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Suomen Lions-liiton vuosittai-
sen SKEBA-skaban vuoden 2012 
voittajabändi Softengine on valit-
tu 1.2.2014 pidetyssä kilpailussa 
Suomen edustajaksi euroviisuihin.

Vuonna 2011 perustettu rock-
yhtye Softengine on kotoisin Sei-
näjoelta. 

Softengine osallistui vuoden 
2014 Uuden Musiikin Kilpailuun 

kappaleella ”Something Better”. 
Bändi eteni karsinnasta ensim-
mäisenä suoraan finaaliin.

Toukokuussa 2014 edessä on 
Eurovision laulukilpailu, jossa 
Softengine edustaa Suomea. Yh-
tye esiintyy 8.5.2015 Kööpenha-
minan B&W Hallernella semifi-
naalissa. Finaali on 10. toukokuu-
ta 2014.
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Suomen lioneilla on ollut mon-
ta vuotta aikaa seurata omaa 
suurta unelmaansa - saada oma 
ehdokas 2. kansainvälisen vara-
presidentin tehtävään.  

Viimeisimpien ehdokaspää-
tösten jälkeen olemme odotta-
valla kannalla. 

H ampurissa kesällä 2013 on tehty 
päätös seuraavasta 2. kansainvälisestä 
varapresidentistä, johon suosituksen 

sai Robert ”Bob” Corlew USA:sta. Hänet 
valittaneen tuohon tehtävään Torontossa ke-
sällä 2014.

Kansainvälinen johtoryhmä teki myös vuo-
den 2015 varapresidentin valinnasta suosituk-
sen. Keskustelua käytiin Euroopan ja Intian 
välillä. 

Koska järjestön johtoryhmän mielipiteet 
jakautuivat eurooppalaisten ehdokkaiden vä-
lillä, tuli päätökseksi Intia. 

Seuraava valintakierros osunee Euroopalle 
ja meidän mahdollisuudet ovat hyvät. Päätös 

seuraavasta suosituksesta tehdään kesällä 
2015. 

Suomalainen lionstoiminta on maailman-
luokassa mittavaa. Suomi on Euroopan 4. ja 
maailman 12. suurin lionsmaa. Reilun viiden 
miljoonan suomalaisen joukossa on 25 000 
jäsentä.

Seitsemän vuoden kampanjan ajanjakso 
on ollut vaiherikas. Olemme rakentaneet 
kampanjan tueksi koko maan kattavan orga-
nisaation. 

Suomen lionit ovat antaneet kannatustodis-
tuksen Lions-liiton vuosikokouksessa. Olem-
me kiertäneet puhumassa Suomen hankkees-
ta eripuolilla Suomea ja maailmaa. 

Tiedämme, että meidän ehdokasta tuetaan 
kaikkialla. Päätökset ovat kuitenkin arvaa-
mattomia.

Me olemme 
sisukkaita

suomalaiset ovat asettaneet ehdokkaak-
seen PID Harri Ala-Kuljun. Hänen Lions-
meriittinsä niin kotimaassa, Pohjoismaissa, 
Euroopassa kuin kansainvälisellä tasollakin 
täyttävät selkeästi tehtävän vaatimukset. 

Harri on esiintynyt kaikilla merkittävim-
millä kansainvälisillä forumeilla ja hän on 
tavannut Lions-järjestön korkeimman johdon 
useita kertoja, joten hänet tunnetaan hyvin. 

Harrilla on hyvät suhteet kesällä 2014 va-

littavaan kansainväliseen presidenttiin sekä 
tuleviin varapresidentteihin. Porin vuosiko-
koukseen on saapumassa tuleva 1. varapresi-
dentti Dr. Jitsuhiro Yamada Japanista. 

Pitkä kampanja-aika ei ole lannistanut Suo-
men lioneita eikä Harria. Näyttää siltä, että 
kampanjointi on todellinen kestävyyslaji.  

Me suomalaiset olemme sisukkaita emme-
kä anna periksi, vaan toteutamme haaveem-
me yhteistuumin. 

 
Mitä Suomen leijonat 
voivat vielä tehdä?

suomalaiset ovat nyt tilanteessa, jossa 
kaikki tosiasiat puhuvat puolestamme. Pa-
ras keino varmistaa Harrin valinta on toimia 
edelleen aktiivisesti, parantaa jäsentilannetta 
ja olla vahvasti esillä kansainvälisessä vuosi-
kokouksessa Torontossa 2014. 

Pidetään klubit hyvässä kunnossa, sillä 
meitä seurataan mm. kuinka täsmällisesti 
teemme kuukausittaiset jäsenilmoitukset.  

Klubien on pidettävä itsensä hyvässä ase-
massa, eli on hoidettava talousvelvoitteen-
sa päämajaan.  Osallistumme jatkossakin 
LCIF:n kautta tapahtuvaan kansainvälisten 
katastrofien avustustoimintaan. 

Jäsenmäärän kehitys Suomessa tulisi saada 
kääntymään positiiviseksi Lions-liiton vuosi-
kokouksen Heinolassa 2013 tekemän päätök-
sen mukaisesti. 

Tämän eteen tehdään tarmokkaasti työtä 
kaikkialla Suomessa ja tuloksia alkaa näkyä. 
Uusia klubeja on jo perustettu ja lisää on tu-
lossa. Myös nykyisiin klubeihin on rekrytoitu 
vilkkaasti uusia jäseniä.  

Kiitos kaikille lioneille tuestanne ja sitkey-
destä. Jaksetaan viedä hanke yhdessä maa-
liin.

Työmme Harrin saamiseksi järjestömme 
johtoon jatkuu.

Tuomo Holopainen
Lions-liiton varapuheenjohtaja
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Suomi johtoon – 
seuraa unelmaasi!

Suomen lippu liehuu Hampurissa.

lionsjärjestön toiminta pe-
rustuu vapaaehtoiseen työhön. 
Lionien palvelutoiminta kohdis-
tuu nuorisoon, vanhusväestöön, 
sotien veteraaneihin ja muihin 
avun tarpeessa oleviin. 

Lionsjärjestö ei pyri korvaa-
maan yhteiskunnan peruspal-
veluja, vaan vapaaehtoistyöllä 
annetaan apua kohteisiin, jotka 
jäävät hoitamatta julkisin varoin. 

Tämä apu voi olla pienille 
ryhmille tai yksittäisille ihmisil-

le hyvinkin merkittävää. Kaikki 
lionstoiminta tapahtuu ”Me palve-
lemme” -hengessä.

lionsklubin tärkein kiinnos-
tuksen kohde on oma lähialue 
ja asuinyhteisö, jossa heikompi-
osaisia on paljon. 

Lionsklubien aktiviteetteja 
ovat mm. paikallisten lasten- ja 
vanhuskotien auttaminen, sti-
pendien jako kouluissa, sotavete-
raanien auttaminen, vanhusten 

Mitä on lionstoiminta?
kotien kunnostaminen. 

Lisää esimerkkejä klubien ak-
tiviteetteja ja toimintaa löytyy 
klubien omilta kotisivuilta (kts. 
kohta Lions-klubit ja piirit). 

Nuorisovaihto-ohjelmamme 
(16 - 21 -vuotiaitten nuorten 3 - 6 
viikon oleskelua kesäisin leireillä 
tai isäntäperheissä) välityksellä 
lionsklubit lähettävät Suomes-
ta ulkomaille ja vastaanottavat 
ulkomailta Suomeen noin 300 
nuorta vuosittain. 

Joidenkin lionsklubien aktivi-
teetteina ovat myös nuorisoklubit, 
nk leoklubit, joihin jäseninä kuu-

luu 12 - 30 -vuotiaita nuoria, leoja.

suomessa järjestetään aika 
ajoin valtakunnallisia kampan-
joita. Tutuiksi yleisölle ovat jo 
tulleet Punainen Sulka -kampan-
jat, joita on toteutettu vuodesta 
1972 noin 5 - 10 vuoden välein. 

Varoja on kerätty mm. syöpä-
työhön, sotaveteraanien ja -in-
validien, vammaisjärjestöjen ja 
vanhusten hyväksi. 

Viimeisin Punainen Sulka 
-kampanja toteutettiin vuonna 
2006, jolloin kerättiin varoja Suo-
men lasten ja nuorten paremman 
elämän puolesta.
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Harri ja Sirkku Ala-Kulju Hampurissa.

M arraskuun alussa 
iski yksi kaikkien aikojen 
voimakkaimmista hir-

mumyrskyistä aiheuttaen suurim-
man tuhon Filippiinien alueelle. 
Kansainvälinen Lions jäsenistön 
LCIF-säätiö ja Suomen

Lions-liitto reagoivat tilantee-
seen nopesti ja apua toimitettiin 
perille supertaifuuni Yolandan 
Haiyanin uhrien auttamiseksi 
välittömästi mm. Filippiinien 
Lionien välityksellä.

Suomen Lions-Liitto on käyn-
nistänyt tammikuussa 2014 Tai-
fuuni-lipaskeäyksen Filippiinien 
supertaifuunin uhrien auttami-
seksi sekä jälleenrakentamisen 
tukemiseksi.

toivon, että jokainen  klu-
bi ottaisi Lipaskeräysasian esil-
le seuraavassa tapaamisessaan 
ja mahdollisimman moni klubi 
osallistuisi tähän lipaskeräystem-
paukseen kevään aikana omissa 

Taifuuni-lipaskeräys
tapahtumissaan.

Tuho ei näy meillä  kuin uutislä-
hetyksissä, mutta hätä ja avuntar-
ve ei ole ohi vielä pitkään aikaan.

Numeroidut keräyslippaat on 
jaettu piireihin ja niitä voi tilata 
minulta ohjeineen.  

Suomen Lions-liiton tililtä lah-
joitusvarat lähetetään välittömästi 
lyhentämättöminä katasrofiapuun 
järjestön kansainvälisen säätiön 

Lions Clubs International Foun-
dationin kautta.

Lipaskeräysvarat eivät oikeuta 
MJF-jäsenyyksiin.

Lisätietoja keräyksestä saat 
keräysvastaavalta.
Maire Vierikko 
maire.vierikko@lions.fi 
puhelimitse 044-2984024.
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B
rändityöryhmä on aloitta-
nut hyvin työnsä, ja se jatkuu 
niin, että Lions-toiminnallem-
me löydetään sellaisia tuottei-
ta, jotka suuri yleisö vähitellen 

tunnistaa Lions-toiminnaksi. 
Lions-toiminnallamme kannattaa olla 

selkeästi erottuvia vuosittain esillä olevia 
kärkituotteita. Aktiivisen toiminnan kautta 
järjestö saa uusia toiminnastamme kiinnos-
tuneita jäseniä.

käytettävissään jäsenillä, klubeilla, 
piireillä sekä liitolla on vuosittaiset hyvät 
suunnitelmat ja strategiat, jotka on tarkoi-
tettu toteutettaviksi. Aktiviteettitarjotin on 
tälle kaudelle selkeytynyt ja sieltä jokainen 
klubi löytää itselleen sopivat yhteiset suurelle 
yleisölle suunnatut aktiviteetit. 

tämä vuosi käynnistyy Lions-viikolla pon-
tevasti supertaifuunin tuhojen korjaamiseen 
suunnatulla katastrofikeräyksellä. Keräysoh-
jeet nettisivuilla.

samalla kun toteutamme lipaskeräyksen, 
kannattaa pitää aktiivisena mielessä myös 
seuraavien vuosien erityinen jäsenhankin-
nan tarve. Aktiivinen järjestö saa helposti 
uusia jäseniä.

tarvitsemme jäseniä ja tarvitsemme pal-
jon uusia klubeja. Jokaisen klubin kannattaa 
käsitellä erilaiset vaihtoehdot uusien Lions 
tai Leo-klubien perustamiseksi. 

Piirien jäsenjohtajat ja piirikuvernöörit 
ponnistelevat kaikkien uusien jäsenten saa-
miseksi ja olemassa olevien jäsenten pitämi-
seksi järjestön vahvuudessa. Lions-järjestön 
rikkaus on sen, että sen jäsenet parhaimmil-
laan saavat olla paljon yhdessä erilaisten ak-
tiviteettien merkeissä. 

uusien klubien saamiseksi on hyvä käydä 
läpi oman tai naapurilähiön tai paikkakun-

nan uuden klubin kummiksi ryhtyminen. 
Klubin perustaminen on tehokasta vuorovai-
kutusta, mutta klubin voi perustaa 20 uutta 
leijonaa. Tulevaisuuden varalta LIONS-
ilmettä nuorentava LEO–klubin perustami-
nen omalle alueelle nousee lähivuosina ar-
voon arvaamattomaan. Missään ei tietysti 
uutta klubia vastusteta - päinvastoin - miltei 
jokainen klubi voi ottaa liitännäisklubikseen 
”nuorisosiiven”, joka tekee nuorille hyvää!

viimevuodelta vielä yksi kannustava 
muisto: Sanoin Canada-USA Foorumissa 
IPIP Maddenille, että teemme nyt täällä 
ja Suomessa rankasti töitä PID Harri Ala-
Kuljun hyväksi, johon hän totesi ”Nyt on 
sen aika”. Tästä syystä meidän kaikkien 
kannattaa panna paljon peliin jäsenistön ja 
uusien klubien hyväksi. Jäsenkehitykseen 
anomme myös rahaa päämajasta, koska he 
kysyivät ”kuinka me voimme teitä auttaa 
jäsenkehityksessä?” Kova työ jatkuu kunnes 
Harri on läpi.

kansainvälisyys on myös muuten Lions-
järjestömme vahvuus, joka näyttää laajene-
van kaiken aikaa mitä enemmän jäsenkun-
tamme nuorenee. Yhä useammalla klubilla 
on myös omaa kansainvälistä vuorovai-
kutusta toisen maan Lions-klubin kanssa. 
Tuota asiaa kannattaa käsitellä jokaisessa 
klubissa. Vuosittainen pohjoismainen yh-
teistyökokous, NSR ja Europa Forum, ovat 

Edessä tärkeitä Lions-
toiminnan ja jäsen-
kehityksen vuosia 

 Puheenjohtaja Asko Merilä, Suomen Lions-liito r.y.

Meillä kaikilla Suomen Leijonilla ja Lions-
toiminnan ystävilläkin on edessämme tärkeitä 
vuosia erityisesti Lions-toiminnan uudistamisen 
näkökulmasta.

 Järjestömme on kohotettava profiilia niin 
klubi-, piiri- kuin liittotasolla niin, että se huo-
mataan. Tilanteen korjaamiseksi on kaikkien 
Leijonien ponnisteltava. 

Tämä tarkoittaa mm. sitä, että Lions-brändiä ja 
kaikkea Lions-toimintaa kannattaa tuoda esille 
rohkeasti, mutta myös sitä, että Lions-toiminnan 
kärkituotteita nostetaan esille kaikkiin medioi-
hin. Järjestön kokonaisuuden kannalta järjes-
tömme uudistuu nuorten ihmisten, naisten ja 
uusien klubien lisääntyvänä määränä.

LC Rauma Ankkurin lahja juhlapuheesta muis-
tuttaa erehdyttävästi kantajaansa.

Suomen puheenjohtaja kansainvälisen presidenttimme, IP:n tuolilla ja 
pöydän ääressä Lions päämajassa Oak Brookissa, Chicagon lähellä.



5PALVELEVA LEIJONA 2013 – 2014

yksi mahdollisuus osallistua kansainväliseen 
toimintaan, järjestömme vuosikokouksen, 
Conventionin, lisäksi, joka tänä vuonna on 
Torontossa.

toivon kaikille antoisaa palvelutyövuotta 
mm. katastrofikeräyksen, kaikkien aktiviteet-
tien merkeissä oman paikkakunnan ja kan-
sainvälisen avun hyväksi, jotta ne jotka ovat 
eniten avun tarpeessa saavat apua. 

Viihtykää ja huolehtikaa klubinne kaikki-
en jäsenten viihtyvyydestä. Brändi kehittyy 
vauhdilla kun jatketaan hyvää työtä edelleen.

Ystävällisin terveisin
CC Asko Merilä

Suomen puheenjohtaja ja pääsihteeri 
ensimmäisen kerran 20 vuoteen neu-
vottelemassa Suomen Lions-asioista 

USA:n päämajassa. Lähetystö kävi 
n.10 euvottelua Lions-päämajan joh-
tajien kanssa. Lions päämajassa vie-

raillut Suomen lähetystö vasemmalta 
tuleva kansainvälinen johtaja Jouko 

Ruissalo LC H-ki/Mellunmäki, pää-
sihteeri Maarit Kuikka LC H-ki/Mal-

mittaret, Kevin Lin (Lions päämajan 
IT-osasto ), Joe Schrepfer (IT-osasto) 

Suomen Lions-liiton pj. Asko Merilä ja 
LC Utajärvi, entinen kv-johtaja Harri 

Ala-Kulju LC Espoo/Keskus.

Chicago on HD -kaupunki..            CC:n hommassakin pitää suojautua joka puolelta. Varsinkin selästä.

Entinen kansainvälinen presidentti Jimmy Ross kaappasi tietysti GS Maaritin kainaloonsa kun tapasi hänet Canada-USA -Forumissa Overland Parkissa. 
Kuvassa muut CC, PID Harri Ala-Kulju ja IDe Jouko Ruissalo.
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Olisitko voinut 
kuvitella, että joku 
Suomen suur-
yritysten pääjohta-
jista kantaisi huolta 
vähäosaisten ase-
masta? 

S
unnuntaina 29.9.2013 
Helsingin Sanomissa 
oli artikkeli, jossa OP-
Pohjolan pääjohtaja 
Reijo Karhinen ker-

toi, miten yksittäisten ihmisten 
tarinat satuttavat häntä. Niiden 
vuoksi hän menettää jopa yö-
unensa.  

Velkaantuvalla Suomella ei 
ole enää varaa nykymuotoiseen 
hyvinvointiyhteiskuntaan.  

Jo nyt nähdään, että julkisen 
sektorin palvelujen ulkopuolelle 
jää yksittäisiä henkilöitä ja ryh-
miä. 

toimintaympäristöämme 
koskevat mullistukset ovat vai-
kuttaneet myös lionsklubien 
toimintaedellytyksiin. Muutos-
vauhti näyttää yhä vain kiihty-
vän, ja meidän on kehityttävä 
jatkuvasti, jotta pysyisimme 
mukana. Perinteitämme kunni-
oittaen on pidettävä yllä muutos-
halukkuutta ja -kyvykkyyttä - ei 
väkisin, vaan rennolla, innostu-
neella otteella. 

Useista kyselyistä selviää, että 
suomalaiset ovat juuri nyt hyvin 
kiinnostuneita vapaaehtoistyös-
tä. Yhteisöllisyys ja auttamisha-
lu ovat suurimmat syyt liittyä 
mukaan lionstoimintaa. Vapaa-
ehtoisena toimiessa ei auta vain 
muita, vaan samalla saa myös 
omaan elämään uutta sisältöä. 

Arvostukset muuttuvat, ja 
vapaa-ajan käyttäminen lions-
toimintaan on mielekäs vaihto-
ehto. Se tarjoaa mahdollisuuden 
toteuttaa apua tarvitsevien unel-
mien ohella myös omia unel-
miamme.

Jäsenistön 
mielipiteitä 
arvostetaan 
marras-joulukuussa tehtyyn 
jäsenkyselyyn saatiin lähes 3.000 
vastausta. Koskaan aikaisem-
min ei vastaaviin kyselyihin ole 
ollut näin suurta intoa vastata. 
Tämä osoittaa, että jäsenistö on 
sitoutunutta ja haluaa vaikuttaa 

lionstoiminnan suuntaan, to-
teutettaviin aktiviteetteihin ja 
toiminnan kehittämiseen. 

Jäsenistömme mielestä tär-
keimpiä kohderyhmiämme ovat 
lapset ja nuoret sekä sotiemme 
veteraanit ja muut ikäihmiset. 
Nämä ryhmät tullaan tulevalla 
toimintakaudella nostamaan toi-
mintamme keskiöön. 

Viestinnän osalta hyödyllisi-
nä pidetään uutiskirjeitä. Myös 
LION-lehti luetaan tarkkaan ja 
siitä pidetään hyvänä ajankoh-
taisen tiedon lähteenä. Kou-
lutuksen tarjontaa ja sisältöä 
pidetään hyvänä. Koulutuksiin 
osallistuttiin varsin aktiivisesti, 
mutta ehkä pienoista innosta-
mista kaivattiin lisää.

suurimpana kehittämiskohtee-
na pidetään ulkoista viestintää. 
Siinä meillä riittää parannetta-
vaa kaikilla tasoilla. Keväällä 
2013 Taloustutkimus Oy:n teke-

män selvityksen mukaan lions-
toimintaan liitettiin sellaisia 
ominaisuuksia kuin hyvänteki-
jä, kansainvälinen, hyödyllinen 
ja tarpeellinen. 

Valitettavasti meihin liitettiin 
myös vähemmän mairittelevia 
ominaisuuksia kuten konserva-
tiivinen, vanhoillinen ja suljettu. 
Hyvin harvoin meihin liitettiin 
ominaisuuksia avoin, nuorekas 
ja dynaaminen.

Lions-brändin rakentaminen 
on pitkäjänteistä työtä. Omis-
ta tekemisistämme on saatava 
aikaan hyviä tarinoita, jotka 
vetoavat jäsenistömme lisäksi 
potentiaalisiin jäseniin ja mui-
hin ulkoisiin kohderyhmiin.

jäsenkyselyn mukaan toinen 
selkeä kehittämiskohde on klu-
bien sisäinen toiminta, etenkin 
klubikokousten ja -iltojen osalta. 

Olen rohjennut suositella 
klubeille ns. perinteisten klu-
bikokousten vähentämistä ja 
niiden tilalle klubi-iltojen käyt-
töönottoa. Niissä tiedotettavat 
asiat käydään nopeasti lävitse 
ja loppu aika käytetään mie-
lenkiintoisiin klubiesitelmiin, 
keskusteluihin, yhdessäoloon 
ja viihtymiseen.  

Klubivierailut yrityksiin tai 
naapuriklubeihin antavat lisäar-
voa jäsenistölle. Saadaan uusia 
näkökulmia oman elämän hal-
lintaan ja vastapainoa työhön 
sekä vapaa-ajan harrastuksiin. 

Nostetaan Lions
-periaatteet 
kunniaan

mielestäni meidän olisi py-
sähdyttävä miettimään lions-
toiminnan perusasioita. Kaikki 
muistamme, että Chicagossa 
toiminut 38-vuotias liikemies 
Melvin Jones kertoi paikallisen 
yrittäjäkerhonsa jäsenille, että 
heidän pitäisi tehdä muutakin 
kuin keskittyä liiketoimintaan: 
pyrkiä parantamaan asuin paik-
kakuntaa ja maailmaa. Muut oli-
vat samaa mieltä. Jatkokertomus 
tästä onkin jo sitä historiaa, jon-
ka me tunnemme hyvin.

Minulla oli onni saada syväl-
linen sisäänajo ensimmäisessä 
klubissani. Kun olin nuori klubin 
jäsen, kokeneet lionit korostivat 
minulle muutamia mielestään 
tärkeitä Lions-periaatteita. Olen 
parhaani mukaan yrittänyt nou-
dattaa niitä.

Pidä ystävyyttä tavoitteena, ei 
välikappaleena. Tosi ystävyys ei 
vaadi mitään itselleen eikä se ole 
riippuvainen keskinäisistä palve-
luista.

– Auta lähimmäistäsi heidän 
koettelemuksissaan. Surevat 
tarvitsevat myötätuntoasi, hei-
kot ja vaikeuksissa kamppaile-
vat tukeasi.
– Ole varovainen arvosteluissa-
si, mutta antelias kiitoksissasi. 
Toimi rakentavasti, ei hajoit-
taen.
– Toimi aina epäitsekkäästi. 
Jos Sinun epäillään menette-
levän väärin, käyttäydy silloin 
lähimmäistäsi kohtaan niin 
kuin toivot hänen käyttäytyvän 
Sinua itseäsi kohtaan.

Toivottavasti jaksamme toi-
mia, kuten Melvin Jones on 
ajatellut ja Lions-toimintape-
riaatteisiimme on kirjattu. Jo-
kainen leijona on hyväksynyt 
periaatteet antaessaan Lions-
lupauksensa. 

Meitä leijonia tarvitaan 
aikaisempaa enemmän 

me leijonat haluamme auttaa 
läheisiämme ja tiedämme, että 
saamme itsekin siitä hyvän mie-
len ja paljon uusia ystäviä. 

Kaikkien tutkimusten mu-
kaan monet ihmiset olisivat ha-
lukkaita tulemaan toimintaam-
me mukaan, kunhan vaan joku 
muistaisi pyytää. Tehdään se! 

Arvomaailma muuttuu

Lions-toiminta on tiimityötä, yhdessä tekeminen on hauskaa.

Erityisesti nykyisten 
jäsenten viihtymi-
seen ja uusien 
jäsenhankintaan 
on kiinnitettävä 
huomiota.
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Ota vastuu klubisi 
elinvoimaisuudesta

mielestäni yksi keskeinen pe-
riaate klubin presidentille voisi 
olla seuraava ajatus:

 ”Luovuta klubisi seuraajallesi 
vahvempana kuin otit sen vas-
taan edeltäjältäsi.” 

Vahvuus voi tarkoittaa klubin 
yhteishengen ja aktiivisuuden 
kehittymistä, jäsenmäärän kas-
vua tai kaikkia näitä. 

Vastuuta tulevasta palveluvoi-
masta soisin kantavan jokaisen 
lionin, ei pelkästään klubin pre-
sidentin. Jos ottaisimme tämän 
periaatteen käyttöön kaikissa 
klubeissa, ei meillä olisi hädän 
päivääkään jäsenkehityksen 
osalta. 

Kvartaalitalouden kyllästyttä-
mät nuoret ja keski-ikäiset ja vä-
hän varttuneemmatkin haluavat 
saada elämälleen uutta sisältöä. 
He haluavat osallistua vapaaeh-
toistyöhön. 

Ihmisille on tärkeää kuulua 
johonkin ryhmään ja olla sen 
jäsen. Siksi lionstoiminnan yh-
teisöllisyys on monelle tärkeä 
syy liittyä klubiin. 

Niinpä uskon hyväntekeväi-
syys- ja vapaaehtoisjärjestöjen 
elävän julkista sektoria täyden-
tävinä uutta renessanssia. 

uskoN, että D-piiri ja klubit 
tulevat menestymään myös 
jatkossa. Monipuolista kehittä-
mistyötä on jatkettava, mutta 
uudistuminen on tehtävä perin-
teitämme kunnioittaen. 

