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Palvelu on
parasta
Liittotasolla valitsimme tälle
kaudelle pääkohteiksemme nuoret, talouden
ja viestinnän. Leijonat ovat aina arvostaneet nuoria sekä toimijoina että avustusten
kohteina, senioreja unohtamatta. Meidän
tulee muistaa, että tulevaisuus on nuorten.
Antakaamme nuorimmille ja myös uusimmille jäsenillemme klubeissa vastuullisia
tehtäviä, sillä siten he sitoutuvat toimintaan
ja kokevat sen mielekkääksi.
Talouden seurantaa erityisesti
hallinnossa on tehostettu ja tuloksiakin
alkaa näkyä. Uskomme ja toivomme, ettei
toiminta ole siitä kärsinyt, vaan pikemminkin tehostunut. Olemme viestineet
avoimesti vireillä olevista ja jo toteutetuista
ja päätetyistä asioista sekä julkaisseet liiton
nettisivuilla sekä kuvernöörineuvoston
että hallituksen päätöspöytäkirjat. Lisäksi
ajankohtaisten uutiskirjeiden lähettäminen
on entisestään tehostunut.
Ajan henki vaatii uudistuksia myös
meiltä leijonilta, ja niitä onkin jo liitossa
tehty. Seuraavaksi uudistusten aallon pitää
levitä piireihin ja klubeihin. Meidän on
kuitenkin tehtävä uudistuksia harkiten,
järkevästi ja sopivalla vauhdilla, etteivät
pitkään toiminnassa mukana olleet tunne
oloaan epämukavaksi. Byrokratiaa pitää
vähentää ja tehdä toiminnasta kiinnostavaa
ja mielekästä. Päätöksiä pitää pystyä tekemään riittävän nopeasti. Yhtenä keinona
on delegoida klubeissa enemmän valtaa
hallituksille, kehittää kuukausitapaamisia
monimuotoisiksi klubi-iltoineen ja vierailuineen sekä tehostaa sisäistä tiedottamista.

Vaunut kulkevat, vaikka vetäjät
vaihtuvat. Olemme suuressa laivassa matkalla jonnekin, laivassa, jota ei kovin helposti liikutella. Suunnan muutokset tapahtuvat
hitaasti, sillä meillä leijonilla on arvokkaat,
vanhat perinteet ja totutut toimintatavat.
Olkaamme kärsivällisiä ja toiminnassamme
pitkäjänteisiä. Pääasia on, ettei seuraavalla
kaudella revitä sitä, mitä edellisellä kaudella
on rakennettu.
Millainen eläin on viidakon kuningas leijona? Onko se suurin, painavin, pisin
vai viisain? Leijona ei ole mikään näistä,
mutta leijona on rohkein. Se toimii määrätietoisesti saaliin nähdessään. Niin toimivat
myös Suomen lionit. Me olemme kampanjoissamme maailmanlaajuisestikin saavuttaneet tavoitteemme. Meissä leijonissa on
joukkovoimaa. Tämä näkyi muun muassa
viimesyksyisessä Sri Lankan silmäsairaalan
PHACO-laitekeräyksessä. Pienessä ajassa
saimme kerätyksi puuttuvan, melko suuren
summan rahaa.
Tällä toimintakaudella olemme korostaneet palvelua. Voimme palvella
käsillä, sydämellä, teoilla tai avustamalla taloudellisesti, antaen näin tukea tarvitseville
uusia mahdollisuuksia. Perinteisiä palvelun

kohteita ovat olleet muun muassa näkö- ja
kuulovammaiset, diabeetikot, invalidit,
sotaveteraanit sekä lapset ja nuoret. Näiden
lisäksi meidän pitää aktiivisesti etsiä uusia.
Voimme myös suojella ympäristöämme,
kuten yli 1,35 miljoonaa leijonaa tekee yli
46 000 klubissa ympäri maailmaa.
Äitienpäiväviikolla 2013 me
suomalaiset leijonat kokoamme voimamme
palveluaktiviteettiin. Ilahdutamme laitoksissa, hoiva- ja palvelukodeissa sekä myös
omissa kodeissaan yksin asuvia ikääntyneitä naisia ulkoiluttamalla ja tapaamalla
heitä sekä järjestämällä heille muuta sopivaa
ohjelmaa. Toivon, että mahdollisimman
moni klubi osallistuu tähän aktiviteettiin
parhaimmaksi katsomallaan tavalla.
Hyvä D-piirin lionsperheen jäsen, haluan kiittää sinua tekemästäsi arvokkaasta
työstä. Samalla toivon sinulle voimia tulevaisuudessakin jatkaa palvelu- ja auttamistyötä heikompiosaisten hyväksi lionismista
nauttien.
Seppo Söderholm
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja

LIONS D-PIIRI KOTKAAN
Kevät on jo pitkällä 20.huhtikuuta, kun Lions D-piiriläiset
sankoin joukoin saapuvat
merelliseen Kotkaan. Monelle
saapujalle kaupungin merellinen ilme teollisuuslaitoksineen
ja satamineen on varmasti
yllätys. Kaupunkihan on osa
Kymenlaakson paperiteollisuuden kehtoa.
Jokainen tulija voi mielessään
palata Kotkan pojan, Juha Vainion, laulujen sanoin ja sävelin
omiin muisteloihinsa tai vaikka
muistella kotkalaisen kirjailijan
Toivo Pekkasen Tehtaan varjossa -teosta. Näistä kaikista meillä
on omia muistojamme matkan

varrelta. Ilmiselvästi Kotka on
kulttuurikaupunki. KTP on jo
oma brändinsä ja vuosittain
järjestettävä merikarnevaali,
Kotkan Meripäivät, on saavuttanut asemansa suomalaisten
kesätapahtumien joukossa.
Yllättävintä Kotkassa ovat
monipuoliset ja palkitut puistoalueet; Sapokan vesipuisto,
Katariinan meripuisto, hotelli
Seurahuoneen vieressä sijaitseva Sibeliuksen puisto ja pikkuruinen Yrttipuisto, vain joitakin
mainitakseni.
Käynti Haukkavuoren näkötornissa on mieleenpainuva,

Maretariumista ja Merikeskus
Vellamosta puhumattakaan.
Ensi vuonna 125-vuotisjuhliaan
viettävä Langinkosken keisarillinen kalastusmaja Kymijoen
rannalla on jokaisen Kotkassa
vierailevan matkailijan koettava
ja nähtävä itse.
Lions D-piirin viime kokouksesta täällä Kotkassa on vierähtänyt jo parisenkymmentä
vuotta. Oli jo korkea aika tulla
uudelleen Hyvän Tuulen merikaupunkiin.
Tervetuloa!

Henry Lindelöf
kaupunginjohtaja
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IV alueen aluefoorumissa
ideoitiin jäsenhankintaa
IV alueen aluefoorumi
pidettiin Mäntyharjulla 29.11.2012.
Tilaisuudessa keskityttiin jäsenhankintaan, sen ideointiin ja
hyväksi havaittujen
jäsenhankintakeinojen
jakamiseen klubien
kesken. Aluefoorumi
keräsi 34 osallistujaa.
Tilaisuuteen osallistujia viihdytti Mäntyharjun huuliharpistit
reipashenkisellä musiikilla ja laululla.

A

luefoorumissa kuultiin
paikalla olleiden klubien
ajankohtaiset kuulumiset
sekä kauden ensimmäisen puoliskon tapahtumat ja suunnitelmat
loppukaudelle.
Aluefoorumi onkin oiva paikka tavata toisten klubien jäseniä
sekä kuulla ja saada uusia ideoita
oman klubin toimintaan. Muodikkaamminhan tätä kutsutaan
verkostoitumiseksi. Oli ilo kuulla
kuinka aktiivista ja monipuolista
alueen klubien toiminta on.
Piirikuvernööri Juhani Nyyssönen toi tilaisuuteen piirin
jäsentoimikunnan terveiset ja
kertoi muista klubitoimintaan
liittyvistä ja piirin ajankohtaisista asioista.

Ideoita
jäsenhankintaan
Aluefoorumissa keskityttiin
vahvasti klubien jäsenhankintaan ja sen ideointiin.
Onhan uusien, aktiivisten
jäsenten hankinta todella ajankohtainen ja tärkeä asia klubien
ja koko Lions-toiminnan tulevaisuudelle.
Aluefoorumiin osallistuneet
kirjasivat ylös uusia jäsenhankintaideoita ja jo käytössä olleita,
hyväksi havaittuja keinoja uusien
jäsenten hankinnassa. Ideoita ja
kokemuksia kertyikin melkoinen
nippu.
Ideoista keskusteltiin vilkkaasti ja todettiin, että itse asiassa
kysymys ei ole mistään sen kummemmasta asiasta kuin toimeen

Alefoorumissa ideoitiin jäsenhankintaa ja jaettiin hyväksi havaittuja keinoja uusien jäsenien hankinnassa klubien
kesken.
tarttumisesta, pitkäjänteisestä
työstä ja klubien kokemusten jakamisesta toisillemme.
Meidän jokaisen on vain kannettava oma vastuumme tästä
asiasta ja kerrottava esimerkiksi omille tuttavillemme Lionstoiminnasta ja sen tarjoamista
mahdollisuuksista.
Ideoiden ja kokemusten jakaminen klubien kesken todettiin
tärkeäksi asiaksi. Aluefoorumin
satona kirjatut ideat ja keinot
kerätään yhteen ja toimitetaan
kaikille alueen ja koko piirin klubeille avuksi oman klubin jäsenhankinnan toteuttamiseksi.
Vaikka piirin jäsenmäärä onkin ollut laskussa, sai alueen
klubien jo hankkimien uusien
jäsenten määrä ja loppukauden
tavoitteet piirikuvernöörinkin
myhäilemään.
Taisipa piirikuvernööri kirjata vihkoonsa jo yli kymmenen
uuden jäsenen määrän alueella.
Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.
Jäsenhankinnan ideointiin
liittyneessä arvonnassa onnetar
suosi LC Heinola/Tähtien Merja
Virtasta ja LC Pertunmaan Risto
Salmista.

Viestintä
avainasemassa
Keskustelussa todettiin, että
viestintä on avainasemassa uusien jäsenten hankinnassa.
Lions-toiminnan mielikuva
suuren yleisön keskuudessa ei
ole todenmukainen. Meidän
toiminnasta ei tiedetä tarpeeksi.

Siksi onkin tärkeää luoda hyvät
suhteet paikallislehtiin ja muihin
medioihin.
Harvemmin tai tuskin koskaan
media tulee meiltä kysymään
klubin toiminnasta, meidän on
itse aktiivisesti, säännöllisesti ja
sinnikkäästi kerrottava medialle
oman klubin toiminnasta ja aikaansaannoksista.
Oma vastuunsa on myös piirillä piiritason viestinnästä ja liitolla valtakunnallisesta viestinnästä
Lions-toiminnasta. Parantamisen varaa tässäkin on.
Verkkoviestinnän merkitys
kasvaa koko ajan. Tietoa haetaan
internetistä ja sen on oltava helposti saatavilla ja löydettävissä.
Klubien omat verkkosivut on
halpa ja tehokas väline klubin
toiminnan viestinnässä.
Tärkeää on pitää klubin verkkosivut ajan tasalla ja lisätä sinne
säännöllisesti sisältöä klubin toiminnasta.
Klubin verkkosivut on tehokas
työkalu myös ulkoisessa viestinnässä ja uusien jäsenien hankinnassa sekä sisäisessä viestinnässä.
Kehitystä tapahtuu koko ajan.
Liitolla on menossa osana viestinnän kokonaisuutta verkkosivujen kehittäminen ja oma piirimmekin uudisti verkkosivunsa.
Alueemme I lohkossa kaksi
klubia (LC Heinola/Jyränkö ja
LC Heinola/Tähdet) uudisti tällä kaudella verkkosivunsa ja LC
Pertunmaa julkaisi kokonaan
uudet verkkosivut. Nyt I lohkon
kaikilla klubeilla on omat verkkosivut.

Lions-liiton
vuosikokous Heinolassa
huipentaa kauden
Ensi kesän Suomen Lions-liiton
60. vuosikokouksen järjestelyistä vastaavan päätoimikunnan
puheenjohtaja PDG Jukka Hietanen (LC Heinola/Jyränkö)
kertoi aluefoorumissa tulevan
vuosikokouksen järjestelyistä ja
ajankohtaisista asioista.
Järjestelyt ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Tulossa on
mahtava tapahtuma, joka kokoaa
viikonlopun ajaksi yhteen koko
Lions-väen.
Vuosikokous on koko piirin
suurin tapahtuma tällä kaudella.
Kunnia-asiamme on osallistua
sankoin joukoin jokaisesta piirimme klubista vuosikokoukseen.
Samalla olemme vahvalla panoksella mukana päättämässä
tärkeistä asioista ja vaikuttamassa klubi- ja piiritasolta valtakunnallisen liiton toimintaan.
Ajantasaisin tieto vuosikokouksesta löytyy verkkosivuilta
osoitteesta www.lionsvuosikokous2013.fi. Tervetuloa Heinolaan
2013 – Luonnollisesti.
Aluefoorumin järjestelyistä
vastasivat I alueen lohkon puheenjohtaja Kari Koponen ja
II alueen lohkon puheenjohtaja
Lasse Moilanen.
Järjestävät kiittävät LC Mäntyharjua loistavan huuliharppuorkesterin hankinnasta tilaisuuteen.
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Kuvassa Piirikuvernööri Juhani Nyyssönen ja KV presidentti Wayne A. Madden ja hänen puolisonsa Linda.

LIONS PALVELUKAUSI 2012-2013 107-D
Palvelukausi on jo edennyt vauhdikkaasti yli puolenvälin ja ”askelmerkit” piirin klubeilla näyttävät pääsääntöisesti osuvan ihan
kohdalleen.
Uusia jäseniä on otettu klubeihin alkukuukausien -18 kpl jälkeen hienosti ja odotankin innolla
joulukuun lopun raportteja.
Kiitokset kaikille ”jäsenten metsästyksessä” mukana olleille, jatkakaamme samaan malliin!

E

nnen kauden alkua olin hakemassa
oppia yli 750 DGe:n kanssa Busanissa,
Etelä-Koreassa viikon ja uskon mieleeni jääneen muutakin kuin tuo kuva, jossa olen
yhdessä KV presidentin Wayne A. Maddenin
ja hänen puolisonsa Lindan kanssa.
Ainakin yhteenkuuluvuuden tunne ja ystävällisyys kaikkien kesken yli kielimuurien
jäi lähtemättömästi mieleen Lionien kansainvälisyydestä.
Edellisellä toimikaudella aloittamamme
PK-tiimityö on ollut mielekästä ja joustavaa
yhteistyössä lohkojen puheenjohtajien kanssa, muita toimijoita unohtamatta.
Myös LEO-toiminta on puuhakkaitten

toimijoittensa kautta tavoittanut kaudella
monia klubeja innostavilla esityksillään ja
vierailuillaan.
Toivonkin että ”kala” käy pyydykseen ja
saamme sitä kautta uusia, tulevia leijonia
toimintaamme mukaan, onhan kysymyksessä vanhin, koko valtakunnan yhteinen
aktiviteetti.
Siispä, nastarenkaat alle kolmosta silmään
ja täydellä kaasulla uusia leijonia ja leoja etsimään.
Kotisivut löytyvät nyt jo lähes kaikilta klubeilta ja piirin puolesta annetaan myös apua
sivujen teossa. Ottakaa yhteyttä rohkeasti.
Piirin sivut ovat myös uudistuneet ja kävijöitäkin on ollut jo ”klikkailemassa” 14696
eri lokeroissa. Käykää tutustumassa.
Piirissämme jotkut klubit ovat palaveeranneet ja ”lyöneet hynttyyt” yhteen ja onnistuneet saamaan uutta virtaa toimiinsa, hienoa.
Muutenkin klubien yhteiset aktiviteetit
ovat tulleet esiin myönteisissä merkeissä ja
saanevat jatkuvuutta.
Piirimme teema: Pidä huolta lähimmäisestäsi, on toteutunut monin tavoin
usean klubin toimesta ja neuvottelut jatkuvat
heti tammikuun aikana uuden,koko piirimme leijonia koskevan aktiviteetin kanssa.
Olen vakuuttunut siitä, että monen klubin

”takataskusta” löytyy kevättä kohti mentäessä uusia ideoita, aktiviteetteja niin oman kunnan, Suomen kuin kansainvälisten asioitten
auttamisessa.
Unohtaa ei sovi niitä piirin toimihenkilöitä,
jotka ovat koko kauden aikana päivittäneet,
korjailleet ja tehneet useita uusia koulutuksiin liittyviä töitä klubiemme hyväksi. Antakaamme palautetta osallistumalla kevään
koulutuksiin, jotka järjestetään juuri teitä
varten.
Kevään koittaessa D-piirillä on näytön
paikka, ensin Piirin vuosikokous Kotkassa
20.4.13 ja sitten koko Suomen Lions-vuosikokous Vierumäellä 8.-9.6.13.Toivon kaikkien
osallistuvan molempiin tapahtumiin runsain
joukoin, klubin lippu mukana, marssimatka
ei ole pitkä, mutta oman piirin alueen näkyvyyttä saamme juuri lippujemme myötä. Tavataan molemmissa paikoissa.
Lämmin kiitos teille hyvät leijonat, puolisot
ja leot tekemästänne arvokkaasta työstä näitten 8:n kuukauden aikana. Levittäkäämme
Leijona-tietoutta eteenpäin tutuille ja tuntemattomille kauden viimeisien kuukausien
aikanakin.
Kiittäen ja kumartaen,
Juhani ”Jussi” Nyyssönen,
107-D Piirikuvernööri
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Puoli vuosikymmentä takana,
joko maali häämöttää?
2000-luvun ensimmäisen
vuosikymmenen jälkipuoliskolla me suomalaiset aloitimme kaikkien aikojen vaativimman
kampanjamme.
Tavoitteena on saada
suomalainen koko Lionsjärjestön johtoon.

K

ysymyksessä on vaikein
kampanja, mihin ikinä
olemme ryhtyneet. Tehtävää tavoitellaan Lions-maissa
ympäri maailmaa eikä sitä tulla meille tarjoamaan, vaan sen
saamisesta on kamppailtava
tosissaan. Meillä on kilpailijoita Euroopassa, Intiassa, EteläAmerikassa ym.
Voiko pieni Suomi tässä pärjätä? Kyllä voi, jos päätöksenteon
kriteerit ovat vähänkään objektiiviset.
Me suomalaiset olemme käyneet kampanjaa 2. varapresidentin tehtävän saamiseksi nyt
6 vuotta. Ajanjakso on ollut
vaiherikas. Olemme suosiolla
antaneet Euroopan suurimman
Lions-maan, Saksan ottaa tehtävän ennen meitä.
Viime vaiheessa edellemme
työntyi vielä yli 100 000 Lionsin
Japani, joka on järjestön suurin
rahoittaja.
Vuoden kuluessa ratkeaa, miten meidän käy. Jos päätöksenteon perusteena on Suomen asema
suurimpana vielä järjestön johtotehtävää vailla olevana Euroopan
maana, joka on suhteessaan kansainväliseen järjestöön aina ollut
mallioppilas, päätös on selvä.
Saamme johtoon suomalaisen.
Pieni maa Suomi on suuri
Lions-maa. Olemme nähneet
kampanjamme kansallisena projektina, jota suomalaiset leijonat
ovat suurenmoisesti tukeneet.

Suomen leijonilla
on voimaa
Olemme perustaneet kampanjamme Suomen leijonien voimaan ja aikaansaannoksiin.
Tahtoamme tukee Euroopan
valintahistoria. 62-vuotisesta historiastamme huolimatta olemme
ylivoimaisesti suurin Euroopan
maa, jolla vielä ei ole ollut järjestön korkeimman johtajan tehtävää.

