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Tämä lehti on siis juhlanumero. On tunnus-
tettava, että merkkivuosi tuli yllätyksenä, 
mutta onneksi piirimme Grand Old Man 
Lasse Karén otti asian esille. Onneksi ol-
koon, Jalopeura ja onneksi olkoon, A-piiri-
läiset! Tapaamme ja tervehdimme toisiam-
me taas Jalopeuran välityksellä.

Teille, hyvät lukijat, lehdessä on tarjolla 
ensimmäisen Jalopeuran etusivu vuodelta 
1994.  On ihmeellistä todeta, että neljän-
nesvuosisadassa asiat eivät muutu, teksti 
on ajankohtaista edelleen. Tarkoittaako se 
sitä, että eteenpäin ei ole juuri päästy?

Ei, vaan uljasta on se, että tärkeät asiat 
säilyvät ja niistä pidetään kiinni, vaikka 
aika muuttuu ja tuulet puhaltavat eri suun-
nista.
Vapaaehtoisjärjestössä, jossa toimijat vaih-
tuvat vuosittain ja viestikapulan kierrätys 
on vinhaa, pysyvä on tarpeellista. Mutta 
uusiin haasteisiin on vastattu ja vastataan. 
Katseella on oltava pitkä tähtäin ja laaja-
alaisuus on aina vaan  välttämättömämpää.

Maailmamme on yhteinen. Jaamme yh-
teisen ilman, veden, puhtauden ja likaisuu-
den. Jaamme hädän, pakolaisuuden, nälän 
ja hyvinvoinnin. Muiden tekemiset vaikut-
tavat meihin ja meidän tekemisemme vai-
kuttavat muihin.

Juuri näillä hetkillä Suomen Martat juh-
livat 120-vuotista toimintaansa teemalla 
”Hyvä arki kuuluu kaikille”. Samalla asial-
la olemme mekin. Onnea sille! 

Kansainvälinen säätiömme LCIF juhlii 
50-vuotista taivaltaan tukisäätiönä suur-
ten, kansainvälisten haasteiden ottami-
sessa muun muassa diabeteksen ja tuh-
karokon rajoittamiseksi. Kampanja 100:n 
asia on yhteinen, maailmalla ja täällä ko-
timaassa. 

Me lionit vaikutamme ja jälkemme nä-
kyy. Meille on tärkeintä toiminta ja mie-
lekäs tekeminen. Meidän on kuitenkin pi-
dettävä huolta myös siitä, että auttajatkin 
jaksavat. Hauskanpito, mielekäs toiminta 
ja yhdessäolo lisäävät sekä jäsentemme 
viihtyvyyttä että koko järjestömme  veto-
voimaa.

Jalopeura kiittää klubeja ja lioneja toi-
mintansa esittelyistä. Lukekaas, olkaa hy-
vät!

Pirjo 
Koskenrouta
Pääjalopeura

Juhlahumua ja hauskanpitoa
Jalopeura täyttää 25 vuotta! 
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Lisää Palveluvoimaa Lionstyölle

Tavoite 300 miljoonaa dollaria kol-
messa vuodessa tuntuu suurelta, mutta 
jaettuna kuukausittain kolmen vuoden 
jaksolle jäsentä kohti, se ei tunnukaan 
enää mahdottomalta: 6,35 € – siis yhden 
pullakaffin verran kuukaudessa. 
 Lionsklubien Kansainvälisen Säätiön 
(LCIF) jakamista rahoista kolme neljän-
nestä tulee Melvin Jones Fellow -ohjel-
man kautta. Toisin sanoen MJF-säätiölle 
lahjoitetuista varoista annetaan  klubeil-
le vastineeksi huomionosoituksia ansi-
oituneille klubijäsenille. Klubi voi saa-
da myös oman plakaatin ja lippumerkin 
muistoksi lahjoituksestaan. Arne Ritari 
killan jäsenyydestä poiketen Melvinin 
voi saada myös itse maksamalla. Tässä 
onkin yksi seikka, mikä meillä Suomes-
sa, Pohjoismaissa ja koko Euroopassa 
kaipaisi asennemuutosta. MJF katsotaan 
niin suureksi kunnianosoitukseksi, että 
sen saadakseen tarvitaan aivan poikke-
uksellisia ansioita. Siinä unohtuu LCIF-
säätiön perimmäinen tarkoitus:  tavoit-
teena olevien, merkittävien yhteishank-
keiden mahdollistaminen.  

Avustus menee varmasti perille

Yksi tavoite kampanjalla on, että maa-
ilman lionit perehtyisivät paremmin 
lahjoitusten merkitykseen suurten hank-
keiden toteuttamisessa ja siten tukisivat 
jatkossakin  järjestömme palveluvoi-
maa. Siksi jäsenille ja muillekin tarjo-
taan nyt mahdollisuus ryhtyä säännölli-
siksi kuukausilahjoittajiksi. Monet muut 
kansainväliset järjestöt, kuten UNICEF, 
WWF ja SRR saavat suurimman osan 
käyttövaroistaan kuukausilahjoittajilta. 
Miksei myös Lions?

Oma  Lions- järjestömme poikkeaa 
muista järjestöistä lisäksi  siinä, että toi-
mimme lähes kaikissa maailman maissa, 

jolloin aina on apua jakamassa samoin 
eettisin periaattein toimiva klubi, joka 
tietää lähellä, millaista apua tarvitaan, ja 
miten se saadaan perille. He osallistuvat 
apuun myös itse paikan päällä. Hallin-
tokin hoidetaan pääosin vapaaehtoisin 
voimin. Ylpeytemme on, että vähät hal-
lintokulumme hoidamme jäsenmaksuil-
la. Rahaliikenne on tehty näkyväksi ja 
siitä järjestömme on saanut tunnustusta.  
LCIF:lle lahjoitettu euro on aina euro 
myös kohteessa, sataprosenttisesti.

LCIF siellä missä suurin hätä ja 
avun tarve

Säätiömme työn kohteet ovat  maa-
ilmassa merkittävät: katastrofiapu ja 
humanitaarinen apu. Jälkimmäiseen si-
sältyy muun muassa näönsuojelu, nälän 
poistaminen, nuorison kehityksen tuke-
minen, tarttuvien tautien vastustaminen, 
ympäristön suojelu ja uusina kohteina 
diabetes sekä lasten syöpä. Säätiöllä on 
myös vahvoja yhteistyökumppaneita, 
kuten Bill ja Melinda Gatesin säätiö, 
joka tuplaa vaikuttavuutemme tuhkaro-
kon hävittämiseksi maailmasta. Tämä 
säätiö lisää dollarin jokaista lahjoitta-
maamme dollaria kohden. 

Hakekaa apurahoja omiin hank-
keisiinne!

Säätiö jakaa tavoitteidensa saavuttami-
seksi apurahoja. Niitä kannattaa hakea 
Suomeenkin. Ja olemme niitä saaneet-
kin, Lapuan pamauksesta lähtien jo 1.5 
miljoonaa. LCIF:n tuella mm. aloitet-
tiin diabeettisen silmänpohjarappeu-
man seulonta Keskipohjanmaalla. Moni 
diabeetikko on välttynyt sokeudelta, 
kun sairaus on havaittu alkuvaiheessa. 
Kainuuseen saatiin vuosi sitten vara-

virtalähde vanhainkodin vesihuollon 
turvaamiseksi sähkökatkojen varalta. 
Sain juuri viestin, että B-piiri on saanut 
17.000 dollarin apurahan diabetespro-
jektiinsa. Silmäsairaalamme Sri Lan-
kassa sai myös 107.000 dollaria juuri 
valmistuneen kakkoskerroksen laite-
hankintoihin. Listalla oli muun muassa 
suomalainen huippuinnovaatio, kannet-
tava silmänpohjakamera. Kotimaisen 
silmänpainemittarinhan vein sinne jo 
reilu vuosi sitten. 

Nyt kaikki mukaan!

Otetaan kampanja tosissaan! Tavoit-
teen täyttämiseksi tarvitaan kaikkiaan 
vain 250 dollaria = reilu 6 euroa jäsentä 
kohti kuukaudessa. Sen voi klubi kerätä 
yhdessä, niillä opeilla, mitä pari vuotta 
sitten päättynyt Punainen Sulka meil-
le antoi. Lisäksi voi itse kukin miettiä, 
ryhtyäkö kuukausilahjoittajaksi – ja 
samalla pikku hiljaa kerryttää tililleen 
tuhat dollaria, yhden Melvinin verran.
Meillähän on jo klubeja, joissa Melvi-
nien lukuisa määrä kertoo, että kansain-
välisen järjestömme palvelu on yhteinen 
asia. Koskee myös meitä ja Suomen tar-
peita ajankohtaisesti mm. lasten syövän, 
diabeteksen hallinnan ja tuhkarokon 
poistamisen osalta. Mikä sen hienom-
paa kuin tietää, että arvonimen lisäksi 
on parantanut maailmaa, sillä tuolla ra-
halla säätiömme saa maailmalla paljon 
aikaan, esimerkiksi kokonaisen kehitys-
maan kylän suojaan tuhkarokolta, taik-
ka kaksikymmentä sokeuden poistavaa 
kaihileikkausta. 

Heikki Hemmilä
Kampanja100 koordinaattori
p. 0405035598
heikki.hemmila@lions.fi

LCIF:n, kansainvälisen säätiömme 50-vuotisen historian suurin ja kunnianhimoisin  rahankeräyskampanja 
aloitettiin Las Vegasin maailmankokouksessa viime kesäkuussa. Kampanja kestää kolme vuotta. 
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LCIF Stärker 
Hjälpinsatser

LCIF:s, vår internationella stiftelses, största och mest högtflygande medel-
insamlingskampanj inleddes i samband med världskongressen i Las Ve-
gas senaste juni. Kampanjen pågår i tre år.

Målet på 300 miljoner dollar under tre år 
kan kännas högt men delat per medlem 
och månad känns det inte omöjligt: 6,35 
€ - alltså motsvarande en kaffe med bulle 
i månaden.

De medel som lionsklubbarnas in-
ternationella stiftelse (LCIF) delar ut, 
kommer tre fjärdedelar via Melvin Jones 
Fellow-programmet. Med andra ord, för 
de medel som man donerat till stiftelsen 
för MJF, får man i gengäld i klubben en 
möjlighet att belöna förtjänta klubbmed-
lemmar. I motsats till medlemskap i Arne 
Ritari Gillet kan man också få Melvin 
Jones Fellowship genom att själv göra en 
donation. Det här är en sak där man hos 
oss i Finland, i Norden och i hela Europa 
borde få en attitydförändring till stånd. 
Man anser att MJF är en så stor heders-
betygelse att man för den behöver excep-
tionella förtjänster.  Då glömmer man 
LCIF-stiftelsens egentliga syfte, att som 
mål ha genomförandet av betydelsefulla 
gemensamma projekt.

Hjälpen går säkert fram

Ett mål för kampanjen är att alla lion 
bättre skulle sätta sig in i betydelsen av 
donationer då det gäller att genomföra 
stora projekt och att på det sättet även i 
fortsättningen skulle gå in för att stöda 
vår organisations hjälpinsatser.  Där-
för erbjuder man medlemmar och även 
andra en möjlighet att bli regelbundna 
månadsdonatorer. Många andra interna-
tionella organisationer såsom t.ex. UNI-
CEF och WWF får största delen av sina 
disponibla medel av månadsdonatorer. 
Varför inte också Lions?

Vår egen lionsorganisation skiljer sig 
också från andra organisationer i det att 
vi har verksamhet i nästan alla länder i 
världen. Det finns alltid en klubb som 
kan ge hjälp och som fungerar enligt ge-
mensamma etiska principer. Då de finns 
till hands, vet de även vilken hjälp som 
behövs och hur den kommer fram och de 
deltar själva i hjälpverksamheten. Admi-
nistrationen sköts även till största delen 
med frivilliga krafter. Vi är stolta över att 
vi sköter våra små administrativa kost-
nader via medlemsavgifter. Penningtra-
fiken är transparent och för det har vår 
organisation fått erkännande. En euro 

donerad till LCIF är även en euro då den 
kommer fram till hjälpbehövande, hund-
raprocentiskt.

Där vi har den största nöden och 
det största behovet av hjälp – där 
finns LCIF

Vår stiftelse arbetar för saker som i värl-
den är betydelsefulla: katastrofhjälp och 
humanitära insatser. Det senare innebär 
bl.a. synvård, förhindrande av hungers-
nöd, stöd till ungdomar, motarbetande av 
smittsamma sjukdomar, miljövård och 
som nya objekt diabetes och barncancer. 
Stiftelsen har också starka samarbets-
partner såsom Bill och Melinda Gates 
stiftelse som fördubblar våra insatser för 
att eliminera mässling i världen. Deras 
stiftelse ger en dollar för varje dollar som 
vi donerar.

Sök anslag för era egna projekt!

För att nå sina mål utdelar stiftelsen bi-
drag. Från Finland lönar sig det också att 
söka bidrag. Sådana har vi redan fått till 
ett belopp på 1,5 miljoner euro ända se-
dan explosionen i Lappo. 

Nu alla med!

Vi ska ta kampanjen på allvar! För att nå 
målet behövs endast 250 dollar = drygt 
6 euro per medlem och månad.  Vi ska 
fundera på att bli månadsdonatorer – och 
på samma gång i sakta mak samla tusen 
dollar på konto, lika mycket som för en 
Melvin. Vi har ju redan klubbar i vilka 
antalet Melvin Jones Fellows berättar 
om att vår internationella organisation 
är vår gemensamma sak. Det gäller även 
oss och för aktuella gemensamma behov 

i Finland bl.a. barncancer, att få diabe-
tes under kontroll och avlägsnandet av 
mässling. Vad kan vara bättre än att få en 
hederstitel och samtidigt förbättra värl-
den. Med den penningsumman får man 
mycket gjort, t.ex. en hel by i ett utveck-
lingsland kan skyddas mot mässling eller 
tjugo starroperationer som förhindrar att 
någon blir blind.

Heikki Hemmilä
Kampanj100 koordinator
Tfn 0405035598
heikki.hemmila@lions.fi
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Jalopeura täyttää 25 vuotta

”Kaksikymmentäviisivuotias 
Jalopeura on kasvanut 

leijonien kuninkaaksi.”

Lupauduin kirjoittamaan muistoja Jalopeuran 25-vuotistaipalees-
ta, mutta varauksella. Epäröin miettiessäni mistä löytäisin men-
neitten vuosien aineistoa. Oman leijona-arkistoni olen muuttojen 
yhteydessä minimoinut ja kokemuksesta tiedän, että A-piirimme 
materiaali Maakunta-arkistossa on valitettavasti hyvin vajavai-
nen ja sattumanvarainen.

Tässä kuitenkin joitain muistikuvia leh-
temme 25-vuotistaipaleelta: Suomen 
lionpiireissä oli julkaistu piirilehtiä jo 
aikaisemminkin, kun oman piirimme 
kauden 1993-94 piirikuvernööri Rauno 
Mikkola päätti lehden julkaisemisesta 
myös meillä. Hän kutsui toimituskun-
taan veljet Jouko Hallian ja Tauno Tau-
riaisen. Tästä se siis alkoi. Jouko Hallia 
oli ev.lut. seurakuntien tiedotusvastaava 
ja Tauno Tauriainen opettaja ja armoi-
tettu sanantaitaja. Eikä piirikuvernöö-
rikään mikään tuppisuu ollut.  Näillä 
voimilla luotiin hyvä alku lehtemme 
kehitykselle. 

Lehden nimeksi ideoitiin onnistuneesti 
Jalopeura. Sisältönä oli luonnollises-
ti piirikuvernöörin ajatuksia toimin-
nastamme ja sen kehittämisestä sekä 
kertomuksia klubien aktiviteeteista, ja 
laajemminkin palveluaatteemme toteut-
tamisesta ja kehittämisestä. Myös piirin 
toimintakertomukset saivat palstatilaa.

Kun alkuun oli päästy, oli selvää, että 
lehteä julkaistaisiin vuosittain. Niinpä 
jatkossa lehden toimittamisesta vastasi 
kulloisenkin piirikuvernöörin johtama 
toimikunta, jonka tärkeimpänä 
puuhamiehenä oli piirihallituk-
seen nimetty piirin tie-
dotusvastaava.

Lehteä tehtiin tabloid-tyyppisenä ja 
painosmäärä oli piirimme klubien jä-
senmäärä. Jakelu tapahtui siis jokaisel-
le piirimme leijonalle hyväksi käyttäen 
alue-, lohko-, ja klubiorganisaatioita. 
Kustannukset pyrittiin minimoimaan 
ja kattamaan ilmoitustuotoilla. Aina 
se ei kuitenkaan onnistunut, vaan oli 
käytävä piirikuvernöörin ”muut kulut” 
tilillä. Muutaman kauden kuluttua leh-
den tekemiseen sitten valjastettiin alan 
ammattilaisia useammaksikin vuodeksi 
kerrallaan. Muistan tekijöistä nimeltä 
ainakin lionit Osmo Koivusen, Heikki 
Mäkelän ja Pirkko Kolehmaisen. Jos 
nyt joku unohtui, pyydän anteeksi.

Itsekin, vaikka en alan ammattilainen 
olekaan, tein lehteä viiden vuoden ajan 
yhdessä veljien Lasse Wiren ja Heikki 
Tiironen kanssa. Meillä oli selkeä työn-
jako: minä vastasin sisällöstä, Lasse 
Wiren ilmoitushankinnasta ja Heikki 
Tiironen entisenä kirjapainomiehenä 
suhteitaan käyttäen hankki lahjoituksi-
na painopaperin. Hiukan parempilaa-
tuistakin vielä. Taitossa ja painatuksessa 
korvaamattomana apuna oli veli Simo 
Kouvosen painotalo. Hänen kauttaan 
löytyivät myös taittoammattilaiset, 
joiden kanssa istuin useamman ker-
ran laittaen tekstit ja 
kuvat järjestykseen.

Kustannussyistä Jalopeura painettiin 
irtolehtinä, jotka sitten useamman lei-
jonaveljen talkootyönä ladottiin oikeaan 
järjestykseen ja niputettiin klubeittain 
jäsenmäärän mukaisiin pinoihin. Siinä 
oli malliesimerkki lions-yhteistyöstä, 
joka korvattiin munkkikahveilla. Työ-
ryhmämme toimitti lehteä viisi kautta, 
jonka jälkeen tehtävän otti vastaan lion 
Pirkko Kolehmainen Paimiosta. Hän oli 
alan ammattilainen ja alkoikin sitten to-
teuttaa toimittamista aidon lehtinaisen 
ottein.

Vastuu siirtyi sitten vuonna 2012 lion 
Pirjo Koskenroudalle Uuteenkaupun-
kiin. Tuloksena LCI:n Conventionin 
yhteydessä kaksi kertaa valinta maail-
man parhaaksi piirilehdeksi ja muutama 
muu palkintosija. Kaksikymmentäviisi-
vuotias Jalopeura on kasvanut leijonien 
kuninkaaksi. Kiitos Pirjolle ja hänen 
toimituskunnalleen.

PDG Lasse Karén

Lionspiirin 107-A piiriLehti 2012
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Se ensimmäinen 
Jalopeura vuodelta 1994

Katso seuraavalta aukeamalta kaikkien 
aikojen ensimmäisen Jalopeuran kansi >> 

Ensimmäinen Jalopeura syntyi ja ilmestyi kaudella 1993-1994. Jalopeuralla oli ilo saada haastattelu 
itseltään lehden perustajalta, PDG Rauno Mikkolalta.

Mistä ajatus piirilehdestä sai al-
kunsa?

Kun rakensin itselleni piirihallitusta, 
Jouko Hallia oli ykkösvalintani siihen, 
sillä hän oli seurakuntien viestintäpääl-
likkö. Olin tutustunut aiemmin mukavis-
sa merkeissä myös Tauno Tauriaiseen, 
jolla oli lennokas ilmaisutapa. Siinä oli 
hyvä porukka koossa. Lehden tarpeesta 
oli ollut aiemminkin puhetta, mutta sitä 
ei oltu saatu toimeksi. Ei se ollut meillä 
hetken mielijohde, sitä pohdittiin pal-
jon ja syvällisesti. Ajattelimme samalla 
tavalla. Ja nimikin syntyi helposti: jalo 
aate ja leijonan nimi Jalopeura. Kun aja-
tus alkoi olla valmis, toin palaveriimme 
kuohujuomaa ja siinä sitten päätettiin: 
”Tehdään lehti! Nimi on Jalopeura ja 
nyt ruvetaan töihin!” Ja sille skoolattiin.

Millaista oli ensimmäisen lehden 
teko?

Turvauduin vanhoihin kuvernööreihin 
ja heidän neuvoihinsa. Tietoa halutaan 
saada ja siinä tuli osviittaa sisällöstä. 
Vahvin pulssi tuli Väinö Haapaselta. 
Erityisesti myös Harri Veira Kaarina-
vaimoineen oli suurena apuna. Olimme 
triolla päättäneet, että ainakin kokeil-
laan lehden tekoa ja onnistuihan se. 
Asuimme Turussa sopivasti lähekkäin, 
joten yhteydenpito oli helppoa. Oli pak-
ko hankkia paljon mainoksia ja hyvät 
sponsorit, jotta piirille ei koituisi min-
käänlaisia kuluja lehden teosta. Mehän 
teimme lehdelle tien ja tasoitimme sitä 
seuraaville. Osallistuimme sitten seu-
raavankin lehden tekoon, suurelta osin.

Mitä palautetta saitte ensimmäi-
sestä piirilehdestänne?

Palaute oli yllättävä, oikein hyvä. Pel-
käsimme, että lehdessä saattaa olla joi-
tain asiavirhettä ja että meitä pidettäisiin 
isottelijoina kun rupesimme suureen 

hankkeeseen. Meitä epäilytti sekin, että 
moititaan liian paljosta mainosmäärästä. 
Mutta pakkohan niitä oli olla, että var-
mistettiin lehden kustannuksista selviä-
minen. Meitä kiiteltiin ja kehuttiin, että 
”Te teitte sen!”

Miltä on tuntunut seurata neljän-
nesvuosisata vuosittain Jalopeu-
ran tassun jälkiä?

Olen erittäin tyytyväinen! Se on hieno 
lehti ja se pystytään tekemään! Hieno 
kehityskausi. Tietoa tarvitaan ja nyt leh-
ti on voimakas, värikäs ja hyvä. Nostan 
hattua toimitukselle.

Kiitokset Raunolle ensimmäisistä Jalo-
peuran askelista!



JALOPEURA 20198



9JALOPEURA 2019



JALOPEURA 201910

Piirikuvernöörin matkaraportti
Las Vegasin 

maailmankokouksesta

Palattuani Las Vegasin kansainvälisestä vuosikokouksesta, aavikkohiekan laskeuduttua sekä vaiku-
telmien sulattelun jälkeen haluan kertoa kokemuksistani ja informoida Nevadan erämaassa pidetys-
tä Lionsjärjestön 101: stä maailmankokouksesta.

Asuimme MGM Grand Hotellissa, joka 
on yksi maailman suurimmista. Hotel-
lissa on yli 6800 huonetta, 30 ravintolaa 
ja areena, johon mahtuu 17000 katsojaa. 
Hotellialueen pinta-ala on noin 35 000 
m², mainitakseni muutaman yksityis-
kohdan tästä ”pienoiskaupungista”.

Kolme ensimmäistä päivää piirikuver-
nööriehdokkaana olivat kiireisiä. Aika-
ero muistutti olemassa olostaan. Herä-
tys kuuden aikaan aamulla, koulutusti-
laisuuksia ja muita tapahtumia oli niin 
tiuhaan tahtiin, että siinä hädin tuskin 
ennätti huoneeseen vaihtamaan vaattei-
ta. Mutta niin kuin aina, oli erittäin hie-
noa oppia tuntemaan uusia kuvernööri-
kurssin ystäviä eri puolilta maailmaa. 
Meitä oli 750 piirikuvernööriehdokasta 
210:stä eri maasta ja alueelta. Kolmen 
koulutuspäivän jälkeen päätettiin työ 
komeaan ehdokasjuhlaan Mirage Hotel-
lissa.

Seuraavana päivänä avattiin maailman-

kokous virallisesti perinteisellä lippu-
kulkueella. Meillä pohjoismaalaisilla oli 
onnea, koska saimme lähteä liikkeelle 
heti aamusta, lämpötilan ollessa vielä 
siedettävä. Ryhmämme marssittua kul-
kuekadulla palasimme kuumuuden takia 
nopeasti hotellille. Siellä näimme tuhan-
sia Lions-ystäviä jonottamassa linja-au-
toihin, jotka veisivät heidät kulkuealu-
eelle. Koko lippukulkue kesti aamusta 
iltapäivään kun paikalla Las Vegasissa 
oli yli 20 000 Lions-jäsentä. Seuraavat 
päivät menivät nopeasti muun muassa 
vaalien, esiintymisten ja eri ohjelmien 
parissa. Suurimman vaikutukseen mi-
nuun teki USA:n entinen presidentti 
George W. Bush, joka oli sekä terävä, 
hauska ja ajoittain lumoava puheessaan. 
Erittäin kokenut ja valistunut mies, jolla 
on karismaa ja luonne, jota voi arvostaa 
ja ihailla. Illat kuluivat eri maiden vas-
taanotoilla. Myös meillä pohjoismaalai-
silla oli omat iltamat. Olimme kutsuneet 
1500 vierasta ja kaikilla pohjoismailla 
oli oma ”standi”. Niissä jaoimme tietoa, 

kansallisia mainoslahjoja ja tarjoilimme 
maiden omia snapseja. 

