonummi-
Kyrkslätt, LC Helsinki/Kontula, LC Posio, LC Kirkkonum-
mi-Kyrkslätt/Nice ja LC Helsinki/Ruoholahti. Muutama 
muukin on jo lähellä tavoitetta, mutta eivät ole rohjenneet 
allekirjoittaa sitoumusta.
 Kolmikko, liiton puheenjohtaja, kansainvälinen johtaja ja 
liiton LCIF-koordinaattori järjestivät kuluneella kaudella lah-
joituskilpailun. Kustakin piiristä palkittiin kaksi jäsenkeski-
arvoltaan parasta klubia ylimääräisellä Melvinillä Lions-liiton 
vanhoista krediiteistä. Kilpailu on tarkoitus uusia nyt viimei-
sellä kaudella, mutta krediitit riittävät vain yhteen Melviniin 
per piiri. Lisäksi otetaan käyttöön karsintaraja, olympialais-
ten tavoin, jottei palkinto irtoa aivan pienellä panoksella. 
 On siis loppukirin aika. Tuetaan omaa säätiötämme. Se 
on tutkitusti maailman luotettavin toimija: Lahjoituksis-
ta saadaan aina paras mahdollinen hyöty. Vaakakupissa on 
myös Suomen lionien maine maailmalla. Liiton ylin johto on 
hyvin sitoutunut Kampanja100:aan. Sitoudu Sinäkin!
 Ole rohkea – Ole Melvin!•
Kauden 2020–2021 Melvin-kilpailun tulokset löytyvät kotisivuilta 
www.lions.fi/jarjesto/kansainvalinen-saatio-lcif/
kampanja-100-palveluvoimaa/.

Satoja miljoonia ihmisiä palveltu. Tue apua tarvitsevia ihmisiä 
osoitteessa lcif.org/donate. Lahjoita LCIF:n Palveluvoimaa -rahastoon.
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Diabeteskävelyitä 
virtuaalisesti ja paikallisesti
Vuosittain eri piirit ja klubit järjestettävät leijonien 
diabeteskävelyitä, joiden tarkoituksena on paitsi 
jakaa tietoa varsin yleisestä kansantaudista, 
diabeteksesta, mutta myös innostaa 
rennoilla kävelytapahtumilla ihmisiä 
liikkumaan yksin tai yhdessä. 
Kävelytapahtumien tietoja kerätään 
yhteisille diabeteskävely-kotisivuille.
teija loponen

K
oko perheen yhteisissä kävely-
tapahtumissa jaetaan yhdes-
sä eri yhteistyökumppaneiden 
kanssa monenlaisia terveyteen 
ja hyvinvointiin liittyviä vink-
kejä. Jos paikallista tapahtumaa 
ei pääse koronatilanteen vuoksi 

järjestämään, pääsee omilla pienryhmäkä-
velyillä tai somepostauksilla samaan kivaan 
yhteisölliseen tunnelmaan kuin isoissa ta-
pahtumissa. Infojakin voi toteuttaa korona-
turvallisesti myös virtuaalisesti, jos joukolla 
ei voi kokoontua.

40
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 Diabeteskävelyt jatkuvat heti kauden 
alkupuolella. Helsingissä vietetään B- ja 
N-piirien yhteistä, mutta samalla aivan kai-
kille avointa Diabeteskävelyviikkoa 11.–
17.10.2021. Kyseisellä viikolla voi terveys-
turvallisesti kävellä juuri niin paljon kuin 
haluaa, siellä missä haluaa, ja halutessaan 
kutsua ystäviä, perheenjäseniä tai klubilaisia 
lenkille mukaan. Lokakuiseen virtuaaliseen 
viikkoon liittyy myös paikallinen tapahtuma, 
Helsingissä, Kansalaistorilla 16.10. järjestet-
tävä livekävely.
 Perinteinen pääkaupunkiseudun diabe-
teskävely toteutettiin viime keväänä koronan 
vuoksi uudella tavalla: kukin käveli viikon ai-
kana missä halusi ja kuvia sekä tuloksia sai 
lähettää kaikille nähtäväksi Facebookin kä-
velysivulle. 
 Terveydeksi – koko perheen Lions Diabetes-
kävelyyn intoutui osallistumaan leijonia pe-
räti sadalta paikkakunnalta ja ulkomaita 
myöten. Viimekeväinen virtuaalikävelyviik-
ko osoittautui todella suosituksi, ja siksi tänä-
kin syksynä kaikkien on mahdollista osallis-
tua siihen ja jakaa kävelyiloa kuvin ja sanoin 
myös Lions Diabeteskävely -Facebook-ryh-
mässä. Facebook-sivulta löytyy myös ideoita 
siitä, mitä kaikkea voi yhdistää kävelyyn.
 Virtuaalikävelyviikon järjestävät yhdes-
sä B- ja N-piiri sekä Pääkaupunkiseudun 
Diabetesyhdistys.
 Viime keväänä ryhmässä oli yli 400 jä-
sentä, askelia kertyi yhteensä yli 8 miljoonaa 
ja kilometrejä karttui yli 10 000.

Kaikki diabeteskävelyt 
samalle sivustolle 
Liitolla on ollut jo useita vuosia omat Lions 
diabeteskävelysivut, joille oli koottu eri pii-
rien lähettämiä kuvia ja tarinoita diabetes-
kävelyistä ympäri Suomen. Sivuja hallinnoi 
aiemmin N-piiri. Nyt kun liitolle tuli uusi 
sähköinen alusta, luotiin myös diabeteskäve-
lyille yhteiset uudet sivut.
 Sivustolle on tavoitteena kerätä jälleen 
eri piirien ja klubien kaikki diabeteskävelyt 
osoittamaan sitoutumistamme diabeteksen 
ehkäisyyn. Toivomme diabeteskävelytapah-
tumien järjestäjien lähettävän meille ennak-
koon tapahtumatiedot tulevista kävelyistä, 
jotta voimme lisätä ne sivuston tapahtumalu-
etteloon. Näin kaikki halukkaat voivat osal-
listua tapahtumiin.
 Toivomme myös, että piirit mainosta-
vat yhteisiä sivuja jäsenilleen, jotta vaikkapa 
naapurikaupunginkin kävelyyn voisi halu-
tessaan osallistua.
 Diabeteskävelyiden kotisivulle annetaan 
tapahtumatiedot Google Forms -palvelulla ja 

Osallistu kilometrikisaan 
teija loponen

DIABETESKÄVELYVIIKKOON 11.–17.10. voit 
osallistua ihan vain liikkumalla ja jakamalla 
kokemuksia ja kuvia Facebookissa. Osa ha-
luaa kuitenkin kirjata myös suorituksia ja se-
kin on nyt mahdollista kävelysivuilta löyty-
vän lomakkeen kautta.
 Lomakkeessa ”Joukkue” on leijonil-
le oma lionsklubi, ja muille liikkujille joko 
haastajan klubi tai sitten ihan itse perustettu 
joukkue, jonka nimissä kilometrejä kerää.
 1. Jos haluat perustaa joukkueen, anna 
sen nimi ja ”jäsenmäärä” (Lions-liiton rekis-
terissä olevat lionsklubit ovat järjestelmässä 
jo valmiina, niitä ei tarvitse perustaa).
 2. Jos haluat kirjata kilometrejä, syötä 
tiedot kilometrien kohtaan. Voit arvioida 
omat kilometrisi käytetyn ajan tai askelmää-
rän mukaan, ja syöttää arvioidut kilometrit. 
Yhden päivän kilometrit voit kirjata vain yh-
delle joukkueelle – mutta toki voit eri päivinä
käyttää eri joukkuetta. Vaikkapa omalle klu-
bille ensin ja sitten loppuviikosta ystäväporu-
kalle, jonka olit värvännyt mukaan Diabetes-
kävelyviikolle.
 Kilometrien syötössä pyydämme nimeä/
tunnistetta. Tähän voit syöttää haluamasi tie-
don – emme varsinaisesti kerää henkilöiden 
kilometrejä tai muodosta niistä tilastoa, mutta 
mahdollisten virhe- ja selvitystilanteiden va-
ralta tuo tunniste on hyvä antaa.• 

Tarkemmat ohjeet löydät sivulta 
diabeteskavely.lions.fi/

Maailman Diabetespäivää vietetään 
joka vuosi 14.11., samalla viikolla kuin 
lionien maailmanlaajuista palveluviikkoa. 
Maailman diabetespäivä on insuliinin 
toisen keksijän Frederick Bantingin  
syntymäpäivä. Diabetes on myös 
Lions-liiton kuukauden teema lokakuussa.

MAAILMAN DIABETESPÄIVÄ 14.11.

Helsingissä vietetään B- ja N-piirien 
yhteistä, mutta samalla aivan kaikille 
avointa Diabeteskävelyviikkoa 
11.–17.10.2021.
KUVA: LCI

mukaan toivotaan myös valokuva. Tarpeelliset
tiedot ovat tapahtuman nimi, aika, paikka-
kunta, osoite ja valokuva. Lähetyslomake 
löytyy diabeteskävelyiden kotisivulta ja lä-
hettämäsi sähköpostilomake ohjautuu kah-
delle B- ja N-piirin diabetestyöryhmäläisel-
le, jotka päivittävät saamansa tiedot sivuille. 
 Sivuston kautta pääsee näppärästi myös 
diabeteskävelyiden Facebook-sivulle kat-
somaan, millaisissa maisemissa tai asuissa 
muut ovat kävelleet. Piirihän voi järjestää 
vaikkapa hauskimpien ryhmäasujen kisat 
diabeteskävelyn yhteyteen.
 Sivuilta löytyy myös yleistä infoa diabe-
teksesta sekä eri yhteistyökumppaneistam-
me. Kannattaa käydä kurkkaamassa ja lä-
hettää oman piirin diabeteskävelyiden tiedot 
jakoon kaikille!•

Diabeteskävelysivu löytyy osoitteesta 
https://diabeteskavely.lions.fi/
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H
istoriallisesti vähäosaisena kau-
punginosana tunnettu Bed-Stuy, 
kuten paikalliset asukkaat kut-
suivat kotipaikkaansa, kaipasi 
kipeästi ambulanssia. Asukkaat 
joutuivat odottamaan avun saa-
pumista jopa 45 minuutin ajan. 

Ihmisiä kuoli avuntarpeen ylittäessä voima-
varat.
 Ambulanssissa työskentelevät ensihoi-
tajat (EMT) James ’Rocky’ Robinson ja Joe 
Perez olivat innokkaita auttamaan. He käyn-
nistivät vapaaehtoisvoimin toimivat ambu-
lanssijoukot nimeltä Bedford-Stuyvesant 
Volunteer Ambulance Corps (BSVAC) vain 
yhden ainoan käytetyn ajoneuvon avulla. 

LCIF auttaa pelastamaan henkiä 
IP Alexanderin kotipaikkakunnalla
Epätoivoista puutetta. Se on yksi tapa kuvailla tilannetta New Yorkin 
Brooklynissä, Bedford-Stuyvesantin kaupunginosassa, joka sattuu 
olemaan kansainvälisen presidentin Douglas Alexanderin kotipaikka. 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION / jamie weber

 He halusivat kiihkeästi parantaa vallitse-
vaa tilannetta ja tekivät työparina väsymättä 
töitä ensiapupalveluiden viemiseksi tarvit-
seville alle neljän minuutin. Ei ole mikään 
ihme, että BSVAC:n avulla saatiin pelaste-
tuksi lukemattomia ihmishenkiä. Palvelu oli 
ilmaista niille, joilla ei ollut vakuutusta. 
 Kaikki oli hyvin – lyhytaikaisesti, kun-
nes ainokainen ambulanssi alkoi kaivata 
hintavia korjauksia. BSVAC:in vapaaehtois-
ryhmän varat riittivät hädin tuskin poltto-
aineeseen, puhumattakaan uudesta ambu-
lanssista. IP Alexanderin kotiklubi Brooklyn 
Bedford-Stuyvesant lionsklubi tuli hätiin. 
Kuultuaan BSVAC:n missiosta klubin jäsenet 
alkoivat ostaa ambulanssille polttoainetta ja 
renkaita, mutta enemmän tarvittiin. 

Bed-Stuy muuttui äkkiä turvallisemmaksi, 
kun sillä oli uudenaikainen ambulanssi 
ja kaupunginosan asukkaiden hengen 
pelastamiseen omistautuneet vapaaehtoiset 
sankarit.
KUVA: LCI

Kansainvälisen presidentti Alexanderin mukaan kun 
palvelemme yhdessä, sydämemme lyövät vahvemmin.
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Lue lisää LCIF:n apurahamahdollisuuksista 
osoitteessa lcif.org/grants ja 
vahvista oman paikkakuntasi lionien 
palvelumahdollisuuksia. Auta Kampanja 
100:aa saavuttamaan 300 miljoonan 
US dollarin tavoitteensa lahjoittamalla 
osoitteessa lcif.org/donate.

KAMPANJA 100

M
itä keinoja meillä on ollut? Val-
mennuksia on järjestetty niin 
tarinakerronnassa kuin www- 
ja someosaamisessa. Mitä sen 
jälkeen? Miten klubit ovat 

käyttäneet saamaansa valmennusta?
 Jo useamman vuoden ajan olemme jär-
jestäneet viestinnän kilpailuja ja palkinneet 
joka vuosi yhden klubin jonkin viestintä-
osaamisen hyvästä käytänteestä.
 Olemme muun muassa käyneet läpi 
klubien www-sivuja, pyytäneet tarinoita 
onnistuneesta hyvän tekemisestä ja palkin-
neet hyvästä somemarkkinoinnista klubin. 
Kauden 2019–2020 parhaaksi somettajaksi 
palkittiin LC Kiiminki.

Viestintävalmennusta 
piirilehdessä
Viime kaudella seurasimme klubien ko-
konaisvaltaista viestintää, niin perinteistä 
tiedottamista kuin www-sivujen ajanta-
saisuutta ja somen käyttöä. Kun tämä lehti 
ilmestyy, emme vielä ole julkaisseet viime 
kauden viestinnän palkinnonsaajaa, joten 
kannattaa seurata I-piirin kaikkia sähköi-
siä kanavia.
 I-piirin omaa TervaLeijona-lehteä teh-
dään kaksi numeroa vuodessa, ja kevään 
jäsenille suunnatussa numerossa jaetaan 
viestintävalmennusten antia ja oppeja. 
 Syksyn numeroon keräämme klubien 
hyviä aktiviteettejä ja muuta leijonamark-
kinointiin liittyviä juttuja. Näin syksyn nu-
mero on oivallinen materiaali piirimme 
klubeille erilaisiin markkinointi- ja jäsen-
hankintatilanteisiin.

Kokonaiskuva 
viestinnän tarpeista
Herää myös kysymys siitä, mikä on tärkein
viestinnän muoto. Yllättävää oli digi-
tutkimuksessa myös se, että vanha tuttu 
www-sivusto on ihan yhtä tärkeä kuin so-
mekanavien käyttö. Digitutkimuksesta oli 
juttua edellisessä LION-lehdessä 3/2021.