Erityisesti nykyisten jäsenten 
viihtymiseen ja uusien jäsen-
hankintaan on kiinnitettävä 
huomiota. 

Olen havainnut omassa klu-
bissani konkreettisesti mitä saa-
daan aikaan, kun laajalla rinta-
malla klubin jäsenet etsivät uusia 
jäsenehdokkaita. 

Niitä on löytynyt yllättävän 
läheltä, kunhan vaan olemme 
rohjenneet pyytää ystäviämme 
mukaan toimintaamme. 

Meillä leijonilla on nyt tu-
hannen taalan paikka vahvis-
taa toiminnastamme mielikuva 
ja tunnetta:

”Tuohon toimintaan minäkin 
haluan osallistua, Lionstoiminta 
on kivaa, motivoivaa ja innosta-
vaa.”  

Hyvät D-piirin lionit, 
puolisot ja leot

lämmin kiitos teille jokaiselle 
tekemästänne palvelutyöstä, hy-
västä asenteesta ja ahkeruudesta. 

Arvostan työtänne paremman 
huomisen puolesta. Toivotan 
teille hyvää kevättä ja jatkuvaa 
intoa auttaa oman asuinalueen-
ne tukea ja apua tarvitsevia sekä 
katastrofien uhreiksi joutuvia 
niin Suomessa kuin missä päin 
maailmaan tahansa. 

 Toimintamme ehdottomasti 
tärkein yksikkö on klubi. Silloin 
kun klubi ja sen jäsenet voivat 
hyvin, voi myös koko järjestöm-
me hyvin. 

Näillä ajatuksilla mennään 
kohti kesää ja tulevaa kautta. 
Voimme luottavaisin mielin 
suunnata katseemme tulevai-
suuteen.

Tuomo Holopainen
Lions-liiton varapuheenjohtaja 

 

Lionstoiminta on lions-
klubien muodostamassa 
yhteisössä tehtävää va-
paaehtoistyötä omalla 
paikkakunnalla ja yh-
dessä muiden lionsklu-
bien kanssa kotimaassa 
ja koko maailmassa.  

Vapaaehtoistyön lisäk-
si lionklubit kehittävät 
jäseniään tarjoamalla 
jäsenilleen koulutusta ja 
verkostoitumisen mah-
dollisuuksia muihin klu-
beihin niin kotimaassa 
kuin maailmallakin.

lionsklubien muodos-
tamaan yhteisöön kuuluu 
Suomessa noin 940, Euroopas-
sa 9600 ja maailmassa 45900 
klubia.

Suomen lionsklubit avus-
tavat palvelullaan ja rahalah-
joituksillaan kotimaansa ja 
maailman apua tarvitsevia 
arviolta 4-5 miljoonalla eu-
rolla vuodessa.  

Maailmassa klubit tekevät 
arviolta 100 miljoonaa tuntia 
vapaaehtoistyötä ja lahjoitta-
vat noin 800 miljoonaa euroa 
vuodessa.

edellä mainitut luvut ker-
tovat siitä mittaamattoman 
arvokkaasta inhimillisestä 
työstä, jota lionit tekevät  - ih-
miseltä ihmiselle.

Tiedostammeko tämän kai-
ken kun itsearvioimme oman 
klubin tai koko maamme lio-
nismin  toimintaa.  Ja onko 
ns. suuri yleisö tästä kaikesta 
tietoinen. Tuskin on.  

Meillä kaikilla lioneilla on 
tehtävänä levittää elinympä-
ristöömme lionstoiminnan 
”hyvää sanomaa”, sanomaa, 
jonka sisältönä ensisijaisesti 
on niitten lähimmäisten aut-
taminen, joilla omat voimava-
rat tai ympäristöstä johtuvat 
vaikuttimet eivät mahdollista 
edes kohtuullisen elämisen 
laatua, aineellisesti ja henki-
sesti.

lioNs-aatteeN peruspi-
larit ovat palvelumissio, 
työ lähiyhteisössä, yhteistyö 
kotimaan ja maailman Lions-
klubien kanssa sekä jäsenten 
kehittymisen tukeminen.  Ne 

ovat Lions-toiminnan perussi-
sältö huomennakin.  

Jatkossa työ nuorten hyväk-
si yhdessä heidän kanssaan 
nousee keskeisempään ase-
maan ja toteutamme entistä 
enemmän projekteja myös 
kehitysmaissa.

meillä toiminnassa mu-
kana olevilla lioneilla on 
vahva tahtotila tehdä edellä 
kuvattuja palvelutehtäviä, niin 
kansallisesti kuin kansainväli-
sestikin.  

Kaikkien tiedostama tilan-
ne on se, että aktiivijäsenistön 
määrä on vähenevä voima-
vara, ainakin toistaiseksi, ja 
seurauksena on mm. aktivi-
teettien toteuttamisen vaikeus. 

Tarvitaan uusia jäseniä; 
nuoria, keski-ikäisiä sekä jo 
ylemmässä keski-iässä olevia, 
aktiivisia sekä lions periaattei-
siin sitoutuvia miehiä ja naisia.

jäsenhankinta ja uusien 
klubien perustaminen on meil-
lä D-piirin lioneilla haasteelli-
nen tehtävä alueen muuttotap-
pion ja väestörakenteen takia. 

Mutta, todella suuri joukko 
alueemme ihmisiä on valmii-
na tulemaan ja sitoutumaan 
lionstoimintaan, kun heitä in-
formoidaan toiminnastamme 
ja kutsutaan mukaan – ihan 
oikeesti!

me lionit tiedämme, että 
lionstoimintaan antamamme 
aika auttaa meitä kehittymään 
myös ihmisinä. Saamamme 
hyvä palaute antaa hyvän mie-
len, ja se antaa taas uutta intoa 
olla mukana toiminnassa.

Lionstoiminnan kautta 
hankimme myös uusia ystäviä. 
Syntyy yhdessä tekemistä ja 
yhteisöllisyyttä. On mahdol-
lisuus kuulua johonkin, olla 
ryhmän jäsen.  Se on jokaiselle 
ihmiselle tärkeää!

suomeN lioNs-liitoN D-pii-
ri on vuosien saatossa ansioi-
tunut monella tavoin ja saanut 
arvostusta valtakunnallisesti. 
Jatkukoon aktiivinen ja ”WE 
SERVICE” –henkinen toimin-
ta pitkälle tulevaisuuteen ja…. 
pysytään pinnalla !

Unto Kiljunen, 
Jäsenjohtaja GMT

Jäsenet tekevät 
Lionismin
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Lasten hiihtokilpailujen järjestäminen klubimme Talviriehassa on 
vuoden yksi kohokohta. Lasten silmät loistavat onnistumisen ilosta, 
se tarttuu.



Suomen Lions-liiton 60. 
vuosikokous pidettiin 
8.-9.6.2013 Heinolassa. 
Kokouspaikkana oli Vie-
rumäen Urheiluopiston 
alue, joka täyttyi ääriään 
myöten yli 2 000 lionin ja 
seuralaisen osallistuessa 
vuosikokoukseen. 

Heinolan vuosikokous 
oli jo yhdeksäs D piirin 
alueella järjestetty Lions-
liiton vuosikokous. 

Aikaisemmin liiton 
vuosikokous on järjestet-
ty D piirissä 1959 Imat-
ralla, Lappeenrannassa 
1966, 1979 ja 2008, 1976 
Kouvolassa, 1985 Mikke-
lissä sekä Haminassa1996 
ja 2009.

S uomeN lioNs-liitoN 
jokavuotinen vuosiko-
kous on Euroopan suu-
rin yksittäinen lionsta-

pahtuma. 
Suomalaiset lionit kokoontuvat 

perinteisesti kesäkuussa vuosi-
kokoukseen, jossa tehdään mm. 
henkilövalinnat Lions-liiton joh-
toon, päätetään tulevan toiminta-
kauden tavoitteista ja käsitellään 
klubialoitteet sekä muut sääntö-
määräiset asiat. 

Tärkeä osa vuosikokousta on 
myös verkostoituminen ja yh-
dessä viihtyminen, joka toteutui 
Vierumäellä hyvin.

Suomen Lions-liiton puheen-
johtaja Seppo Söderholmin seu-
raajaksi liiton johtoon valittiin 
kaudelle 2013–2014 Asko Meri-
läinen ja varapuheenjohtajaksi 
Tuomo Holopainen. Suomen 
ehdokkaaksi kansainväliseen 
hallitukseen kausille 2014–2016 
valittiin Jouko Ruissalo.

Vuosikokouksen ehkä sykäh-
dyttävin hetki koettiin avajaisjuh-
lan alussa piirien ja klubien lippu-
jen saapuessa sisään Vierumäki 
Areenalle juhlavassa lippuparaa-
tissa marssimusiikin tahdissa.

Seuraava Punainen Sulka-

keräys järjestetään kaudella 
2016–2017

vuosikokouksessa päätet-
tiin järjestää seuraava Punainen 
Sulka-keräys kaudella 2016–2017. 
Keräyskohteena ovat nuoret. 

Edellinen keräys järjestettiin 
vuonna 2006, jolloin kohteena oli 
lastensuojelun avo- ja jälkihuolto. 
Keräystuotto oli tuolloin lähes 4 
miljoonaa euroa. 

Suomalaiset lionit haluavat 
olla vahvasti mukana keräämäl-
lä varoja ja palvelemalla myös 
käytännön toimin. Nuorissa on 
tulevaisuus, eikä maallamme 

ole varaa menettää yhtään nuor-
ta yhteiskunnan ja työelämän 
ulkopuolelle.

Sotiemme veteraanien hyväksi 
järjestetään palveluaktiviteetti, 
johon voi myös sisältyä varain-
keruuta, kaudella 2014–2015 
kansallisen veteraanipäivän yh-
teydessä 27.4.

Skeba-nuorisobändikilpailu ja 
Lasten turvapäivä 

Lions-liiton valtakunnallisen 
Skeba-nuorisobändikilpailun 
loppukilpailu käytiin Heinolas-
sa vuosikokouksen oheistapah-
tumana. Voittajaksi selviytyi 
turkulainen Rhynestone. Muille 

palkintosijoille ylsivät Arize Par-
kanosta ja R.M. Alajärveltä.

Skeba on onnistunut löytä-
mään nuorten bändiharrastajien 
joukosta todella tasokkaita ko-
koonpanoja. 

Vuoden 2012 finalisti, jyväsky-
läläinen Lost Society, teki viime 
vuonna Saksassa levytyssopi-
muksen ja vuoden 2013 voittaja-
bändi Softengine Seinäjoelta on 
puolestaan yksi Suomen eurovii-
suehdokkaista 2014.

lasten turvapäivä-tapahtu-
ma järjestettiin Heinolan torilla 
lauantaina 8.6.2013 yhteistyössä 
Heinolan nuorkauppakamarin 
kanssa osana Heinolan kesän-
avaustapahtumaa. Tapahtuma 
keräsi yli 1 000 osallistujaa.

Pellekaija Pum-duo ilahdutti 
lapsia vauhdikkailla musiikkiesi-
tyksillä. Tapahtumassa esiintyi 
myös Jyränkölän Nuorten tans-
siryhmä. Lions-esittelypisteessä 
jaettiin tietoa lionstoiminnasta.

Heinolan nuorkauppakamarin 
järjestämässä äänestyksessä Hei-
nolan vuoden positiivimmaksi 
henkilöksi valittiin tällä kertaa 
Virtapiiri kuoro. Kaikki tapahtu-
malavan esitykset tulkattiin myös 
viittomakielellä.

Vuosikokous järjestetään tal-
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Suomen Lions-liiton 
60. vuosikokous 
pidettiin Heinolassa

Lippuparaati marssi hienossa säässä.

Päätoimikunta ryhmäkuvassa vuosikokouksen 2013 päätösjuhlassa.
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kootyönä
Liiton vuosikokouksen käytän-

nön järjestelyt hoidetaan perintei-
sesti vuosikokouspaikkakunnan 
klubien talkootyönä. Heinolan 
vuosikokouksen järjestelyistä 
vastasivat D piirin IV alueen I 
lohkon klubit LC Heinola, LC 
Heinola/Jyränkö, LC Heinola/
Kailas, LC Heinola/Sillat, LC 
Heinola/Tähdet ja LC Pertun-
maa. 

suuren kokoustapahtuman 
järjestäminen on iso ja vaativa 
urakka paikallisille klubeille. 
Jälleen kerran D piirin järjestä-
vät klubit selviytyivät urakastaan 
hyvin. Vuosikokouksessa oli hyvä 
tunnelma ja järjestelyt onnistui-
vat kokonaisuutena hyvin.

Vuosikokousvieraille tehdyn 
palautekyselyn tulosten mukaan 
yli 80 % vastaajista piti vuosiko-
koustapahtumaa kokonaisuutena 
onnistuneena ja yli 90 % mielestä 
vuosikokouksessa oli hyvä tun-
nelma. Lähes 90 % vastaajista 
piti Vierumäkeä hyvänä kokous-
paikkana.

Vuosikokouksen 2013 päätoi-
mikunta kiittää paikallisia klube-
ja ja kaikkia talkoolaisia hienosta 
yhteistyöstä vuosikokouksen 
järjestelyissä. Erityiset kiitokset 
myös Heinolan kaupungille ja 
Vierumäelle erinomaisesta yh-
teistyöstä. 

Kiitokset myös muille vuosiko-
kouksen yhteistyökumppaneille 
(Jyränkölän setlementti, Heino-
lan Nuorkauppakamari, Verkko-
viestin, Mega Auto, Mercedes-
Benz, Markprint, Järvi-Suomen 
Uittoyhdistys, Kuusakoski, YIT, 
Heinola-Seura, F.Irma ja Scan-
dinavian Marketing Gainer Oy), 
jotka omalla panoksellaan mah-
dollistivat onnistuneen vuosiko-
kouksen.

Lions-liiton vuosikokous oli 
suurin yksittäinen kokoustapah-
tuma, joka on järjestetty Heino-
lassa ja Vierumäellä. Onnistu-
nut suurtapahtuma onkin mitä 
mainioin referenssi Heinolalle ja 
Vierumäelle tulevassa kokous- ja 
tapahtumamarkkinoinnissa.

Suomen Lions-liiton seuraavat 
vuosikokoukset järjestetään 2014 
Porissa, 2015 Sotkamossa, 2016 
Turussa ja 2017 Joensuussa.

Vuosikokouksen kuvasatoa

Puheenjohtaja Seppo Söderholm luovutti lauantain iltajuh-
lassa symbolisen Lions-liiton avaimen seuraajalleen Asko 
Merilälle.

Joe Preston piti juhlapuheen 
avajaisjuhlassa.

Va. kaupunginjohtaja Pirjo Hepo-Oja esitti Heinolan kau-
pungin tervehdyksen avajaisjuhlassa.

Vierumäen tapahtumahahmo 
Lemmenharjun Elli viihdytti 
vuosikokousvieraita koko 
viikonlopun ajan.

Lions-liiton vuosikokous oli 
tähän mennessä suurin yksit-
täinen Heinolassa järjestetty 
kokoustapahtuma ja toimii 
hyvänä referenssinä Heinolan 
ja Vierumäen tapahtuma-
markkinoinnissa.

 

Turkulainen 
Rhynestone vei 
voiton SKEBA 
bändiskaban 
loppukilpailus-
sa Heinolassa 
perjantaina 
7.6.2013. Voit-
tajabändissä 
soittivat Aleksi 
Koli, Artturi Bo-
ren, Marko Ilkka 
ja Kristoffer Alho.

Kuvat: Heikki Hemmilä
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Loppusuora 
häämöttää
hämeenlinnan vuosikokous 
2010 valitsi Porin vuoden 2014 
vuosikokouspaikkakunnaksi. 
Siitä lähtien kaikki Porin 12 
lionsklubia ovat olleet mukana 
suunnittelemassa ja toteuttamas-
sa kokoustamme. 

Kaikki perusasiat, kokouspai-
kat, ruokailut, majoittumiset, oh-
jelmat ym. ovat jo valmiina. 

Oikeastaan voisi sanoa, että 
ainoastaan osanottajat puuttuvat 

vielä. Olemme tällä hetkellä, jos 
haluaa käyttää urheilutermejä, 
takasuoralla. Tuleva kevät avaa 
sitten loppusuoran ja maalinauha 
katkaistaan perjantaina 6.6.2014 
klo 19.00 alkavassa avajaisjuh-
lassa.

Kokouspaikkana 
karhuhalli

edellisen kerran Porissa jär-
jestettiin vuosikokous vuonna 
1997. Silloisesta kokouspaikasta, 

Porin Karhuhallista jäi pelkäs-
tään hyviä muistoja, joten oli 
oikeastaan itsestään selvää, että 
Karhuhalli on myös seuraavan 
kokouksemme pääpaikka. 

Karhuhalli on yksi Suomen 
suurimmista urheiluhalleista ja 
se tarjoaa mainiot tilat yleisöti-
laisuuksien järjestämiseen.

Halliin mahtuu yli 5000 
henkeä, siis tilaa on reilusti 
kaikille 2000 leijonavieraal-
le. Lattiamitat ovat 100 met-
riä x 64 metriä eli iltajuhlien 
ruokailut sujuvat joustavasti. 
Myös tanssitilaa jää riittävästi.  
Hallin koristeluun ja viihtyvyy-
teen panostamme erityisesti.

Karhuhallin ympäriltä löytyy 
myös runsaasti pysäköintitilaa. 
Halli sijaitsee lähellä kaupungin 
keskustaa, runsaan kilometrin 
etäisyydellä kauppatorista, joten 
kuljetukset sinne ja takaisin ma-
joituspaikkoihinne eivät vie pal-
jon aikaanne. Matkan voi jopa 
kävellä.

Hyväntuulista 
ohjelmaa

v u o s i k o k o u s o h j e l m a n 
olemme rakentaneet niin, että 
siitä löytyy aiempaa enemmän 
väljyyttä. Se antaa esimerkiksi 
enemmän aikaa siirtyä paikasta 
toiseen. 

Samoin olemme siirtäneet 
avajaisjuhlan jo perjantai-illaksi 
6.6.2014 ja sen alkamisaika on 
vasta klo 19.00. Tällöin voit tar-
vittaessa myöhästää kotoa lähtö-
äsi ja ehdit hyvin mukaan sekä 
avajaisiin että heti sen jälkeen 
alkavaan iloiseen iltajuhlaamme.

Perjantai-iltaa vietämme va-
paa-muotoisissa merkeissä vaik-

kapa twistin tahdeissa.
Varsinaisen vuosikokouksen 

pidämme kokonaisuudessaan 
lauantaipäivän aikana. Kokous 
alkaa välittömästi lippujen juh-
lallisen sisääntulon jälkeen klo 
10.00. Lippujen tuloon valmis-
tautuminen alkaa jo klo 9.00.  
Vuosikokous päättyy klo 16.00, 
joten iltajuhlaan valmistautumis-
aikaa jää runsaasti. 

Iltajuhla alkaa klo 20.00 ja 
runsaan illallisen jälkeen on aika 
nauttia Tangon taikaa Eino Grö-
nin ja Pori Big Bandin seurassa. 

puoliso-ohjelma toteutetaan 
kokonaisuudessaan yhdessä pai-
kassa aivan Porin keskustassa. 
Promenadisali tarjoaa tilat n.700 
hengelle. 

Ohjelma koostuu parista asi-
allisesta, mutta hyväntuulisesta 
alustuksesta, musiikista sekä 
huumorista iltapäiväkahvia 
unohtamatta.

Puoliso-ohjelma päättyy sa-
maan aikaan kuin vuosikokous-
kin, joten majoituspaikoissa ovat 
kaikki samoihin aikoihin.

Sunnuntai on sitten kotiinpa-
luun aikaa, kunhan olet nauttinut 
vielä päätösjuhlan jälkeisen lou-
naan Karhuhallissa. Juhla alkaa 
klo 11.30 ja lounas klo 12.30.

Ohjelma on kokonaisuudes-
saan nähtävissä www.lionsvuo-
sikokous2014.fi 

Oheisohjelmat

liiton vuosikokousten 
yhteydessä on jo usean vuo-
den ajan järjestetty maksut-
tomia, suurelle yleisölle tar-
koitettuja tapahtumia. Porin 
vuosikokous ei ole poikkeus. 

Hyvällä tuulella Porin 
vuosikokoukseen 2014
Suomen Lions-liitto ry:n 61. vuosikokous 
pidetään Porissa 6.-8.6.2014. Porilaiset 
lionsklubit toivottavat teidät kaikki ter-
vetulleiksi viettämään hyväntuulista 
vuosikokousta Porin Karhuhalliin. 

Teemme parhaamme, jotta viihdytte 
vierainamme koko pitkän viikonlopun 
ajan.

Porin kesään kuuluu myös Suomi Areena.
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Aloitamme jo perjantaina ilta-
päivällä, jolloin järjestämme klo 
13.00-16.00 ajankohtaisen Tuuli-
voimaseminaarin Porin Prome-
nadisalissa. 

Klo 15.00 toteutetaan Liisanto-
rilla yhdessä AKK Motorsports 
ry:n ja Liikenneturvan kanssa 
nuorille mopoautoilijoille tarkoi-
tettu taitoajokisa teemalla Tur-
vassa Tiellä.

Illalla on vuorossa klo 18.00 
SKEBA- Nuorten bändiskaban 
finaali Anniksella ja lauantai-
na klo 10.00 -12.00 järjestämme 
Eetunaukiolla Nuorten Areena-
tapahtuman. SKEBA ja Nuorten 
Areena toteutetaan yhteistyös-
sä MTV3:n ja Porin kaupungin 
kanssa.

Hyväntuuliset 
maksut

vuosikokouksen talousarvion 
olemme onnistuneet laatimaan 
lion- ystävälliseksi. Eri passien 
hinnoissa on vain muutaman 
prosentin kasvua edellisvuosiin 
verrattuna. 

Matalat hinnat onnistuvat ko-
ko porilaisen leijonaväen talkoo-
hengellä. Porilaisissa klubeissa 
on 300 leijonaa ja talkoisiin tar-
vitaan lähes koko joukko.

Tarkoituksena on hoitaa mm. 
kaikkien ruokailujen tarjoilut 
pääosin omin voimin. Samoin 
kokouspaikkamme Karhuhallin 
rakentaminen kokouskuntoon 
vaatii kymmenien talkoolaisten 
työpanosta. 

Ilmoittautumiset, äänestykset, 
infopisteet ym. vaativat myös suu-
ren määrän leijonia ja puolisoita.

Hotellihinnat olemme saaneet 
pysymään edellisten vuosien ta-
solla.
TERVETULOA

Nyt on oikea hetki laittaa ka-
lenteriisi Porin vuosikokouksen 
päivämäärät 6.-8.6.2014. 

Päivitämme kotisivujamme si-
tä mukaa kun uutta tietoa syntyy. 
Sieltä voit pitää itsesi ajan tasalla.

HYVÄLLÄ TUULELLA
Pertti Harju PDG 
VK2014/Pori, päätoimikunnan 
puheenjohtaja 
050 546 5660 pertti.harju@lions.fi
http://www.lionsvuosikokous2014.fi 

Suomen Lions-liitto ry:n 61. 
vuosikokous kutsuu teidät 
kaikki Poriin 6.-8.6.2014 te-
kemään hyviä päätöksiä ja 
samalla tapaamaan sekä 
vanhoja että uusia lion-tut-
tuja.

Kokouksen päätoimikunta 
on suunnitellut teille mieliin 
painuvan viikonlopun Poris-
sa ja me toivomme ja odo-
tamme, että kokouksenne 
sujuukin ”Hyvällä tuulella”.
Ilmoittautumissivumme 
ovat avautuneet ja ilmoit-
tautumiset ovatkin hyvässä 
vauhdissa. 

Sokos Hotelli Vaakunan 
kakkoset ja sviitit ovat jo 
varattuja. Ykkösiä ja su-
perior -huoneita on vielä 
varattavissa päämajahotel-
lissakin. 

Kaupungin muissa hotel-
leissa on tilaa.

Mikäli sinulle tulee mieleen 
kysymyksiä, lisätietoja voit 
kysyä päätoimikuntamme 
jäseniltä, yhteystiedot löy-
tyvät organisaatio–sivul-
tamme.

TERVETULOA 
TAPAHTUMIEN 
PORIIN!!!
Pertti Harju, 
päätoimikunnan puh.joht,
pertti.harju@lions.fi

Suomen Lions-liitto ry:n 61. 
vuosikokous Porissa 6.-8.6.2014

Kesäinen Pori odottaa leijonia.

Rauhanjulistekilpailun tulokset 2013-14
Tämän vuoden rauhanjulistekilpai-
lun teema oli ”Meidän maailmam-
me, meidän tulevaisuutemme”. 
Raadin valitsema voittajatyö lähe-
tetään kansainväliseen päämajaan 
edustamaan Suomea. 

Voittajatyön tehneen Erika Paa-
sosen lausunto rauhasta on: ”Rauha 
on tärkeätä, auttaa ihmisiä”.
 
Tulokset: 1. sija Erika Paasonen, 
13 v, Aleksis Kiven koulu, luokka 

7A. Lions Club Helsinki/Kallio, piiri 
107-N
 2. sija, jaettu Siina Sievänen, 12 
v, Kirkonkulman koulu, luokka 6. 
Lions Club Hämeenlinna/Linnatta-
ret, piiri 107-C
 2. sija, jaettu Olivia Pitkäoja, 12 v, 
Kankaan koulu, luokka 6M. Lions 
Club Kouvola/Iris, piiri 107-D
2. sija, jaettu Vesa-Pekka Rikala, 13 
v, Alavuden yläkoulu, luokka 7C. 
Lions Club Alavus, piiri 107-F.