Koko maailmassa vain Taiwan, presidenttiä vielä vailla olevana maana, on suurempi kuin
Suomi. Muut eivät yllä edes puoleen Suomen jäsenmäärästä.
Valintahistoriassa maan koolla on merkitystä. Tästä viimeisimpänä osoituksena on australialainen varapresidentti. He
28 000 jäsenellään olivat Suomea
suurempia. Vuoroja tulee kaikille vaalipiireille ja onhan USA:n
kiintiö edelleen puolet.
Suomen syrjäyttäminen Euroopan seuraavasta vuorosta koettaisiin varmasti vääryydeksi.
Suuri joukko Euroopan maita
on kirjallisesti ilmaissut tukensa
meille.
Suomalaiset leijonat ovat yli
60 vuoden ajan hyödyttäneet kotimaataan palvelemalla omilla
kotipaikkakunnillaan. Sen lisäksi
Punainen Sulka-kampanjamme
ovat koonneet kymmeniä miljoonia euroja oman yhteiskuntamme
apua tarvitsevien hyväksi.
Olemme olleet voimalla mukana kaikissa kansainvälisen
järjestömme hankkeissa, Sigth
First-kampanjoissa, Quest-ohjelmassa, katastrofiavussa tai vaikka puiden istutuksessa. Olemme
myös hyviä lahjoittajia LCIF:lle.
Muut vapaaehtoisjärjestöt ovat
halunneet suomalaisen johtoonsa. Zonta-järjestö valitsi suomalaisen presidentin jo 40 vuotta
sitten. Rotary International teki
samoin jo 30 vuotta sitten. 15
vuotta sitten Nuorkauppakamarijärjestöä johti suomalainen.
Mikään näistä järjestöistä ei
Suomessa yllä edes puoleen lei-

jonien jäsenmäärästä. Ne ovat
kuitenkin tunnustaneet suomalaisten ansiot.

Neljä ihmistä päättää
Suomalaiset ovat nyt tilanteessa, jossa kaikki tosiasiat puhuvat puolestamme. Paras keino
varmistaa, etteivät mahdolliset
”keskinäiset ystävänpalvelukset”
uhkaa tavoitettamme on toimia
edelleen mallioppilaana, parantaa jäsentilannetta ja olla vahvasti esillä Hampurissa.
Päätöksen tekee suppea neljän
hengen piiri, presidentin ja varapresidenttien muodostama johtoryhmä. Tällöin tietysti on aina
vaarana, että ”Hyvä veli-verkoston” palvelukset ja vastapalvelukset ohittavat faktaperusteet. Luotamme siihen, että näin ei käy
- edes pienen Suomen kohdalla.
Vuoden kuluessa tiedämme,
miten käy. Jos emme onnistu, syy
ei ole meidän suomalaisten tuen
puute, tuskin edes ehdokas, vaan
syyt ovat sitten muut.
Jos onnistumme, kiitos kuuluu ennen kaikkea suomalaisille
leijonille. Heillä on voimaa ja he
tukevat.

Mitä vielä
voimme tehdä
Kuluvalla kaudella toivoisin suomalaisten leijonien vielä pinnistävän kahdessa asiassa.
1. Jäsenasia
Kilpailijamme ovat heittäneet
edellisen kauden jäsenkatomme,
-419 märkänä rättinä kasvoillem-

me. Tiedämme, että suhteellisesti jäsenlasku on monessa muussa
maassa paljon suurempaa. Mutta kilpailtaessa järjestön johtajan
tehtävästä prosenttilaskua ei harjoiteta.
Vetoan jokaiseen klubiin, että
nuo viime kauden menetykset palautettaisiin. Se vie vastustajiemme käsistä tärkeän argumentin.
2. Osallistuminen
Hampurissa ei valita suomalaista varapresidenttiä, vaan japanilainen Jitsuhiro Yamada.
Silti on tärkeä, että paikalla on
ennätysmäärä suomalaisia.
Kansainvälinen vuosikokous
ei ole koskaan ollut näin lähellä
meitä. Tilaisuus kokea joka puolelta maapalloa tulevien lionien
yhteinen tapaaminen on ainutlaatuinen.
Paikalle odotetaan jopa 20 000
osallistujaa. Meillä on paras tilaisuutemme näyttää Suomen lionstoiminnan voima.

Kiitokset
Ajatellessani käymäämme kampanjaa ensimmäinen mieleen
tuleva sana on KIITOS, ja suuri
sellainen. Suomalaiset leijonat
ovat jo usean vuoden ajan seisseet kampanjan takana ja tukeneet sitä.
Saman ovat tehneet kampanjan työntekijät. Ilmaista työtä on
tehty tuhansien eurojen arvosta
ja monet heistä ovat uhranneet
omaa rahaansa osallistuessaan
kampanjatapahtumiin.
Sen edessä ei voi olla kuin nöyrä ja kiitollinen.
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Pekka

Sopanen

Kauden 2013 – 2014
Piirikuvernööriehdokas
l s. 1960 Lappeenranta, lapset Ville s. -93 ja Juho s. -96
l Lady Merja
l Erityisasiantuntija, ProAgria Etelä-Suomi
l Klubi LC Lappeenranta/Rakuuna
l Lionstoiminta:
		 l Lion vuodesta 1990		
		 l Lions muutosjohtamisvalmentaja
		 l Lohkon puheenjohtajana ZC. 2010-2011
		 l Alueen puheenjohtaja 2010-2011
		 l 2. varapiirikuvernööri 2011-12
		l 1. varapiirikuvernööri 2012-13
		 l Nelinkertainen Lionsliiton shakkimestari

ME PALVELEMME YHDESSÄ
JA SAAMME AIKAAN

LCIF-SÄÄTIÖTÄ
TARVITAAN
LCIF ( Lions Clubs International Foundation) on virallinen
kansainvälinen lionsjärjestön
hyväntekeväisyyttä hoitava organisaatio. Joka on perustettu
1968, perustamisensa jälkeen se
on myöntänyt yli 10000 apurahaa, yhteensä yli 710miljoonaa
dollaria.
l l l

LCIF myöntää apurahoja tukemaan lionien avustustöitä, jotka
myönnetään lionien johtamiin
projekteihin.
Nämä apurahat auttavat eri
puolilla maailmaa humanitaarisissa projekteissa, jotka ovat
liian suuria yksittäisille klubeille tai piireille.
l l l

Veijo Juhani

SUHONEN

Kauden 2013 – 2014
1. varapiirikuvernööriehdokas
l s. 1953 Jyväskylä, lapset Mika (34 v.) ja Tuomo (30 v.)
l Puoliso Taija
l Lapsenlapset: Wilho-Onni (4v.) ja Veikko-Armas (2v.)
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 Melvin Jones – jäsenyys 2007
		 l Sulkavastaava 1997 - 2001
		 l Otava Happy Jazz-toimikunnan pj. kolme kautta
		l 5 Lions-liiton vuosikokousta

Me leijonat tiedämme, että
LCIF:lle tehdyt lahjoitukset
menevät 100% LCIF:n projekteihin ja kaikki hallintokulut
maksetaan sijoituksista saatavilla koroilla.
LCIF-apurahat tukevat neljää palvelualuetta: Näönsuojelu,
nuorison palveleminen, hätäavun tarjoaminen tuhoalueille
ja humanitaaristen avustustöiden tukeminen.
l l l

Tavoite D-piirissä on olla mukana varainkeruussa säätiön
LCIF:n ohjelmille.
Piirin klubeja kannustetaan
maksamaan piirihallituksen
suosituksen mukaisesti vuosittain vähintään 5€/ lion.
l l l

Tämän kauden ohjelmista tuhkarokkohanke on otettu hyvin
vastaan ja useat klubit ovat
osallistuneet tähän ja lohkaisseet varoja rokotusohjelmaan,
jonka tarkoitus on eliminoida
tuhkarokko maailmasta.
Tavoite rokottaa 157 miljoonaa lasta on saavutettu. Rokotukset jatkuvat edelleen. Yhteistyökumppanina ohjelmassa
on mukana ollut Melinda ja Bill
Gates rahasto omalla lahjoituksellaan.
Lahjoituksia voi tehdä edelleen ” measles” merkinnällä
LCIF:lle piirin käytännön mukaan.
Kiitos kaikille, jotka ovat

tähän mennessä tehneet lahjotuksia.
l l l

Näön säilyttäminen on ollut
kautta aikojen yksi LCIF:n tärkeimmistä tehtävistä. Lasten
näöntarkastaminen Sight for
kids ohjeman kautta tarjotaan
näöntarkastuksia ja silmälaseja
ja muita hoitoja lapsille.
Sight First II operaation suomalainen tavoite on ollut rakentaa silmäsairaala Sri Lankaan.
Ulkoministeriöltä saadun kehitysapurahan turvin, se on
valmistunut 2011. LCIF on lahjoittanut siihen 130.000 dollaria
laitehankintohin. 14.11 klubit /
lionit Suomesta ovat rahoittaneet laitteen, jolla tällä hetkellä
pystytään leikkaamaan 30 potilaan kaihi joka päivä.
l l l

Melvin Jones- jäsenyys on suurin kunnianosoitus, jonka säätiö voi myöntää. Sen saa vain
se yksityinen lajoittaja, joka on
lahjoittanut ilman määrättyä
käyttöä yhteensä 1.000 US doll.
Tai jonka puolesta on tämän
suuruinen lahjoitus tehty kerralla tai viiden vuoden aikana.
Tällä hetkellä on D-piirin
myönnetty kaikkiaan 312 Mjjäsenyyttä.
Usealla piirin klubilla on
valmiina varat Mj-jäsenyyden
hankkimiseen. Toivon, että
käytätte tämän mahdolisuuden
hyväksenne. Tarkastakaa klubinne Lcif tilille kertyneet varat
ja hakekaa jäsenyyttä katsomallenne lionille.
l l l

Tavoitteena on myös löytää
D-piirissä sopiva kohde, johon
voimme hakea LCIF:n avustusta.
Me voimme myös olla avustuksen saaja eikä vain lahjoittaja.
Autan mielelläni klubeja ja
lioneja kansaivälisissä kysymyksissä.
Maire Vierikko,
LCIF-piirikoordinaattori
D-piirissä

PALVELEVA LEIJONA 2012 – 2013

Tervetuloa piirin 107-D

VUOSIKOKOUKSEEN
Kotkaan lauantaina 20.4.2013
Kotkan kaupunginkirjasto, Kirkkokatu 24 Kotka

09.00 – 12.30
09.00 – 10.30
09.30 – 10.15
10.45 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 11.40

Ilmoittautuminen
Tulokahvi
Piirihallituksen kokous
Valmistautuminen marssille 		
Marssi 		
Seppeleenlasku

11.45 – 12.45
13.00 – 13.50
14.00 - 17.00
14.00 – 17.00
19.00 – 24.00

Majoitusta
tarjoaa:

Sokos Hotel Seurahuone,
keskuskatu 21,48100 Kotka 010 782 1000.

Lounas
Avajaisjuhla
		
Piirin vuosikokous
Seuralaisohjelma
Iltajuhla, Kotkan Seurahuone

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet lähetetään klubeille myöhemmin.
Ilmoittautumislomake tulee piirin sivuille www.lions.fi/D-piiri.
Lisätietoja: Juhani Nyyssönen 050-5509946 juhani.nyyssonen@lions.fi .

Kauden 2013 – 2014
2. varapiirikuvernööriehdokas

Markku

vihavainen
l s. 1951 Juva
l Puoliso PDG Pirkko, kolme lasta
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 Lions-liiton vuosikokoukset 14 kertaa
		 l Eurooppa Forum Tampere 2009
		 l Kansainvälinen vuosikokous Sydney 2010
		 l Nordiska samarbetsrådet Hyvinkää 2011
		l Kalottikonferenssi Murmansk 2011

Elo Aulis Uolevi

LASSILA

Kauden 2013 – 2014
2. varapiirikuvernööriehdokas

l s. 1947 Savonlinna, lapset Hanna (38), Tiia (14)
l Puoliso Anne
l Yrittäjä, eläkkeellä
l Klubi LC Kouvola/Ritarit
l Lionstoiminta:
		 l Klubisihteeri 1987-1988
		 l Presidentti 1989-1990 LC-Kouvola/Hansa
		 l Presidentti 2010-2011 LC-Kouvola/Ritarit
		 l Lohkon puheenjohtaja 1998-1999
		 l Alueen puheenjohtaja 1999-2000
		 l DC 2004-2005 ARS/LCIF
		 l DC 2005-2009 ARS
		l Digikampanja pj. D-piiri 2007
		 l Lions-johtajakoulutus Lahti 1998
		 l Senior Lions Leadership Institute 2009 Tampere
		 l SLL:n vuosikokoukset 22 kertaa
		l Klubikokoukset 27 vuotta 100%
		 l Melvin Jones Fellows 2005 LC- Kouvola/Hansa
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LC OTAVAN AKTIVITEETTI
OTAVAN PÄIVÄKODILLE
LC Otava lahjoitti Otavan Päiväkodille pihakalusteita syksyn 2012 lokakuussa.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli n. 5000 euroa.
Kyseessä oli kolmivuotinen projekti ja hankkeelle on anottu ARS-tukea.
Lokakuussa tehtiin laitteiden asennus omana työaktiviteettina.
Klubilaisten työpanos oli n. 100 tuntia.
YIT:n valvomana tehty työ saatiin ripeästi päätökseen sateisesta säästä huolimatta.
Päiväkodin lapset ja henkilökunta ottivat lahjoitetut laitteet vastaan kiitoslaulun kera.

Hyvät jazzin ystävät
LC Otava järjestää tulevan elokuun ensimmäisenä viikonloppuna 28. Otava Happy Jazz -konsertin Otavan opiston puistossa.

K

onserttimme on saavuttanut suuren suosion musiikkitapahtumien joukossa itäisessä
suomessa, onhan se
toiminta-alueemme,
D-piirin ja koko
itäisen suomen
suurin jazz
tapahtuma.

Lionsien piirissä se on tunnustettu yhdeksi
parhaimmista aktiviteeteista, joka mm. viime
vuonna sai piirimme kuvernööritiimin kuulemaan iloista soitantaa loistavassa ympäristössä.
Tulevaan konserttiin odotamme vieraita Viron
lions liitosta, sekä kotimaisen A-piirin edustajia.
Ohjelman anti on vanhaa, perinteistä iloista
jazzia. Pääesiintyjäksi haetaan kansainvälistä
huippukokoonpanoa suoraan Pariisista, solistinaan tumma eteläafrikkalainen naisartisti.
Perheiden nuoremmille tarjoamme ilmaisen
lasten ohjelman Otavan koulun salissa.
Gospel konsertti Otavan vanhassa puukirkossa
päättää viikonlopun musiikkitarjonnan.
Mikkelistä saapuvalle yleisölle järjestämme
aikaisempien vuosien tapaan linja-autokuljetuksen molempiin suuntiin. Toivomme
mahdollisimman monen käyttävän tätä
mahdollisuutta hyväkseen rajoitetun
autopaikoituksen helpottamiseksi

Mikkelin
Otavassa
3.–4.8.2013!
Tervetuloa!

www.lcotava.fi

Konserttimme on ollut
sen aloituksesta asti
klubimme pääaktivi-

teetti. Saamillamme varoilla olemme voineet
tukea nuoriso, vanhus- ja vammaistyötä järjestömme tavoitteiden mukaisesti. Edellisen
konsertin tuotolla olemme hankkineet mm.
Otavan lasten päiväkodille ulkoleikkivälineitä
huomattavalla summalla.
Toivotamme lukijan tervetulleeksi kokemaan
kanssamme musiikkielämyksiä Otavan opiston
puistoon la 3.8 klo 14 alkaen.
Jazz terveisin
Ilmo Hokkanen
jazz toimikunnan puheenjohtaja
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PIIRIKOKOUSPÄIVÄ LAPPEENRANNASSA

P

iirin vuosikokous pidettiin Lappeenrannassa
21.4.2012. Edustajia oli
paikalla 41 klubista ja virallisia
kokousedustajia 93 leijonaa.
Aamun piirihallituksen kokouksen ja kahvin jälkeen suoritettiin perinteinen marssi lippuineen
kokouspaikalta sankarihautausmaalle. Hartauden ja seppeleenlaskun jälkeen siirryimme
lounaalle ja varsinaiseen piirikokoukseen.
Avajaisjuhlassa kuultiin tervehdysten ja musiikkiesitysten
jälkeen juhlapuhe liiton varapuheenjohtaja Seppo Söderholmin
pitämänä.
Ohjelmassa oli myös nuoren
taikurin esitys. Avajaisjuhlan
jälkeen puolisot siirtyivät omaan
ohjelmaansa ja leijonat piirikokoukseen.
Kokous sujui normaalirutiinien parissa ja uudet toimijat piirin
johtoon valittiin.
Piirikuvernööriksi valittiin
Juhani Nyyssönen LC PyhtääPyttis, 1. varapiirikuvernööriksi
Pekka Sopanen LC Lappeenranta/Rakuuna ja 2. varapiirikuvernööriksi Veijo Suhonen LC Otava.
Oman mausteensa kokoukseen
toi tehty esitys oman säätiömme,
LCIF:n tukirahan muuttamisesta

vapaaehtoiseksi klubeille.
Suoritetun koeäänestyksen
jälkeen esityksen tekijä veti esityksensä pois ja piirihallituksen
esitys tuen jatkamisesta jäi voimaan.
Kokouksen päätteeksi palkittiin leijonia kauden ansioista.
Puheenvuorot esitettiin nuorisovaihdosta, Sri Lankan silmäsairaalan välinehankinnasta ja piirin leoista.
Seuraava piirikokous pidetään
Kotkassa 20.4.2013, tervetuloa
kaikki piirin leijonat puolisoineen.
Iltajuhla Kasinolla oli samalla järjestävän klubin, LC Lappeenranta/Rakuunan vuosijuhla. Näin
koetettiin saada enemmän osallistujia tilaisuuteen ja siinä onnistuttiinkin.
Ohjelmassa oli iloisesti yllättäneitä palkitsemisia, teatteria harrastajateatteri KESY:n esittämänä sekä
mainiota tanssimusiikkia Jurva
Ramblersin tahdiissa. Ja meillä
kaikilla oli niin mukavaa.
Osallistutaan myös jatkossa
piirikokouspäivään ja ollaan mukana vaikuttamassa piirin asioihin.
Mukana olleena Olli Katila
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Lähdetään joukolla Heinolan
Lauantaina
jatketaan

Suomen Lions-liiton 60. vuosikokous järjestetään kesäkuussa
Heinolassa. Varsinaiset vuosikokouspäivät ovat lauantai 8.6.2013 ja
sunnuntai 9.6.2013, mutta runsas ja mielenkiintoinen oheisohjelma
sekä Vierumäen muut mahdollisuudet houkuttelevat viihtymään
Heinolassa koko viikonlopun.

L

iiton vuosikokous on
piirimme suurin tapahtuma
tällä kaudella. Onkin kunniaasia, että oman piirin väki
osallistuu näyttävästi valtakunnalliseen vuosikokoustapahtumaan.
Lähdetäänkin jokaisesta klubista
isolla joukolla Heinolaan historialliseen 60. vuosikokoukseen näyttämään mallia muille piireille.
Vuosikokoustapahtuma on tarkoitettu kaikille lioneille, ei vain virallisille vuosikokousedustajille.
Nyt onkin oiva tilaisuus lähteä
joukolla Heinolaan kokemaan vuosikokoustapahtuman
ainutlaatuinen
tunnelma.