 Jokaisessa piirissä on viestintäjohtaja ja 
useimmiten hänellä myös piirin viestintä-
ryhmä. Niin myös I-piirissä. Ja kun viestin-
täjohtaja osallistuu ahkerasti kaikkiin piirin 
johtoryhmän ja piirihallituksen kokouk-
siin, niin hänelle muodostuu kokonaisku-
va viestinnän tarpeista kentällä. Tässä ovat 
tärkeässä osassa myös aluejohtajat ja lohko-
puheenjohtajat, sillä hehän kuulevat kentän 
ääntä alueellaan. Henkilökohtaisesti olen 
kokenut avartavaksi työskennellä myös 
Suomen Lions-liiton viestintäryhmässä. 
Tieto ja kokemus senkun lisääntyvät!
 Hyvät klubit. Olkaa aktiivisesti yhtey-
dessä niin oman piirinne viestintä- kuin 
koulutusjohtajaan viestinnän valmennus-
asioissa. Me olemme teitä varten.•
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Olemme palkinneet 
klubin hyvästä 
somemarkkinoinnista.

Piirit tukevat klubeja myös 
viestinnän osaamisessa
Menneellä kaudella on piirijakouudistukseen liittyen 
keskusteltu paljon siitä, miten piiriorganisaatio 
voi auttaa alueensa klubeja erilaisissa asioissa. 
I-piirissä on viime vuosina panostettu paljon viestinnän 
valmennuksiin ja vastaanotto on aina ollut hyvä.
ulla karppinen, lions-piiri 107-i, viestintäjohtaja

Kestävä muutos yhteisössä
Ajatus aivan uudesta ambulanssista nousi 
puheenaiheeksi klubikokouksessa. Miten he 
saisivat hankituksi 50 000 US dollaria? 
 − Huoneessa tuli aivan hiljaista, IP 
Alexander sanoi. 
 Sitten jäsenet alkoivat luvata antavansa
kuka 500, kuka 1 000 US dollaria. Lopulta 
he keksivät, että hehän voisivat hakea LCIF- 
apurahaa. Uusi henkiä pelastava ambulanssi, 
joka oli ensin tuntunut saavuttamattomalta 
tavoitteelta, saattoi pian muuttua todellisuu-
deksi. 
 LCIF myönsi Brooklyn Bedford Stuyve-
sant lionsklubille 17 500 US dollarin apura-
han. 
 – Se oli hyvin kunniakas päivä Bedford- 
Stuyvesantissa, IP Alexander kuvaili päivää, 
jolloin lionit lahjoittivat uuden ambulanssin 
BSVAC:lle.
 Bed-Stuy muuttui äkkiä turvallisemmak-
si, kun sillä oli uudenaikainen ambulanssi ja 
kaupunginosan asukkaiden hengen pelasta-
miseen omistautuneet vapaaehtoiset sankarit.
Ensiapupalveluiden lisäksi BSVAC toimii 
harjoitustilana, jossa kaikenikäiset oppivat 
ensiaputaitoja, alkaen lasten ensiapukoulu-
tuksesta painelu-puhalluselvytyksen suorit-
tamiseen ja ensihoitajakoulutusohjelmaan 
osallistumiseen. Yli 2 000 paikallista asukasta
on jo oppinut näitä äärimmäisen tärkeitä 
taitoja, ja sadat paikalliset asukkaat jatkavat 
ammattimaisiksi ensihoitajiksi, sairaanhoi-
tajiksi ja lääkäreiksi.
 – Aloitimme lähinnä pelastaaksemme 
henkiä, sanoi BSVAC:n komentaja Antoine 
Robinson, joka on edesmenneen Rocky Ro-
binsonin poika. 
 – Halusimme myös muuttaa ihmisten 
elämää. Ihmisten, jotka elävät sosiaaliturvan 
varassa, joilla ei ole mitään tietä ulos tilan-
teestaan, ei mitään yhteyksiä saada apua. Me 
annoimme heille tilaisuuden. BSVAC on nyt 
enemmänkin elämää muuttava, ammatin al-
kuun auttava järjestö.
 – Kun palvelemme yhdessä, sydämemme 
lyövät vahvemmin, sanoi IP Alexander. LCIF 
ja omistautuneet Bed-Stuy-lionit ovat yhdes-
sä luoneet syvän ja kestävän muutoksen rak-
kaaseen yhteisöönsä.•

I-piirin viestinnän kiertopalkinto jaetaan 
joka vuosi jollekin klubille.
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Monta tapaa tehdä hyvää.

1  Sisupuisto valmistui Auran keskustaan
Diabeteksen torjunta tehokkaan liikunnan keinoin oli alkusysäyksenä 
LC Aura/Sisun kuntoporrashankkeelle, joka rakennuspaikan 
innoittamana laajeni liikunnalliseksi tapahtumapuistoksi. 
hannele tanner-penttilä

P
uistoon rakennettiin maltilliset 
kuntoportaat, esiintymislava, 
penkkikatsomo ja penkki-pöytä-
tasanne eväsretkiä varten kaik-
kien auralaisten, yksityisten, yh-
distysten ja yritysten käyttöön.
     Klubin hallitus teki päätöksen 

hankkeeseen ryhtymisestä joulukuussa 2019 
ja anoi hankkeelle EU-rahoitusta. Suunnitel-
man mukaan klubimestari Paavo Arvo toi-
misi hankkeen vastaavana mestarina, joka 
järjestelisi koko työmaan työt ja ohjaisi tal-
kootyön etenemistä. Rahastonhoitaja Han-
nele Tanner-Penttilä lupautui EU-hankkeen 
hallinnointiin. Hankeajaksi päätettiin var-
muuden vuoksi kaksi vuotta, 31.12.2021 asti, 
koska vastaan saattaisi tulla yllätyksiä.
 Yllätyksiä alkoikin ilmaantua nopeasti.
Koronapandemia puhkesi pian tehdyn hanke-
päätöksen jälkeen. Tulolähteeksi kaavailtu 
tapahtumien järjestäminen loppui. EU-han-
keen Leader-ryhmä myönsi klubin anoman 
tuen pienempänä kuin toteuttamiseen olisi 
tarvittu. 
 Hankkeesta eriytettiin kuntoportaat 
omaksi osakseen ja niille saatiin Arne Ritari 
-säätiön 50 prosentin avustus. Kun rahoitus- 
kuviot olivat saatu järjestymään, saimme ikä-
vän viestin. Paavo Arvon oli luovuttava lupaa-
mastaan tehtävästä sairastuttuaan vakavasti.
 Hanketta päätettiin jatkaa, vaikka klubin 
omassa väessä ei enää ollut henkilöä, joka voisi
toimia vastaavana mestarina. Koronan takia 
ei voitu järjestää suuria talkoita, mutta muu-
tama rakennusalan jo eläköitynyt ammatti-
henkilö sitoutui talkoilla rakennustyöhön.
 Rakennusmestatari Ismo Litva otti vas-
taavan mestarin pestin. Lion Kimmo Rantala
oli rakennustyössä oivana apuna. Klubilaiset 
osallistuivat talkoisiin, kun tarvittiin henki-

löitä avustaviin tehtäviin. Rahastonhoitaja 
otti hoitaakseen rakennustyömaan käytän-
nön organisoinnin materiaalihankintoineen.
 Sisupuiston avajaisia vietettiin paahta-
vassa helteessä lauantaina 17. heinäkuuta. 
Presidentti Pasi Kullanmäki totesi puheen-
vuorossaan, että sisukkaasti vietiin hanke 

päätökseen ja ”hanskat eivät pudonneet”. 
 Suomen Lions-liiton varapuheenjohtaja 
Heikki Mäki nauratti yleisöä avauspuhees-
saan, kun mainitsi, että on hienoa olla jos-
kus avaamassa jotain, kun Länsi-Suomen 
AVIn johtajana yleensä joutuu sulkemaan 
paikkoja.•

Sisupuistohanke vietiin sisukkaasti loppuun ja heinäkuun helteessä joukko LC Aura/Sisun jäseniä nousi lavalle 
avajaisjuhlissa A-piirin kauden piirikuvernööri Eija Kestin saatesanoin.
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6
2  Päähineitä Lapin 
keskussairaalan syöpäpotilaille
merja lämsä

LC ROVANIEMI/RONJAT lahjoitti pipoja, hui-
veja ja pantoja yhteensä 100 kappaletta syöpä-
potilaille Lapin keskussairaalan 5 A -osastol-
le. Osa päähineistä oli itsetehtyjä ja osa kerät-
tiin muuten. Keräykseen osallistuivat myös 
LC Rovaniemi/Napapiiri ja LC Rovaniemi/
Lainas. 
 LKS:n 5 A -osaston puolesta lahjoituksen 
vastaanottivat Tarja Mäki ja Jennifer Flores. 
He kertoivat, että pipoja tarvitaan koko ajan 
ja niitä menee useita kymmeniä vuodessa.
 Päähineitä tarvitsevat syöpäpotilaat, joi-
den hiukset lähtevät hoitojen seurauksena. 
Hoitojen jälkeen pään iho on arka ja sitä suo-
jaamaan tarvitaan pehmeä pipo tai vastaava. 
Useat potilaat käyttävät mieluummin puu-
villapipoa kuin peruukkia. 
 Kaikilla potilailla ei tule päähinettä itse 
hankittua, niin lahjoituspipo tuottaa sekä 
antamisen että saamisen iloa. Tämä lahjoitus 
oli jatkoa tammikuussa tehdylle villasukka-
lahjoitukselle.
 Lämmin kiitos kaikille keräyksessä mu-
kana olleille. Lahjoitustilaisuudessa olivat 
läsnä LC Rovaniemi/Ronjista Sari Ihalainen,
Anne Kunnari, Anne Sandberg ja Merja 
Lämsä.•
Kuvassa vasemmalta Tarja Mäki, Anne Kunnari, 
Anne Sandberg, Jennifer Flores ja Merja Lämsä.
Kuva: Sari Ihalainen

3  LC Kokemäki/Jokilaakso 
ahkeroi kesälläkin
arja tuominen

LC KOKEMÄKI/JOKILAAKSON naiset ovat 
ahkeroineet vauvanpeittoja kesällä kaikille 
Harjavallan ja Kokemäen vastasyntyneille 
vauvoille lahjoitettavaksi.
 Neuleaktiviteettimme tällä kaudella on 
tuottaa yhteensä vajaa sata peittoa kaupun-
kien neuvoloille jaettavaksi ensimmäisen ko-
tikäynnin yhteydessä. Luovutimme heti kau-
den aluksi noin puolen vuoden tarpeen.
 Paketissa lähti perheelle pieni info klu-
bistamme ja onnentoivotukset vauvan joh-
dosta sekä pieni runo.•

4  Kymmenen uutta jäsentä 
LC Rovaniemi/Ounasvaaraan
LC ROVANIEMI/OUNASVAARA on toiminut 
vuodesta 1959 toiseksi vanhimpana lionsklu-
bina Rovaniemellä. Alusta alkaen se on ollut 
aktiivinen miesklubi, jäsenmäärän vaihdel-
lessa paristakymmenestä lähes viiteenkym-
meneen. 
 Klubin rinnalla on toiminut alusta al-
kaen puolisot, ladyt ottaen osaa klubin jär-
jestämiin aktiviteetteihin ja juhliin. Puoli-
sot ovat kokoontuneet säännöllisesti myös 
omiin tapaamisiin klubikokousten aikana 
ja tehneet monia lahjoituksia omissa nimis-
sään. Puolisoilla on ollut muun muassa omat 
kummilapset Sri Lankassa.

 Pari vuotta sitten klubissa korjattiin sään-
nöt ja siirryttiin yhtenäisklubiksi.
 Torstaina 20.5. päästiin vihdoin myös te-
koihin. Kuukausikokouksen alussa otettiin 
klubiin vastaan kymmenen uutta naisjäsentä. 
Oli herkistävää nähdä naisten uljas rivi klu-
bin presidentin eteen kutsumana, kummien 
saattamana. 
 Uusille leijonille sytytettiin kynttilät pe-
rinteen mukaan juhlistamaan tapausta. Nai-
set tekivät lions-lupauksen luvaten ottaa vas-
taan jäsenyys klubiin, noudattaa lionsperi- 
aatteita, osallistua kokouksiin ja edistää klu-
bin, piirin ja Lions Clubs Internationalin oh-
jelmia. 
 Juhlallisen seremonian jälkeen kokouk-
sessa ensimmäinen juuri klubin jäseneksi 
liittynyt lion, Anne-Mari Väisänen valittiin 
jo tärkeään klubin sihteerin tehtävään.•
Kuvassa LC Rovaniemi/Ounasvaaran uudet jäsenet.

5  Vähän lukevat oppilaat 
lukemaan
risto lindholm

LION RISTO LINDHOLM esitti LC Rautalampi/
Malvin hallitukselle ja klubikokoukselle aja-
tuksen oppilaiden lukuinnon nostamisesta. 
Klubi hyväksyi hankkeen. Samoin sen hy-
väksyi LC Rautalampi.
 Lukuhankkeen kehittelyyn osallistuivat 
Matti Lohen koulu ja Rautalammin kirjasto, 
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LC Rautalampi/Malvista lionit Urho Karhu 
ja Risto Lindholm sekä LC Rautalammesta
lion Helena Leskinen. Kaikille yläasteen 
noin 120 oppilaalle tarjottiin mahdollisuus 
osallistua hankkeeseen.
 Vähintään 100-sivuisen kirjan lukemi-
sesta lionsklubit maksoivat kuusi euroa, josta 
neljä euroa meni lukijan luokan retkikassaan 
ja kaksi euroa lahjoituksena koulukohtee-
seen Sri Lankassa. Hanketta varten klubit 
varasivat kaikkiaan 1 000−1 500 euroa.
 Hanke otettiin mukaan koulun luku-
vuosisuunnitelmaan 2020−2021. Hankkeen 
välikokous pidettiin 9.12.2020, noin kaksi 
kuukautta hankkeen aloittamisesta. Google- 
kyselyssä oppilaista 67 prosenttia ilmoitti, 
etteivät ole lukeneet vielä yhtään. 18,1 pro-
senttia ilmoitti lukeneensa yhden kirjan ja 
9,6 prosenttia kaksi kirjaa. Muutama oppi-
las ilmoitti lukeneensa 3–5 tai jopa yli 5 kir-
jaa. 54,3 prosenttia vastaajista aikoi kyselyn 
mukaan osallistua hankkeeseen ja loput 45,7 
prosenttia ei.
 Hanke päättyi 6.5. Lukupassin palautti-
vat neljä oppilasta kahdelta luokalta ja kirjoja 
oli luettu yhteensä 15. Luokkien kassaan ker-
tyi yhteensä 60 euroa ja Sri Lankaan avustus-
ta 30 euroa.
 Lukuinnon puute yllätti. Oppilailta ei ky-
sytty mielipidettä korvauksen suuruudesta, 
eikä sitä, olisiko korvaus pitänyt maksaa lu-
kijalle. Pohdittavaksi jää, olisivatko e-kirjo-
jen tai kuuntelukirjojen mukaan ottaminen 
lisänneet kiinnostusta.•

6  Taistelu espanjansiru-
etanoita vastaan
thorleif johansson

SUURI MÄÄRÄ espanjansiruetanoita on tu-
hottu Kivistössä ja Koivupäässä talkoilla sen 
jälkeen, kun niitä koskeva torjuntasota julis-
tettiin maaliskuussa Kivistön alueen yhteis-
toimintaverkosto MarjaVerkon vieraslaji-il-
lassa.
 – MarjaVerkkoon oli otettu yhteyttä 
aiemmin sekä espanjansiruetanoista että ko-
mealupiineista, joita alueella esiintyy. Asuk-
kaat toivoivat, että MarjaVerkko voisi auttaa 
niiden leviämisen torjunnassa yhteistyössä 
mahtavien talkoolaisten kanssa, Elina Olki 
MarjaVerkosta kertoo.
 Vieraslaji-illassa paikallisen LC Vantaan-
kosken edustaja ja alan erityistuntija Pekka 
Markkula esitteli alueen vieraslajeja, niistä 
aiheutuvia haittoja sekä niiden torjuntakei-
noja. Vieraita ovat jättipalsami, jättiputki, 
komealupiini ja kurtturuusu sekä citykani ja 
espanjansiruetana.
 Viimeksi mainitusta ryöpsähti kiihkeä 
keskustelu, sillä etanaongelmaa on havaittu 
aiempina vuosina Maitorpissa ja Keimolan-
tien varrella ja myös Koivupäässä.
 Niinpä päätettiin järjestää keväällä useam-
pana iltana talkoita, joissa etanoita pyrittiin 
torjumaan. Etanat kannattaa kerätä riittävän 
ajoissa, sillä kesän mittaan ne munivat ja li-
sääntyvät ahkerasti.