2. sija, jaettu Olivia Pitkäoja, 12 v. Kankaan koulu, luokka 6M, Lions Club 
Kouvola/Iris, piiri 107D. ”Rauha kuuluu jokaiselle, myös ihmisille ja eläimille.”
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TERVETULOA pIIRIN 107-D 

VUOSIKOKOUKSEEN
      

Lappeenrantaan lauantaina 26.4.2014
Saimaan Ammattiopisto Sampo, pohjolankatu 10, Lappeenranta

09.00 – 12.30 Ilmoittautuminen  
09.00 – 10.30 Tulokahvi 
09.30 – 10.15 Piirihallituksen kokous   
10.30 – 10.45 Valmistautuminen marssille   
10.45 – 11.15 Marssi    
11.20 – 11.30 Seppeleenlasku   

11.45 – 12.45  Lounas     
13.00 – 13.50 Avajaisjuhla     
14.00  - 17.00 Piirin vuosikokous 
14.00 – 17.00 Seuralaisohjelma
19.00 – 24.00 Iltajuhla, Lappeenrannan Upseerikerho

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet lähetetään klubeille myöhemmin.
Ilmoittautumislomake tulee piirin sivuille www.lions.fi/D-piiri.
Lisätietoja: Pekka Vainikka puh. 040 579 4825 ja 
Olli Katila puh. 040 754 8624/ olli.katila@lions.fi

Kauden 2014 – 2015  
2. varapiirikuvernööriehdokas

Veijo Juhani 
SUHONEN
Kauden 2014 – 2015  
Piirikuvernööriehdokas
l s. 1953 Jyväskylä, lapset Mika (35 v.) ja Tuomo (31 v.)
l Puoliso Lion Taija
l Lapsenlapset: Wilho-Onni (5v.) ja Veikko-Armas (3v.) 
l Rehtori, eläkkeellä 
l Kasvatustieteiden maisteri, erityisluokanopettaja 
l Res. yliluutnantti
l Klubi LC Otava
l Lionstoiminta:
  l Lion vuodesta 1988
  l Presidentti 1996 - 1997
  l Sihteeri 1991- 1992, 2012 - 2013
  l Rahastonhoitaja 2005 - 2006
  l ZC 2001- 2002
  l 2. VDG 2012 - 2013
  l 1. VDG 2013 - 2014
  l Melvin Jones – jäsenyys 2007
  l Sulkavastaava 1997 - 2001
  l Otava Happy Jazz-toimikunnan pj. kolme kautta
  l 6 Lions-liiton vuosikokousta
  l 1 Convention

 l s. 1959 Luumäellä
 l Puoliso Seija , lähihoitaja
 l Kolme tytärtä; iältään 18, 22 ja 25 vuotta,
 l Myyntipäällikkö
 l Res. ylikersantti
 l Klubi Lc Luumäki/ Ukko-Pekka
 l Lionstoiminta:
   l Lion vuodesta 1998
   l Rahastonhoitaja 1999-2000
   l Sihteeri 2000-2001
   l Presidentti 2004-2005 ja 2012-2013
   l 107 D-piirin Lions Quest toimikunnan pj 2007-2010
   l SLL ry:n vuosikokouksen taloustoimikunnan 
            puheenjohtaja 2008
   l Lohkon puheenjohtaja 2009-2010 
   l Piirin rahastonhoitaja 2011-2012 ja 2012 -2013
   l Piirisihteeri 2013-2014
   l Suomen Lions-liiton vuosikokoukset 11 kertaa
   l Suorittanut Lions Quest AK/YK koulutuksen

Vesa Heikki Juhani

LOHI



13PALVELEVA LEIJONA 2013 – 2014

TERVETULOA pIIRIN 107-D 

VUOSIKOKOUKSEEN
      

Lappeenrantaan lauantaina 26.4.2014
Saimaan Ammattiopisto Sampo, pohjolankatu 10, Lappeenranta Markku 

VIHaVaINEN

Kauden 2014 – 2015  
1. varapiiri-
kuvernööriehdokas

l s. 1951 Juva
l Puoliso PDG Pirkko, kolme aikuista lasta, kolme lastenlasta
l Yrittäjä, hallintotieteiden maisteri  
l Res. kapteeni
l Klubi LC Juva
l Lionstoiminta:
  l Lion vuodesta 1987
  l Kaikki klubihallituksen tehtävät
  l Presidentti 1990-91, 2003-04, 2011-12
  l Lohkon puheenjohtaja 1994-95
  l Alueen puheenjohtaja 2005-06
  l LCIF/IR toimikunnan puh.joht. DC 09-10, 10-11, 11-12
  l 2. varapiirikuvernööri 13-14
l Osallistumiset:
  l Lions-liiton vuosikokoukset 15 kertaa
  l Eurooppa Forum Tampere 2009
  l Kansainvälinen vuosikokous Sydney 2010
  l Nordiska samarbetsrådet Hyvinkää 2011
  l Kalottikonferenssi Murmansk 2011
  l Kansainvälinen vuosikokous Hampuri 2013
l Palkitsemiset:
  l Extension Award 2003  (LC Turba, Viro)
  l Presidentin 100 %:n palkinto 2004
  l I ruusukkeen ansiomerkki 2005
  l DG:n puolison ansiomerkki 2011
  l Medal of Merit 2012

Kauden 2012-2013 Piirikuvernööri Juhani Nyyssönen luovuttaa Melvin 
Jones –kilven Charter Presidentti lion Marja Seppälälle. Kuvassa mukana 
kauden 2012-2013 lion presidentti Kirsi Lyytikäinen ja LC Hamina/Varvaran 
jäsenet lion Ulla Sivonen ja lion Pirjo Natri.

LC Hamina/Varvara vietti 8.5.2013 
10-vuotisjuhliaan

Kymmenen vuoden aikana on käynyt niin klubin etuovi kuin takaovi-
kin, kun jäseniä on eronnut ja uusia on otettu tilalle. Kauden 2013-2014 
alussa LC Hamina/Varvaralla oli 35  jäsentä, joista noin puolet on perus-
tajajäseniä. 

Monia aktiviteettejakin on kokeiltu, mutta yksi on ylitse muiden – 
Varvarat ovat jo vuosia myyneet arpoja mm. Haminan kevätmarkkinoil-
la sekä Holviston Joulumyyjäisissä. Joulun alla monet kaipaavat pake-
tointiapua, ja tähän tarpeeseen 

Varvarat vastaavat yhdessä haminalaisten partiolaisten kanssa pa-
ketoimalla pukinkonttiin meneviä lahjoja paikallisen marketin aulassa. 
Paketoinnista kertyvät varat lahjoitetaan tänä vuonna täysimääräisesti 
Haminan rantarillit ja Haminan päiväpojat -lippukunnille, jotta he voisi-
vat jatkaa toimintaansa menetettyään juuri remontoidun kolonsa kesän 
alussa riehuneessa tulipalossa.

Julkaisija:  Suomen Lions-liitto ry:n piiri 107 D
Päätoimittaja:  PK Pekka Sopanen
Sivunvalmistus: RS-Taittotyö, puh. 044 323 8412
reijo.saavalainen@surffi.fi
Painopaikka: Kirjapaino Seppo Oy Lappeenranta
Painosmäärä: 4000 kpl
ISSN-L 2323-3443      ISSN 2323-3443

PALVELEVA

LEIJONAw
w
w
.lions.fi

Lionspiirin 107-D
 kausijuLkaisu 2013–2014
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Zimbabwessa syntynyt, nykyisin Ranskassa asuva Chengetai esiintyi bändeineen Otava Happy Jazzeilla. Chengetai kehui ota-
valaista yleisöään ja yleisö laulajaa.

14

lC otava toteutti marraskuus-
sa perinteisen palveluaktivitee-
tin lahjoittamalla ja pilkkomalla 
leskirouva Sirkka Räikköselle 
liiterin täyteen kuivia koivukla-
peja talven varalle.

Samalla harjattiin ulkora-
kennuksen katolle kertyneet 
puunlehdet pois.

Kuvassa veljet työn touhussa 
tyytyväisen rouva Räikkösen 
seuratessa vieressä.

HERKUTTELEVAT 
VELJET !

otavan leijonat aloittivat 
marraskuun valmistamalla her-
kullista rosvopaistia lampaan ja 
hirvenlihoista paikallisen met-
sästysseuran majalla. Paistin tie 
nuotiolta ruokapöytään kaikkine 
valmisteluineen vei n. 8 tuntia.

OTAVA HAPPY JAZZ

KOIVUKLAPEJA TALVEN VARALLE !

Monipuolista jazzia 
Otavan opiston puistossa
lauaNtaiNa 3.8.-13 lämmin tunnelma oli käsinkosketeltava, 
kun tuhatpäinen yleisö tanssi ja hurrasi Mikkelin Otavassa, perin-
teikkään Otavan opiston puistossa. 

Musiikista vastasi afrikkalaista jazzia soittanut Chengatai & 
South-African Jazz M’Bassadors. Aurinko paistoi, kuten 27. edellise-
näkin vuotena. Zimbabwessa syntynyt, nykyisin Ranskassa asuva 
laulaja Chengetai suorastaan hehkui esiintymisensä jälkeen.

– Yleisö oli niin lämmin ja ystävällinen. En kokenut olevani lain-
kaan ulkopuolinen, vaikka olen ensimmäistä kertaa Suomessa, 
tummaihoinen kaunotar totesi.

järjestelyt sujuivat mainiosti, ja yleisöäkin kertyi viime 
vuosien tapaan, arviolta 3500 henkeä.

Jazzin taiteellisen johtajan Jerzy Dubielin mukaan Chengetai 
ei ole perinteistä jazzia, mitä moni oli tullut Otavaan kuuntele-
maan. Heille tarjolla oli kuitenkin mikkeliläis-mäntyharjulaista 
Retro Kingsiä sekä 55-vuotiasta DDT Jazzbandia.

–  Erilaisilla artistivalinnoilla haluamme houkutella nuorempia-
kin kuulijoita jazzin pariin, Dubiel sanoo.
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Otava 
Happy Jazz 
Mikkelin Otavassa 
2.–3.8.2014!
Tervetuloa!

www.lcotava.fi

LC Mikkeli-Porrassalmi ja Kyyhkylä
kyyhkylän kuntoutussairaala 
sijaitsee Mikkelissä vanhan Lap-
peenrannantien varrella noin 7 
kilometriä kaupungista. Lähellä 
sairaalaa on Ruotsi-Suomen ja 
Venäjän vällillä 1700-luvun lop-
pupuolella käydyn niin sanotun 
kustavinsodan aikainen Porras-
salmen taistelupaikka vuodelta 
1789. 

Aikaisemmin yksityiskotina 
ollut Kyyhkylän kartano siirtyi 
vuonna 1927 Vapaussodan Inva-
liidien Liiton omistukseen ja sinne 
perustettiin invalidikoti vapausso-
dan invaliideille. 

Vuonna 1970 Kyyhkylän omis-
tajaksi tuli Sotainvalidien Veljes-
liitto, joka rakennutti sinne vuon-
na 1973 toimintansa aloittaneen 
kuntoutussairaalan sotiemme 
invaliideja ja veteraaneja varten. 

Vuodesta 2003 lukien Kyyh-
kylän on omistanut Mikkelin 
kaupunki, joka samana vuonna 
vuokrasi Kyyhkylän rakennukset 
kaupungin ja Sotainvalidien Vel-
jesliiton perustamalle, Kyyhkylän 
toiminnasta nykyisin vastaavalle 
Kyyhkyläsäätiölle.

lC mikkkeli-porrassalmeN 
toiminnan kohteina sen perus-
tamisesta vuodesta 1965 alkaen 
ovat olleet nuoriso ja erityisesti 
sotiemme veteraanit. 

Kun klubin nimikin viittaa 
vahvasti Kyyhkylän suuntaan, 
on ollut luonnollista, että klubi on 
vuosien aikana ollut jatkuvasti eri 
tavoin tekemisissä Kyyhkylän ja 
siellä asuvien tai kuntoutuksessa 
olevien veteraanien kanssa. 

Syksyllä 2010 heräsi ajatus klu-
bin jäsenten ja veteraanien yhtei-
sistä vapaamuotoisista juttutuoki-
oista Kyyhkylässä. 

Tarkoituksena oli pitää seu-
raa ja korkeaan ikään ehtineille, 
usein ehkä itsensä yksinäisiksi 
tunteville veteraaneille ja tuottaa 
heidän arkipäiväänsä vaihtelua ja 
virkistystä. 

Kyyhkylän taholta ajatukseen 
suhtauduttiin hyvin myönteises-
ti. Hoitohenkilökunnan ystäväl-
lisellä avustuksella järjestyivät 

viihtyisä tila jutustelulle ja myös 
tarpellinen tiedonvälitys tilai-
suuksista.

toiminta alkoi syyskuussa 
2010 ja  on jatkunut siis jo yli kol-
me vuotta ja jatkuu edelleen. Run-
saan tunnin pituisia tilaisuuksia 
on ollut kesäkuukausia lukuunot-
tamatta joka toinen viikko.

Osanottajina ovat olleet 3-4 
leijonaveljeä kukin vuorollaa ja 
5-10 veteraania. Keskustelut ovat 
tapahtuneet tarkoituksellisesti ni-
menomaan veteraanien ehdoilla. 

On jutusteltu asioista ja tapah-

tumista, joista he ovat halunneet 
puhua. Varsin luonnollista on, 
että keskustelu on usein kierty-
nyt sotien aikaan ja veteraanien 
koviin sotakokemuksiin. 

Kuitenkin heitä ovat kiinnos-
taneet myös monet muut asiat. 
Nykypäivän tapahtumiinkin on 
tuntunut vielä riittävän mielen-
kiintoa.

vaikka paikalla olleista veteraa-
neista vanhimmat lähentelevät 
iältään jo 100 vuotta ja nuorim-
matkin 90 vuotta, on ollut ilah-
duttavaa todeta heidän hyvä hen-
kinen vireytensä.

 Sodassa saaduista vammoista 
ja iän mukanaan tuomista fyysi-
sistä rajoitteista huolimatta huu-
morintaju ja leikkimieli näyttävät 
olevan edelleen tallella. Ehkäpä 
tässä on yksi merkittävä tekijä 
pitkän iän salaisuudessa.

me lC mikkeli-porrassalmeN 
leijonaveljet olemme kiitollisia sii-

tä, että ollemme saaneet olla pie-
neltä osaltamme mukana Kyyh-
kylän toiminnassa.

Me toivomme, että olemme voi-
neet ilahduttaa Suomen itsenäi-
syyden säilymiseen ratkaisevasti 
vaikuttaneita kunnioitettuja vete-
raaneja ja tuoda vaihtelua heidän 
iltapäiväänsä.

Myös  meille itsellemme tilai-
suudet ovat olleet mielenkiintoi-
sia ja antoisia. Olemme saaneet 
välitöntä suoran käden tietoa 
ankarista sotavuosista, joista 
luonnollissesti suurella osalla lei-
jonaveljistä ei ole mitään henkilö-
kohtaisia kokemuksia ja pienellä 
osallakin vain lapsuusajan hataria 
muistikuvia.

Mikäli tarvetta on, LC Mikkeli-
Porrassalmi on valmis edelleen 
jatkamaan tätä lions-periaattei-
siin erittäin hyvin sopivaa akti-
viteettiä.

Jorma pekonen

Klubin jäsenet ovat kiitollisia että ovat voineet ilahduttaa veteraaneja ja tuoda vaihtelua heidän iltapäiväänsä.

Veteraaneista van-
himmat lähentelevät 
iältään jo 100 vuotta 
ja nuorimmatkin 
90 vuotta.
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Kylpylä • Spa
Varaukset
Myyntipalvelu 
puh. 020 7100 502 tai 
myynti@imatrankylpyla.fi

72,50 €
henk./vrk/2 hh

Kylpylävuorokausi sisältää
• majoituksen
• runsaan buffetaamiaisen
• sisäänpääsyn Kylpylä Taikametsään 

ja kuntosalille 
• monipuolisen vapaa-ajanohjelman
Voimassa 30.6.2014 saakka.

EXTRATARJOUS 
(ma–pe) Kehon koostumusmittaus

25 € (norm. 35€)

HYVÄÄ OLOA JA 
ILON PISAROITA
IMATRAN KYLPYLÄSSÄ

Hinta alkaen

Lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min, 
matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min. Sis. alv 24%

KYLPYLÄVUOROKAUSI

Vasemmalta LC Lappeenranta/Rakuunan Juhani Vainikka, Martti Pulakka, 
Timo Allenius (LC Kuusamo), Raija Väre (LC Kuusamo/Pohjanakat),
Timo Puustinen, Esko Rautiainen ja Pekka Vainikka. 
Kameran takana Pekka Sopanen. 

LC Lappeenranta/Rakuunan lionit saivat L-piirin arvovaltaisen kuver-
nööripariskunnan vieraakseen Kuusamon Konttaisenrantaan tammi-
kuussa 2014. Lionsmaailma oli taas hieman parempi kauniiden tarinoi-
den ja kokemusten vaihtamisen jälkeen.

LC Lappeenranta/Rakuunan jäsenet kiittävät L-piirin leijonia Kuusa-
mon tapaamisesta. Olisiko tämä hyvä yhteisen perinteen alku? Rakuu-
nan lionit ovat kokoontuneet vaihtelevan kokoisin ryhmin yli 20 vuotta 
Rukan jylhiä maisemista nauttien ja sekä latuja ja rinteitä reippaillen. 

 Lionsmaailmaa parantamassa

LC Juva ja LC Joroinen 
järjestävät gof-kisan
kesäkuuN 15. päivä järjestetään 
Joroisten Kartanogolf-kentällä 
piirien yhteinen kilpailupäivä.

Päivän aikana ratkaistaan sekä 
D- että K-piirien golfmestaruudet, 
sekä kisataan epävirallisesti piiri-
en välisessä pelissä.

Voittajat saavat vuodeksi hal-
tuunsa kiertopalkinnon. Muita 
palkintoja sarjojen parhaille on 
myös jaossa.

Osanottomaksulla saa mauk-
kaan lounaan uusitussa golfglubin 
Kesäkartano-ravintolassa.

Kartanogolfin golfkenttä Jo-
roisten kirkonkylän tuntumas-
sa tarjoaa golfin harrastajille ja 
aloittelijoille erinomaiset olo-
suhteet nauttia golfaamisesta.  

keNttä oN 18-reikäiNeN golf-
kenttä, joka koostuu kahdesta 

toisiaan täydentävästä yhdeksän 
reiän kokonaisuudesta. Etu-ysi 
pelataan pääosin peltomaisemas-
sa, jossa pääsee hyvin kiinni pelin 
vireeseen. Taka-ysillä pääsee ko-
kemaan veden ja metsämaisemien 
vaikutukset peliin. 

kierroksen päätyttyä jälki-
pelit voi käydä leppoisissa tun-
nelmissa Kesäkartanon terassilla.    

Järjestelyvastuun kantavat 
Juvan ja Joroisten Lions-klubit. 
Osallistuminen ilmoitetaan säh-
köpostilla Heikki Karviselle Ju-
valle.

Kesän golf-kilpailujen järjestä-
minen sovittiin alun perin viime 
kesän piirikisoissa Lappeenran-
nassa.
http://www.kartanogolf.fi/Suomi/
etusivu hvkarvinen@hotmail.com

Pyydämme golfaajia lähettämään sähköpostiosoitteensa 
Heikki Karviselle, Lions Club Juva ry, puh. 040-7467349

email:  hvkarvinen@hotmail.com
Varsinainen kilpailukutsu ja ohjeet lähetetään 

ilmoittautuneille sähköpostitse.
LC Juva ry                                                                      LC Joroinen ry

D- ja K-piirien 2014 GOLF-kilpailut
sunnuntaina 15.06.2014 Kartanogolf Joroinen

sarjat: lyöntipeli ja pistebogey
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LC  vähäkyrön klubialoitteesta 
Liiton vuosikokoukselle -2013 

liikkeelle lähtenyt MOPO- aktiviteetti
on saanut suuntaviivansa ja alkuval-

mistelut ovat edenneet vauhdilla, kertoo 
työryhmän vetäjä Jouko Inkeroinen.

Liikenneturvallisuuden teoriakoulutus-
ta yläasteella 8. luokkalaisille lähdetään 
toteuttamaan klubilaisten toimesta valta-
kunnallisesti tulevalla kaudella yhdessä 
AKK Motorsports ry:n ( moottorikerhojen 
kattojärjestö) ja Liikenneturvan kanssa, hän 
jatkaa.

AKK Motorsportin toimitusjohtaja Jani 
Backman kertoo että, yhteistyö Lions clubi-
en kanssa on tervetullutta ja sillä saamme 
valtakunnallista kattavuutta hienolle asial-
le. Lisäten että, meillä on tarvittaessa käy-
tössä myös moottorikerhon jäsenet monella 
paikkakunnalla ja radat, joita voi tarpeen 
tullessa käyttää käytännön harjoitteluun.

tylyä Faktaa
Liikenneturvan tilastojen mukaan n. 10 

nuorta kuolee joka vuosi mopo onnetto-
muuksissa ja n. 1100 loukkaantuu (poliisin 
tilastoihin tulleet) 15 - 16 vuotiaista mopoi-
lijoista.

mopojen suosio kasvaa
Mopoja on Suomessa 287 105 ja mopo 

autoja 10 548 v. 2012 tilastojen mukaan. 
Varsinkin skoottereiden myynti on kas-
vanut Suomessa huikeasti ja tytöt ovat 
ottaneet tämän menopelin omakseen.

aktiviteetti
Aktiviteetin runko on selkeä: Klubit 

seulovat keskenään omalla paikkakunnalla, 
mistä klubeista löytyvät innokkaat koulut-

tajapersoonat ja sopivat yläasteen rehtorin 
( tai terveystieto opettajan) kanssa sopivan 
ajankohdan koulutussessiolle. 

Tai jos löytyy sopiva yhteistyötaho, joka 
pitää koulutusluennot oppilaille. esim. 
liikenneopettaja, nuorisotoimi tai muu 
asiantuntija yhdistys.

Yhden tunnin pituinen tuhti koulutus-
paketti /luokka. Vaikka palvelua (tämähän 
on selkeä palveluaktiviteetti) voi olla koko 
kauden ajan, tarkoituksena on painottaa 
kevättä ( maalis- toukokuu) kun mopokuu-
me iskee lumien sulaessa.

leijonat valmennetaan 
projektiin

Valtakunnalliset kouluttajakoulutus-
päivät tullaan järjestämään 6-8 paikka-
kunnalla yhdessä AKK Motorsportin ja 
Liikenneturvan kanssa  alkusyksystä 2014. 
Näistä päivistä infotaan myöhemmin vielä 

tämän kauden aikana. Tärkeinä asioina 
koulutuksessa;   

VARUSTEET 
pÄIHTEET
TIEDOT 
TAIDOT
  

tahto ja taidot
Mitä yritämme saada aikaan liikennetur-

vallisuutta lisäävässä koulutuksessa?
TAHTO ajaa entistä turvallisemmal-

la tavalla: Kiinnostaako turvallisuus tai 
pelottaako turvattomuus? Miksi ajaa tur-
vallisemmin? Miten ajaa turvallisemmin? 
Ymmärretään riskejä paremmin.

TAITO ajaa entistä turvallisemmalla 
tavalla: Tapoja, joiden avulla voi ajaa 
turvallisesti. Ihminen osaa tarkkailla omaa 
toimintaansa ja verrata sitä tavoitteisiin. 
Ihminen valitsee turvallisia toimintatapo-
ja entistä useammin ja tavat ovat entistä 
parempia.

nyt toimeen
Tämä on hieno 

aktiviteetti yhdessä 
nuorten kanssa ja 
Jouko Inkeroinen 
lisää että, seuraavan 
kauden presidentit; li-
sätkää rohkeasti tämä 
toimintakalenteriin 
ja haravoikaa sopivat 
persoonat aktiviteetin 
suorittajiksi paikka-
kunnallanne, Lisätie-
toja: jouko.inkeroinen@
lions.fi 
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- liiton uusi aktiviteetti tulossa
TURVASSA TIELLÄ 



Omaishoitajat ja läheiset-
liitto ry ja Lions 107-D 
piiri ovat sopineet yhteis-
työstä. palveluaktivitee-
tissa mukana olevien 
klubien vapaaehtoiset 
auttavat omaishoitajia 
arjen askareissa. 

Yhteistyö käynnistyy 
pilottina kevään 2014 
aikana Etelä-Karjalan, 
Mikkelin, Heinolan ja 
Kouvolan alueilla. 

V apaaehtoistyöntekijät on 
koulutettu palvelutyöhön 
yhdessä omaishoitajien 

paikallisyhdistysten kanssa. 
Kokemusten myötä yhteistyölle 
haetaan sopivia toimintamuo-
toja.

paikalliset lionsklubit toimi-
vat yhteistyössä omaishoitajien 
paikallisyhdisten kanssa, jotka 
välittävät avunpyynnöt klubien 
yhteyshenkilölle. 

Vapaaehtoistyöntekijät eivät 
osallistu hoitotyöhön vaan aut-
tavat tehtävissä joihin omaishoi-
tajat eivät saa apua esimerkiksi 
kunnalliselta kotihoidolta.

Leijonien tarjoama apu voi 
olla esimerkiksi ulkoiluseuraa 
tai kaveria omaishoitajan lähei-
sen harrastuksiin, juttukaveria 
omaishoitajalle tai hänen lähei-
selle, aikuista ystävää erityislap-

selle, kotimiestä asiointien ajaksi 
ja apua vaikkapa pihatöihin.

Leijonien apu on tarkoitettu 
perheille, joissa on käynnissä ole-
va omaishoitotilanne. Avun saa-
jille palvelu on maksutonta. 

Omaishoitajat tekevät arvokas-
ta ja usein raskasta työtä

Omaishoitaja on henkilö, joka 
pitää huolta perheenjäsenestään 
tai muusta läheisestään, joka 
sairaudesta, vammaisuudesta tai 
muusta erityisestä avun tarpees-
ta johtuen ei selviydy arjestaan 
omatoimisesti.

Selvitysten mukaan noin miljoo-
na suomalaista auttaa säännölli-
sesti läheistään. Tällä hetkellä 
Suomessa arvioidaan olevan 
noin 300 000 omaishoitotilan-
netta, joista 60 000 on sitovia ja 
vaativia.  

Vain pieni osa kaikista 
omaishoitotilanteista on lakisää-
teisen omaishoidon tuen piirissä. 

Laissa omaishoidon tuesta 
määritellään omaishoitajaksi 

henkilö, joka on tehnyt toimek-
siantosopimuksen läheisensä 
omaishoidosta kunnan kanssa. 

Omaishoitosopimuksia oli 
Suomessa vuonna 2012 noin 
40 000.

Omaishoitajat ja läheiset-
liiton tarkoituksena on toimia 
omaishoitajien sekä vanhusten, 
vammaisten ja pitkäaikaissai-
raiden aseman parantamisek-
si ja tukemiseksi sekä kehittää 
omaishoitajien sekä vanhusten, 
vammaisten ja pitkäaikaissai-
raiden palveluita ja tukitoimia 
toiminta-alueellaan. 
Liitolla on 70 paikallisyhdistystä 
eri puolilla Suomea ja niissä noin 
10 000 jäsentä.
Omaishoitajat tekevät raskasta ja 
yhteiskunnallisesti merkittävää 
työtä. D piirin lionsklubit halua-
vat olla tukemassa ja auttamassa 
omaishoitajia arjen jaksamisessa. 

Lionstoimintaan kuuluu olen-
naisena osana palvelutyö, jossa 
autetaan avun tarpeessa olevia 
perinteisellä suomalaisella tal-
kootyöllä. 