Tuskin koskaan aiemmin vuosikokouspaikka on tarjonnut yhtä paljon
mahdollisuuksia kuin Heinola ja Vierumäki. Ja tällä kertaa matkakaan ei
ole esteenä.
Varaa nyt kalenteristasi koko
kesäkuinen viikonloppu Heinolassa.
Ja mikäpä estää liittämästä viikonloppuun muutaman päivän loman
vaikka koko perheen voimalla.
Upea luonto, vesistöt ja Heinolan seudun sekä Vierumäen alueen
muut mahdollisuudet tarjoavat rentouttavan ja aktiivisen loman vuosikokouksen yhteydessä.

Perjantaina
aloitetaan
Perjantain ja lauantain
oheisohjelmissa on mahdollisuus
tutustua ohjatusti pihapeleihin ja
curlingiin tai lähteä riemukkaalle

Lemmenharjun Ellin vetämälle
Leijonapolulle Vierumäen luontoon.
Perjantaina ja lauantaina lämpiävät myös Vierumäen leijonasaunat
rantasaunoilla sopivasti ennen illan
ohjelmia.
Perjantaina ohjelmassa on uutena tapahtumana liiton varapuheenjohtaehdokkaiden paneeli, jossa voit
tutustua ehdokkaisiin tarkemmin
ennen äänestyksiä.
Perjantai-ilta huipentuu Vierumäen rentoihin kyläiltamiin rouhean ruuan parissa ja tanssijatkoihin
Scandicin Teatrossa Markku Johanssonin & Matoa koukkuun orkesterin
tahdittamana.
Pukukoodina on ei pukuja, ei solmioita!
Perjantaina järjestetään myös
SKEBA bändikilpailun loppukilpailu
Heinolan keskustassa Jyränkölän
tiloissa.

Lauantain voit aloittaa ohjatulla aamuliikunnalla ja jatkaa muulla
oheisohjelmalla. Lauantaina järjestetään Heinolan keskustan torilla
Lasten Turvapäivä-tapahtuma.
Perinteinen juhlamarssi on korvattu lippujen juhlallisella sisääntulolla avajaisjuhlan aluksi. Muista siis
ottaa klubin lippu mukaan. Avajaisjuhlan teemana on lyhyet puheet ja
juhlavat soinnut.
Avajaisjuhlan ja vuosikokouslounaan jälkeen on vuorossa vuosikokouksen ensimmäinen osa äänestyksineen.
Lauantain iltajuhlan tunnelmiin
voit virittäytyä Scandicin Teatron
karaoke-etkoilla. Iltajuhlaan kokoonnumme Vierumäki Areenalle,
jossa saamme nauttia laadukkaasta
viihteestä ja lähiruokateemalla toteutetusta juhlaillallisesta.
Iltajuhlan viihteestä vastaa Vallu
Lukka & Groove President Frank Sinatran musiikin tunnelmissa.
Iltaa voi jatkaa Scandicin iltaravintola Teatrossa tanssin ja musiikin
merkeissä legendaarisen Pepe Willbergin tähdittämänä.

Sunnuntai huipentaa
vuosikokousviikonlopun
Sunnuntain voit aloittaa osallistumalla luontohartaukseen ennen
vuosikokouksen toista osaa.
Vuosikokousviikonlopun päättää
päätösjuhla Vierumäen tapahtumahahmon Lemmenharjun Ellin riimityksillä ja kuvakavalkadilla viikonlopun tapahtumista ja vuosikokousnuijan luovutuksella Porille.
Päätösjuhlan jälkeen nautimme
vielä vuosikokouslounaan, jonka jälkeen suuntaamme kohti kotia tai jatkamme viikonloppua lomailun merkeissä Vierumäellä ja Heinolassa.
Tutustu vuosikokousviikonlopun
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vuosikokoukseen kesäkuussa
Varsinainen äänestäminen tapahtuu vuosikokouksen yhteydessä
Vierumäki Areenalla. Äänestyksessä
ei ole piirikohtaisia äänestyspisteitä.
Voit äänestää missä tahansa äänestyspisteessä.
Vaalivirkailijat tarkistavat äänestysoikeutesi ja valvovat äänestystapahtumaa. Uudistuksen tavoitteena
on sujuvampi ja nopeampi äänestys.

Heinola/Jyränkö, LC Heinola/Kailas,
LC Heinola/Tähdet, LC Heinola/Sillat
ja LC Pertunmaa.

Toivotamme kaikki D-piirin lionit
isolla joukolla tervetulleeksi Heinolaan kokemaan ainutlaatuinen Lionsviikonloppu ja historiallinen 60. vuosikokous – Luonnollisesti!

Takana lähes
neljän vuoden työ
ohjelmaan ja runsaaseen tarjontaan
tarkemmin verkkosivuilla www.
lionsvuosikokous2013.fi.

Ilmoittaudu
ajoissa
Vuosikokoukseen ilmoittaudutaan vuosikokouksen verkkosivujen www.lionsvuosikokous2013.
fi kautta.
Verkkosivuilla on tarkat ohjeet
ilmoittautumisesta ja siihen liittyvistä asioista. Vuosikokoukseen
kannattaa ilmoittautua ajoissa,
koska vain näin varmistat itsellesi haluamasi majoituksen ja muut
palvelut.
Myös majoitusvarauksen voit
tehdä vuosikokouksen verkkosivujen kautta.
Samaan aikaan vuosikokouksen
kanssa Lahdessa järjestetään voimistelun suurtapahtuma SUN Lahti
sekä pyöräilykilpailu Fellmannin ajot,
joten Lahdenkin hotellit ovat täynnä.
Ilmoittautuminen kannattaakin tehdä ajoissa.

Hyvä
tietää
Vuosikokoukseen rekisteröidytään piirikohtaisissa ilmoittautumis-

pisteissä Scandic hotellin tiloissa.
Ilmoittautumisen yhteydessä saat
vuosikokouskansion sekä tilaamasi
vuosikokouspassin.
Klubista ensimmäisenä ilmoittautuva virallinen kokousedustaja
(= äänestyskelpoinen) luovuttaa piirikohtaiseen ilmoittautumispisteeseen klubin virallisen, alkuperäisen
valtakirjan.
Vain klubin valtakirjaan kirjatuille virallisille vuosikokousedustajille
luovutetaan äänestysmateriaali.
Virallisen vuosikokousedustajan
henkilöllisyys tarkistetaan ilmoittautumispisteessä, joten varaudu
siihen.
Virallisen vuosikokousedustajan
kokouspassiin liitetään tunniste äänestyksiä varten.
Ilmoittautumispisteet ovat avoinna perjantaina 7.6.2013 klo 09.00
– 20.00 ja lauantaina 8.6.2013 klo
08.00 – 13.30.
Huomioi, että 8.6.2012 klo 13.30
jälkeen et voi ilmoittautua enää viralliseksi vuosikokousedustajaksi etkä saada äänestysmateriaalia.
Suomen Lions-liiton sääntöjen
mukaan virkansa tai asemansa puolesta äänioikeutettujen on myös ilmoittauduttava klubinsa mukaisessa
piirin ilmoittautumispisteessä.
Myös heidän henkilöllisyys tarkistetaan ja heidät on kirjattava oman
klubin viralliseen valtakirjaan.

Tulevaa vuosikokousta on
valmisteltu jo lähes neljän vuoden
ajan. Valtakunnallisen vuosikokoustapahtuman järjestäminen on ollut
mittava haaste piirimme nelosalueen ykköslohkon klubeille.
Vuosikokouksen järjestelyistä vastaavat yhteistyössä LC Heinola, LC

PDG Jukka Hietanen
VK2013 päätoimikunnan
puheenjohtaja

Vuosikokouksella runsaasti
yhteistyökumppaneita
Heinolan vuosikokouksella on runsaasti yhteistyökumppaneita,
joiden avulla ja tuella pystymme toteuttamaan hienon vuosikokoustapahtuman.
Pääyhteistyökumppani on Heinolan kaupunki, jonka verkkosivut löytyvät osoitteesta www.heinola.fi. Tietoa Heinolan seudun tapahtumista
löytyy osoitteesta www.korttelitori.fi.
Palveluyhteistyökumppanina on Vierumäki, jonka kanssa
teemme tiivistä ja laajaa yhteistyötä vuosikokoustapahtuman käytännön järjestelyjen puitteissa. Lisätietoja Vierumäestä löydät osoitteesta
www.vierumaki.fi.
Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. Jyränkölä, Mega-Auto, Mercedes-Benz, Markprint, Järvi-Suomen Uittoyhdistys ja Verkkoviestin.
Lisätietoja yhteistyökumppaneistamme löydät vuosikokouksen verkkosivuilta www.lionsvuosikokous2013.fi/yhteistyokumppanit.
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LC Rakuunan 25-vuotisjuhlia vietettiin lähes 50 leijonan ja ladyn voimin. Kuva: Juha Leino

Lions Club
Lappeenranta/Rakuuna juhli
Lions Club Lappeenranta/Rakuunan 25-vuotisjuhlaa vietettiin 1. joulukuuta v. 2012 Lappeenrannan
Upseerikerholla.
Alunperin Lappeenrannan länsisuunnan nuorten
miesten klubiksi perustettu yhdistys on vielä hyvässä laukkakunnossa, mutta uusiutumista on pitkin
matkaa tarvittu ja sitä tulee jatkaa.
Taustaa

K

lubi perustettiin vuonna
1987, jolloin Uudenmaan
Rak uunapataljoonan
näkyminen kaupunkikuvassa
uhkasi kadota koulutuksen ja
henkilöstön pääosan siirtyessä
muihin joukko-osastoihin. Näin
ainakin silloin ajateltiin.
Piirikuvernöörinä piirissämme
kaudella 1987-88 toiminut Erkki
Hietamäki kokosi 17 eri ammatteja edustava nuorehkoa mies-

tä. Nämä perustivat muutamia
rakuunaperinteitä säilyttävän
klubinsa 28. huhtikuuta 1987 ja
Charter Nightia vietettiin 3. marraskuuta.
Nykyisestä jäsenmäärästä 34
yhdeksän perustajaa ovat edelleen mukana.

Palvelutehtäviä lisää
Osana kansainvälistä ja maailmanlaajuista Lions International
-järjestöä klubimme on etsinyt li-

LC Rakuuna
on toimittanut palveluna
havuja hautojen talvikunnostukseen.

Vuosijuhlassa palkittiin lukuisia leijonia. Kuvassa kaksi Juhania, PK Juhani
”Jussi ” Nyyssönen (vas.) ja rakuunaleijona, perustajajäsen Juhani Vainikka,
joka sai Melvin Jones-jäsenyyden. PK-Juhani puolestaan palkittiin kannuksella hänen klubitoiminnan aktivoimiseksi hyväksi tekemästään työstä.
Kuva: Juha Leino
sää konkreettisia palvelumuotoja
oman paikkakunnan apua tarvitseviin kohteista, esimerkkeinä veteraani- ja vammaisjärjestöt.
Alkuaikojen tärkeimmän varainhankinnan, aurauskeppien
teon, loputtua jäljelle ovat jääneet
muun muassa parin kymmenen
vuoden ikäinen kausituote salaattikastikkeen valmistus ja metsänhoitoaktiviteetit.
Kaudella 2011-12 toteutettu
Lions-järjestön maailmanlaajuinen puunistutuskampanja toi

klubille kansainvälisen presidentin tunnustuspalkinnon.
Klubin jäsen Kyösti Koivusalo
sai henkilökohtaisena tunnustuksena järjestömme kansainvälisen presidentin ansiomitalin.
”Ylimetsurina” tunnettu Kyösti
istutti kampanjan aikana reilusti
yli 20 000 tainta.
LC Rakuuna on lukuisten muiden aktiviteettiensa ohella toimittanut palveluna parina syksynä
havuja hautojen talvikoristeluun.
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Havujen käyttäjät ovat voineet
halutessaan antaa vapaaehtoisen
maksun.
Kuluneen 25 vuoden aikana
rakuunaklubi on mainittujen lisäksi ”kahlannut” läpi lukuisia
muita aktiviteetteja, muun muassa alkuaikojen lelu- ja silmälasikeräykset, erilaiset liikuntaväline- ja televisio- yms. lahjoitukset,
vammaisten ja aikuispsykiatrian
kalastus- ja virkistysretket, koulujen rauhanjulistekilpailut sekä
ikääntyneiden palvelut.

Tukea ikääntyneille
ja nuorisotyöhön
LC Rakuuna on useana vuonna
toteuttanut paikkakunnan yhteisaktiviteettina vanhusten kuljetuksia hoivakodeista veteraani- ja
joululaulutapahtumiin.
Klubi tukee myös Lions-järjestön kansainvälistä nuorisovaihtoa lähettämällä paikkakuntamme nuoria vuosittain ulkomaille,
viimeksi viime vuonna Intiaan.
Rakuunat olivat pari vuotta
sitten auttamassa paikkakunnan
LEO-klubin syntymistä.

Yhteyksiä ulos
Klubin kummiklubi on Lions
Club Lappeenranta/Raja, jonka
kanssa mitellään leikkimielisesti
voimia vuosittain lajiltaan vaihtuvassa haasteottelussa, lajeina
ovat olleet esim. curling, kyykkä,
laserammunta jne.
LC Rakuunalla on lisäksi ystävyyspari ja ikätoveri LC Vantaa/
Rajakylä, jota tavataan kerran
vuodessa retkien ja kulttuurin
merkeissä.

13

Merkkivuoden lahjoituksia
LC Rakuuna muisti merkkivuotenaan muun muassa seuraavia
kohteita: turvaliivejä päiväkoteihin, raha-avustus Sri Lankan
silmäsairaalaan, lahjakortteja
seurakuntayhtymän osoittamille
avun tarpeessa oleville, stipendi
Taidekoulu Estradille, avustus
kansainväliseen nuorisovaihtoon, Lions Quest-koulutus kahdelle opettajalle, lahjoitus veteraanien hyväksi ja vähävaraisten
nuorten harrastustoimintaan.

Haasteita ja sitoutumista
Suurimmat haasteet, kuten usein
yhdistystoiminnassa, ovat jäsenten ikääntyminen ja riittävä sitoutuminen.
Ajasta kilpailevat monet muut
harrastukset, perhe ja työ. Toisaalta kuitenkin koetaan, että
hyväntekeväisyyteen käytetty
aika on palkitsevaa.
Klubissa on viime vuosina käyty aika ajoin arvokeskustelua. Samalla on tarkistettu avustuskohteiden kriteerejä.
Paikalliset palvelut on nostettu
tärkeysjärjestyksessä varsin korkealle, varsinkin jos ne liittyvät
muuhun avustamiseen ja ovat
helposti näin jäsenten nähtävissä.
Rakuunaklubi on tietoinen siitä,
että edellä mainittujen asioiden
ratkominen, sovittelu ja toimintatapojen tarkistaminen ovat edellytyksiä klubin aktiivisena säilymiseen. Siinä riittääkin sarkaa.
Esko Rautiainen
LC Lappeenranta/Rakuuna

Yhteistyötä muiden
järjestöjen kanssa

L

ions Club Lappeenranta/Saimaa on ollut viime
vuoden aikana kahdesti
mukana useamman yhdistyksen yhteisissä tapahtumajärjestelyissä Lappeenrannan
Lauritsalassa.

Vastuualueena on ollut tapahtumien liikenteen ohjaus.
Aktiviteetilla on saatu runsaasti näkyvyyttä, sekä positiivista palautetta kaupunginosan
asukkailta. Monelta taholta on
kiitelty Lionsien tulemista mukaan tavallisten ihmisten tapahtumiin ja toivottu mukanaoloa
myös jatkossa.

Elokuussa järjestettiin Lauritsalassa Kyliltä kartanolle -tapahtuma. Tapahtuma ajoittui
kolmelle perättäiselle päivälle.
Suurimman vetovastuun
hoitivat Lauritsalan alueen asukasyhdistys, Lauritsala–seura ja
Lauritsalan seurakunta. Apuna oli lisäksi useita henkilöitä
muista Lauritsalan alueen yhdistyksistä.
Ohjelmassa oli mm. tanssiaiset, maalaismarkkinat, draamaesityksiä ja navetan vintillä
järjestetty Jumalanpalvelus.
Kävijöitä tapahtumassa oli
lähes tuhat.
Joulukuussa samassa paikassa järjestettiin yhden päivän
mittaiset Lauritsalan kartanon
Joulumarkkinat.

Taidekoulu Estradin ihastuttavat
nuoret taitajat esiintyivät 25-vuotisjuhlassa. Kuvassa tyttöjen
voimistelu-/akrobaattiryhmä.
Kuva: Pekka Vainikka

Tällä kertaa vetovastuussa oli
Lauritsalan koulun ja lukion tuki, yhdessä Lauritsalan alueen
asukasyhdistyksen ja Lauritsala-seuran kanssa.
Tässä tapahtumassa klubilla oli myös oma myyntipiste.
Joulumarkkinoilla kävi useita
satoja ihmistä.
Vaikka tapahtumien koordinointi oli hyvin haasteellista
useasta mukana olevasta tahosta johtuen, molemmat tapahtumat onnistuivat hyvin.
Lions Clubin mukaantuloa
vierastettiin aluksi muiden järjestäjien, sekä myös Leijonien
puolelta. Onneksi kuitenkin
järki voitti ja kaikki osapuolet
vakuuttelivat tapahtumien jälkeen tyytyväisyyttään aloitetusta yhteistyöstä.
Lauritsalassa on ymmärretty
mitä voidaan saavuttaa useamman pienen yhdistyksen yhteistyöllä.
Kukaan nyt mukana olleista
tahoista ei olisi voinut järjestää
tämän mittasuhteen tapahtumaa omin voimin.
Mielenkiinnon kohteesta
riippumatta, kaikessa järjestötoiminnassa on nähtävissä sama asia. Jäsenmäärät putoavat,
jäsenten keski-ikä nousee ja aktiviteetti laskee.
Valitsemalla hyvät yhteistyökumppanit on mahdollista
päästä miltei uskomattomiinkin
tavoitteisiin.
Lions Club Lappeenranta /
Saimaa
Lion Kimmo Ruokoniemi
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LC Kuusankosken ja LC Voikkaan lähes viisikymmenvuotinen perinne
sai jatkoa 12.1.2013, kun klubien edustajat laskivat seppeleen sankarivainajien muistomerkille Kuusankosken uudelle hautausmaalle.
Rovasti Kari Helén piti tilaisuudessa puheen.