 Mukaan talkoisiin saatiin myös Vantaan 
kaupunki, joka toimitti torjuntatyöhön ke-
räysastioita ja kumihanskoja, vei pois etana-
jätteet ja lupasi niittää Keimolantien ojan 
kolmeen kertaan kesän aikana.•
Kuvassa Tuula Ratia-Pulkkinen siirtää saalistaan 
Ismo Pohjantammen huolehtimaan suurempaan 
ämpäriin. Kuva: Thorleif Johansson

7  Kunniatehtävässä 
jo 150 kertaa
PCC HARRI FORSS on lyönyt 150 Lions Pro 
ritaria.
 K-piirin LC Suonenjoki/Soittussa 11.5. 
oli Harri Forssille 150. kerta kun hän sai 
suorittaa kunnioitettavan tehtävän. 
 Kun kutsu on käynyt, hän on aina tun-
nollisesti ryhtynyt valmistautumaan ja suo-
rittanut merkittävän tehtävän. Hänelle rita-
riksi lyöminen on kunniatehtävä. Jokainen 
kerta on ainutlaatuinen ja mieleenpainuva. 
Yhdessä puolisonsa Raijan kanssa Harri on 
kiertänyt näissä merkeissä ympäri Suomea. 
Suurimman osan lyönneistä hän on suoritta-
nut omassa H-piirissä. Muissa piireissä hän 
on lyönyt 42 ritaria. Kaukaisin lyöntimatka 
on ollut Inariin.•
Kuvassa keskellä Pro Ritari Leo Tervo vierellä 
puoliso Hannele Tervo. Vasemmalla avustajat, 
Lions-ritari Jouko Lampela ojentaa taulun ja 
Lions-ritari Jouko Markkanen ojentaa miekan. 
Oikealla nimityksen suorittaja PCC Harri Forss.

6 7
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Helteisten päivien aikana tarjosimme kävijöille 
myös raikasta mehua mansikoiden kera.

8  Pihakirppis lasten, nuorten 
ja vanhusten hyväksi
hilve reijonen

VAMPULAN YRITTÄJÄT järjestävät aina kesä- 
heinäkuun vaihteessa Vampula-viikon, jol-
loin on ympäri kyliä erilaisia tapahtumia ja 
avoimia ovia. Klubimme LC Huittinen/Do-
ris piti 7.–9.7. pihakirppistä, jossa myimme 
jäsentemme lahjoittamia tavaroita astioista 
kirjoihin ja lehtiin. 
 Helteisten päivien aikana tarjosimme 
kävijöille myös raikasta mehua mansikoiden 
kera.
 Tuotto käytetään paikallisten lasten, 
nuorten ja vanhusten hyväksi. Lämmin kii-
toksemme kaikille kävijöille ja tavaroita os-
taneille tuestanne.•

9  Takakonttikirppis 
ja ponipöhinät Metsämäessä
jarkko koskinen

LC LITTOINEN tempaisi koronan jälkimai-
ningeissa järjestämällä takakonttikirppiksen 
Metsämäen raviradalla lauantaina 3.7. Vas-
taavaa tapahtumaa on jo useamman kerran 
pidetty hyvässä yhteistyössä Turun Hippok- 
sen kanssa. Koronan vuoksi on jouduttu pi-
tämään hieman taukoa, mutta nyt saatiin 
taas toimintaa – Hippos toi paikalle poni-
näyttelyn raveineen ja ratsastuksineen ja LC 
Littoinen perinteisen takakonttikirppiksen 

hoitaen samalla koko tapahtuman pysäköinti-
järjestelyt.
 Tapahtumien suosio oli hyvä, vaikka 
ihan aikaisempiin ennätyslukemiin ei pääs-
tykään. Uudelleen päätään nostava korona 
ehkä rajoittaa vielä liikkumista, mutta korona-
rajoitukset otettiin vakavasti ja turvaetäisyy-
det pidettiin suositelluissa rajoissa. 
 Kirppiksellä myyjiä oli yli 60 ja yleisöä 
reilusti yli 600 henkeä. Kumpikin tapahtuma 
sai osansa, kauppa kävi kirppiksellä ja tavarat 
vaihtoivat omistajia. Littoisten klubin saama 
tuotto myyntipaikoista tullaan käyttämään 
klubin tavoitteiden mukaisesti hyvänteke-
väisyyteen ja nuorisotyöhön, muun muassa 
koululaisten stipendeihin.•
Kuvassa perävaunuosasto virittäytymässä 
asiakkaiden tuloon. Kuva: Jarkko Koskinen

10  LC Lahti urheilun 
nuorisotoiminnan tukijana
matti haapoja 

LC LAHTI on perustettu 1953 ja on Suomen 
kahdeksanneksi vanhin lionsklubi. Toimin-
taa ja erilaisia aktiviteetteja on ollut runsaas-
ti. Myös Lahden Hiihtoseura ja LC Lahti ovat 
tehneet hyvää yhteistyötä vuosien varrella.

 Vuodesta 1964 lähtien klubilla on ollut 
aktiviteettina Salpausselän kisojen isonmäen 
kisa-arpaveikkaus. Arpajaislain muutoksen 
johdosta myynti lopetettiin 2002. Arpojen 
tuotosta osa annettiin Lahden Hiihtoseuran 
juniorityöhön ja muu osa hyväntekeväisyy-
teen. Arpaprojektin loputtua tilalle tuli 2003 
Salpausselän kisojen aikana myytävät istuin-
alukset eli pefletit.
 Vuodesta 1962 lähtien on vuosittain jär-
jestetty pilkkikilpailut Kuhmoisten klubin 
kanssa vuorovuosin Kuhmoisissa ja Lahdes-
sa. Vastaava klubi on aina hoitanut paikat 
ja tarjoilut, ja palkinnot on hommattu lah-
joitusperiaatteella. Koronan vuoksi 2020 ja 
2021 kisat siirrettiin vuodelle 2022.
 Muutamana viime vuotena klubilla on 
ollut SOK Hämeenmaan kanssa sopimus 
pullokuittilippaista, jotka ovat säännöllisesti 
tuottaneet klubille rahaa. Samoin on muuta-
mana viime vuotena hoidettu Hämeenmaan 
kanssa vuodenvaihteen rakettimyyntiaktivi-
teetti hyvällä tuloksella.
 Klubin pitkäaikainen yhteistyökumppani 
Lahden Hiihtoseura täyttää 100 vuotta 3.4. 
2022 ja juhlii Sibeliustalolla. Hiihtoseuran 
urheilijat ovat saavuttaneen 100 vuoden ai-
kana 24 olympiamitalia ja 86 MM-kisamitalia.
LC Lahti antoi Hiihtoseuralle 500 euron lah-
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joituksen historiikin kirjoittamista varten 
toukokuun kokouksessa. Jos klubit haluavat 
tukea tätä projektia, niin yhteyshenkilönä 
toimii Matti Haapoja.•
Kuvassa (sivulla 47) perinteiseen pilkkikisaan 
vuonna 2014 osallistuivat LC Lahti ja LC Kuhmoinen.

11  Metsäseikkailu 
lapsille Kuhmossa
emilia pulkkinen

LC KUHMO/HELENAT ja LC Kuhmo/Kuhmo-
niemi järjestivät yhdessä perheille 11.6. 
Metsäseikkailun Lentuankoskella Kuhmossa.
Yhteistyötahoina olivat paikallislehti Kuh-
molainen, luontokeskus Petola, Ekokympin 
Kurre, Kuhmon MLL, Tupperware ja Kuh-
mon pelastuslaitos.
 Lapsia opastettiin kasvien ja puiden tun-
nistamisessa ja luontokeskus Petola oli oh-
jaamassa retkietiketin avulla oikean tavan 
luonnossa retkeilemiseen. Reitillä oli myös 
muita liikuttavia rasteja. Ekokympin Kurre
neuvoi jätteiden ja roskien lajittelua sekä 
luonnon siistinä pitämistä. 
 Metsässä tapasi MLL:n Leijonan  ja Tup-
perware oli esittelemässä lasten uutuus-
tuotteita. Kuhmon pelastuslaitoksen miehet 
turvasivat makkaranpaiston metsäpalovaroi-
tuksen aikana. Paikallislehti Kuhmolainen oli 
merkittävä taho tapahtuman markkinoinnis-
sa. Osallistujia oli yli odotusten. Tunnelma oli 
kiireetön, leppoisa ja lapset viihtyivät hyvin.•  

12  Hilimat koukut 
ja haravat käsissä
elvi räisänen

LC PUDASJÄRVI/HILIMAT on ahkera naisklu-
bi, jonka nimikkoaktiviteetit ovat koronara-
joitusten aikana joutuneet olemaan tauolla. 
Yhteenkuuluvuuden säilyttämiseksi päätim-
me, että virkkaisimme porukalla isoäidinne-
liöistä peiton lahjoitettavaksi tai arvottavak-
si. Käsitöiden taitaja Katri jakoi yhteisessä 
whatsapp-ryhmässä ohjeet kaikille. Koukut 
alkoivat viuhua ja ryhmän henki säilyi hyvä-
nä. Sellaisetkin oppivat tekemisen ilon, joille 
virkkaus oli oudompi laji käsitöissä. Keväällä 
totesimme, että elämänkirjavia peitteitä tuli-
kin kootessa kolme.
 Kevään tullessa otimme kopin haastees-
ta Kulmat kuntoon. Olemme jo aiemminkin 
perinteisesti hoitaneet Pudasjärven museon 
pihan siivouksen keväisin ja kokoonnuimme 
nytkin haravoimaan museolle. Siellä hara-
vointi onkin taitolaji, koska sammalta ei saa 
haravoida irti.
 Toiseksi haravointikohteeksi otimme 
Pudasjärven torin alueen. Meillä oli myös 
kaksi nimettyä Hilimojen talonmiestä, joilla 
oli tehtävänä roskien poiskuljetus.
 Viime kausi oli erilainen ja opettava, 
mutta antoi haastetta toimia uudella tavalla.•

13  Kauden 1995–96 
kuvernöörit Virossa
matti tieksola

RIVIT HARVENEVAT, mutta aktiivisuus säi-
lyy. Kaksikymmentäkuusi vuotta sitten ku-
vernöörit aloittivat uuden kauden ja hienon 
vuoden jälkeen ilmeisesti vanhin PDG-kurssi
jatkaa edelleen tapaamisiaan. Tällä kertaa 
matka suuntautui Viroon, jossa Kuressaa-
ressa asuva saman kauden kuvernööri Jaan 
Lember lady Marvin kanssa kutsui meidät 
juhlimaan saarelleen.
 Neljä pariskuntaa, joiden mukana sen 
aikainen CC Harri Ala-Kulju ja lion Sirkku 
lähtivät laivalla Tallinnaan, josta alkoi bussi-
matka Kuressaareen.
 Ensimmäisenä vierailupäivänä Jaan kus-
kasi meitä tutustumaan saaren nähtävyyk-
siin. Mielenkiintoista oli myös vierailu Jaa-
nin oman lapsuudenkodin maisemissa.
 Illalla lähdimme vanhaan rakennukseen, 
mutta uuteen ravintolaan syömään. Päät-
teeksi PCC Harri Ala-Kulju ojensi kurssin 
kiitoksena Lemberin pariskunnalle suoma-
laisia tuotteita.
 Vaikka matkalla ei ollut osanottajia totut-
tua määrää, niin mukana olleet suunnitteli-
vat jo tulevan kesän tapaamista, jonne myös 
PDG Jaan Lember ladyineen kutsutaan.•
Kuvassa vasemmalta Matti Tieksola, Matti Paavola, 
Ulla Paavola, Harri Ala-Kulju, Pirjo Tieksola, 
Heikki Koivisto, Sinikka Koivisto, Jaan Lember 
ja Sirkku Ala-Kulju. Kuva: Matti Tieksola

11
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Rollaattoreiden kokoontumisajosta on tullut yksi 
LC Mouhijärven kesätoiminnan pääaktiviteeteista. 

KLUBIEN KUULUMISIA

14  Rollaattorit kokoontuivat 
Mouhijärvellä
matti mahlamäki

LC MOUHIJÄRVEN järjestämä Mouhirollaat-
tori 2021 -tapahtuma toi rollaattorikansan 
ja heidän seuralaisensa yhteen jo kuuden-
nen kerran Mouhijärvellä. Rollaattoreiden 
kokoontumisajo järjestettiin ensimmäisen 
kerran 2015 osana Suvipäiviä, ja tapahtuma 
on saanut niin suuren suosion, että siitä on 
tullut yksi Mouhijärven lionsklubin kesätoi-
minnan pääaktiviteeteista.
 Viime vuosi jäi väliin koronan takia, 
mutta tänä vuonna tapahtumapaikkana oli 
taas Uotsolan tori heinäkuun viimeisenä per-
jantaina.
 – Kesäaktiviteetti on parantaa liikkumis-
rajoitteisten henkilöiden oma-aloitteista liik-
kumista muiden ihmisten ja liikenteen seassa,
kertoo alusta alkaen hankkeen puuhamiehe-
nä toiminut Esa Piippo LC Mouhijärvestä.
 Ohjelmassa oli rollaattoriklinikka, jossa 
hoidettiin vastikkeetta rollaattoreiden pikku-
viat hetkessä kuntoon. Paikalla oli myös Elä-
keliiton Mouhijärven osaston kahviteltta. LC 
Mouhijärvi tarjosi rollaattorilla paikalle tul-
leille kahvit ja pullat. 

 – Rollaattorin käyttö yleistyy entistä 
enemmän väestön ikääntyessä. Se mahdol-
listaa omatoimisen liikkumisen ja ehkäisee 
kaatumisia. Rollaattori on siis erittäin hyö-
dyllinen väline niin yksilön kuin yhteiskun-
nankin kannalta, Esa Piippo toteaa.• 

Kuvassa Mouhirollaattori 2021 -klinikka. 
Kuva: Esa Piippo

15  LC Pöytyä juhli tasavuosia 
ja uusia Lions-ritareita
matti vihurila

KORONARAJOITUSTEN johdosta LC Pöytyä 
pääsi juhlimaan 60-vuotistaivaltaan vasta 
heinäkuun alussa. 14.3.1961 perustetun klu-
bin riveissä on vielä yksi perustajajäsen, veli 
Antti Kaivola. 
 Tasavuotisjuhlinnan lisäksi tilaisuudessa 
lyötiin kaksi Lions-ritaria, veljet Jarmo Sini-
salo (2177) ja Pertti Niemi (2230). Vihkimi-
sen suoritti A-piirin AR-toimikuntapuheen-
johtaja Reino Laine LC Somerosta klubin 
aiempien Lions-ritarien Hannu Kojolan ja 
Matti Rauhansuun avustamana.
 Jarmo Sinisalon lions-ura alkoi vuonna 
1985 ja on jatkunut siitä lähtien aktiivisena. 