Omaishoitajien kanssa tehtävä 
yhteistyö on lionstoimintaa par-
haimmillaan.

Lisätietoja toiminnassa mu-
kana olevista paikallisyhdistyk-
sistä ja liiton nettisivuilta www.
omaishoitajat.fi.
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Piirin klubit auttavat omaishoitajia

Heinolan Seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n puheenjohtaja Helga Nurminen-Ekholm kertoi omaishoitajien työstä D piirin IV alueen 
aluefoorumissa marraskuussa.

XIII HEINOLAN 
KALAMARKKINAT

Järj. LC Heinola Sillat
Myyntipaikat ja lisätiedot: 
Petri Häkkinen p. 040-5470 757

Satamassa 9.-10.8.2014
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LEiJonAHEnKi
Tekemällä vapaaehtois-
työtä ja auttamalla toisia 
saa myös itselleen hyvää 
mieltä, hyvinvointia ja 
jopa lisää ikää. Joiden-
kin tutkimusten mukaan 
vapaaehtoistyötä tekevät 
ovat muita onnellisempia 
ja terveempiä. 

Lionstoiminta vahvis-
taa sosiaalisia suhteita 
ja siinä pystyy toteutta-
maan itseään ja parhaita 
puoliaan. 

Kun pidämme klubissa 
huolta toinen toisistam-
me ja hyvästä ilmapiiris-
tä, palvelu versoaa kuin 
itsestään. 

n
ykyisenä itsekkää-
nä, omaa etua tavoit-
televana aikana on 
tärkeää ajatella myös 
toisia. Muita auttaes-

saan mahdolliset omat murheet 
unohtuvat ainakin joksikin aikaa. 

Lasten ja nuorten auttamises-
sa tarvitaan yleensä rahaa, mutta 
ikääntyneiden auttamisessa enim-
mäkseen palvelua ja läsnäloa.

Viime kaudella suomalaises-
sa lionstoiminnassa korostettiin 
palvelua, nuorisoasioita, avointa 
viestintää, tarkkaa taloudenpitoa 
ja uudistumista. 

Tänä vuonna painopiste on 
jäsenmäärän kasvattamisessa eli 
palveluvoiman turvaamisessa. 

Ensi kaudella korostetaan brän-
dityöhön liittyen muun muassa 
lasten ja nuorten hyvinvointia 
sekä jäsenhuoltoa. 

Valtakunnallisesti esille nos-
tettavat asiat vaihtelevat toimin-
tavuosittain, mutta klubeissa 
toiminta jatkuu yleensä vuodesta 
toiseen pääpiirteissään samana. 
Aika ajoin on niissäkin syytä ar-
vioida ja uudistaa toimintatapoja.

leijonahenkeä pitää vaalia ja 
arvokkaat periaatteet, perinteet ja 
arvot on siirrettävä uusille suku-
polville. 

Leijonahenki-laulussammekin 
todetaan, että ”saman hengen kun 
myös nuoret tuntee toimissaan, on 
tää aate voimissaan”. Leijonissa 
on joukkovoimaa ja yhdessä 
saamme aikaan enemmän. 

On hyvä, että paikallisella 
tasolla ja valtakunnallisesti toi-
mitaan aika ajoin keskitetysti 

yhteisten asioiden puolesta. Siten 
saamme toiminnallemme näky-
vyyttä ja vaikuttavuutta. 

sotiemme veteraanit on lei-
jonien avustustoiminnan tärkeä 
kohderyhmä. Vuoden 2013 vuosi-
kokouksessa päätettiin valtakun-
nallisesta Lions-palveluaktivitee-
tista ajalle 1.7.2014 – 31.6.2015. 

Tavoitteena on saada mahdol-
lisimman moni leijona palvele-
maan tammenlehväsukupolvea, 
jota on tänä päivänä elossa vielä 
vajaat 40 000. 

Kyseessä on kiitoksen osoitus, 
tietynlainen viimeinen iltahuuto 
näille kunniakansalaisille, joi-
den ansiosta saamme vapaassa 
maassa harrastaa muun muassa 
lionstoimintaa. Monet sotiemme 
veteraanit olivat sotien jälkeen 
1950- ja 1960 –luvuilla perusta-
massa maahamme lionsklubeja.

suomalaisten leijonien kes-
ki-ikä on lähes 60 vuotta, ja mo-
nissa klubeissa paljon sen ylikin. 
Klubeissa on kunnia-asia muistaa 
ja tukea myös sellaisia jäseniä, jot-
ka eivät jaksa enää säännöllisesti 

osallistua kuukausitapaamisiin ja 
aktiviteetteihin. 

Jos jäsentä ei ole näkynyt 2-3 
viimeisessä kuukausitapaamises-
sa on tärkeää ottaa häneen yhteyt-
tä ja kysyä kuulumisia. 

Kannattaa pysyä leijonana, 
vaikkei aivan kaikkeen klubin 
toimintaa jaksaisi osallistuakaan, 
sillä lionstoiminnassa tarvitaan 
kaikenikäisiä. 

Jokaiselle on paikkansa. Jäse-
nille osoitetaan tehtäviä kykyjen 
ja taipumusten mukaan, ja anne-
tut tehtävät otetaan vastaan aidon 
leijonahengen mukaisesti. 

Lionstoimintaan tulee koko 
ajan lisää erityisesti työikäisiä 
naisia, jotka alentavat keski-ikää. 
mutta myös virkeitä eläkeläisiä, 
joilla on aikaa ja voimia harrastaa. 

Kehitys näyttää menevän 
siihen suuntaan, että tulevai-
suudessa on yhä enemmän ns. 

yhteisklubeja, joissa on jäseninä 
sekä miehiä että naisia.

arvoisat D-piiriN leijonat, 
lionstoiminta on parhaimmillaan 
hyvähenkistä toimintaa, jossa ei 
väitellä politiikasta tai uskonnos-
ta, vaan autetaan ja palvellaan 
hyvässä hengessä. 

Toiminnassa on mukana eri-
ikäisiä miehiä ja naisia eri am-
mateista ja yhteiskuntaluokista. 

Klubissa tutustuu uusiin ih-
misiin sekä oppii ja kokee uusia 
asioita. Kuukausitapaamisiin on 
virkistävää osallistua ja tavata 
hyviä ystäviä. 

Totean lopuksi entisen piirim-
me kuvernöörin Paavo Mikkosen 
sanoin: Nauti lionismista! 

Seppo Söderholm, 
Suomen Lions-liiton kauden 
2012-2013 puheenjohtaja 

Avointen ovien tilaisuuden isäntäpari Seppo ja Helena Söderholm Suomen Lions-liiton toimistossa Malmilla 
1.3.2013. Kuva: Antti Tuomikoski.

Koskenparras 10, 55100 Imatra
 

Sotiemme veteraanit 
on leijonien 
avustustoiminnan 
tärkeä kohderyhmä.
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Vastuu On  Minun -opas internetin käyttöön
lapsillamme on aivan toisen-
lainen suhde tietotekniikkaan 
ja nettiin kuin meillä. Lasten ja 
nuorten vanhemmat ja opettajat 
haluavat, että nuoret oppisivat toi-
mimaan vastuullisesti ja varoen 
netissä. 

Tieto- ja viestintätekniikka on 
nykyaikaa eikä peruutusvaihdetta 
tässä asiassa ole. 

Sosiaalinen media on heille 
jokapäiväistä. Se on tuttu ja käy-
tännöllinen tapa pitää yhteyttä 
kavereihin, saada uusia ystäviä. 
Vanhemmille koko sana ja tou-
hu voi vieläkin olla käsittämä-
töntä.

Lions quest ohjelma on koulutta-
nut jo kymmeniä vuosia opettajia 
ryhmäytymistaitojen, toiminnal-
listen työmenetelmien ja syrjäyty-
misen estämisessä. 

Nyt Imatran lionsklubit ovat 
kustantaneet kaikille imatralaisil-
le kolmasluokkalaisille ja heidän 
vanhemmilleen kirjasen, jonka 
aiheena vastuu on minun-kotitie-
tokoneen ja internetin turvallinen 
käyttö.

 Kirjanen antaa pohjaa kes-
kustelulle netin turvallisesta 

käytöstä, vihjeitä perheen yhtei-
siksi sopimuksiksi ja toimiksi. Sen 
toivotaan auttavan keskustelua 
hyvistä toimintatavoista netissä. 

Imatran lions klubit ovat ja-
kaneet oppaat Imatran alueen 
kouluille kolmasluokkalaisten 
oppilaiden, heidän opettajiensa 
ja vanhempiensa käyttöön.

Aiheeseen voi tutustua tarkem-
min osoitteessa www.vastuuonmi-
nun.info.
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Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen  vastaanottaa LC Mikkeli/Päämaja klubin 
rahastonhoitaja Kalevi Jukaraisen luovuttamat  119 oppilaan stipendit  kunniakirjoineen.

Tuula Luukkonen LC Imatra Sinisiivistä luovuttaa vastuu on minun vihko-
sia Tainionkosken koulun 3A luokan käyttöön. 

Rakuuna edustajana Jukka Nikku 
joka voitti kisan joukkuekilpailun.

Hyvä Ystävä-stipendi jaettiin jo 
neljännen kerran keväällä 2013

LC Mikkeli/Päämaja klubi on jakanut Hyvä-Ystävä-sti-
pendin Mikkelin kaupungin ala-asteen oppilaille nyt 
neljänä vuonna. Oppilaat äänestävät keskuudestaan 
stipendin saajat. 

Kriteereinä ovat auttavaisuus, hyvä toveruus, 
iloisuus ja kaikkinainen kanssakäymisen sujuvuus.  
Edellytyksenä ei ole hyvä keskiarvo tms., vaan hyvä 
ystävyys. 

LC Mikkeli/Päämaja haluaa tällä keväisellä muista-
misella tukea pieniä koululaisia ja valmistaa heitä siir-
tymisessä aikanaan yläasteelle ja suurempiin koului-
hin. Yläasteilla törmätään sitten koulukiusaamiseen 
ja hyvä käytös ja itsetunto on tuolloin tarpeen. 

Lisäksi stipendit ovat shekki-muodossa  ja saajan 
tulee hoitaa ensimmäinen oma pankkishekkinsä lu-
nastus  vanhempiensa kanssa.

onkikisa 
Saimaan 
kanavalla 
7.9.2013
saimaan kanavalla käytiin 
tiukka kilpailu loistavista pal-
kinnoista. Kisan oli järjestänyt 
LC- Lappeenranta / Rakuuna-
klubi.

Kisa oli suunniteltu D-piirin 
klubien mestaruusmittelöksi 
mutta vähäisen kiinnostuksen 
vuoksi osanottajia hyväksyt-
tiin mukaan myös ilman LC-
jäsenyyttä.

Suuret kiitokset LC-Mikkeli 
/ Savonjousi ja LC- Nuijamaan 
klubeille jotka uskaltautuvat ki-
saamaan isäntäklubia vastaan.

Aurinkoinen ja tyyni kesäsää 
suosi järjestäjiä, ehkä ei kuiten-
kaan kalastajia. Olosuhteet oli-
vat kuitenkin tasapuoliset sillä 
paikka on toiminut myöskin 
SM-kisojen näyttämönä.

Epäkohteliaasti voiton jouk-
kuekisassa vei vahvistettu isän-
täklubin joukkue, joka sai peräti 
1250 g yhteissaaliin. Toiseksi 
nousi LC- Mikkeli / Savonjou-
si 830 g saaliillaan, LC- Nuija-
maan saalis oli 440g.

Henkilökohtaisen sarjan 
voitti Seija Mäkirinta joka saa-
listi 630 g.

Taitavimmat joukkueet se-
kä yksittäiskisaajat palkittiin 
risteilyillä ja muutkin osanot-
tajat lähtivät hymyillen kotiin 
lahjakortit mukanaan. 

Makkara ja mehu maistui 
kuuman kilpailun jälkeen.

LC – Lappeenranta / Rakuuna 
kiittää kaikkia osallistuneita.

    Kuva: Eija Keronen
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koe repoveden kansallispuisto 
elvingin tornin huipulta

joulun alla klubi-ilta oli taval-
lista juhlavampi, kun Luumäen 
molempien klubien yhteisillassa 
kävi varapiirikuvernööri Veijo Su-
honen palkitsemassa chevroneilla 
ansioituneita leijonaveljiä.

Arvokkaimmat tunnustukset 
jaettiin peräti 55 toimintavuo-
desta Luumäen vanhemman 
klubin perustajajäsenille Lauri 
Antikaiselle ja Erkki Luukalle. 
Leijonaveljet kiittivät tunnustus-
ta mukavaksi yllätykseksi, vaikka 
molemmat tuumivat olevansa jo 
vähävoimaisia aktiiviseen toimin-
taan korkean ikänsä vuoksi.

Mikä sitten saa jaksamaan yhä 
mukana klubitoiminnassa?

”Kyllä se on siinä, kun tätä on 
nuoresta lähtien tehnyt. Joukon 
henki on ollut sama alusta alka-
en, ja se tuntuu hyvältä,” Lauri 
Antikainen sanoo.

”Niin, tätä toimintaahan on 
nähty alusta alkaen. Hienoa on 
ollut nähdä, kuinka toiminta on 
edistynyt ja kehittynyt. Tässä 
toveripiirissä on aina ollut hie-
noa keskustella oman kunnan ja 
klubin asioista,” Erkki Luukka 
arvioi.

Lauri Antikainen sanoo toivo-

vansa, että lions-toiminta jatkuu 
vireänä, ja siihen saataisiin nuoria 
mukaan. Erkki Luukan mielestä 
laajentunut toiminta ja kansain-

välistyminen varsinkin nuorten 
leijonien kohdalla on hyvä asia, 
mutta silti hän pitää paikallista 
avustus- ja hyväntekeväisyystyötä 
tärkeämpänä kuin kansainvälistä 
toimintaa.

”Ehkä on parempi, että huo-
lehdimme oman kunnan ja oman 
nuorisomme tulevaisuudesta, 
sekä pyrimme tekemään toimin-
taamme tunnetuksi,” Luukka 

pohtii.
Antikaisen ja Luukan lisäk-

si chevroneita jaettiin uskolli-
sesta lions-toiminnasta Risto 
Gertsch’ille, Pasi Niemelälle ja 
Reijo Tanskaselle 40 vuodesta, 
Erkki Kurpalle 30 vuodesta, Esa 
Rehuselle 25 vuodesta ja 15 vuo-
desta Heikki Lohelle sekä Lasse 
Vallentinille.

Juhani partanen
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Seppo Raution ja Heikki Parkkisen luovuttaman television ottivat vastaan 
Pietarinpirtin johtajalle Raija Lind ja talossa asuva Raija Ojanen.

Vuorineuvos Rudolf Bernhard 
Elving rakennutti sen Valkea-
lan Kirjokiven kartanon maille 
vuosina 1905-1907. 
Tornin tarkoituksena oli alun 
perin auttaa ympäröivän 
alueen palovartioinnissa ja 
muussa valvonnassa. 
Toisen maailmansodan 
aikana se palveli ilmavalvon-
tapaikkana, mutta rapistui 
sittemmin huonoon kuntoon. 
Vuonna 1994 Valkeala/Veka-
ran ja Valkealan Lionsklubit 
päättivät kunnostaa Museo-
viraston  kulttuurihistorillises-
ti arvokkaaksi rakennukseksi 
määrittelemän tornin, ja se 
avattiin yleisölle kesällä 1995. 
Ryhmätilaukset; LC Valkeala 
tai LC Valkeala/Vekara 
puh. 040 5438707

Elvingin torni on 
Kouvolassa 
sijaitseva näkötorni. 

Torni avoinna  kesäaikana la-su klo 11.00-18.00          
Hillosensalmentie 773, Hillosensalmi 

Juhlava muistamisen hetki Luumäellä

Lauri Antikainen vasemmalla ja Erkki Luukka oikealla saivat varapiirikuvernööri Veijo Suhoselta  chevronit 55 vuo-
den lions-toiminnasta Luumäellä.

LC Mikkeli/Porrassalmi 
muisti vanhuksia

Mikkelin toiseksi vanhin klubi Mikkeli/Porrassalmi lahjoitti äskettäin 120 
vuotta täyttäneelle Pietarinpirtin asukkaille uuden television.

   Vanhusten muistaminen ja heistä huolehtiminen on todella terve-
tullutta, Pietarinpirtin johtaja Raija Lind kiitteli. LC Mikkeli/Porrassalmi 
halusi tällä kerralla tehdä lahjoituksen vanhuksille. Hyvin useinhan lah-
joituksia tehdään keskussairaalan lastenosastolle.



Karhulan Kanttarellien toi-
mintaa tuettiin osallistumalla 
partiomaja Kantolan pelastami-
seen. Projekti sai paljon huomi-
ota mediassa. Monien vaiheiden 
jälkeen vanhan Kantolan osta-
misen sijaan harjaan on noussut 
uudisrakennus! Tämä on ollut 
mahdollista monien muidenkin 
lahjoittaen, mm. leijonatalkoo-
laisten ja etenkin partiolaisten 
oman ahkeran työn ansiosta. 

Varat hyväntekeväisyyskohtei-
siin tulivat perinteeksi muodos-
tuneeksi lahjoituksesta LekeMa-
rinilta. Lahjoitus oli kotkalais-
valmisteinen Kaislavene, joka oli 
näytteillä toreilla ja turuilla mo-
nina kesinä. Suurkiitos venelah-
joituksista kuuluu LekeMarinille 
ja tj. Ari Tannerille. 

Bussikuljetuksia ja       
rahapalkintoja 

Ennaltaehkäisevän päihde-
työn viikolla kotkalaiset leijo-
naklubit järjestivät kaikille noin 
500:lle Kotkan 7.-luokkalaiselle 
bussikuljetukset Nuorisotalon 

Päihdeputki -näyttelyyn. Näyt-
tely sisälsi 1,5-tuntisen kokemuk-
sellisen tietoiskun tupakasta, 
alkoholista ja huumeista. Lisäksi 
viikon yhtenä tapahtumailtana 
jaettiin kaikki Kotkan 9.-luokka-
laisia koskeneen Luovan kilpai-
lun rahapalkinnot. 

Mukana viikon toteutuksessa 
oli Kotkan kaupungin opetustoi-
mi, nuorisotoimi, terveydenedis-
tämisyksikkö, Poliisi, EKAMI, 
Kymenlaakson kesäyliopisto, 
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä, 
A-klinikka ja Stop Huumeille. 

Brain Killer -päihdevalistu-
viikko sisälsi näyttelyn Kotkan 
pääkirjastossa ja v. 2010 Nuori-
sotalo Greipissä. Lisäksi oli pe-
rinteeksi muuttunut hartaushetki 
Kotkan kirkossa huumeisiin me-
nehtyneiden nuorten muistoksi. 
Tilaisuuteen leijonaklubit lahjoit-
tivat mm. kynttilät. 

Ennalta ehkäisevän päihde-
työn viikon ohjelmaa jatkaa nyt 
Kotkan kaupunki terveysjohtajan 
johdolla. Tästä olemme erityisen 
iloisia. Tänä vuonna ja tällä vii-
kolla teemana on ”Ala onnellisek-
si”. Asia uutisoitiin viime keski-
viikon 31.10. Ankkurissa otsikol-
la ”Päihdetyön viikkoa vietetään 
myös Kotkassa”. 

Kaikkien LC Kotka-Hamina/
Globalin projektien onnistumi-
sen kannalta merkityksellistä 
oli aktiivinen tiedotustoiminta 
ja kontaktit me diaan, erityisesti 
paikallislehti Ankkuriin. Tiedo-
tuksen merkitystä painotetaan 
nyt myös muissa leijonaklubeissa.

V
iikolla 45 on vietetty 
säännöllisesti kansallis-
ta ennalta ehkäisevän 
päihdetyön viikkoa. 

Viikko on saanut alkunsa kan-
salliselta taholta, Sosiaali- ja ter-
veysministeriön komiteamietin-
nöstä vuodelta 2000. 

Kotkalaisista leijonaklubeista 
LC Kotka-Hamina/Global pro-
filoitui järjestämään päihdevalis-
tusviikolle nro 45 toimintaa Brain 
Killer -kampanjanimellä. Päih-
teidenkäytölle esitettiin myös 
rakentavia ja mielenkiintoisia 
vaihtoehtoja. Tästä tehtiin Brain 
Killer vai Hyvä Elämä -slogan. Se 
sai kasvot katukuvassakin olleel-
le ja flyereina levitettyjen logolle, 
jossa oli aivot ja viinapullo. Ne 
eivät sovi yhteen. 

Brain Killer -päihdevalistus-
viikko tuli klubille pysyväksi 
hyväntekeväisyyskohteeksi. Mu-
kaan saatiin myöhemmin myös 
LC Kotka/Keisarinna. 

LC Kotka-Hamina/Global 
esitteli formaattia myös leijonien 
Eurooppa Forumilla, jossa se he-
rätti mielenkiintoa. 

Muita hyväntekeväisyyskoh-
teita LC Kotka-Hamina/Globa-
lille oli Ensi- ja turvakotiyhdistys 
sekä partiolippukunta Karhulan 
Kanttarellit. 

päihteet raskaus-          
aikana vaaraksi 

LC Kotka-Hamina/Global 
tuki Ensi- ja turvakotiyhdistystä 

päihdeäiteihin liittyvässä työssä. 
Päihteidenkäyttö raskausaika-
na vaarantaa syntyvän lapsen 
terveyden. Asiasta kerättiin pal-
jon tietoa. Jopa 6 % odottavista 
äideistä on päihteiden väärin-
käyttäjiä. Tästä johtuu seuraavat 
surulliset numerot: jopa 3000 
vauvaa syntyy lievästi vammai-
sina ja yli 600 vaikeavammaisina 
FAS-lapsina. Vammat aiheuttaa 
nimenomaan alkoholi. Valistus-
työn lisäksi tehtiin mm. risteily 
ja saarimatka kohdeperheiden 
kanssa. 
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LC Kotka/Hami-
na/Global ja LC 
Kotka/Keisarinna 
lahjoittivat osan 
venearpajaisten 
tuotosta Karhu-
lan Kanttarellien 
partiomajan 
hyväksi. 

Leijonat ovat mukana ennalta-
ehkäisevässä päihdetyössä Kotkassa

        LC JaaLa JärJestää 

Jaalan 
Markkinat 

LiikasenmäeLLä Lauantaina 
2.8.2014 kLo 9.00-15.00



Kuulin Lions Nuorisoke-
sävaihdosta syksyllä 2012 
ollessani 15- vuotias. 
Kiinnostuin heti todella 
paljon ja päätin hakea. 

Vaihtokohteeni mi-
nua kiinnosti eniten 
Etelä-Amerikka, koska 
olin tutustunut moniin 
vaihto-oppilaisiin mm. 
Meksikosta, Brasiliasta 
ja Argentiinasta. Maan-
osan kulttuuri ja kaukai-
nen sijainti Euroopasta 
kiehtoivat minua. 

V
armistuksen vaihtoon 
lähtemisestä sain jo he-
ti hakemuksen lähettä-
misen jälkeen syksyllä, 

mutta maan ja ajankohdan sain 
tietää helmikuussa 2013. 

Olin riemastunut lukiessa-
ni viestiä, jossa kerrottiin että 
tulisin viettämään heinäkuun 
2013 Brasilian eteläisimmässä 
osavaltiossa Rio Grande do Su-
lissa. Tulisin matkaamaan yksin 
maailman toiselle puolelle.

Varasin lentoni keväällä Mo-
mondon kautta. Reittini oli seu-
raava: Helsinki-Lontoo- Sâo Pa-
olo-Porto Alegre. Koska suurin 
osa Brasiliasta sijaitsee päivän-
tasaajan alapuolella, heinäkuus-
sa siellä on ”keskitalvi”. Kaikki 
ihmiset, joihin olin yhteydessä, 
muistuttelivat minua lämpimien 
vaatteiden mukaan ottamisesta.

 Lähdin matkaan heinäkuun 
alussa todella innoissani. Matka 
meni ongelmitta vaikkakin 24 
tuntia suuntaansa. Tuntui jännit-
tävältä lentää niin pitkä matka 
yksin ja huomata pärjäävänsä. 

Saavuin Porto Alegreen aa-
mulla paikallista aikaa. Minut 
otti vastaan useampi Lions-koor-
dinaattori. Sain tietää, että olin 
ensimmäinen vaihtari, joka oli 
saapunut. Pian lähdimme koh-
ti bussiasemaa, ja minua odotti 
vielä 4 tunnin bussimatka isän-
täperheeni luokse Santa Marian 
kaupunkiin. 

Olin jännittynyt tavatessani 
isäntäperheeni. He osoittautuivat 
kuitenkin mahtaviksi! Perheesee-
ni kuului äiti Sara, isä Claudio, 
siskoni 18-vuotias Ana Paula 
sekä 7- vuotias pikkuveli Daniel. 

Totta kai sain myös tavata koko 
suvun, joista kukaan ei puhunut 
sanaakaan englantia. Hostsisko-
ni oli ollut vuoden Australiassa, 
joten hänen kanssaan puhuimme 
englantia koko ajan. 

Hostvanhempieni kanssa pu-
huimme sekaisin englantia, es-
panjaa sekä portugalia. Oli mah-
tava tunne, kun ymmärsi jotain 
uudella vieraalla kielellä! Olen 
siis opiskellut espanjaa muuta-
man vuoden, mutta portugalia 
en ollut koskaan kunnolla edes 
kuullut. 

Näillä kahdella kielellä on 
paljon yhtenäisyyksiä, mutta esi-
merkiksi ääntäminen poikkeaa 
hyvinkin paljon.

Vietin Santa Mariassa reilut 
kaksi viikkoa. Santa Maria on 
melko suuri kaupunki, ja sitä 
kutsutaan Rio Grande do Sulin 
”sydämeksi”, koska se on aivan 
osavaltion keskellä. 

M eitä vaihtareita Santa 
Mariassa oli monta, 
kahdeksan yhteensä; 

kaksi meksikolaista, yksi turkki-
lainen, amerikkalainen, venäläi-
nen, italialainen, romanialainen 
sekä minä. Olin itseasiassa ainoa 
suomalainen koko leirillä.

Meille oli järjestetty hurjas-
ti tekemistä Santa Mariassa. 
Kävimme vierailuilla TV- ja 
radioasemilla, kouluissa, hy-
väntekeväisyystapahtumassa ja 
Lions-tapaamisissa. Kävimme 
pelaamassa värikuulasotaa, rat-
sastamassa ja juhlimassa. 