Leijonien näkyvyys
aktiviteeteissa
paremmalle tasolle
Olin matkalla syyskuussa 2012 USA:ssa Floridassa. Tarkemmin Orlandossa,
jossa paikalliset Lionit tempaisivat näkövammaisien hyväksi. Katukuvaan
ilmestyi puistopenkin selkänojalle kuvan taulu kertomaan ihmisille meneillään olevata tapahtumasta. Siinäpä mallia meille.
Pertti Vertanen, lohkon puheenjohtaja II alue lohko 2

Koe Repoveden kansallispuisto
Elvingin tornin huipulta
Elvingin torni on
Kouvolassa
sijaitseva näkötorni.
Vuorineuvos Rudolf Bernhard
Elving rakennutti sen Valkealan Kirjokiven kartanon maille
vuosina 1905-1907.
Tornin tarkoituksena oli alun
perin auttaa ympäröivän
alueen palovartioinnissa ja
muussa valvonnassa.
Toisen maailmansodan
aikana se palveli ilmavalvontapaikkana, mutta rapistui
sittemmin huonoon kuntoon.
Vuonna 1994 Valkeala/Vekaran ja Valkealan Lionsklubit
päättivät kunnostaa Museoviraston kulttuurihistorillisesti arvokkaaksi rakennukseksi
määrittelemän tornin, ja se
avattiin yleisölle kesällä 1995.
Ryhmätilaukset; LC Valkeala
tai LC Valkeala/Vekara
puh. 040 5438707

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

100 prosenttinen
leijona 50 vuotta
L

C Myllykosken jäsen, PDG
Sakari Aittoniemi (81 v)
on ollut ”Super –Leijonana” 50
vuotta. Näin voidaan sanoa, sillä
koko ajan hän on ollut 100 –prosenttinen.
Hänen leijonauransa alkoi
vuonna 1962 LC Keuruun perustajajäsenenä. Hänet oli valittu
G-piirin kuvernööriksi kaudelle
1976-1977, mutta työasioiden
vuoksi hän muutti silloisen Anjalankosken alueelle, josta oman
piirin rajalle oli 150 kilometriä.
Oli siinä ajamista, kun piti
körötellä kuplavolkkarilla talven
pakkasissa klubikokousta kohti
300 kilometriä ”ylimääräistä”.
Kaikissa silloisissa G-piirin klubeissa hän kuitenkin suoritti ”virallisen” vierailun, kuten silloin
asiaan kuului.
Ensimmäisen klubivierailun
asuinpaikkakunnallaan LC Myl-

lykosken kokoukseen hän teki
tammikuussa 1977 samaan aikaan D-piirin kuvernöörin Mikko
Suosalmen kanssa.
Hän havaitsi, että voisi tulla
siirtojäsenenä Myllykosken klubiin. Näin tapahtuikin syyskuussa 1978, kun kuvernöörivuosi Gpiirissä oli päättynyt.
Hänen toimestaan myllykoskelaisten toiminta aktivoitui huomattavasti. Tästä voi olla esimerkkinä se, että klubissa on nyt kolme
entistä piirikuvernööriä.
Korkeasta iästään huolimatta
– tai siitä johtuen hän on edelleen
aktiivisesti mukana, vaikka onkin
perustajajäsen, Lionsritari, etuoikeutettu, MJF- ja ainaisjäsen.
Vuosikirjassa hänen nimensä
edessä on viisi merkintää. Esimerkiksi otettavaa lionstoimintaa.
PDG Paavo Mikkonen

PDG Sakari Aittoniemi nostaa voittoarvan LC Myllykosken kuukausitapaamisessa lokakuussa 2012. Arpakuppia pitelee klubipresidentti Antero
Rantalainen (oikealla)

15

Leeni Varis nuorisovaihdosta viime keväänä Intiassa; En kadu hetkeäkään, että uskalsin lähteä matkalle.

Ennakkoluulottomuus kannatti
S
aatuani Lionsin yhteyshenkilöltäni viestin,
että voisin viettää kesäni eksoottisessa Intiassa, ensimmäinen ajatukseni oli: apua. En
tiennyt maasta juurikaan mitään, ottamatta lukuun
lukuisia negatiivisia tapahtumia, joita valitettavan
usein uutisoidaan.
Hetken pohdittuani asiaa aloin innostua ajatuksesta. Intia on kuitenkin täysin erilainen maa kuin
Suomi – sanan kaikissa merkityksissä. Olin siis
varma, että matkasta tulisi unohtumaton – enkä
ollut väärässä.
Matkallani tutustuin lukuisiin upeisiin ihmisiin,
jotka saivat oloni tuntumaan kotoisaksi ja tervetulleeksi. Näistä ihmisistä tuli minulle hyvin läheisiä
ja ajattelen heitä intialaisena perheenäni.
He kohtelivat minua kuin prinsessaa ja tekivät
kaikkensa minun viihtymiseni eteen.
Minua vietiin katsomaan toinen toistaan upeampia nähtävyyksiä ja sain tietysti mahdollisuuden
tutustua Intian upeaan ja monipuoliseen ruokakulttuuriin. Tekemistä Intiassa riitti niin paljon,
etten ehtinyt tuntea hetkeäkään koti-ikävää.
En kadu hetkeäkään, että uskalsin lähteä matkalle,
alkuepäilyistäni huolimatta. Intia todisti minulle,
että se, mitä uutisissa näytetään, ei todellakaan
ole koko kuva. Haluaisin siis, että kaikki muutkin
matkalle haaveilevat pitävät mielensä avoimena ja
uskaltavat kokea ja kokeilla kaikkea uutta – näin
matkastasi voi tulla ikimuistoinen!
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Pauli Kilpiä ja Pauli Lahtinen välissään Helsingin olympialaisten yhteydessä pelatun pesäpallon näytösottelun muistojuliste.

Pauli Lahtinen osallistui Helsingin
kesäolympialaisten näytöslajiin
LC Kuusankosken perustamispäivä on 28.8.1956.
Aivan perustajajäseneksi
Pauli Lahtinen ei ehtinyt,
mutta hän on ollut klubin
jäsen vuodesta 1964 lähtien
ja tällä hetkellä klubissa pisimpään ollut jäsen.
Kuluva kausi on hänelle
48:s ja osallistumisprosentti näinä vuosina on ollut
100. Lahtisen kaltaisia 100
% teräsleijonia ei Suomessa
kovinkaan monta liene.

P

auli Lahtisen elämän yksi mieleenpainuvimmista
tapahtumista koettiin
vuoden 1952 Helsingin kesäolympialaisissa.
Siellä pelattiin näytöslajina
pesäpallo-ottelu, jossa vastakkain
olivat Työväen Urheilululiitto ja
Pesäpalloliitto. TUL:n joukkueessa oli neljä pelaajaa kuusankoskelta, Jorma Harlin, Lasse
Heikkilä, Pauli Kilpiä ja Pauli
Lahtinen.
Pauli ”Patu” Lahtinen muistaa
vielä hyvin yli 60 vuotta sitten pelatun (31.7.1952) ottelun tapahtumia.
Katsojia oli 19309 ja kutsuvie-

Tappio Loimaalla
täydellä vatsalla

Leijonaveli Pauli Lahtinen aloittaa jo 48:nnen kautensa 100 %
leijonana.
raat päälle. Sitä yleisöennätystä
tuskin koskaan rikotaan pesäpallo-otteluissa. Kuulutukset tulivat
neljällä eri kielellä ja pelipallot
olivat valkoisia sen takia, että
erottuisivat paremmin ruohokentän pinnasta.
Näytösottelua varten molemmat joukkueet pitivät yhteisen leirin Pajulahdessa, peräti viikon mittaisen ja sekin oli hieno kokemus.
Ottelussa pelattiin sen lyhentämiseksi vain viisi vuoroparia.
Kahden vuoronjälkeen peli oli 3
– 3 ja vasta viimeisessä vuorossa
Pesäpalloliitto varmisti ottelun
voiton 8 – 4, kertoo Lahtinen.

Pesäpallo lajina on muuttunut
Lahtisen ja kumppaneiden peliajoista roimasti. Jopa ulkopeliryhmityskin oli erilainen. Olympialajiksi pesäpallo ei kohonnut.
Pelin perusidea on pysynyt toki samana, mutta välinekehitys ja
ympärivuotinen, lähes ammattimainen harjoittelu ovat tehneet
pelistä paljon nopeamman ja
fyysisemmän.
Ulkopeli oli eri tavalla ryhmitelty kuin nykyään, takakentällä
oli kolme pelaajaa, joista yksi oli
varmistava koppari.
Myös polttolinjassa oli kolme
pelaajaa, joista vain yksi varsinainen polttaja.
Peliuralta jäi muistin sopukoihin monta hyvää tarinaa, erityisesti mieleen on jäänyt Imatralla
Lipsasen pesäpallosuvun takavuosien pelimies totesi minun
varmasti pitävän tästä lajista, kun
viivyn niin pitkään pesien välillä,
naurahtaa Lahtinen.
Yksi Loimaan pelimatka jäi
myös mieleen, kun pääsimme
peliä edeltävänä iltana Loimaan
pelaajan, taisi olla Rantala nimeltään, häihin kuokkavieraiksi.
Ne olivat oikeat maalaishäät ja
puffettipaikkoja oli kolmessa eri

pisteessä. Kyllä me söimmekin ja
saimme oikeaa kahviakin, joka
40-luvun lopussa oli harvinaista
herkkua.
Pelin hävisimme, mutta tyytyväisinä ja täysin vatsoin, muistelee Lahtinen.
Vimpeliläinen Matti Lehto järjesti olympialaisten näytösottelun
kunniaksi tänä vuonna tapahtuman Vimpelin Saarikentällä.
Heinäkuun lopulla Saarikentälle tuli kuusi legendaarisen
näytösottelun sankaria.
Kuusankoskelaisista olivat
mukana Pauli Lahtinen ja Pauli
Kilpiä. Sama kaksikko esitelmöi
näytösottelusta myös LC Kuusankosken klubi-illassa lokakuussa.
Huoltamoyrittäjänä pitkän
päivätyön tehnyt Pauli Lahtinen
on yhä vetreässä vireessä.
Vaikka tässä iässä on tarvinnut
turvautua varaosiin polvinivelten
osalta, niin keilailua ja lenkkeilyä
harrastan säännöllisesti. Leijonaaate voi hyvin ja joka kuukauden
klubi-illat tuovat osaltaan iloa
syksyn ja talven keskelle, toteaa
85-vuotias Pauli Lahtinen.
Teksti ja kuvat
Jukka Vartiainen
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Leijonat mukana ennaltaehkäisevässä päihdetyössä Kotkassa

V

iikolla 45 on vietetetty
säännöllisesti kansallista
ennalta ehkäisevän päihdetyön viikkoa. Viikko on saanut
alkunsa kansalliselta taholta, Sosiaali- ja terveysministeriönh komiteamietinnöstä vuodelta 2000.
Kotkalaisista leijonaklubeista Lions Club Kotka-Hamina/
Global profiloitui järjestämään
päihdevalistusviikolle nro 45 toimintaa Brain Killer – kampanjanimellä.
Päihteidenkäytölle esitettiin
myös rakentavia ja mielenkiintoisia vaihtoehtoja. Tästä tehtiin
Brain Killer vai Hyvä Elämä
-slogan. Se sai kasvot katukuvassakin olleelle ja flyereina levitettyjen logolle, jossa oli aivot ja
viinapullo. Ne eivät sovi yhteen.
Brain Killer -päihdevalistusviikko tuli klubille pysyväksi hyväntekeväisyyskohteeksi.
Mukaan saatiin myöhemmin
myös LC Kotka/Keisarinna.
LC Kotka-Hamina/Global
esitteli formaattia myös leijonien
Eurooppa-foorumilla, jossa se herätti mielenkiintoa.
Muita hyväntekeväisyyskohteita LC Kotka-Hamina/Globalille oli Ensi- ja turvakotiyhdistys
sekä partiolippukunta Karhulan
Kanttarellit.
LC Kotka-Hamina/Global
tuki Ensi- ja turvakotiyhdistystä
päihdeäiteihin liittyvässä työssä.
Päihteidenkäyttö raskausaikana vaarantaa syntyvän lapsen
terveyden. Asiasta kerättiin paljon tietoa. Jopa 6 % odottavista

Karhulan Kanttarellien uuden partiomaja Kantolan kattotalkoissa
Martti Maasilta Rauno Kamppinen.
äideistä on päihteiden väärinkäyttäjiä. Tästä johtuu seuraavat
surulliset numerot: jopa 3000
vauvaa syntyy lievästi vammaisina ja yli 600 vaikeavammaisina
FAS-lapsina. Vammat aiheuttaa
nimenomaan alkoholi.
Valistustyön lisäksi tehtiin
mm. risteily ja saarimatka kohdeperheiden kanssa.
Karhulan Kanttarellien toimintaa tuettiin osallistumalla partiomaja Kantolan pelastamiseen.
Projekti sai paljon huomiota mediassa.
Monien vaiheiden jälkeen vanhan Kantolan ostamisen sijaan
harjaan on noussut uudisrakennus!
Tämä on ollut mahdollista mo-

Partioleiri 2012
LC

-Lappeenrannan iskuryhmä vietti lauantaipäivän talkoiden merkeissä
partiolaisten leirikeskuksessa
Kyläniemen Hepohiekalla.
Siirryimme kohteeseen
lauantaiaamuna 20.10. klo 8.30
ja olimme perillä noin tuntia
myöhemmin. Tämän jälkeen
pysytettiin puolijoukkueteltta
majoitusta varten.

Urakkana oli huoltorakennuksen ruokailualueen laattakivetyksen laajentaminen/korjaaminen.
Tätä työstimme aina pimeän
tuloon saakka, välillä ruokail-

len. Illemmalla oli saunomista,
uimista ja mukavaa yhdessäoloa
hyvällä porukalla.
Mukana olivat veljet Tero
Piiparinen , Ari Häkkinen, Tero
Puumalainen, Ville Klem, Jari
Husu, Matti Juvonen, Risto
Rantala, Kauko Pesonen ja
Raimo Ylönen. Kaksi viimeksi
mainittua olivat huoltovastuussa
ja loihtivat porukalle suvereeniin
tapaansa huipputarjoilut.
Paluu oli sunnuntaina puolilta päivin. Retki oli erittäin
onnistunut ja sen ainoana
varjopuolena on murhemieli niiden veljien puolesta, jotka eivät
päässeet osallistumaan!

nien muidenkin lahjoittaen, mm.
leijonatalkoolaisten ja etenkin
partiolaisten oman ahkeran työn
ansiosta.
Varat hyväntekeväisyyskohteisiin tulivat perinteeksi muodostuneeksi lahjoituksesta LekeMarinilta.
Lahjoitus oli kotkalaisvalmisteinen Kaisla-vene, joka oli näytteillä toreilla ja turuilla monina
kesinä.
Suurkiitos venelahjoituksista
kuuluu LekeMarinille ja tj. Ari
Tannerille.
Ennaltaehkäisevän päihdetyön
viikolla kotkalaiset leijonaklubit
järjestivät kaikille noin 500:lle
Kotkan 7.-luokkalaiselle bussikuljetukset Nuorisotalon Päih-

deputki -näyttelyyn.
Näyttely sisälsi 1,5-tuntisen
kokemuksellisen tietoiskun tupakasta, alkoholista ja huumeista.
Lisäksi viikon yhtenä tapahtumailtana jaettiin kaikki Kotkan
9.-luokkalaisia koskeneen Luovan kilpailun rahapalkinnot.
Mukana viikon toteutuksessa
oli Kotkan kaupungin opetustoimi, nuorisotoimi, terveydenedistämisyksikkö, Poliisi, EKAMI,
Kymenlaakson kesäyliopisto,
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä, A-klinikka ja Stop Huumeille.
Brain Killer -päihdevalistuviikko sisälsi näyttelyn Kotkan
pääkirjastossa ja v. 2010 Nuorisotalo Greipissä.
Lisäksi oli perinteeksi muuttunut hartaushetki Kotkan kirkossa
huumeisiin menehtyneiden nuorten muistoksi.
Tilaisuuteen leijonaklubit lahjoittivat mm. kynttilät.
Ennalta ehkäisevän päihdetyön
viikon ohjelmaa jatkaa nyt Kotkan kaupunki terveysjohtajan
johdolla. Tästä olemme erityisen
iloisia.
Kaikkien LC Kotka-Hamina/
Globalin projektien onnistumisen kannalta merkityksellistä
oli aktiivinen tiedotustoiminta
ja kontaktit mediaan, erityisesti
paikallislehti Ankkuriin.
Tiedotuksen merkitystä painotetaan nyt myös muissa leijonaklubeissa.
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Klubien yhteinen pikkujoulu
nelosalueen ykköslohkossa
Lohkon klubit viettivät yhteistä
pikkujoulua marraskuun lopulla.
Kaikki lohkon klubit ovat mukana
Suomen Lions-liiton vuosikokouksen 2013 järjestämisessä.
Pikkujoulussa otettiin irtiotto
arjesta ja vuosikokouksen järjestelyistä. Pikkujouluun osallistui
95 henkilöä.
Vuosikokouksen järjestäminen

on lohkon klubeille suururakka, joka myös kehittää klubien
muutakin yhteistyötä.

Pikkujoulut olivatkin osallistujamäärällä mitattuna kaikkien
aikojen suurin lohkon klubien

yhteinen tapaaminen.

Tilaisuuden juhlavin hetki koettiin, kun LC Pertunmaa luovutti Melvin Jones jäsenyyden lion
Heikki Tyyskälle. Pikkujoulussa oli mukavan lämminhenkinen tunnelma.
Pöytäkeskusteluissa todettiin,
että yhteiset tilaisuudet antavat
meille mahdollisuuden tutustua
paremmin toisiimme ja kehittävät klubien yhteistyötä.

Toiveena olikin, että klubien
yhteisiä tapaamisia järjestetään
useammin.

LC Pertunmaan
Heikki Tyyskälle
Melvin Jones jäsenyys
LC Pertunmaa luovutti Melvin Jones jäsenyyden klubin pitkäaikaiselle
jäsenelle Heikki Tyyskälle.
Presidentti Jarmo Mäkiranta kiitti puheessaan Heikkiä 37 vuoden
aktiivisesta klubitoiminnasta ja erinomaisesta klubihengen luomisesta.
Heikki on osallistunut pyyteettömästi klubin toimintaan ja avustustyöhön. Heikin persoonalliset ja osuvat kommentit ovat aina ilahduttaneet kuulijoita.
LC Pertunmaa on ylpeä voidessaan myöntää tämän tunnustuksen
Heikille. Hänen toiminnassaan kulminoituu koko Lions-toiminnan
ydinajatus - aito auttamisen ja palvelun halu.
Melvin Jones jäsenyys luovutettiin Heikki Tyyskälle juhlavasti lohkon klubien yhteisessä pikkujoulussa.

LC Pertunmaan presidentti Jarmo Mäkiranta kiittii Heikki Tyyskää
ansiokkaasta toiminnasta klubin hyväksi.
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Melvin Jonesta juhlittiin Hirvensalmella
H

irvensalmen Leijonat juhlistivat Lions-viikkoa ja
Melvin Jonesin syntymäpäivää
13. tammikuuta Heikinniemen
Palvelukeskuksen asukkaiden
kanssa.
Palvelukeskuksen asukkaat
hoitajineen kokoontuivat yhteiseen ruokailu- ja oleskelutilaan
sunnuntai-iltapäivänä
juhlimaan talven selän taittoa Leijonien tarjoamien maittavien
kakkukahvien kera.
Avaussanoissaan klubin presidentti Matti Kirves toivotti läsnä
olevat tervetulleiksi ja tuomalla
klubimme terveiset toteamalla
leijonien viettävän sekä Lionsviikkoa, että samalla järjestömme perustajan syntymäpäivää.
Pete Nikulainen laulatti paikalla olevia muistojen hengessä,
kaikille tutuilla lauluilla sieltä
jostakin vuosien, vuosien takaa.
Palvelukeskuksen asukkaille paikalla olleet leijonaveljet
tarjoilivat pöytiin juhlakahvit
vaihtaen samalla tuttujen ja vähemmän tuttujen kanssa talviset
terveiset sekä toivotellen hyviä
vointeja.
Tilaisuuden päätyttyä asukkaiden siirtyessä omiin tiloihinsa käytäviltä kaikui iloisia kiitoksen sanoja tilaisuudesta sekä
tervetulotoivotuksia uudemman

Palvelukeskuksen ”tytöt” yhteislaulussa Uralin pihlajaa…
kerran paikalle.
Leijonina tunsimme jälleen
vievämme teemaamme ”We
serve – me palvelemme” enemmän kuin askeleen osaltamme
eteenpäin.
Teksti: Juhani Manninen
Kuvat: Reijo Vakimo

salmutex oy

30 vuotta
Klubiasut, smokit ja frakit
Mittaukset sopimuksen mukaan
esim. klubi-iltoina
Yrjöläntie 16, PL 1, 44401 Konginkangas
salmutex@salmutex.fi
Puh. 014 584 661, 0400 541 866, faksi 014 584 220

Lapset juhlistivat Lionsliikkeen 95-vuotispäivää
Maanantai aamuna 8.10. Hirvensalmen Leijonat järjestivät
päivähoitoikäisille lapsille hoitajineen ohjelmallisen makkaraja mehuhetken Heikinniemen
Muistolassa.
Tuo 8.10. on Lions-liikkeen
perustamispäivä vuonna 1917,
mitä vietetään kautta maailman
Leijonien palvelupäivänä.
Hirvensalme1la on useina
vuosina kohdennettu tuo palveluaktiviteetti alle kouluikäisiin
lapsiin, näin nytkin.
Kolmisenkymmentä lasta
hoitajineen eri puolilta pitäjää
saapui kauniin aamupäivän
viettoon Heikinniemeen nauttien grillimakkaroista ja purk-

kimehusta muutamien lauluesitysten lomassa.
Ohjelmasta vastasi meille televisiostakin tutuksi tullut savolaistonttu Viänänen, alias Erkki
Teittinen mukaansa tempaavilla lastenlauluilla.
Lasten silmistä saimme lukea
kiitosten lisäksi aitoa tyytyväisyyttä ja yhdessäolon riemua –
Leijonat toteuttivat jälleen kerran teemaansa We serve – me
palvelemme.
Meille kaikille jäi tuosta kaikesta hyvä mieli – kiitos siitä
kaikille.