Pertti Niemen ura käynnistyi 10 vuotta aiem-
min, vuonna 1975.
 – Lion Jarmo ja lion Pertti, te olette LC 
Pöytyän väsymättömät puuhaleijonat, aina 
valmiina aktiviteetteihin. Vuosikymmeniä 
jatkuneet talkoot sekä palvelu- ja avustus-
tehtävät ovat teille tuttuja. Olette osoittaneet, 
mitä tekee aito leijona. Teidän esimerkkinne 
on kannustanut klubiveljiä ponnistelemaan 
hyvän tekemiseen. Olette suorittaneet kiitet-
tävästi kaikki teille annetut tehtävät, totesi 
Reino Laine kerratessaan tuoreiden ritarien 
ansioita.•
Kuvassa tuoreet Lions-ritarit puolisoineen ja 
vihkijöineen. Vasemmalla AR-toimikuntapuheen-
johtaja Reino Laine, Lions-ritari Pertti Niemi ja 
lady Henny, Lions-ritari Jarmo Sinisalo ja lady Merja 
sekä klubin aiemmat Lions-ritarit Matti Rauhansuu 
ja Hannu Kojola. Kuva: Matti Vihurila

16  LC Artjärvi-Lapinjärvi-
Myrskylä jakoi stipendejä
jonne rantala

LC ARTJÄRVI-LAPINJÄRVI-MYRSKYLÄ on ja-
kanut kahdeksan stipendiä yliopisto- ja am-
mattikorkeakouluopiskelijoille ja yhden har-
rastestipendin. Opiskelijastipendien suuruus 
500 euroa ja harrastestipendin 300 euroa. 
 Yliopistostipendien saajat ovat Inka Hä-
mäläinen, Emilia Malén ja Ina Mickos La-
pinjärveltä, Juho Anttila Artjärveltä sekä 
Matias Heinonen Lapinjärveltä. 

15 16
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 Palkitut ammattikorkeakouluopiskelijat 
ovat Thomas Pelto Lapinjärveltä sekä Elisa 
Kalliola ja Elisa Anttila Artjärveltä.
 Harrastestipendin sai Elvis Mickos La-
pinjärveltä. Elvis harrastaa jalkapalloa Futura
FC Porvoossa. 
 Lisäksi LC Artjärvi-Lapinjärvi-Myrsky-
lä lahjoitti 200 euroa Orimattilan yhteiskou-
lulle ja 200 euroa Erkko-luokiolle jaettavaksi 
ansioituneille opiskelijoille. Opettajat valitsi-
vat stipendien saajat, jotka olivat Aino Elt-
tula 200 euroa, Tapio Pylväs 100 euroa sekä 
Pinja Fabritius 100 euroa.•
Kuvassa (sivulla 49) vasemmalta opiskelija- 
ja harrastestipendien saajat Inka Hämäläinen, 
Emilia Malén, Ina Mickos, Juho Anttila, 
Matias Heinonen, Thomas Pelto, Elisa Kalliola, 
Elisa Anttila sekä Elvis Mickos.

17  Ilomantsilaiset klubit 
hankkivat medialaitteen
markku lappalainen

LC ILOMANTSI hankki medialaitteen veteraa-
nihuoneeseen sotien 1939–1945 Ilomantsin 
perinnetoimikunnan käyttöön. Rahoituk-
seen osallistuivat myös LC Ilomantsi/Prihat 
ja Ilomantsin Sotainvalidit. 

 Medialaitteella voimme nyt samaan ai-
kaan katsella kuvia, saada hyvä äänestoisto 
myös heikompikuuloisille ja tehdä visuaali-
sia esityksiä sekä näyttää laulujen sanoja.
 Sotien 1939–1945 Ilomantsin perinne- 
toimikunta pyrkii pitämään veteraaneille, 
heidän leskilleen ja rintamatunnuksen omaa-
ville kahvitilaisuksia 6–8 kertaa vuodessa. 
Tapaamisista olemme saaneet osallistujilta 
hyvää palautetta – erityisesti nyt uuden lait-
teen hankittuamme.•
Kuvassa veteraanikahvitus, joka on 
sotasukupolven virkistystoimintaa.

18  Huvipaviljonki 
lahjaksi kuntalaisille
pauli pollari

LC RUOVESI julkisti viime vuonna 60-vuotis-
juhlalahjanaan kuntalaisille paviljongin ra-
kentamisen juuri perustettuun Runebergin 
puistoon. Poikkeustilanne viivytti tämänkin 
hankkeen etenemistä, mutta hiljaa hyvä tuli. 
 Tänä keväänä upea läheisen kirkon kel-
taiseen värisävyyn maalattu paviljonki val-
mistui ja luovutettiin kunnalle osoitettavaksi
kuntalaisten ja matkailijoiden vapaaseen 
käyttöön. Huvimaja voi toimia esimerkiksi 

levähdys- ja seurustelutilana tai ulkoilmaesi-
tysten ja erilaisten tapahtumien esiintymis-
paikkana. 
 Rakennus tilattiin paikalliselta hirsi-
rakennusyrittäjältä ja pystytettiin, viimeis-
teltiin ja maalattiin leijonien talkootyönä, 
johon toimittaja osallistui myös varsin mer- 
kittävällä panoksella. Rakentamishanketta 
veti klubin presidentti Petri Ollikainen.
 Hankkeen rahoitukseen saatiin tukea 
Arne Ritari -säätiöltä ja PoKo ry:ltä.•
Kuvassa rakentajia katselmuskäynnillä, 
hankkeen vetäjä Petri Ollikainen toinen oikealta. 
Kuva: Kari Manninen

19  Jaakonpuistosta 
tuli Leijonapuisto
timo joukanen

KOUVOLAN KESKUSTASSA sijaitsee suosittu 
Jaakonpuiston alue. Pohjoispäädyssä sijait-
see Jaakonpuiston päiväkoti, jonka jatkeena 
on kaupungin leikkipuisto. Leikkipaikalta on 
kulkuyhteys Jaakonpuiston tapahtuma-au-
kiolle sekä liikennepuistoon.
 Leikkivälineet on nyt uusittu täysin ja 
mukaan on tullut ulkokuntoiluvälineitä kai-
kenikäisille. Puiston leikkivälineet olivat 
ennen kunnostusta tulleet jo käyttöiän lop-
puun. Lisäksi aitalinjaus on turvallisuusris-
kien takia uusittu. Puiston ilme on nyt avara 
ja turvallisuutta huokuva.

17 19

18

LC Huittinen/Doris sai Hyviä tekoja -lahjoituksen, jonka 
se käyttää Suomen Lions-liiton KiTeNet-kampanjaan.
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Leif Erik Björklund
LC Oravais 
f. 11.5.1948 
d. 16.2.2021

Veikko Hakanen
LC Karvia
s. 15.6.1941 Pori
k. 22.3.2021 Pori

Teuvo Huotilainen
LC Parikkala
s. 7.5.1939 Parikkala
k. 28.11.2020 Parikkala

Veijo Vihtori 
Korpinen 
LC Pusula
s. 10.11.1935 Sysmä  
k. 13.1.2021 Lohja

Lauri Laakso
LC Porvoon mlk-Borgå lk
s. 17.11.1928
k. 14.5.2021

Kauno Laine
LC Sodankylä
s. 20.7.1923 Lavia 
k. 17.6.2021 Sodankylä

Martti Lamminaho
LC Oulu/Terwa
s. 16.2.1942 Pyhäjärvellä
k. 3.3.2021

Veikko Kustaa 
Lehtiniemi
LC Lappajärvi
s. 30.10.1930 Lappajärvi
k. 2.4.2021 Lappajärvi

Rainer Lillkung
LC Oravais 
f. 28.8.1942 
d. 11.8.2020

Pentti Hyvönen
LC Helsinki/Pakila
s. 7.4.1934 Turku
k. 21.6.2021 Helsinki

Aleksanteri Jekunen 
LC Suonenjoki
s. 18.7.1930 Pihlajavesi
k. 19.2.2021 Suonenjoki

Raimo Piirainen
LC Kuhmo/Kuhmoniemi
s. 7.10.1933 
k. 20.3.2021

Hannu Posti
LC Simo
s. 12.4.1937
k. 5.5.2021

Lea Pihkala
LC Oulu/Sarat
s. 29.2.1936
k. 18.6.2021

Risto Lundén
LC Helsinki/Pakila
s. 23.11.1923 Uskela 
(nyk. Salo)
k. 30.5.2021 Helsinki

palstalla julkaistaan poisnukkuneiden jäsentemme 
kuva, klubi, syntymä- ja kuolinaika. varsinaiset 
muistokirjoitukset julkaistaan suomen lions-liiton 
kotisivuilla olevassa muistolehdossa 
www.lions.fi/media/lion-lehti_kertoo_lionstoiminnasta/
muistolehto/. lähetä teksti word- ja valokuva jpg-tiedostona 
osoitteeseen toimitus@lions.fi. kotisivuilla julkaistavien 
tekstien pituus voi olla korkeintaan 9 riviä tai 90 sanaa.

MUISTOKIRJOITUKSET

Heikki Sarkeala
LC Karhula
s. 23.3.1933
k. 4.5.2021

Vuokko Ahoranta
LC Parikkala
s. 11.5.1947 Parikkala
k. 27.9.2020 Parikkala

 Puisto on saneerauksen myötä laa-
jentunut samalla aikuisväestön leväh-
dys- ja oleskelupaikaksi. Puistossa on 
toimintoja eri-ikäisille, ulkokuntoiluvä-
lineitä aikuisille ja seniori-ikäisille. Viih-
tyisyyttä on lisätty kasvillisuudella ja va-
laistuksella.
 Puiston kustannuksiin ovat osallis-
tuneet Kouvolan alueen lionsklubit, Lei-
jonien Punainen Sulka -keräys ja Arne 
Ritari -säätiö. Mukana on myös kan-
sainvälinen Lions-järjestön säätiö LCIF. 
Puiston teema on leijona-aiheinen ja 
saanut nimekseen Leijonapuisto.
 Koronan vuoksi puistossa ei järjes-
tetä yleisöavajaisia. Koronarajoitteiden 
poistuttua lionsklubien on tarkoitus pi-
tää siellä erinäisiä tapahtumia ja virik-
keellisiä tempauksia.•
Kuva: Timo Joukanen

20  Hyviä tekoja 
75 000 eurolla
AITO SÄÄSTÖPANKKI jakoi Säästöpank-
kien valtakunnallisen Hyviä tekoja -ää-
nestyksen kautta yhteensä 75 000 euroa 
lahjoituksina pirkanmaalaisille ja sata-
kuntalaisille toimijoille.
 Keväällä verkossa toteutetussa ää-
nestyksessä lahjoitusten saajiksi ehdo-
tettiin yhteensä 242 hyvää tekevää toi-
mijaa, ja kohteita äänestettiin 20 783 
kertaa. Äänestyksen pohjalta valittiin 
lopulta 28 lahjoituksen saajaa.
 Koronapandemia on vaikuttanut 
monen hyvää tekevän tahon toimintaan, 
ja moni yhdistys on joutunut panttaa-
maan esimerkiksi tapahtumien järjestä-
mistä. 
 Vuoden 2021 Hyviä tekoja -lahjoi-
tusten käyttökohteet ovat moninaisia; 
mukaan mahtuu muun muassa kauan 
odotettujen konserttien ja koulutusten 
järjestämistä, yhteisten virkistyspaik-
kojen ylläpitoa ja kehittämistä, eläinten 
hyvinvoinnista huolehtimista ja syrjäy-
tymisen ehkäisemistä mielekkään teke-
misen järjestämisen kautta.
 LC Huittinen/Doris sai Hyviä tekoja 
-lahjoituksen, jonka se käyttää Suomen 
Lions-liiton KiTeNet – Kiusaamisesta 
terveeseen nettikäytökseen koululaisille 
-mediakasvatuskampanja. Klubi tulee 
järjestämään aiheeseen liittyviä pai-
kallisia tilaisuuksia lapsille ja heidän 
vanhemmilleen esimerkiksi kouluissa. 
Tilaisuuksissa on paikalla asiantuntija 
kertomassa netin turvallisesta käytöstä.•
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    Hyvän mielen 
joulukortit 2021

Rudolf Koivu: Joulutervehdys! / Julhälsning!

Ulla Vaajakallio: Joululyhde / JulkärveUlla Vaajakallio: Juokse porosein / Spring renen min

Rudolf Koivu: Kello löi jo viisi / Klockan slog redan fem Taru Rantala: Jouluiloa! / Julfröjd!

Rudolf Koivu: Joululauluja / Julsånger

VALMISTELUJA
Klubi valitsee joulukorttivastaavan heti 
kauden alussa, jotta ehditte toimittaa kortit 
klubilaisille hyvissä ajoin kirjoitettaviksi ja 
postitettaviksi. Joulukorttien myynti alkaa jo 
syyskuussa. Tilaus on hyvä tehdä 30.11.2021 
mennessä. Joulukortit tilataan osoitteesta 
www.lionsverkkokauppa.fi. 
 Käyttäjätunnus verkkokauppaan on klubin 
sähköpostiosoite. Salasana muodostetaan klubin kotimaisesta 
jäsennumerosta seuraavasti: LC-XXXXLC. Numero on neli-
numeroinen eli alkuun lisätään riittävä määrä nollia, jos 
numero on pienempi kuin tuhat. Ohjevideon kirjautumiseen 
löydät linkistä: www.youtube.com/watch?v=ER1u_n9KC8I. 
Klubin salasana verkkokauppaan on kaikille klubilaisille sama. 
Sitä ei saa vaihtaa, koska silloin muut eivät pääse asioimaan 
verkkokauppaan. Lisätietoja Hannele Tanner-Penttilä 
p. 0400 320 753 tai tannerpenttila@gmail.com.

Hyvän mielen joulukortit tuovat iloa saajalleen, tuloa klubin omiin nuorisoaktiviteetteihin ja ovat huomaavainen tapa muistaa 
yhteistyökumppania. Lions-joulukorteilla tuetaan lasten ja nuorten hyväksi tehtävää työtä. Klubeille jää puolet myyntitulosta 

paikallisen nuorisotyön tukemiseen. Loppuosa korttien tuotosta käytetään muun muassa nuorisovaihtoon, piirien nuoriso-
leireihin, leotoimintaan, Orkester Nordenin ja muuhun NSR-toimintaan. Tämän sivun korttien lisäksi on mahdollista tilata 

korttilajitelma aikaisempien vuosien korttimalleista. Kaikkia korttimalleja voi tilata postikortteina ja taittokortteina sekä 
personoituina kortteina. Taittokorteissa ja personoiduissa korteissa on mukana kuoret. Lisätietoa www.lionsverkkokauppa fi.

KORTEISTA JA TILAAMISESTA
Vähimmäistilaus on 10 kpl/korttiaihe. Kortit 
on pakattu kymmenen kappaleen nippuihin. 
Huom. Merkitse tilaus lomakkeelle kuitenkin
kappaleina, ei nippuina, koska tilauksen voi 
verkkokaupassa tehdä vain kappaleina.
     Lajitelmapakkauksessa on kymmenen 
kappaletta satunnaisesti eri aiheisia posti- ja
taittokortteja aikaisempien vuosien korteista. 