Tilaisuus oli menestys, osasyynä oli var-
masti se että edustimme Lionsjärjestön 
ensimmäistä naispuolista maailman-
presidenttiä, islantilaista Gudrun Yng-
vadottiria. Gudrun ja hänen miehensä 
PID Bjarni ovat fantastinen pari, jotka 
tulevat tekemään suuren vaikutuksen 
meidän järjestössämme ja meidän poh-
joismaalaisten lähettiläinä maailmalla. 
Eroavan presidentin Naresh Aggarwalin 
johdolla saimme kuulla, että olemme 
tehneet monia uusia ennätyksiä. Muun 
muassa sen, että maailman suurimpana 
palvelujärjestönä jäsenmäärämme on 
kasvanut 1,45 miljoonaan ja Leot mu-
kaan lukien 1,7 miljoonaan.

Ylitimme 100-vuotiskeräystavoitteem-
me 2,5-kertaisesti, sillä olemme kerän-
neet 246,5 miljoonaa dollaria viimeisen 
kolmen vuoden aikana. 100-vuotisjuh-
lavuosi on juuri päättynyt ja aloitamme 
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heti LCIF:n 50-vuotisjuhlavuoden. Juh-
lavuoden kunniaksi aloitamme uuden 
kansainvälisen keräyksen ”Kampanja  
100”. Tavoitteemme on kerätä 100 mil-
joonaa dollaria vuodessa seuraavan kol-
men vuoden aikana. Jo nyt, kun keräys 
avattiin Las Vegasissa, se oli saanut yli 
50 miljoonaa dollaria henkilökohtaisina 
lahjoituksina.

Hienoista vaikutteista, opeista ja koke-

muksista huolimatta kokouksen antoisin 
osa oli kuitenkin saada satoja uusia ys-
täviä ympäri maailman. Myanmarin ja 
Afganistanin liityttyä jäseniksi on nyt 
uskomattomat 212 maata ja aluetta jär-
jestössämme.

Olemme kaikki erilaisia, teemme työtä 
eri tavoin ja meillä on erilaiset edelly-
tykset, mutta meillä on samat arvot ja 
tavoitteet. Haluamme tehdä maailmasta 

hieman paremman, me palvelemme.

Ystävällisin Lions-terveisin  

Piirikuvernööri,  
DG Björn Hägerstrand

Suomalaiset kuvernööriehdokkaat yhteiskuvassaIsokenkäisten seurassa
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Björn Hägerstrand - Las VegasDistriktsguvernörens reserapport från 

Världskongressen 
i Las Vegas

Då jag återvänt hem från Las Vegas, då ökendammet lagt sig och efter att jag smält alla intryck, vill 
jag dela med mig av intrycken och nyheterna från Lionsorganisationens 101:a världskongress i Neva-
das öken.
Vi bodde på MGM Grand Hotel som 
är ett av världens största hotell. Det har 
över 6800 rum, mer än 30 restauranger, 
en arena i byggnaden som tar 17 000 
personer och en yta på över 35000 kvm, 
bara för att nämna några detaljer i denna 
lilla ”ministad”.

De första tre dagarna som DG-elect var 
intensiva. ”Jet laggen” gjorde sig på-
mind och man steg upp vid 6-tiden på 
morgonen och utbildningar och andra 
event avlöste varandra med sådan fart att 
man inte ens ville hinna upp på rummet 
för att byta om. Men som vanligt var det 
fantastiskt att lära känna alla nya DGe 
vänner från hela världen. Vi var totalt 
750 DGe delegater från 210 länder och 
territorier. Efter dessa tre utbildningsda-
gar avslutades arbetet med en grandios 
DG-elect bankett på Mirage Hotel. 
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Följande dag öppnades världskongres-
sen officiellt med den traditionella 
flaggparaden. Vi från Norden hade tur 
och fick starta på morgonen då det ännu 
inte var så varmt. Då den skandinaviska 
truppen tågat ner för paradgatan åter-
vände vi snabbt tillbaka hem till hotel-
let. Där såg vi tusentals andra lion köa 
för att komma med bussarna som skulle 
ta dem till paradgatan. Paraden höll på 
från morgon till eftermiddag då vi var 
över 20000 Lions i Las Vegas!

De följande dagarna avlöpte i lika rask 
takt med val, kandiderande, framträdan-
den, marknadsföring och olika program 
mm. En av de talare som imponerade 
på mig mest var USA:s president Gorge 
W Bush som var både smart, rolig och 
tidvis trollbindande att lyssna på. En 
fantastiskt erfaren och välutbildad man 
med pondus, karaktär som inger respekt 
och beundran. Kvällarna avlöpte med 
olika länders mottagningar. Även vi 
Nordbor hade vår egen skandinaviska 
afton där vi bjöd in 1500 personer och 
alla fem nordiska länder hade sina bord 
där vi delade ut information, nationella 
reklamartiklar och bjöd på respektive 
länders snapsar. Tillställningen var en 
succé, bidragande orsak var säkert att 
vi representerade Lionsorganisationens 

första kvinnliga världspresident Gudrun 
Yngvadottir från Island. Gudrun med 
sin make PID Bjarni är ett fantastiskt 
par som kommer att göra stort intryck 
inom Lions och även som ambassadörer 
för oss Nordbor. 

Under avgående världspresident Naresh 
Aggarwals ledning fick vi höra att vi 
slagit många nya rekord. Bland annat 
fick vi höra, att vi som världens största 
serviceorganisation växt till över 1,45 
miljoner lionmedlemmar och över 1,7 
miljoner tillsammans med våra Leo-
medlemmar. Vi har även överskridit 
vårt 100-årsjubiléets insamlingsmål 2,5 
gånger, då vi samlat in 246,5 miljoner 
dollar under de tre senaste åren.  Vi har 
just slutat fira Lions 100 år och inleder 
nu ett nytt firande då LCIF i år fyller 50 
år. I och med det startar även en ny inter-
nationell insamlingskampanj ”Kampanj 
100”. Målet är att samla in 100 miljoner 
dollar varje år under de tre kommande 

åren. Redan nu när kampanjen lansera-
des i Las Vegas hade man fått in över 50 
miljoner i personliga donationer! 

Trots alla fantastiska intryck, lärdomar 
och upplevelser var ändå mötes största 
behållning att man fått hundratals nya 
vänner från olika delar av världen.  Då 
två nya länder, Myanmar och Afghanis-
tan, har kommit med som medlemmar, 
har vi nu otroliga 212 länder och terri-
torier i vår organisation. Vi ser alla olika 
ut, jobbar på olika sätt och har olika 
förutsättningar men har alla samma vär-
deringar och mål: att göra världen lite 
bättre, vi hjälper!

Med vänliga Lions-hälsningar

Distriktsguvernör, 
DG Björn Hägerstrand
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Onnittelut A-piirille jäsenkehi-
tyksestä ja uudesta teemaklu-
bista. Esimerkillistä toimintaa! 

Piirissänne on toimittu vilk-
kaasti ja saatu paljon hyvää ai-
kaan. LC Littoisen käynnistämä 
sydäniskurihanke on jo innos-
tanut monta klubia mukaan. 
Projekti jatkuu ensi kaudella 
varmasti vielä voimakkaam-
min kautta maan. Ministeri Ilk-
ka Kanerva on lupautunut suo-
jelijaksi. Vahvana kumppanina 
projektissa on Sydänliitto. On 
kuitenkin huomattava ja muis-
tettava, että lionit ovat hank-
keen alkuunpanijoita.

Tärkein työ tehdään klubeissa. 
Kun jäsenet tuntevat toisensa, 
jokaisella on sopiva tehtävä klu-
bissa ja kun klubilla on merki-
tyksellistä ja mukavaa toimintaa, 
jäsenet haluavat pysyä klubissa 
ja tehdä yhdessä hyviä tekoja. 
On ollut ilo huomata, miten mo-
nenlaista toimintaa klubeissanne 
on. Uusia kokeiluja kannattaa 
rohkeasti tehdä. Kun esimerkiksi 
uusi jäsen tuo idean, se voi olla 
alku johonkin aivan uuteen – ja 
samalla jäsen kokee itsensä ter-
vetulleeksi. 

Me annamme toisillemme ener-
giaa. Kun ympärillämme on mo-
tivoituneita ja samasta asiasta 
innostuneita ihmisiä, pääsemme 
parhaiten yhteiseen tavoittee-
seemme. Rohkaistaan ja tuetaan 
toisiamme. Todellinen polttoaine 
kumpuaa yhteyden kokemukses-
ta. 

Käytetään voimiamme myöntei-
sesti vastataksemme haasteisiin, 
joita matkan varrella kohtaamme. 

Lionskausi kuluu nopeasti. Nyt 
suunnitellaan jo seuraavaa kaut-

ta. Uudet, tuoreet voimat 
aluksen peräsimeen ja katse 
kohti horisonttia! Kokemus-
ta ja uutta näkemystä yhdis-
täen matka joutuu juohevas-
ti. Yksin voi edetä nope-
ammin, mutta yhdessä, 
vetovastuuta vaihtaen 
pääsee pidemmälle.

Lopuksi onnittelut 
25-vuotiaalle pii-
rilehdellenne. Oli 
mukava kirjoittaa 
tervehdystä juhla-
julkaisuunne.

Toivotan A-piirin 
lioneille, puoli-
soille ja leoille 
sekä yhteistyö-
kumppaneille hy-
vää ja iloa tuottavaa 
kevätkautta.

Pirkko Vihavainen
Suomen Lions-liiton pu-
heenjohtaja 2018 – 2019
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Edellinen toimintavuosi 
2017-2018 kuvernöörin 
näkökulmasta katsottuna
Haastattelussa IPDG Risto Paukku

Millainen oli vuosi elämästäsi ku-
vernöörinä?

Tämä oli kolmen vuoden huipennus 
piirin johtotehtävissä. Kausi alkoi piiri-
sihteerinä toiminnan opetteluna ja päät-
tynee tämän IPDG kauden jälkeen. Ku-
vernöörivuoteen mahtui myös työuran 
loppu öljynjalostamolla, 43 työvuoden 
jälkeen. Vuosi oli kiireinen ja kaikki-
ne tehtävineen ja vierailuineen erittäin 
opettava.

Mitkä asiat jäävät muistoiksi si-
nulle tästä vuodesta?

Päällimmäisenä tietysti Lions-järjestön 
100-vuotisjuhla ja vuosikokous Chi-
cagossa. Mahtavat puitteet, yli 30000 
leijonaa ympäri maailman ja hirmuinen 
helle. Saimme antaa kuvernöörilupauk-
se me 100-vuotiaalle järjestölle itsenäi-
sen Suomen 100-vuotisvuonna ja vielä 
USAn itsenäisyyspäivänä. Mieleen tu-
lee myös oma kuvernöörikurssiverkos-
tomme sekä ne lukuisat klubilaiset, joi-
hin olen saanut tutustua näiden vuosien 
aikana.

Kerro onnistumisten ja saavutus-
ten hetkistä

Piirimme TYKS Leijonahuone-aktivi-
teetin aloitus syksyn risteilyllä ja sen 
huikea vastaanotto klubien taholta, Lei-
jonahuone-toimikunnan sitoutuminen 
haasteeseen sekä kestävän kehityksen 
toimikunnan perustaminen ja sen myötä 
Itämeri-haasteeseen vastaaminen.

Pysyimme kaudelle laaditussa budjetis-
sa, kiitos siitä piirin rahastonhoitajalle.
Ehkä jotain on tehty oikein kun syksyllä 
päämajasta tuli postia, kansainvälisen 
presidentin Naresh Aggarwalin myön-
tämä mitali, joita Suomeen saatiin neljä 
kappaletta.

Mitä asioita olisit halunnut edis-
tää enemmän?

Nuorten sitoutumista pidempiaikaiseen 
toimintaan järjestössämme. Enemmän 
naisleijonia toimintaan. Tietoutta yhte-
näisklubien eduista ja elvyttävästä vai-
kutuksesta klubien toimintaan. Myös 
panostusta viihtyvyyteen klubeissa.

Mikä oli yllättävää ja odottama-
tonta?

Klubivierailut olivat vuoden suola. Kui-
tenkin joidenkin klubien kohdalla yllätti 
se ”jääräpäisyyden” aste joka tuli esiin 
muutoksista puhuttaessa. Mutta into ja 
omistautuminen tähän harrastukseen 
olivat havaittavissa lähes kaikissa klu-
beissa.

Jäikö jotain kesken?

Varmasti paljonkin. Leijonahuone-pro-
jekti jatkuu ja LC Littoisten alulle pa-
nema iskurihaaste alkaa vasta nyt saada 
sille kuuluvaa huomiota ympäri maan.

Mitä perinnöksi seuraajille?

Olkaa sellaisia kuin olette, erilaisuus 
meissä kaikissa tuo toimintaan uusia 
painotuksia, tapoja toimia ja kenties 
uutta kiinnostavuutta. Pitää muistaa että 
mikään muu ei ole niin pysyvää kuin 
muutos.  Nauttikaa kuvernöörivuodes-
tanne, se jää ainutkertaiseksi.

Missä tunnelmissa DG:stä 
PDG:ksi?

Hieman haikeutta, helpotusta ja koke-

muksesta saatua tyytyväisyyttä.

Miksi suosittelet kuvernööriput-
keen lähtemistä lionsaktiiveille?

Jos haluat oppia tuntemaan valtavan 
määrän muita lioneita, syventää tie-
touttasi järjestön toiminnasta, uskal-
taa ottaa vastuuta, verkostoitua, saada 
johtamiskoulutusta, lähde rohkeasti 
mukaan. Tämä on kuitenkin meidän 
yhteinen harrastuksemme ja sitä pitää 
viedä eteenpäin ja ottaa vastuuta myös 
piiritasolla.

Kansainvälisen presidentin, Naresh Aggarwalin, tunnustuspalkinto viime kaudesta.
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Piirikuvernööriehdokas kaudelle 
2019-2020 - LC Paattinen

HEIKKI MÄKI

1. Missä asut,missä ovat juuresi?
Paattisilla olen syntynyt ja Paattisilla asun.

2. Kerro perheestäsi 
Perhe on puolisoni Hanna ja kaksi jo kotoa pois muuttanutta las-
tamme.

3. Koulutus 
Upseerin koulutus (majuri evp.)

4. Työurasi lyhyt kuvaus
Ensin vuosia palvelua upseerina puolustusvoimien eri joukko-
osastoissa ja viimeiset 14 vuotta lääninhallituksen sekä aluehallin-
toviraston alkoholihallinnon tehtävissä. Nyt työskentelen elinkei-
novalvontayksikön päällikkönä.

5. Lionsurasi 
Lion 2001, 3*klubipresidentti, 2*lohkon pj, 2*alueen pj, 3*piiri-
sihteeri (olisiko jonkin sortin ennätys?) ja nyt 1. VDG

6. Harrastuksesi lionstoiminnan lisäksi? 
Erilaiset rakennushommat, vähän polkupyöräilyä ja paljon moot-
toripyöräilyä.

7. Mitä haluat antaa lionstoiminnalle?
Kylvää kaikkiin leijoniin ylpeyden palvelutyöstämme sekä tahdon 
kertoa palvelustamme myös muille.

8. Minkä taidon haluaisit oppia?
Luolani nurkassa odottaa balalaika ja haitari. Vielä pitäisi oppia 
soittamaan niitä tai oppia säästämään harva kuulijakunta yrityk-
siltä.

9. Suomalaisena uskot tietysti joulupukkiin.Mitä 
toivoisit hänen tuovan lahjaksi sinulle? 
Kaivinkoneen. Kysykää lisää, kun tavataan, mutta varautukaa pit-
kään tarinaan.

10.  Missä olet ihmetellyt, voiko tämän kauniim-
paa ollakaan olemassa?
Keski-Porin kirkon alttarilla 6.6.1992. En vaan muista kertoa sitä 
tarpeeksi usein.

1. Missä asut,missä ovat juuresi?
Asun Raisiossa ja yksi lähimmistä naapureistani on Turku. Kasvoin 
Salossa ja lapsuuteni kesät vietin mummolassa Piikkiössä, mökkeilin 
Paraisilla.

2. Kerro perheestäsi 
Perheeseeni kuuluu vaimo Pirkko ja täysi-ikäinen poika ja tytär. Hei-
dän lisäkseen väriä arkipäivään tuo 6-vuotias Ruska-koira.

3. Koulutus 
Valmistuin Kotkassa ylioppilaspohjaiselta Y110-linjalta koneenraken-
nusinsinööriksi.

4. Työurasi lyhyt kuvaus
Pian valmistumiseni jälkeen siirryin turkulaisesta insinööritoimistosta 
Tampereelle, Comatecin palvelukseen. Siellä työskennellessäni tutus-
tuin kartonkikoneisiin. Tällä hetkellä työskentelen Valmet Technolo-
gies, Inc.:n Raision paperikoneiden ilmalaiteyksikössä tarjousinsinöö-
rinä.

5. Lionsurasi 
Aloitin lionsurani 2012 LC Turku/Koroisissa, jossa toimin sihteerinä 
kolme kautta. Piirihallituksessa olin ZC 2015 - 2016, RC 2016 - 2017. 
Siirtojäsenenä LC Turku/Kupittaan klubiin 2016 ja siellä toimin vii-
mekaudella aktiviteettitoimikunnan puheenjohtajana. Nyt kuluvalla 
kaudella toimin piirisihteerinä ja 2. VDG:nä.

6. Harrastuksesi lionstoiminnan lisäksi? 
Suurimman osan vapaa-ajastani vietän perheeni kanssa. Harrastan ul-
koilua mm. ulkoiluttamalla koiraamme. Pelailen salibandyä työkave-
reiden kanssa. Kuulun LOUSI ry:n hallitukseen ja toimin myös SB 
Naantalin A-poikien rahastonhoitajana.

7. Mitä haluat antaa lionstoiminnalle?
Ideoita toiminnan kehittämiselle, joita voimme yhdessä jatkokehittää 
toimiviksi ratkaisuiksi kaikkien klubien hyväksi.

8. Minkä taidon haluaisit oppia?
Kärsivällisyyttä.

9. Suomalaisena uskot tietysti joulupukkiin.Mitä toi-
voisit hänen tuovan lahjaksi sinulle? 
Rauhaa, rakkautta ja hyväksyntää omana itsenäni.

10.  Missä olet ihmetellyt, voiko tämän kauniimpaa 
ollakaan olemassa?
Monesti ajaessani kotiin iltaruskon valaistessa taivaanrantaa.

1. Varapiirikuvernööriehdokas kaudelle 
2019-2020 - LC Turku/Kupittaa

MARKKU KARLSSON
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2. Varapiirikuvernööriehdokas kaudelle 
2019-2020 - LC Naantali-Raisio

EIJA KESTI

1. Missä asut,missä ovat juuresi?
Olen syntynyt edesmenneessä Karinaisten kunnassa. Isäni on tul-
lut sinne Keski-Pohjanmaalta ja äitini Eurasta. Verenperintöni on 
sekoitus pohjalaista, satakuntalaista ja varsinaissuomalaista verta. 
Nykyään asun kuntaliitosten myötä Pöytyällä.

2. Kerro perheestäsi 
Perheeseeni kuuluu kihlattuni Anu, koirani Teuvo, kissani Miuku.

3. Koulutus 
Koulutukseltani olen kirjanpitäjä, yo-merkonomi + AMK opinnot  
+ lukematon määrä kursseja.

4. Työurasi lyhyt kuvaus
Olen toiminut yrittäjänä vuodesta 1998.

5. Lionsurasi 
Lionsurani lyhyesti: presidentti 2011-2012 ja 2012-2013, ZC 2016-
2017, RC 2017-2018, MD107A Tuki ry hallitus 2017-, lionsvuosi-
kokous Turku 2021 valmisteluorganisaatio 2017-

6. Harrastuksesi lionstoiminnan lisäksi? 
Pitkäaikainen harrastukseni on ollut Sotaveteraanityö. Lisäksi har-
rastukseksi voi laskea antiikkitraktorit.

7. Mitä haluat antaa lionstoiminnalle?
Lions-toiminnassa haluan innostaa ja motivoida lioneja. Hyvä 
lions- henki on tärkeintä tulevaisuudellemme. Lisäksi vahva hallin-
to-osaaminen tuo näkemyksiä miten kehittää etenkin liiton hallintoa 
toimivaksi ja kustannustehokkaaksi.

8. Minkä taidon haluaisit oppia?
Haluaisin oppia saksan kielen. Lisäksi toisen kotimaisen kielen pu-
heen sujuva tuottaminen on opittavien asioiden listalla

9. Suomalaisena uskot tietysti joulupukkiin.Mitä 
toivoisit hänen tuovan lahjaksi sinulle? 
Materiaa en kaipaa. Viisautta ja ymmärrystä toivoisin.

10.  Missä olet ihmetellyt, voiko tämän kauniimpaa 
ollakaan olemassa?
Tämän vuoden tammikuun iltana koiran kanssa lenkillä ihmettelin 
kaunista kuutamoista lumista metsää johon kuunsäteet loivat lumo-
avan näyn.

1. Missä asut,missä ovat juuresi?
Olen asunut reilut 30 vuotta Raisiossa, syntynyt Oulussa.  Olen  fifty-fifty  po-
hojalainen ja varsinaissuomalainen.

2. Kerro perheestäsi 
Olemme olleet avioliitossa jokseenkin 40 vuotta.  Meillä on kaksi aikuista, ur-
heilullista poikaa, molemmat akateemisilla urilla.  Kaksi miniää ja yksi pojan-
poika.

3. Koulutus 
Koulutukseltani olen Executive Master of Business Administration (EMBA), fi-
losofian maisteri,  HuK ja opiskellut lisäksi ulkomaankauppaa ja markkinointia.

4. Työurasi lyhyt kuvaus
Lähes koko  työurani, noin 35 vuotta, olen työskennellyt johtoryhmätasolla. 
Vastuualueina henkilöstöjohtamisen moninaisia osaamisalueita sekä kotimai-
sella että kansainvälisellä tasolla (mm. organisaation ja esimiestyön kehittämi-
nen, palkitseminen, perehdyttäminen) ja erilaisia hallintopalveluita.  Olen toi-
minut virassa myös Turun ammattikorkeakoulussa yritysten ja organisaatioiden 
kehittämistiimin vetäjänä ja nykyisin henkilöstöjohtamisen Senior Mentorina 
Turun yliopiston Kauppakorkeakoulussa.

5. Lionsurasi 
Olen LC Naantali-Raision naisklubin charterpresidentti vuodelta 2001. Klubis-
samme on 34 energistä alueen erilaisissa ammatillisissa tehtävissä toiminutta/
toimivaa naista.  Ensimmäiset kaksi vuotta toimin presidenttinä ja sen jälkeen 
myös erilaisissa hallitustehtävissä.  Olen toiminut piirissämme myös lohkon ja 
alueen puheenjohtajana.

6. Harrastuksesi lionstoiminnan lisäksi? 
Varaan viikoittain aikaa ystävien tapaamiselle, mentoroinnille, joogalle ja itali-
an kielelle. Lueskelen edelleen ammattikirjallisuutta saksan, englannin ja ruot-
sin kielten ylläpitämiseksi  ja teen johtamisen konsultointia pyydettäessä.

7. Mitä haluat antaa lionstoiminnalle?
Tavoitteeni on ideoida ja tukea uutta toimintaa, valtuuttaa ja kutsua uusia jä-
seniä.  Suomalaisille leijonille haluaisin antaa enemmän rohkeutta uudistaa ja 
uudistua.

8. Minkä taidon haluaisit oppia?
Poliittista vaikuttamispeliä saisi oppia paremmin ymmärtämään niin Suomessa, 
Eurooppa-tasolla kuin globaalistikin. Digitaalinen osaaminenkin olisi päivittä-
misen tarpeessa.

9. Suomalaisena uskot tietysti joulupukkiin.Mitä toivoisit 
hänen tuovan lahjaksi sinulle? 
Joulupukilta toivon rauhaa koko maailmaan.

10.  Missä olet ihmetellyt, voiko tämän kauniimpaa ollakaan 
olemassa?
Niitä hetkiä on lukematon määrä: lasten syntymät, suomalainen lasitaide, la-
keuksien avaruus, auringonnousu varsinaissuomalaisessa merenrannassa ym.

2. Varapiirikuvernööriehdokas kaudelle 
2019-2020 - LC Karinainen/Kyrö

JARI JÄRVELÄ



Vuoden Lions Hyväntekijä 
LC Turku /Luciasta

Vuoden Lions Hyväntekijäksi valittiin 
Sirpa Laine LC Turku/Luciasta. Hänet 
oli kisaan ilmoittanut Merja Lehtilä 
samasta klubista. Sirpa Laine on käyt-
tänyt vuodesta 2014 lähtien käsityötai-
tojaan hyvän tekemiseen. Aina hän on 

rakastanut käsitöiden tekoa, eikä mi-
kään elämäntilanne ole tätä rakkautta 
sammuttanut Hän on myös innostanut 
ja opastanut oman klubinsa jäseniä eri-
laisissa käsitöissä: kohteena on aina ol-
lut hyväntekeväisyys. Sirpa on tehnyt 
TYKS:in infektio-osastolle verhoja ja 
tyynyjä. Tämän lisäksi hän on tehnyt ja 
innostanut klubilaisia tekemään leluja. 
Pehmolelut on annettu sairaille lapsille 
reippauspalkinnoksi esimerkiksi silloin, 
kun lapsilta on otettu erilaisia kokeita. 
Kun lapset ovat kotiutuneet sairaalasta, 
he ovat saaneet lelut mukaansa. Osa le-
luista ja muista ilon aiheuttajista on ollut 
ostettuja. Sirpa ja Merja ovat ne yhdessä 
käyneet hankkimassa.

Klubi ja erityisesti Sirpa yhteyshen-
kilönä ja Merja tukenaan ovat tehneet 
kiinteää yhteistyötä TYKS:in infektio-
osaston kanssa.  