Erkki Teittinen laulelee lapsille Muistolan edustalla.
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YHTEISTYÖTÄ YHDESSÄ VIIHTYEN
T

uloksellista Lions-toimintaa
parhaimmillaan on yhteistyön tekeminen yhdessä viihtyen.
Hyvää yhteistyötä voimme
tehdä yhteisten aktiviteettien
parissa niin klubin sisällä kuin
yhdessä muiden klubien kanssa.
Yhdessä olemme enemmän!
Me Weerat vietämme parhaillaan 10 v charterjuhlavuotta. Toiminnastamme voimme sanoa,
että olemme tehneet tuloksekasta
ja hyvää yhteistyötä paikallisten
klubien kanssa monesti esimerkiksi Hyvän mielen Joululaulajaisia järjestäen, Veteraanien
kahvituksessa ja LC-Joulutorilla.
Vaativin vuosittainen varainhankinta-aktiviteettimme tanssiaiset ovat helmikuussa ja sinne
toivomme monen lionin puolisoineen osallistuvan.

n Miten hyvä yhteistyö
ja yhdessä viihtyminen
toteutetaan?

Parhaiten toteutamme yhteistyötä ja yhdessä viihtymistä pitämällä huolta lähimmäisistämme.
Tässä kirjoituksessa keskitytään lähimmäisissämme jäseniimme.
Lisäksi on muistettava, että
vaikutamme itse kukin, jokainen omalla toiminnallaan klubin
avoimuuden, toisistamme välittämisen ja yhteen kuuluvuuden
ilmapiiriin.

n Jäsenistömme

kokemaan
yhteistyöhön ja yhdessä
viihtymiseen vaikuttavat
monet tekijät, joista tärkeim-

Weerat Pikku-Jouluissa,yhdessä viihtyen, Anitta-Weeran kuvaamana
piä ovat uusien jäsenien vastaanottotapa, jäsenistön sitoutuminen ja tyytyväisyys, yhdessä
viihtymisen tavat, jatkuva arvokeskustelu sekä uusiutumis- ja
muutostahto.

n Uusien

jäsenten vastaanotto ja perehdyttäminen:

Otamme uudet jäsenet lämpimästi vastaan ja tuemme henkilökohtaisesti aktiviteetteihin mukaan tulemista sekä kuulumista
meidän joukkoomme.
Jokaisella uudella jäsenellämme on klubissamme jo kokenut
Weera kummina. Kummi-toiminnallamme pyrimme siirtämään toimintamme hiljaista tietoa sekä kokemaan yhteenkuuluvuutta.
On tärkeää olla kiinnostunut
lähimmäisestäsi: Mitä sinulle
kuuluu? Miten olet viihtynyt klu-

bissamme? Löytyikö sinulle motivoivaa aktiviteettia?

n Jäsenien

sitoutuminen ja
tyytyväisyys: Yhteiset aktivi-

teetit ja vapaa-ajan toiminta auttavat meitä paremmin tutustumaan toisiimme sekä sitä kautta
tuntemaan yhteenkuuluvuutta,
parantamaan yhteishenkeä ja aktiivisuuttamme.
Tapaamalla vain klubi-illoissa
emme opi tuntemaan toisiamme tarpeeksi hyvin, eikä tällöin
synny sitä läheistä yhdessä viih-

VISMA SERVICES OY
Taloushallinnon palvelut
Mannerheiminkatu 5
53900 Lappeenranta
Puh. 029 0030 300
www.visma.fi
Weerojen kauden avaus 2.8.2012 ElFarolla, kaksi iloista Weeraa DG Jussi
Nyyssösen kuvaamana
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tymistä.
Tuemme jäseniämme antamaan avointa palautetta toiminnastamme sekä lisäksi teemme
myös säännöllisesti jäsenistöllemme tyytyväisyyskyselyn.
Kyselyä ei tehdä pelkästään
kyselyn ilosta, vaan sen palaute
ja tarvittavat muutostoimenpiteet
käsitellään sekä hallituksessa että
klubissa.

n Yhdessä viihtyminen: Meil-

n Jatkuva

arvokeskustelu:

Me jokainen haluamme toimia
arvojemme mukaisesti! Weerojen arvoja ovat auttaminen ja
pyyteettömyys, suvaitsevaisuus
ja positiivisuus.

n Uudistuminen,

jokainen
kausi on erilainen: Kulloisen-

kin kauden presidentti luo kaudesta oman näköisensä.
Rohkaisemme jäseniämme
aktiivisesti ottamaan vuorollaan
vastaan vastuutehtäviä klubissamme. On tärkeää myös tukea
jäsenistöämme ideoimaan ja
muuttamaan luovasti toimintaamme.
Weerojen teemoina olivat viime kaudella ”Aina mukana” ja
kuluvalla kaudella ”Ilolla palvellen”.
Toivotamme hyvää ja menestyksellistä vuotta 2013 Lionstoiminnalle ja jäsenistölle!
Ilolla palvellen terveisin
LC Lappeenranta Weera

Lahjoitusta luovuttamassa LC-Kouvola-Honka klubin presidentti Juhani Pitkänen ja viime kauden presidentti Seppo Nikkanen ja vastaanottamassa Irti Huumeista ry:n aluekoordinaattori Ulla Lipsanen ja vapaaehtoistyöntekijä Sari Lintunen.

Leijonilta lahjoitus
huumevastaiseen työhön
LC-Kouvola-Honka lahjoitti Irti Huumeista ry:lle 2.500,- euroa tuotoista, mitkä klubi sai keväällä 2012 pidetyistä lions-raveista ja yhteistyössä Suomen Tarvemetalli Oy:n kanssa järjestetystä romukeräyksestä.
Lahjoitettu summa käytetään nuoriin kohdistuvaan ehkäisevään huumevastaiseen työhön Kouvolan alueella. Irti Huumeista ry:n painopistealueet ovat huumeiden käyttäjien läheisten vertaistukiryhmät, tukihenkilötoiminta, puhelinpäivystys sekä ehkäisevä valistus kouluissa ja vanhempainilloissa.
Näitä toimintoja on yhdistyksessä tekemässä 7 vapaaehtoistyöntekijää.

Nimitys

lä Weeroilla on aktiviteettien lisäksi vapaa-ajantoimintaa niin
sisäisesti kuin yhdessä muiden
klubien kanssa.
Weerojen yhteisestä ajanvietosta mainittakoon esimerkiksi
tammikuussa kulttuurimatka,
kesäkuussa Golf-turnaus, keskiviikkoisin Weerojen lenkki, afterworkia, Pikku-Jouluja ja kauden
päättäjäisiä.
Jokainen meistä osallistuu toimintaan mahdollisuuksiensa ja
mieltymyksiensä mukaan.
Lisäksi järjestämme uuden
kauden avauksen Weeran päivän
(4.8.) paikkeilla kutsuen mukaan
kaikki lähialueen klubit.
Kuluvan kauden avausta vietimme 2.8.2012 Lappeenrannassa ElFaro-risteilyn merkeissä.
Erityisesti klubissa tulisi aina
huomioida henkilö, joka hoitaa
klubin tehtäviä ja aktiviteetteja
ansiokkaasti. Usein riittäisi se,
että klubi-illassa henkilön panos
huomioitaisiin kiitoksella.
Me Weerat huomioimme
oman jäsenemme jokaisessa
klubi-illassa kiertävän kukkakimpun & maljakon muodossa –
kukkakimppu tuo iloa saajalleen
kuukauden ajan, ja hän valitsee
kimpun saajan seuraavassa klubiillassa.

Kuvernöörineuvoston kokouksessa 17.11 2012 LCIF puheenjohtaja Wing-Kun Tam nimitti
D-piirin LCIF-koordinaattoriksi Lion Maire Vierikon LC Mikkeli/Naisvuoresta.

22

PALVELEVA LEIJONA 2012 – 2013

Lahjojen järjestelyä vähävaraisten jakotilaisuuteen.

LC Elimäki 50 vuotta
Moision Kartanossa pidetyssä
LC Elimäen 50 v juhlassa
ritariksi ”lyötiin” perustajajäsen
Teuvo Aalto (oik.)
Kuvassa vas. presidentti Kimmo
Jokiranta, sihteeri Matti Puonti
ja piirikuvernööri
Juhani Nyyssönen.
Juhlassa Heimo Sihvola
palkittiin Melvin Jones
jäsenyydellä

LC Heinola Tähtien
hyvän mielen aktiviteetit

Joulukeräys ja Tähtimessut
Tähdet ovat parina vuonna järjestäneet Joulukeräyksen Heinolan vähävaraisten perheiden hyväksi. Yhteistyöhön on saatu Heinolan Citymarket,
Robinhood , S-Market ja Heinolan seurakunta.
Asiakkaat voivat ostostensa yhteydessä ostaa lahjoitettavan tavaran ja
tuoda sen Tähtien keräyspisteeseen. Asiakkaat ovat suhtautuneet myönteisesti helppoon tapaan tuoda hyvää mieltä Heinolan vähävaraisille
lapsiperheille ja lahjoituksia on tullut runsaasti.
Lahjoitetut tavarat on toimitettu Heinolan seurakunnan diakoniatyölle,
joka jakaa ne apua tarvitseviin perheisiin.

Yrittäjä Piritta Peltolan kädentaitoja.

LC Kuusankoski Voikkaa
50 vuotta
50 v vuosijuhla pidettiin la 20.10.2012 nuorisokeskus Anjalassa
” Ankkapurhassa”. Piirikuvernööri DG Juhani Nyyssönen ja lohkon
puheenjohtaja Antti Borg suorittivat palkitsemiset.
Lions veli Kurt Malmberg ja kauden 2012-2013 presidentti Santtu Aitala
palkittiin ansiolaatoin.

Joulumarkkinat Sami Hyypiä-areenalla Kuusankoskella.
Jo 10. kerran järjestämämme joulumarkkinat pidettiin su 2.12.2012
lämpimissä oloissa jälleen onnistuneesti Sami Hyypiä-areenalla.
Käviöitä oli yli 10 000 henkilöä.

Avustus partiolippukunnille Kuusankoskella
Kuusankosken Metsänkävijät ry (poikalippukunta)
Kuusankosken Partiotytöt ry (tyttölippukunta)
Avustuksen määrä 5 000 €.

Tammikuun viimeisenä sunnuntaina on vuorossa Sinä olet Tähti
-hyvinvointimessut Heinolan keskustassa Jyränkölän juhlasalissa.
Tähdet haluavat käsittää hyvinvoinnin ihmisen kehon hyvinvoinnista
kauniiseen ja viihtyisään asuinympäristöön.
Paikalliset ja lähialueiden yrittäjät ja yhteisöt esittelevät
palveluitaan ja tuotteitaan runsaalle messuyleisölle.

www.interfin.fi
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Aurauskeppitalkoot on
säilyttänyt paikkansa
LC-Luumäen aktiviteettina
Leijonat hakevat luonnosta aurausmerkkejä, hyvää
mieltä ja kuntoa.

T

alkoot tuovat pelimerkkejä hyväntekeväisyyteen, mutta myös reipasta mieltä ja terveellistä liikuntaa.
Vuosi toisensa jälkeen ovat
Luumäen LC-klubin jäsenet osallistuneet vaihtelevalla joukolla
metsämarssiksi kutsuttuun aktiviteettiin, jossa tehdään aurauskeppejä tienpitäjän tarpeisiin.
Leijonat saavat myymistään
aurauskepeistä mukavan lisän
auttamiskassaansa, josta jaetaan
klubin yhteisellä päätöksellä tukea niin paikkakunnan nuorten
erilaisiin avunpyyntöihin, mutta
myös moniin muihinkin avustuskohteisiin ulkomaita myöten kansainvälisen järjestön esittämien
toiveitten mukaan.
– Tämä on muuten melko harvinainen aktiviteetti! Kovin mo-

nessa klubissa ei tällaisia talkoita
ole Suomessa, tietää varttuneempi leijonaveli Yrjö Pulkkinen.
Maanomistaja Raimo Sarvilahti myhäilee tyytyväisenä, että
materiaalia on runsaasti maakaasulinjalla.
Muutamien viikkojen ajan leijonat ovat kokoontuneet kerran
viikossa Toikkalan ”korpeen”,
jonne tosin on ollut helppo tulla
huoltotietä pitkin.
– Jos ei olisi näin helppo paikka tulla, olisi toteutuskin hankalampi, Sarvilahti tuumii.
Väkeä on riittänyt klubin presidentin Juha Rintamäen mukaan
kohtuullisesti talkoisiin. Hän arvioi, että viitisentoista jäsentä on
käynyt aktiviteetissa mukana.
Hyöty tapahtumasta on monipuolinen, sillä aktiviteetti tuo
rahaa klubille ja liikunnan iloa ja
terveellistä liikuntaa tekijöilleen.
– Onhan tämä aika hyvä yhteisöllisyyden luoja, Pulkkinen
arvioi.

Leijonaveljet Yrjö Pulkkinen, Raimo Sarvilahti ja Teuvo Kemppinen heiluttivat vesureita toisen ryhmän kiinnittäessä heijastintarroja aurauskeppeihin.
Presidenti Juha Rintamäen mukaan tämän kertaisen talkoon tavoitteena on 2000 aurauskeppiä.
Kaupat niistä on sovittu yrittäjä
Juha Näpin kanssa.
– Siitä tulee sievoinen summa
avustuksina jaettaviksi. Rahaanomuksia meille tulee eri tahoilta aika paljon, Rintamäki naurahtaa, muttei tarkenna euroja.
– Rahaa on jaettu salibandynuorille ja tuettu Syysjyräystä
omalla paikkakunnalla. Sitten on
näitä kummilapsia maailmalla,

maanjäristysten uhrien avustamista ja niin edelleen, Rintamäki listaa.
Vielä erikseen ovat koulujen
stipendit kerran vuodessa keväisin.
– Meillä on myös yhteistyötä
nuoremman klubin LC-UkkoPekan kanssa, Rintamäki muistuttaa.
Juhani Partanen

LC Virolahti-Miehikkälä
muisti vuodeosastoa
Virolahden terveyskeskuksen vuodeosasto sai LC
Virolahti-Miehikkälän
klubilta tuntuvan lahjoituksen, kun se vastaanotti
neljä uutta tv-vastaanotinta sijoitettavaksi osaston
huoneisiin. Osastonhoita-

ja Tuija Kuokka oli varsin
iloinen lahjoituksesta.
– Nämä ovat erittäin tervetulleita, kun tänä päivänä ihmiset kuitenkin katsovat paljon televisiota
ja ohjelmaa tuolee niin paljon.
Meillä ei ole ollut jokaisessa
huoneessa omaa telkkaria, tä-

Raussi-Golf
Avaamme ensi kesänä
uuden 12-reikäisen radan
Sippolassa.
Tervetuloa!
Raussi-Yhtiöt

0400 886 295, 0400 138 816

LC Virolahti-Miehikkälä lahjoitti neljä uutta tv-vastaanotinta Virolahden
terveyskeskuksen vuodeosastolle. Luovuttajina toimivat presidentti Jarmo
Uotila (vas.), Oiva Kinnunen ja Jouni Kuntsi. Lahjoitusta vastaanottivat
osastonhoitaja Tuija Kuokka, hoitaja Tuija Kinnunen ja talon asukas Ester
Takala.
mä parantaa tilannetta selvästi,
Kuokka iloitsi.
Leijona-klubi päätti lahjoituksesta harkinnan jälkeen.
– Kohteita on mietitty ja tulimme siihen tulokseen, että
kun täällä on tällainen tarve
olemassa, niin siihen päätettiin
tarttua.
– Me pyrimme löytämään
avustuskohteita lasten ja nuorten keskuudesta. Osallistumme
muun muassa koulujen stipendeihin.

Toinen tärkeä avustuskohteemme ovat paikalliset vanhainkodit
ja nyt myös vuodeosasto.
Iloitsemme siitä, että meillä
on tällainen hoitopaikka, joka on
auki 24 tuntia viikon jokaisena
päivänä, klubin presidentti Jarmo
Uotila totesi luovutussanoiksi.
Uudet taulutelevisiot hankittiin perinteiseen tapaan paikallisesta liikkeestä, Expert J. Kuntsi
Oy:stä.
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Lähde mukaan kansainväliseen
vuosikokoukseen Hampuriin
Hampurissa 5. - 9.7.2013 järjestettävään Lions-järjestön vuosikokoukseen on jo nyt ilmoittautunut yli 250
suomalaista.
Koskaan aikaisemmin suomalaiset lionit ja puolisot eivät ole osallistuneet näin runsain joukoin lionien
suurimpaan vuotuiseen tapahtumaan.
Miksi me suomalaiset lähdemme nyt kansainväliseen vuosikokoukseen?
Suuri innostus johtuu siitä, että tulevan
kesän vuosikokous on todella lähellä meitä.
Hampuriin on vain kahden tunnin lento Helsingistä.
Toinen merkittävä seikka on se, että osallistuminen on nyt tehty helpoksi, kun Lionsliitto, monet klubit ja lionit ovat järjestäneet
matkapaketteja.
Voimme vain kuvitella millainen yhteenkuuluvuuden tunne syntyy kun kokoonnumme paraatiin tai kongressin täysistuntoihin
yhtenä suurena ryhmänä.
Taatusti meidät suomalaiset huomataan ja
voimme osoittaa, että Suomi on suuri lionsmaa. Osallistuja odotetaan kaikkiaan reilut
20 000 yli sadasta maasta.
Tutustu tapahtuman monipuoliseen ohjelmaan www.lionsclubs.org (sivusto on myös
suomen kielellä) -> Uutiset ja tapahtumat ->
Kansainvälinen vuosikokous -> Tietoja vuosikokouksesta.