Huom. Tilaukseen merkitään, montako pakkausta halutaan. 
Lajitelmien sisällöt vaihtelevat. Kaikissa posti- ja taittokorteissa 
on painettuna tervehdysteksti: Rauhallista Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta. Fridful Jul och Gott Nytt År.
 Personoidut kortit ovat taittokortteja, joihin saa painate-
tuksi haluamansa tekstin sekä logon. Ne ovat oivallisia yritysten
ja yhdistysten joulutervehdyksiin. Tarjotkaa personoituja 
kortteja yritysten käyttöön. Tarjotkaa joulukorttien myyntiä 
varainhankintaan myös koululuokille ja urheiluseuroille. 
Tilausohje verkkokaupassa.  
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PÅ SVENSKA
Många sätt att göra gott.
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Eldrivna rikshor utvidgar reviren 
Lionsklubbarna har fått upp ögonen för möjligheten att ge 
klienter på serviceboenden ett större revir och öka deras 
välbefinnande genom utflykter med eldrivna cykelrikshor.   
bo ingves

L
C Ingå donerade exempelvis i fjol 
till kommunen en eldriven riksha 
som hade skaffats med sponsor- 
och lionsmedel. Exemplet smittade 
av sig till närliggande Ekenäs, där 

LC Ekenäs såg ett behov av en eldriven cy-
kelriksha då serviceboendet Hagahemmet 
i Ekenäs flyttade från sjukhusområdet till 
nya lokaler i Gammelboda förra året. Sam-
tidigt ökade det märkbart avståndet till sta-
dens centrum.
 Därför började klubben hösten 2020 
utreda möjligheten att donera en elektrisk 
rikshacykel till serviceboendet. Rikshan 
skulle göra det möjligt att göra mindre ut-
flykter med två klienter på passagerarbän-
ken till exempel till centrum av staden på 
en glass eller något annat roligt. 
 Serviceboendet har planerat olika rut-
ter från Gammelboda till både centrum 
och till naturområden som är enkla och 
trygga att nå med rikshan. En bakgrund till 
anskaffningen är att rikshacyklar har visat 
sig ha positiva effekter på välbefinnandet i 
andra serviceboenden.

Fyllde ett behov
Vid överlämnandet av rikshan i våras kun-
de klubbens medlemmar genast se den 
nytta och glädje den levererade då det blev 
dags för cykelns jungfrutur i den soliga men
lite kalla vårdagen. Hagahemmets klient 
Tor-Erik Lundberg och LC Ekenäs presi-
dent förra perioden Björn Liljegren kom 
iväg på en cykeltur in mot staden med bo-
endeenhetschefen Tove Gustavsson vid 
styret. 
 Väl tillbaka vid boendet var det tre le-
ende personer man såg. Enligt samstäm-
mig utsago fungerade cykeln utmärkt då 
den var både stadig och trygg. Gustavsson 
intygade att den kommer att användas fli-
tigt i sommar då klienterna har visat stort 
intresse för att komma ut på en cykeltur.

Bowlinghall i Karleby 
fick hjärtstartare
bo ingves

FINLANDS LIONSFÖRBUNDS kampanj för att 
skaffa defibrillatorer runt om i Finland star-
tade 2019. Nu är antalet donerade hjärtstar-
tare redan upp i över 200. 
 En av dem ökar sedan i våras säkerhe-
ten i Karleby bowlinghall genom gemensam 
finansiering av LC Karleby, LC Gamlakar-
leby och Kokkolan keilailuliitto. Anskaff-
ningen finansierades med intäkterna från 
en bowlingtävling som klubbarna initierade 
i april. Även från Arne Ritari-stiftelsen för-
väntas ett bidrag. 
 Defibrillatorkampanjen är en av de mest 
kännbara gemensamma aktiviteterna som 
genomförts av lejonen i Finland. Den ulti-
mata målsättningen är att tillsammans med 
Hjärtförbundet få 1 000 hjärtstartare till Fin-
land. Den högklassiga defibrillatorns kam-
panjpris är 1 041,60 euro inklusive moms. 
För en anskaffning kan fås ARS-bidrag.•

Danskt ursprung
Cykelrikshan är eldriven och rymmer två 
personer plus chaufför som är utbildad så 
kallad cykelpilot. Konceptet kommer från 
cyklarnas förlovade land Danmark där den 
sociala entreprenören Ole Kassow ofta såg en
äldre man som satt på en parkbänk. Kassow 
frågade en dag mannen om han ville med 
på en cykeltur. Det ville han, och det slu-
tade med att Kassow hyrde en cykelriksha, 
tog den äldre mannen med på en tur och 
skapade konceptet Cykling utan ålder 2012.
 Sedan dess har konceptet spridit sig till 
över 50 länder, bland annat Finland, där 
initiativet togs av cykelförbundet med sin 
kampanj ”Cykling utan ålder – vind i håret”. 
Målsättningen är att ta ut äldre på cykeltu-
rer till centrum, landsbygd och vatten för 
att råda bot på ensamhet, återkalla gamla 
minnen och framkalla leenden. Som ex-
emplen Ingå och Ekenäs visar kan det vara 
en bra aktivitiet också för lionsklubbar att 
skaffa eldrivna cykelrikshor till sina orter.•

Hjärtstartaren överlämnas till bowlinghallens chef 
Leif Tuomisalo av från vänster Karl G. Andersson, 
Boris Nygård, Matti Leskelä och Boes Kulla från 
LC Karleby. 
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Hagahemmets klient Tor-Erik Lundberg (närmast 
kameran) och LC Ekenäs president Björn Liljegren 
på väg in mot staden med boendeenhetschef 
Tove Gustavsson vid styret. 
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I MITT FÖRSTA MEDDELANDE till dig i tidningen
LION vill jag prata om de små sakerna. När 
Lions Clubs International startades för mer än 
100 år sedan grundades verksamheten på idén att
de som kan hjälpa, ska hjälpa. Det var så enkelt.
 Jag växte upp med samma värderingar. I 
min barndom bodde jag i Brooklyn där de flesta
familjer arbetade hårt och de vuxna kom hem 
trötta efter arbetsdagen. Men de såg värdet i att 
stötta varandra för de visste att de var starkare till-
sammans. Och de visste att hur trötta de än var 
eller hur omöjlig deras egen kamp kändes, hade 
de fortfarande något att ge. Så de gjorde det. 
 Det är så lätt att göra en skillnad. Det är 
hemligheten som så många lions redan förstår 
och som jag önskade att fler kände till. Du behö-
ver inte få ett slut på allt lidande i världen– inte 
på egen hand. Men du kan hjälpa enskilda per-
soner. Du kan hämta deras väska och bära den 
ett tag. Och när du tänker på service i sådana 
små stunder blir det lättare att se hur många sätt 
det finns att ge tillbaka. Och det blir ännu enkla-
re när var och en av oss bjuder in en ny medlem 
att gå med i vår klubb. Det ger oss flera hjälpan-
de händer. Och mer hjälp med hjärtat. 
 Jag vet att vi alla är upptagna och har mycket 
att göra – särskilt nuförtiden. Men kom ihåg att 
de små sakerna du gör i Lions är lika viktiga som 
de stora sakerna. Det fina är att du kan hjälpa på 
ett annat sätt än hur jag eller något annat lion 
gör. Det ger balans och mångfald och är det som 
gör oss till lions. 
 Det är en ära för mig att börja den nya pe-
rioden som er internationella president och jag 
ser fram emot att tjäna med hjärtat tillsammans 
med er.•

INTERNATIONELLA PRESIDENTEN
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Hjälpandets hemlighet Montréal får arrangera 
nästa års kongress
Lions första virtuella internationella kongress
den 25–29 juni drog över 19 700 deltagare.

INTERNATIONELLA STYRELSEN / heimo potinkara, internationell direktor (id) 2018–2021

douglas x. alexander
Internationell president, 
Lions Clubs International

P
ID Fabrício Oliveira från Bra-
silien valdes av kongressen till 
tredje vicepresident. Till inter-
nationella direktorer och styrel-
seledamöter från Europa valdes 

PDG Elena Appiani från Italien, PDG 
Teresa Deneen från Irland och PCC Mats 
Granath från Sverige.
 Kongressen antog annat följande änd-
ringar i de internationella reglerna. 
 1. Godkännandeintyget för den inter-
nationella direktorn ska vara det interna-
tionella huvudkontoret till handa senast 
sextio dagar före den internationella kon-
gress där omröstningen om den stödda 
kandidaten äger rum. 
 2. Den internationella styrelsen be-
fullmäktigades att anta alternativa meto-
der för val av internationella presidenter 
och ledare i situationer där årskongressen 
inte kan hållas. 
 3. En person som har tjänstgjort som 
distriktsguvernör eller merparten av en 
period som distriktsguvernör kan inte 
väljas till andra vice distriktsguvernör.
 Den internationella styrelsens tredje
och sista möte under verksamhetsperi-
oden 2020–2021 ägde rum mellan den 
13 och 16 juni 2021. Mötet genomfördes 

med hjälp av en hybridmodell i vilken den 
fysiska delen av mötet ägde rum i Atlanta
i USA. De flesta av styrelseledamöterna 
deltog virtuellt på grund av reserestrik-
tioner förutom merparten av styrelse-
medlemmarna från USA och Sydamerika 
samt en från Pakistan.
 Montréal fick ansvaret för att ordna 
världskongressen också 2022 på grund av 
att den allvarliga coronavirussituationen i 
Indien har hindrat arrangemangen i New 
Delhi från att framskrida. Den årliga kon-
gressen i Montréal kommer att hållas den 
24–28 juni 2022. Styrelsen godkände och 
rekommenderade att PID A. P. Singh från 
Indien väljs till nästa tredje vicepresident.

Personalförändringar 
på huvudkontoret
Sanjeev Ahuja har utnämnts till ny ge-
neraldirektör för huvudkontoret från 
och med den 1 juli 2021 efter PIP Frank 
Moore III, som gick i pension den 30 
juni. Samtidigt avslutade också den finska 
översättaren Tanja Saarinen sin anställ-
ning. I skrivande stund har ingen ersätta-
re ännu valts. IT-avdelningens chef Bala 
Balachander gick också i pension och har 
ersatts av Susan Dan.
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Marknadsföringskommitténs 
medlemmar på sitt sista möte.
KUVA: SKÄRMDUMP FRÅN MÖTET

ORDFÖRANDEN

Du är viktig
KÄRA LION ELLER LEO, oavsett om du är ung eller gammal är du hörnstenen och 
den viktigaste tillgången i vår verksamhet. Inga serviceaktiviteter och inget insam-
lingstrick kan uppnås utan den tid, know-how och energi som medlemmarna till-
handahåller för servicearbetet. Vår tid är dyrbar och de bör behandlas med respekt. 
Så låt oss göra nödvändiga, meningsfulla saker som registreras som enkla MyLion- 
rapporter. Detta synliggör den tid och det arbete vi satsat på att 
utöka Lions globala servicepott.
 Är du nöjd med din roll i din klubb och din klubbverk-
samhet? Får du göra saker som intresserar dig och arbe-

tar med serviceprojekt som är 
viktiga för dig? Känner du dig 
nödvändig? Är dina klubb-
sammankomster trivsamma? 
Känner du de andra medlem-
marna? Har ni kul tillsam-

mans? Ger dina handlingar glädje?
 Jag hoppas att varje klubb går igenom dessa frågor till-
sammans i början av säsongen och behandlar de svar som 
mottagits som värdefulla skatter. Om medlemsfeed-
backen är positiv är det bara att fortsätta på den väl 
valda vägen. Om feedbacken visar på missnöje med 
verksamheten ska ni tacka för den ärliga feedbacken 
och reagera på förändringsbehovet.
 När vi får göra trevliga serviceuppgifter i 
god anda blomstrar klubbarna. Gemenska-
pen förenar oss och aktiverar de feromoner 
som motiverar dem som söker nya kontakter 
och letar efter nya sätt att hjälpa. Nöjda med-
lemmar kommer att vara lejon för evigt; inte 
för att de är förpliktade utan utgående från 
viljan att hjälpa och glädjen i att arbeta till-
sammans. 
 Men tillönskan om en energisk och 
glad verksamhetsperiod.•
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Gemenskapen
förenar oss.

sanna mustonen
Ordförande 2021–2022
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 Mötet godkände distriktsguvernörskan-
didaterna och behandlade klagomålen gäl-
lande valen av vice distriktsguvernörer. Haiti 
accepterades som ett tillfälligt distrikt. PDG 
Ria Schutte utsågs till samordnande lion 
för Kosovo, Albanien och Bulgarien. Den 
ekonomiska prognosen för fjärde kvartalet 
2020–2021, som visade ett överskott, god-
kändes. På samma sätt antogs budgeten för 
budgetåret 2021–2022 som förutspådde ett 
underskott.
 Mötet antog vice distriktsguvernörernas 
utbildningsplan samt gruppens ledare och 
utbildare. Den finskspråkiga gruppen utbil-
das av CC Sanna Mustonen och den svensk-
språkiga gruppen av PCC Halldór Kristjáns-
son från Island. 
 De första tre utbildningsdagarna är pla-
nerade att äga rum den 8–10 februari 2022 
på Q Center i St. Charles i Illinois och den 
fjärde dagen i samband med årsmötet i Mon-
treal.
 Lions Internationals strategiska plan an-
togs inklusive användningen av det gemen-
samma varumärket Lions International för 
både LCI och LCIF.
 Mötet godkände femårsplanen för Leo- 
klubbprogrammet. Vid mötet granskades 
också ett antal nya initiativ som vi kommer 
att få höra om senare.
 Eftersom detta var min sista rapport som 
internationell direktor vill jag tackaför möj-
ligheten att få delta i arbetet i en internatio-
nell styrelse i tre år. Tiden gick snabbt, re-
san lönade sig och många goda minnen finns 
kvar. Tack till min klubb Lahti/Launee, C- 
distriktet och multipeldistrikt 107.•
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Årsmötet hölls på distans igen
Finlands Lionsförbunds 68:e årsmöte hölls på distans precis som 
förra året. Nästan 1 000 röstberättigade representanter hade 
anmält sig till mötet som leddes från mötescentret i Åbo. 
ÅRSMÖTET /anna-kaisa jansson, chefredaktör

E
fter att man tillsammans sjungit 
Lejonandan framförde förbundets 
ordförande  Matti Reijonen  öpp-
ningshälsningen. 
 – Vi har många ärenden som vi 

ska besluta och rösta om. Därför har vi bett 
om att få begäran om ordet på förhand. 
Jag hoppas att vi i alla beslut har Finlands 
Lionsförbunds bästa i tankarna. På kvällen 
håller vi årsmötets kvällsfest virtuellt. In-
täkterna styrs till Kampanj 100-insamling-
en, sade han.
 Vid öppningen följde man därefter med 
kransnedläggningen vid hjältegravarna.
 Den internationella organisationens 
hälsning framfördes av den pågående pe-
riodens internationella president Douglas 
X. Alexander. Han konstaterade att perio-
dens viktigaste prioritering är att öka med-
lemsantalet globalt.

Årsmötets beslut
Efter öppningen inleddes årsmötet i enlig-
het med föredragningslistan. Antalet offi-
ciella representanter var 966 lion från 394 
klubbar.
 Mötet godkände förbundets verksam-
hetsberättelse 2019–2020, fastslogs förbun-
dets bokslut och revisionsberättelsen an-
tecknades för kännedom.