Pääsin myös isäntäperheeni 
kanssa päiväksi Uruguayhan. 
Kaikki ihmiset olivat ihania, ja 
ikävöin kaupunkia kovasti. He 
olivat todella nähneet vaivaa mei-
dän tuloamme varten.

Isäntäperheajan jälkeen vie-
timme viikon Lions Nuorisolei-
rillä. Joka toi yhteen kaikki vaih-
to-oppilaat, meitä olikin yhteensä 
melkein 40. 

Leiri oli pienessä Serafina 

Côrrean kaupungissa ja se alkoi 
suurella tervetuliaisseremonial-
la. Kaikki leiriläiset kutsuttiin 
sisään yksitellen oman maansa 
lippua kantaen. 

Olimme kaupungin “kunnia-
vieraat”, mikä oli suuri kunnia! 
Yövyimme hotellissa 2-4 hengen 
huoneissa. Minun huonetoverini 
olivat Israelista ja Italiasta.

 Viikon aikana ehdimme ko-
kea paljon. Teimme paljon vie-
railuja eri kaupunkeihin ja heidän 
Lions-klubeihinsa. 

Päivät olivat täynnä aktiviteet-
tejä mm. portugalintunti, jeep-
piajelu, tanssitunti, tutustumista 
paikalliseen ruoanlaittoon, hu-
vipuistovierailu, ryhmätehtäviä, 
tanssi-ja musiikkiesityksiä, ruo-
kafestivaalit ja retki luonnon-
puistoon. 

Viikko meni todella nopeasti ja 
tutustuin niin brasilialaisiin kuin 
muihin leiriläisiin. Sain hyviä ys-
täviä ympäri maailmaa kuten Al-
berto Meksikosta, Margaret Hol-
lannista, Erkin Turkista, Sarah 

Yhdysvalloista ja Ivo Sveitsistä. 
Vaikka viikko on lyhyt aika, 

olimme niin tiiviisti yhdessä koko 
ajan, että tuntuu kuin olisi tunte-
nut leiriläiset paljon kauemmin! 
Viimeisenä iltana tanssimme 
koko illan jäähyväisjuhlassa, 
josta lähdimme ajamaan Porto 
Alegreen lentokentälle. 

Leiriläisten hyvästeleminen 
oli surullista, mutta onneksi pys-
tyin hyvästelemään kaikki, sillä 
minun ja puolalaisen Konradin 
lento lähti vasta seuraavana aa-
muna. 

Sitä ennen ehdimme käydä 
Porto Alegren bussikierroksella, 
jonka paikallinen Lions-klubi 
maksoi meille. Oli myös vähem-
män haikeaa lentää kaverin kans-
sa. 

Sâo Paolossa tiemme kuiten-
kin erkanivat, kun minä lensin 
Lontooseen ja hän New Yorkiin. 
Tuntui, että paluumatka olisi 
mennyt nopeammin kuin meno-
matka, ehkä koska pystyin nuk-
kumaan paremmin. 

Saavuin Helsinkiin heinäkuun 
viimeisenä päivänä ja koko per-
heeni oli minua vastassa. Ihan 
kuin en olisi ollut hetkeäkään 
poissa, kun näin heidät! 

Lions kesävaihto oli yksi elä-
mäni sisältörikkaimmista koke-
muksista. Tunnen itseni itsenäi-
semmäksi ja rohkeammaksi kuin 
ennen. 

Mielestäni tämänlainen vaihto 
on paras tapa päästä näkemään, 
millaista vieraassa paikassa on 
oikeasti. Uusien ihmisien tapaa-
minen oli myös yksi parhaista 
asioista vaihdossa. 

Vieraassa maassa ollessani 
huomasin itsestäni uusia puolia 
ja innostuin matkustelusta entistä 
enemmän!
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Kuvassa hostsiskoni kanssa Urugu-
yassa.

Hyvätekeväisyystapahtumassa Santa Mariassa. Minä kuvassa kolmas oikealla. 

Kesävaihtoni Brasiliassa
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Kesätyöpassilla työllistettiin 101 nuorta
Heinolalaisten klubien 
käynnistämä nuorten 
Kesätyöpassi kokeilu on-
nistui yli odotusten.  

Kesätyöpassin avulla 
101 heinolalaista nuorta 
sai kesätyöpaikan vähin-
tään kolmeksi viikoksi.

Onnistuneen kokei-
lun myötä Kesätyöpassi 
hanke toteutunee myös 
kesällä 2014.

kesätyöpassi hanke sai alkun-
sa LC Heinola/Jyrängön lion Sep-
po Laakson aloitteesta syksyllä 
2012.  Klubi valtuutti lion Sepon 
vastaamaan hankkeesta ja varain-
keruusta.
 Nopeasti mukaan saatiin myös 
muut heinolalaiset klubit. Klu-
bit rahoittivat projektia yhteensä 
4 000 eurolla. 

Projektin muiksi rahoittajiksi 
saatiin Heinolan kaupunki 20 000 
eurolla ja Heinolan seurakunta 2 
000 eurolla. 
Muina yhteistyökumppaneina 
olivat Verkostosta voimaa -ra-
kennemuutoshanke, Jyränkölän 
setlementti ry, Heinolan työnan-
tajayhdistys ja Heinolan Yrittäjät.

Kesätyöpassi työllisti 14-17 
vuotiaita nuoria

Kesätyöpassin ideana oli työllis-
tää 14-17 vuotiaita nuoria, jotka 
eivät olleet onnistuneet saamaan 
kesätyöpaikkaa Heinolan kau-
pungilta, Heinolan seurakunnalta 
tai muualta. 

Yritys sitoutui työllistämään 
nuoren vähintään kolmeksi vii-
koksi ja maksamaan nuorelle vä-
hintään 500 € palkkaa. Työllistävä 
yritys maksoi palkkojen sivuku-
lut. Työaika määräytyi kunkin 
alan TES:n mukaan. 

Työllistämisjakson jälkeen 

yritys sai Kesätyöpassia vastaan 
palautuksena 250 € jokaista työl-
listettyä ja ehdot täyttävää nuorta 
kohden.

Hankkeen koordinoinnista 
ja rahoituksen hankkimisesta 
vastasi Verkostosta Voimaa –ra-
kennemuutoshankkeen projekti-
työntekijät Seppo Laakso ja Eija 
Mäkinen. Avuksi saatiin Jyränkö-
län Setlementti ry:n hallinnoima 
Tie Auki -projekti toteuttamaan 
passien jakoa ja maksatusta työn-
antajille. 

Tiedottamisesta työnantajille 
vastasi Verkostosta Voimaa – 
rakennemuutoshanke suoraan 
työnantaja-asiakkailleen sekä 
nettisivujen ja facebookin kautta. 
Myös Tie Auki - projekti tiedotti 

kampanjasta omille yritysasiak-
kailleen ja muille yhteistyökump-
paneilleen netti- ja facebook sivu-
jensa lisäksi.  

Paikallislehti Itä-Häme teki 
myös artikkelin aiheesta heti kam-
panjan alussa.

Nuoria opastettiin 
työnhakuun

Nuoria myös opastettiin ja kan-
nustettiin itsenäiseen työnha-
kuun, koska jokaisen nuoren tuli 
hankkia itse oma kesätyöpaikka. 

Verkostosta Voimaa -rakenne-
muutoshankkeen projektityön-
tekijät kävivät Heinolan lukiolla 
kertomassa nuorille kesätyöpas-
sikampanjasta ja opastamassa 
nuoria työnhakuun. 

Tie Auki -projektin työnanta-
jille tekemän palautekyselyn mu-
kaan kampanjaan on oltu tyyty-
väisiä ja sille toivotaan jatkoa ensi 
kesänä. 

Neuvottelut rahoituksen saa-
miseksi on jo aloitettu lion Seppo 
Laakson toimiessa edelleen klu-
binsa valtuuttamana hankevas-
taavana. 

Pilottihankkeen kokemusten 
myötä on jo tehty uusia suunni-
telmia toiminnan kehittämiseksi. 
Oppilaitosyhteistyötä, nuorten 
ohjeistamista ja ohjeita työnan-
tajille voidaan edelleen kehittää. 

Myös yrittäjäjärjestöjä on syytä 
aktivoida mukaan pilottihanketta 
enemmän.

Heinolalaisten klubien suurhanke:

Heinolan kk:n kyläyhdistyksen Outi Rautkoski ja yksi kesätyöpassin avulla työllistyneistä nuorista Ira Töyrylä. 
Rautkosken mukaan kesätyöpassi on oiva apu mm. kyläyhdistyksille nuorten kesätyöllistämisessä.

www.interfin.fi
UUTUUS
HTH PREMIUM.
93 UUTTA
OVIVAIHTOEHTOA

HTH KEITTIÖFORUM
Kouvolankatu 30, Kouvola
www.hth-keittio.fi ELÄMÄSI TÄRKEIN HUONE



LC Heinola/Tähtien uudet Melvin Jones jäsenet Terttu Lång (vasemmalla) ja 
Eila Kuisma. Keskellä piirikuvernööri Pekka Sopanen.

 Avustuskohteessa otetussa kuvassa mukana Kehitysvammayhdis-
tyksen jäseniä, talkoolaisia, sekä LC Imatra Vuoksi klubin edustajia.

LC Heino-
la/Tähtien 
10-vuotis-
juhlassa 
pistettiin 
myös jalal-
la koreasti 
tanssin 
merkeissä.
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Klubin 10-vuotisjuhlassa oli 
lämmin ja iloinen tunnelma

LC imatra/Vuoksi tuki 
kehitysvammaisia

lC heinola/tähtien 10-vuo-
tisjuhlaa vietettiin 20.9.2013 iloi-
sissa merkeissä. Tarinan mukaan 
klubin perustaminen sai alkunsa 
kummiklubimme ideasta saunan 
lauteilla. Nyt jo 10 vuotta ovat klu-
bin tähdet tuikkineet Heinolassa. 

Jäsenmäärä on ollut vakaassa 
kasvussa ja klubin toiminta on 
ollut erittäin aktiivista. Tästä on 
hyvä jatkaa eteenpäin.

Juhlaa vietettiin Päijät-Hämeen 
Pitomestarien tiloissa vanhalla 
Itä-Häme talolla, joka on myös 
klubin kokouspaikka. Juhlaan oli 
saapunut runsaslukuinen joukko 
klubin jäseniä puolisoineen ja 
muita juhlavieraita.

piirin tervehdyksen toivat piiri-
kuvernööri Pekka Sopanen, 1. va-
rapiirikuvernööri Veijo Suhonen 
ja lady Taija sekä edellinen piiri-
kuvernööri Juhani Nyyssönen. 

Lohkon muilta klubeilta klubi 
sai lahjaksi perinteisen rollaat-

torin, joka kierrätetään edelleen 
rollaattoria tarvitsevalle. 

 Pastpresidentti Terttu Lång 
toivotti juhlavieraat tervetulleik-
si. Klubin ensimmäinen president-
ti (2003 - 2004) Seija Koskinen piti 
”juhlapuheen”, joka oli muotoil-
tu kronikaksi klubin historiasta. 
Raili Forsblom esitteli klubin jä-
senet juhlavieraille pienen tarinan 
muodossa. Illan juontajana toimi 
Anna-Maija Hahl. 

Vauhdikkaan ”Tanssii Tähden 
Kanssa”-tanssiesityksen esittivät 
Jari Kovalainen, LC Heinola/Jy-
ränkö, ja Tähtien sihteeri Sirkku 
Kovalainen.

Kaksi uutta 
Melvin Jones jäsentä 

Klubi halusi merkkivuonna muis-
taa kahta aktiivista jäsentä. Mel-
vin Jones jäsenyydet luovutettiin 
Eila Kuismalle ja Terttu Långille 
ansiokkaasta työstä klubin hy-
väksi. 

LC Heinola/Tähdet:

    Kuva: Hannu Rautiainen

lC imatra -vuokseN 50-vuotis-
juhlan päätös, lahjoittaa suurempi 
summa hyväntekeväisyyteen usei-
den pienien lahjoitusten siasta,  to-
teutettiin menneenä kesänä.  

Lahjoituksen saajaksi valikoi-
tui Imatran seudun Kehitysvam-
maisten Tukiyhdistys ry.

Yhdistyksen omistaman ke-
säkoti  Kanerviston ranta ja pi-ha-
piiri saivat lahjoitusrahalla uuden 
ilmeen. Myös rantaan johtavat 
portaat uusittiin turvallisuusnä-
kökohdat huomioiden. 

Samoin laituri kunnostettiin 
ja rantaan rakennettiin asianmu-
kainen kulkuväylä pyörätuolilla 
liikkuville. Töiden tuloksena 
rannan käyttö ja uiminen ovat 
entistä vaivattomampaa kehitys-
vammaisille.

Työn ollessa hyvinkin haas-
teellista, klubissa ajateltiin, ettei 
jäsenistön yleisellä talkootyöllä 
saataisi tarpeeksi laadukasta jäl-
keä ja sen vuoksi talkoolaisiksi 
hankittiin alan ammattilaisia. 
Rakennuspuolen ammattilaisina 
puursivat  Antti ja Tuomas Äikää 
ja maanrakennustöissä Mikko 
Tontti. Klubin jäsenet avustivat 
taitojensa mukaan.

– Töiden tuloksena monet asiat 
ovat nyt entistä helpommin hoi-
dettavissa, totesi kiitos-sanoissaan 
Tukiyhdistyksen puheenjohtaja 
Tapio Suni.   

Lopputulokseen oltiin tyyty-
väisiä molemmin puolin.

Eero Majuri

www.huoneistokeskus.fi
Huoneistokeskus Oy, Valimotie 17–19, 00380 Helsinki. Y-tunnus 1831315-2.

LAPPEENRANTA | Toikankatu 6–8, puh. 020 780 2700

NYT ALKAA KOTIETSINTÄ™

Surffaa osoitteeseen  
www.huoneistokeskus.fi  

ja kerro millaista asuntoa  
etsit. Me aloitamme  

heti Kotietsinnän.  
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Klubimme toiminta jat-
kui erittäin aktiivisena. 
Klubitoiminnan uudis-
tukset ovat piristäneet 
klubitoimintaa ja moni-
puolinen toiminta auttoi 
myös kasvattamaan klu-
bin jäsenmäärää. 
Olemmekin tällä hetkel-
lä piirin toiseksi suurin 
klubi jäsenmäärällä mi-
tattuna ja kasvu tuntuu 
jatkuvan.

toimiNtakausi 2012 - 2013 
huipentui Suomen Lions-liiton 
kesäkuiseen vuosikokoukseen 
Heinolan Vierumäellä.

 Lähes kaikki klubimme jä-
senet osallistuivat jollain tavalla 
vuosikokouksen suunnitteluun 
ja talkootyöhön. Talkootyötun-
teja kertyikin useita tuhansia 
neljän vuoden rupeaman aikana.

palveluaktiviteetteina olem-
me mm. antaneet kuljetusapua 
sotiemme veteraanien lipaskerä-
ykseen ja hankkineet Vastuu on 
minun-turvallisen netinkäytön 
opasmateriaalit peruskoulun 4. 
luokkalaisille keväällä 2013. 

Perinteisessä palveluaktivitee-
tissä sytytimme hautakynttilät 
Heinolan hautausmaiden kaikille 
sankarihaudoille Itsenäisyyspäi-
vän aamuna.

lahjoituksia olemme anta-
neet mm. Viron ”Suomi pojil-
le”, Heinolan Vaikeasti Liikun-
tavammaiset ry:lle, Tommolan 
koulu 6. luokan luokkaretkelle 

ja koululaisten stipendeihin. 
Olemme myös tukeneet ra-

hallisesti koululaisten Kesä-
työpassi-hanketta, peruskoulun 
7.-9. luokkalaisille suunnattua 
”Tappomopo”-liikenneturvalli-
suustapahtumaa ja rahoittaneet 
musiikkikoulun oppilaspaikan. 

Televisiolahjoituksen teimme 
Hopeasillan vanhainkodille. 

Teimme myös lahjoituksen 
Lions-liiton katastrofitilille Filip-
piinien Haiyan-taifuunin uhrien 
auttamiseksi. 

Klubillamme on myös kaksi 
kummilasta Sri Lankassa. Li-
säksi olemme osallistuneet piirin 
vuosikokouksessa päätettyihin 
tukimaksuihin.

varoja lahjoituksiin olemme 
hankkineet mm. järjestämällä 
Henri Herstan urkukonsertin 
sekä hautakynttiläjätteen ja au-
rausviittojen keräämisellä.

Lisätietoa klubimme toimin-
nasta löytyy verkkosivuilta osoit-
teessa www.lionsheinolajyranko.fi. 

Teksti ja kuva: 
Kari Koponen
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- Puhtaan sisäilman Puolesta -

i-huolto asennus oy
Alaniitynkatu 6

53550 LAPPEENRANTA
Puh. 010 778 0500

3x90 mm = 270 mm (sama millimäärä kuin 2x135 mm, toimii paremmin 3-palstaisena

Monipuolinen toiminta auttoi 
kasvattamaan jäsenmäärää

LC Heinola/Jyränkö:

Televisiolahjoituksen vastaanotti Hopeasillan asukkaiden ja henkilökunnan puolesta hoitotyön esimies 
Anne Lindholm-Meriluoto. Television luovuttivat lion Seppo Laakso (oikealla) ja klubipresidentti  Kimmo Lahtinen.
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Mikkelin kalamarkkinat

Leijonarahaa 
jakoon 
stipendeinä

haminalainen Lions Club 
Vehkalahti on jakanut muutamia 
stipendejä 30-vuotisjuhliensa 
kunniaksi. 

Stipendin saivat partiolippu-
kunnat Päivänpojat ja Rantarillit, 
Husula-Salmenkylän aluetu-
payhdistys/kohtaamispaikat, 
Kymenlaakson syöpäyhdistyksen 
Haminan seudun osasto sekä 
Niina Nukarinen. Stipendien yh-
teissumma oli 2200 euroa.

Lahjoituksen saaneiden puo-
lesta LC Vehkalahtea kiitti Mika 
Ramu Päivänpojista.

–Jokainen lahjoitus on arvokas 
ja tarpeellinen toiminnassamme, 
joka perustuu vapaaehtoisuu-
teen, sanoi Ramu.

LC Vehkalahden puolesta stipendejä olivat jakamassa klubin presidentti Jorma Kelkka (vas.) ja rahastonhoitaja 
Raimo Hänninen (oik.). Presidentti Kelkan vieressä stipendien saajista Mika Ramu, Roosa Kiilavuo, Sari Mason, Han-
nele Kaartinen, Niina Nukarinen ja Anja Ikonen. 

Mikkelin Kalamarkkinat järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001, 
ja markkinoiden suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Markkinoille ko-
koontuu kalatuotteiden myyjiä ympäri Suomea. Kalatuotteita voi ostaa 
mukaan tai syödä paikan päällä, ja markkinoilta löytyy myös muita ra-
vintolakatoksia. Markkinoiden ohjelmassa on kalankäsittelynäytöksiä, 
kilpailuja ja lastenohjelmaa 
Mahdollista on myös lähteä Saimaa-risteilylle m/s Jaarlilla. 
Illan päätteeksi tanssimusiikki soi yömyöhään.  Mikkelin Kalamarkkinat 
järjestettiin jo 13. kerran - viime vuoden teemana oli lähiruoka ja järvi-
kalat. Myyntipaikkoja on n. 100 kpl.

Astuvan Helka - Astuvansalmen lautalta 
markkinaväki sai monenlaisia herkkuja.



Teimme Markon 
kanssa haastattelun 
Myllykoskella, MyPa 
–talolla 15.1. 2014. 

Onko Suomen ja Brasilian vä-
lillä eroja kulttuurissa, synty-
peräisen brasilialaisen näkö-
kulmasta?
– kaikki pitää olla Suomessa 
järjestyksessä on ensimmäinen 
kulttuuriero.  Suomessa on luon-
nollista että asiat ovat järjestyk-
sessä. 

Brasiliassa on ”manjana” 
kultttuuri - aina venytään tar-
peen mukaan. Suomessa kaikki 
tietävät kuukauden ensimmäi-
senä päivänä mikä on ohjelma 
kuukauden viimeisenä  päivänä. 

Asiat ovat ennakoitavissa, tie-
dät tammikuussa mikä on ohjel-
masi  juhannuksena. En voisi ku-
vitella Suomessa brasilialaiseen 
tapaan etten sunnuntai-iltana 
tietäisi mitä teen seuraavana 
päivänä.

Olet Myllykosken pallon toi-
minnanjohtaja kolmatta vuotta. 
Mitä jalkapallo on, mitä se mer-
kitsee Sinulle?
– jalkapallo on oma planeet-
tansa, kaikki on mahdollista. 
Kun saa pelata jalkapalloa tä-
nään, on se huomenna koko 
maailman tiedossa. 

Läksin Brasilian pohjoises-
ta  Brasilian etelään, 3500 km 
päähän nuorten akatemiaan 
16 -vuotiaana. Tuon päivän jäl-
keen kaikki on opittu jalkapallon 
kautta. 

Osasin vain yhtä kieltä 16 
-vuotiaana ja jalkapallon kautta 
olen oppinut äidinkieleni portu-
galin lisäksi espanjan, englannin 
ja suomen. Nyt opiskelen rans-
kan kieltä.

Olen kasvanut myös ihmisenä. 
Kun lähdin 16 -vuotiaana pois 
kotoani  24 vuotta sitten, piti olla 
rohkea ja lähteä pois kotoa. Koin, 
että jalkapallon parissa olisi unel-
mani. Itkin ja itkin koska halusin 
voittaa. 

Tunsin toki 16 –vuotiaana, että 
kun lähden pois kotoa,  että voin 
aina palata kotiin. Olin unelmani 
perään.

Opin aikuisen elämän ”elää 
poissa kotoa” – unelman perässä. 
Halusin voittaa. Äitini antoi mi-

nulle seuraavat eväät elämään: 
Kunnioita toista, ole rehellinen, tee 
parhaasi ja auta toisia, jos voit. 

Kuin otteita suoraan Lions -pe-
riaatteista! Toinen elämänohje 
oli huomioiminen ja tärkeät sa-
nat ”kiitos”, ”anteeksi”,  ”hyvää 
huomenta”, ”hyvää yötä”. Nämä 
ovat luonnollisesti  sydämessäni 
ja osittain niiden kautta tulin jä-
seneksi LC Myllykoski -klubiin.

Voiko jalkapalloa ja Lions-
toimintaa verrata yhteistyön ja 
jakamisen näkökulmasta?
– olin kuusilapsisen perheen 
neljäs lapsi, kaksi siskoa ja kolme 
veljeä. Olin 13- vuotiaana nuk-
kumassa ensimmäisen kerran 
omassa sängyssä. Sitä ennen 
nukuimme samassa sängyssä 
veljieni kanssa: Jos otan ko-
ko peiton, veljet jäävät ilman 
peittoa. Jalkapalloilijana olin 
keskikenttäpelaaja. Jakaminen 
(jalkapallossa syöttäminen) on 
minulle luonnollista.

Kaksi vuotta sitten tulit My-
pan toiminnanjohtajaksi. Medi-
an edustaja kysyi, oletko valmis 
toimimaan toiminnanjohtajana? 
Kuinka vastaisit?
– jos joukko ihmisiä (My-
Pasta) on kutsunut minut, olen 
valmis – he luottavat minuun ja 
uskovat, että onnistun!  Toimin-
nanjohtaja vastaa seurassa hal-
linto-, urheilu-,  markkinointi-,  
talousasioista. 

Olen samanlainen persoona 
kuin 16 -vuotiaana. Tänä päivä-
nä 16 -vuotiaalla on enemmän 
vaihtoehtoja oppia toiselta kuin 
24 vuotta sitten. 

Tänä päivänä olen kokeneem-
pi ihminen, koska koko maailma 
on saavutettavissa internetin ja 
matkustamisen kautta.

Verrataan Lionsklubia ja jal-
kapalloseuraa. Näetkö yhtäläi-
syyksiä, tai eroja näiden välillä?
– peli pitää yrittää voittaa ja sen 
jälkeen valmistautua seuraavaan 
peliin. Tämä on jalkapalloa. 
Valmistautuminen huolella on 
jalkapalloseurassa, ammattilais-
seurassa tärkeää. Sitoutuminen 
on avainsana. 

Toiminnanjohtajan tehtävä 
ei ole tavallinen työpaikka. Jos 
toiminnanjohtajan sitoutuminen 
on 99% et pärjää. Se on 100%, tai 
toiminta on tehotonta. 

Hyvä tehtävien hoitaminen 
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Marco Manso on Myllykosken Pallon toiminnanjohtaja kolmatta 
vuotta ja LC Myllykosken jäsen.

Marco pyrkii käymään klubikokouksissa niin usein kuin mahdollista.

Marko Manso - tunteva ja 
yhteistyötä tekevä leijona 
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Suomen Lions-liitto oli yksi Nenä-
päivän 2013 pääyhteistyökumppa-
neista. 270 lionsklubia eri puolilla 
Suomea järjesti tapahtumia ja 
lipaskeräyksen. TV 2:lla lähetetyssä 
Nenäpäivä-show`ssa Lions-liiton 
pääsihteeri Maarit Kuikka luovutti 
110 000 euron shekin, joka oli kerä-
yksen suurin yksittäinen lahjoitus. 
Sittemmin lionien keräystuotto 
kehitysmaiden lasten hyväksi on 
noussut lähelle 160 000 euroa.

D piiristä Nenäpäivään osallistui 
24 klubia. Klubit hankkivat neniä ja 
lahjoittivat niitä mm. päiväkoteihin 
ja kouluihin. Suurin ja hauskin tapah-
tuma oli lipaskeräys. Nenäpäivän ke-
räystuotto piirissä oli 7 530 euroa.

Nenäpäivätapahtuma Lappeen-
rannan Olkesilla oli järjestöjen ja 
oppilaitosten yhteistä yhteistyön  ja 
vapaaehtoisen keräystyön juhlaa.

 Puolittain sateisen, puolittain 
tyynen poutaisen sään vallitessa 
Lappeenrannan Teknisen Yliopis-
ton kuorot, nuorten naisten ja mies-
ten kuorot esittivät vuoronperään 
capellaa. Mm. Madonnan ”Material 
Girl” sai arvoisensa hienon ja moni-
vivahteisen dynaamisen tulkinnan. 
Ammattiopisto Saimian opiskelijat 
myivät lämmintä mehua ja YLE:n, 
Pelastakaa Lapset ry:n aktiivit olivat 
LC Lappeenranta Rakuunan jäsen-
ten ohella lipaskerääjinä.