Ohjelma Hampurissa – tunnelmaa ja
hauskaa yhdessä oloa
4.7. Nordic Get-together -ilta (oma tapahtuma Pohjoismaiden edustajille, hinta n. 25 €/
henkilö)
5.7. Näyttelyhalli on avoinna koko päivän ja
aikaa jää myös kaupungin nähtävyyksiin tutustumiseen
6.7. Paraati, johon osallistuu yli 20 000 leijonaa ja puolisoa - illalla on aikaa tutustua
kaupunkiin
7.7. Avaustäysistunto, lippuseremoniat, kansainvälisen presidentin puhe ja kansainvälinen show.
Iltaohjelmassa mm. Nordic Hospitality
Room -iltatilaisuus (hinta noin 25 €/hlö)
8.7. Toinen täysistunto, ehdokkaiden nimeäminen 2. varapresidentiksi ja kansainvälisiksi johtajiksi
9.7. Äänestys, päätösistunto ja presidentin,
kansainvälisten johtajien ja piirikuvernöörien virkaan asettaminen.
Iltatilaisuus, jonka järjestävät päämajan
LCI:n virkailijat

Vakiintuneen käytännön mukaan, vain rekisteröityneillä on oikeus osallistua kongressin tapahtumiin.
Rekisteröityneet saavat osallistujakortin,
joka oikeuttaa sisäänpääsyyn tilaisuuksiin,
joista ei ole ennakkoon ilmoitettu erillistä
hintaa.
Samalla kun rekisteröidyt osallistujaksi,
voit varata majoituksen Lions-järjestön varaamista hotelleista.
Kaikista virallisista tapahtuman hotelleista on maksuton kuljetus kokouspaikalle.
Pohjoismaiden edustajille on varattu seuraavat kaksi hotellia:
Ibis Alster Centrum Hotel (142 €/vrk), 1,7
km kongressikeskukseen
Mercure Hotel Am Volkspark (hinta 160
€/vrk), 7.4 km kongressikeskukseen

Vielä ehdit ilmoittautua
Tapahtumaan rekisteröityminen on tehtävä
Lions-järjestön Online Registration -verkkopalvelun kautta.

Mikäli nämä hotellit täyttyvät, sijoitetaan
osallistujat muihin hotelleihin. Ilmoittautumisen yhteydessä peritään rekisteröintimaksun lisäksi hotellin ennakkovarausmaksu 200
US$, joka hyvitetään hotellilaskua maksettaessa paikanpäällä.
Kaikki omatoimiset matkaajat ovat luonnollisesti tervetulleita. Hampurissa ja sen
lähistöllä on lukuisia hotelleja, joista voi suoraan varata majoituksen. Tarjolla on palveluja
myös matkailuautolla liikkuville. Tiedot leirintä- ja matkailuautoalueista löytyvät www.
lionsclubs.org -vuosikokoussivuilta.

Rekisteröintimaksu on
130 US$/henkilö (n. 97 €) 31.3. saakka.
150 US$/henkilö (n. 112 €) 1.4. alkaen.

Varaa matka nyt
Lions-liitto on tehnyt ennakkovarauksia matkatoimistojen kautta. Finnairin lentojen osal-

Katso yksityiskohtainen ohjelma
www.lionsclubs.org -sivuita.
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ta ennakkovaraukset ovat voimassa 25.2. saakka.
Mikäli matkoja on vielä silloin myymättä, tulee liitto vapauttamaan osan ennakkovarauksista,
joten nyt kannattaa toimia nopeasti ja varata oma
matka mahdollisimman pian.
Varaukset on tehtävä suoraan liiton käyttämien matkatoimistojen kautta. Joko Matkatoimisto
Hogg Robinson Group Finland, Helsinki (HRG)
tai Uudenmaan Seuramatka Oy.
Tutustu Lions-liiton matkapaketteihin
Paketti 1, 20 paikkaa
a Lähtö 3.7. klo 7.50 Finnairin lento Helsinki Hampuri
a Paluu 11.7. klo 19.10 Finnairin lento
Hampuri - Helsinki
Hinta: lentomatkat ja laskutuslisä 375 €/henkilö.
Lisäksi tulee rekisteröintimaksu ja majoituksen
hinta.
Paikat (20 kpl) myydään varausjärjestyksessä.
Varaukset: Matkatoimisto HRG, Helena Liljeström, helena.liljestroem@hrgworldwide.com
Paketti 2, 80 paikkaa
a Lähtö 4.7. klo 7.50 Finnairin lento
Helsinki - Hampuri
a Paluu 10.7. klo 12.45 Finnairin lento
Hampuri - Helsinki
Hinta: lentomatkat ja laskutuslisä 470 €/henkilö
Lisäksi tulee rekisteröintimaksu ja majoituksen
hinta. Paikat on varattu Suomi näkyviin -arpajaisvoittajille, mutta jos tilaa jää, myydään loput
paikat varausjärjestyksessä. Soita Tuomo Holopaiselle, puh.0400-677 293.
Varaukset: Matkatoimisto HRG, Helena Liljeström, helena.liljestroem@hrgworldwide.com
Paketti 3, 40 paikkaa
a Lähtö 5.7. klo 7.50 SAS:n lento Helsinki Kööpenhamina - Hampuri
a Paluu 9.7. klo 15.50 SAS:n lento Hampuri Kööpenhamina - Helsinki (perillä klo 19.50)
Hinta: lentomatkat ja laskutuslisä 377 €/henkilö.
Lisäksi tulee rekisteröintimaksu ja majoituksen
hinta.
Paikat on varattu Suomi näkyviin -arpajaisvoittajille, mutta jos tilaa jää, myydään loput paikat
varausjärjestyksessä. Soita Tuomo Holopaiselle,
puh.0400-677 293.
Varaukset: Matkatoimisto HRG, Helena Liljeström, helena.liljestroem@hrgworldwide.com
Paketti 4, 40 paikkaa
a Lähtö 5.7. klo 7.50 Finnairin lento
Helsinki - Hampuri
a Paluu 10.7. illansuussa bussilla Travemundeen
ja sieltä Helsinkiin Finnlinesin laivalla, jonne
saavutaan 12.7. klo 7.30. Laivassa majoitus on
joko yhden tai kahden hengen hyteissä.
Hinta: Lento- ja laivamatkat 610 €/henkilö (majoitus laivalla 2 hengen hytissä), tai 787 €/henkilö
(majoitus laivalla yhden hengen hytissä). Lisäksi
tulee rekisteröintimaksu ja majoituksen hinta.
Paikat (40 kpl) myydään varausjärjestyksessä.
Matka toteutetaan, jos vähintään 10 osallistujaa
ilmoittautuu tälle matkalle.
Varaukset: Uudenmaan Seuramatkat, Elisa
Jääskeläinen, elisa.jaaskelainen@uudenmaanseuramatkat.fi
Matkatoimistot pidättävät oikeuden hinta- ja aikataulumuutoksiin, jotka johtuvat heistä riippumattomista
syistä. Hintoihin ei sisälly matka- tai peruutusvakuutuksia ja siksi suositellaan, että matkustajalla on oma
matkavakuutus.

Irikset Wienissä
LC

Kouvola Iriksen leijonanaisia puraisi matkakärpänen pari vuotta
sitten toteutetulla Tallinnan matkalla.
Joulukuun alkupäivät ja itsenäisyyspäivän tuomat ylimääräiset vapaat mahdollistivat silloin matkaan lähdön, niin kuin
tänä vuonnakin.
Reissejuhdaksi, matkan järjestelijäksi
valittiin Tallinnan matkalle Ketosen Arja,
ja hyvin onnistuneen matkan jälkeen rooli
toistui Budapestin matkalla ja nyt Wienin
vierailulla.
Viisi leijonanaista seuralaisineen lähti
lentoon Frankfurtin kautta Wieniin. Kaupunki oli jouluvaloissaan ja joulutorien
runsaudessa vailla vertaa.
Jo ensimmäisenä päivänä, hotelliin
majoittumisen jälkeen löytyi paikallisten
leijonien glögikioski läheisestä kadunkulmasta, mistä tulikin koko viikonlopun
pysähtymispaikka.
Tutustuimme Wien Westin leijonien
jouluaktiviteettiin perusteellisesti, hyvää
oli niin punaviiniglögi kuin miedommatkin vaihtoehdot.

nälän ja annokset saivat ihmetyksen
aikaan, mihin vatsaan pieni nainen sen
pystyi syömään.

Itsenäisyyspäivän kunniaksi lauloimme
Maamme-laulun ja kuuntelimme you tuben kautta marssimusiikkia päiväkahvilla. You tuben kautta soitellen Raatteentietä matkasi taksiryhmä usean välimatkan, kun toinen ryhmä matkasi metrolla
halki kaupungin.
Julkinen liikenne toimi todella hyvin
isossa kaupungissa.
Paikalliset herkut Wienerschnitzel, koko lautasen kokoinen lihaleike ja Sacherkakku saivat tyydytettyä suuremmankin

Kolme päivää ja suuri kaupunki antaa
mahdollisuuden vain pintaraapaisuun
nähtävyyksien näkemisissä, mutta kaukokaipuu takaisin paremmin tutustumaan
eri paikkoihin jäi useaan mieleen.
Kotimatka viivästyi Frankfurtissa olleen runsaan lumisateen johdosta päivällä, mutta suuremmalla osalla matkalaisia
se ei merkinnyt isoa katastrofia.
Minnekähän Arja johdattelee Iriksen
leijonanaiset ensi vuonna?
Kiitos ihanasta Wienin matkasta.

Wienin ihanat konsertit houkuttelivat
toista puolta Iriksistä illanviettoon.
Ensimmäisessä konsertissa kuultiin
miltei sama ohjelma kuin uuden vuoden
konsertissa Wienin filharmonikkojen
Suomen televisiossakin esitettävässä konsertissa.
Toisena iltana koko seurueemme vieraili japanilaisen kapellimestarin ja kuoron
konsertissa samassa salissa, mistä uuden
vuoden konsertti televisioidaan.
Schönbrunnin linnassa oli ihailtavaa ja
historiallisen katsauksen kuuli jokainen
omasta kuulokojeestaan. Tutuksi tuli keisarinna Sissin elämä.
Kaupungin kiertoajelu näytti Wienin
merkittävät nähtävyydet; patsaat, julkiset
rakennukset ja koulu- sekä yritysmaailman merkittävät paikat.
Pyhän Tapanin kirkon katolta näki ilmakuvana laajasti yli koko kaupungin.

TEKEMISEN MEININKIÄ –
LC KOUVOLA
IRIKSILLÄ –
ANNETAAN
HYVÄN KIERTÄÄ.
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Kevätkonsertti
Ympyräkaupungissa
Lions Club Hamina järjestää perinteisen kevätkonsertin yhdessä Reserviupseerikoulun kanssa 8.5.2013 RUK:n Maneesissa.
”Tubulustrium”-konsertissa esiintyy Kaartin
soittokunta, kapellimestarina Marjo Riihimäki. Konsertti on samalla Sibeliusakatemiassa kapellimestariksi opskelevan Marjo
Riihimäen tutkintokonsertti.
Konsertin ohjelmistossa mm Karel Husan
Music for Prague 1968, kantaesityksenä
konsertin nimikkokappale Juuso Wallinin

Tubulustrium, solistikappaleena David R.
Gillinghamin Vintage ja solistina baritonitorvisti Jukka Myllys.
Kaartin Soittokunta pitää edustustehtävien lisäksi vuodessa nelisenkymmentä konserttia. Kevät-, syys- ja joulukonserttien ohella järjestettävissä konserteissa
soittokunta esittelee uutta puhallinmusiikkia omien sekä vierailevien kapellimestarien ja solistien kanssa. Soittokunta esiintyy
ympäri maata monissa kokoonpanoissa

kuva: SA-Kuva

sekä edustaa konsertein ja kuviomarssiesityksin Suomea myös ulkomailla.
Tuleva konsertti on kolmas LC Haminan järjestämä, aikaisemmat järjestettiin
2009 ja 2011. Kevätkonserttejä on järjestetty vuorovuosina Haminan Tattoon kanssa.
Tänä vuonna lisäarvoa konsertille antaa
Haminan 360-vuotismerkkipaalu.
Konsertin tuotto luovutetaan paikallisten
veteraanien ja nuorten tukemiseen.

Kummi ja kummitettava
Kahden Klubin yhteistyössä; Mikkeli/ Porrassalmi ja
Mikkeli/ Naisvuori on voimaa.
Kun Leijonat laittavat voimavaransa yhteen saadaan aikaiseksi suuria asioita, kuten viime kesänä Kuninkuusraveissa
Mikkelissä. Mikkeli Naisvuori ja Mikkeli Porrasalmi klubit
hoitivat n.6000 VIP-vieraan ruoka- ja juomatarjoilun kahtena päivänä kokkien avustamana.
Päivät olivat työntäyteiset, mutta antoisat. Lukuisia julkisuudenhenkilöitä oli paikalla ja Leijonat näkyivät iloisena
joukkona.
Naisvuori klubi kera kokkien valmiina ottamaan
kestitettävät vastaan. Kuva Outi Pulliainen
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PIIRIN
NORPPA
LC Kuusankosken ladypresidentti Anitta Miettinen (oik.) ja Sirpa Vartiainen
luovuttivat nipun elokuvalippuja Kuusankosken perhetukikeskukselle. Lahjoituksen otti vastaan ohjaaja Tuula Pakkala.

Perhetukikeskukselle
lahjaksi elokuvalippuja
LC Kuusankosken ladyt lahjoittivat sunnuntaina 21.10. Kuusankosken perhetukikeskukselle elokuvalippuja Kino 123:n ja Studio 123:n
näytöksiin.
Ladyt järjestivät 6.10. pidetyn Leijonapäivän iltabileitten yhteydessä
arpajaiset, joiden tuotolla liput saatiin.
Kunnan talous on nykyisin todella tiukalla, joten tällaiset vapaaaikaan kohdistuvat lahjoitukset ovat meille todella tärkeitä, totesi liput
vastaanottanut perhetukikeskuksen ohjaaja Tuula Pakkala tyytyväisenä.
Kuusankosken perhetukikeskuksessa on paikat kymmenelle lapselle
ja nuorelle sekä yksi turva-asunto.
Teksti ja kuva; Jukka Vartiainen

Parin viime kauden aikana ajellessamme piirin tehtävissä eri
tilaisuuksiin yhdeksi yleisimmäksi puheenaiheeksi nousi klubien aktivointi.
Mietittiin monen moista aktivointi-mahdollisuutta ja tapaa.
Omassa klubissani, LC Lappeenranta/Rakuunassa on puhuttu
jo monta vuotta klubivierailujen tekemisestä toisiin klubeihin
tutustuaksemme toisiin leijoniin ja samalla saamaan mahdollisia virikkeitä oman toiminnan kehittämiseen.
Tällä tavalla tuli puheeksi L-piirissä käytössä oleva Arne Ritarin kilvenryöstö. Siinä jollakin klubilla on hallussaan Arne
Ritarin kilpi, jota saapuu ryöstämään muiden klubien leijonia.
Onnistuneen ryöstön (saa kilven haltuunsa) tekee klubi, jonka
ryöstäjien luku kerrottuna kokouspaikkojen välisellä (oma ja
kilpeä hallussaan pitävä klubi) kilometrimäärällä on suurin.
Seuraavan kerran kilpi on ryöstettävissä sen haltuun saaneen
klubin klubi-iltana.
Tästä lähti mietintä käyntiin ja alettiin pohtia sen hyviä ja
huonoja puolia. Hyväksi nähtiin lyhyet etäisyydet verrattuna
Lappiin. Huonona taas mahdollista kiinnostuksen puutetta uuteen aktiviteettiin.
Viime kaudella puheeksi tullut ajatus toi tietoa II alueen 2. lohkossa käytössä olevasta Seita-paalun viemisestä toiseen klubiin
aktivoiden näin klubivierailuja. Seitapaalun seisottaminen klubissa maksaa sakkoa Saimaan norpan suojelemiseksi tehtävälle
työlle.
Viime kauden aikana lohkossa selvitettiin paalun kohtaloa
ja todettiin sen unohtuneen useaksi vuodeksi jonkun klubin
kaappiin.
Samoin selvisi IV alueen klubien keskuudessa oleva Juvan
Leijonan valtaus, jossa tarkoituksena on vähintään neljän leijonan voimalla hakea leijonapatsas omaan klubiin.
Valtaajien määrän ollessa tasan ratkaisee valtaajien pituus,
paino ja vyötärön ympärysmitta.
Näitä kolmea klubivierailuja aktivoivaa tapaa pohtimalla päädyttiin esittämään piirihallitukselle Piirin Norppaa. Sen tarkoituksena on klubivierailujen aktivointi kaikkien piirin klubien
kesken.
Ideana on, että Piirin Norppaa hallussaan pitävä klubi vie sen
vähintään kolmen leijonan voimin itse valitsemaansa klubiin.
Vienti tapahtuu kohdeklubin klubi-iltana ja sen on tapahduttava kahden viikon kuluessa sen haltuun saamisesta. Yli menevältä ajalta klubi maksaa sakkoa piirin tilille.
Piirin Norppa lepää kesä-elokuun. Piirihallitus hyväksyi esityksen kauden viimeisessä kokouksessaan.
Piirin Norpan toivotaan auttavan piirin klubeja monipuolistamaan omaa toimintaansa, suuntaamaan katseita myös oman
klubin ulkopuolelle ja samalla saamaan uusia leijona-ystäviä.
Piirin Norpan säännöt ja tietoa matkasta löytyy piirin nettisivuilta. Sen mukana seuraa Norppakirja, johon kirjataan kaikki
vientiin osallistuneet klubit ja leijonat.
Piirin Norpan suojelijana ja valvojana toimii toinen varapiirikuvernööri.
Piirikuvernöörin suostumuksella LC Lappeenranta/Rakuuna sai kunnian aloittaa Piirin Norpan matkanteon. Tarkoitus on
saada se liikkeelle helmikuun 2013 alussa.
Aktivoidutaan tälläkin tavalla saaden uusia kokemuksia, virikkeitä ja ystäviä. Pidetään Piirin Norppa liikkeellä!
Olli Katila
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Mäntyharjun markkinoista
muodostunut maankuulu perinne
Mäntyharjun keskusta-alue täyttyy ihmisistä joka
vuosi juhannuksen jälkeisenä maanantaina.
Silloin vietetään LC Mäntyharjun järjestämää
markkinatapahtumaa.
”Maanantaina tulee Mäntyharjusta mökki-Suomen pääkaupunki”,
kirjoitti maamme valtalehti viime kesänä markkinoiden jälkeen. Tähän on helppo yhtyä.
Markkinapäällikkö Heikki
Koljonen toteaa, että markkinoille tulee väkeä sadan kilometrin
säteeltä. Tosin mukana on paljon
myös pääkaupunkiseudulta tulevia kesäasukkaita.
Onhan Mäntyharjun 8000
mökkiläisestä lähes puolet pääkaupunkiseudulta.
Markkinat ovat LC Mäntyharjun vuosittainen pääaktiviteetti.
Perinteitä on, sillä nyt valmistautuu klubi jo 44:n kerran markkinoille.
Lähes koko ajan on markkinapäällikkönä toiminut Heikki

Koljoinen. Hän kiittää veljiä siitä, että tapahtuma on koko klubin
yhteistyön tulos.
Viime kesänä oli mukana yli
400 myyntikojua, jopa viisi maata oli edustettuna.
Kun markkina-vieraita oli arviolta yli 20 000, voidaan todeta
markkinoiden olevan todellinen
suurtapahtuma Mäntyharjun kokoisessa kunnassa.
Ongelmia on vuosittain varsin
vähän. Ehkä suurimmat ovat
autojen pysäköinti, onhan koko
keskusta täynnä myyntikojuja.
Samoin ongelmana on sähkön
saanti lähes jokaiseen kojuun.
Tarjolla on kaikkea perinteistä
markkinamyytävä: ilmapalloja, vaatteita, makeisia, koristeesineitä, erilaista syötävää – siis

Markkinat ovat LC Mäntyharjun vuosittainen pääaktiviteetti.

muikkuja, kahvia, makkaraa ja
hernekeittoa – leivonnaisia, kenkiä, kirjoja.
Uutuutena oli viime vuonna
mm. ”sytyketuohimetri”. Vain
mielikuvitus on rajana.
Yksi markkinoiden erikoisuus
on, että sitä mainostetaan vain
yhdellä mainoksella. Ei ole edes

nettisivuja. Kuitenkin väki löytää
perille. Tottumus on toinen luonto. Uusia myyjiä ja markkinaväkeäkin silti riittää.
Siis kaikille suunnaksi juhannuksen jälkeisenä maanantaina
Mäntyharju!
Toivottelee LC Mäntyharju
Esko Nikander