-On ollut kiva nähdä lastenosaston hoi-

tajien olevan iloisia ja innoissaan lahjoi-
tuksista.  Siitä tulee itsellekin hyvä mie-
li ja uudelleen halu auttaa, toteaa Sirpa 
Laine innoissaan.

Vuosittain leluja on saanut noin sata 
lasta. Koska lapset saavat tsemppile-
lut kotiin, tarvitaan tulevaisuudessakin 
Sirpan, Merjan ja muidenkin lucioiden 
käsiä. 

Lionit pyrkivät kestävään tulevaisuu-
teen. Myös TYKSin lastenosaston lah-
joituksissa on huomioitu kestävä ke-
hitys: mm. jämälangat ovat löytäneet 
paikkansa. Teemamme kuluvana toimi-
kautena on ollut ilo ja ilolla jatkamme 
klubitoimintaamme. Toivomme tämän 
tunnustuksen antavan voimia ja innos-
tusta kaikille piirimme klubeille.

Hilkka Mäkelä,  
LC Turku / Lucia, presidentti

Lokakuun 8. päivänä Lions-liitto julkisti Vuoden Hyväntekijän ja 
Vuoden Lions Hyväntekijän. Juhlava tilaisuus pidettiin Helsingis-
sä Malmin sairaalassa. Tapahtuma oli osa Hyvän Päivän tapahtu-
maa, jota vietetään vuosittain lokakuun alussa. Paikalle oli kutsut-
tu LC Turku/Lucioista edellisen kauden presidentti Sirpa Laine ja 
edellisen kauden sihteeri Merja Lehtilä.

Vuoden Lions Hyväntekijöiden palkitseminen.  Liiton pääsihteeri Maarit Kuikka (vas.), bloggaaja Mansikka, 
Sirpa Laine, liiton puheenjohtaja Pirkko Vihavainen, Merja Lehtilä ja liiton tiedottaja Teija Loponen.

Vuoden Lions Hyväntekijän 
pokaali ja kunniakirja. 
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Kestävän kehityksen toimi-
kunta, johtajanaan toimi-
kunnan puheenjohtaja Brit-
ta Wiander, järjesti kesäksi 
2018 vakokuvakilpailun. Kil-
pailussa oli kaksi sarjaa. Toi-
seen odotettiin kauniita ku-
via vesistöistämme ja toiseen 
vesistöjämme pilaavia kuvia. 
Liekö ollut kaunis sää syynä, 
että kilpailuun ei tullut ainut-
takaan valokuvaa turmeltu-
neista tai turmeltuvista vesis-
töistämme. Sitä vastoin kuvia 
tuli kauniista vesistöistä.

Valokuvakilpailun voitto 
LC Turku/Lucian Riitta Aallolle

Leijonat puhtaan veden puolesta –
Vesileijonan aika 2018-2020

Marraskuun 22. päivän aamu oli sumui-
nen, mutta sumusta huolimatta kaunis 
sää. Liedon Ilmaristen matkailukeskuk-
seen oli kokoontunut lionsien A-piirin 
hallitus ja muut kiinnostuneet. Hallitus 
ja muut paikalla olleet A-piiriläiset saivat 
äänestää kolmesta ennakkoon valitusta 
työstä mielestään parhaan.

Parhaaksi valokuvaksi valittiin LC 
Turku/Lucian jäsenen Riitta Aallon va-

Kaikki Suomen leijonat kut-
sutaan elämänpelastustalkoi-
siin puhtaan veden puolesta. 
Tämä on liiton kärkihanke, 
suojelijana on Lions Clubs In-
ternationalin kansainvälinen 
presidentti Gudrun Yngvadot-
tir. Ympäristöministeriö on 
hankkeen rahoittaja.

Suomen klubeilla ja sen jäsenillä on 
mahdollisuus pohtia aivan ikioma ta-
pansa tehdä ympäristötyötä vesien-
suojelun hyväksi. Mitä voimme tehdä 

lokuva. Hän sai siitä palkinnoksi piiriku-
vernööri Björn Hägerstrandin ja toimi-
kunnan puheenjohtajan Britta Wiaderin 
onnittelulla varustetun valokuvakirjan ja 
piirin IT-vastaavan Markku Patrikaisen 
kehystyttämän valokuvan Riitan omasta 
työstä.

Klubin presidentti kävi ylpeänä vas-
taanottamassa Riitalle osoitetut palkin-
not, jotka hän luovutti kukkien ja A-pii-

rin pinssin kanssa Riitalle klubikokouk-
sessa 3.10.2018.

Me klubilaiset onnittelemme ja kii-
tämme Riittaa kilpailuun osallistumises-
ta ja voitosta.

Hilkka Mäkelä
klubin presidentti

Valokuvakilpailun voittotyö. Kuva: Riitta Aalto

tai mitä voisimme keksiä tehtäväksi? 
Lionien aktiviteettikilpailuun etsitään 
luovia ideoita vesien laadun paranta-
miseksi ja likaantumisen ehkäisemi-
seksi. Parhaat ideat valitaan mukaan 
Lions Labiin, jossa ideoita kehitellään 
edelleen, asiantuntijoiden avulla. Ide-
oita voi jättää 31.3.2019 saakka. Vaik-
ka kilpailu päättyy, vesien suojelu on 
meille aina ajankohtaista.

Puhtaan luonnon säilyminen ja puh-
taiden vesien puolesta toimiminen 
koskee meitä jokaista, mutta yhdessä 
on hyvä toimia. Hyviä aktiviteetteja! 
Kertokaa muillekin!
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VUODEN KUVAT 2018-2019

Luciat kutsuivat naisklubeja vierailulle.

Kuvat: Markku Patrikainen

21.4.2018 Piirin vuosikokouksessa kiitokset Andres 
Lukinille Viron Europa Forumin 2019 esittelystä.

2.5.2018 Virkailijoiden koulutus

5.7.2018 Leijonien standi Okrassa Merettaret talkoissa Myllymäellä

LC Somero/Paratiisi lahjoitti keväällä 2018 
hyvin onnistuneen PuSu-keräyksen tuotosta 

1000 euroa Someron kaupungin nuorisotyölle.
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VUODEN KUVAT 2018-2019
Kuvat: Markku Patrikainen

7.1.2019 Merettaret LC Naantali-Raision vieraina

13.1.2019 Sankarihaudoilla käynti on Piirin 107-A I alueen klubien yhteinen aktiviteetti.

Piirihallitus 2018-2019 Uudenkaupungin Leijonapuiston leijona voi hyvin

16.12.2018 Joulujuhla Lehmusvalkamassa
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Lions-järjestön kansainvälinen rauhanjulistekilpailu on kutsunut jo yli kolmen vuosikymmenen ajan 
11-13-vuotiaita nuoria ympäri maailman pohtimaan rauhan olemusta ja luomaan ajatuksestaan ju-
listeen. Mikään ei kerro harmonian tarpeesta maailmassa voimakkaammin kuin lapsen visio rauhas-
ta – paitsi kun miljoonat lapset ilmaisevat tämän vision.  Joka vuosi jopa 400 000 nuorta eri puolilta 
maailmaa osallistuu tähän kilpailuun.

Klubit, tarttukaa mahdollisuuteen

Kun paikalliset klubit sponsoroivat tätä 
kilpailua, se on osoitus yhdestä lionien 
tärkeistä kansainvälisistä tavoitteista 
– luoda ja ylläpitää yhteisymmärrystä 
maailman kaikkien kansojen keskuudes-
sa. Osallistumalla maailmanlaajuiseen 
Rauhanjulistekilpailuun osoitamme 
olevamme aktiivinen osallistuja lionien 
kansainvälisessä rauhankasvatuksessa. 
Mutta rauha alkaa jo lähiympäristöstä.  
Sponsoroimalla kilpailua klubinne saa 
kontaktin kouluun, opettajaan, oppilai-
siin ja vanhempiin.  Miettikää, olisiko 

mahdollista järjestää yhdessä koulun 
kanssa tilaisuus, jossa voitaisiin käsitel-
lä esim. koulukiusaamisen kitkemistä. 
Jo koulun pihalta voi alkaa rauha. Näyt-
telyn järjestäminen kauppakeskuksessa, 
kirjastossa tai muussa julkisessa tilassa 
antaa mahdollisuuden tavata lisää ihmi-
siä.  Kontaktin saaminen ja keskustelu 
on tärkeää, jotta voimme innostaa uu-
sia henkilöitä mukaan toimintaamme. 
Kilpailuun osallistuville nuorille tarjo-
amme pohdinnan ja kuvan tekemisen 
lisäksi mahdollisuuden kansainväliseen 
osallistumiseen ja mahtavan palkinnon 
tavoitteluun.

Näin kilpailu toteutetaan

Rauhanjulistekilpailun paketti tilataan 
lionsien verkkokaupasta. Se maksaa 
vain 16 €. Jokaista sponsoroitua ryhmää/
koulua varten tilataan oma paketti.  Pa-
ketti sisältää kaiken tarvittavan. Avatkaa 
kuori heti sen tultua ja tutustukaa mate-
riaaliin hyvin. Siellä on täydelliset oh-
jeet klubille kilpailun järjestämiseksi ai-
kataulutietoja myöten. Ottakaa kuoresta 
klubille kuuluvat ohjeet ja kunniakirjat 
itsellenne talteen. Opettajalle annetaan 
lyhennelmä ohjeista, joka on myös kuo-
ressa. Kunniakirjat täytetään vasta kil-
pailun päätyttyä koulussa. Voitte päättää 
itse haluatteko palkita paikalliset voitta-
jat. Ohjeiden noudattaminen on tärkeää, 
sillä ikärajat, julisteiden koot, tekotavat 
ja aikataulut on huomioitava, koska ky-
seessä on kansainvälinen kilpailu ja oh-
jeet ovat kaikille samat. 

Klubin kannattaa ottaa yhteyttä kou-
luun jo kevätkauden aikana ja sopia 
kohderyhmän, 11-13-vuotiaiden op-
pilaiden opettajan/kuvataideopettajan 
kanssa osallistumisesta kilpailuun. On 
tärkeää, että klubin edustaja on yhte-
ydessä kilpailun toteuttavan opettajan 
kanssa henkilökohtaisesti. Jo alussa on 
sovittava, milloin töiden on oltava val-
miina. Sopikaa myös etukäteen, missä, 
miten ja milloin koulun voittaja vali-
taan. Piirikuvernöörillä voittotyön on 
oltava 15.11.mennessä. Piirihallitukses-
sa valitaan piirin voittotyö. 

Rauhanjulistekilpailu 2018-2019, valtakunnallinen voittaja, 
12 v. Nella Koskinen, Porin Cygnaeuksen koulu
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Ystävälliset teot ovat tärkeitä

Kuluvan kauden rauhanjulistekilpailun 
teema on ”Ystävälliset teot ovat tärkei-
tä”. A-piirissä kilpailua sponsoroi kah-
deksan klubia: LC Halikko/Rikala, LC 
Sauvo, LC Kimito-Kemiö, LC Turku/
Lucia, LC Turku/Merileijonat, LC Uu-
sikaupunki/Merettaret, LC Somero/Pa-
ratiisi ja LC Aura/Sisu.

Somerolla piirihallituksen kokouk-
sessa marraskuussa äänestettiin voitta-
jatyö edustamaan piiriämme valtakun-
nalliseen loppukilpailuun.  Voittotyön 
tekijä on Venla Haapasalmi, 13 v. Hän 
on Halikon Armfeltin koulusta. Sauvon 
koulukeskuksen oppilas Martha Wargh, 
13 v. sijoittui toiseksi ja kolmanneksi 
Uudenkaupungin taidekoulun oppilas 
Julia Hauta-alus 12 v. 

Valtakunnallinen voittajatyö valittiin 
joulukuussa Suomen Lions-liiton koko-
uksessa.  Voittaja on Nella Koskinen 
Porin Cygnaeuksen koulusta. Työ lähtee 
edustamaan maatamme maailman lop-
pukilpailuun Yhdysvaltoihin.

Kauden kaksi näyttelyä

Piirissämme järjestettiin kauden aikana 
kaksi näyttelyä rauhanjulistekilpailun 
sadosta.  Ensin oli pienempi näyttely 
Aurassa S-Marketin liiketalossa aura-
laisten koulujen kilpailutöistä.  Näyttely 
oli esillä viikon ajan. 

Toinen näyttely oli Turussa kauppa-
keskus Skanssin tilassa olevassa Henri-
kin seurakunnan Skappelissa. LC Turku/
Merileijonien Vesa Palola oli onnistunut 

sopimaan tilan saamisesta näyttelyyn.  
Näyttely oli esillä marraskuusta tammi-
kuun alkuun asti.  Skappelissa oli esillä 
noin 150 työtä. Työt olivat Turun Martin 
ja Wäinö Aaltosen kouluista, Kemiön-
saaren koulukeskuksesta, Sauvon kou-
lukeskuksesta, Auran Yhtenäiskoulusta 
ja Auran Kirkonkulman koulusta.

Hannele Tanner-Penttilä, DC
MD 107A, Palvelut & Aktiviteetit

Rauhanjulistekilpailu 2018-2019, 2.sija Martha Wargh, Sauvo Rauhanjulistekilpailu 2018-2019, 
3. sija Julia Hauta-alus, Uusikaupunki
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LC Salo/Birgitat osallistuivat perinteiseen 
tapaan Nenäpäivä-keräykseen

LC Somero/Paratii-
silla onnistunut 
lipaskeräys

Keräyspaikkana toimi Kauppakeskus 
Plaza, jonne kokoonnuimme aamukym-
menestä alkaen kahden tai kolmen ke-
rääjän voimin kahden tunnin jaksoissa.

Lapsista oli erityisen hauskaa lähestyä 
punanenäisiä tätejä ja tiputtaa vanhem-
pien antamat kolikot lippaisiin. 

Keräyspäivämme Salossa huipentui il-
lalla Salon liikuntahallin 20-vuotisjuh-
laan, jossa pelattiin LP Viestin ja hallit-
sevan Suomen mestarin Hämeenlinnan 
Pallokerhon välinen ottelu. Lopputulos 
oli LP Viestin hyväksi 3-0.

Keräysterveisin
LC Salo/Birgitat ry
Seija Packalén
tiedottaja Kauppakeskus Plazassa Tarja Fröberg ja Mirja Jyläntö.

Salohallissa vasemmalta 
Mirja Jyläntö ja Liisa Sievänen

Paratiisileijonat osallistuivat seitse-
männen kerran Nenäpäivä-kampan-
jan tukemiseen ja järjestivät Some-
rolla  lipaskeräyksen Nenäpäivänä. 
Klubin uusiin keltaisiin liiveihin pu-
keutuneet, punanenäiset kerääjät 
herättivät ansaittua huomiota, ja 
hyvä keräystulos kannustaa osal-
listumaan kampanjaan tulevinakin 
vuosina.

Kauppakeskus Plazassa vasemmalta
Päivi Kallio, Seija Packalén, 

Sari Källvik ja Helena Linnamäki

LP Viestin pelaajatytöt nenineen 
ennen voitokasta peliä
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Nuorisotyön hyväksi myytävät Lionien Hyvän Mielen -joulukortit kul-
kevat ympäri Suomen, klubilaisten ja yleisönkin joulutervehdyksinä. 

Sähköisten joulutervehdysten yleistyminen on vaikuttanut korttien käyttöön, mutta mikään 
ei voita perinteistä joulutervehdystä, kunnon joulukorttia. Se on lämmin tapa kertoa, että 
saaja on ollut mielessä ja tervehdykseen on satsattu meilinäpäystä enemmän.  Kuvatervehdys 
tuo saajalle joulutunnelmaa koko jouluksi. Tämä sesonkituote on klubeille mainio tilaisuus varainhankintaan. 
Järjestömme joulukorttien myynti pysyi samalla tasolla kuin viime vuonnakin. Joulukorteista saatavalla tulol-
la kustannetaan Suomen Lions-liiton suurimpia nuorisoaktiviteetteja.

Muistaminen joulukortilla ilahduttaa 
saajaa, mutta se tuottaa myös klubin 
kassaan tuloa, puolet myytyjen korttien 
hinnasta. Liittohan laskuttaa klubia vain 
50 % joulukorttien myyntihinnasta.  Lii-
tolle jäävästä puolikkaasta maksetaan 
kaikki korteista aiheutuneet kustannuk-
set. Jäljelle jäävän summan liitto käyt-
tää eri nuorisohankkeiden rahoitukseen, 
mm. vaihto-oppilastoimintaan ja piirien 
nuorisoleirien osarahoitukseen.  Suu-
rimpina saajina näin ollen ovat yksit-
täiset klubit, oman aktiivisuutensa mu-
kaan. Postimaksun 3,5 € klubit maksa-
vat itse. Oivallinen keino hankkia rahaa 
klubin kassaan!

Jouluna savusaunaan - myydyin 
korttimalli 

Lehtemme päätoimittaja Pirjo Kosken-
roudan (LC Uusikaupunki/Merettaret) 
loistava otos itse valmistamistaan jou-
lutontuista perheen savusaunan edus-
talla oli tänä vuonna suosituin posti-
kortti. Tunnetun korttitaiteilija Minna 
L. Immosen kortti Joulumuori ja kissa 

oli aivan kintereillä vain runsaan sadan 
kappaleen päässä. Postikorttien ja taitto-
korttien yhteissummassa Jouluna savu-
saunaan oli selvästi tuottoisin kortti. 
Lions-liiton varainhankintatoimikunnan 
joulukorttityöryhmä oli pyytänyt useilta 
taiteilijoilta tarjouksia viime kevättal-
ven aikana vuoden 2018 joulukorttieh-
dotuksiksi.  Ensimmäinen tarjouskierros 
ei tuottanut sellaisia ehdotuksia, joista 
korttien ostajille olisi ollut riittävästi 
valinnan varaa.  Mainitsin asiasta Pirjo 
Koskenroudalle ja niinpä pian sähkö-
postiini ilmestyi tuo mainio kuva. Esitin 
kuvan joulukorttityöryhmälle, joka va-
litsi kuvan yksimielisesti kortin aiheek-
si. Toisella tarjouskierroksella saimme 
taiteilijoilta lisää ehdotuksia ja niistä oli 
jo hyvä valita.

A-piiri vahvasti mukana

A-piirin 88 klubista 51 myi joulukort-
teja.  Osallistuvien klubien määrä nousi 
viime vuodesta. Ansaintamahdollisuus 
on pantu merkille, tai ystävien huomi-
ointi on lisääntynyt. Mikä parasta, LC 

Uusikaupunki/Merettaret otti joulukort-
timyynnin oikein asiakseen. He hankki-
vat yhteistyökumppaneikseen liikkeitä, 
joissa kortteja myytiin. Lionsjäsenten 
liikkeet ovat hyviä myyntipisteitä. Me-
rettaret osoittivat, että tällaistakin yh-
teistyötä on mahdollista tehdä. Toki he 
myivät kortteja myös perinteissä myy-
jäisissä ja lähettivät joulutervehdyksiä 
itse.  On ilo mainita, että piirissämme on 
monia klubeja, jotka hankkivat useita 
satoja joulukortteja. Kaikkiaan Suomes-
sa myytiin viime joulun aikaan 124 880 
korttia.

Olen toiminut tällä kaudella Suomen 
Lions-liiton varainhankintatoimikunnan 
joulukorttityöryhmässä. Olen luvannut 
auttaa tilausten teossa silloin, kun tilaaja 
ei jostain syystä voi asioida verkkokau-
pan kautta. Verkkokaupan käytössä on 
ollut myös ohjelmaan liittyviä ongel-
mia, joita on saatu poistetuksi. 

Hannele Tanner-Penttilä
MD 107, varainhankinta/joulukorttityö-
ryhmä
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Lions Quest -ohjelma on LCIF:n 
vuonna 1984 aloittama nuoriso-
kehitysohjelma. Alunperin ohjel-
ma kehitettiin huumeiden käytön 
vastustamiseksi ja syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi. Nykyään sisällöt 
tukevat laajemmin kasvattajien, 
lasten ja nuorten sosiaalista osaa-
mista. Ohjelmaa on kehitetty ja 
tutkittu jatkuvasti, useissa maissa. 
Suomen uudistettu opetussuunni-
telma korostaa vuorovaikutus- ja 
tunnetaitoja. Tulevaisuuden ihmi-
sen kasvatukseen Quest-ohjelma 
on tunnustettu väline. Suomessa 
Quest-koulutusta on toteutettu jo 
25 vuotta. Ohjelman anti ihastutti 
ja innostutti LC Uudenkaupungin 
koulutukseen lähettämän, etsivää 
nuorisotyötä tekevän Titta Bru-
noun.

Mitkä ajatukset päällimmäisenä 
saamastasi Quest-koulutuksesta?

Kiitokset! Mieletön mahdollisuus! Olen 
ollut kohta 20 vuotta nuorisotyön erilai-
sissa tehtävissä ja sain uutta kipinää ja 
näkökulmaa perustehtävääni. Huomion 
kiinnittämistä omassa työssä itseluotta-
mukseen, toisiin ihmisiin luottamisen 
ja tunnetaitojen kehittämiseksi ryhmä-
toiminnassa. Ryhmä on valtava poten-
tiaali yksilölle. Kaikki lähtee ryhmän 
voimasta. Siihen tarvitaan osaamista. 
Nuoret antavat paremmin vertaistukea 
kuin aikuiset ja ovat keskenään hyväk-
syvämpiä. Nykykoulun kurssimuotoi-
suus vähentää mahdollisuuksia ryhmän 
tukeen ja turvaan. Aika on turhan yksi-
lökeskeinen. Minulle kirkastui ryhmän 
vahvuus, hyväksymisen, kunnioituksen 
ja toisen kuuntelun tiedostaminen ja sii-
hen liittyvä osaaminen. Siihen Questista 
saa eväitä.

Mitä pidät saamastasi opetusma-
teriaalista?

Opetusmateriaalista sain hyvän kan-

sion, mutta erityisen hienoa on se, että 
koulutuksesta saa käyttöönsä materi-
aalin myös sähköisenä. Olen käyttänyt 
kumpaakin. Lisäksi koulutukseen osal-
listuneet voivat kommunikoida verkos-
sa. Itselleni jäi kurssilta hyvä vertais-
kumppani. Vaihdamme kuulumisia ja 
kokemuksia.

Mitä mieltä olet siitä, että Quest-
koulutus olisi 1-päiväinen?

Oho. Mahdotonta ajatella, että näin 
suuria asioita käsiteltäisiin vain yhtenä 
päivänä. Tämä 2-päiväinen koulutus on 
ollut minulle oikeaa ammatillista kou-
lutusta. Olen saanut opintotodistuksen 
1 opintopisteen suorituksesta. Kurssiin-
han sisältyi etu- ja jälkikäteen suoritetta-
vat tehtävät. Ansioluetteloon!

Kuinka hyödynnät saatua oppia 
jatkossa?

Tämä koulutus rikastutti siksikin, että 
opin näkemään asioita myös omien 
yhteistyökumppaneiden, koulun ja op-
pilaitosten näkökulmasta. Aineisto oli 
antoisa, vanhoja asioita on hyvä kerra-

ta. Se on helppoa kun materiaali kulkee 
aina mukana, netissä. Olen ottanut kan-
sionkin usein esille.

Painavat sanat yhteenvedoksi?

Ryhmän vahvuus kirkastui. Minulla oli 
kahden päivän kirkastusjuhlat. Toivoi-
sin, että omat 
työkaveritkin  
ja esimies pää-
sisivät samaan 
koulutukseen. 
Sitten voisim-
me hyödyntää 
näitä ajatuk-
sia omaan 
työhömme, 
pitkällä täh-
täimellä.

P. Kos
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Lionsklubit tempaisivat taas yhdessä

Huumeiden vastustusta usean 
klubin kesken

Parin viimeisen vuoden aikana onnis-
tuimme laajentamaan yhteistyötämme 
myös koko piirimme II alueella. Ra-
hoitimme yhteisesti useissa yläkouluis-
samme nähtäväksi Päättäjäisbileet -näy-
telmän, jota nuoret innolla seurasivat. 
Sanomamme on se, että nuorille on tar-
jolla huumaavia aineita ja he saattavat 
käyttää ja jotkut myös käyttävät niitä. 
Sen vuoksi nuoret tarvitsevat tietoa sii-
tä, millaisia riskejä käyttäminen tuo tul-
lessaan. Välitimme tietoa väitöskirjaan 
pohjautuvan, ajoittain hyvin hauskan, 
nuorisonäytelmän avulla. Uskon, että 
moni nuori ainakin muistaa, että pulaan 
joutunutta kaveria ei jätetä.

Alueforum: Jäsenkyselyn ja pro-
jektien esittely aluekokouksessa

Keväällä 2018 organisoimme pienellä 
yhteistyöporukalla alueellamme jäsen-
kyselyn. Sen tuloksia olemme käsi-
telleet piirikokouksessa ja alueemme 
yhteisessä huhtikuisessa  aluekokouk-
sessa. Aluekokous oli järjestetty forumi-
na, jossa esiintyjät esittelivät toimiaan, 
näkökulmiaan ja kokemuksiaan muille 
osallistujille.

Esille tuotiin alueen parhaita käytän-
töjä, hyvin onnistuneita tai uudenlaisia 
tapahtumia. Näin tiedotamme, kannus-
tamme ja palkitsemme klubien ja lohko-
jen työtä.

Klubit esittelivät kuvin, tekstein ja  
videoesityksin merkittäviä aktiviteet-
tejaan. Tähän kokoukseen kutsuimme 
mukaan piirin ja lohkon edustajien li-
säksi myös suurimman yläasteen (noin 
700 oppilasta) apulaisrehtorin kerto-
maan koulun näkökulman huumeiden 
vastaiseen lions-yhteistyöhön.  Yhteis-
työkokouksessamme kuulimme LC 
Mietoinen/Ulricat -klubista tarinan, 
miten Turun yliopistolliseen sairaalaan 
saatiin hankittua keskosten leikkaukset-
kin mahdollistava keskoskaappi, arvol-
taan noin 30 000 euroa.