LC Lappeenranta Rakuunan 
Martti Pulakan ansiokkaaasti orga-
nisoiman lipauskeräyksen toteut-
tivat lionit Reijo Mustonen, Martti 
Pulakka ja Pekka Sopanen ja Pekka Vainikka.
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D piirin klubit mukana 
nenäpäivässä

nenäpäivän lipaskeräys 
Lappeenrannan Oleksilla

Maire Vierikko LC Mikkeli/Naisvuori 
ja Reino Rouhiainen LC Mikkeli/Por-
rassalmi iloisissa Nenäpäivä tunnel-
missa.

Nenäpäivä on hauska tapahtuma. Kuvassa LC Heinola/Jyrängön lipaske-
rääjät Kari Koponen ja Juha Hersta.

riippuu sitoutumisesta, niin jal-
kapallossa kuin Lionstoiminnas-
sakin, Lionstoiminnassa vapaa-
ehtoinen sitoutuminen.

Kun saavuin Suomeen 16 vuot-
ta sitten, rukoilin saavuttuani, 
että pääsen pois -30 -asteisesta 
pakkasesta ja  lumen paljoudesta. 

Otin tilanteesta vain mahdol-
lisuuden. Luotin, että vahvistan 
joukkuetta ja nyt olen tässä. Sama 
ennakkoluuloton rohkeus tarttua 
mahdollisuuksiin on myös Lions-
toiminnassa – aina löytyy tehtä-
viä, joista oppii uutta.

Kun rekrytoin valmentajan, 
pelaajan, tai henkilön MyPa:n 
toimistoon, keskustelen vapaa-
muotoisesti ihmisen kanssa, mil-
lainen hän on, mitä hän odottaa. 
Ihmisten tärkeimmät roolitukset 
tehdään, kun ihmisiä pestataan. 

MyPassa on lähes 40 erilaista 
ihmistä töissä. Ihmisten erilai-
suus on vahvuus jalkapalloseuras-
sa, niin myös Lionstoiminnassa. 
Jokainen  tuo omat vahvat puo-
lensa toimintaan mukaan. 

Yksi filosofia, johon uskon 
vahvasti on seuraava - kolme asi-
aa, jotka auttavat ihmistä, ovat: 
mahdollisuus, aika, luottamus. 

Kuka tahansa voi menestyä, 
kun näitä noudattaa! Vain 100 
%:n luottamus on riittävä. Ilman 
sitä kukaan ei mene eteenpäin. 
Olen onnistunut tuomaan tuon 

asenteen 16 vuodessa (6 vuotta 
hallinnossa, 10 vuotta pelaajana) 
MyPaan.

Aina ei voi onnistua, ei edes 
joka kerta. Olisiko jotain huo-
mioitavissa suhtautumisessa 
virheisiin ja epäonnistumisiin, 
joita väistämättä tulee?

– virheitä saa tehdä. Virhei-
den kautta, kun epäonnistumista 
ei pelkää, alkaa luovuus kukkia.  
On tuotu koko seuralle ideoita. 

Kun ihminen on rento, pystyy 
tekemään enemmän eteenpäin. 
Olemme rentoina ja epäonnis-
tumista pelkäämättöminä vah-
vempia tänään kuin eilen. Kaa-
tuminen kuuluu elämään. Kun 
Brasiliassa leikin muiden kanssa, 
kaaduin usein. Mitä tapahtui? 

Elämä on opettanut minua. 
Yksi lause: Jos pelkäät tehdä vir-
heitä, unohdat mitä onnistumi-
nen on! Pelkäät, unohdat, miten 
suloiselta onnistuminen tuntuu. 

Onnistumisen nautintoa  ei ole, 
kun pelkäät epäonnistumista. Jos 
et nauti tekemisestä, et ole teho-
kas. 

Osalle suomalaisista saattaisi 
olla syytä enemmän keskittyä 
hyviin, positiivisiin asioihin. On 
helppo luetella asioita, jotka ovat 
huonosti. 

Ihminen voi paremmin, tun-
tee olonsa paremmaksi, kun hän 
keskittyy siihen, mitä hänellä on 
ja siihen, mikä on hyvin, kuin sii-
hen, mitä hänellä ei ole.

Sinulta on kysytty miksi hy-
myilet koko ajan? 
– olen terve, unelma-amma-
tissani ja koen olevani rakastet-
tu ihminen. Tunnen 16 vuoden 
jälkeen  itseni puoliksi suoma-
laiseksi. 

Haastattelija voikin todeta että 
Marco Manso on ”täysiverinen 
kokosuomalainen leijona”!

Kysymykset:
pekka Sopanen

Lion Reijo Mustonen LC Lappeen-
ranta Rakuunasta reippaana lipas-
kerääjänä Oleksilla.
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Jokaisen lionsklubin 
muistilistalla tulisi olla 
sijaa Arne Ritari-sää-
tiölle; onhan se tärkeä 
lionstoiminnan tukija 
ja klubeille myös mer-
kittävä rahallisen tuen 
myöntäjä.

Kaikissa piirihalli-
tuksissa on säätiön toi-
mikuntapuheenjohtaja, 
jonka tehtävänä on teh-
dä säätiön toimintaa 
tunnetuksi omassa pii-
rissään. 

K lubien toivotaan ni-
meämään myös oman 
ARS-lionin olemaan yh-

teyshenkilönä säätiön asioissa.
– Sellainen saisi olla jokaisessa 

klubissa, tähdentää D-piirin  ny-
kyinen ARS-puheenjohtaja Keijo 
Asikainen.

ARS-leijona jakaisi säätiö-
tietoutta ja markkinoisi säätiön 
adresseja. Säätiö myöntää apura-
hoja hankkeisiin, joilla ei haeta 
tuottoa. 

Asikainen muistuttaa, että 
paljon painoa pannaan sille, et-
tä hankkeisiin sisältyy runsaasti 
omaa työtä.

Avustukset voivat koskea pait-
si yksittäisten klubien niin myös 
useamman klubin yhteisiä hyvän-
tekeväisyysaktiviteetteja. Lisäksi 
apurahaa voivat saada piirit ja 
liittokin. Enimmillään tuki nou-
see 50 prosenttiin.

Arne Ritari -säätiö kerää va-
roja ottamalla vastaan lahjoi-
tuksia,  myymällä adresseja ja 
myöntämällä Ritarikillan jäse-
nyyksiä.

Asikaisen mukaan ARS-ad-
ressi on kätevä ja käy moneen 
tarkoitukseen.

– Se sopii muistamiseen niin 
ilon kuin surunkin päivänä. Sa-
massa adressissa on kolme eri-
laista kuva-aihetta, jolloin kotona 
tarvitse pitää vain yhtä eri tilan-
teiden varalta.

Klubit tilaavat adresseja piirin 
ARS-puheenjohtajalta. D-piirissä 
tämän kauden tavoite on 600 ad-
ressia.

– Niitä saisi olla kaikkien klu-
bien varastossa.

Ritareita on Suomessa runsaat 
tuhat, ja D-piirin ritarivahvuus 
on 48. Tämän kauden tavoitteeksi 
on asetttu kuusi uutta.

Ritarin arvoa anovat klubit 
ansioituneille jäsenilleen, ja Ri-
tarikillan jäsenyydestä peritään 
850 euroa.

asikaisen kotiklubi Lions 
Club Simpele näytti viime 

vuoden lopulla esimerkkiä ja 
valaisi säätiön apurahan turvin 
Simpeleen hautausmaalla vievän 
tien.

Vuoden 2010 myrskyt kaatoi-
vat hautausmaantien valaisinpyl-
väät, eikä Rautjärven seurakun-
nalla ollut varaa tievalaistuksen 
uusimiseen. 

Niinpä leijonat hankkivat uu-
det pylväät ja lamput sekä tekivät 
päivässä  kaiken valmiiksi. Koko 
komeus lahjoitettiin seurakun-
nalle.

Hankkeen ideoijille Heimo 
Parkkiselle ja Asikaiselle kantau-
tui tietoa tien pimeydestä ja tur-
vattomuudesta.

– Klubin 45-vuotisen taipaleen 
kunniaksi päätettiin ottaa jokin 
isompi kohde, ja se oli sitten tuo 
valaistuksen teko. Vuoden päivät 
sitä suunniteltiin ja pureskeltiin, 
kertoi Asikainen.

Päätöstä helpotti se, että omas-
sa klubissa oli ammattitaitoa työn 

tekemiseen. AR-säätiö myönsi 2 
250 euroa, ja klubi pani omistaan 
saman verran.

Apurahan kannalta tärkeä 
oma työpanos näkyi lokakuise-
na päivänä niin, että 30 jäsenen 
joukosta paikalla oli yli puolet, ja 
työtunteja kertyi 90.

Tien käyttäjiltä on saatu kii-
tosta, kun turvallisuus on paran-
tunut.

Simpeleen leijonat ovat perin-
teisesti olleet jouluaattona hau-
tausmaalla liikenteenohjaajina, 
ja kolmen pimeysvuoden aikana 
he ovat valaisseet tien kynttilöin.

Enää kynttilöitä ei tarvittu, 
kun led-valot näyttivät tietä.

Simpeleläisten saama apuraha 
on ollut D-piirin kauden ainoa.

ARS-puheenjohtaja kehottaa-
kin klubeja etsimään sopivia apu-
rahakohteita.

pekka Kukkonen, LC Simpele 
D-piirin ARS toimikunta pj 
Keijo Asikainen, LC Simpele
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Ritari-apurahasta 
potkua aktiviteetteihin

LC Simpeleen ahkerille talkoolaisille kertyi reippaasti työtunteja 

Arne Ritari

Lopputulos illan pimeydessä

– Suomen lionstoiminnan kummi ja 
käynnistäjä kanadansuomalainen liike-
mies Arne Ritari (Aarne Rudolf Mikael) 
syntyi vuonna 1906 Soukkajoella, joka on 
Seinäjokea.
–  Puolen vuoden iässä Kanadaan lähte-
nyt Ritari ehti ennen vuonna 1996 tapah-
tunutta kuolemaansa toimia näkyvästi 
63 vuotta lionstoiminnassa. 

–  Hänen myötävaikutuksellaan Helsin-
kiin perustettiin vuonna 1950 Suomen 
ensimmäinen lions klubi.
–  Suomen lionskummi ennätti käydä syn-
nyinmaassaan nelisenkymmentä  kertaa.
–  Hänen kunniakseen ja hänen työtään 
vaalimaan perustettiin vuonna 1986 
Arne Ritari -säätiö. Ritarin muistokivi on 
Seinäjoella.
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KOTKA
Pulttikatu 3
P. (05) 358 8700KOTKA-HAMINA

LJY-HETKI HAMINA
Teollisuuskatu 22
P. (05) 345 6789

ÖLJY-HETKESSÄ RENKAAT JA ÖLJYT
VAIHTUVAT HETKESSÄ JA AIKAA VARAAMATTA!

www.öljyhetki.�

Keräyslaatikko K-Supermarket Rakuunassa.

Sokeuden estäminen ja näkövam-
mojen haittojen lieventäminen on 
tärkeä osa Lions-järjestömme toi-
mintaa. Maailman Terveysjärjestö 
WHO arvioi, että maailmassa n. 
153 miljoonaa näkövammaista tai 
heikkonäköistä tarvitsee silmä-
laseja, mutta heillä ei ole varaa 
hankkia niitä. 

LC Lappeenranta/Rakuuna tart-
tui tempauksellaan tähän ongel-
maan  keräämällä lohkostaan yli 
900 lasit.

rakuunaklubi tarttui toimeen jo toista 
kertaa, edellisen kerran pienimuotoisempana 
keräyksenä neljä vuotta sitten. Tällä kertaa ke-
rättiin silmälaseja vuodenvaihteen molemmin 
puolin yhteensä kahden kuukauden ajan. LC 
Rakuunalla oli keräyslaatikot kahdessa pai-
kassa, K-Supermarket Rakuunassa ja kehitys-
maakauppa Sikitikossa, molemmat Lappeen-
rannan kauppatorin laitamilla. Yksi laatikko 
oli myös Lions-joulutorilla yhden päivän ajan. 

rakuunaklubi toimitti lasit LC Ulvila/
Olavin, kotimaassamme tätä kierrätysaktivi-

teettia koordinoivan klubin kautta edelleen, 
tässä tapauksessa Sri Lankaan. Perillä jake-
lusta vastaavat paikalliset leijonat. Erityisen 
iloisia rakuunaklubissa ollaan yleisön suuresta 
innostuksesta ja kolmen optikkoliikkeen lah-
joituksista. Keräystä koskevia tiedusteluja ja 
lahjoituksia tuli kaukaa kantakaupungin ulko-
puoleltakin. Mainittakoon, että viime vuonna 
Suomesta kerättiin lähes 13000 kpl laseja.

käytetyt lasit mahdollistavat kohdemaas-
sa esimerkiksi lapsen koulunkäynnin, nuoren 
ammattiin kouluttautumisen tai aikuisen per-
heelleen elannon hankkimisen. Kaikkiaan la-

sit parantavat lukuisten varattomien vastaan-
ottajiensa elämänlaatua.

lC rakuuna kiittää silmälaseja lahjoitta-
neita yksityisiä henkilöitä ja yrityksiä. Saman-
lainen keräyskampanja on tarkoitus toteuttaa 
tulevaisuudessakin. Rakuunaklubi ottaa 
lahjoituksia vastaan jatkuvasti. Ottamalla 
yhteyden rakuunoihin selviää, mihin laseja 
voi luovuttaa.

Esko Rautiainen
Lions Club Lappeenranta/Rakuuna

Kuvat: Esko Rautiainen

Rakuunaklubin kampanjassa 
kerättiin 900 silmälasit 

LC Rakuunan Martti Pulakka ja Olavi Vaarala lajittelevat vastaanotettua lasierää.
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Kevyesti vai                                   
tosissaan?

s hakkia voi har-
rastaa monella 
tavalla ja tasolla: 
Kevyellä otteella 
huvi- tai ajanvie-
tepelinä, kerho-

turnauksissa, tai vakavammin 
valtakunnallisissa tai kansainvä-
lisissä kilpailuissa. 

Sitä pelataan erilaisin mietti-
misajoin 5 + 5 minuutin pikasha-
kista kuuden tunnin turnauspe-
leihin tai etäpelinä (kirjepelinä) 
internetin, postin tai älypuheli-
men kautta.

On kilpailuja eri ikäluokille alle 
kymmenvuotiasta senioritasolle 
saakka. Erityisen hyvin shakki 
sopii henkilöille, joilla on jokin 
vamma rajoittaa harrastusmah-

dollisuuksia. Mm. näkövammai-
set voivat pelata täysipainoisesti 
näkeviä vastaan.

Oman maailmansa muodostaa 
tehtäväshakki, jossa kysymys on 
tehtävien laatimisesta ja ratkaise-
misesta. 

Lisätietoa

s hakin maailmanmesta-
ruudesta on pelattu viral-
lisesti vuodesta 1886 eli pi-

tempään kuin monissa fyysisen 
urheilun lajeissa.

Suomessa, kuten lähes kaik-
kialla maailmassa, shakki on 
virallisesti urheilua ja monissa 
maissa huippupelaajat ovat sijoit-
tuneet hyvin vuoden urheilijoita 
valittaessa. 

Fyysistä kuntoa shakin 
pelaaminen ei tietenkään 

edistä, joten siitä on pidettävä 
muulla tavoin erikseen huolta, 
mikäli aikoo menestyä- ja suota-
vaahan se on muutenkin! 

Kilpailushakki on reilu ja vaa-
tiva kamppailulaji. Aivan kaikille 
se rasittavuutensa takia sovi, heil-
le sopii rennompi tapa harrastaa 
pelien kuningasta.

Shakkia tosissaan pelattaessa 
ponnistellaan henkisten kykyjen 
äärirajoilla. Tämähän siinä myös 
viehättää. kuten unkarilais-ame-
rikkalainen professori Mihaly 
Csikszentmihalyin f low-tutki-
muksiin perehtyneet tietävät. 

Se on pääosin välittömään hyö-
tyyn tähtäävää henkistä toimin-

taa, joka voi tuottaa harrastajal-
leen suurta henkistä mielihyvää 
sisältäen mahdollisuuden kehit-
tymiseen ja henkiseen kasvuun.

Asiaa tuntemattomat vitsaile-
vat usein shakinpelaajista, jotka 
saattavat istua tuntikausia  pai-
kallaan ilman että juuri mitään 
tapahtuu – ulkoisesti ei paljon 
tapahdukaan, vaan sitä enem-
män pelaajien ja asiantuntevien 
katsojien aivoissa. 

Pelaajien ajattelua on jonkin 
verran tutkittu, mm. allekir-
joittanut on osallistunut Pertti 
Saariluoman tutkimuksiin sha-
kinpelaajien tavasta ajatella eri 
tilanteissa  sekä eri tavoista rat-
kaista pelitilanteiden ongelmia. 

Aivothan pitävät rasituksesta 
ja rappeutuvat käytön puuttees-
sa. Shakinpelaajat eivät taida olla 
niitä ensimmäiseksi dementoitu-
via eivätkä helpoimmin manipu-
loitavissa. 

Toisin kuin yleisesti luullaan, 
shakki on myös yleisölaji. Paikan 
päällä katsojia on usein vähän, 
kaikkein tärkeimpiä pelejä voi 
seurata internetistä livenä tai 
kaikessa rauhassa jälkikäteen itse 
analysoiden.

Tiedettä, taidetta, 
urheilua, kulttuuria…

shakki ei ole olympialaji, 
vaikka joukkue- MM-kil-
pailuja kutsutaan shakki-

olympialaisiksi. 

Miksi shakki kiinnostaa?

Voitto Särkilahti LC 
Helsinki Huopalahti 
(kuvassa selin) Lions-
shakin Grand Old 
Man joka on osallis-
tunut kaikkiin Lions-
shakin mestaruuskil-
pailuihin pelaamassa 
Pekka Sopasen LC 
Lappeenranta Rakuu-
na kanssa (kasvot ka-
meraan) LC Hartolan 
järjestämässä Lions 
shakin mestaruustur-
nauksessa 2012. Mai-
nittakoon että Grand 
Old Man jälleen ”pe-
si” vastapelaajansa 
eli voitti pelin!

Shakki on ikivanha, kaikkialla maailmassa tun-
nettu lautapeli – onnesta riippumaton strategia- 
ja älypeli, jonka alkeiden hallitsemisen voisi 
katsoa kuuluvan yleissivistykseen.

Shakin säännöt ovat selkeät, yksinkertaiset ja 
helposti opittavissa, joten alkuun pääsee helpos-
ti. Vaikka korkeamman taidon hankkiminen ei 
pelin vaikeuden vuoksi käy käden käänteessä, 
aloittelijakin voi pian nauttia shakin kiehtovan 
maailman tarjoamista mahdollisuuksista.

Kalle Tannin (Sastamala) 
suunnittelma muistonappula 

Lions-shakista 2011.
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Suomen Keskusshakkiliitto 
(SKSL) on Suomen Liikunta ja 
Urheilu-järjestön jäsen ja sitou-
tunut sen dopingin vastaiseen 
työhön ja eettisiin arvoihin. 2014 
shakkiolympialaiset pidetään 
Norjassa.

On syytä mainita, että pelissä 
on kilpailun lisäksi voimakas tai-
teellinen elementti, jota on vaikea 
ulkopuoliselle selittää. Todella 
vahvasti, loogisesti ja luovalla 
mielikuvituksella pelattu peli on 
eräänlainen taideteos. Molempi-
en pelatessa taidokkaan loistok-
kaasti saattaa syntyä ikimuistoi-
nen mestaripeli.

Shakin vaikeutta todistaa 
muun muassa se, että maailman 
parhaiden pelaajien veroisten 
tietokoneohjelmien kehittely kes-
ti kolmekymmentä vuotta siitä 
huolimatta, että shakki oli keino-
älytutkimuksen keskeinen paino-
pistealue.

Mitä shakin-
pelaajalta 
vaaditaan?

y leisen käsityksen mu-
kaan shakkipeli vaatii 
ja todennäköisesti myös 

kehittää muiden muassa keskit-
tymis- ja päätöksentekokykyä, 
muistia, itsenäistä kriittistä luo-
vaa ajattelua, tosiasioiden kunni-

oittamista, sitkeää valmentautu-
mista sekä häviöiden sietokykyä. 

Sitkeästä valmentautumisesta 
esimerkkinä on mm. Pekka Sopa-
nen – hän käytti kahden yliopis-
totutkinnon tuntimäärän verran 
vapaa-aikaansa saavuttaakseen 
kansainvälisen mestarin arvon 
kirjeshakissa. 

Lahjakkaammat toki voivat 
kehittyä paljon nopeamminkin! 
Shakki on erinomaista luonteen-
kasvatusta, kunhan vain menes-
tys ei nouse päähän.

Shakissa vaaditaan sääntöjen 
noudattamista ja odotetaan her-
ramieskäytöstä. Muistin osuutta 
joskus liioitellaan – tärkeämpää 
on ymmärtää MIKSI? 

Loogisesta ajattelusta ja lasken-
takyvystä on hyötyä, erityisen 
tärkeää kuitenkin on siirtosarjo-
jen päätteeksi syntyvien asemien 
arviointi sekä kyky erottaa olen-
naiset asiat epäolennaisista.  

Entinen maailmanmestari 
Emanuel Lasker totesikin aiheel-
lisesti, että shakissa eivät menesty 
huijarit eivätkä rehentelijät. Peli-
hän perustuu edessä näkyviin 
faktoihin ja niiden ymmärtämi-
seen.

Huipputasolla vaaditaan sa-
manaikaisesti laajojen kokonai-
suuksien ymmärtämistä (ns. stra-
tegista ajattelua) ja tarkkuutta  yk-
sityiskohdissa/huomio- ja keskit-

tymiskykyä (taktista valmiutta). 
Suvereenilla strategisella otteel-

la saavutetun voittoaseman voi 
pilata yhdellä huolimattomalla 
siirrolla. 

Reaktionopeuttakin tarvitaan 
erityisesti pikashakissa ja aikapu-
laan jouduttaessa. Shakki opettaa 
rationaalista ajankäyttöä.

Huvia ja 
hyötyä

v akavasti otettuna 
shakki on oma maail-
mansa, kuten musiikki, 

muotoilu, kirjallisuus tai kuva-
taide joillekin toiselle. Siitä voi 
nauttia eri tasoilla – on sanottu, 
että se on kuin valtameri, josta 
hyttynen voi juoda ja johon nor-
su voi hukkua. Edellytyksenä on 
tietenkin oma kiinnostus – vä-
kisin ei kenestäkään kannata 
tehdä shakinpelaajaa. Saksalai-
nen akatemiaprofessori Georg 
Klausin mukaan shakki kelpaisi 
hyvin korvaamaan logiikan op-
pikirjoissa – ero on vain siinä, et-
tä shakki on paljon hauskempaa.

Usein kysytään, mitä hyötyä 
shakista on? Sitä on pyritty valot-
tamaan hieman tässä kirjoituk-
sessa. Useimmat ihmiset harras-
tavat shakkia muista syistä kuin 
puhtaan hyödyn vuoksi, kaiketi 
samoista syistä kuin esimerkiksi 

Lionstoimintaa, taidetta, musiik-
kia tai urheilua – ihminen kun ei 
elä pelkästään leivästä.

Nykymaailmassa monet ihmi-
set – varsinkin nuoret – näyttävät 
kärsivän pinnallisuudesta, levot-
tomuudesta ja keskittymiskyvyn 
puutteesta. Ehkäpä jotkut heistä 
hyötyisivät ja löytäisivät elämään-
sä sisältöä shakista, jossa vaa-
ditaan monia elämässä tärkeitä 
ominaisuuksia.

On näyttöä sille, että joiden-
kin nuorten oppimistulokset ja 
elämänhallinta ovat parantuneet 
shakkiharrastuksen myötä, jos-
kin on varottava, ettei kiintoisa 
harrastu vie liian suurta osaa elä-
mästä.

Pekka Sopanen on valmis toi-
mimaan D-piirin alueella kiin-
nostuneille Lions-klubeille oven 
avaajana shakin kiehtovaan ja 
kaikenikäisille sopivaan ajat-
tomaan maailmaan (alustus, 
esitelmä, demonstrointi osana 
klubi-iltaa ja siihen päälle luovaa 
shakkitoimintaa!). 

Lähes rajattomien mahdolli-
suuksien pelissä on paljon ele-
menttejä, joiden avulla moni 
leijona voi virkistää luovia omi-
naisuuksiaan.
Teksti Jouko Äijälä Kausala sekä 
Pekka Sopanen DG 107-D 2013-
2014, (mm. nelinkertainen Lions-
shakin mestari)



lC kouvola iriksen jo perin-
teeksi muodostunut itsenäi-
syyspäivän ajankohtana tapah-
tuva virkistysretki suuntautui 
6.-8.12.2013  kylpylähotelliin 
Tallinnaan. 

Paikan valintaan vaikutti osal-
taan se, että edellisellä retkel-
lämme Wienissä oli niin monta 
”vaivaista”, että matkanjohtaja 
arveli porukan tarvitsevan hie-
rontoja, hoitoa ja lepoa. 

Kylpylässä saimmekin nauttia 
erilaisista saunoista, poream-
meista, hius- ja kasvohoidoista 
sekä hieronnoista. 

Matkassa oli kahdeksan iristä, 
kaksi miesleijonaa ja kaksi muu-
ta avecia eli yhteensä 12 henkeä.

itsenäisyyspäivän illallinen 
hotellissa Suomen lippuineen ja 
sinivalkoisine kynttilöineen oli 
mennä pieleen, kun tehty pöy-
tävaraus petti. 

Hyvällä kielitaidolla ja orga-
nisointikyvyllämme asia kuiten-
kin lopulta järjestyi, ja hotellikin 
myönsi tekemänsä virheen.

Päivät eivät kuluneet pelkäs-
tään itseämme altaissa liotellen ja 
edullisia ostoksia tehden, vaan tu-
tustuimme myös Viron taiteeseen 
uudessa taidemuseo KUMU:ssa.

kumu on viron taidemuseon 
päärakennus ja samalla suurin ja 
edustavin näyttelypaikka Viros-

sa. Museo avattiin 17.2.2006, ja 
vuonna 2008 se valittiin Euroo-
pan vuoden museoksi. Museos-
sa voi tutustua Viron taiteeseen 
1700-luvulta tähän päivään. 
KUMU:n  rakennuksen ark-
kitehtuurin on suunnitellut 
suomalainen arkkitehti Pekka 
Vapaavuori, joka voitti museo-

rakennuksesta1993–1994 jär-
jestetyn arkkitehtuurikilpailun 
projektillaan Circulos. 