MÄNTYHARJUN
MARKKINAT
juhannuksen jälkeisenä
maanantaina 24.6.2013
Mäntyharjun keskustassa
l

l

Markkinapäällikkö
Heikki Koljonen
(040-5062956)
Tyhjät ruudut jaetaan
markkinapäivän aamuna

We Serve

LC Mäntyharju
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LC Mäntyharju
rakensi laavun
Aurinko laskee Matkoslammen toiselle puolelle. Nuotiotuli
valaisee laavulla istuvien kasvoja. Leijonamarssi kajahtaa.
Mäntyharjun lions clubin hallituksen kokous alkaa.
Repovesi on Mäntyharjun matkailun keskeinen teema.
Tunnuksena on: Mäntyharju – Repoveden kansallispuiston
pohjoinen portti. Matkailuideaan on tarttunut MÄSEK (Mäntyharjun seudun elinkeinojen kehitys oy), kunta, reissupolku
ja LC Mäntyharju.
Mäntyharjun leijonat miettivät, mitä näkyvää saataisiin
aikaan klubin 50-vuotisjuhlan lähestyessä. Seurauksena oli
idea leijona-laavusta. Useita paikkoja kartoitettiin. Lopulta
löytyi paikka Repoveden alueen tuntumasta, Matkoslammen
rannalta.
Laavulle vie vaellusreitti (maastopyöräreitti) Mäntyharjulta.
Paikka on ”erämaamaisemimmassa” kohdassa. Laavulle vie
myös pieni huoltotie. Mutta erämaan rauhassa saa matkailija
laavulla olla.
Laavun varustukseen kuuluu Laavu, jossa istumapaikat 15
hengelle, käymälä, upea tulisija, puuliiteri. laituri, pelastusrengas, soutuvene sekä nuotiopaikalle kuuluva kalusto.
Paikka on pienten ryhmien tarpeita palveleva intiimi kokonaisuus. On tarkoitus, että LC Mäntyharju kokoontuisi siellä
säännöllisesti keväisin ja syksyisin.
Laavun huollosta vastaa kunnan liikuntatoimi yhdessä
leijonien kanssa. Laavun ideoija ja ”isä” on ollut veli Juhani
Lyytikäinen.
Hän kertoo laavun kustannusarvion 10000€ pitäneen varsin
hyvin. Hieman alittuneenkin. Hän toivottaa myös naapuriklubit tervetulleiksi paitsi luontomatkailemaan Repovedelle, myös
pitämään pieniä kokouksia lions - laavulle.
Ja vaikka onkimaankin…
LC Mäntyharju
Esko Nikander

Heinolalaisten klubien
yhteinen suurhanke:

Tavoitteena työllistää
100 nuorta
Kesätyöpassilla
Heinolalaiset klubit ovat
mukana Kesätyöpassiprojektissa, jonka tavoitteena on työllistää 100
heinolalaista 14 - 17-vuotiasta nuorta kolmen
viikon kesätyöjaksolle
kesällä 2013.
Projekti tutustuttaa
nuoria käytännön työelämään kesätyössä, aktivoi heitä omatoimiseen
työnhakuun ja kouluttaa
nuoria työnhakuun liittyviin työhaastattelu ja
-haku tilanteisiin.
Ajatus projektista virisi LC
Heinola/Jyrängön klubissa ja
hyvin nopeasti mukaan saatiin
muut heinolalaiset klubit. Projektin käytännön asioiden hoitajaksi
saatiin Verkostosta Voimaa rakennemuutoshanke, joka vastaa
projektin käytännön toteutuksesta yhteistyössä klubien ja muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa.
Projekti on taloudellisestikin
suurhanke paikallisille klubeille,
koska heinolalaiset klubit tukevat
projektia yhteensä 5 000 eurolla
eli 1 000 eurolla/klubi.
Kesätyöpassi projektissa ovat
mukana Heinolan kaupunki,
Heinolan seurakunta, Heinolan
Yrittäjät ja Heinolan työnantajayhdistys sekä käytännön toteuttajina Verkostosta Voimaa projekti ja Jyränkölän setlementti.
Heinolan kaupungin lopullinen
osuus projektin rahoituksesta

vaatii vielä tätä kirjoitettaessa virallisen päätöksen.
Yritykselle tukea nuoren työllistämiseen
Kesätyöpassilla yritys työllistää nuoren kolmen viikon kesätyöjaksolle ja maksaa hänelle
palkkaa 500 €. Työllistävä yritys
vastaa lisäksi palkan sivukuluista.
Nuoret itse hakevat ja sopivat
kesätyöstä yrityksessä. Työnhakutilanteeseen he saavat Kesätyöpassin.
Kun yritys ja nuori sopivat kesätyöpaikasta, täytetty Kesätyöpassi ja työsopimus palautetaan
Jyränkölän setlementille.
Kesätyön ja palkan maksun
toteuduttua yritykselle maksetaan työllistämisestä tukena 250
€ projektin varoista.
Heinolalaiset klubit haluavat
Kesätyöpassi-projektin myötä olla mukana tukemassa ja kannustamassa nuoria tutustumiseen
työelämään yhteistyössä yritysten kanssa.

Tilausravintola
Mikkelin keskustassa!
Aija Lyytikäinen
0400 744 818

XIII HEINOLAN
KALAMARKKINAT
Satamassa 10.-11.8.2013

Järj. LC Heinola Sillat
Myyntipaikat ja lisätiedot:
Petri Häkkinen p. 040-5470 757
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Leo- ja leijonayhteistyö
D-piirissä ja Suomessa
Leot ovat leijonien vanhin
nuorisoaktiviteetti jo vuodesta 1965. Ensimmäinen
klubi perustettiin tällöin
Helsinkiin, ja se sai nimen
X-klubi. Myöhemmin klubin nimi muutettiin Leo
Club Helsinki/Lauttasaareksi.
Vuonna 1968 Lions Club
International hyväksyi leot
viralliseksi nuorisoaktiviteetikseen.
Tällä hetkellä Suomessa
on noin 20 klubia ja 200
jäsentä. Ympäri maailmaa
leoja on 150 000.

K

oska me leot
olemme leijonien
aktiviteetti, pääsemme tekemään
paljon yhteistyötä yhdessä leijonien kanssa. Pidämme yhteisen
vuosikokouksen, osallistumme
leijona-aktiviteetteihin ja luomme yhdessä uusia aktiviteetteja.
Lisäksi leot ja leijonat voivat auttaa toinen toistaan asioissa, jotka
tuntuvat toiselle vaikealta.
Leo Club Hamina on tehnyt useita aktiviteetteja yhdessä
taustaklubinsa leijonien kanssa.
Vuosi sitten maalasimme joulu-

Tiernatytöt.
markkinoita varten luudanvarsia
spray-maaleilla LC Haminan
kanssa. Työ oli hauskaa ja helppoa. Oli myös antoisaa saada
tutustua haminalaisiin leijoniin
paremmin.

Aktiviteettiin oli jokaisen
helppo osallistua, ja lämmin joulumieli oli taattu. Tammikuussa
leot toimivat narikassa ja kahvittajina leijonien musiikkitapahtumassa.

Jouluna 2012 Haminassa taas
paketointiin yhdessä joululahjoja
paikallisessa ruokakaupassa.

Hieno yhteisaktiviteetti leoille
ja leijonille voisi olla myös Auta
lasta – auta perhettä.

Aktiviteetin ajatuksena on
pystyttää ruokakauppaan piste,
jossa pyydetään asiakkaita ostamaan ylimääräinen tuote väkivallanuhrien lapsille ja perheille.
Leohallitus teki aktiviteetin
yhdessä LC Helsinki/Finlandian
kanssa hienoin tuloksin isäpäivän
edellä. Hallituksen mieliä lämmitti aamuinen aktiviteetti koko

GOLFAA PUUMALASSA
Rennosti maalaismaisemassa, 9 väylää (Par 35), Range
Pay & Play, myös ilman Green Cardia.
Vierasvenelaituri 300 m Kietävälänvirralta.
Tutustumis- / TYKY-tilaisuuksia. Tule ja kokeile porukalla!
Alkeis- ja Green Card kursseja + muuta Pro-koulutusta.

Suomenniemi puh 010 441 7350
Ristiina puh 010 441 7360
Mäntyharju puh 010 441 7370

Kostioniemi Golf Osuuskunta www.kostioniemigolf.fi
Kostioniementie 203, Viljakansaari, Puumala
Pj. Pentti Kantola 0400-657913 penakan@gmail.com
Pro Pertti Ahokas 040-8253596 pertti.ahokas@gmail.com
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viikonlopun ajan.
Voimme toki tehdä yhteistyötä
myös muulloin kuin aktiviteettien yhteydessä.
Allekirjoittanut on saanut vierailla useissa Haminan ja Lappeenrannan leijonaklubeissa sekä D-piirin alueen foorumeissa.
Kaikki vierailut klubi-illoissa
ovat olleet onnistuneita ja miellyttäviä kokemuksia. Jokaisessa
klubissa leijonat ottivat nuoren
leon avosylin vastaan ja kuuntelivat kiinnostuneina, mitä leolla
oli kerrottavana.
Nämä yhteiset positiiviset kokemukset ovat todella tärkeitä sekä leijonille että leoille. Ovathan
leot tulevaisuuden leijonia!
Kirjoittanut
Aino-Maija Laitinen

Imatralaisklubit
mukana
nenäpäiväkamppanjassa

I

matralaisklubien osallistuminen valtakunnalliseen nenäpäivä
keräykseen toteutettiin lipaskeräyksenä paikallisessa
Prismassa. Mukana oli talkoolaisia kaikista Imatran
klubeista, sekä YLE EteläKarjalan radiosta.
Uutena piirteenä edellisvuosiin oli pieni musiikkituokio keräyshetken alussa.
Musiikista vastasivat ja paikalla ollutta yleisöä viihdyttivät Ylen puolelta Petri Kivimäki ja Vesa Winberg sekä
LC Imatra / Vuoksi klubista
Hannu Sopanen.

Leo Club
Hamina

L

eo Club Hamina
on joulukuussa 2011
elvytetty klubi, joka on
toiminut myös aiemmin.
Tällä hetkellä klubissa on 17
virallista jäsentä, jotka ovat jakaantuneet 40 kilometrin säteelle
toisistaan.
Toimintaa klubilla on ollut kesästä 2011 alkaen, kun D-piirin
kansainvälisen nuorisoleirin jälkimainingeissa innostus leoista
syntyi.
D-piirissä on Haminan klubin
lisäksi toinen klubi, Leo Club
Lappeenranta. D-piirin piirikuvernöörinä on tällä hetkellä
Juhani Nyyssönen.
Klubi on tehnyt kaudella useita erilaisia aktiviteetteja ja järjestänyt epäsäännöllisen säännöllisesti klubi-iltoja.
Alkukaudesta klubi tapasi pienehköllä porukalla. Klubissa oli
silti useita aktiviteetteja, laulu- ja
leikkihetki lapsille päiväkodissa,
Hyvänmielenpäivän hautausmaavisiitti sekä Tiernapoikaesitys.
Kaikki aktiviteetit toimivat
mahtavasti myös uudelle klubille, koska ne olivat melko help-

Laskiaisrieha
Virojoella
Lapinvuorella.
poja ja nopeita järjestää.
Päiväkotiretki vaati suunnittelukeikan Hesburgeriin, mukana
tietysti iso läjä lastenlaulukirjoja
ja aikaa lauleskella niitä kahvittelun lomassa.
Tiernapoikia valmistellessa
haastavinta oli vuorosanojen
harjoittelu, josta suuren kunnian
saa Herodeksen esittäjä, jolla on
selkeästi eniten opittavaa.
Esityksissä oli hienoa nähdä,
kuinka paljon vaivannäköä arvostettiin. Tuli todella arvokas
olo, ja pankkitili myös koheni
kummasti! Eikä naurultakaan
vältytty..
Joulun jälkeen ryhmä suureni
lähes kaksinkertaiseksi. Klubi
aloitti toisen puolikkaan räväkällä edustuksella eri kansallisissa
tilaisuuksissa, kuten Vihdissä ja
Riihimäellä. Lisäksi klubi-iltojen
repertuaaria laajennettiin.
Laskiaisena klubi keräsi hynt-

Tilintarkastus Harjula Ky

Savontie 3, II kerros, 18100 HEINOLA, puh 03 715 2984, gsm 040 553 2248
fax 03 715 2994, jouko.harjula@harjula-ky.inet.fi, www.tilintarkastusharjula.com

Lisäksi Lämpöä Karjalan Lapsille-projektia hoidetaan. D-piirissä järjestetään myös piirikokous kevään aikana.
Klubi on todella vireä toisella
kaudellaan. Myös ensi kaudella
heillä on hienot virkailijat ja upea
jäsenistö, minkä vuoksi loistavaa
jatkoa odotellaan!
Kirjoittanut
Aino-Maija Laitinen

PALVELEVA

Eero Majuri
LC IMatra / Vuoksi
tiedottaja

Lionspiirin 107-D
kausijuLkaisu 2012–2013

LEIJONA
ns.fi
w.lio

- vuositilintarkastukset ja valvontatarkastukset
- yritysanalyysit
- yrityksen arvonmääritykset ja yrityskaupat
- verosuunnittelu, verovalitukset
- voimavaratodistukset liikennelupia varten

Aktiviteettirintamalla klubi
avusti paikallisia leijonia heidän
vuotuisessa musiikkitapahtumassaan sekä Haminan vanhaa
apteekkia 280-vuotissynttärijuhlilla.
Kevään aikana klubi aikoo
vielä käydä sairaalassa lastenosastolla viihdyttämässä sairaita ilmapallokoirilla, -jyrsijöillä
ja -miekoilla.

ww

HTM Jouko Harjula

tyyt yhteen ja lähti pulkkamäkeen.

Keräystapahtumaan osallistui yhteensä 13 Leijonaveljeä, sekä yksi Lady.
Yle Etelä-Karjalan radion
kautta keräystä vauhditettiin useilla mainoskatkoilla.
Lisäksi keräyspaikalta lähetetiin suoria haastatteluja
lähetykseen.
Radion mukanaolo auttoi
näin osaltaan huomattavasti
keräyksen onnistumista. Siitä Imatralaisklubit haluavat
lausua parhaat kiitokset Yle
Etelä-Karjalan radiolle.
Keräyksen tuotto tässä
kolmannessa toteutetussa lipaskeräyksessä oli kaikkien
aikojen paras.
Taas nähtiin kuinka kansan käsi on karttuisa, kunhan vaan saadaan organisoitua tapahtuma.
Imatran Lionsklubit saivat
taas hoidettua kunnialla tämän kertaisen nenäpäiväkeräyksen.

Julkaisija: Suomen Lions-liitto ry:n piiri 107 D
Päätoimittaja: PK Juhani Nyysönen
Sivunvalmistus: RS-Taittotyö, puh. 044 323 8412
reijo.saavalainen@surffi.fi
Painopaikka: Kirjapaino Seppo Oy Lappeenranta
Painosmäärä: 5000 kpl
ISSN-L 2323-3443 ISSN 2323-3443
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D-piirin golf-kisa kärsi
pelaajien puutteesta
Mihin on kadonnut piirin golfaajien kilpailuinto? Kuusankosken
Eerolassa 16.9.2012 järjestettyyn
D-piirin kilpailuun osallistui ainoastaan 14 golfin harrastajaa,
mikä edustanee todella pientä
osaa piirin kaikista alan harrastajista.
Kaiken lisäksi kisa jouduttiin
kertaalleen perumaan kesäkuun
alussa osanottajien vähyyden
vuoksi.
Poissaolijat kyykistyköön, sillä
näiden 14 kilpailijan kesken saatiin aikaan mitä mukavin kilpailutapahtuma säänkin suosiessa
leijonien aherrusta viheriöillä.
Kisan voitti Kouvolan Hansaklubin Kari Fihlman, joka kotikenttänsä metkut hyvin tuntien
päätyi tasoitukselliseen voittotulokseen 72.
Mainion vastuksen hänelle
tarjosi kilpailun ainoa nainen,
LC Mikkeli-Naisvuoren Alice
Virtanen päätyen tulokseen 75.
Kolmas oli myös Mikkelistä LCNuijamiehen Jorma Hietanen

Kari Fihlman ja Alice Virtanen, Leijonien D-piirin golfmestarit komeine pysteineen.
tuloksellaan 79.
Erikoiskilpailuissa taitavimmat olivat lähimmäs lippua väylillä 5 ja 14 Aki Koivula LC Hansasta Kouvolasta ja Alice Virtanen. Väylällä 6 Pisimmän driven
tykitti Elimäen LC Ratsun Pekka
Urpalainen.
Teksti ja kuvat;
Jukka Vartiainen

LC Juvan Heikki Karvinen herättää taatusti huomiota golfpiireissä itse tekemällään upealla golfbagillään.

Huipputason urkumusiikkia Heinolassa
LC Heinola/Jyränkö järjesti jo
perinteisen Henri Herstan urkukonsertin Heinolan kirkossa.
Tällä kertaa konsertti järjestettiin
Isänpäivänä 11.11.2012. Ohjelmisto koostui Johann Sebastian
Bachin (1685-1750) sävellyksistä.
Heinolalaisia urkumusiikin ystäviä hellittiin jälleen kerran upealla klassisen musiikin konsertilla. Henri Hersta aloitti musiikkiopintonsa Heinolan musiikkiopistossa vuonna 1989 ja opiskeli
urkujensoittoa myös yksityisesti.
Hän on opiskellut SibeliusAkatemiassa, esittävän säveltaiteen koulutusohjelmassa sekä
lukuisilla mestarikursseilla.

Henri Hersta on konsertoinut
ympäri Suomea solistina ja kamarimuusikkona.
Taiteellisten ansioidensa perusteella hänet valittiin vuonna
2001 Lahden kansainvälisen
urkuviikon ja 2008 Pori Organfestivaalin nuoreksi taiteilijaksi.
Tällä hetkellä Hersta työskentelee Vihdin seurakunnan vs.
kanttorina.
LC Heinola/Jyränkö kiittää
Henri Herstaa ja Heinolan seurakuntaa yhteistyöstä konsertin
järjestämisessä.
Konsertin tuotto ohjataan hyväntekeväisyyteen.

LC Lappeenranta/Rakuunan lion Kyösti Koivusalo vastaanotti Jyväskylän
vuosikokouksessa IP Wing-Kun Tamin palkinnon puiden istuttamisesta.
Palkinnon luovuttivat 2. kansainvälinen presidentti Barry Palmer ja
Tapani Rahko.