LC Uusikaupunki /Merettarien edus-
tajat Paula Saarni ja Virpi Louhivuori 
esittelivät Leijonahuone-keräyksen 
merkittävän varainkeruuaktiviteettinsa, 

UkiLOVEN toteutusta. LC Naantalin 
klubin Markku Leivo kertoi lohkon klu-
bien yhteistyöllä organisoidusta Saa-
ristolaisveneprojektista. Mukana olivat 
myös purjehdusseuran edustajat kerto-
massa saamansa lahjoituksen tärkeydes-
tä nuorten  purjehtimisen opettamisessa. 
Saimme nähdä tapahtumasta tehdyn 
mahtavan kesäisen videon. Luonnolli-
sesti videokin liittyi projektin toteutuk-
seen. Klubiemme yhteistä Joulupuuke-
räystä esitteli Kaija Honka. Kuulimme 
kokemuksia ja keskustelimme projektis-
tamme, jolla jo ensimmäisenä Joulupuu-
yhteistyövuotenamme keräsimme yli 
2000 joululahjaa toimitettavaksi Rai-
sion ja Naantalin alueen vähävaraisten 

perheiden lapsille. Tiivistynyt yhteistyö 
lohkossamme kehitti vuoden 2018 jou-
lukuussa Joulupuun tuloksia reippaasti.

Lopuksi käsittelimme yhtenä aihee-
na ja ideariihenä huhtikuisessa aluefo-
rumissa klubikyselyn tuloksia. Kyselyn 
tulosten mukaan viihtyvyys klubeissam-
me paranee kun:

• mukaan saa tulla uusia jäseniä – kut-
suttuna

• tavoitellaan mukavaa yhdessäoloa
• pidetään vapaamuotoisempia koko-

uksia
• tehdään yhdessä enemmän hyvänte-

keväisyystyötä ja erilaisia aktiviteetteja
• mennään enemmän yhteisille mat-

koille, teatteriin jne.
• ja uusien asioiden oppiminenkin oli-

si mieleen.

Siispä, enemmän klubien yhteistyötä ja 
iloista ideointia yhteistyön tiivistämi-
seksi!

Eija Kesti, LC Naantali-Raisio, 
Charter President, 
RC 2017-2018, ZC 2016-2017

Kolmen viimeisen vuoden aikana olemme tiivistäneet yhteistyötä  
II alueen 1.lohkon kaikkien 6 klubin voimalla, Raision ja Naanta-
lin alueilla. Uskonpa, että olemme hoitaneet nämä projektimme 
paljon tehokkaammin, kuin että jos jokainen klubi olisi toiminut 
yksin. Projekteissamme on tarvittu osallistujia kaikista klubeista.   
Rahoituksenkin olemme saaneet hoidettua yhteisesti ja tasapuoli-
sesti kustannuksia jakamalla. 

Ryhmätyön tulokset käsittelyssä
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Tunnelmallinen ja 
tuottoisa tilaisuus

Leijonahuoneen hyväksi
Ilmassa oli rakkautta, ystävyyttä, välittämistä ja kiitollisuutta kun LC Uusikau-
punki/Merettaret järjestivät helmikuussa 11.2.2018 UkiLOVE-hyväntekeväi-
syyskonsertin. Tapahtuma oli järjestetty TYKSin T3 sairaalan vanhempainhuo-
neen, Leijonahuoneen kalusteiden hankkimiseksi. Tapahtumapaikkana oli Uu-
denkaupungin kulttuurikeskus Cruselli.

A-piiri käynnisti kalusteiden hankintaprojektin 
syksyllä 2017. Jokainen klubi on saanut orga-
nisoida omannäköisensä varojen hankinnan. 
Klubit innostuivat omalle alueelle tärkeästä pro-
jektista niin, että tulosta alkoi syntyä heti alku-
startista lähtien.

Niinpä Merettarien tuleva presidentti Paula 
Saarni ja sihteeri Virpi Louhivuori nyökyttelivät 
jo keväällä 2017 toisilleen, että SE ON SIINÄ!

UkiLOVE-konsertin suunnittelu perustui TV:ssä 
esitettyyn SuomiLOVE-formaattiin, paikallisin 
maustein mukaeltuna. Tuotto pyrittiin maksi-

moimaan ja iloisina voitiin todeta, että taiteili-
jat ja yhteistyökumppanit olivat vapaaehtoisia, 
asiaan hyvin sitoutuneita, sillä kohde oli kaikkia 
koskettava.

Saimme 13 tarinaa jaettavaksi. Kuusi paikal-
lista artistia toteutti tarinoiden musiikkitoiveet.  
Tilaisuuden ”Mikko Leppilampena ja Jenni 
Pääskysaarena” oli uusikaupunkilaistaustainen 
näyttelijä-laulaja Lauri Ketonen. Artisteista 
tunnetuin oli Tuula Amberla, meidän oma kir-
jastonhoitajamme. Säestäjänä flyygelin takana 
kulttuurikoordinaattorimme tunnettu muusikko 
Petri Hatakka.
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Esitykset tulivat yllätyksenä laulujen kohteille. 
Salintäysi yleisö eli tunnelmien mukana, joten 
silmäkulmat siinä kostuivat kaikilla ja onnellisia 
kasvoja näkyi väliajalla. ”Minä suojelen sinua 
kaikelta”, Ultra Bran kappale soi mielessä vie-
läkin kun tilaisuutta muistelee tai sen kuvia kat-
selee.

Galleria ja taidelainaamo Horisontin taiteilijat ja 
muutama muukin kuvataiteilija lahjoittivat omia 
töitään arvontaamme. Saimme yrittäjiltä lahjoi-
tuksina monia tykötarpeita, kukista ilmapallojen 
heliumkaasuun.

Oman klubimme runokuoro Kukkameret har-
joitteli rakkaudellisen ohjelmiston tilaisuuden 
alkuun. Tilaisuuden kuvallinen ilme syntyi sih-
teerimme ja hänen tyttärensä taidoilla.Tilaisuus 
koettiin niin tärkeäksi, että lähes jokainen jäse-
nemme osallistui tapahtuman järjestelyihin. Ja 
tulos oli komea!

Iloisina saimme kuitata 4200 euroa Leijonahuo-

Merettarien runokuoro

Merettaret lavalla

Tuula Amberla ja pikkusiskon sydämelliset 
kiitokset isosiskolle

Presidentti Paula Saarni esittelee 
keräyksen kohdetta.

neen tilille, pikku potilaiden ja heidän perheiden-
sä iloksi.

Paula Saarni
Kuvat Pirjo Koskenrouta
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Distrikt A har fått en ny lionsklubb på Åland med kulinariskt tema. 
Klubben är öppen för alla kvinnor och män på Åland som vill göra 
nytta och tycker om god mat. Klubbens adress har blivit den kända 
restaurangen Indigo i Mariehamn. Intresset för mat är stort idag, 
varför initiativtagaren DG Björn Hägerstrand ville satsa på en så-
dan temaklubb. Det tog bara några veckor innan intresset var till-
räckligt för att bilda nya LC Åland/Culinaria. 

Fadderklubb blev LC Åland/Freja med Guiding Lion Monica Liljeblad som ska hjälpa klubben att kom-
ma igång. Klubben är nu Ålands sjätte klubb och hade sitt konstituerande möte den 7 januari 2019. 
Charter Night har man satt till den 30 mars och Charterpresident Cecilia Jansson önskar alla åländska 
lion välkomna att fira klubbens bildande.

Lions Club 
Åland/Culinaria
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Lions Club 
Åland/Culinaria

Uusi klubi Ahvenanmaalle
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LC Brändö/Kumlinge fick sin 
första kvinnliga medlem
När Lappos butiksföres-
tåndare Marja Helin tacka-
de ja till förfrågan att bli 
medlem i LC Brändö/Kum-
linge skrev hon samtidigt 
historia: hon blev klubbens 
första kvinnliga medlem. 
Klubben var en föregånga-
re genom att den redan när 
den grundades 1990 i sina 
stadgar välkomnade både 
kvinnor och män. 

Det har dock dröjt 28 år 
innan man lyckades värva 
en kvinna, men när man nu 
gjort det är glädjen uppen-
bar. 

Kalevi Strömberg (vänster) fyllde 80 år. Klubbens sekreterare 
Bengt Granlund lämnar över Röda Fjädern -tavlan. 

Klubbens president Björn Krogell, Marja Helin och faddern Leif Lundberg.
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LC Mariehamns 
nya discgolfbana
LC Mariehamn har tillsam-
mans med Mariehamns 
stad byggt en ny ”city 
discgolfbana” mitt i Ma-
riehamn. Banan har nio 
stycken par 3 hål men i en 
mycket varierande natur. 
Banan börjar i parkmiljö 
och vandrar sedan upp i 
Badhusberget mitt i sta-
den. Banan har tillkommit 
tack vare att Arne Ritari 
-stiftelse gett bidrag för 
halva kostnaden av banan. 
Resten har finansierats via 
klubben och åländska bo-
lag som sponsorerat medel. 

Tack vare Mariehamns 
stads positiva och hand-
lingskraftiga tjänstemän 
tog uppförandet endast 
ett halvt år från projektet 
startades tills banan stod 
klar. Till våren skall banan 
invigas av klubben med 
tävlingar och andra aktivi-
teter. LC Mariehamn hop-
pas att banan skall vara till 
nytta för gammal som ung 
samt ålänning som turist. 
En gratis friskvårdsaktivi-
tet som alla kan delta i och 
som man kan spela året 
runt.
Projektledare Lion 
Björn Hägerstrand
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LC Kiikala

50 vuotta poikamainen 
pilke silmäkulmassa
LC Kiikalalla oli kaksinkertainen syy juhlaan sunnuntaina 13. tam-
mikuuta, jolloin vietettiin sekä V alueen lionskirkkopyhää Kiikalan 
kirkossa että klubin 50-vuotisjuhlaa. Messun ja sankarihaudalla 
suoritetun seppeleenlaskun jälkeen väki siirtyi juhlistamaan LC 
Kiikalan 50-vuotistaivalta seurakuntatalolle, jossa alueen kaikki 
11 klubia olivat edustettuina.

Presidentti Timo Jauhanen muisteli pu-
heenvuorossaan klubin syntyvaiheita 
vuoden 1968 lopulla, jolloin suunnitel-
tiin oman lionsklubin perustamista Kii-
kalaan. Aktiivisena tukijana ja sittem-
min kummiklubina toimi LC Kuusjoki. 
LC Kiikalan perustamiskokouksessa 10. 
tammikuuta 1969 kunnantalolla oli pai-
kalla 19 perustajajäsentä. Charter presi-
dentiksi valittiin Pentti Simola. Klubin 
nykyisistä jäsenistä Ossi Perkiö on ainut 
perustajajäsen. Charterjuhlaa vietettiin 
Salossa hotelli Rikalassa 21.3.1969.

- Perustamisjuhlaa vietettiin arvokkaasti 

ja asiaankuuluvin menoin, parasta paini-
ketta nauttien. Matkaan oli lähdetty Kii-
kalasta linja-autolla, ihan vaan varmuu-
den vuoksi linja-autolla, Timo Jauhanen 
paljasti.

LC Kiikalan pöytäviirin hankinnasta 
päätettiin heti ensimmäisessä klubiko-
kouksessa, ja viirin suunnitteli jo edes-
mennyt perustajajäsen Eero Eskola. 
Klubin lippu hankittiin puolestaan edes-
menneen perustajajäsenen Matti Isota-
lon aloitteesta, ja lipun naulaus suoritet-
tiin klubin 10-vuotisjuhlassa.

Palvelua paikkakunnan parhaaksi

LC Kiikalalle tunnusomaista on periksi 
antamaton, yhteenkuuluvuutta vahvista-
va talkoohenki. Klubi toimii ensisijai-
sesti oman paikkakunnan parhaaksi, ja 
aktiviteetit hoidetaan aina poikamainen 
pilke silmäkulmassa. Vuosien varrella 
on muun muassa tehty ja myyty vero-
kalentereita, istutettu metsää, kerätty 
tukkeja, avustettu sotainvalideja viljan 
keräyksessä ja oltu mukana maatalous-
näyttelyiden järjestämisessä. Myös Kii-
kalan vanhainkodin pianon ja ehtoollis-
astiaston sekä seurakuntatalon sankari-
vainajien muistotaulun hankinnassa LC 
Kiikala on ollut mukana. Klubi on osal-
listunut myös Nenäpäivä-keräyksiin. 

Oman paikkakunnan nuoriso on aina ol-
lut lähellä LC Kiikalan sydäntä. Klubi 
jakaa vuosittain stipendejä kouluille ja 
tukee paikallisten nuorisojärjestöjen toi-
mintaa. Kuluvan kevään aikana juhliva 

DG Björn Hägerstrand (oik.), LC Kiikalan presidentti Timo Jauhanen 
ja 1. varapresidentti Timo Aalto jakoivat ansiomerkit Ossi Perkiölle, 
Jari Lahtiselle, Matti Hämäläiselle, Hannu Isotalolle ja Timo Lehdelle.
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klubi toteuttaa kaivatun frisbeegolfken-
tän rakentamisen Kiikalaan.

Viimeisimpiä aktiviteetteja on ollut 
myös defibrillaattorin hankinta Salon to-
rille. Oman alueen klubien kanssa tehtä-
vän yhteistyön lisäksi LC Kiikala toimii 
aktiivisesti ystävyysklubinsa LC Helsin-
ki/Floorankentän kanssa, ja klubit ko-
koontuvat yhdessä pari kertaa vuodessa.

Kiikalalaislähtöinen Hannu Määttänen 
esitti juhlapuheessaan huolensa yhteis-
kunnan palveluiden jatkuvasta supista-
misesta tehokkuuden nimissä. Vastuuta 
siirretään entistä enemmän kolmannelle 
sektorille, eli järjestöille, jotka vapaaeh-
toisvoimin tekevät arvokasta työtä. Täs-
tä mainiona esimerkkinä omalla paikka-
kunnallaan on kunnioitettavat 50 vuotta 
toiminut LC Kiikala.

LC Kiikalalle ensimmäinen Lions-
ritari

Lämminhenkinen juhla huipentui ritari-
seremoniaan, jossa LC Kiikalan perusta-
jajäsen Ossi Perkiö lyötiin Lions-ritarik-
si ja Arne Ritari -killan jäseneksi numero 
2046. Puolisomerkki luovutettiin lady 
Merjalle. Ritariksi vihkimisen suorit-
ti PDG Reino Laine, avustajinaan DG 
Björn Hägerstrand, V alueen puheen-
johtaja Mika Fonsell ja juhlivan klubin 
presidentti Timo Jauhanen. 

Ossi Perkiö tunnetaan aktiivisena ja luo-
tettavana leijonana, joka esimerkillään 
kannustaa muita ja on aina valmiina 
lionstyöhön. Hänelle luovutettiin myös 
kansainvälisen presidentin myöntämä 
50-vuotisansiomerkki. Muita ansio-
merkkien saajia olivat Timo Lehti 25 v., 
Jari Lahtinen 20 v. sekä Matti Hämäläi-
nen ja Hannu Isotalo 15 v. jäsenyydes-
tä. Ossi Perkiö totesi kiitospuheenvuo-
rossaan huomionosoitusten nostattavan 
mieltä jatkamaan entiseen malliin, ehkä 
vähän parantamaankin!

Suomen Lions-liiton sekä A-piirin ter-
vehdyksen ja onnittelut välittänyt DG 

Björn Hägerstrand kehotti juhlivaa klu-
bia pitämään hauskaa yhdessä myös 
tulevat 50 vuotta. PDG Reino Laine 
muistutti puolestaan, että LC Kiikalan 
juhliessa pyöreitä vuosia, piirikuver-
nööri on ollut Ahvenanmaalta, kuten 
Christer Berlin vuonna 2009 ja Björn 
Hägerstrand nyt. Nähtäväksi jää, kuka 

on piirikuvernöörinä LC Kiikalan täyt-
täessä 60 vuotta? 

Teksti: Leena Nuotio
Kuvat: Merja Jauhanen

PDG Reino Laine löi Ossi Perkiön LC Kiikalan ensimmäiseksi 
Lions-ritariksi. Lady Merja, DG Björn Hägerstrand, V alueen 

puheenjohtaja Mika Fonsell ja Timo Jauhanen seuraavat toimitusta.

Tuore Lions-ritari Ossi Perkiö kiitti 
saamastaan huomionosoituksesta.

Lions-kirkkopyhään ja seppeleen laskuun Kiikalan 
sankarihaudalla osallistuivat V alueen kaikki 11 klubia.
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”Olkoon uusvuos onnekas,
kohdallamme tuotokas,
Klubissa kuplikoon ilo ja nauru,
lähimmäisenrakkaus olkoon Ancoran huoneentaulu!” 

Presidentti Marianne Klemelän uu-
denvuoden viesti viitoittaa klubiamme 
jatkamaan toimiamme menneiden 20 
vuoden positiivisessa hengessä. Noiden 
vuosien ”urotekoja” muisteltiin lauan-
taina 22. syyskuuta LC Turku/Ancoran 
juhliessa charter-iltaansa Suomalaisella 
Pohjalla Turussa.

Vuosijuhlan etkot kuohuviinein ja 
pikkupurtavin nautittiin kiertoajelul-
la Tuomiokirkkotorilta Suomalaiselle 
Pohjalle. Opastetulla bussiretkellä kuuli 
moni ikänsä Turussa asunut paljon uutta 
omasta kotikaupungistaan. Juhla aloi-
tettiin komeasti Leijonahengellä, presi-
dentti Marianne Klemelän tervetuliais-
puheella, DG Björn Hägerstrandin hie-

nolla onnittelutervehdyksellä ja 
sitä seuraavalla ansiomerkki-
en jaolla. Charter president-
ti Aino Sainion puheen-
vuoro klubin perustamis-
vaiheista kertoi samalla 
myös Lions-maailman 
muuttumisesta muun 
maailman muuttumi-
sen myötä. Lions-hen-
ki, Me palvelemme, on 
toki pysynyt lujana, ja 
sen tarve näyttää niin 
ikään pysyvältä.  

Illallisen aikana pyöri 
seinällä kuvakavalkadi 20 
vuoden taipaleeltamme. Toi-

LC Turku/Ancora
20 toiminnan vuotta
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minnastamme kertovat kuvat omaishoi-
tajien vuosittaisilta virkistyspäiviltä, 
palvelutalon joulujuhlista, hoivakodin 
ystävänpäiväjuhlista, saattohoitohuo-
neen sisustamisesta Turun Kaupungin-
sairaalaan, leipojaisista lasten iltapäi-
väkerhossa, topakoista nälkäpäiväke-
rääjistä teatterisillan kupeesta, kirppu-
toriloosin ylläpidosta, kirsikkapuiden 
istuttamisesta Aurajoen rantaan, sie-
niretkistä syksyisessä metsässä ja mo-
nesta muusta puuhasta todistivat sekä 
vieraillemme, että meille itsellemme 
todeksi sen, että leijonahenki elää tässä 
klubissa tosi vahvasti ja iloisesti. 

LC Turku/Ancora on toimintansa alusta 
alkaen sisäistänyt Lions-toiminnan kan-
sainvälisyyden – kaukaiset lähimmäiset 
ovat lähellämme apua tarvitessaan. Ai-
ran sairaalan sairaanhoitajakoulu Etio-
piassa oli ensimmäinen kaukokohteem-
me. Samalla toimitimme apua myös 
sairaalan synnytysosastolle. Siitä yhte-
nä esimerkkinä moni pikkuinen etiopia-
lainen lähti sairaalasta turkulaisleijoni-
en kutoma nuttu yllään. 
 
Apua tarvitaan kaikilla mantereilla ja 
klubimme pyrkii olemaan niissä mu-

kana. Suomen Lions-liiton Sri Lankan 
kummilapsiohjelmassa olemme jo saat-
taneet yhden oppilaan korkeakouluopin-
tojensa päätökseen ja nyt olemme avus-
tamassa Natashaa ja Vihidua heidän 
opintiensä alkutaipaleella. Ratnapuran 
silmäsairaalahanke on ollut aiemminkin 
avustusohjelmassamme. Nyt sairaalan 
kakkosvaiheen valmistuttua tulee klu-
bimme nimi komeilemaan sairaalan sei-
nän kunniataulussa kertomassa merkit-
tävästä osallistumisestamme Sri Lankan 
harmaakaihiprojektiin. 

Varat näihin kaikkiin toimiin olemme 
hankkineet naisen nokkeluudella ja naa-
rasleijonan uutteralla yrittäjyydellä. Se 
on hyvä paketti ja kun sen tulos käyte-
tään Suomen Lions-Liiton hyviin tarkoi-
tuksiin, voimme hyvillä mielin kokoon-
tua uuden vuoden alkaessa jatkamaan 
työtämme yhteiseksi hyväksi.  Vuoden 
2019 ensimmäisessä klubikokouksessa 
pantiin tietysti heti täysi höyry päälle: 
työn alla on uusia aluevaltauksia, kuten 
maaliskuussa keväänraikas Espanjalai-
nen ilta yhteistyössä Linnateatterin ja 
Turun Flamenco ry:n kanssa.

Teksti: Marjukka Laitinen

Pertti Tofferi ja Ulla Rahkonen – voittajan hymy
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Uudenkaupungin klubien uutta yhteisvoimaa
Uudenkaupungin asukkaiden jouluperinteisiin on kuulunut jo pitkään LC Uudenkaupungin toimitta-
ma joululehti  ”Uudenkaupungin Joulu”. Se on ollut niin suosittu, että klubin suuret lahjoitukset on teh-
ty tämän lehden tuotolla. Syksyn alkaessa klubi oli uudessa tilanteessa: klubista ei löytynyt riittävää 
toimitus- ja markkinointiväkeä. Ratkaisuksi löytyi naapuriapu Merettarilta.

”Uudenkaupungin Joulu”-lehti ilmestyy 
sopivasti joulun alla, kaupunkilaisten 
oman joulutunnelman tuojaksi ja hyväk-
si lahjavinkiksi. Sen myynti on osittain 
myös nuorisotyötä, koska koululaiset 
osallistuvat sen myyntiin, hieman omaa 
joulurahaa saaden. Yrittäjät tukevat 
mainoksillaan lehteä mieluusti, koska 
he tietävät, kuinka paljon palveluja klu-
bi on kustantanut kaupunkilaisten iloksi, 
pitkin vuotta. 

Yllättävä tilanne, lehden tekijöiden, 
markkinoijien ja myyjien puute pisti 
uusiksi molempien klubien syksyiset 
suunnitelmat. Merettarien presidentti 
Marketta Suoja-Sjöblom lupautui pää-
toimittajaksi ja Paula Saarni ja Tuulikki 
Niemelä mainosten hankkijoiksi. On-
neksi osa vanhaa markkinointiväkeäkin 
ja tukikanavia oli käytettävissä. Kun 
lehden painatus, sivunteko ja sisältö oli 
selvitetty, oli ongelmakin ratkaistu ja tu-
loksena oli kaksi tyytyväistä osapuolta. 
Ei, kun kolme! Yleisö sai haluamansa, 

hyvän ja tutun joululehden, perinteen 
katkeamatta. 

Ja mikä vielä uutta ja hienoa: Uu-
denkaupungin tunnelmallisilla Wanhan 
Ajan Markkinoilla LC Uudenkaupungin 

ja Merettarien kojut sijoitettiin vierek-
käin, jotta torilla oli suuri ja näkyvä, 
tuplakokoinen Leijonakoju.

P. Kos

Klubien kojut rinnakkain. Joululehteä myymässä
Jaakko Suominen (vas.) ja Jari Lahikainen
Kuva: Harri Lehtonen
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P. Kos

Koululaiset valmiina lehden myyjiksi. Mukana Merettaret Tuulikki Niemelä ja Paula Saarni, 
presidentti Reijo Aalto ja Veli-Pekka Virtanen
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Taide auttaa ja parantaa
LC Turku/Auralla  on ollut perinteinen taideprojekti Turun kolmessa vanhainhoitokeskuksessa. Män-
tyrinne, Kerttuli ja Liinahaka ovat olleet Aino-kuoron esiintymispaikkoina. Näihin keskuksiin on sa-
maan aikaan koottu  kuvataidenäyttely.

Liinahaan vanhainhoitokeskuksen viriketoiminnan ohjaaja Tarja-Riitta Nurmi on tuonut innokkaita 
katselijoita postikorttinäyttelyyn. Hänen mukaansa kaikki heidän asukkaansa ovat ihastelleet nostal-
gista näyttelyä. Myös henkilökunta on ollut iloinen onnistuneesta näyttelystä.

LC Turku/Auran presidentti Paavo Ris-
ki sanoo, että meitä on aina odotettu 
Pyhäinpäivänä näihin vanhainkoteihin. 
Sali on täynnä kodin asukkaita, kaikki 
vähänkin kynnelle kykenevät saapuvat 
paikalle. Se on hieno tapaaminen.

Kuvaprojekti on tällä kertaa postikort-
tinäyttely: Matka menneeseen maa-
ilmaan. Postikorttinäyttelyn luoja ja 
ideoija Merja Mäenpää toimii postikort-
tiyhdistys Apollossa. Näillä korteilla 
hän haluaa tuoda esille muistoja ajois-
ta, jolloin posti kulki ja toi kortteja sekä 

iloisina onnitteluina että surun lohdu-
tuksena.

Kenttäposti kulki siellä jossain ole-
ville kotijoukoille. Esille tulevat mene-
tettyjen alueiden puolustaminen, evak-
komatkat ja Suomen uudelleen rakenta-
minen.

Näyttelyssä mennään 1940- ja 
1950-luvun lapsuuden leikkeihin ja sen 
ajan vaatetuksiin ja varusteihin.