Olimme erittäin tyytyväisiä nä-
kemäämme, vaikkakin viidennen 
kerroksen nykytaiteen gallerian 
kastelukannurivistöt ja muut eri-
koisuudet eivät mielestämme tun-
tuneet ”oikeilta” taideteoksilta.

Matka oli onnistunut, ja en-
si vuodeksi katsellaan jo uusia 
suuntia!

Arja Ketonen
matkanjohtaja
LC Kouvola Iris
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hirvensalmen leijonat 
yhdessä seurakunnan kanssa 
hankkivat kynttilälyhdyt san-
karihautausmaalle. 

Monien vuosien ajan on to-
dettu Itsenäisyyspäivän iltana 
tuulenviiman kiusanneen ja 
sammutelleen sytytettyjä kyntti-
löitä reilun 200 sankarivainajan 
haudoilla. 

Tartuttiin tuumasta toimeen 
ja hankittiin satakunta sivusta 
aukeavaa kynttilälyhtyä, joissa 
sytytetyt kynttilät palavat sam-
mumatta pienistä tuulen puus-

kista huolimatta. 
Samalla Leijonat hankkivat 

kaikkien edesmenneiden jäsen-
tensä haudoille lyhdyt. Hankit-
tuihin lyhtyihin voivat haluavat 
viedä muistokynttilänsä pala-
maan. 

totutusti itsenäisyyspäivän 
iltanahan Leijonat sytyttävät kii-
tokseksi niin sankarivainajille, 
muistomerkeille kuin edesmen-
neiden veljien haudoille kynttilät 
– näin tänäkin vuonna. 

Samalla on tullut tavaksi 

Hirvensalmen sankarihautausmaalle kynttilälyhdyt

muistaa myös vapaussotureita 
ja Mannerheim ristin ritariam-
me Pauli Tanttua kynttilöin. 

Itsenäisyyspäivän ilta sankari-
hautausmaalla päättyi Leijonien 
toimesta seppeleen laskuun Va-
paussoturien muistomerkille ja 

lyhyeen kirkkoherran pitämään 
hartaushetkeen.

Teksti: 
Juhani Manninen

Hirvensalmen sankarihautausmaa Itsenäisyyspäivän kynttiläloistossa.
Kuva: Reijo Vakimo
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”tuo on juuri sellaista palve-
lua, jota teiltä odotetaan. Hyvä 
leijonat!”  Näin totesi eräs ystä-
väni, kun kerroin hänelle ensi 
kauden valtakunnallisesta pal-
veluaktiviteetistamme. 

Liittomme entinen puheen-
johtaja Jukka R. Heino ehdotti 
Suomen Lions-liitolle kesällä 
2012 lähettämässään kirjeessä 
seuraavan Punainen Sulka –ke-
räyksen järjestämistä sotiemme 
veteraaneille. 

Vuoden 2013 vuosikokous 
päätti kuitenkin tehtyjen etukä-
teisselvitysten ja neuvottelujen 
jälkeen, että seuraava valtakun-
nallinen suurkeräys järjestetään 
nuorison hyväksi kaudella 2016 
- 2017 ja niin sanotulle tam-
menlehväsukupolvelle järjeste-
tään palvelupainotteinen koko 
kauden 2014 – 2015 kestävä ak-
tiviteetti, koska asialla on kiire 
veteraanien määrän vähetessä 
koko ajan.

tammenlehväsukupolveen 
kuuluvia on elossa enää noin 
35 000 ja arvioiden mukaan 
vuonna 2015 runsaat 22 000, 
joista puolet on naisia. Veteraa-
nien keski-ikä on nyt noin 90 
vuotta. 

Monet näistä kunniakansalai-
sista asuvat vielä omissa kodeis-
saan ja tarvitsevat monenlaista 
apua ja tukea, ei vähiten keskus-
telukumppania. 

Kiitos veteraanit! –aktiviteetis-
sa on tarkoitus palvella eri tavoin 
veteraaneja ja heidän läheisiään. 
Palvelu ulottuu myös laitoksiin. 

Veteraanit tarvitsevat muun 
muassa kuljetusapua, ulkoilut-
tamista, apua kodin pienissä 
töissä ja erityisesti keskustelu-
kumppania. 

Kunnianhimoisena tavoit-
teena on saada myös nuoria 
mukaan palvelemaan sekä eri-
tyisesti keskustelemaan vete-
raanien kanssa. Nuoret voivat 
sitten omissa koululuokissaan 
välittää kuulemaansa luokkato-
vereilleen. 

Perinteen vaaliminen tuleekin 
olemaan lähivuosina yhä tär-
keämpää veteraanisukupolven 
poistuessa keskuudestamme.

tällä hetkellä enää vain 25 
%:lla suomalaisista on veteraa-
nisukukytköksiä. Viimeistään 
kymmenen vuoden kuluttua 
olemme tilanteessa, jossa autta-
misen sijasta keskitytään perin-

teen vaalimiseen. 
Nyt voimme vielä palvella 

suoraan ja ikään kuin kutsua 
veteraanit viimeiseen iltahuu-
toon. Monet lionsklubit ovat jo 
vuosikausia auttaneet sotiemme 
veteraaneja, mutta ensi kaudella 
halutaan, että toiminta laajenee 
huomattavasti nykyisestään. 

Yhtenä mahdollisuutena on, 
että klubi valitsee paikkakunnal-
taan yhden tai useamman vete-
raanin, jonka elämistä autetaan 
aivan loppuun asti. 

aktiviteetin toteuttamisek-
si on muodostettu liittotason 
työryhmä. Lisäksi kussakin 14 
piirissä toimii ”taistelijaparina” 
piirikoordinaattori ja yksi enti-
nen piirikuvernööri, joilla on 
apunaan piirin aktiviteettityö-
ryhmä. 

Tehtyjen aktiviteettien ja hen-
kilötyötuntien raportointi tapah-
tuu piirikoordinaattorin kautta 
liiton palvelu- ja varainhankin-
sihteerille. 

Aktiviteettia tukemaan on 
muodostettu laajapohjainen, 
korkean tason neuvottelukunta, 
johon kuuluu edustajia muun 
muassa puolustusvoimista, po-
liittisista puolueista, tiedotus-
välineistä ja liike-elämästä. 

Ryhmään kuuluu myös muu-
tama tunnettu julkisuuden 
henkilö. Aktiviteetin suojeli-
jaksi pyydetään korkeatasoista 
valtion- tai puolustushallinnon 
edustajaa.

leijonat ovat Suomessa kerän-
neet valtakunnallisissa kampan-
joissa rahaa sotiemme veteraa-
neille vuosina 1981, 1984 ja 1999. 

Kauden 2014 – 2015 akti-
viteetti on pääosin palvelua, 
mutta siihen voi sisältyä pieni-
muotoista, lähinnä sähköisesti 
toteutettavaa varainkeruuta, 
joka ohjataan suoraan paikalli-
siin kohteisiin. 

On toivottavaa, että klubit 
suunnitellessaan ensi kauden 
toimintaa, sisällyttäisivät siihen 
osallistumisen Kiitos veteraanit! 
–aktiviteettiin, sillä sotiemme 
veteraanit, jos ketkä ovat palve-
lumme ansainneet.

Seppo Söderholm
Valtakunnallisen Kiitos vete-
raanit! –aktiviteettityöryhmän 
puheenjohtaja 

Suomen toiseksi suurimman sankarihautausmaan muistomerkki 
Lappeenrannassa. (Kuva: Seppo Söderholm).

KiiToS 
VETERAAniT!



Veturissa Tervasharjunkatu 1, Puh. 0290304200 
Avoinna ma-pe 8 - 20, la 8 -18, su 12-18

Ulkomyymälä ma-pe 7 - 19, la 8 - 16, su 12 - 16

Kotimaiset 
uutuudet ja 
laattatrendit 
maailmalta

Ha Serv
•	 saunapanelit
•	 laude-elementit
•	 saunanovet

Harvia 
kiukaat

  REMONTOIMME, ASENNAMME!
Remontit, kylppärit ym. tilat. 

Kodinkoneiden, kiukaiden, suihkukaappien, ovien jne.  
asennus. Pelti-, huopa-ja tiilikattojen asennus.

  Ilma-ja maalampöpumppujen asennus 

Asentaja Arponen p. 0290 304 234
asentaja.arponen@gmail.com

LC /kanavan ikääntyneillä 
leijonilla on ollut kuuden 

vuoden ajan mieluisaa yhteistoi-
mintaa päiväkodin kanssa. Pai-
kallisesta päiväkodista otettiin 
klubiimme yhteyttä kuutisen 
vuotta sitten toivoen leijonavaa-
reja mukaan toimintaansa.

Aluksi mukana oli vain Luuk-
kaan päiväkoti ja sen n. 20 esi-
koululaista eli eskarilaista. Vaa-
rit kertoilivat lapsille vanhoista 
ajoista, omista ammateistaan ja 
entisen poliisin, lääkärin, papin ja 
autoilijan kertoilut olivat erikoisia 
hittejä.

Keväällä lapset vuolivat kaar-
nalaivoja tuohipurjeineen ja jokai-
nen sai mukaansa kotiinviemisiksi 
vielä soivan pajupillin

Rakensimme Karjalantien päi-
väkodin toiveen mukaisesti pienen 
laavun, jonka penkeille parhail-
laan on ahtautunut 15 innokasta 
makkaranpaistajaa. 

Home ajoi päiväkotilaiset evak-
koon, mutta onneksi uusi suuri 
päiväkoti oli jo rakenteilla Lau-
ritsalan alakoulun kylkeen. Sinne 
saatiin myös laavu tulipaikkoi-
neen sirrettyä.

Uuden päiväkodin avajaisissa 
olimme mukana viime keväänä. 
Itsenäisyysjuhlassa pidettiin lap-
sille puhe ja vaarikuoro lauloi 
”Veteraanin iltahuudon”  haitarin 
säestyksellä. Ennen joulua kuusi 
vaaria oli mukana lasten kanssa 
leipomassa pipareita.

keväällä meillä on melkoinen 
haaste kun n. 70:lle eskarilaiselle 
pitäisi saada aikaiseksi kaarnalai-
va ja pajupilli, mutta onhan meillä 
eläkeläisvaareilla aikaa ja lasten 
kanssa touhuaminen on todella 
palkitsevaa ja mukavaa. Lions-
toimintaa parhaimmillaan.

Palaute toiminnastamme on 
ollut paitsi lapsilta myös henkilö-
kunnalta ja lasten vanhemmilta 
kiittävää. Onhan monilla lapsilla 
isovanhemmat matkojen päässä 
eikä kaikilla lapsilla edes ole mo-
lempia isovanhempia.

Jos klubinne vaari-ikäisillä on 
puute mielekkäästä toiminnasta, 
kannattaa vihjaista lähialueen 
päiväkotiin tällaisesta toiminnas-
ta, niin uskon että tulette saamaan 
antoisaa toimintaa klubinne vaa-
reille.

VAARiToiMinTAA 
LC/ KAnAVALLA

Veli Reino Laukkanen ja lapset piparitalkoissa.
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Suomenniemi puh 010 441 7350
Ristiina puh 010 441 7360

Mäntyharju puh 010 441 7370



Klubi vietti pitkään 
jatkuneesta kylmästä 
talvisäästä huolimatta 
lämminhenkistä juh-
laansa 25. tammikuuta 
Taavetin Joukolassa. 

Juhlatilaisuuteen oli-
vat ilahduttavasti saa-
puneet ladyineen klu-
bin syntyyn oleellisesti 
vaikuttaneet silloinen 
piirikuvernööri Esko 
Nevamaa, kummilion 
Antti Kari ja opaslion 
Heikki Ervaala.

K oska tarkoitus oli 
juhlia ”pitkän kaavan” 
mukaan, aloitettiin 
ajoissa, jo klo 16.30. 

Tervehdysten vastaanoton jäl-
keen ohjelman aloittivat paik-
kakunnan omat pojat, veljekset 
Pyry ja Perttu Kiviharju todella 
korkeatasoisella viulu-piano esi-
tyksellään. 

Toista kertaa klubin juhlia pre-
sidenttinä järjestämässä olleen 
perustajajäsen Markku Tainan 
pidettyä tervehdyspuheensa 
kuultiin historian havinaa 30 
vuoden ajalta. 

Perustajajäsen Teuvo Vikman 
ei sanojensa mukaisesti  katsauk-
sessaan pyrkinytkään täydelli-
seen historiikkiin. Tehtäköön se 
vaikka sitten, kuten hän sanoi, 
kun klubin iäksi kirjoitetaan 50 
vuotta. 

Katsauksen mukaan Ukko-
Pekan tärkein veljien välistä 
säännöllistä yhteyttä ylläpitävä 
toiminta on klubikokous. Mie-
lenkiintoisista aiheista klubi-
laisten tai ulkopuolisten pitä-
mät esitelmät elävöittävät usein 
klubi-iltaa. 

varainhankintaa on tehty 
koko 30 vuoden ajan erilaisin ak-
tiviteetein.Taloudellisesti tuotta-
vin on ollut 11 kertaa julkaistu 
Luumäen Palveluhakemisto. 
Kummiklubi   LC Luumäen 
kanssa on ollut 20 vuotta yhtei-
nen pylväsmainosaktiviteetti ja 
joulukuusia  myytiin  perustaja-
jäsen Lasse Partosen yrityksen 
pihalla yrittäjien toimesta joulus-
ta -86 lähtien heidän eläkkeelle 
jäämiseensä asti. 

Sotainvalidien syyskeräykses-
sä klubi oli mukana 20 kertaa. 

Sotainvalidit ovat muutoinkin 
olleet klubin palveluaktiviteet-
tien kohteena. 

Kansainväliset aktiviteetit klu-
bi on omalta osaltaan hoitanut 
moitteettomasti ja klubilla on 
kolme kummilasta Sri Lankassa.

Monen mielestä parasta palve-
levaa, konkreettista leijonatyötä 
on toteutettu mm. lapsiperheen 
taloon asumisviihtyisyyden pa-
rantamiseksi tehdyn, juuri jou-
luksi valmistuneen pesuhuonere-
montin myötä. 

Taloon on tarkoitus tehdä 
klubin avustuksella muutakin 
saneerausta. Tämän tyyppisiä 
rakennusprojekteja on ollut use-
ampia, mutta ihmekös tuo, kun  
kaikilla klubiveljillä katsauksen 
mukaan on kaksi kättä ja hyvät 
vehkeet.   

kaikki varainhankintana 
tullut tuotto lahjoitetaan pää-
sääntöisesti oman paikkakun-
nan kohteisiin ja tällaisten pyö-
reitten vuosijuhlien yhteydessä 
luku- ja euromäärätkin ovat 
tavallista suurempia.

Klubitoimintaa laajemmalla 
reviirillä veljistä eniten on toi-
minut  Heikki Lohi, joka tällä 
kaudella hoitaa piirisihteerin 
tehtävää. Kahden edellisen kau-
den hän toimi piirin rahaston-
hoitajana ja piirin toimikuntien 
puheenjohtajuuksia hänellä on 
ollut useita. 

LC LUUMÄKi / UKKo-PEKKA JUHLi 
30-VUoTiSTA PALVELUTAiVALTAAn
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Piirikuvernööri Pekka Sopanen löi lion Matti Kuukan ARS ritariksi presidentti Markku Tainan ja lion Heikki Lohen 
toimiessa avustajina.

Kunnanjohtaja Anne Ukkosen 
tervehdyksen jälkeen kuultiin 
Hannu Muukan ja Timo Piesasen 
musiikkiesitykset. Juhlapuheen 
piti entinen ukko-pekkalainen, 
nykyinen piirikuvernööri Pekka 
Sopanen. 

Puheessan hän muisteli muu-
taman toimintakauden kestänyt-
tä aikaansa aktiivisena klubin 
jäsenenä 90-luvun alkupuolella.

Sitten päästiinkin nauttimaan 
maukkaasta juhlan lähiruokail-
lallisesta, jonka jälkeen oli vuo-
rossa huomionosoitukset ja sti-
pendilahjoitusten  jako. 

kaikki tilaisuudessa jaetut 
kuusi stipendiä olivat 500 euron 
suuruisia. Saajina olivat Luu-
mäen palokuntanuoret, Luu-
mäen 4H-yhdistys, Partiolaiset, 

Luumäen Rasti, Luumäen Floor 
Ballteam ja Luumäen pienois-
sähköautokerho. 

Kaikkiaan kuluvan juhlatoi-
mintakauden lähjoitusten määrä 
nousee n. 6000 euroon Yllätysoh-
jelmanumerona nähtiin veli Mat-
ti Kuukan klubin ensimmäiseksi 
Aarne Ritari- säätiön ritariksi 
lyöminen.

Kello olikin jo jonkin verran 
yli iltakahdeksan, kun orkesteri 
pääsi loihtimaan säveliä kutsuna 
tanssiin, jota jatkui aina puoleen 
yöhön asti.

Teksti Teuvo Vikman
Kuvat Juhani partanen

Myyntipaikkoja n. 80 kpl, hinta 30–70 euroa

Varaukset: 040 838 3399
Järj. LC-Heinola/Kallas

HEINOLAN XXVII 

MAALAISMARKKINAT
lauantaina 5.7.2014 klo 9.00–15.00

Neste-huoltamon piha-alue, Heinolan kk
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LC kuusankoski toteutti 
lokakuussa kuudennen 

kerran Leijonapäivän, jonka 
tuotto käytettiin hyväntekeväi-
syyteen. 

Päivä koostui päivällä pela-
tusta jalkapalloturnauksesta 
ja illan kemuista Sommelossa. 
Raili Eronen & Twangers, Bai-
lyn H.E.L.M.E.T., The Legends 
ja Stillblues talkoilivat Somme-
lossa. 

Päivän tuotoksi kertyi muhke-
at 4600 euroa, jonka LC Kuu-
sankoski luovutti maanantaina 
16.12.2013 Psykiatrisen sairaa-
lan tiloissa PSY 8:n ja Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton 
edustajille.

Lahjoituksesta Kymenlaak-
son psykiatrisen sairaalan nuo-
risopsykiatrian osasto PSY 8:lle 
oli räätälöity osaston henkilö-
kunnan kanssa monipuolinen 
paketti. Siihen sisältyi:

– PS3 keskusyksikön kahdet oh-
jaimet ja kuusi peliä
– perinteisiä lautapelejä ja pala-
pelejä
– Kinn Ball pallopelin varusteet
– Stiga lätkäpeli
– elokuvalippuja

– Mielakan laskettelurinteen päi-
välippuja
– Hesburgerin lahjakortteja
– kaksi nuorten lehden vuositila-
usta

psy 8:n osastonhoitaja Ulla Met-
särinne oli todella tyytyväinen 
LC Kuusankosken lahjoituk-
sesta.

– Nämä saadut lahjoitukset 
luovat iloa ja elämyksiä nuorille 
potilaillemme pitkäksi aikaa. 
Elokuvat, Mielakka ja Hesbur-
ger kohottavat nuorten sosiaali-
sia taitoja, mikä osaltaan auttaa 
pyrkimyksissämme lyhentää 
sairaalassaolojaksoja. Kiitos kun 
aina muistatte meitä, kiteytti Ul-
la Metsärinne.

Mannerheimin lastensuoje-
luliiton Kuusankosken osaston 
puheenjohtaja Riitta Korpelai-
nen otti yhtä lailla tyytyväisenä 
vastaan leijonien joululahjan.

– Saatu lahjoitus mahdollis-
taa perinteisen vähävaraisten 
prhridrn lapsille kohdennetun 
retken Puuhamaahan. Olemme 
retkeilleet sinne vuosikausien 
ajan ja jatkamme suosittua ta-
paa, kertoi Korpelainen suun-
nitelmasta käyttää lahjoitus.

PSY 8:n edustajina luovutusti-
laisuudessa olivat osastonhoita-
ja Ulla Metsärinne, apulaisosas-
tonhoitaja Minna Luostarinen ja 
sairaanhoitaja Mika Kääriäinen. 

MLL:n lahjoituksen otti vas-
taan Riitta Korpelainen. LC 

Kuusankosken puolesta lahjoi-
tusta luovuttamassa olivat klu-
bin presidentti Jussi Seppälä sekä 
Jouko Kiviranta ja Mika Kallio 
Leijonapäivätoimikunnasta. Osa 
tuotosta käytetään kuusankoske-
laisten koululaisten stipendeihin.

Leijonapäivä tuotti n. 4600 euroa 
hyväntekeväisyyteen

LC Ristiinan 
40-vuotisjuhlat 
Satulinnassa 
lauantaina 08.02.2014

PSY 8:n osastonhoitaja Ulla Metsärinne kättelee kiitokseksi LC Kuusan-
kosken presidenttiä Jussi Seppälää. Mukana lahjoitustilaisuudessa olivat 
myös MLL:n Riitta Korpelainen, apulaisosastonhoitaja Minna Luostarinen, 
sairaanhoitaja Mika Kääriäinen sekä Jouko Kiviranta ja Mika Kallio LC Kuu-
sankoskesta.

hirvensalmen satulinnassa 
vietettiin LC Ristiinan 40-vuo-
tisjuhlaa. Paikalle oli päässyt 
kaikkiaan 46 henkilöä ja tun-
nelma oli sekä juhlallinen että 
varsin vauhdikas. Paikalla oli 
myös 2 perustajajäsentä: Juha 
Muikku ja Matti Metsojoki.

ristiinan klubissa on lähes 
40 veljeä ja klubi on muutenkin 
varsin elinvoimainen. Pääaktivi-
teetit ovat perinteiset Ristiinan 
markkinat ja veneveikkausar-

vonta. Kertyneillä tuloilla tu-
etaan paikallisia koululaisia ja 
muita avun tarpeessa olevia. 

Juhlavuoden kunniaksi ke-
väällä 2014 kaikki Ristiinan 
ala-asteen oppilaat viedään 
Korkeasaaren eläintarhaan LC 
Ristiinan kustantamana. Edel-
lisen kerran tällainen operaatio 
suoritettiin 5 vuotta sitten.

piiriN 107 D piirikuvernööri 
Pekka Sopanen sekä PCC Har-
ry Forss olivat myös paikalla. 
Juhlapuheissa muistutettiin sii-
tä, Lions-aate on elää edelleen 
vahvana ja että jokaisen panos 

Tuore Lions-ritari 
Raimo Toikka . g
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Edullista majoitusta

www.hotelimatra.fi

Hotelli imatra

Lionstoiminta tarjoaa 
monipuolista koulutusta
D-piirin viestintäkoulu-
tuspäivään osallistui 43 
jäsentä 24 eri klubista. 
Koulutus tarjosi katta-
van paketin viestinnäs-
tä ja tiedottamisesta.

T ammikuinen lauantai vie-
tettiin viestinnän parissa 
Kouvolassa. Pääkoulutta-

jan toimi Suomen Lions-liiton 
viestintäjohtaja Thorleif Jo-
hansson. Hän kertoi mm. vies-
tinnän perusteista, uutisen ja 
tiedotteen laatimisesta, valoku-
vauksesta ja tekijänoikeuksista. 
Koulutuksessa annettiin myös 
tietoa nettikirjoittamisesta ja 
haastattelun tekemisestä.

Koulutukseen osallistujien pa-
laute on ollut erittäin positiivista. 
Osallistujat kokivat koulutuksen 
hyödylliseksi ja se vastasi odo-
tuksia. 

Koulutus oli minulle ensim-
mäinen Lions-liiton koulutus 
ja ylitti kaikki odotukset niin 
järjestelyjen kuin sisällönkin 
puolesta, kirjoitti palautteessaan 
eräs koulutukseen osallistunut.

Viestintäkoulutukseen on tu-
lossa jatkoa vielä kevään aikana. 
Jatkokoulutuksessa keskitytään 
verkkoviestintään, sosiaaliseen 
mediaan ja klubien kotisivujen 
päivittämiseen ja uudistami-
seen.

Viestintäkoulutuksen järjes-
telyistä vastasi D-piirin viestin-
tätoimikunnan vetäjä Kari Ko-
ponen yhdessä piirin III alueen 
1 lohkon lohkonpuheenjohtajan 
Leila Lehtolan kanssa. Kahvi-
tukset hoiti Lions Club Kouvo-
la/Iris.

Monipuolista 
koulutusta jäsenille
lionstoiminta tarjoaa mo-
nia mahdollisuuksia itsensä 
kehittämiseen monipuolisen ja 
laadukkaan koulutuksen avulla. 
Monista koulutuksista on hyö-
tyä esimerkiksi työelämässä tai 
muussa toiminnassa. Koulutus 
on jäsenille ilmaista, ainoastaan 
matka- ja ruokailukustannukset 
jokainen maksaa itse.

Kaikki uudet jäsenet perehdy-
tetään klubeissa lionstoimintaan 

ja vuosittain järjestetään kattava 
koulutus seuraavan toiminta-
kauden uusille klubivirkailijoille 
ja piirihallinnossa mukana ole-
ville. Lisäksi on mahdollisuus 
osallistua myös erilaiseen joh-
tamiskoulutukseen ja valmen-
nukseen.

Kansainvälinen järjestömme 
tarjoaa myös monipuolisia kou-
lutuksia joista osaan on mahdol-
lista osallistua verkkokurssien 
kautta. 

Viestintäkoulu-
tuksen pääkoulut-
tajana toimi Suo-
men Lions-liiton 
viestintäjohtaja 
Thorleif 
Johansson.

on tärkeä. Yksi Lions-toimintaa 
kuvaava iskulause voisikin olla: 
”yhdessä olemme enemmän”.

2 uutta veljeä otettiin klubiin 
juhlallisin menoin. Ilari Kuuk-
kanen ja Mikko Seppänen liittyi-
vät joukkoon ja laskevat omalta 
osaltaan klubin keski-ikää, sillä 
herrat ovat syntyneet 1990 ja 
1978. Tervetuloa klubiin!

juhlassa myös muistettiin 
ansioituneita henkilöitä. Eero 
Viljakaiselle luovutettiin Arne 

Ritari-killan kunniakirja pitkään 
jatkuneesta toiminnasta LC Ris-
tiinan hyväksi. Perttu Takala se-
kä Juha Kuukkanen puolestaan 
valittiin Melvin Jones-jäseniksi.

Illan juhlallisin hetki koettiin, 
kun n. 30 vuotta Lions-klubin 
jäsenenä ollut Raimo Toikka 
lyötiin Lions-ritariksi ja Arne 
Ritari-killan jäseneksi Harry 
Forssin toimesta.