Sista året för 
Kampanj 100 inleddes
KAMPANJ 100 / pcc heikki hemmilä pmjf, 
lionsförbundets lcif-koordinator

CORONAPANDEMIN SLOG till mitt i Lions 
Clubs Internationals stiftelses mest ambitiö-
sa insamling. Det krävs därför ytterligare ett 
fjärde år eftersom det ännu fattas 87 miljoner 
av målet på 300 miljoner.
 I Fjärran Östern har Taiwan, Sydkorea 
och Japan i stort sett redan fullgjort sin an-
del genom privata donationer men i Europa 
har endast Island överskridit det beräknade 
målet på 217 dollar per medlem. Finlands re-
sultat i början av perioden var 813 547 dollar 
vilket med våra 18 912 ger i genomsnitt en-
dast 43 dollar per medlem. 
 Det är dock glädjande att förra säsongens 
resultat på 242 286 dollar översteg resultatet 
för föregående period med 5 362 dollar. För 
mycket av detta får vi tacka våra 125 privata 
donatorer. 
 Då kongressresorna till Singapore och 
Montréal inte blev av, samtidigt som många 
möten har arrangerats virtuellt, har en del 
lion valt att donera de inbesparade resepeng-
arna till LCIF. 
 De DCG-bidrag som distrikten och vissa
klubbar har erhållit konkretiserar LCIF:s 
verksamhet även för oss. Våra fina prestatio-
ner har publicerats vid olika evenemang och 
i media. Till exempel visades B-distriktets in-
ternationella diabetesläger upp på NSR-mötet
som arrangerades av helsingforsklubbarna.

 Till ny ordförande för följande period 
valdes VCC Sanna Mustonen, LC Kirkko-
nummi-Kyrkslätt/Nice, B-distriktet.
 Till vice ordförande valdes A-distriktets 
tidigare distriktsguvernör IPDG Heikki 
Mäki, LC Paattinen vid den andra röst-
ningsomgången med 64,4, procent av rös-
terna. Under andra omgången avgavs 748 
röster.
 Till internationell direktorskandidat 
(ID) för perioden 2022–2024 valdes PCC 
Pirkko Vihavainen, LC Juva/Luonteri, D- 
distriktet med 55 procent av rösterna under
den andra omgången. Totalt avgavs 790 
röster.
 Årsmötet fattade beslut om att börja 
bereda lionsverksamhetens strategi, LIONS 
2023, under verksamhetsperioden 2021–
2022. Strategin förs till årsmötet 2023 för 
godkännande.
 Förbundets medlems- och anslutnings-
avgifter 2020–2022 hålls på tidigare nivå. 
Årsmötet beslöt om en frivillig avgift på 
5 euro/medlem till förmån för katastrof-
fonden.
 De följande årsmötena ordnas i Kouvola
2022, i Esbo 2023 och i Åbo som kryss-
ningsmöte 2024.•
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Utmärkelsen Lion of Commitment har tilldelats 
åtminstone sex finländare. 

Årsmötesbild på Matti Reijonen, ordförande för perioden 2020–21 och Sanna Mustonen, ordförande för 
perioden 2021–22.
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Människor vill bli välgörare
JAG HAR NU SETT PÅ VÄRLDEN med nya ögon i ett par månader. I början av juni, när 
jag fick det glada beskedet att jag hade valts till verksamhetsledare för Finlands Lions-
förbund, började jag se lejon överallt.
 På sommaren åkte jag mycket runt i Finland och blev förvånad över på hur många 
platser en restaurang eller butik fungerade som mötesplats eller insamlingsplats för 
den lokala klubben. Så var fallet i Joroinen, Kerimäki, Miehikkälä, Siilinjärvi, Sotka-
mo och Ekenäs.
 Eller så stötte jag på Lions verksamhet på något annat sätt. I Kangasniemi hade 
en reklamskylt på en lyktstolpe bland annat en stor lionslogo och en QR-kod som vi-
sade sig ge bland annat information om tidpunkten för klubbens möte när jag skan-

nade koden. Det är ett utmärkt sätt att kommunicera och 
jag hoppas att klubben har fått besök av lion från andra 
klubbar. I Pertunmaa hade den lokala klubben deltagit i 
arbetet på resa ett fint minnesmonument. I Punkaharju 
kunde jag njuta av den skräpfria vägen och naturen tack 
va 2re LC Punkaharjus hårda arbete. Tack. Och det är 
ganska säkert att jag på de flesta orter bara inte råkade se 
det som den lokala klubben arbetade för.
     För mig, i min egenskap av ny verksamhetsledare, 
berättar detta en fin historia om 

Lions aktiviteter i Finland och om viljan att hjälpa i det lokala 
samhället. En av de fina saker i Lions aktiviteter som inspi-
rerade mig att söka posten som verksamhetsledare var just 
hur man på frivillig basis gör gott 
för sin hemort och samhället. När det flexibelt går att välja 
arbetssätt och hur man vill hjälpa går det att göra både 
stora och små goda gärningar. Lions bildar ett enormt 
nätverk och är en stor resurs som skänker hela Fin-
land glädje.
 Vi är inte ensamma och det finns över hela 
Finland människor som vill bli välgörare både 
på mindre folkrika och framför allt på folkrika
orter. Detta är en möjlighet för lionsverk-
samheten. Det gäller alltså att berätta för 
människor om möjligheten att engagera sig 
som välgörare och bjuda in dem att gå med 
i våra klubbar så att vi kan göra mera nytta.
Nya människor tillför nya idéer, idéer och 
entusiasm till klubbarna samtidigt som 
medlemmarna får nya vänner.
 Vi har möjlighet att berätta om vår 
verksamhet alltid när vi gör något, och då 
särskilt i oktober under Det godas dag. Låt 
oss ge människorna en chans att engagera 
sig i att göra allt flera dagar bra.•

VERKSAMHETSLEDAREN
petri kaukiainen

Verksamhetsledare

Lions bildar 
ett enormt 
nätverk och är 
en stor resurs.
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VERKSAMHETSPERIODEN 2021–2022

HÄNDELSEKALENDER

STYRELSEMÖTEN 
• Hösten: 12.8 / 16.9 / 21.10 / 11.11 /
 9.12. (option) 
• Våren: 27.1 / 24.2 / 31.3 / 28.4 / 10.6 

GUVERNÖRSRÅDETS MÖTEN 
• 4.9 distansmöte 
• 26–28.11 Kuopio
• 11–13.3 Karleby

ÅRSMÖTE 
• 10–12.6.2022, Kouvola

INTERNATIONELLA MÖTEN
• 7–9.10. Europa Forum,
 Thessaloniki, Grekland

• 21–22.1.2022 NRS-möte, Island

• 24–28.6.2022 Internationella  
 årskongressen, Montréal 

MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR
• 11.9. Mölkky, LC Saarijärvi

 Redan med en personlig donation på 100 
US-dollar får du ditt namn med på en lista 
som kan läsas på LCIF:s webbplats. För 1 000 
dollar kan du skaffa dig en Melvin-plakett 
och pins samt för varje följande tusen euro en
liten diamant till nålen. Många donatorer fick
också ett hederscertifikat och akrylkuben Lion
of Commitment under våren. Den ges till alla 
som donerat minst 3 000 dollar till kampan-
jen. Enligt hemsidan har sex kuber skickats 
till Finland men jag känner redan till tio namn. 
 Jag gratulerar de 10 distrikt som också 
nu överskridit DCG-bidragsnivån på 10 000 
dollar. Distrikten 107-C och 107-G nådde en
nivå på så mycket som 30 000 dollar, vilket 
berättigade distriktens LCIF-samordnare och
distriktsguvernörer att för första gången i 
Finland tilldelas Ordförandens medalj. Dess-
utom uppnådde distrikten 107-G och 107-M 
ett hundraprocentigt klubbdeltagande.
 Klubbarna motiverades att delta genom 
att belöna klubbar som förbinder sig till ett 
medlemssnitt på minst 500 dollar med mo-
dellklubbstatus. Det finns nu sex av dem 
i Finland, LC Ylivieska (300 procent), LC 
Kirkkonummi-Kyrkslätt, LC Helsinki/Kon-
tula, LC Posio, LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/
Nice och LC Helsinki/Ruoholahti. Några 
andra är redan nära målet men har inte vågat
underteckna åtagandet.
 Det är alltså dags att försvara det fin-
ländska lionsryktet genom en slutspurt!
 Var modig – var Melvin!•
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Vem som helst kunde följa med 
den internationella kongressen 
från sin egen soffa.
FOTO: LCI

Den internationella kongressen hölls virtuellt
Effekterna av coronaviruspandemin som pågått sedan våren 2020  återspeglas i 
Lionsförbundets ekonomiska resultat för 2019–2020. På grund av restriktionerna 
gällande sammankomster måste fysiska möten och utbildningar, liksom aktiviteter 
som ungdomsutbytesläger och Lions Quest-utbildningar, antingen ställas in 
eller skjutas upp till ett senare datum. 
INTERNATIONELLA KONGRESSEN / sanna mustonen, finlands lionsförbunds ordförande 2021–2022 

R
edan i början av 2021 fattades ett 
beslut om att världskongressen för 
första gången skulle hållas virtu-
ellt. Till och med ett vanligt lejon 
kunde vara tacksamt för denna 

lösning eftersom det inte fanns något be-
hov av tunga resor med tidsskillnaden som 
ytterligare barlast. Den här gången kunde 
alla följa med tre plenarsammanträden, ett 
stort antal seminarier och annat program 
från parkettplats på hemsoffan. Om tider-
na inte var lämpliga för deltagande i realtid 
kunde lämpliga bitar spelas in och avnjutas 
senare.
 Som vid den traditionella internationel-
la kongressen stod på programmet kandi-
datpresentationer, omröstningar och en in-
ternationell parad, som visade sig vara en 
riktigt fin enhet där de nordiska lejonen 
återigen uppträdde till sin fördel. Storbri-
tannien och Irland ordnade också en vir-
tuell mottagning för att komplettera det 
mångsidiga programmet. 
 Mellan de långa sessionerna arrange-
rades ledd pausgymnastik. Framtida gu-
vernörer fick sina sista utbildningshelheter 
och elektbanden revs samtidigt runt om i 
världen. Största delen av våra egna guver-
nörer hade samlats i Jyväskylä.

Lions är en unik familj
Douglas X. Alexander, internationell presi-
dent för perioden 2021–2022, presenterade 
sitt tema Service from the Heart – Ett hjärta 
för hjälpinsatser.
 – Lions är en unik familj. När vi med 
hjärtat arbetar tillsammans förbättrar vi 
våra samhällen runt om i världen. För när 
behoven är stora kan bara en större passion 
för hjälpinsatser göra världen till en bättre 
plats för alla människor, sade han. 
 Periodens fyra prioriteringar är att 
bygga upp servicekapaciteten, stödja den 

Periodens internationella 
president Douglas X. Alexander
presenterade sitt tema 
Ett hjärta för hjälpinsatser.
FOTO: LCI

Kongressens nervcentrum såg till att mötet kunde följas med i ungefär 200 lionsländer.

internationella stiftelsen LCIF, Ett hjärta för 
hjälpinsatser och samspel med våra sam-
hällen och varandra.
 Kampanj 100-festen visade på hur 
många sätt LCIF har hjälpt människor 
runt om i världen: gett akut hjälp i både 
pandemier och naturkatastrofer, screenat 
ögonsjukdomar och donerat glasögon, fi-
nansierat vaccinationer, stött Special Olym-
pics-verksamheten, gett Quest-utbildningar 
och sedan 2018 gett 5,2 miljoner euro i dia-
betesbidrag.
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Månadernas teman 
för perioden 2021–22
UNDER PERIODEN 2021–22 kommer förbun-
dets tema för respektive månad att presente-
ra internationella biståndsmål, den finländ-
ska lionsverksamhetens värderingar och som 
sista ämne står tack. 
 Ämnena lyfts fram i förbundets nyhets-
brev, webbinarier och guvernörsbrev. Vi 
hoppas att klubbarna tar upp frågorna vid 
sina möten och diskutera dem: vad innebär 
månadens tema för klubben eller hur kunde 
man verka i klubbarna gällande det aktuella 
serviceområdet. 
 Genomförandet behöver inte vara bun-
det på en månad utan kan ske när som helst 
under säsongen. Gällande temamånaderna 
har man dock beaktat att till exempel barn-
kancermånaden är september, vilket är an-
ledningen till att ämnet kommer att presen-
teras redan i augusti.•

Ungdomsutbytet 
ska väckas ur 
”pandemidvalan”
UNGDOMSUTBYTE / 
tor-erik backström, yced 2020–2023 

NU HAR VI inlett en ny verksamhetsperiod
och förväntningarna på ungdomsutbytet 
är höga inför året. Så som läget ser ut nu, 
kan vi väcka ungdomsutbytet ur ”pande-
midvalan” och köra igång verksamheten 
på nytt.
 Hur läget i världen ser ut efter två års 
uppehåll inom ungdomsverksamheten 
blir intressant att se. Men vi får arbeta 
hårt på att arbeta upp aktiviteten igen så 
att vi får många ungdomar som anhåller 
om en utbytesplats.
Lägren under sommaren 2022 ska plane-
ras så att de verkligen hålls, för vi har inte 
råd med flera uppskjutnia ungdomsläger. 
Sommarlägren 2022 hålls i C-, D-, F- och 
I-distrikten medan vinterlägret hålls i 
L-distriktet i januari 2023.
 När klubbarna börjar sina möten och 
den aktiva verksamheten i september 
hoppas och önskar jag därför att de skul-
le marknadsföra ungdomsverksamheten 
inom sina områden så att vi får så många 
sökande som möjligt till ungdomsutbytes-
programmet för sommaren 2022.
 Tiden för ansökan till YCE-program-
met för perioden 2021–2022 är 1.7–15.12. 
2021.
 Somliga distrikt har fått nya ung-
domsansvariga så jag hoppas att klub-
barna kollar på sitt distrikts hemsida vem 
som är ungdomsansvarig för utbytespro-
grammet i respektive distrikt.
 Jag hälsar alla nya och gamla YCE-per-
soner inom de olika distrikten välkomna 
med i denna viktiga lionsverksamhet!
 I hopp om ett livligt ungdomsutbytes-
år!•

 Vid flera tillfällen lyftes klubbarnas 
aktiva och mångsidiga verksamhet i pan-
demisituationen fram. Under exceptio-
nella omständigheter har viljan att hjälpa 
och känslan av gemenskap ökat. 
 Stiftelsens ordförande Gudrun Yngva-
dottir betonade i sitt tal hur alla projekt 
Lions har genomfört påverkar vår miljö. 
Vår verksamhet förändrar vårt samhälle 
och är därför värdefull.