Juhannusaaton vietto, juhannusruu-
sujen poimiminen, saunan lämmitys ja 
lopulta iltamat ja saatolle pääsy ovat 
varmasti myös näiden vanhainkotien 

asukkaiden mielissä.

Aino-kuoron valitsema ohjelma on aina 
nostalginen ja varmasti muistoja herät-
tävä. Kuoro saa voimakkaan yhteyden 
vanhainkotien asukkaisiin, jotka saavat 
myös yhtyä lauluihin ja muisteloihin. 
Aino-kuoro saa aina voimakkaan yhte-
yden vanhainkotien asukkaisiin.

Teuvo Tikkanen
LC Turku/Aura
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Taidetta, viihtyisyyttä 
ja parempia ulkoilu-
mahdollisuuksia
kuntoutusosastolle 
- klubien yhteistyöllä
Raision sairaalan kuntoutusosaston ohjaaja Eija Kastman otti kesällä 2018 yhteyttä klubiimme, josko 
olisimme valmiita järjestämään lisää viihtyisyyttä kuntoutusosastolle. Osasto 2:lla on 34 paikkaa rai-
siolaisille ja ruskolaisille, kuntoutusta ja geriatrista arviointia tarvitseville asiakkaille. Osa paikoista 
on lyhytaikaisen laitoshoidon tarvetta varten. LC Raisio/Martinus innostui tehtävästä, uusien ilon 
aiheiden järjestämisestä palveluita käyttäville ja henkilöstölle.

Eija Kastman kertoi osaston kahdesta 
parvekkeesta ja miten niitä voisi parem-
min hyödyntää asiakkaiden kanssa.  Elo-
kuun alkupuolella kävimme tapaamassa 
Eijaa ja tutustumassa konkreettisesti 
hänen ajatuksiinsa. Osastolla on kaksi 
isoa parveketta, joiden vanhat, muoviset 
tuolit olivat jo ikänsä palvelleet. Eijan 
mukaan he tarvitsisivat tukevia, sel-
känojallisia penkkejä parvekkeille. Hän 
näytti mallikuvia meille erilaisista sopi-
vista, tukevista penkeistä. Keskustelun 
aikana sivuttiin myös taulujen tarvetta. 
Lause ”Olisi hienoa löytää muutama 
taulu päivähuoneen seinille, tuomaan 
väriä ja iloisuutta osastolle” jäi mieleen 
mukavana ajatuksena. 

Otimme asian esille klubimme halli-
tuksen seuraavassa kokouksessa. Jo 
elokuun lopulla syntyi ajatus useam-
man klubin yhteistyöstä ja yhteisestä 
hankinnasta. Lähestyimme LC Raision, 
LC Naantali-Raision ja LC Ruskon klu-
beja. LC Rusko otti yhteyttä vielä LC 
Vahtoon. Syyskuun aikana kaikki klubit 
päättivät osallistumisesta tähän hienoon 
projektiin.

Tästä oli helppo edetä, joten tilasimme 
valkoiset, tukevat selkänojalliset penkit 
Ekeby Möbler Ab:n kautta. Kiitos heille 
hienosti hoidetusta toiminnasta.

Samaan aikaan keräsimme tauluja osal-
listuvien klubien jäsenten ja puolisoiden 
kanssa.  Kaikki taulut tulivat lahjoituksi-
na, ja lahjoittajina ansioituivat Marketta 
Korhonen, Anja Toivanen ja Eija Kesti. 
Työn tuloksena Raision sairaala sai viisi 
hienoa penkkiä ja monta upeaa taulua.

Tämä projekti tuntui hieman erilaiselta 
verrattuna aikaisempiin aktiviteettei-
himme. Tässä oli myös taide mukana 
tuomassa iloa tulevaisuuteen. 

Projektin etenemisestä tiedotimme Rai-
sion sairaalaan. Kun penkit ja taulut oli-
vat saapuneet, sovimme luovutustilai-
suuden 11.12.2018 iltapäivälle. Paikalla 
oli asukkaita, henkilökuntaa ja edustajia 
jokaisesta osallistuvasta klubista. Toi-
mittajia saapui Turun Seutusanomista ja 
Rannikkoseutu lehdestä. Tämän lisäksi 
”Raisio tiedottaa” julkaisi omalla verk-
kosivullaan projektista kirjoituksen ja 
kuvan. 

Saimme viettää upean ja hienon hetken 
osastolla yhdessä asukkaiden ja hoito-
henkilöstön kanssa. Osa tauluista on jo 
löytänyt paikkansa päivähuoneen sei-
nällä. Yksi tauluista oli nimetty ”Tans-
sii tähtien kanssa”. Tähän sopii yksi 
klubimme aiemmista aktiviteeteista 
”vanhusten ulkoiluttaminen”. Muistan 

Osastonhoitaja Jaana Sjöroos, intervalliosastolla kuntoutuksessa oleva 
Eero Virtanen ja LC Raisio/Martinuksen varapresidentti Olli Välimäki. 

Kuva: Ragip Önsoy/Turun Seutusanomat.

hiljaisen vanhuksen, joka ei juuri pu-
hunut. Mutta kun kerran kysyin hänen 
nuoruuden tanssihetkistään, hän kertoi 
niistä innostuneesti koko ulkoilun ajan 
ja muisteli haikeana Tornion aikojaan.

Penkkien saaminen parvekkeille on 
suuri asia ja näin asukkaat pääsevät ulos 
istumaan. Usein kuulee ikäihmisiltä että 
”en ole päässyt pihalle pariin vuoteen”. 
Tällä hetkellä penkit ovat sisätiloissa ja 
keväällä ne siirtyvät parvekkeille.

Näin hyvää ja antoisaa klubien yhteis-
tä aktiviteettia oli ilo tehdä. Kiitos vielä 
kerran yhteiseen projektiimme osallistu-
neille klubeille! Ilman yhteistä ponnis-
tusta tämä ei olisi toteutunut.

Anja Reunanen, Olli Välimäki
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Sydämet sykkimään!
Kattava sydäniskuriverkosto 
koko Suomeen
LC Littoinen on ollut sydänten asialla jo pitkään.  Tiedetään, että sydänpysähdyksen sattuessa pi-
kaisesti saatu apu on ratkaisevan tärkeää. Sydäniskureiden, defibrillaattoreiden verkosto tihentyy ja 
niitä ovat hankkineet useat tahot.  Mutta edelleen niitä on liian vähän tarpeeseen nähden. Littoisten 
klubi ja sen defibrillaattorikampanjan aktivistit Rauno Mikkola ja Tarmo Mattila pitävät tavoittee-
naan, että Lionien toimesta koko Suomen sydäniskuriverkosto tihenisi ja niiden sijainnista tiedotta-
minen tehostuisi. Littoisten klubi on helpottamassa klubien osuutta järjestämällä 1000 sydäniskurin 
yhteishankinnan, yksittäisostoihin verrattuna sopivampaan hintaan. Maassamme on 990 klubia, jo-
ten tavoite on saavutettavissa.

Kampanjan suojelijana on ministe-
ri, kansanedustaja Ilkka Kanerva.

Sydänpysähdyksiä sattuu sairaaloiden 
ulkopuolella paljon. Avun tulisi olla 
saavutettavissa 3-5 minuutin kuluttua 
pysähdyksestä. Ensihoidon tulo paikalle 
voi kestää kauemmin, joten maallikoi-
den antama peruselvytys ja sydäniskuri-
apu lisää selviytymismahdollisuuksia ja 
voi pelastaa potilaan hengen ja tervey-
den. Jos iskuri käynnistetään 3-5 minuu-
tissa, jopa kolme neljästä alkutilanteessa 
elottomasta selviää. Suomessa on noin 

3000 sydäniskuria, Ruotsissa ja Tans-
kassa 19.000. Opastavat sydäniskurit 
neuvovat kouluttamatontakin käyttäjää 
toimimaan oikein. Kuka tahansa osaa ja 
saa käyttää iskuria ja myös hätäkeskus-
päivystäjä neuvoo elvytystilanteessa. 

LC Littoinen ehdottaa, että klubit 
kartoittaisivat oman alueensa sydänis-
kurien verkoston ja hankkisivat niitä 
tarpeellisiin paikkoihin.  Iskureita on 
myös tiloissa, joihin ei päästä kaikkiin 
kellonaikoihin, joten eniten iskurista 
on hyötyä, jos se on käytettävissä 24/7. 
Oman alueen iskuriverkoston tuntemus-

ta tarvitaan. Erityisesti iskureita tarvi-
taan siellä, missä liikkuu paljon ihmisiä 
ja missä ensihoidon tavoittamisviive on 
pitkä.

Sydäniskurien hankintaan sisältyy 
myös koulutus. Yhteishankintana sy-
däniskurin hinta on alle 1000 euroa.

Lisää tietoa sydäniskurien hankin-
nasta piirin sivuilta.

Kampanjan suojelijan Ilkka Kaner-
van sanoin: ”Vetoan teihin ja luotan, 
että saamme tällä hankkeella aikaiseksi 
jotain sellaista, joka tekee Suomesta en-
tistä paremman ja turvallisemman.”
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Nimikkeet selviksi

Hämmästyttää, kummastuttaa…

LC Uusikaupunki/Merettaret ovat tä-
män vuoden tammikuussa tehneet aloit-
teen, että puhuttaessa toiminnastamme 
erityisesti lohkon- ja aluetasolla sel-
vennettäisiin siinä yhteydessä käytettä-
viä nimikkeitä. Olemme huomanneet, 
että monille meistä nyt käytössä olevat 
PNATit ja SPNATit  (SuurPNAT) aihe-
uttavat  hämmennystä, jopa  epätietoi-
suutta  siitä mistä oikein puhutaan. Jopa 
selitettynäkin käsite Piirikuvernöörin 
Neuvoa Antavasta Tilaisuudesta vai-
kuttaa vähän hämärältä.  Mitä siellä siis 
tehdään? Kuvernöörikö neuvoo? PNAT 
ruotsiksi: DG:s rådgivande kommitté 
(DRK).

Ehdotuksemme on, että tilalle otetaan 
selkeät nimikkeet LOHKON KOKOUS 
ja ALUEKOKOUS. Aluekokouksen 
vaihtoehtona voisi olla myös ALUE-
FOORUM, jos aluekokouksessa esitel-
lään toimintamalleja. Osuvampi sana 

Olen ollut liiton vuosikokouksissa noin 
15 kertaa ja voin sanoa: Oulun vuosiko-
kouksesta tuli tivoli. Kokouksessahan ei 
tarkistettu äänioikeutta, kun siirryttiin 
paperiäänestykseen. Yleisö oli käyttä-
nyt jaettuja äänestyslippuja muistiinpa-
noihin jne. Takaa ja pöydiltä keräiltiin 
uusia äänestyslippuja, äänestystilan ta-
kaosassahan niitä oli laatikoittain. 

Ja Lions-talo. Sen myyminen tai myy-
mättä jättäminen. Kokousedustajat ih-
mettelivät tai jättivät ihmettelemättä. 
Tietoa siitä, mitä tapahtuu, jos talo myy-
dään, ei kerrottu. Jääkö Liitto taloon 
vuokralle? Vuokrataanko toimisto muu-
alta? Muuttaako Liitto kivijalkaan? Te-
kevätkö työntekijät vastaisuudessa työt 
kotoa käsin ilman toimistoa, etätyönä? 
Ostetaanko uusi toimisto? Ei ollut las-
kelmaa tulevista kuluista. Ei tutkimuk-
seen tai kokemukseen perustuvaa tie-
toa eri vaihtoehdoista. Ei tietoa, minne 
päin maata tulee uusi toimisto. Olisiko 
Helsinki liian kallis? Olisiko Jyväskylä 
sopiva paikka? Sieltä olisi lähes kaik-

käyttöön. Joillakin piireillä tämä nimike 
onkin jo käytössä, ja toivommekin, että 
nämä molemmat ternit otettaisiin käyt-
töön myös meillä. Mitä selvempi asia 
on puhujalle itselleenkin, sitä helpom-
pi hänen on myös kertoa siitä toisille, 
erityisesti mahdollisille uusille lions-
toiminnasta kiinnostuneille jäsenkan-
didaateille, joita me kaikki toivomme 
löytävämme klubiamme vahvistamaan.

Samasta syystä laajensimme aloitettam-
me koskemaan myös henkilönimikkei-
tä, joiden yhteydessä olemme tottuneet 
näkemään englanninkielestä johtuneita 
kirjainyhdistelmiä. Niiden merkitys ei 
voi millään tavalla aueta uusille, eikä 
vähän vanhemmillekaan jäsenille ilman 
monivaiheista etsintää nettisivuilta tai 
muista kirjallisista tietolähteistä. 

Olemme toki tietoisia, että tätä on ehdo-
tettu jo ennenkin, ja aloite on päätynyt 

MIELIPIDEPALSTA

roskakoriin, kai järjestön kansainvä-
liseen statukseen vetoamalla. Ehdo-
tuksesta on kuitenkin kulunut aikaa, ja 
moni asia yhteiskunnassa sekä myös 
Lions-liitossa on muuttunut. Nyt taiste-
lemme hupenevan jäsenmäärän kanssa 
ja tarpeen on, että pystymme selväsa-
naisesti kuvaamaan liittomme toimin-
taa ja rakenteita mahdollisille uusille, 
sitoutumaan valmiille kandidaateille. 
Emme säikäytä tulokkaita epäselvillä 
termeillä. Ja että varsinkin itse olemme 
selvillä siitä, kuka kukin on ja mitä te-
kee. Molemmat näkökohdat yhdistävä, 
hyvä käytäntö voisi olla sekä suomen-
kielisten nimikkeiden että englanninkie-
listen lyhenteiden rinnakkainen käyttö. 
Odotamme kiinnostuksella aloitteemme 
kohtaloa.

LC Uusikaupunki/Merettarien puolesta

Marketta Suoja-Sjöblom, presidentti

kialle yhtä pitkä matka. Pidettäisiinkö 
enemmistö kokouksista IT-avusteisina? 
Paljonko tulee säästöä? Paljonko tulee 
lisää maksettavaa? Mikä on taloudelli-
nen vaikutus klubilaisten maksuihin nyt 
ja pitkällä aikajänteellä? Tietoa ei saatu, 
mutta äänestää piti?

Virallinen edustaja oli maksanut mat-
kasta Ouluun ja majoituksesta paljon. 
Moni oli ensikertalainen. Tunnollinen 
edustaja halusi äänestää, mutta tieto 
puuttui. Oli äänestettävä puutteellisten 
tietojen varassa. Eikä äänestys mennyt 
ihan sääntöjen eikä yhdistyslain mu-
kaan! Ei ollut asiantuntijaa valvomaan, 
että noudatetaan sääntöjä ja lakia? 

Hämmästyneet ja kummastuneet ihmet-
telivät yksin, ääneen ja yhdessä. Alkoi 
tulla kirjeitä. Klubit pohtivat. Pitivät ko-
kouksia. Eräät klubit ottivat kantaa, kun 
klubin viralliselta edustajalta tuli tieto, 
ettei kaikki Oulussa mennyt yhdistys-
lain mukaan.

Tuli taas kirje. 114 klubia, yli 10 pro-
senttia klubeista, halusi uutta kokousta. 
Tuli uusi kirje. Osa klubeista oli tehnyt 
muotovirheen! Vaatimusta uudesta ko-
kouksesta Liitto ei voinut hyväksyä: 
oli muotovirhe! Näin sanoi Liitto, joka 
juuri oli tehnyt Oulun kokouksessa 
muotovirheitä. Kuitenkin jo vuosia oli 
pyritty siihen, että klubikokoukset oli-
sivat mahdollisimman epämuodollisia: 
muistioita, jos niitäkään!

Jälleen uusi kirje klubeihin: pyyntö 
Aluehallintovirastoon (AVI:in) toi-
meenpanon määräämisestä Liiton yli-
määräisen kokouksen järjestämiseksi. 
Jälleen tulee uusi käsittely klubeissa. 
Nyt ei ole enää kysymys talosta. On 
kysymys kunnioituksesta ja luottamuk-
sesta. Eikö Liiton hallituksenkin pitäisi 
tehdä klubeja kunnioittavat päätökset, 
muodollisesti oikein?  

Nimimerkki: Nyt en ymmärrä
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Vanha Nuorikkalantie 58, 21200 Raisio

Verespellontie 10, 21500 Piikkiö
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Meille LC Kaarina/Katariinoille kauden teema ”Pidetään hauskaa” on erittäin sopiva, koska olemme 
toimineet sen mukaisesti jo aikaisemminkin. Olemme huomanneet, kuinka tärkeää on panostaa myös 
omaan virkistäytymiseen, esimerkiksi oopperailloin tai konsertti- ja teatterimatkoin. Mutta olemme 
silti tehneet muutakin kuin juhlineet; osallistuimme aktiivisesti ja menestyksellä mm. PuSu-kampan-
jaan. Kerromme ensin lyhyesti tuoreimmista tapahtumistamme ja sitten muistellaan menneitä eli 
toissakeväistä matkaamme Ahvenanmaalle. Det var jätteroligt!

Syyskauden 2018 ensimmäisessä ko-
kouksessa presidentti Christine Tammi-
nen johdatteli meidät kauden teemaan. 
Jokainen sai kirjoittaa paperilapulle, 
mitä kaikkea sanasta hauska tulee 
mieleen, esimerkiksi synonyymejä, jopa 
eri kielillä. Yhteenvedosta tulikin sitten 
mielenkiintoista ja hauskaa. Hauskinta 
tuntui kaikille olevan yhdessä tekemi-

nen, olipa kyse aktiviteeteista tai omasta 
virkistysohjelmasta. 

Syyskuun viimeisenä lauantaina te-
imme kulttuuri- ja virkistysmatkan Hel-
sinkiin. Ensin Sinebrychoffin taidemu-
seoon, sieltä lounaalle Löylyyn, sitten 
Mannerheim-museoon ja vielä päivän 
päätteeksi kello viiden teelle ravintola 
Salutorgetiin. Yhdessä päivässä ehtii 
nähdä paljon! Onnistuneista ohjelmista 
ja matkajärjestelyistä on jo pitkän aikaa 
huolehtinut aktiviteettitoimikunnan pu-
heenjohtaja Ulla-Maija Koskimies.

Syyskauden toimintamme huipentui 
perinteisen tunnelmallisesti Kaarina-
kodin puurojuhlaan. Tänäkin jouluna 
ohjelmaan kuului puurotarjoilun lisäksi 
musiikkia, laulua ja pukki lahjoineen. 
Jokainen asukas sai oman lahjakassin, 
jossa oli tällä kertaa mm. yövalo. Van-
hukset ovat pääaktiviteettikohteemme.

Toukokuisesta Ahvenanmaan ret-
kestä edelliskeväänä tuli ikimuistoinen. 

Silloisen past presidenttimme Ann-
Sofie Silvennoisen kutsusta teimme 
viikonloppumatkan Ahvenanmaalle 
Lumparlandiin, jossa hän toimi kun-
nanjohtajana. Saimme tutustua paikal-
liseen vanhainkotiin ja mielenkiintoi-
siin nähtävyyksiin. Ravintola Smakbyn Presidenttimme Christine ja hänen 

miehensä osallistuvat lahjojen jakoon.
Iloiset shoppailijat 

Maxinge Centerissä.

S:t Andreas kyrka 
Lumparlandissa.

Kastelholman linnan vieressä oli yksi 
kohteistamme ja siellä vietimmekin il-
taa herkkujen ääressä. 

Oli todella antoisaa – ja hauskaa - 
viettää aikaa yhdessä. Opimme tunte-
maan toisemme entistä paremmin. 

Teksti: Ritva Minni
Kuvat: Soili Raitala
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LC Mietoinen/Ulricat tekivät taas 
joulua Vakka-Suomeen

Mietoisten maamiesseurantalolla 
joulukuussa, kolmannen adventin 
aattona järjestetyt Hyvän Mielen 
Joulumarkkinat oli sekoittaa koko 
Mietoisten Pyheen kylän liikenteen. 
Ihmisiä saapui paikalle niin jalan 
kuin polkupyörillä, ja Ulricoiden 
omat pysäköinninohjaajat opastivat 
satoja ja taas satoja autoja maa-
miesseurantalon pysäköintipaikalle. 
Ilmassa oli todellista joulumarkki-
noiden henkeä.

- Myyjiä oli paikalla yli 60, ensimmäiset 
ilmoittautuivat jo viime vuoden markki-
noilla, vaikka virallinen ilmoittautumis-
aika alkaakin vasta lokakuussa, muiste-
lee LC Mietoinen/Ulricat perustajajäsen 
ja myyjiä omille paikoilleen ohjannut 
Päivi Punta.

Kun 11. kerran järjestetyistä Hyvän 
Mielen Joulumarkkinoista on kulunut jo 
tovi, on kaikenlaiset menot ja tulot saatu 
laskettua.

- On kuunneltu porukassa niin myyjien 
kuin ostajienkin palautteet, sekä myös 
leijonasisarten omat kommentit. Täytyy 
taas sanoa, että kyllä me yhdessä saim-
me valtavasti aikaan. Ja ennen kaikkea 
keräsimme varoja alueen lasten ja nuor-
ten hyvinvoinnin edistämiseen, muis-
tuttaa Ulricoiden Liisa-Maija Verainen 
tyytyväisenä.

Teksti: Ann-Mari Rannikko
Kuva: Sari Honkasalo

Mietoisten Maamiesseurantalo pullisteli markkinavieraista.

Jotta puffetti toimii, pitää keittiössä paiskia töitä. Munavoileipiä 
joulumarkkinavieraille valmistamassa Marja Hurme (vas.) Arja Männistö, 

presidentti Sirpa Nieminen ja Maija Löfstedt LC Mietoinen/Ulricoista.
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LC Mynämäki – Aktiviteetteja vuonna 2018

Laurin Markkinat Mynämäellä 
11.8.2018

LC Mynämäen pääaktiviteetti ovat Lau-
rin Markkinat, joita klubi on ollut järjes-
tämässä jo 19 vuoden ajan. Markkinakä-
vijöitä on vuosittain noin 5000 henkilöä.

Yhtenä osana markkinoita on arpo-
jen myynti jonka tuoton lahjoitamme 
paikallisesti. Tänä vuonna lahjoitus an-
nettiin MLL:n Mynämäen osastolle tu-
kemaan heidän toimintaansa Mynämä-
ellä. Lahjoitussumma oli tänä vuonna 
1500 euroa.

Joulukadun avaus 25.11.2018

LC Mynämäki on mukana järjestämässä 
perinteistä Joulukadun avausta Mynä-
mäen Yrittäjien ja Liikelaitosten kanssa.

Tapahtumassa klubi on hoitanut osan 
järjestelyistä, kuten joulupukin, ongin-
nan, makkaranpaiston ja glögimyynnin.

Tapahtuman yhteydessä lahjoitettiin 
Laurin Markkina-arpojen tuotto Mynä-
mäen MLL:lle ja luovutettiin klubille 
ostettu defibrillaattori yhdelle väistöti-
loihin joutuneen terveyskeskusosaston 
aulatiloihin. Kyseinen laite jatkaa mat-
kaansa osaston muuttaessa seuraavalle 
taholle tarpeen mukaan.

Sankarivainajien hautakynttilöi-
den sytytykset

LC Mynämäen yhtenä aktiviteettina 
viime vuosina on ollut sankarivainajien 
hautakynttilöiden sytyttäminen itsenäi-
syyspäivänä ja jouluna.

Heikki Sillanpää, 
tiedotussihteeri LC Mynämäki
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LC Rusko monessa mukana syksyllä 2018
LC Ruskon loppukesään ja syksyyn 2018 kuului useampia aktiviteetteja ja tapahtumia. Elokuun loppu-
puolella klubi oli mukana jo 14. kertaa järjestyillä Ruskopäivillä auttamassa päivien järjestelyissä sekä 
markkinoimassa omaa toimintaa toritapahtuman yhteydessä. Lokakuussa klubin jäsenet olivat perin-
teiseen tapaan nikkaroimassa linnunpönttöjä yhdessä paikallisen päiväkodin lasten ja henkilökunnan 
kanssa. Kaikkiaan kasaan saatiin 20 linnunpönttöä. Marraskuussa vuorossa olivat Nenäpäivä-keräys 
sekä Ruskon kirkossa pidetty joulukonsertti, jossa esiintyjinä olivat tänä vuonna Kristiina Mäki ja Ari 
Rantanen. Kirkko oli saatu jälleen täyteen kauneimpien joululaulujen ystäviä.

Joulukuussa LC Rusko hankki Ruskon 
kirkon hautausmaalle lyhdyt sankari-
vainajien haudoille ja oli mukana LC 
Raisio Martinuksen aktiviteetissa penk-
kien ja taulujen hankkimiseksi Raisi-
on sairaalan kuntoutusosastolle. Klubi 
osallistui myös paikallisen K-Marketin 
järjestämään joulun avajaistilaisuuteen 
makkaranpaiston merkeissä. Joulupuk-
kikin kävi klubin järjestämänä paikalla 
ilostuttamassa väkeä. 

Juuri ennen joulua LC Rusko oli 
vielä mukana järjestämässä joulujuhlia 
paikallisen palveluasumisen yksikön, 
Maununkodin asukkaille yhdessä hen-
kilökunnan kanssa. Paikalla oli myös 
seurakunnan ja kunnan edustajia. Tilai-
suuden yhteydessä klubi luovutti 1500 
euron lahjakirjan Ruskon seurakunnan 
diakoniatyöhön. 

Toimintavuosi 2019-2020 on klu-
bimme 40. ja vietämme 40-vuotis-
juhlaamme tulevana syksynä. Tämä 
tietysti värittää omia ulostulojamme 
tämän vuoden aikana. Kuten menneenä 
syksynä, niin myös tulevana keväänä ja 
kesänä on monenlaista aktiviteettiä ja 
tapahtumaa. Meidän toimintaamme ku-
vaakin parhaiten lausahdus ”On monta 
tapaa tehdä hyvää”, kertoo LC Ruskon 
presidentti Pertti Nurmi.