 Ramia kuvailtiin osuvasti var-
sin harmittomaksi tapaukseksi, 

MEStarit 
kEHiin

LC  Kausala  kutsuu  suomalaiset  Lions Clubit
XI MölkynheIton  lIons  lIIton 

sM-kIlpaIluIhIn 
Iitin Kausalaan Ravilinnan Saharan kentälle 

lauantaina  24.5.2014  alkaen klo 10.00
Mölkkykilpailut käydään perinteisesti 4-henkisin joukkuein ja ohessa 
heitetään myös yksilökilpailu, johon joukkuekilpailun ensimmäisen 
erän 12 parasta heittäjää halutessaan osallistuvat.
Kirjalliset ilmoittautumiset 5.5.2014 mennessä osoitteella:
Pauli Similä, Kolisevantie 370, 47310 Haapakimola.
Mahdolliset tiedustelut Paulilta voit tehdä puhelimitse 040 5014536 tai 
sähköpostilla; pauli.simila@gmail.com
Osallistumismaksu 70 € etukäteen ja 90 € kilpailupaikalla.

TULE IHASTUMAAN  IITTIIN !

joka kuitenkin osaa olla varsinai-
nen ”päällepäsmäri”. 

Ilta jatkui railakkaissa tunnel-
missa ja lopuksi tanssittiin Henri 

Tiusasen loihtimien sävelten 
tahdissa. Tästä on hyvä jatkaa, 
ainakin ne toiset 40 vuotta.
Jukka Matilainen
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Lionstoiminta 
uuden edessä 
–muutoksen teemme me

S
uurin muutos on tapahtu-
nut siinä, että arvomaailma 
on muuttunut yksilölliseksi. 
Ei ole enää kaikille yhteisiä 
tavoitteita ja ihanteita, vaan 

ihmisten käsitykset yhteisestä hyvästä ja 
tavoiteltavasta eroavat toisistaan.

Yksilöllinen arvomaailma johtaa kui-
tenkin vääjäämättömästi yhteisöllisten 
arvojen häviämiseen. Yhteinen arvomaa-
ilma kiinnittää yksilön ympäristöönsä, 
historiaansa ja toisiin ihmisiin. Yhteisten 
arvojen häviäminen ihmisen ympäriltä ei 
kuitenkaan ole vapauden vaan turvatto-
muuden lähde. Onko yhteisöllisyys siis 
menetetty?

Ajatus, että markkinat hoitavat 
palvelut maksukykyisille ja muista ei ole 
väliä, on hyvin lyhytnäköinen ja johtaa 
pidemmän päälle kalliimpiin kokonais-
kustannuksiin. Sama kurjistuminen on 
tapahtumassa yksilötasolla, ei välitetä 
muista kunhan ”minulla menee hyvin”. 
Täytyy olla muitakin vaihtoehtoja. Me-
neekö meillä hyvin?

eläkkeellä oleva Etelä-Saimaan 
entinen päätoimittaja Jorma Hernes-

maa  todennut osuvasti Etelä-Saimaassa 
20.1.2014 aikamme uudet arvot (ote ko-
lumnista): ”Uusia sosiaalisia arvojamme 
ovat ahneus, kateus, suvaitsemattomuus, 
pöyhkeys, pikkumaisuus ja piittaamat-
tomuus. 

Oman edun tavoittelu polkee jalkoi-
hinsa vanhoja arvoja. Taloudellinen 
hyvinvointi on tärkeämpää kuin tasapai-
noinen elämä. 

Älyllinen laiskuus rehottaa suomalai-
sessa keskustelussa. Mielipuuhaamme 
on ampua alas luovia ehdotuksia. Harva 
vaivautuu tutkimaan tosiasioita. Porvarit 
ja viljelijät ovat historiaa. Duunarin luok-
ka Hesarista (luokkakoneesta) sentään 
löytyy. Uusia luokkia ovat öykkärit, elä-
mäntapataiteilijat ja lyhyen oppimäärän 
asiantuntijat. 

Hyvinvoinnin ylläpitämiseen liittyy 
lapsenomainen usko, että rahaa voi nos-
taa loputtomasti Roope Ankan rahasäili-
östä Ankkalinnasta. Onko filosofi Pekka 
Himasen tuhanteen kertaan tyrmätys-
sä varoituksessa Suomen henkisestä 
kestävyysvajeesta sittenkin jotain perää? 
Jostain epäluulot ja kielteisyyden kierre 
kumpuavat.”

Vahvaa tekstiä. Emmehän Lions 
periaatteita kannattelevina vastuullisina 
ihmisinä ole huomaamattamme ajautu-
massa Hernesmaan edellä mainitsemien 
uusien sosiaalisten arvojen vaikutuspii-
riin?  Emmehän??

lionstoiminnalla on rakennet-
tu paljon hyvää. Olemme toimineet 
sillanrakentajina, rauhantekijöinä ja 
vakauttajina. Keväältä 2013 toteutetun 
Lions bränditutkimuksen mukaan, 1010 
haastatellun perusteella, olemme hyvän-
tekijöitä (60% vastanneista) ja kansain-
välisiä (44%) . Näiden varaan on meidän 
hyvä rakentaa. 

Mielikuvat ratkaisevat, emme voi 
kiistää niiden merkitystä muiden kuin 
toiminnassa mukana olevien arvostuk-
selle tai arvostamattomuudella. Kansain-
välisyys on meille piskuisessa Suomessa 
elinehto. 

Kansainvälisesti olemme puolueet-
toman selvityksen mukaan luotettavin 
avun perille toimittaja kaikkein pienim-
min kustannuksin – LCIF eli kansainvä-
linen säätiömme on osoittanut pitkäai-
kaisen luotettavuutensa.

Piirikuvernööri Pekka Sopanen.

1990-luvun lama loi 
yhteishenkeä ja halua 
hakea ratkaisuja. 
Kun lama hellitti, 
arvot kovenivat. 
2010-luvun lamassa 
ollaan samassa tilan-
teessa.
Raha ei ole Suomesta 
kadonnut, sen sijaan 
yleiset arvot ovat 
muuttuneet. Ne ovat 
uhka hyvinvoinnille 
ja ihmisten väliselle 
yhteistyölle.
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poisoppimisen                         
aika-
lionstoiminnassa ei kannata tavoitella 
kvarttaalivoittoja. Hyvä Lionsmieli ei ole 
ostettavissa rahalla, vaan arvostavin teoin 
toisia kohtaan –anna arvo toiselle. Monet 
klubit ovat oppineet ja vakiinnuttaneet toi-
mintatapansa 1970- ja 80-luvun parhaiden 
kokouskäytäntöjen mukaan. Monen yh-
distyksen toiminnan hiipumisen syynä voi 
olla toiminnan muodollisuus ja jäykkyys. 
Monikaan ei halua käyttää vapaa-aikaansa 
kokouksissa istumiseen. Spontaani, omaa 
elämää koskettava yhteinen tekeminen sen 
sijaan on yhä yleisempää. (lainaus Etelä-
Saimaa 19.1.2014 Heikki Sopanen)

Aika on muuttunut, emme voi sitä 
kieltää. Jokainen klubi tekee oman leijonan 
jalanjälkensä Lionshistoriaan ja alueelleen, 
monet piiri- ja kansallisella tasolla ja par-
haat kansainvälisesti – muutos toiminnassa 
vaatii rohkeutta toimia uudella tavalla. Sa-
maan aikaan meidän leijonien on huoleh-
dittava jatkuvuudesta, toiminnassa mukana 
olevista ihmisistä. Tässä meillä on eniten 
parannettavaa, nuoria leijonia, perheitä, 
naisia ja miehiä, on liian vähän pysyvästi 
mukana toiminnassa. Olisiko syytä antaa 
heille muitakin esimerkkejä Lionsklubin 
toiminnasta ja tavasta antaa apua kuin 
1970- ja 80-luvun parhaiden kokouskäytän-
töjen mukainen klubin toimintatapa?

Kuka muu uudet, omalla tavalla, oman 
ikäluokkansa tavoilla toimivat klubit 
perustaa? Me, jotka olemme nyt mukana 
toiminnassa! Vain me voimme tehdä sen 
työn joka tarvitaan uuden klubin perusta-
miseksi. Kukaan muu ei tätä jatkuvuuden 
turvaavaa tee puolestamme.

Siispä kääritään hihat ja katsotaan missä 
olisi sopiva ryhmä ja paikka jonka ympäril-
le saadaan koottua uusi Lionsklubi!

Lionsklubit ja piirit ovat kolmatta 
sektoria ja monet niistä tekevät tärkeää 
yhteiskunnallista työtä. Myös talkootyö 
on kolmatta sektoria. Onkin kiintoisaa 
seurata, miten yhteinen tekeminen jatkossa 
kehittyy. Kun valtio ja kunnat säästävät, 
ihmisten vastuu toisistaan kasvaa.

Mennäänkö talkoilla vai yhdistyssään-
nöillä? Varmaa on, että kolmannen sektorin 
merkitys, varsin Lionstoiminnan jolla on 
paljon taitavia käsipareja, merkitys lisään-
tyy, olipa sen toiminnan muoto millainen 
hyvänsä.

Älkäämme antako periksi – jatka-
kaamme sitkeästi työtä toisten hyväksi. 
Merkityksellisyys, palkinnoista parhain eli 
sydämestä tuleva kiitos kantakoon meitä 
yhä suurempiin leijonatekoihin.

”Never give up on what you really want to 
do. The person with big dreams is more powerful 
than one with all the facts.”

- Albert Einstein

pekka Sopanen 
DG 2013-2014 107-D

toukokuuN 18. päiväNä heite-
tyn  LC  Mölkyn järjestäjän  LC 
Kausalan 2 joukkue oli tyly isäntä 
vieraitaan kohtaan nappaamalla 
kautta aikojen ylivoimaisimmalla 
tavalla voiton kotiin.

Kilpailut järjestettiin nyt 10.ker-
taa samalla ”sapluunalla” ja  lisäksi 
alkuvaiheessa pidetyt kahdet  har-
joituskilpailut ovat aiheuttaneet 
sen, että tämän tyylin kisat ovat 
tulleet tiensä päähän.

Kilpailuun osallistuneet joukku-
eet jaettiin kolmeen alkulohkoon, 
jossa kunkin ryhmän heittäjät 
heittivät ryhmänsä sisäisen yksik-
kökisan.

Alkulohkossa A  heittäneiden 
joukkueiden tulokset muodostui-
vat  seuraavanlaisiksi: 1. Kouvola 
/ Honka (viime vuoden mestari )  
186 p, 2. Orimattila / Viljamaa 158 
p, 3. Kausala  1  148 p ja  4. Kuusan-
koski 1  121 p.

Alkulohkossa B  heittäneiden 
joukkueiden  tulokset  muodostui-
vat  seuraavanlaisiksi: 1. Elimäki  
178 p, 2. Jaala  158 p, 3. Vehkalahti  
133 p  ja  4. Janakkala  / Idat  85 p.

Alkulohkossa C  heittäneiden  
joukkueiden  tulokset  muodostui-
vat  seuraavanlaisiksi: 1 Kausala  
2 200 p ( historian  ensimmäiset  
täydet  pisteet), 2. 107 D piirin  pii-
rikuvernöörit 129 p, 3. Lemi  125 p  
ja  4. Kuusankoski  2  117 p.

Alkulohkoissaan sijoille  3-4  si-
joittuneet  joukkueet jatkoivat  sijoi-
tusotteluihin, jossa heitettiin suora 
kolmen kierroksen joukkuekilpailu. 
Sijoitusotteluiden tulokset:  7. Veh-
kalahti  ( vuoden 2012 2.)  125 p, 8. 
Kuusankoski  1  100 p, 9. Janakkala 
/ Idat  99 p, 10. Lemi  97 p, 11. Kuu-
sankoski  2  86 p  ja  12. Kausala  
1  73 p.

jatkolohkoihin selvinneet 
joukkueet  pelasivat aiemmin muo-
katun  pelijärjestelmän mukaisesti 
kahden kierroksen  ottelut, joista 
voittajat  jatkoivat finaaliin ja  hä-
vinneet pikkufinaaliin. Mikäli  
erävoitot  olivat  tasan pikkupisteet  
ratkaisivat.

Jatkolohkojen tulokset muokkau-
tuivat  seuraaviksi:  Elimäki-  Ori-
mattila / Viljamaa  1-1  (  33-50  ja  
50-23 )  83-73,  Kouvola /  Honka 
-107 D  piirin  piirikuvernöörit  
1-1  ( 50-42 ja  35-50 )  85-92  sekä  
Kausala  2- Jaala  2-0  ( 50-25 ja  
50-26 )   100-51 .

Pikkufinaalissa  heitettiin  suora  
kolmen kierroksen  joukkuekisa ja  
sen  tulokset  muodostuivat  seuraa-
viksi:  4. Kouvola / Honka  130 p, 5. 
Jaala  111 p ( 2 katkaisua ei  riittänyt 
)  ja  6. Orimattila / Viljamaa  88 p.

Finaalissakin  heitettiin suora  
kolmen  kierroksen  joukkuekilpailu 
ja  sen tulokset  olivat  seuraavat: 1. 
Kausala  2  150 p, 2. Elimäki  112 p  
ja  3. 107 D  piirin piirikuvernöörit  
104 p.

Edellisestä  Kausalan  mestaruu-
desta  oli  tainnut  vierähtää 8  tai  
9  vuotta  aikaa ja  joukkuekin  oli  
yhtä  heittäjää lukuun ottamatta  
uusiutunut.

Kausalan  mestaruusjoukkueessa  
heittivät:  Veijo  Alaharju, Hannu 
Laaksonen  ( kapteeni  ), Veikko  
Ikonen ja  Aarre  Mällinen.

Elimäen  hopeat  vieneessä  jouk-
kueessa heittivät: Lasse Kemppi-
nen, Jari  Kinnunen,  Heimo  Sih-
vola  ja  Timo  Jurkkola.

Toisena  vuonna  peräkkäin  
pronssit  napanneessa  107 D  pii-
rin piirikuvernöörien joukkueessa  
heittivät: Jussi Nyyssönen, Olli Ka-
tila, Markku Vihavainen  ja  Veijo  
Suhonen.

tulevalle  keväälle on  LC  Möl-
kyn  SM-kisat on  haettu  LC  Kaus-
alan  järjestettäväksi 24.5.2014  ja 
päävastuullisena  järjestäjänä toimii  
Pauli  Similä. Pauli  palasi  neljän 
vuoden Turkin  komennukseltaan  
klubimme  turvaksi ja  tueksi ja  otti  
vastaan  uutena  haasteena  kisojen 
vetäjänä toimisen.

Paulin  kanssa  käymissäni  kes-
kusteluissa on minulle  muodostu-
nut  käsitys, että  ensi  kevään  kiso-
jen  runkona on  yhdessä  tekemisen  
ajatuksen mukaisesti joukkuekisa, 
mutta  alkulohkojen  yksikkökiso-
jen voittajien  jatkaminen  henkilö-
kohtaiseen  kisaan  on  muokkaa-
misen  alla. 

Vuoden  2013  kisojen jälkeenhän 
tuli  esiin  ajatus yksikkökisan jär-
jestämisestä ja  sitä ainakin  on tar-
koitus  kokeilla  toukokuussa  2014. 

Yksikkökisasta  saatavat  koke-
mukset  tulevat  varmaan ohjaa-
maan  tulevien  vuosien  kisajärjes-
täjien  kisojen suunnittelua!

Kausalan  Ravilinnan  Saharan  
kenttä  kutsuu  lauantaina  24.5.2014  
alkaen  klo  11.00

LC MÖLKYn  
MESTARiT VAiHTUiVAT
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Klubi juhli 40-vuotista 
taivaltaan marraskuus-
sa perinteisesti vietet-
tävän vuosijuhlan yh-
teydessä. 

Merkkipäivän juh-
lallisuudet aloitettiin 
seppeleenlaskulla Sip-
polan kirkon sankari-
hautausmaalla, jossa 
presidentti Mikko Se-
pän johdolla laskettiin 
havuseppele viime so-
dissa kaatuneiden san-
karivainajien muisto-
ristille.

P äiväjuhlaa siirryttiin 
viettämään läheiselle 
Raussin koululle, jonne 
klubiveljien ja ladyjen 

lisäksi oli saapunut kutsuvieraita 
lohkon muista klubeista. Tilai-
suutta juhlistivat mm. IPCC ja 
lady Seppo Söderholm, piiriku-
vernööri Pekka Sopanen sekä loh-
kon puheenjohtaja Leila Lehtola.

Onnittelujen vastaanoton sekä 
paikallisten Marttojen valmista-
man maittavan lohisopan jälkeen 
presidentti Mikko Seppä toivotti 
juhlavieraat tervetulleiksi. 

Hän totesi puheessaan LC Kai-
piaisen pysyvän, vaikka ympärillä 
kunnat vaihtuvatkin. Samoin 
Seppä luonnehti klubia elinvoi-
maiseksi ja aktiiviseksi, joka on 
valmis ottamaan vastaan uusia 
veljiä tänäkin toimintakautena. 

Tunnetaanhan Kaipiainen 
Suomen historiassa mm. rautatie-
stään ja kiskohitsaamostaan, joten 
tunnuslauseella  ”Kaipiainen on 
rautaa” on vankat perustelunsa.

D-piiriN tervehDykseN ja on-

nittelut juhlaan toi piirikuvernöö-
ri Pekka Sopanen, joka luonnehti 
LC Kaipiaista maaseudun juure-
vaksi klubiksi, jonka toimintaan 
monia eri ammatteja edustava 
jäsenistö, Utin varuskunta ja sen 
läheisyys ovat jättäneet myöntei-
sellä tavalla jälkensä. 
Hän totesi myös tervehdykses-
sään, että LC Kaipiainen on 
näyttänyt voimansa juuri aktivi-
teeteissa, joissa se on sijoittunut 
piirin kärkipäähän. 

Klubin motto voisi olla vaikka: 
”Tehdään enemmän, puhutaan 
vähemmän”.  Hän totesi leijona-
toiminnan olevan lähivuosina 
suurien haasteiden edessä. Yksi 
merkittävä haaste liittyy tiedon 
aiempaa nopeampaan liikkuvuu-
teen sosiaalisessa mediassa ja sen 
hallintaan.

 Sosiaalinen media ei kuiten-

kaan puhujan mukaan koskaan 
korvaa ihmisten välisiä kontakte-
ja. Pekka Sopanen tähdensi leijo-
nien läsnäolon merkitystä kohda-
tessamme niin yhteiskunnallisia 
kuin yksilötasonkin ongelmia. Jos 
ne kyetään tiedostamaan, niitä 
voidaan yrittää myös vähentää. 

klubin historiikin 40-vuoti-
selta taipaleelta esitti veli Sami 
Porkka. Historiikki valotti erin-
omaisella tavalla klubin vaiheita, 
aktiviteetteja ja jäsenistön ra-
kenteessa tapahtuneita muutok-

sia. Samalla se toi elävästi ilmi, 
kuinka klubi jolle syntyessään 
povattiin varsin lyhyttä ikää on 
selviytynyt elinvoimaisena läpi 
vuosikymmenten. Jälkikäteen 
useampikin mukana pitkään ol-
lut veli totesi, kuinka historiikki 
palautti mieliin jo unohtuneita 
asioita joissa itsekin tuli oltua 
mukana.

Tilaisuudessa esiintyi Metalli-
miesten kuoro johtajanaan Martti 
Salorinne. Kuoron ja klubin yh-
teistoiminnalla on jo perinteitä; 
onhan Metallimiehet usein nähty 
esiintyjä klubin vuosittain järjes-
tämissä joululaulutapahtumissa. 

Tilaisuudessa jaettiin myös nel-
jä avustusstipendiä, jotka kohden-
nettiin paikallisille yhdistyksille, 
erityisenä perusteena nuorten pa-
rissa tehtävä työ sekä oman kylä-
alueen elinvoimaisuuden ylläpito. 
Stipendin saivat: Metallimiesten 
kuoro, Sippukylät ry, Hirvelän 
Hirvet ry sekä Enäjärven Kyläyh-
distys Sorvi. 

matti ylätalon päätössanojen 
jälkeen päiväjuhla päätettiin yh-
teisesti laulettuun Kymenlaakson 
lauluun, minkä jälkeen siirryttiin 
nauttimaan juhlakahvitarjoilusta.

Juhlapäivän viettoa jatket-
tiin iltajuhlan merkeissä Utin 
toimiupseerikerholla tavallista 
juhlavammin menoin. Alkuse-
remonioiden jälkeen Seppo Sö-
derholm piti erinomaisen juhla-
puheen, jossa hän laaja-alaisen 
kokemuksensa pohjalta analysoi 
lions -toimintaa ja sen tulevaisuu-
den haasteita. 

Yksi illan kohokohdista oli LC 
Kaipiaisen ensimmäisen ARS -ri-
tarin, veli Taisto Raussin ritariksi 
lyöminen. Seremoniamestarina 
toimi Seppo Söderholm, joka hoiti 
tehtävän taidolla ja rutiinilla tuo-
den  saatesanoissaan hyvin esille 
Taisto Raussin keskeiset ansiot 
hänen pitkältä leijonauraltaan. 

Klubi sai myös viidennen Mel-
vin Jones- jäsenen Kari Räntiläs-
tä. Normaalien vuosijuhlapalkit-
semisien jälkeen illan ohjelmaan 
sisältyi mm. Matti Ylätalon puhe 
ladyille ja Kari Räntilän mukaan-
sa tempaava laulu- ja showesitys 
hanurimusiikin säestyksellä. 

Iltaa jatkettiin tanssin ja vapaa-
muotoisen seurustelun puitteissa 
puoleen yöhön saakka.

40-vuotias LC Kaipiainen ha-
luaa kiittää kaikkia klubia muis-
taneita!
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LC Kaipiainen juhli näyttävästi 
40-vuotista taivaltaan

Klubi on selviytynyt 
elinvoimaisena läpi 
vuosikymmenten.
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suomeN lioNs-liitto ry jär-
jestää vuosittain kaikille nuo-
rille avoimen ja maksuttoman 
valtakunnallisen nuorisobändi-
kilpailun. 

Kilpailu on bändeille, joiden 
jäsenten keski-ikä on kilpailu-
vuonna korkeintaan 18 vuotta ja 
joiden vanhimmat jäsenet täyttä-
vät kilpailuvuonna korkeintaan 
20 vuotta.

Karsintakilpailuja järjestetään 
eri puolilla Suomea. Loppukil-
pailu pidetään Porissa perjantai-
na 6.6.2014.

yhteiskumppanina on MTV:n 
ja Tukikummit -säätiön Nuorten 
hyväksi -kampanja. Kuudelta 
vielä nimeämättömältä kar-
sintapaikkakunnalta kuvataan 
kolme parasta bändiä. Esitykset 
striimataan MTV:n nettisivuille.

niin ikään Porin finaalin kol-
me parasta esitystä voi katsoa 
MTV:n netistä. Suomen paras 
nuorisobändi esiintyy myös Po-
rissa Nuorten Areenassa lauan-
taina 7.6.2014.

lähetettävällä äänitteellä 
tulee olla kolme noin 3 minuutin 
kestoista, erityylistä ja -rytmistä 
kappaletta ja ne pitää lähettää 
15.1.2014 mennessä Suomen 
Lions-liiton toimistoon, Kir-
konkyläntie 10, 00770 Helsinki.

Tallenteen mukana on lähe-

tettävä ilmoittautumislomake 
bändin johtajan allekirjoittama-
na ja bändin kokoonpano sekä 
valokuva. 

Äänitteitä ja kuvia ei palau-
teta, mutta niitä käytetään vain 
kilpailun edellyttämään tarkoi-
tukseen.

Klubien olisi tärkeää merkitä tekemänsä aktiviteetit jäsenrekisteriin, jotta ne otetaan huomioon 
tilastoitaessa meidän lionien tekemät tunnit ja lahjoittamamme varat eri tarkoituksiin. 
Alla oleva ohje löytyy jäsenrekisterin ohjeistosta.

Aktiviteettien kirjaaminen 
jäsenrekisteriin

Mistä löytyy Suomen 
paras nuorisobändi 2014
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lC lappeenranta rakuunan 
Olli Katilan aloitteesta ystävän-
päivänä 14.2.2013 matkansa 
107-D-piirin klubeissa  aloitta-
nut norppa on liki vuoden mat-
kallaan matkannut tuomaan 
klubivierailujen ilosanomaa 14 
eri klubiin.

Piirin Norppa toimii D-piirin 
klubien välisenä ”kiertopalkin-
tona”. Sen tehtävänä on klubien 
keskinäisen kanssakäymisen 
edistäminen. 

Piirin Norpan mukana seuraa 
”norppakirja”, mihin merkitään 
kaikkien norpan vientiin osal-
listuneiden leijonien ja klubien 
nimet.
 
piirin norpan vie johonkin itse 
valitsemaansa klubiin se klubi, 
joka on saanut sen haltuunsa 
eli klubi, jonka klubi-illassa on 
vieraillut Piirin Norpan tuonut 
klubi vähintään kolmen leijonan 
joukolla.

Klubin, joka vie Piirin Norpan 
uuteen klubiin, tulee ilmoittaa 
seuraavana päivänä tapahtu-
masta 2. varapiirikuvernöörille 
ja piirin webmasterille. Ilmoi-
tuksessa on mainittava viennin 
suorittaneen klubin nimi, luovu-
tuspäivämäärä sekä Piirin Nor-
pan saaneen klubin nimi.

Piirin Norpan on jatkettava 
matkaansa kahden viikon ku-
luessa sen saapumisesta klubiin.

Kahden viikon ylittävältä 
ajalta vientiin asti Piirin Norp-
paa hallussa pitävä klubi maksaa 
sakkoa piirin tilille 2 €/pv.

Piirin Norpan viejien on oltava 
paikalla kohdeklubin klubi-illas-
sa sen vuosikirjassa ilmoitetulla 
alkamishetkellä. Suuremmasta 
vientijoukosta tulee ilmoittaa 
ennakkoon kohdeklubin presi-

dentille.
Piirin Norppa on ikuisesti 

kiertävä.
Piirin nettisivuilla http://

www.lions.fi/district107-d/in-
dex.php/piirin-norppa on nähtä-
vissä Piirin Norpan kulkureitti ja 
sitä hallussaan pitävä klubi. 

2. varapiirikuvernööri valvoo 
Piirin Norpan matkaa.

Piirin Norppa lepää kesä-, hei-
nä- ja elokuun.

Piirin norppa on uinut jo 14 eri klubiin 
ja piristänyt klubien vierailukulttuuria

Viimeinen kirjattu norppamatka  on 14.1.2014, jolloin LC Ristiinan lionit  
Lehtimäki, Puhakka, Toikka luovuttivat  LC Pertunmaalle.

Lisää asiasta  http://www.lions.
fi/district107-d/index.php/piirin-
norppa

pekka Sopanen 

Kwintet Finland Oy

www.kwintet.fi