Förverkliga drömmarna
Huvudtalare var Nobels fredspristagare 
2014 Malala Yousafzai. Hon talade om 
mänskliga rättigheter och alla människ-
ors rätt till utbildning. 
 Särskilt nära hennes hjärta ligger 
flickors rätt till en säker och högkvalita-
tiv skolgång. Att utbilda flickor elimine-
rar fattigdom, förbättrar folkhälsan och 
minskar risken för krig. Utbildning är 
nyckeln till att lösa många av världens 
problem och skapa jämlikhet. 
 Hon konstaterade att under pande-
min har många barn lämnats helt utan 
utbildning trots att ny teknik snabbt har 
anammats i undervisningen. 
 – När det gäller teknik måste man se 
till att flickor har jämlik tillgång till både 
hjälpmedel och undervisning. Kodning 
kan lika väl göras av flickor som är lika 
skickliga som pojkar på att använda tek-
nik, sade hon.
 I sitt tal betonade Youzafzai betydel-
sen av att sätta upp mål. 
 − Underskatta inte dina chanser och 
förmåga att påverka. Vi måste satsa på 
våra drömmar och planer för att kunna 
förverkliga dem. Det gäller att inte ställa 
onödiga hinder i vägen för oss själva och 
det är viktigt att hjälpa varandra, sade hon. 
 Youzafzai talade också om en bra led-
ares kvaliteter och vikten av att lyssna på 
andra och involvera alla i beslutsfattandet. 
 – På det sättet förbinder man sig att 
föra förändringarna framåt. Det gäller 
också att hålla sig till värderingarna och 
vara en förebild för andra genom egna 
handlingar, sade hon. 
 När det gäller vikten av att lyssna tog 
Youzafzai också upp frågan om att det gäl-
ler att beakta ungdomarnas optimistiska 
idéer. 
 – Trots sin brist på livserfarenhet kan 
de ha fina tankar som vi kan få nya idéer 
av.
 Det virtuella årsmötet var samman-
taget en positiv upplevelse. Vi ser dock 
fram emot att igen kunna mötas på ort 
och ställe – förhoppningsvis redan nästa 
år i Montréal!•

• Augusti: Barncancer
Nyhetsbrev 15.8 och webbinarium 25.8.

• September: Syn
Nyhetsbrev 19.9 och webbinarium 30.9.

• Oktober: Diabetes
Nyhetsbrev 17.10 och webbinarium 28.10.

• November: Hunger
Nyhetsbrev 14.11 och webbinarium 25.11.

• December: 
Servicevilja och människonärhet
Nyhetsbrev 12.12 och webbinarium 16.12.

• Januari: Internationalitet
Nyhetsbrev 16.1 och webbinarium 27.1.

• Februari: Hemort och frivilligarbete
Nyhetsbrev 13.2 och webbinarium 24.2.

• Mars: Miljö
Nyhetsbrev 13.3 och webbinarium 31.3.

• April: Förtroende
Nyhetsbrev 17.4 och webbinarium 28.4.

• Maj: Tack
Nyhetsbrev 15.5. och webbinarium 25.5.

MÅNADERNAS TEMAN 2021–22
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Å
rets vinnare tillkännagavs under 
en virtuell kaffestund som orga-
niserats av arbetsgruppen Lions 
för rent vatten den 17 juni 2021, 
samtidigt var en internationell 

temadag mot ökenspridning och torka. 
 Trots coronaåret deltog 13 klubbar från 
åtta distrikt i årets tävling. Tävlingsbidra-
gen var igen mångsidiga, högklassiga och 
väldigt olika sinsemellan. I år betonades 
betydelsen av samarbete i de belönade pro-
jekten, eftersom det låg skicklig samord-
ning, flit och mångfacetterat samarbete 
bakom det som uppnåtts.
 Till etta valdes projektet Lions Lah-
ti Green City, som initierats av LC Lahti/
Ankkurit, med vilket man ville organisera 
aktiviteter som skulle påverka ungdomar-
nas egen livsmiljö. 
 Arbetet fokuserade på avlägsnande av 
invasiva främmande arter. De viktigaste ar-
terna var spansk skogssnigel och jättebal-

Lionklubbarna 
och näsdagen
pdg reijo stedt och lion tauno laine, 
samarbetet lions – näsdagen 

SAMARBETET MELLAN lionklubbarna och 
Näsdagen har redan blivit en glädjefylld 
tradition. Även om avtalet mellan Näsdags-
stiftelsen och Lionsförbundet inte längre är 
i kraft kan varje klubb delta baserat på sitt 
eget beslut.
 Varje år bjuder denna välbekanta kam-
panj in finländarna att hjälpa de mest utsat-
ta barnen i världen. Näsdagen litar på lejon-
hjälp att gemensamt stödja barns utbildning, 
hälsa, säkerhet och livsmedelsförsörjning 
runt om i världen.
 På grund av coronapandemin har barn 
runt om i världen blivit alltmer utsatta och 
det finns fortfarande ett stort behov av stöd 
och trygghet. På grund av pandemin har till 
exempel barnens skolgång försvårats i många 
regioner runt om i världen. Professionalis-
men hos näsdagsorganisationerna säkerstäl-
ler att donationerna ger bra resultat och för-
bättrar positionen för världens mest utsatta 
barn. Under årens lopp har Näsdagen haft en 
positiv inverkan på miljontals människors liv 
och framtid.

Hur kan lejon delta i Näsdagen?
Att organisera en näsdagsinsamling är med 
lejonens expertis både roligt och enkelt. 
Insamlingen kan gälla vad som helst: tid-
ningsinsamling, välgörenhetsvandringar, 
kortturneringar eller en Näsdagsfest bland 
dina nära och kära hemma. Du kan delta på 
ditt eget sätt och även med ett litet bidrag kan 
du få positiv synlighet för Lions.
 Näsdagsstiftelsen vill påminna alla lejon 
om säkerhetsaspekterna och eventuella res-
triktioner, som särskilt måste uppmärksam-
mas när man planerar insamlingen för 2021.
 Själva Näsdagen firas fredagen den 12 
november 2021 då det är dags att säga tack 
tillsammans och låta det goda cirkulera för 
världens barns bästa.•
Materialbeställningar och ytterligare information: 
www.nenapaiva.fi/sv/

Lions Lahti Green City 
vann miljöpriset 2021
Finlands Lionsförbund vill med sitt årliga miljöpris lyfta fram lejonens 
och leornas värdefulla miljöarbete, dela information om olika miljöaktiviteter 
och ge erkänsla åt klubbar som har utmärkt sig i miljöaktiviteter.
RENA VATTEN / mika pirttivaara, arbetsgruppen lions för rent vatten

• Första pris (600 euro) 
LC LAHTI/ANKKURIT:
Projektet Lahti Green City 
– avlägsnande av främmande 
invasiva arter 

I projektet deltog alla klubbar i Lahtis, 
flera andra organisationer och fram-
för allt ungdomar.

• Andra pris (400 euro)
LC LAMMI:
Ydin-Hämeen ympäristötalkoot 
(Miljötalko i centrala Tavastland) 

I miljötalkot rensade ungefär 300 fri-
villiga upp miljön på olika områden 
i Lammi, Hauho och Tuulos. Även 
områdets andra lionsklubbar deltog i 
evenemanget som börjar bli tradition.

• LC Kittilä/Levi fick ett hedersom-
nämnande för sitt arbete för att bevara
området kring Immelkaltio.

• Priset för aktivaste distrikt gick 
till 107-C. 

DE BELÖNADE PROJEKTEN
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I projektet Lahti Green City rensades 18 olika 
områden i Lahtis tillsammans med 12 samarbets-
partners, bland annat ungdomar och scouter.

sam. Projektet fick god regional synlighet i 
både tidningar och radio och det uppmärk-
sammades också av invånarna som tacka-
de med glass och dryck till frivilligarbetar-
na en varm dag. Projektet fick finansiering 
från NTM-centralen och alla lionsklubbar i 
Lahtisregionen deltog.
 – Projektet var inspirerande i sig och 
dessutom var ungdomarna glada över att 
få sommarjobb. Jag rekommenderar alla 
klubbar att göra djärva projekt med ung-
domar och andra entusiastiska människor, 
säger projektledare Anne Vanhala från LC 
Lahti/Ankkurit. 
 Årets jurymedlemmar var Kati Jaati-
nen (ordförande, Leoklubben Jyväskylä/
Lohikoski), Liisa Hämäläinen (Stiftelsen 
för Vattendrag i Finland), Arto Iwendorff 
(NTM-centralen i norra Österbotten), Jan-
ne Raassina (LC Kontiolahti) och Tiitus 
Tuohikorpi (LC Tapiola).•
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U
ndersökningens resultat ger en 
värdefull inblick i vad vi anser om 
oss själva och i vilken riktning va-
rumärket borde utvecklas. Enkä-
ten besvarades 1 999 gånger och 

den största respondentgruppen var män i 
åldern 50–60 år. Även bland kvinnorna var 
den aktivaste respondentgruppen personer 
mellan 50 och 60 år. Näst mest aktiva var 
60–80-åringarna. 
 Respondenternas ålder och könsfördel-
ning motsvarar väl medlemskåren. Troligt-
vis berodde den höga svarsprocenten bland 
50–60 åringarna på att den elektroniska en-
kätplattformen passade dem bra och på att 
enkäten var aktuell och ansågs viktig.

Överflödig byråkrati 
en utmaning
Generellt kan sägas att undersökningen har 
väckt intresse och att många respondenter, 
oavsett kön, har känt att verksamheten be-
höver moderniseras så att klubbarna kan få 
nya medlemmar. I många öppna svar be-
tonas behovet av intern förändring och att 
komma ifrån inställningen att ”så här har 
det alltid gjorts”. 

Tack, Lions Quest 
LIONS QUEST / jorma hokkanen

MIN TREÅRIGA PERIOD som landschef för 
Lions Quest har tagit slut. Åren har visat 
att det bland lejonen finns verkligt många 
människor som stöder utbildningen Kun-
skap för livet. Deras bidrag är nyckeln till 
hela programmets framgång. 
 Tyvärr har coronavirusepidemin under 
de senaste 18 månaderna begränsat vår verk-
samhet. Jag hoppas att det värsta är över och 
att vi kan återgå till att göra allt vi kan för att 
främja ungdomarnas interaktionsförmåga.
 De tre år som gått har varit riktigt givan-
de för mig. Jag har blivit vän med underbara 
människor och märkt att LQ-utbildningen 
har varit en stor framgång inte bara i Finland 
utan också i över 100 andra länder. Jag har 
också förstått att det är av central betydelse 
att utveckla interaktionsförmågan varje dag, 
nu och i framtiden.
 Jag har fått stöd för Lions Quest-arbetet 
från många håll. Förbundets ledning är av 
hela hjärtat med i Kunskap för livet-utbild-
ningen, distriktspresidenterna är flitiga ar-
rangörer och lionsklubbarnas ekonomiska 
bidrag har gjort det möjligt att organisera ut-
bildningen. LQ-utbildarna arbetar kompro-
misslöst för barn och unga med hjälp av ut-
bildningssekreteraren.  
 Virpi Lukkarila till tar över som LQ- 
landschef i början av juli. Hon har lång er-
farenhet som distriktschef för LQ och därför 
kan vi vara säkra på att Lions Quest kommer 
att fortsätta i en kunnig och inspirerande 
anda. Kom också du med i verksamheten.•
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 Framför allt den överflödiga byråkratin 
ses som en utmaning som tar bort entusias-
men för en fritidsaktivitet som borde vara 
rolig, inspirerande och meningsfull. De 
traditionella sederna får också kritik från 
medlemmarna, eftersom till exempel olika
ceremoniella belöningar och praxis med 
att kompensera för frånvaro och utdelning 
av belöningar för 100-procentig närvaron 
uppfattas till och med som motbjudande av 
en del svarare. 
 En hobby som stelnat i sina mönster in-
tresserar inte som fritidssyssla. Bland för-
hoppningarna finns att verksamheten görs 
mindre stel, att man arbetar mera konkret 
och speciellt att man kunde samla medlem-
mar i många åldrar med mer öppna och in-
formella klubbaktiviteter.•
Ett varmt tack till alla som har gett sin tid 
till undersökningen – arbetsgruppen kommer 
att fortsätta arbeta för att definiera varumärkes-
arbetets målsättningar och skapa ett förslag 
på hur varumärket kunde putsas upp.
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En hobby som inte utvecklas är inte intressant.

Intresse finns för smidigare 
verksamhetsformer
Finlands Lionsförbunds varumärkesarbetsgrupp inrättades för 
att fortsätta tidigare arbetsgruppers ansträngningar för att göra 
Lions varumärke mera känt. Som inledning på varumärkesarbetet 
undersökte arbetsgruppen medlemmarnas självbild av Lions. 
VARUMÄRKESARBETET / kati jaatinen och tiia häyry
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AKTUELLT

Barnens Lejonskidning 
fortsätter
FINLANDS LIONSFÖRBBUND och Finlands 
Skidförbund fortsätter vintern 2022 sitt 
samarbete för att öka barn och ungdomars 
intresse för skidning. Den gemensamma 
kampanjen startade för ett par år sedan 
med målsättningen av arrangera Barnens 
Lejonskidning under sportlovsveckorna 
och att uppmuntra barn att skida. 
 Från Lions sida ansvarar IPDG Erkki 
Lappi för kampanjen och han hoppas att 
klubbarna tar evenemanget som en tradi-
tionell aktivitet som erbjuder barn ett roligt 
motionsevenemang.
 Lionsklubbarna ansvarar förutom för 
själva arrangemangen även bland annat för 
att alla deltagare får en medalj. Medaljer-
na kan köpas i Lions webbutik på adressen 
www.lionsverkkokauppa.fi.•
Tilläggsuppgifter och klubbanmälan 
till kampanjen: Lionsförbundet: 
Distriktsguvernör Erkki Lappi, 
tfn 0400 557 136, erkki.lappi@lions.fi 
Läs mera på www.lions.fi/toiminta/
yhteistyokumppanit/suomen-hiihtoliitto/

Europa Forum hålls i Grekland
NÄSTA LIONS Europa Forum 2021 kom-
mer att hållas i Thessaloniki i Grekland, 
den 7–9.10.2021.•
Läs mer om evenemanget på sidan 
https://europaforum2021.gr/.

Ny ort för den internationella 
kongressen 2022 
PÅ GRUND AV coronapandemin har den 
internationella styrelsen röstat för att den 
internationella kongressen 2022 flyttas 
från New Delhi i Indien till Montréal i 
Kanada där den arrangeras 24–28.6.2022. 
Närmare information ges när planerna 
går framåt.•

Förbundet fick 
ny verksamhetsledare 
PM PETRI KAUKIAINEN har valts till ny verk-
samhetsledare för Finlands Lionsförbund 
rf. Han inleder sin anställning 1.8.2021.
 Petri Kaukiainen har över tio år verkat 
inom frivilligverksamheten som verksam-
hetsledare vid Finlands Röda Kors, Hel-
singfors och Nylands distrikt samt tidigare 
vid Finlands Scouter. Kaukiainen har även 
en mångsidig erfarenhet av olika uppgifter 
inom kommunikationsbranschen, bl.a. vid 
Finlands 4H-förbund och lokaltidningen 
Länsiväylä.
 – Människorna förbinder sig till Lions-
organisationen med stort hjärta därför att 
de har en stark vilja och motivation till att 
få något gott till stånd och för att verksam-
heten grundar sig på frivillighet, säger han.
 För Kaukiainen har lionsverksamheten 
varit närvarande i barndomens scoutverk-
samhet där den lokala klubben stödde 
scoutkåren. Han tror att den ständiga cir-
kulationen av ansvarsuppgifter som hör till 
verksamheten gör organisationen dyna-
misk och ger även möjligheter att nå nya 
generationer för att få medlemmar.
 – Lionsverksamhetens styrka ligger i 
den lokala verksamheten för lokala behov 
och omvårdnaden av medmänniskor över 
generationsgränserna vid sidan av de glo-
bala målen.•

Klubbarna får fortsatt 
ekonomiskt stöd
DEN INTERNATIONELLA  organisationen av-
står från alla avgifter för nya klubbar och 
nya medlemmar 1.7–31.12.2021.
Coronaviruspandemin påverkar fortsätt-
ningsvis Lions arbete över hela världen och 
skapar ekonomiska problem åt både lion-
medlemmar och åt människor som vi bryr 
oss om. 
 De här tilläggsåtgärderna hjälper lion 
som har råkat i ekonomiska trångmål och 
klubbarna får det stöd och den uppmunt-
ran de behöver under de här utmanande ti-
derna.•

Finlands Lionsförbunds 
hemsidor förnyades
FÖRBUNDETS HEMSIDO uppdaterades den 
7.6 och fick en ny teknisk lösning. Samti-
digt fick klubbarna och distrikten chans 
att ta i bruk Yhdistysavain-tjänsten för att 
skapa och upprätthålla hemsidor gratis el-
ler med en 20 procents rabatt för avgifts-
belagda paket. Utseendet är identiskt med 
förbundets nya sidor.
 Det nya systemet skapades av Vitec 
Avoine Oy. På samma gång överfördes 
också Arne Ritari-stiftelsens och Lions 
Quests sidor under samma publicerings-
plattform.•

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

20214

Lappeenrannan klubilaiset olivat innoissaan maalaustalkoista.