Klubin jäsenet Timo Björkqvist, Kalle Tammi, Pentti Härmä ja Samuli Pietilä sekä päiväkodin lasten 
kanssa lokakuussa 2018 tehdyt 20 linnunpönttöä.

LC Ruskon presidentti Pertti Nurmi 
markkinoimassa klubin toimintaa 

Ruskopäivillä elokuussa 2018.

Jarkko Välilä ja Antero Suomilammi 
keskittyvät kuusen koristeluun 

Maununkodin joulujuhlissa joulun 
kynnyksellä 2018.
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LC Salo/Birgitat 
- kulunut kausi
LC Salo/Birgitat jäi 4.12.2018 pidetyn 
kokouksen myötä joululomalle.  Mutta 
jotain puuttui vielä: itsenäisyyspäivän 
jumalanpalvelus ja joululaulut vanhuk-
sille ja vanhusten kanssa Kukonkalliolla 
keskiviikkona 12.12.2018.

Kulunut kausi on ollut antoisa ja mo-
nipuolinen. Sen kertoo myös viereinen 
Salon Seudun Sanomien meistä tekemä 
juttu. Kotisivujen tekeminen on työllis-
tänyt meitä kohtuullisesti, mutta nyt si-
vut ovat käyttökunnossa.

Klubimme vuotuinen suurin ponnistus 
ja taidonnäyte on Naisex Messut, joiden 
ajankohta 9.3.2019 on naistenpäivän 
tietämillä. Messuista saadut varat jaam-
me avustuksina eteenpäin.

Huhtikuun lopulla tarjosimme yhteis-
työssä Salon sosiaalitoimen kanssa 60 
lapselle mahdollisuuden viettää iltapäi-
vä Namilassa leikkien ja välipalaa syö-

SSS:n artikkelissa kerrotaan kahden 
nuoren opiskelijan osallistumises-
ta Euroopan nuorten parlamentin, 
EYT:n toimintaan. Mielenkiintois-
ta, miten tämä koulumaailma saa 

eri kansainvälisiä olomuotoja!

Itsenäisyyspäivän lippukuvassa vasemmalla presidentti 
Helena Linnamäki ja Pirjo Kujala.

Kuvassa ostoksilla: 30 lahjaa ”joulu Salon Lapselle” 
-keräykseen. Vasemmalla aktiviteettitoimikunnan 

vetäjä Sari Källvik ja tiedottaja Seija Packalén

den.

Osallistuimme myös Nenä-
päivään. Klubimme saaman 
tiedon mukaan alueem-
me klubeista yhdeksän on 
saanut Punainen Sulka 
-kampanjapalautuksen, 
joka tullaan käyttämään 
ennalta määriteltyyn yh-
teishankkeeseen. Tästä 
kerromme tarkemmin 
projektin käynnistyttyä.

Olemme myös +klubi, eli 
jäsenmäärämme on nousu-
johteinen. Tästä olemme erittäin iloisia.

Seija Packalén
klubitiedottaja
LC Salo/Birgitat
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Kodikasta asumista 
Raision Kerttulassa
Kerrostaloasumisen helppous yhdistettynä 

ympäroivään luontoon ja lukuisiin erilaisiin 

liikuntamahdollisuuksiin tarjoaa unelmako-

din niin perheille kuin aktiivisille luonnossa 

liikkujille. Raision keskustan välittömässä 

läheisyydessä sijaitseva Kerttula on tunnettu 

lukuisista harrastus- ja ulkoilumahdollisuuk-

sistaan ja alueen välittömässä läheisyydessä 

sijaitsee Kerttulan liikuntahallin lisäksi myös 

päiväkoti, koulu ja K-Supermarket.  

www.tku-rakennus.fi
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LC Salo-Uskela keräsi salolaisvanhuksille televisioita

LC Salo-Uskela on käynnistänyt marraskuun 2018 puolivälissä 
kampanjan Salon alueen hoivakotien viihtyvyyden parantami-
seksi. Klubi kerää käytettyjä taulutelevisioita, jotka toimitetaan 
hoivakotien asukkaiden iloksi. Tähän mennessä kokoon on saatu 
21 televisiota, jotka toimitettiin jouluksi Kukonkallion hoivakotiin. 
Televisioista käytettyjä oli 18 ja Salon Jätehuolto Oy:n lahjoittami-
na kolme uutta.

Lionit ovat mainostaneet kampanjaa 
tähän mennessä lähinnä Facebookin 
kautta. Kiinnostus on ollut suurta ja 
Fb-päivitykset ovat keränneet paljon 
tykkäyksiä ja jakoja. Näkee, että ihmi-
sillä on suuri halu auttaa. Lahjoittajat 
ovat olleet iloisia siitä, että toimivat ja 
vielä käyttökelpoiset televisiot menevät 
hyötykäyttöön.  Idea keräykseen tuli, 
kun Kukonkallion hoivakodin vierailun 
yhteydessä törmättiin siihen tosiasiaan, 
että läheskään kaikissa hoivakodin asu-
kashuoneissa ei ole televisiota. Salon 
kaupunki huolehtii yleisten tilojen tele-
visioista, mutta asukashuoneisiin pitää 
itse hankkia televisio tai sitten huonees-
sa voi olla edelliseltä asukkaalta jäänyt 
televisio. Oman television merkitys voi 
kuitenkin olla hoivakodissa asuvalle 
vanhukselle suuri. 

Hoivakotiin tuotavien televisioi-
den pitää olla paloturvallisuuden takia 
huoltotarkastettuja. Keräyskampanjaan 
lahjoitetut televisiot huoltotarkastaa ja 
virittää Jannen Huoltomyynti.  Keräystä 
aiotaan jatkaa ainakin kesään 2019 asti, 
ja lahjoitettavat televisiot voi viedä Jan-
nen Huoltomyyntiin tai Salon Euronic-
siin. Salon Euronics kerää lisäksi uusien 
televisioiden kotiinkuljetuksen yhtey-
dessä asiakkaiden toimivia televisioita 
lahjoitettavaksi kampanjaan. Klubiin 
voi myös ottaa yhteyttä sähköpostilla: 
salo.uskela@lions.fi ja tulemme tarvit-
taessa hakemaan television lahjoittajan 
kotoa vanhan Salon kaupungin alueelta.

Keräyksessä on tarkoitus hankkia 
lahjoituksina vähintään 26 tuuman lcd- 
tai led-näytöllisiä taulutelevisioita. Lait-
teen pitää olla siisti ja toimiva, ja sen 

säilytys on pitänyt tapahtua kuivassa 
ja tupakoimattomassa tilassa. Lisäksi 
televisiossa pitää olla oma virtajohto 
ja jalusta sekä toimiva kaukosäädin.  
Ominaisuuksiltaan television pitää olla 
sellainen, että siinä on sisäänrakennettu 
digitaalinen DVB-T-antenniviritin.

Lähivuosina kaikki antenniverkon 
tv-kanavat siirtyvät teräväpiirtolähetyk-
set mahdollistavaan tekniikkaan, jolloin 
televisiossa pitää olla DVB-T2-viritin. 
Siirtymän tarkka ajankohta ei ole var-
mistanut, joten keräyksessä ei vaadita 
televisioilta vielä tätä ominaisuutta. 
Nämä DVB-T-antennivirittimellä varus-
tetut televisiot toimivat kuitenkin vielä 
muutaman vuoden. Klubi on ollut myös 
yhteydessä viestintävirastoon ja kysel-
lyt, onko sairaaloille ja muille laitoksil-
le tulossa tässä tulevassa uudistuksessa 
erivapaus tai pidempi siirtymäaika, niin 
kuin digiboksien käyttöön siirryttäessä 
aikoinaan oli. Viestintävirastosta todet-
tiin, että se on asia, joka heidän täytyy 
vielä selvittää.

Erkki Kaskela
LC Salo-Uskela 
TV projektivastaava

Kukonkallion hoivakodin 
asukkaat saivat jouluksi 
21 televisiota

LC Salo-Uskelan aktiviteettitoimikunnan puheenjohtaja Juhani Nyyssönen luovuttamassa 
ja Salon kaupungin Kukonkallion hoivakohdin edustajana Heli Poikela vastaanottamassa 

21 kpl televisiota 20.12.2018.
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LC Turku/Marinan uuden vuoden alkuun sijoitetussa konsertissa 
oli isänmaanrakkaus vahvasti läsnä. Suomalaisen musiikin ilta 
oli seitsemäs Turun saarilla 12 vuotta toimineen klubimme ta-
pahtuma, jossa esiintyvät nuoret lupaukset ja kokeneet taitajat. 
Aiemmat konsertit on järjestetty Taidekappelissa, jossa on kuultu 
aiemmin mm. Robin Packalenin upeaa ääntä kahdesti, jo hänen 
koulupoika-aikanaan.

Hirvensalon kirkko keräsi ison jou-
kon väkeä kuuntelemaan huiluja, ki-
taraa, pianoa, selloja ja lauluja sekä 
katsomaan Raija Lehmussaaren balet-
tikoulun tyttöjen taidokasta tanssiesi-
tystä. Kansainvälisyys oli läsnä hei-
dän kiinalaisen säestäjänsä Shenran 
Wangin ja tilaisuuden juontajan Tuula 
Immonen-Czechin myötä. Regens-

Tanssi: Alexa Myöhänen ja Hanna Välimäki, säestys Shenran Wang piano. 
Esityksen nimi oli Yö meren rannalla Op.34, osa 1 - säv. Heino Kaski.
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burgissa jo pitkään vaikuttanut, ak-
tiivinen klubimme jäsen juonsi kon-
sertin. Hän luki valitsemiaan tekstejä 
Jenni Haukion toimittamasta kirjasta 
Katso pohjoista taivasta. Ne ovat rak-
kaudentunnustus suomalaiselle runo-
udelle.

Torstai 3.1. oli arki-ilta, mutta kon-
sertin myötä siitä syntyi juhla, jossa 
yhteisöllisyyden tunne oli voimakas. 
Lionit olivat kutsuneet paikalle omia 
läheisiään, lapsia, jo ikääntyneitä 
vanhempiaan, lion-veljiä ja muita ys-
täviä. Oli hellyttävää nähdä iloisia ta-
paamisia; kuin suuri leijonaperhe oli-
si pitänyt sukukokousta seurakunnan 
seinien sisällä. Nauru ja puheensorina 
täyttivät tilan ennen konsertin alkua.

Isänmaallista tunnetta kasvatetaan tu-
tuista asioista käsin – rakkaudesta ko-
tiin ja kotiseutuun. Kaikkien elämä ei 
ole tuttua ja turvallista. Ei ole äitiä ja 
isää lähellä. Hyväntekeväisyytemme 
kohde on saarten Hirvensalo, Satava 
ja Kakskerta ja niiden lapset ja nuoret. 
Saarten perhekoteihin on sijoitettu lu-
kuisia lapsia ja nuoria, joita naisklubi 
LC Turku/Marina muistaa konsertista 
saamallaan tuotolla.  

Annamme aikaa vierailemalla per-
hekodeissa: leipoen, mansikoiden ja 
kukkien istutustöitä tehden, seurus-
tellen, muistaen merkkipäiviä, vieden 
jääkiekkomatseihin, luistelemaan jne. 
Jouluna jaamme lahjakortteja vähä-
varaisten perheiden lapsille. Olem-
me järjestäneet yhteistyössä poliisin 
kanssa tapahtumia alueen kouluilla. 
Palveluaktiviteeteista syntyvä hyvä 
mieli kulkee molempiin suuntiin, saa-
jille ja antajille. Jokainen konserttiin 
osallistuja lämmitti mieltä ja antoi 
voimaa ja uskoa tulevien konserttien 
järjestämiseen.

Korkeatasoisessa ohjelmassa oli 
suurenmoiset esiintyjät: Sekakuoro 
Kulkuset, Rebecca Carpelan & He-
lena Tirkkonen, Inkeri Kuosa, San-
na Mansikka Duo, Anni Hinkkanen, 
Trio: Tiitta Moilanen, Siiri Kuusileh-
to, Milda Passi, sekä tanssijat Alexa 
Myöhänen ja Hanna Välimäki säestä-
jineen. He olivat mukana rakentamas-
sa yhteisöllisyyttä, jota tässä maail-
massa tarvitaan. Sydämellinen kiitos 
heille kaikille.

Paljon hyvää palautetta saaneen kon-
sertin päätteeksi lauloimme yhdessä 
yleisön kanssa Sibeliuksen Finlan-
dia-hymnin. Tunnelma oli juhlava ja 
lionsjäsenyyden merkitys suuri.

Tarja Levo
LC Turku/Marina

”Torstai 3.1. oli arki-ilta, mutta 
konsertin myötä siitä syntyi juhla,

jossa yhteisöllisyyden 
tunne oli voimakas.”

Konsertin nuorin esiintyjä Anni Hinkkanen.
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Pienen Violan 
ponnistus kannatti
Pieni ja pirteä LC Turku/Viola tempaisi ja järjesti syksyllä Naisen 
elämää -tapahtuman, joka tuotti hyvää tekijöilleen, osallistujille 
ja lahjoituskohteelle. Tapahtuman äiti on klubin presidentti Tuija 
Lehtonen.

- Nostin keväällä esiin ajatuksen varainhan-
kintatapahtuman kehittämisestä, ja siihen 
jäsenet tarttuivat. Seilin saarelle klubiporu-
kalla seilatessamme löysimme tapahtumal-
le hyvin nopeasti idean: halusimme tarjota 
naisille hyvinvointia. 

- Suunnittelun ja toteutuksen edetessä sain 

Arkean auditoriossa nähtiin upeita juhla- ja arkiasuja Pikku Puodin valikoimasta. Muotinäytöksen mannekiinit 
olivat Marjo Sjöroosin Fashion Teamin oppilaita ja Pikku Puodin henkilöstöä.

LC Turku/Violan presidenttinä tällä kau-
della toimiva Tuija Lehtonen korostaa, 
että toiminta pitää muokata niin, että 

hyväntekeväisyystoiminta tuottaa hyvää 
mieltä kaikille sitä tekeville jäsenille.

todeta, että 17 jäsenen klubissamme on us-
komattoman monipuolista osaamista. Meil-
lä kehittyi myös yhteinen innostus ja yk-
situumaisuus tähän hankkeeseen. Teimme 
pienellä porukallamme lähes kaiken itse: 
hankimme yrittäjiä ja opiskelijoita tarjoa-
maan palveluita, saimme erinomaisen tilan 
tapahtumalle, teimme kiinnostavan ohjel-
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Oriflamen Leena Wibom (vas.) perehdytti juhlameikin teon nikseihin. 
Meikattavana klubipresidentti Tuija Lehtonen.

Hoitojen ja ostosten lomassa sai myös vatsan täytettä, 
herkullisia salaatteja, kahvia ja leivonnaisia. 

man ja markkinoimme sitä.  

- Tapahtuman suunnittelu ja toteutus akti-
voi meitä kaikkia klubissa mukana olevia 
ja ennen kaikkea yhteishenkemme parantui 
selvästi, Tuija Lehtonen toteaa. 

Palveluiden tarjoajat ilmaisivat palautteis-
saan tyytyväisyytensä sekä järjestelyihin 
että yleisömäärään. 

Hyväntekeväisyyspotti karttui odotetusti ja 
saimme kokoon 3000 euroa lahjoitettavaksi 
Turun yliopistollisen sairaalan nuorten psy-
kiatriselle osastolle. 

Klubitoiminnasta hyvää mieltä jä-
senille

Tuija Lehtonen toimii klubin presidenttinä 
toista kertaa. Miltä presidentin tehtävät si-
nusta vaikuttavat?

- Omassa tehtävässäni pyrin muovaamaan 
klubia jäsenet huomioiden. Lionsjäsenyys 
ei mielestäni saa sisältää pakotteita, sillä 
osallistumismäärä ei ole niin tärkeää kuin 
laatu. Hyväntekeväisyystoiminnan pitää 
tuottaa hyvää mieltä kaikille sitä tekeville 
jäsenille.  

Violassa ymmärretään, että harrastustoi-
minnassa on oltava joustava. Ihmisillä on 
elämäntilanteita, jolloin muut asiat kuin 
klubitoiminta menevät etusijalle, ja tämä 
pitää hyväksyä. Jäsen voi välillä pitää tau-
koa, ja osallistua taas kun tilanne sen sallii. 

- Violassa on vähemmän muodollisuuksia, 
mutta kuitenkin toimimme ryhdikkäästi lio-
nideologiaa noudattaen, Tuija toteaa. 

Presidentin tehtävä konkretisoitui Naisen 
elämää -tapahtuman järjestelyissä. 

- Presidentin täytyy osata delegoida. Itses-
tään ei saa tehdä liian tärkeää vaan antaa 
tilaa toisillekin, kiteyttää Tuija roolinsa 
klubin johdossa.   

Tuija Lehtonen kiittelee tämän vuoden A-
piirin ja 4. lohkon rentoa meininkiä. Piiri-
kuvernöörin tämänvuotinen teema ”Haus-
kaa yhdessä” näkyy ilmapiirissä. 

Viola on toiminut parinkymmenen jäsenen 
klubina pian 15 vuotta. Tuki on painottunut 
nuoriin erilaisilla tavoilla. Lisäksi klubi on 
tukenut Kymppikotia, Ensi- ja turvakotia 
sekä vanhuksia vanhainkodissa. Klubin 
oma kummilapsi Sri Lankassa on kasvanut 
nuoreksi aikuiseksi.  

Seuraavan hyvinvointitapahtuman suunnit-
telu on jo klubissa aloitettu. Seuraa ilmoit-
telua syksyllä 2019.

Teksti: Liisa Haapanen
Kuvat: Inga Haaristo
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LC Ypäjän järjestämällä Loimijokisoudulla on pitkät perinteet. En-
simmäinen soututapahtuma oli vuonna 1981 ja siitä lähtien on ta-
pahtuma järjestetty joka vuosi. Tulevan kevään Loimijokisoutu on 
järjestyksessään jo 38.

Tapahtuma on alun perin lionsklubien 
välinen kilpailutapahtuma. Perinteisellä 
soutuveneellä soudettiin noin kymme-
nen kilometrin pituinen matka Loimi-
jokea pitkin. Lähtöpaikkana oli pitkään 
Jokioisten puolella oleva Vaulammin 
silta ja maali oli Ypäjän Kurjensillan 
kohdalla. Matka oli jaettu viiteen vies-
tiosuuteen ja siihen kuului neljä souta-
jien vaihtoa joen rannassa. Soutajia on 
veneessä kaksi, joista toinen soutaa ja 
toinen on perässä, meloen. Soutajia piti 
olla siis kymmenen, ja joukkue toi ki-
saan aina oman veneensä.

Nykyinen Lions-soutu

Soututapahtuma on vuosien mittaan ke-
hittynyt ja muuttunut. Soutumatkaa on 
lyhennetty reilusti ja lähtöpaikka siirret-
ty Ypäjälle. Viime vuosina on kilpailu 
soudettu kahden sillan välillä, osuuksia 
on kolme ja pituutta on yhteensä noin 
kolme kilometriä. Lähtö- ja maalipaik-
ka on Kurjensilta Ypäjän keskustassa ja 
näin on saatu kilpailu lähemmäksi ylei-
söä sekä helpommin seurattavaksi. Ny-
kyisellään ei enää kilpailevien klubien 
tarvitse tuoda omia veneitä, vaan Ypäjän 
klubi tuo kaikille samanlaiset kilpailu-
veneet valmiiksi paikan päälle. Mukaan 
on tullut myös ladyjen pitämä buffetti 
sekä arpajaiset, joiden pääpalkintona on 
ollut aina paikallisen yrityksen valmis-
tama lipputanko.

Mukana myös haastesoutu

Lionsklubien kilpasoudun lisäksi on 
tapahtuman yhteydessä myös haas-
tesoutu-sarja, johon on osallistunut lä-
hiseudun kuntia, paikallisia yrityksiä ja 
yhdistyksiä.

Lähtö on aina jännittävä ja tapah-
tumarikas. Klubimme presidentti am-
puu sillalta lähtölaukauksen. Tässä 
hommassa on alkuvuosina käytetty 
jopa haulikkoa! Veneiden sännätessä 
vauhtiin lähtölaukauksen jälkeen vesi 

pärskyää, airot kolisevat naapurivenee-
seen ja välillä ollaan kylki kylkeä vasten 
kiinni naapuriveneen kanssa. Joen mut-
kissa haetaan hyviä linjoja, myötävirtaa 
ja suotuisaa tuulta avuksi. Jännittäviä 
hetkiä kilpailijoille ja yleisölle tarjoavat 
soutajien vaihdot joen rannassa. Kastu-
matta on tuskin minään vuonna selvitty. 
Huumorimieltä on veneissä myös nähty 
– eräällä klubilla oli haitarin soittaja ve-
neen keulassa koko viestin ajan!

Ja Suomen hevospitäjässä kun ol-
laan, ovat jaettavat mitalit siihen liittyviä 
uniikkituotteita – hevosenkenkiä !
Tulevana keväänä Loimijokisoudut jär-
jestetään 24.5.2019, tervetuloa rentoon 
tapahtumaan.

Teksti ja kuvat: Marko Virtanen
LC Ypäjä

Ladyjen makkaran myynti houkutteli sillalle paljon katsojia.

Soutujen lähtöruuhkaa toukokuussa 2018.
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Merettaret merellä
Uudenkaupungin slogan on ”Meil on meri ihan rannas”. Niinpä ei uuden naisklubin syntyessä yhdeksän 
vuotta sitten tarvinnut meidän paljon pähkäillä nimeä klubille. Halusimme olla kuitenkin niin kansain-
välisiä, että kontaktien helpottamiseksi otimme veden hengettäriltä, merettäriltä ä:n pilkut pois. Ja niin 
olemme Merettaria.

Tapanamme on viettää kauden päättäjäi-
siä juhlallisissa, hieman tavallisuudesta 
poikkeavissa merkeissä, vaikka meillä ei 
vakituista kokoontumispaikkaa olekaan. 
Haluamme toimintakaudella vaihtaa 
maisemaa ja saada oppia ja vaikutteita 
erilaisista tapaamis- ja tutustumiskoh-
teista. Kauden 2017-2018 päättäjäisiä 
päätimme viettää lennokkaasti, vapaasti 
ja hupaisasti. Takana oli erittäin tehokas 
ja työteliäs kausi. 

Kauden aikana klubilla oli kaksi 
suurta, ennen toteuttamatonta koitosta, 
tavallisen vuosisuunnitelman mukaisen 
toiminnan lisäksi. Suuret koitokset olivat 
erinomaisesti toteutuneet Nuorten puhe-
kilpailu ja UkiLove. Molemmat osoit-
tautuivat menestyksiksi, mutta eihän sitä 
suunnitellessa, valmistautuessa ja vielä 
toteuttamisen hetkelläkään tiedä, kuin-
ka projekti toteutuu kokonaisuudessaan. 
Etenkin hallitusvastuussa olevat elivät 
jännittäviä aikoja.

Hallituksen jäsenten vapaaehtoisen 
harrastuksen tehtävät kävivät töistä, ja 
väliin ylitöistä. Mutta lopussa kiitos 
seisoi ja UkiLoven yleisömenestyksen 
avulla Leijonahuoneen hyväksi saatu 
potti oli mittava: 4200 euroa. Kauden 
lopuksi helpottunut hallitus päätti, että 
klubin päättäjäiset pidetään laivalla, ke-
veästi keikkuen, mutta juhlakokouksen 
merkeissä. Sihteeri Virpi Louhivuori va-
rasi mukavat laivatilat Vikingiltä ja niin-
pä vuoden toimintakertomus käsiteltiin 
laivan viihtyisässä kokoustilassa, ava-

rien ikkunoiden äärellä, meren laineita 
katsellen.

Kauden päätöskokoukseen liittyi 
myös aktiivisten jäsenten palkitseminen. 
Presidentti Paula Saarni sai yllätyksek-
seen rintaansa kuvernöörin ansiomerkin 
ja sihteeri Virpi Louhivuori hyvän sih-
teerin mitalin.  Valikoimassa kun ei ollut 
supersihteerin merkkiä. Ja rahastonhoi-
taja Vuokko Tyvi palkittiin klubin rahas-
tonhoitajan palkinnolla.

Tilaisuuden yllätysnumero oli myös 
klubin hankkima Melvin Jones -tunnus-

tus klubin perustajapresidentille ja Jalo-
peuran pitkäaikaiselle päätoimittajalle, 
Pirjo Koskenroudalle. LCIF:lle vuosien 
mittaan lahjoitetut varat olivat menneet 
katastrofirahastoon.

Merettarien hilpeä joukko aiheutti 
hyvää tuulta merellä. Taidamme olla voi-
manaisia? Vai luonnonvoimia?

Niin tai näin, me juhlimme 10-vuo-
tisjuhliamme keväällä 2020. Tämä ol-
koon alustava kutsu.

P. Kos



JALOPEURA 201960

Naiset kokoontuivat lionshengessä 5.2.2019 Kavalton tilalla Kaarinan Piikkiössä. Paikalla oli yli 60 
naislionia ja ladya. Tarkoituksena oli pitää hauskaa, jakaa lionstietoutta ja ajankohtaista informaatio-
ta. Piirin naisten ilta toteutettiin neljättä kertaa ja tarkoitus on jatkaa perinnettä. Nyt järjestäjävuoros-
sa oli LC Turku/Lucia.

LC Turku/Lucian presidentti 
Hilkka Mäkelä toivottaa kaikki tervetulleiksi

Uudet jäsenet kummeineen VDG Heikki Mäki ojentaa 100%:n 
presidentinpalkinnon Sirpa Laineelle
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Vastuullinen sijoittaminen kiinnosti

Turun Handelsbankenin sijoitusjohtaja 
Tommi Rouna kertoi vastuullisesta si-
joittamisesta. Hän totesi, että sijoittajat 
ovat nykyään kiinnostuneita vastuulli-
sesta sijoittamisesta ja on todistettu, että 
vastuullisen sijoittamisen tuotto on pit-
källä aikavälillä hyvä ja kannattava. 

Tommi Rouna selvensi, että vastuul-
lisen ja eettisen sijoittamisen välille ei 
voi laittaa yhtäläisyysmerkkejä, vaan 
eettinen sivuaa vastuullisuutta. Esimer-
kiksi alkoholi- ja tupakkateollisuuden 
täydellinen poissulkeminen sijoitustoi-
minnasta johtaisi harmaaseen talouteen, 
joten vastuullista on rajoittaa tietoisesti 
epäeettiseksi katsottuja aloja. Vastuulli-
nen sijoittaminen nojaa kansainvälisesti 
hyväksyttyihin sopimuksiin ja normei-
hin. 

Palveluvoimaa pienissäkin klubeis-
sa, mutta lisää lioneja tarvitaan

Varapiirikuvernööri Heikki Mäki kertoi 
iloisena, että A-piiri on tällä hetkellä ai-
noa maamme 14 piiristä, jossa jäsenmää-
rä on noussut ja yksi uusi klubi on perus-
tettu. Klubeja A-piirissä on 89.

”Klubien koko vaihtelee melkoisesti, 
mutta koko ei aina määrää klubin aktii-
visuutta: myös pieni klubi voi olla aktii-
vinen ja tehdä paljon hyvää ja osallistua 
piirin ja liiton aktiviteetteihin omien ak-
tiviteettiensä lisäksi”, toteaa VDG Heik-
ki Mäki. 

Piirin jäsenjohtaja Ulla Rahkonen 
kertoi valtakunnallisesta jäsenhankin-
takampanjasta Haku päällä – Kom med 
och hjälp. Siinä esitellään lionstoimintaa 
ja mahdollisuutta liittyä klubin jäseneksi. 
On tärkeää tiedostaa, että auttavia käsiä 
tarvitaan palveluvoiman lisäämiseksi. 

”Hyvä ilmapiiri on tärkeä elementti 
klubissa viihtymisessä”, Ulla Rahkonen 
korosti.

Tässäkin tilaisuudessa LC Turku/
Luciaan otettiin juhlallisesti kaksi uutta 
jäsentä. Aiemmin oli otettu jo yksi uusi 
jäsen. Uuden jäsenen kummi huolehtii 
siitä, että uusi jäsen tulee kaikille klubi-
laisille tutuksi. Kummin velvollisuus on 
perehdyttää hänet klubin toimintaan ja 
koko järjestöön.

Ilo-teemalla illan viettoa

Klubimme huvitoimikunta Anitta Ron-
kainen, Merja Lehtilä ja Sirpa Laine oli-
vat järjestäneet hauskan Tanssii Leijoni-
en kanssa, TLK -kantaesityksen. Omat ja 
vieraat saivat osallistua tanssikilpailuun, 
jossa musiikkina oli ei-tanssimusiikkia. 
Tanssi sujui vauhdikkaasti, tuomarointi 
oli sanavalmista ja nauru herskyi. For-
maatti muistutti televisiosuosikki Tans-
sii Tähtien Kanssa, TTK:ta. Ohjelmassa 
on aineksia uudeksi lionsaktiviteetiksi! 
Pientä hiontaa ja paketti on valmis. 

Lionien puolisot mukaan!

Naisten ilta oli suunnattu myös ladyil-
le. Moni A-piirin lady toimii aktiivisesti 
miesklubin ohessa. Olikin hienoa nähdä 
noin 15 ladya paikalla. Heillä on omia 
aktiviteetteja ja omia säännöllisiä ta-
pahtumia. Puolisotoiminta on arvokas-
ta. Useamman klubin teatteritoiminta, 

markkinat ja vastaavat aktiviteetit tarvit-
sevat sekä lioneita että heidän puolisoi-
taan.

Hilkka Mäkelä
presidentti, LC Turku/Lucia

Kuvat: Riitta M. Aalto

Tanssin menoa. Kuva: Aila KempasRunsas arvottavien määrä

Onkos tuttuja? Vappu Pimiä ja Mikko Leppilampi? 
Vähän niin kuin Merja Lehtilä, Sirpa Laine ja Anitta Ronkainen
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Durat valmistetaan hyödyntämällä kierrätysmuovia 
ja se on 100-prosenttisesti kierrätettävää. 

www.durat.fi

Myynti ja showroom Puistokatu 3, 20100 Turku
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LC Koski Tl

HÄRKÄTULET 5.1.2019

LC Koski Tl on useampana vuonna järjestänyt ”muinaiset härkätulet” vanhan Hämeen Härkä-
tien varrella Kosken Tl keskustan ympärille. Tulet on järjestetty tekemällä jätkänkynttilöitä ja 
tulet on sytytetty samaan aikaan illalla Härkätien varrelle.

Härkätulet vuonna 2019 - Uudis-
tettu tapahtuma kuntalaisille ja 
perheille

Tänä vuonna Härkätulet olivat hieman 
erilaiset. Kosken Tl kunta täyttää 150 
vuotta ja yhdessä kunnan kanssa ideoim-
me Härkätulet-tapahtuman myös juhlis-
tamaan tätä juhlavuotta. Teimme Härkä-
tulista 150 ”kuvion”, joka sitten kuvattiin 
dronella ilmasta käsin.

Tapahtuma oli koottu yhteen paikkaan, 
Nuortentuvan kentälle, johon kunta oli 
myös jäädyttänyt jään. Näin perheet ja 
muutkin kutsuttiin Härkätulien ohessa 
myös luistelemaan. Paikalla oli makka-
ra- ja mehutarjoilu, jonka järjestimme 
yhdessä kunnan ja yhteistyökumppa-
niemme kanssa. Mukana olleet Lions 
Ladyt huolehtivat tarjoilusta. Paikallis-
lehdessä oli ilmoitus tapahtumasta.

Tilaisuus onnistui yli odotusten

Lauantai-iltana tapahtumaan osallistui 
yli 300 henkilöä, myös naapurikunnista. 
Tunnelma oli välitön ja iloinen, osin juh-
lavakin, ja kentällä oli luistelijoita koko 
perheen voimin. Tapahtumasta jäi hyvä 
mieli. Se oli hyvä osoitus siitä, kuinka 
yhteistyöllä ja ilman suuria rahallisia pa-
nostuksia voidaan saada paljon aikaan.

LC Koski TI
Veljet ja Ladyt
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A-piirin kuvernöörien hyvää tekevä reissu Tarttoon

- Yhteydenpito, yhteistyö ja 
ystävyys vahvistuvat

A-piirin ja Viron lionien välillä kirjoitettu, virallinen ystävyyssopimus ei ole vain tekstiä paperilla, vaan 
lämmintä ja tiivistyvää yhteydenpitoa. Se rikastuttaa ja aktivoi kummankin osapuolen toimintaa. A-
piirin kuvernöörikillan kesäreissu suuntautui suomalaisille tuttuun kulttuurikaupunkiin, Tarttoon. Oh-
jelman suunnittelusta vastasi PDG Reino Laine, yhdessä Viron kuvernöörien kanssa.

Kuvassa PDG Antero Siivola ja PDG Reino Laine ovat luovuttaneet A-piirin PDG-killan lahjana Aaltomaljakot  Viron ystäville, 
jotka mahdollistivat ystävyysvierailun onnistumisen toukokuussa 2018.

Henkilöt vasemmalta oikealle: 
PDG Antero Siivola, LC Kaarina, D 107A PDG-killan perustajajäsen, 

PDG Heino Anderson,  LC Tartu, D 120 PDG-killanpj. 2017 - 2018, 
DG Ragnar Lõivukene,  LC Tartu, D 120 piirikuvernööri 2017-2018 

PDG Andres Lukin, LC Saku, D 120 - D 107A ystävyyspiirien tukilion,  
PDG Reino Laine, LC Somero, D 107A PDG-killanpj. 2017-2018, Tarton ystävyys matkanjohtaja

A-piirin PDG-killan ja Tarton alueen lionien tapaaminen ravintola Ruutikellarissa. PDG-killan puheenjohtaja Reino Laine 
luovuttaa A-piirin pöytästandaarin vierailun isäntäklubille, jonka vastaanottaa LC Tartun presidentti Udo Viilukas.
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Toukokuinen helle hiveli pintaa ja al-
kavan kesän vehreys ihastutti silmää, 
kun ajelimme bussilla Tallinnasta 185 
kilometrin matkan kohti Tarttoa. Bussi-
matka olikin hyvää lepoa, ennen suun-
niteltua, tehokasta ohjelmaa Tartossa. 
Perille päästyämme emme kauaa hotelli 
Londonissa viivytelleet, kun olimme jo 
menossa kohti A. Le Coqin perinteikäs-
tä panimoa. Tämä nykyisin suomalai-
somistuksessa oleva kaunis, perinteinen 
panimo on rakennettu veden äärelle, vi-
rolaisten rakastaman Emajoen rantaan. 
Saimme tutustua talon väen ja lionien 
opastuksella kauniisiin, vanhoihin tiloi-
hin ja välineisiin ja samalla nähdä pa-
nimon nykytekniikan valtavat raamit. 
Niinpä pääsimmekin kiipeämään korkei-
den sammioiden ylle, avautuvia kaupun-
kinäkymiä katselemaan. Siinä oli päivän 
urheiluosuus. Ja sen jälkeen saattoi tode-
ta, että kylläpäs olut on hyvää!

Illan ohjelmassa oli paikallisten LC 
Tartun lionien tapaaminen perinteikkääs-
sä hansakulttuurisessa rakennuksessa, 
Ruutikellarissa. Keskieurooppalaistyy-
lisessä, suuressa oluttuvassa aistii vuo-
sisatojen ajalta historian havinan ja on 
helppo kuvitella Tarton yliopiston suo-
malaiset opiskelijat tuoppeineen tuohon 
ympäristöön. Isäntämme eivät aina tul-
kanneet vironkielisiä puheitaan, koska 
olettivat varmaan sukukielten avautuvan 
meille helposti. Virolaisilla on kuitenkin 

Maarja-kylän johtaja Ly Mikheim esittelee helppokulkuista puupolkua. 
Keltaiset osuudet on maalannut Viron presidentti Kersti Kaljulaid, 

adjutantit maalasivat muilla väreillä.

Maarja-kylän penkki, joka on kunnianosoitus ja muisto LC TARTU -klubin DG:n 1998-1999, Elmar Sakkovin, 
tekemästä merkittävästä lionstyöstä D120-piirin hyväksi. Penkin on lahjoittanut Maarja-kylälle LC PÕLVA 

Lions-järjestön täyttäessä 100 vuotta 2017. Penkin on suunnitellut edesmenneen PDG Sakkovin puoliso Helmi.
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enemmän harjoitusta suomen kielessä 
kuin meillä Eestin kielessä. Hyvä tahto 
ja tarkoitus välittyivät kuitenkin ja ilta 
kruunasi mainion matkapäivän.

Seuraavana päivänä katselimme kau-
punkia ja menimme tutustumaan kau-
pungin ytimeen, Tarton yliopistoon. Näi-
tä tiloja on katsellut monen sukupolven 
suomalaiset opiskelijat. Yliopistoa vas-
tapäätä on kahvila, jonka pöydän ääres-
sä Eino Leinolla ja Aino Kallaksella on 
ollut tapana pelata shakkia. Katselimme 
ihanan kahvikupposen ja leivoksen ää-
rellä Marja-Leena Knuutisen kanssa so-
pivaa pöytää shakille, hiljaiselle nurkalle 
ja paikalle, missä olisi hyvä katsella sa-
malla myös muita kahvilavieraita. ”Täs-
sä mä istuisin, jos olisin Aino Kallas!” 
Osuimmekohan oikeaan?

PDG Heino Andersson johdatteli 
meidät upeaan Viron kansallismuseoon. 
Arkkitehtuuri on lennokas ja näytteille-
pano on mielenkiintoinen, moderni ja 
vaihteleva. Saimme nähdä mm. ensim-
mäisen Eestin lipun, jonka salassapidon 
historia on huikea. Hiljaisen kunnioituk-
sen tunteet heräsivät historian todisteita 
katsellessa. Erityinen tilanne oli myös se, 
että aulan tiloissa oli meneillään kansain-
välinen floristien kilpailu. Emme saaneet 
sanoa sanaakaan kilpailijoille, mutta tai-
simme peukuttaa suomalaisille kisaajille.

Illallisen vietimme yhdessä hotellis-
samme, Viron piirikuvernöörien kanssa. 
He yllättyivät iloisesti Reinon lahjoitta-
mista Aalto-vaaseista, hyvän yhteistyön 
kiitoksena. Viron kuvernöörit olivat 
pukeutuneet sinikeltaisiin lionsasuihin-
sa. Saimme hyvän esityksen tulevasta 
Eurooppa-kokouksesta, Lions Europa 
Forumista 4.-6.lokakuuta 2019. Teemana 
on Market of Ideas, todella kiinnostava 
ja lupaava tilaisuus!

Lauantai-aamuna lähdimme maaseu-
tukierrokselle. Ensimmäinen kohde oli 
Moosten kartano, valtava asumuskomp-
leksi kouluineen, talleineen ja lampurin 
kauppoineen. Seuraava kohteemme oli 
vaikuttava ja viihtyisä, kehitysvammai-
sille rakennettu Maarja-kylä. Taloon tul-
tuamme jakauduimme kahteen ryhmään, 

Moosten kartanon aluetta.

Eestin kansallismuseo Tartossa.

Näköaloja A. Le Coqin panimolla.
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meitä oli niin paljon. Taisi ryhmien oh-
jelma poiketa hieman toisistaan, mutta 
meille esiintyi ujo tyttö, joka kainosti 
kävi opettajan ehdotuksesta pianon ää-
reen. Ja esitys oli hieno! Se oli harjaantu-
nut ja varmaan paljon harjoiteltu. Ruoka 
oli asukkaiden valmistamaa ja maukasta. 
Tutustuimme käsityötuvan pikku kaup-
paan ja ostimme hauskoja pikku esineitä. 
Asukkaiden kodit olivat harkittua ark-
kitehtuuria: Huoneisiin avautui luonto 
ikkunoista, joiden aukko oli lattiasta kat-
toon! Siinä on helppo seurata luonnon 
muutoksia ja vuoden kulkua. Pihalla oli 
asukkaille mieluisat keinut. Keinuihin 
oli halukkaita niin paljon, että niitä ha-
luttiin rakentaa lisää. Niinpä pistimme 
siltä seisomalta pystyyn keräyksen, jolla 
saatiin perusrahasto uusia keinuja var-
ten. Tämän hankkeen toteutuksesta ja 
loppuun suorittamisesta lupasivat vasta-
ta yhdessä PDG:t Reino Laine ja Raivo 
Kokser. Kiikkujen hankinta ja toimitus 

tapahtuisivat sitten myöhemmin, paikal-
listen toimin. 

Maarja-kylän johtaja Ly Mikheim 
esitteli meille ylpeänä kylää ja sen toi-
mintaa. Sen ympäristö ja toiminta on niin 
esimerkillistä ja kiinnostavaa, että maan 
hallinto ja varmaan yleisökin seuraa ky-
län työtä ja menestystä. Viron presidentti 
Kersti Kaljulaid oli maalannut ihan oma-
kätisesti puurimoista tehtyä polkua, joka 
helpottaa kulkua ja rollaattorin käyttöä. 
Presidentti oli maalannut keltaiset säleet, 
turvamiehillä oli käytössä sitten eri vä-
rit. Olipa mukava saada itsekin osallistua 
kylän kehittämiseen, kiikkujen avulla.

Vielä ihastelimme matkalla Räpi-
nan puutarhakoulua. Ilta oli jo pitkällä, 
mutta kun tuli puheeksi, että aika lähel-
lä on Peipsijärvi, suuri rajajärvi Venäjän 
ja Eestin välillä, siitäpä Tenhusen Pertti 
innostui ja sai muutkin ylipuhutuksi te-
kemään pikku mutkan matkaan. Kylläpä 
kannatti käydä katsomassa. Suuren jär-

ven toisella puolella, kuitenkin lähellä oli 
Venäjä ja tällä toisella rannalla ihastelim-
me nuorten modernia vesiurheilua. Kau-
niit omakotitalot kertoivat vuosikymme-
nien kehityksestä niillä rannoilla.

Paluumatkalla oli meneillään vielä 
Viron keväinen suurtapahtuma, Turin 
kukkamessut. Ne antoivat aiheen kier-
rellä messualueella lystien houkutusten 
parissa. Aurinko paistoi niin kuumasti, 
että matkakumppanit löytyivät helposti 
keidaspaikoista.

Tämä matka taisi saada osallistujat 
innostumaan lähtijöiksi uusille ystävyys-
reissuille.

Matkalaiset kiittelivät Reinoa, mat-
kan johtajaa runoilla ja lauluilla. Kuten 
tiedätte, ”linja-autossa ompi tunnelmaa” 
ja olihan sitä! Kiitokset vielä, Reino ja 
Raivo!

Pirjo Koskenrouta

A-piirin kuvernöörikillan matkalaiset juhlareissulla, sillä kuvernöörikilta täyttää 
20 vuotta nyt meneillään olevalla kaudella. Taustana Maariakylän urheilukenttä.

Lahjoitettujen kiikkujen luovutus syksyllä 2018. Kiikut nimetty ”Reino” ja ”Raivo” -kiikuiksi. Kuvassa iloiset kyläläiset ja sponsorit.

A-piiri ja 
Jalopeura 
onnittelee 

20-vuotiasta 
kuvernööri-

kiltaa!
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Leijona lähikuvassa 
- PDG Reino Laine
PDG Reino Laine on tuttu näky kokouksissa, juhlis-
sa ja tapahtumissa. Usein hän on paikalla ja vastaa 
jostain merkittävästä tehtävästä. Olemme tottuneet 
näkemään hänet  vakaana ja säntillisenä, virka-asu 
päällä, aktiivisuudesta kertovat pinssit rintapielessä 
kiillellen. Ja juhlissa kilisevät kiitosmitalit. Leppeä hy-
mykin vilahtaa välillä. 

Tehdäänpä lähempää tuttavuutta ja otetaan muu-
tenkin selvää, miten tämä tutuksi tullut mies huilaa 
ja latautuu.

Sanotko olevasi Leijona vai Lion? 
Perustele!

Olen molempia! Horoskooppimerkiltäni-
kin olen Leijona. Tuttavallisessa keskus-
telussa voin käyttää Leijona sanaa, mutta 
kyllä virallisessa keskustelussa puhuttelen 
Lions-järjestön jäseniä sanalla Lion. Joten 
kyllä minä olen lion.

Mitä sellaista on lionstoiminta si-
nulle antanut, jota liittyessäsi et olisi 
voinut edes aavistaa?

En osannut odottaa, miten paljon saan 
uusia hyviä ystäviä, arvostusta ja kun-
nioitusta. En myöskään aavistanut 1988 

antaessani lions-lupauksen, että olen 30 
vuotta myöhemmin edelleen aktiivisesti 
päivittäin mukana lionstyössä.

Kauanko olet ollut jäsenenä ja mi-
ten luonnehtisit koko lionsuraasi?

Marraskuussa 2018 tuli siis 30 vuotta täy-
teen.Minun ei ole koskaan tarvinnut pyr-
kiä tehtäviin, sillä toiset lionit ovat ohjail-
leet uraani. Jopa piirikuvernöörin virkaan 
tuli kirjallinen ”määräys” viideltä A-piirin 
edelliseltä kuvernööriltä. Minun on tar-
vinnut vastata vain myöntävästi, niin kuin 
Lions-lupauksessa kehotetaan. Itsellekin 
on tullut yllätyksenä, miten niistä kaikis-
ta tehtävistä on selvitty, jopa kiitettävästi. 

Päivääkään en antaisi pois.

Mitkä ovat olleet mieluisimmat ja 
tärkeimmät tehtäväsi?

Kaikki tehtävät ovat olleet mieluisia, kun 
niihin on perehtynyt. Piirikuvernöörin teh-
tävä avasi näkemyksen kansainväliseen 
toimintaan ja toi mukanaan kymmeniä 
uusia ystäviä. Arne Ritari-säätiön halli-
tustyö ja puheenjohtajuus kolmen vuoden 
ajan opetti ja toi taas lisää ystäviä. Kolme 
vuotta Punainen Sulka päätoimikunnan 
logistiikkavastaavana antoi paljon työtä ja 
valvottuja öitä, mutta ”lopussa kiitos sei-
soo” päti tässäkin tehtävässä. Oli hienoa 
astella liiton 2018 vuosikokousjuhlassa 

Klapeja teen ahkerasti, 10-30 heittokuutiota vuodessa Paluumatkalla Honolulun kokouksesta, Manilasta
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lavalle pokkaamaan ansiomerkkiä ja olla 
ylpeä tehtävän onnistumisesta.

Leijonaurasi tähtihetki?

Kyllä se oli kuvernöörikaudella A-piirin 
vuosikokous 2013 Somerolla. Mukana oli 
kansainvälinen johtaja ID Benedict Ancar 
ja PID Harri Ala-Kulju, sekä Lions-liiton 
puh.joht. CC Seppo Söderholm. He olivat 
mukana koko päivän kestävässä ohjemas-
sa. Kutsuvieraille ja puolisoille oli järjes-
tetty kartanokierros ja vierailu kirjailija 
Kaari Utrion luokse. 

Minulla oli samaan aikaan piirihallituksen 
kokous. Iltapäivällä oli vielä vuosikoko-
us ja vuosijuhla. Juhla oli menestys, sillä 
osallistujia oli n. 200. Omalle LC Some-
ron klubille vuosikokous oli taloudellinen 
menestys, sponsorien ansiosta. Kyllä illal-
la oli hyvä mieli kaikesta onnistumisesta 
ja saamastani Melvin Jones jäsenyydes-
tä sekä ID Benedict Ancarin antamasta 
kv.presidentin kunniakirjasta. 

Oli helpottunut olo hyvästä kuvernöö-
rikaudesta, joka sai juhlavan päätöksen. 
Tähtihetkeksi voidaan myös sanoa viro-
laisten kuvernöörien järjestämää yllätystä 
Oulun vuosikokousjuhlassa heidän luo-
vuttaessaan minulle, Viron ensimmäisel-
le ulkopuoliselle lionille heidän RUKKI-
LILLE ansiomerkin. Tämä oli tunnustus 

hyvien suhteiden luomisesta Viron ja Suo-
men lioneiden välille. 

Sinut tunnetaan haasteita ja vastuu-
ta ottavana lionina. Mikä on jaksa-
misesi ja sitoutumisesi salaisuus?

Eväät olen saanut kotoa, yrittäjäperheen 
lapsena. Isäni opetti, että mitä tehdään, se 
tehdään kunnolla, niin hyvin kuin osataan, 
aina parasta yrittäen. Oma, yli 40 vuotta 
jatkunut yrittäjän ura on koulinut minua 
joskus ankarastikin. Opetus on ollut, että 
periksi ei saa antaa, on jaksettava ponnis-
tella.           

Uskallatko kertoa, mikä joskus mei-
ningissä pännii?

Välinpitämättömyys yhteisiin hankkei-
siin. Jättää suorittamatta lupamaansa teh-
tävä. 

Mikä on rentouttavinta ja hauskin-
ta tekemistä lionstoiminnan ulko-
puolella?

Kyllä vapaa-ajan asunnolla meren rannal-
la vietetty aika on tullut tärkeäksi. Siellä 
hyvien ystävien kanssa kalastelu, sauno-
minen ja seurustelu on mieluista. Myös  
liikkuminen luonnossa antaa voimia ar-
keen. Olen Lapin hullu. Tilaisuuden tullen 
matkustelu ja uusiin kohteisiin tutustumi-

nen, johon sain kipinän jo 16-vuotiaana 
Euroopan kiertueella. Ensi kesänä mat-
ka suuntautuu Balkanille ja sieltä Italian 
poikki Milanon Lions Conventioniin. Hei-
näkuussa tapaan virolaisia ystäviä Viron 
lioneiden kesäpäivillä. Olen kasvanut niin 
kiinni lionstoimintaan, että se on mukana 
päivittäin ainakin ystävien välityksellä.

Mikä musiikki on sinulle mieluisin-
ta ja mistä kirjasta olet nauttinut?

Jo 50- luvulla kävin Helsingissä Musiik-
ki Fazerilla valitsemassa uudet äänilevyt 
myyntiin isäni liikkeeseen. Mieluisinta on 
kuunnella 1950- ja 60-luvun iskelmiä, ne 
ovat tuttuja. Viime vuosina en ole romaa-
neja lukenut. Nuorempana tuli luettua pal-
jonkin, nyt se jää luontokirjoihin. Lapin 
hulluna tulee mieleen n. 40 vuoden takaa 
Reino Leväslaihon kirjoittama Tuuloman 
tie. Tämän kirjan tarina kiinnosti ja ha-
lusin sen luettuani käydä Murmanskissa. 
Matka toteutuikin ivalolaisten ystävien 
kanssa 1980-luvun alkupuolella.

Mitä haaveita ja unelmia sinulla on?

Tässä iässä suurin haave on säilyä mah-
dollisimman terveenä ja unelma on säilyt-
tää puoliso ja hyvät ystävät pitkään mu-
kana.
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Isäntäperhe Luomanen kesällä 2018

Luomasen perhe Raisiosta: isä Ari, äiti Marja, Lassi (20 v.) ja Juuso 
(12 v.) sekä Lions-vaihtoon tullut nuori: Tommaso (16 v.). Uusia ko-
kemuksia itsellekin, isäntäperheenä.