Maalaustalkoot 
kodittomien eläinten hyväksi 
elli komppa, leo club lappeenranta

LEO CLUB LAPPEENRANTA osallistui talkooapuna Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdis-
tyksen rakenteilla olleen Eläinsuojelukeskus Miun rakennusprojektiin toukokuussa. Klubi 
pääsi omalla porukalla maalaamaan seiniä ja kattoa keskuksen tiloihin. 
 Myöhemmin kesän aikana tiloihin valmistuivat eläinkoti kodittomille eläimille, kissa- 
hotelli sekä kissakahvila. 
 Klubilaiset pitivät aktiviteettia hauskana, vaikkakin se tehtiin tärkeän asian puolesta.•

Maalattavaa oli paljon, mutta yhdessä se sujui nopeasti.

Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry:n toimintaa 
voi tukea monin eri tavoin, esimerkiksi liittymällä jäseneksi 
tai lahjoittamalla tavaraa eläinkodille.
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SUOMEN LEOJEN 49. VUOSIKOKOUS pi-
dettiin ensimmäistä kertaa hybridimallisena 
12. kesäkuuta. Suurin osa osallistujista osallis-
tui kokoukseen Discord-sovelluksen avulla Suo-
men Leojen hallituksen pitäessä hermokeskusta 
Imatralla. Kokous sujui jouhevasti eikä tekniikan 
kanssa jouduttu kikkailemaan, onhan tässä jo 
reilut vuoden päivät harjoiteltu etäkokouksia!
 Leohallitus saapui Imatralle jo perjantai-ilta-
na pitämään oman viimeisen kokouksensa ja val-
mistelemaan kaiken valmiiksi lauantaita varten. 
Tämä oli leohallituksen neljäs kokous kasvotus-
ten koko kauden aikana, mikä oli varsin virkistä-
vää vaihtelua ruudun läpi keskusteluun. 
 Lauantaina aamupalan jälkeen katsottiin 
askelmerkit kuntoon ja kokous aloitettiin puolen 

Leojen vuosikokous sujui 
mallikkaasti Imatralla
Järjestyksessään 49. Suomen Leojen vuosikokous 
pidettiin 12. kesäkuuta hybridinä. Kokouksessa palkittiin 
kauden aikana onnistuneita leoja ja leijonia sekä valittiin 
kaudelle 2021–2022 uusi hallitus.
joel stockmakare, slh-presidentti kaudella 2020–2021

Suomen Leojen 
hallitus 2021–2022
SUOMEN LEOJEN moninkertaispiirin vuosi-
kokouksessa 12.6.2021 valittiin seuraavat hen-
kilöt Suomen Leojen hallitukseen: presidentiksi
Mari Pekkarinen, varapresidentiksi Elina 
Laakso, sihteeriksi Robert Simonsuuri, rahas-
tonhoitajaksi Teemu Laitinen, PR-sihteeriksi 
Aleksi Valavuo, kansainvälisten asioiden sih-
teeriksi (ILO) Markus Kuosmanen, AMF-piiri-
presidentiksi Juuso Kartano ja OIL-piiripresi-
dentiksi Maria Mäkinen.•

Kauden 2021–2022 hallituslaisia vasemmalta: Markus Kuosmanen, Mari Pekkarinen, Robert Simonsuuri, Elina Laakso, Juuso Kartano ja Aleksi Valavuo.

päivän aikaan. Nopeastihan se meni, ja vanhaan 
tuttuun tapaan palkittuja juhlittiin sekä uusi hal-
litus valittiin. Kokouksen jälkeen olikin päivälli-
sen vuoro, jonka jälkeen pääsimme nauttimaan 
hyvin tehdyistä hommista ja toistemme seurasta.
 Sunnuntaina tavaroitani pakkaillessa mietin, 
että mitenköhän ensi kaudella vapaa-aikani käy-
tän, kun ei tarvitsekaan monta kertaa viikossa 
juosta paikasta toiseen järjestön nimissä. 
 Uudet vastuunkantajat ottavat ohjat puik-
koihinsa, kuten joka kauden päätteeksi on ta-
pana. Ja hyvä porukkahan ensi kaudeksi onkin 
kasassa! Lykkyä tykö siis heille, ja tsemppiä tu-
levaan kauteen kaikille. Toivottavasti pääsemme 
hieman aktiivisemmin yhdessä toimimaan tällä 
kertaa!•



65

JYVÄSKYLÄ/LOHIKOSKEN LEOT tuumasivat 
kevään aikana, että nuoria paikkakuntalaisia pi-
tää huomioida toiminnassa, sillä heidän arkeen, 
harrastuksiin ja ihmiskohtaamisiin korona-aika 
on iskenyt lujaa.
 Klubi päätti lähteä tukemaan jyväskyläläisiä 
lasten ja nuorten palveluita lahjoittamalla kah-
teen eri kohteeseen toimintatonnin. 
 Ensimmäinen toimintatonni lahjoitettiin 
Nuorten talolle, joka kokoaa saman katon alle 
palveluita, eri toimijoita sekä ohjaus- ja tukitoi-
mintaa. Jyväskyläläiset antoivat toimintatonnin 
kohdistettavaksi nuorten osallisuuden edistämi-
seen ja hyvinvointia tukevaan sosiaaliseen ryhmä-

Vuoden
palkitut!

Kauden 2020–2021 
palkinnot
VUOSIKOKOUKSESSA PALKITTIIN kauden 
2020–2021 onnistujat. Palkinnon saivat:

• Vuoden leo: 
 Sofia, Leo Club Vaasa
• Vuoden leoklubi: 
 Leo Club Vaasa
• Vuoden virkailija: 
 Noora, presidentti, 
 Leo Club Espoo/Downtown
• Vuoden aktiviteetti: 
 Lumihahmokilpailu, 
 Leo Club Kirkkonummi-Kyrkslätt/WISE
• Poikkeuspalkinto: 
 Leo Club Espoo/Downtown
• Vuoden tulokas: 
 Janet, Leo Club Järvenpää
• Vuoden innostaja: 
 Reetta, 
 Leo Club Kirkkonummi-Kyrkslätt/WISE
• Vuoden leoneuvoja: 
 Leena, 
 LC Kälviä/Lucina Leo Club Kokkola
• Vuoden piirikuvernööri: 
 Susanna, B-piiri, LC Espoo/City
• Vuoden leojohtaja: 
 Christoffer, 
 N-piiri, LC Helsinki/Finlandia
• Vuoden leijona: 
 Maarit Kuikka, 
 LC Helsinki/Malmittaret

toimintaan. Klubi pääsi tutustumaan Nuorten ta-
lon uusiin tiloihin lahjoituksen yhteydessä kesä-
kuussa 2021.
 Toisen toimintatonnin klubi lahjoitti SOS- 
Lapsikylän hallinnoimaan harrastustoimintaan. 
Tällä tuetaan paikallisia, haasteellisessa elämän-
tilanteessa olevien perheiden lapsia ja nuoria 
mahdollistamalla heille mieluisa harrastus ympä-
ri vuoden. Toiminnalla kannustetaan liikuntaan, 
mutta pyritään myös vähentämään eriarvoisuut-
ta ja syrjäytymistä. Lahjoituksella kaksi lasta tai 
nuorta saavat ympärivuotisen harrastuksen leo-
jen avustuksella.•

Jyväskylän leoklubi pääsi tutustumaan Nuorten taloon kesäkuussa 2021.

Jyväskyläläiset tukivat nuoria 
paikallisia toimintatonnilla
kati jaatinen, leo club jyväskylä/lohikoski
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LEOLEHDEN 
AINEISTO-DEADLINE 

VUONNA 2021
• NUMERO 1: aineistopäivä 3.1. (digilehti). 

• NUMERO 2: aineistopäivä 21.2.
• NUMERO 3: aineistopäivä 18.4. 
• NUMERO 4: aineistopäivä 25.7.

• NUMERO 5: aineistopäivä 12.9. (digilehti).
 NUMERO 6: aineistopäivä 31.10.

YHDESSÄ TEKEMINEN 
JATKUU
mari pekkarinen, 
slh-presidentti kaudella 2021–2022

UUSI HALLITUSKAUSI on täällä, ja onneksi ai-
nakin tällä hetkellä koronatunnelin päässä nä-
kyy valoa. Aloitamme hallituksen kanssa tulevan 
kauden energisinä ja innokkaina. 
 Tulevan kauden teemana on yhteisöllisyys. 
Yhteisöllisyys koostuu vuorovaikutuksesta, yh-
dessä olemisesta ja tekemisestä, henkilökohtai-
sesti merkittävistä suhteista, luottamuksesta ja 
yhteenkuuluvuudesta. 
 Leoissa yhdessä tekeminen ja ystävyys ovat 
avainasemassa klubien toiminnassa. Korona-
pandemian vuoksi leoklubeilla on ollut haasteita 
toteuttaa aktiviteetteja, ylläpitää yhteistyötä ja 
rekrytoida uusia jäseniä. 
 Kauden tavoitteena on tukea klubien toimin-
taa ja viihtyvyyttä panostamalla jäsenrekrytoin-
tiin, aktiviteettien tukemiseen ja ideointiin sekä 
auttamalla klubeja ylläpitämään hyvää yhteis-
henkeä. 
 Aiempien kausien teemat ympäristöystäväl-
lisyys sekä leojen ja leijonien yhteistyön paranta-
minen näkyvät myös tulevalla kaudella.
 Kausi alkoi hallituksen kokouksella Siuntiossa
heinäkuun lopussa. Ensimmäisenä yhteisenä 
aktiviteettina lähetimme kaikille leoklubeille klubi-
paketit. 
 Klubipaketeissa on toimintaa ja palveluakti-
viteetteja tukevaa sisältöä, kuten vinkkilistoja 
aktiviteettien järjestämiseen (esimerkiksi muisti-
lista ”mitä tulee muistaa Auta lasta, Auta perhettä
-tapahtumaa järjestäessä”). 
 Leoklubit saivat myös roskien keräystä var-
ten roskapihdit ja ystävänpäivä- tai joulukortti-
pajoja varten askartelutarvikkeita. 
 Klubipakettien suunnittelu ja toteutus aloi-
tettiin jo viime kaudella Joelin johdolla. Muka-
vaa, että uusi hallituskin pääsee osallistumaan 
tähän projektiin. 
 Aurinkoista uutta kautta kaikille leoille ja 
leijonille!•

HALLITUKSEN SUUSTA

Yhdessä etänäkin
noora haavisto, 
leo club espoo/downtown

HUHTIKUUN LOPUSSA vietettiin rentoa peli- 
iltaa suomalaisten leojen kesken, etänä tietenkin.
Leo Club Espoo/Downtown on pitkin kautta ko-
koustanut muiden tavoin etänä. Tavaksi on muo-
dostunut kokousten ja hengailuiden yhteydessä 
pelata erilaisia pelejä nettiversiona yhdessä. 
Klubi halusi jakaa hyväksi havaitun yhteisen ajan-
viettotavan ilosanomaa muillekin klubeille.
 Peli-illan aluksi vaihdettiin kuulumiset, jonka 
jälkeen pelattiin muutama kierros Piirrä ja arvaa 
-pelin versiota, johon oli koottu leoaiheista sa-
nastoa. Sanalista oli valitettavan lyhyt isolle pe-
laajamäärälle, mutta ainakin sanojen toistuessa 
tuli ’moninkertaispiiri’ ja monet muut myös uu-
demmille jäsenille hyvin tutuiksi.
 Illan aikana vanha leokonkari Kimmo Jun-
tunen veti Werewolf Mafia -pelin, jossa ihmis-
susiksi ja kyläläisiksi jaetut pelaajat yrittävät 
selvittää toistensa identiteetit ja paljastaa ihmis-
sudet. Taitavien ihmissusien huijaamat pelaajat 

saattavat tuomita syyttömiä ihmissusien eduksi 
hirsipuuhun. Tiukka päättely ja hyvät näyttelijän-
taidot tulivat tarpeeseen! Peli oli sen verran kou-
kuttava, että pelaajat halusivat aina ’vielä yhden 
kierroksen’!
 Kun kasvokkain tapaamisia ei ole ja monet 
aktiviteetit hankalia järjestää, on silti tärkeää pi-
tää yhteyttä rennoissa merkeissä.• 

Espoolaisten etäpeli-iltaan osallistui parhaimmillaan yksitoista leoa.

Ohessa klubin pelivinkit 
piristämään etäkokousarkea:

IHMISSUSIPELI 
https://netgames.io/

games/onu-werewolf/
PIIRRÄ JA ARVAA 
https://skribbl.io/

CARDS AGAINST HUMANITY 
https://allbad.cards/ 
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Hyvän 
Päivänä 
tehdään
hyvää.
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Lue lisää www.lions.fi

Joka vuosi 8.10. vietetään lionstoiminnan Hyvän Päivää. 
Hyvän Päivä koskee kaikkia noin 19 000 vapaaehtoistyöhön sitoutunutta 

lionia yli 800 lionsklubissa eri puolilla maata. 

Hyvän Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota lionien vapaaehtoiseen 
palvelutoimintaan ja tehdä samalla tunnetuksi paikallista lionstoimintaa

ja kertoa klubien monista tavoista tehdä hyvää.

Suomen Lions-liitto julkistaa vuosittain Hyvän Päivänä 
valtakunnallisen Vuoden Hyväntekijän sekä 

omista joukoistaan lionien Vuoden Hyväntekijän tai Hyvän teon. 
Ensimmäisen kerran valinnat tehtiin vuonna 2015. 
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Laadukas esite tai vastuullisuusraportti jää vastaanottajan 
mieleen, kun se on painettu ympäristövastuullisesti. 
Siksi saat meiltä lähes kaikki mainospainotuotteet ja viestinnän  
materiaalit 100-prosenttisesti hiilineutraaleina. Yritysnäkyvyytesi 

vastuullinen kumppani
www.punamusta.com

ClimateCalc CC-000084/FI
PunaMusta Magazine
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TRAALI PAINOTUOTE

100-prosenttisesti hiilineutraalit painotuotteet syntyvät vähentäessämme ympäristön 
kuormitusta tuotannon jokaisessa vaiheessa. Jäljelle jäävät vähäiset päästöt kompen-
soimme lyhentämättöminä sertifioitujen metsänsuojelu- ja metsityshankkeiden kautta.

Valitse vastuullisesti –  
paina hiilineutraalisti.

JÄTÄ PYSYVÄ MUISTIJÄLKI 
BRÄNDISTÄSI

HIILINEUTRAALISTI