Heinäkuun alkupuolella saimme yllättä-
vän puhelun: Suomeen on tulossa nuoria 
Lions-vaihtoon, eikä kaikilla vielä ole 
isäntäperhettä. Olimme juuri valmistau-
tumassa omalle lomamatkallemme Rii-
kaan. Nuoret saapuisivat heti seuraavana 
päivänä matkalta palattuamme. Pohdim-
me, pystyisimmekö hyppäämään tähän 
mukaan. Esikoisemme Lassi, joka oli 
ollut muutama vuosi sitten vastaavalla 
vaihdolla Italiassa, oli sitä mieltä, että 
mikäli emme tähän tartu, tulisimme sitä 
katumaan loppuikämme. Päätimme ryh-
tyä isäntäperheeksi.
 
Meitä jännitti, miten tulemme selviä-
mään varsinkin ruokapuolesta. Me kun 
emme ole mitään innokkaita ruuanlait-
tajia ja repertuaarikin on varsin vaati-
maton. Hyvin siitä kuitenkin selvisimme 
ja ruoka kuin ruoka tuntui maistuvan 
16-vuotiaalle, italialaiselle Tommasolle. 
Hän oli kiinnostunut suomalaisista pe-
rinteistä ja ruuista ja halusi kokeilla in-
nokkaasti uusia makuja. Saimme myös 

opastusta oikeaoppiseen pastan keittämi-
seen. Pelkkä pasta ilman kastiketta voi-
kin olla niin hyvää, nam!  Tommaso val-
misti meille myös perinteisen italialaisen 

jälkiruuan, Salame al cioccolaton, joka 
myös maistui erittäin hyvältä ja resepti-
kin saatiin. Suomalaisten pullien resepti 
taas lähti Italiaan.
 
Rauhallinen ja kohtelias Tommaso ei 
ehkä vastannut täysin stereotypiaa räis-
kyvästä italialaisesta, ehkä hieman sil-
loin, kun tv:stä tuli jalkapalloa, jossa sat-

Tommaso, Marja ja Ari Turussa förilautta-ajelulla

Tommaso leikkaa tekemäänsä jälkiruokaa
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tui sopivasti olemaan Italia mukana.
 
Kymmenen päivän aikana tutustuimme 
niin Raisioon, Turkuun kuin Naantaliin-
kin. Vesibussilla teimme retken Vepsän 
saarelle, jossa kiersimme luontopolkua, 
grillasimme makkaraa ja vietimme aikaa 
rannalla, vaikka täällä vesi oli melko kyl-
mää. Tutustuimme myös Vanhaan Rau-
maan ja vietimme aikaa mökillä saunoen 
ja uiden. Raisionjoella kävimme melo-
massa – asia, jota emme itse ole saaneet 
aikaiseksi kokeilluksi, vaikka ihan lähel-
lä tällainenkin hieno mahdollisuus on! 
Osallistuimme muiden vaihtoperheiden 
kanssa Naantalissa Unikeonpäiville ja 
kävimme kiipeilemässä puiden latvoissa 
Flowparkissa. Näitäkään asioita ei vaan 
ole tullut itse tehdyksi, joten uutta tuli 
kokeiluksi ja nähdyksi. Saunasta Tom-
masolla ei ollut minkäänlaista käsitystä, 
mutta heti ensimmäisen kerran jälkeen 
hän totesi sen rentouttavaksi ja virkistä-
väksi kokemukseksi. Hänestä kehkeytyi-
kin innokas saunoja ja ehdimmekin sau-
noa useita kertoja erilaisissa saunoissa. 
Saman päivän aikana parikin kertaa! Ja 
uimassa toki kävimme aina, kun oli mah-
dollista. Suomen helle varmasti myös 
yllätti vieraamme. Lassi ja Tommaso 
kiertelivät myös erikseen jonkin verran 
ja viettivät aikaa keskustellen – italiaksi 
tietenkin!
 
Isäntäperheenä oleminen oli antoisaa ja 
näinkin lyhyessä ajassa Tommaso alkoi 
tuntua perheenjäseneltä.                                       

Marja Luomanen, Raisio Tommaso, Lassi ja Marja uimassa Olkiluodon mökillä

Kiipeilemässä Turun Flowpark-kiipeilypuistossa

Ensi kesän A-piirin nuorisovaihtoleiri  
keskittyy luontoon ja kestävään kehitykseen
Yksi ensi kesän viidestä Suomessa järjestettävästä nuorisoleiristä pidetään Turussa Linnas-
mäessä 1.-11.8.2019. Paikalle odotetaan n. 30 leiriläistä ympäri maailmaa, ja leirin nimen 
”Lions Youth Camp The Baltic Sea – Enjoy Unique Archipelago” mukaisesti he pääsevät tu-
tustumaan esimerkiksi upeaan saaristoomme, Kuhankuonon kansallispuistoon, Ruissalon 
luontoon ja Peltolan siirtolapuutarhaan.

Isäntäperheet ovat nuorisovaihdossa avainasemassa
Leirin lisäksi Suomeen tulevien nuorten vaihtoon kuuluu isäntäperhejakso, ja tähän tarvitsemme nyt paljon lisää 
perheitä! Isäntäperhejakso on 20.7.-1.8.2019 välisenä aikana (Euroopan ulkopuolelta tuleville 13.7.-1.8.2019). 

Isäntäperheeksi sopii ihan tavallinen perhe ja yhtä hyvin myös yksinhuoltajaperhe tai lapseton pariskunta. Opti-
maalinen tilanne olisi, jos perheessä olisi suurin piirtein samanikäisiä nuoria tai vaihtoon haluava tai vaihdossa jo 
ollut nuori- tai mikäli perheellä olisi mahdollista ottaa kaksi nuorta, jolloin heillä on seuraa toisistaan. Tärkeintä on 
avoin mieli ja halu kansainvälistyä. Vaihdon kieli on pääasiassa englanti.

Lisätietoa Lions-nuorisovaihdosta ja isäntäperheasioista www.lions-piiri107a.fi/fi/nuorisovaihto. 

Isäntäperheeksi voi ilmoittautua tai kysellä lisää: Riikka Flaaming, riikka.flaaming@luukku.com, 040-594 3621

Leiristä lisätietoja antavat: Marja-Leena Knuutinen, marja-leena.knuutinen@lions.fi  ja Kaija Honka, kaija.honka@lions.fi
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Nuorisovaihdosta jäi tilkkupeitto 
ja mahtavat kokemukset

LC Turku/Viola lähetti viime kesänä nuorisovaihtoon Kerttu 
Jalaksen, joka halusi ja pienten sattumusten jälkeen myös pää-
si Kanadaan. Hänen host-perheensä asui Woodstockissa. Kert-
tu pääsi auttamaan host-äidin myymälässä ja sai sieltä ihanan 
muistonkin mukaansa.

Host-vanhemmat 
saattelivat leirille

Itseompelema tilkkupeitto
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Miten sait tietää Lions-nuorisovaih-
dosta?

Kerttu Jalas: 
Äidin ystävä, Pipsa Tamminen, alun perin 
kertoi vaihdosta, kun Suomeen tuleville 
nuorille etsittiin perheitä. Meidän per-
heessä on ollut kesävaihtari vuonna 2016 
ja 2017.

Miksi päätit itse lähteä vaihtoon?

KJ: Halusin saada kokemuksia yksin ul-
komailla matkustamisesta ja koko vuoden 
vaihto tuntui liian pitkältä.

Milloin teit hakemuksen? Miten ha-
keminen sujui?

KJ: Tein hakemuksen jo ennen vuoden-
vaihdetta. LC Turku/Violan Merja Nygård 
kävi meillä kotona haastatte-lemassa mi-
nua ja neuvoi hakemuksen tekemisessä. 
Merjasta oli suuri apu, hän piti huolta 
aikataulusta ja auttoi esim. valokuvien 
muokkaamisessa.

Ykköstoiveekseni laitoin Kanada ja toi-
seksi vaihtoehdoksi Saksa. Keväällä odot-
telin pitkään vahvistusta leiripaikasta ja 
perheestä. Kun mitään ei alkanut kuulua, 
äitini soitti Suomen Lions nuorisovaihdos-
ta vastaavalle Tuomo Rajalalle ja saimme 
tietää, että minut oli valittu Kanadaan. Se 
oli mahtava uutinen! Varsinkin, kun kuu-
limme, että Suomesta Kanadaan oli valittu 
vain kolme henkilöä.

Kun sitten kesäkuussa olimme jo matkalla 
Kaarinaan nuorisovaihdon info-tilaisuu-
teen, Tuomo soitti ja kertoi, että olikin tul-
lut sekaannus eikä minulle ollutkaan paik-
kaa Kanadassa, eikä edes Saksassa vaan 
ainoastaan Turkissa tai Meksikossa, mikä 
järkytys ja pettymys! Hirveä sotku, joka 
kuitenkin päättyi hyvin. Saimme Tuomol-
ta luvan olla itse yhteydessä Kanadaan. 
Isäni kirjoitti kirjeen Kanadan nuoriso-
vaihdosta vastaavalle Allison Henkellille 
ja jo heti seuraavana päivänä minulle jär-
jestyi sekä isäntäperhe että paikka leiriltä.

Millainen oli isäntäperheesi?

KJ: Todella mukava! Perheeseen kuului 
vanhemmat, heidän lapsensa ja lapsenlap-
sensa sekä kaksi koiraa. Heillä oli iso talo 
Woodstockissa n. 1½ tunnin ajomatkan 
päässä Torontosta.

Mitä puuhasit perheesi kanssa?

KJ: Päivisin autoin host-äitiäni hänen kä-
sityöliikkeessään, joka oli talon yhteydes-
sä. Ja leikin myös heidän lastenlastensa 
kanssa. Ompelin myös itselleni muistoksi 
mahtavan upean tilkkupeiton host-äitini 
avulla ja ohjeilla.

Iltaisin meillä oli yhteistä ohjelmaa per-
heeni kanssa. Kävimme esim. teatterissa, 

elokuvissa, jalkahoidossa ja host-äitini pe-
säpallopeleissä. Hän pelasi samassa jouk-
kueessa leiriohjaajamme Allisonin kanssa 
ja oli sitä kautta tutustunut Lions nuoriso-
vaihtoon. Samalla pääsin itse tutustumaan 
muutamiin leirille tuleviin nuoriin, jotka 
taas asuivat leiriohjaajan kotona.

Millainen oli nuorisoleiri?

KJ: Leirillä oli osallistujia n. 25 nuorta n. 
17 eri kansallisuudesta. Meillä oli paljon 
erilaisia aktiviteetteja esim. pelejä, leik-
kejä, leirijuhlan valmistelua ym. kivaa. 
Kävimme myös tutustumassa paikallisiin 
nähtävyyksiin Niagaran putouksiin ja To-
ronton kaupunkiin.

Mikä nuorisovaihdossa oli parasta?

KJ: Ehdottomasti parasta oli uusiin ih-
misiin tutustuminen ympäri maailmaa ja 
mahtavat kokemukset, jotka sai yhdessä 
heidän kanssaan jakaa.

Mikä oli haastavinta tai mikä yllätti 
sinut?

KJ: Kanadaan tulessani turvajärjestelyt 
olivat melko tiukat. Maahantuloprosessi 
vaati hieman työtä ja aikaa. Eri virkaili-
jat haastattelivat meitä tulijoita ja hyvälle 
kielitaidolle oli heti käyttöä.

Mitä muuta haluaisit vielä sanoa 
matkastasi?

KJ: Kesä 2018 oli elämäni helteisin kesä 
sekä Kanadassa että Suomessa, lämpöti-
lat hipoivat 30 astetta päivittäin. Matkan 
aikana satoi vain yhtenä päivänä. Lisäksi 
haluaisin kiittää LC Turku/Violaa kaikesta 
tuesta matkani järjestelyissä.

Suosittelisitko nuorisovaihtoa muil-
le nuorille?

KJ: Suosittelisin! Vaihto on hyvä koke-
mus kerätä rohkeutta ja itsenäistyä.

Perheen kanssa paikallisissa 
juhlissa ja hevosajelulla

Nuorisovaihto-
porukkaa
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Leijonat maantiellä

Ohjelmassa oli Ouluun tutustumista 
mm. kaupunkijunan, Potna-Pekan kyy-
dillä. Perjantaina illallinen nautittiin 
Nallikarin hienossa merimaisemassa. 
Lauantaina oli vuorossa motoristiajo Iin 
kautta Kierikkiin tutustumaan Kierikki-
keskuksen kivikautiseen kylään, jossa 
nautittiin myös lounas. Takaisin maja-
paikkaan palattiin Kipinän, Hetekylän ja 
Ylikiimingin kautta. Ajomatkaa kertyi n. 
200 km. Kuvassa näkyvä majapaikka ei 
olisi täysin tyydyttänyt jo kypsään ikään 
ehtineitä motoristeja, joten majoituimme 
lakanoiden väliin Oulussa, hotelli Lasa-
retissa.

Lauantaina illalla pidettiin myös ”vi-
rallinen” kokous ja suunniteltiin vuoden 
2019 kokoontumisajoa. Järjestelyvas-
tuun ottivat Riihimäen leijonat. Vuoden 
2019 Lions Bikers Rally on perinteiseen 
aikaan elokuun ensimmäisenä viikonlop-
puna. Tervetuloa mukaan! Rentoon jouk-
koon sopii uusia ja vanhojakin motoris-
teja nauttimaan hauskasta seurasta sekä 
motoristien hyvästä yhteishengestä.

Tämänvuotisen kokoontumisajon 
isäntinä toimivat lion Antero Stenius 

(LC Jääli) , lion Seija Stenius (LC Jääli) 
ja lion Erkki Ojala (LC Muhos).

Motoristien Lions Bikers Rally 20 vuotta
Suomen lionien Leijona-motoristit kokoontuivat ensimmäisen kerran Porissa vuonna 1998. Siellä oli 
myös viime vuonna 20-vuotisjuhla-ajo. Aiempina vuosina ajot ovat suuntautuneet myös ulkomaille, vii-
meksi oltiin Virossa vuonna 2013. Elokuun ensimmäisenä viikonvaihteena 2018 kokoontui 21. Lions 
Bikers Rally Oulussa. Motoristit ovat klubeista eri puolilta Suomea, Rovaniemeltä Helsinkiin. A-piiristä 
mukana olivat Pertti Halava (LC Parainen-Pargas) ja Jarkko Maanpää (LC Paattinen).

Kuva ja teksti: Antero Stenius, Pertti 
Halava
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Suomen Lions-liiton SM-golfkisat 
Uudessakaupungissa 7.-8.7.2018
LC Uusikaupunki päätti talvella 2016 anoa järjestettäväkseen Lions-liiton SM-golfkisat 
kesällä 2018 Uudessakaupungissa. Ehdotuksen tekijä Jaakko Suominen valittiin hoitamaan 
asiaa jatkossa. Liitto päätti myöntää kisojen järjestämisoikeudet klubillemme. Vastuullise-
na kisajärjestäjänä toimi paikallinen Uudenkaupungin Golfklubi, UGK. Käytännön järjes-
telyistä vastasi toimikunta, johon valittiin kilpailun johtajaksi Jaakko Suominen, tuoma-
riksi Timo Hakala ja jäseneksi Reijo Aalto. Kilpailutapahtuma toteutettiin kaksipäiväisenä 
7.-8.7.2018.

Kilpailuun ilmoittautui yhteensä 60 osanottajaa ympäri Suomen. Omasta kotiseurasta 
oli yhteensä 6 kilpailijaa. Muutamien peruutusten jälkeen kilpailuun starttasi aurinkoisessa 
säässä yhteensä 56 iloista kilpailijaa, jakaantuen melko tasaisesti eri sarjoihin. Uudenkau-
pungin kenttä oli talven vaurioiden jälkeen saatu kohtuullisen hyvään kuntoon.  Apuna 
kilpailujärjestelyissä oli joukko UGK:n senioripelaajia, josta yhteistyöstä heille lämmin 
kiitos.

Kilpailussa oli 3 sarjaa lionsklubien jäsenille. Sarjat A ja B muodostuivat henkilökoh-
taisen tasoituksen mukaisesti ja C sarja veteraanipelaajille. Lisäksi D-sarjassa pelasivat 
puolisot/seuralaiset. Lauantaina kilpailtiin myös joukkuekilpailussa, jossa pelaajat saattoi-
vat halutessaan muodostaa kahden pelaajan joukkueen. Joukkueita olikin peräti 19. Lauan-
tain erikoiskilpailuna oli myös pisin draivi ja lähemmäs lippua.

Ensimmäisen kilpailupäivän jälkeen kokoonnuimme yhteiseen illanviettoon, nautti-
maan golfravintolan antimista. Tasokasta viihdettä tilaisuuteen toi Uudenkaupungin Laulu-
Veikkojen kvartetti, joka esitti tilaisuuteen sopivaa musiikkia. Osanottajilta saadussa pa-
lautteessa järjestävä seura ja Uudenkaupungin Golfravintola saivat kiitosta onnistuneista 
kisapäivistä.

Lions SM Golfmestarina palkittiin Henri Sarin scratch -tuloksella 159 LC Ikaalinen/
Kyrösjärvi/IKG.

Sarjoittain tulokset muodostuivat seuraavasti:

A sarja lyöntipeli Hcp 
1. Pasi Tenho LC Mynämäki/KGM    149 
2. Henri Sarin LC Ikaalinen/Kyrösjärvi/IKG  154 
3. Mikko Peltoniemi LC Teuva/BG   154

B sarja pistebogey  
1. Mika Ranta LC Taivassalo/UGK   64 p 
2. Mika Reittonen LC Rauma/Ruori/LoG   61 p
3. Jaakko Leskinen LC Nilsiä/TGS   57 p

C sarja pistebogey  
1. Tapani Sonkki LC Uusikaupunki/UGK  69 p  
2. Erkki Pekkala LC Karinainen/Kyrö/LoG  61 p
3. Ilmo Heinonen LC Pori/Linna/YG  57 p
4. Reijo Aalto LC Uusikaupunki/UGK  57 p

D sarja pistebogey  
1. Sari Flaaming LG      76 p 
2. Pirjo Suominen UGK     65 p
3. Maria Aalto UGK     59 p

Joukkuekilpailu
1. Pasi Tenho / Mertsi Mattila   67 p    
2. Pirjo Suominen / Mika Ranta    61 p 
3. Tapani Flaaming / Sari Flaaming   60 p



77JALOPEURA 2019

|  



JALOPEURA 201978

www.novaapteekki.fi

Nova Apteekki
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Korttelitunnelmaa 

ja klassikoita 

jo vuodesta 1974

Stålarminkatu 2, 20810 Turku 

puh 02 277 3350 

pippurimylly.fi
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/ kalanninsp

KALANTI     LAITILA     TAIVASSALO     UUSIKAUPUNKI      VEHMAA

Pankeissa on eroja. Me Kalannin Säästöpankissa panostamme erityisesti hyvään, 
asiantuntevaan palveluun ja tahdomme olla oikeasti asiakkaan asialla. 

85 % asiakkaistamme suosittelee meitä. Anna meidän vakuuttaa myös sinut. 

Hoidamme kaikki pankinvaihtoon liittyvät asiat puolestasi. 
Jätä yhteydenottopyyntö www.vaihdapankkia.fi    

Voit SAAdA juuri Sen 
Mitä tAHdot. 

älä PelKää - ryHdy toiMeen. 
tAHdo PAnKiltASi eneMMän 

Tahdon asialla

Vakka-Suomen laajin valikoima! 
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Kiitos kaikille lehden ilmoittajille!

MUSIC
FEST IVAL

www.crusell.fi        

HELENA JUNTUNEN        OSUMA ENSEMBLE
GAME MUSIC COLLECTIVE BAND 

PEPE WILLBERG         DALLAPÉ     
              

crusellmusicfestival

27.7.- 3.8.2019
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Lions A-piirin 
Suurjuhlat

Arvoisat Ystävät 
Suomesta!

Olette tervetulleita Lions 
Eestin piirin kesäpäiville 
19.-21. heinäkuuta 2019.

Vietämme yhdessä kolme mukavaa 
päivää, muistamme menneitä 

30 vuotta ja pidämme hauskaa. 

Ohjelma on jännittävä ja 
kaikenikäisille on jotain.
Ensimmäistä kertaa on 

ohjelmassa kuvernöörien Triathlon.

Lomakeskuksen linkki on 
www.nelijarve.ee/en/

Kalajoella valmistellaan 
vuoden tärkeintä tapahtumaa

”Vuosikokouksen 
teemaksi on valittu 

Puhdas meri - Puhdas maa.”

Suomen lionien 66. vuosikokoukseen Kalajoella 7.-9. kesäkuuta 
odotetaan 1600 osallistujaa, ja kaikki leijonat kutsutaan lämpi-
mästi tervetulleiksi perheineen ja ystävineen.

- Vuosikokous on lionsvuoden tärkein 
tapahtuma. Siksi on tärkeää, että mah-
dollisimman moni tulee Kalajoelle vai-
kuttamaan, vetoaa päätoimikunnan pu-
heenjohtaja Anne Anttiroiko-Takala LC 
Kalajoki /Kallattarista.

Kalajoella panostetaankin erityisesti 
kokoustekniikan, äänentoiston ja ajan-
käytön sujuvuuteen, laadukasta oheisoh-
jelmaa ja osallistujien viihtyvyyttä unoh-
tamatta, päätoimikunnasta luvataan. 

Vuosikokouspaikka on Event Park 
Arena, Kalajoen matkailualueella Hiek-
kasärkillä.

Junalla matkustaville järjestetään 
kuljetus Kokkolan ja Ylivieskan rauta-
tieasemilta Kalajoelle ja takaisin.

Kokouksen teema on Puhdas meri 
- Puhdas maa, johon liittyvää tietoa on 
saatavissa kokouspaikan ja majoituksen 
lähellä sijaitsevassa Ostoskylä Raitissa.

Kokouspaketit on jaoteltu erilaisiin 
kokonaisuuksiin. Kokoustajilla on mah-

dollisuus osallistua vaihtoehtoisesti sekä 
perjantain että lauantain kokoukseen ja 
iltajuhlaan tai vain perjantain iltajuhlaan 
tai vain lauantain iltajuhlaan. 

Kokousilmoittautuminen avataan vii-
meistään 24. helmikuuta. 

Kokousjärjestelyistä lisätietoja löy-
tyy facebook.com/LionsKalajoki2019, 
nettisivuilta lionskalajoki2019.com. In-
fopuhelin palvelee numerossa 046 921 
1080.

Majoitusvaraukset voi tehdä Kala-
joen Keskusvaraamolta puhelimitse nu-
merosta 08 469 4449 tai netissä www.
kalajoenkeskusvaraamo.com. Majoitus-
vaihtoehtoja on ja kaikki sijaitsevat kä-
velyetäisyyden päässä kokouspaikasta. 
Majoituskoodi on LCKalajoki2019.

Kalajoen alueen palvelut ovat katta-
vasti käytettävissä kokousviikonlopun 
aikana. Perjantaina 7. kesäkuuta järjes-
tetään muun muassa Lions Vuosikokous 
Golfkisa Kalajoen upealla golfkentällä.

Majoitusvastaava Paula Palola ker-
too, että majoitusvarauksia on tullut jo 
nyt mukavasti ja suositteleekin varaa-
maan majoituksen hyvissä ajoin. Hän 
huolehtii majoituksesta konkreettisesti, 
sillä Palola työskentelee vuosikokouksen 
pääyhteistyökumppaniyrityksessä, Kala-
joki Keskusvaraamossa.

Visit Kalajoki on yksi vuosikokouk-
sen pääyhteistyökumppaneista. Toimin-
nanjohtaja Johanna Nakkula toivottaa 
kaikki leijonat lämpimästi tervetulleeksi 
perheineen ja ystävineen. Vuosikokous-
viikonloppuna on muun muassa Kalajoen 
kesäkauden avaus.
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Lions A-piirin 
Suurjuhlat

Turussa 16.3.2019  klo 18.00 
Ravintola Aitiopaikka, Itsenäisyydenaukio 2 

(Valtion virastotalo)

Kutsu
Kaikki piirimme Leijonat ja puolisot! Juhlikaamme yhdessä

piirimme vuosittaista Lions-suurjuhlaa perustajien,
Melvin Jonesin ja Arne Ritarin merkeissä

ILOISTA, JUHLAVAA, 
RENTOA, MAUKASTA MENOA

Ohjelmassa esityksiä:
Juhlapuhe, ministeri Annika Saarikko

Arne Ritari -säätiö, pj. Erkki Iso-Markku
Kampanja 100, PCC Heikki Hemmilä

Laulua, Anna Sirkiä
Ansioituneiden palkitseminen, ritariksi 

lyöminen ja MJ-tunnustusten jako
Tanssimusiikkia, Risto Oinaala ja Roihaus-yhtye

Tiedot klubien juhlassa luovutettavista MJ-tunnustuksista 
meilillä viikkoa ennen juhlaa kirsti.seppala@lions.fi ja vihittävien 

ritareiden lionsansioluettelot reino.laine@lions.fi

Ilmoittautuminen maksamalla illalliskortti 49 € viimeistään 8.3.2019 mennessä Lions A-piirin 
tilille FI51 1097 3500 0371 77. Viestiin klubin ja osallistujien nimet. Kaikki ruuat laktoosittomia. 

Erikoisruokavaliosta tieto suoraan ravintolaan puh. 040 7014 503 
viimeistään 11.3.2019 mennessä.



TULE AHVENANMAALLE JA OSALLISTU 
UNOHTUMATTOMAAN VUOSI-

KOKOUKSEEN & ILLALLISJUHLAAN!
www.lions-piiri107a.fi/fi/vuosikokous2019

KOM TILL ÅLAND OCH UPPLEV 
ETT OFÖRGLÖMLIGT ÅRSMÖTE 

& BANKETT!  
www.lions-piiri107a.fi/sv/arsmote2019
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