Piirihallituksen marraskuun kokouksessa edellinen LCIF-tmkpj Markku
Vihavainen sai piirikuvernööriltä säätiön kunniakirjan hyvin hoidetusta
työstä yhteiseksi hyväksi.
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Aarne Ritari säätiö ja apurahat
Apurahamuodot
Apurahat luokitellaan kolmeen
eri luokkaan, joista I-luokka on
ns normaali säätiön apurahaohjesäännön mukainen apuraha.
Tämä myönnetään klubin
palveluaktiviteettiin ja suuruudeltaan se on enintään 50 % aktiviteetin rahamääräisistä kustannuksista ja tällöin klubin oma
rahallinen panostus on vähintään
samansuuruinen.
Klubilaisten omaa työpanosta
ei rahoiteta ja pienin myönnettävä apuraha on suuruudeltaan
1000 euroa.
l l l

II-luokan apurahat kohdistuvat
ns yleishyödyllisten yhteisöjen
omistamiin kohteisiin.
Tälläisiä ovat esim kuntien ja
seurakuntien omistamiin kohteisiin kohdennetut aktiviteetit.
Näissä säätiön avustuksen
suuruus on enintään 25 % kohteen rahallisista kustannuksista
ja klubin osuus näin olle 75 %.
l l l

III-luokan apurahoja säätiön
hallitus voi harkintansa mukaan
jakaa kauden aikana enintään
10 000 euroa.
Näiden apurahojen suuruus
voi olla enintään 50 % klubin
käyttämästä rahasummasta.
Apurahan suuruus on minimissään 250 euroa ja enintään
1000 euroa.
Edellä mainittujen lisäksi säätiö
myöntää apurahoja klubeilla sellaisissa tapauksissa, missä klubin
alueella on jotain perhettä kohdannut katastrofi. Tällaisia ovat
tulipalo tai huoltajan kuolemantapaus.
Tällaisia apurahoja myönnettäessä säätiö voi harkita edellä mainittua 50 % omarahoitusosuuden
tai vaadittavan palvelutyön osalta.

Apurahojen
hakeminen
Apurahoja haetaan säätiön virallisilta kotisivuilta löytyvällä
hakemuslomakkeella, jota voidaan täydentää tarkentavilla liitetiedoilla.
Mukana on oltava yksilöity
kustannusarvio, hankesuunnitelma mahdollisine piirustuksineen,
toteutusaikataulu sekä pöytäkirja
klubin päätöksestä sitoutua kyseiseen palveluaktiviteettiin.
Täytetty lomake liitteineen toimitetaan piirin AR-toimikuntapuheenjohtajalle, joka tarkastaa

Aarne Ritari-säätiön tärkein toiminta-ajatus on sen
perustamisesta vuodesta 1986 lähtien ollut suomalaisen Lion-toiminnan tukeminen.
Konkreettisimmin tämä on näkynyt klubeille erilaisten aktiviteettien toteuttamiseen myönnetyissä
apurahoissa.
Kun kuitenkin toiminnan sykli klubitasolla on yksi
vuosi ja monesti kerätty tieto siirtyy kerääjien myötä
toimintavuoden jälkeen ns hiljaiseksi tiedoksi, niin
haluan palauttaa mieleen eräitä prinsiippejä.
hakemuksen liitteineen, liittää
mukaan oman lausuntonsa ja
toimittaa ne edelleen säätiön hallituksen käsittelyyn.
Säätiön hallitus käsittelee saapuneet päätökset seuraavassa kokouksessaan ja antaa päätöksestä
klubille kirjallisen tiedonannon.
Apuraha maksetaan yhdessä tai
useammassa erässä klubin hallinnoimalle pankkitilille, miltä
tililtä kaikki aktiviteetin kulut
maksetaan.
Saatuaan AR-säätiön apurahan, voi klubi hakea uutta apurahaa aikaisintaan kolmen vuoden
kuluttua apurahan myöntämisestä.
Apurahaa voi hakea paitsi yksittäinen klubi niin myös useammat klubit yhdessä.

Selvitys apurahan
käytöstä
Kohteen valmistuttua tulee klubin antaa kirjallinen selvitys apurahan käytöstä viimeistään vuoden kuluttua myöntämispäivästä.
Selvityksessä tulee olla liitetietoina asianomaiset kulutositteet
sekä yli 2000 euron apurahoissa
myös toiminnantarkastajien lausunto.
Lisäksi tarvitaan klubikokouksen päätös siitä, että kohde on valmis ja luovutettu hakemuksessa
mainittuun käyttötarkoitukseen.
Apurahan käyttötarkoitusta ei
voida muuttaa ilman säätiön antamaa lupaa.
Mikäli kohteen aloitus raukeaa tai jostain syystä aloitusta ei
voidas toteuttaa, tulee apuraha
palauttaa säätiön tilille.

Miksi apurahaa
ei myönnetä
Suurin hylkäysten syy on se, että

apurahaa haetaan ns varainhankinta-aktiviteetille eikä sääntöjen
mukaiselle palveluaktiviteetille.
Suomen Lions-liiton kertaluontoiset tai jatkuvat aktiviteetit
eivät ole säätiön apurahakohteita,
näistä esimerkkinä Lions-Quest
ohjelma.
Myöskään huume- ja päihdetyöhön samoin kuin ulkomaisiin
kohteisiin ei avustusta myönnetä.
Myöskään historiakirjat tms
dokumentaatiot samoin kuin yhteiskunnan vastuulla olevat muistomerkit jäävät mainittujen avustusten ulkopuolelle kuten myös
klubien tekemät lahjoitukset.

Merkillepantavaa on myös, että kohdetta ei voi aloittaa ennen
apurahapäätöksen tekoa.

Oleellinen tiivistäen
Merkittävää on, että apuraha
myönnetään pääsääntöisesti
klubien palveluaktiviteeteille eli
leijonat ovat itse mukana työssä.
Pelkkä leikkimökin osto ei vielä muodostu aktiviteetiksi.
l l l

Piirin AR-toimikunnan puheenjohtajan toimikausi on kolmen
vuoden mittainen ja häneltä saa
ajantasaista informaatiota kaikesta säätiön toimintaan liittyvästä.
Oma toimikauteni päätyy
tämän kauden jälkeen ja kiitän kaikkia D-piirin klubeja ja
leijonia kuluneista vuosista ja
yhteistyöstä ja toivotan niin seuraajalleni kuin kaikille klubien
ARS-leijoneille hyvää alkanutta
vuotta 2013
Uskon, että toimintamme seurauksena tämä kotimaamme on
hitusen parempi paikka olla ja
elää.
Matti Kirves
LC Hirvensalmi
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Nelosalueen ykköslohkon
klubien yhteistapaaminen
Lohkon klubien avainhenkilöt kokoontuivat
yhteiseen tapaamiseen
Heinolassa Jyränkölän
Syrjälä-salissa 27.9.2012.
Tilaisuuden aluksi Jyränkölän toimitusjohtaja Kari Hahl kertoi
Jyränkölän Setlementin
toiminnasta ja organisaatiosta.

J

yränkölän vapaaehtoistyön
johtaja Teija Naakka kertoi
Jyränkölän vapaaehtoistyöstä, jonka rungon muodostaa
Tuttavantupa ja muu asukastoiminta.
Tuttavantupa, jonka toiminta
aloitettu 1992, on sosiaalinen
kohtauspaikka ja vapaaehtoistyön organisoinnin keskus.
Tärkeä rooli on myös Kämmen toiminnalla, joka on säännöllistä elintarvikejakelua vähävaraisille.
Viime vuonna toiminnassa oli
mukana 120 vapaaehtoistyöntekijää, jotka tekivät yhteensä yli
18 000 tuntia vapaaehtoistyötä.
Projektipäällikkö Kati Hämäläinen kertoi Jyränkölän TieAuki
-projektista, joka tarjoaa työjaksoja Jyränkölän toimintayksiköissä.
Toiminnassa tarjotaan tutustumista Jyränkölän työtehtäviin, ohjaamista ja työkyvyn arviointia.
Projekti järjestää myös palkkatukipaikkoja sekä työharjoittelu-,
työkokeilu- ja työelämävalmennuspaikkoja.
Projektin toimintaan kuuluu
myös erilaisia koulutuksia, vertaistapaamisia ja opintoretkiä.
Projektin tavoitteena on myös
välityömarkkinoiden kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden
kanssa sekä yritys- ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen.
Vuonna 2011 toimenpiteiden
piirissä oli yhteensä 109 henkilöä.

Ankkuritoiminta
Pekka Airamo, Pekka Pusa ja
Ville Forstedt kertoivat Ankkuri
toiminnasta, joka toimii PäijätHämeen poliisilaitoksen yhteydessä osana Päijät-Hämeen turvallisuussuunnitelmaa.
Projektissa ovat mukana Päijät-

(LEF 2013) ensi vuoden elokuussa Himoksella.
LEF on eurooppalaisten Leojen vuotuinen kohokohta, joka
kokoaa yhteen aktiivisimmat
Leot. Tapahtumaan odotetaan
400 vierasta.
Tapaamisessa keskusteltiin
myös Leojen tulevasta vuosikokouksesta. Suomen Leojen vuosikokous pidetään Lions-liiton
vuosikokouksen yhteydessä Heinolassa kesäkuussa 2013.

Piirikuvernööri
mukana tapaamisessa
Lohkon klubien avainhenkilöt kokoontuivat yhteiseen tapaamiseen Jyränkölän Syrjälä-saliin.

D piirin Leo piiripresidentti Alina Mustamaa (oikealla) ja Leojen hallituksen varapresidentti Aino-Maija Laitinen kertoivat Leo-toiminnasta
Hämeen poliisilaitos, Päijät-Hämeen sosiaalipäivystys, Lahden
seurakuntayhtymä, Lahden nuorisopalvelut sekä Päijät-Hämeen
alueen kunnat.
Toiminnan tavoitteena on nopea puuttuminen nuorten (13 - 18
v) rikoksiin ja häiriökäyttäytymiseen rikoskierteen katkaisemiseksi.
Ankkuritoiminnassa tuetaan
nuorta tarjoamalla mahdollisuus
luottamuksellisiin keskusteluihin, koulunkäynnin ja harrastusten tukemiseen, työharjoittelupaikkojen etsimiseen sekä
elämänhallintaan.
Usein taustalla on rikkinäisiä
ja moniongelmaisia perheitä.
On laskettu, että yhteiskunnan
ulkopuolelle jäävä nuori maksaa
yhteiskunnalle elämänsä aikana
1,2 miljoonaa euroa.
Toiminnan piirissä on ollut
vuonna 2011 300 nuorta ja 2012
noin 400 nuorta. Heinolasta toiminnan piirissä on ollut noin 30
nuorta.

Aktiivista Leo-toimintaa
piirissä
D-piirin kauden 2012-2013 Leojen piiripresidentti Alina Mustamaa ja Leohallituksen varapresidentti Aino-Maija Laitinen
kertoivat Leo toiminnasta.
Suomen Leot järjestävät kansainvälisen Leo Europa Forumin

DG Juhani Nyyssönen kertoi
Suomen Lions-liiton kaikkien
aikojen suurimmasta kehitysyhteistyöhankkeesta Ratnapuran
silmäsairaalasta Sri Lankassa.
Sairaala avattiin elokuussa
2011 ja leikkaukset aloitettiin
tammikuussa 2012.
Vajaan vuoden aikana sairaalassa on ollut rekisteröityjä potilaita yhteensä 4 723 ja potilaskäyntejä yhteensä 8 811. Yksi kirurgi on leikannut 329 potilasta.
Harmaakaihi leikkausta odottavia potilaita on jonossa. Tavoitteena on saada 2 kirurgia lisää.
Leikkauksia on tehty 10 vuotta vanhalla laitteella. Uusi laite
on jo otettu käyttöön ja se on
moninkertaistanut leikkauksien
määrän.
Ratnapuran silmäsairaalaprojekti on vahva näyttö meidän
leijonien auttamishalusta ja yhteistyöstä.
Piirikuvernööri ojensi 100 %
presidentin ansiomerkin LC Heinola/Siltojen edellisen kauden
presidentille Pekka Ahoselle ja
LC Heinola/Jyrängön edellisen
kauden presidentille Kari Koposelle.

UUTUUS
HTH PREMIUM.
93 UUTTA
OVIVAIHTOEHTOA

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

ELÄMÄSI TÄRKEIN HUONE
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JOULUMIELTÄ LÄHIMMÄISILLE
LC Mikkeli/ Savon-Jousi toteutti jo neljännen
kerran joululahja-aktiviteetin. Tällä kertaa kohteena oli 38 vähävaraista, yksinäistä ikäihmistä
Mikkelissä.

J

oululahjapaketit pitivät sisällään jouluherkkuja kuten
kinkkuja, suklaakonvehteja,
joulupipareita, joulutorttuja, lanttu- ja porkkanalaatikoita, kahvia,
omenoita ja silliä.
Itse kullekin saajalle oli kirjoitettu joulukortti. Kaikki lahjat
pakattiin pahvilaatikoihin ja käärittiin kauniiseen joulupaperiin.
Joulupakettien jako tapahtui
muutamaa päivää ennen joulua
ja ne vietiin jokaiselle henkilökohtaisesti.
Aikaa käynnille varattiin riittävästi eli keskimäärin 15 min. /
saaja. Mukana pakettien luovuttamisessa oli sekä ladyja että veljiä, yhteensä 3-5 henkilöä.
Aluksi kerroimme, ketä olemme,
mitä lionit tekevät ja mitä paketit pitävät sisällään. Sen jälkeen
muisteltiin saajan lapsuudenajan
joulunviettoa, kysyttiin, onko läheisiä ja jos oli, niin missä päin
maailmaa.
Keskusteltiin joidenkin kanssa
heidän työurastaan ja muutaman
sotaveteraanin kanssa heidän kokemuksistaan siellä jossakin.
Vieraille selvisi, miten elämä
oli itse kunkin kuljettanut eri
paikkojen kautta Mikkelin Rantakylään.

LC Mikkeli/Savon-Jousen edustajat (2 vas.) Hilkka Vänttinen, (3 vas.) Sakari Kuukkanen, (4 vas.) Tapani Vänttinen sekä (4 vas.) Matti Elo, lähdössä jakamaan joululahjoja. Mukana myös Savilahden Vanhaintukiyhdistyksestä Seppo
Nypelö (vas.) ja Keijo Siitari (oik.). Kuva lion Janne Westerlund
Tuleva joulunvietto käytiin
myös läpi. Lopuksi laulettiin yhteisesti joululaulu.
Voin sanoa ainakin omasta kokemuksesta, että vierailut vetivät
hiljaiseksi.
Näimme ja kuulimme sellaista,
mitä ei välttämättä toivoisi omalle kohdalleen.
Yksi asia oli yksinäisyys ja
tietenkin myös monet fyysiset ja
psyykkiset sairaudet, jotka olivat
näiden ihmisten osana. Monet
heistä olivat hyvin iäkkäitä, van-

hin 96 vuotta.
Ja hyvin monen eteisen nurkasta löytyi ”rolle”.
Käyntimme koettiin mieluisaksi ja lahjat tarpeelliseksi. Moni silmä kostui, ja kädenpuristuksesta sekä hyvän joulun toivotuksesta voi päätellä myös saajan sen
hetkistä mielentilaa.
Paketit tehtiin yhdessä ja siinä
mukana olivat ladyt Raili Anttalainen ja Hilkka Vänttinen sekä
veljet Sakari Kuukkanen, Janne
Westerlund, Seppo Anttalainen

ja Tapani Vänttinen. Joulukortit
kirjoitti lady Hilkka Vänttinen.
Pakettien jaossa olivat mukana
ladyt Raili Anttalainen ja Hilkka Vänttinen sekä veljet Seppo
Anttalainen, Matti Elo, Sakari
Kuukkanen, Janne Westerlund
ja Tapani Vänttinen.
Joulutortut paistoi lady Kaija
Westerlund. Kiitokset kaikille
aktiviteetissa mukana olleille.
Tällainen toiminta on leijonatoimintaa parhaimmillaan.
Lion Tapani Vänttinen

Piirin lentopallomestaruudesta
kilvoiteltiin usean vuoden tauon
jälkeen 4.2.2012 Ruokolahdella.
Mukana oli loppujen lopuksi
kolme joukkuetta ennakkoon
useamman osoittaessa kiinnostusta turnaukseen. Sopuisissa
ja hyvähenkisissä otteluissa
voittajaksi saatiin LC Ruokolahti,
toiseksi LC Virolahti-Miehikkälä
ja kolmanneksi LC Lappeenranta/Rakuuna.
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K

otimaassa kauden
alkuun kuului perinteinen piirihallituksen johtoryhmän nuijanvaihtotilaisuus, tällä kertaa kauniissa Juvan maalaismaisemassa.
Aurinkoisen päivän antina oli
tutustumista ja kehittäviä keskusteluja vinkkeinä alkavaan
kauteen.
Piirihallituksen kokouksia pidettiin neljä perinteiseen tapaan
lauantaisin ympäri piiriä.
Syntyneen keskustelun pohjalta kuluvalla kaudella tehty kokeilu kokousten siirtämiseksi arkiillalle on osoittautunut oikeaksi.
Osanotto on selkeästi parempi
näin ja työssä käyvien kortilla
olevat vapaat viikonloput voidaan rauhoittaa perheelle.
Kuvernöörineuvoston kokouksia pidettiin kauden aikana neljä
eri puolilla Suomea perinteisen
kaavan mukaan.
Toivoen neuvostomme murina
vallinnutta käytäntöä kohtaan
oli osaltaan edesauttamassa tälle
kaudelle tullutta uudistusta koskien kokouskäytäntöä.
Nyt voidaan oikeasti sanoa kuvernöörineuvoston olevan liiton
ylin päättävä elin vuosikokouksen jälkeen. Uudistus oli todella
tarpeen, kiitokset sen toteuttaneille.
Toiset varapiirikuvernöörit olivat valitettavasti edelleen vailla
koulutusta, mutta onneksi sekin
asia on korjattu tällä kaudella.

K

auden aikana sain myös
mahdollisuuden osallistua
kuvernöörineuvoston edustajana
NSR –kokoukseen (pohjoismaiden yhteistyöneuvosto) Reykjavikissa.
Oli mukava tavata pohjoismaisia leijonia ja tuttuja jo vuosien
takaa.
Kauden parasta antia olivat
ehdottomasti klubivierailut. Kuvernööritiimi (piirikuvernööri ja
molemmat varapiirikuvernöörit)
vieraili kaikissa piirin klubeissa ja
piirikuvernööri tai sijainen klubien juhlissa.
Uusi käytäntö osoittautui
hyväksi ja toimivaksi. Yksi hienoimmista tilaisuuksista oli veteraanijuhla Utissa, missä sain
kunnian edustaa piiriämme. Tilaisuus oli hieno yhteistyönäyte
Kouvolan seudun klubeilta.
Kaikki klubit ovat erilaisia ja
toimivat omalla tavallaan. Hyvä
näin.
Klubin toimivuutta ei kannata
arvioida klubin jäsenmäärän mukaan, sillä yli neljänkymmenen
leijonan klubilla saattaa olla suurempia ongelmia kuin alle kah-

Kausi alkoi kansainvälisessä vuosikokouksessa Seattlessa, Boeingin ja Starbucksin kotikaupungissa.
Me 14 suomalaista piirikuvernöörielektiä muiden 741 elektin
kanssa saimme opastusta tulevaan ennen vuosikokouksen alkua.
Vuosikokouksen aikana saimme nauttia hyvistä puhujista ja korkeatasoisesta ohjelmasta.
Parasta antia oli aistia kansainvälistä leijonahenkeä ja tavata
leijonia ympäri maailmaa. Pohja kuvernöörikaudelle oli luotu.

MENNYTTÄ
KAUTTA
2011 – 2012
MUISTELLEN

denkymmenen leijonan klubilla.
Myös ongelmat ovat klubeilla
erilaisia. Yhteinen ongelma on
kuitenkin jäsenien pitäminen
klubeissa.
Tärkein apukeino on valita
toimintaan sitoutuvia jäseniä.
Tätä auttamaan laadittiin Muistiksi kummille –ohje, joka löytyy
piirin sivuilta jäsentoimikunnan
linkkinä.
Klubin tulisi toteuttaa toimintansa oman jäsenistönsä mukaan
periaatteella kaiken ikäisille jotakin.
Käytännössä tämä lienee vain
tavoite, mutta selvittämällä aika
ajoin mitä jäsenet haluavat, voidaan asiaa auttaa.
Strategian tekeminen klubille auttaa hahmottamaan missä
mennään ja minne halutaan
mennä. Ja kaikki tämä tapahtuu
klubin yhdessä sovittujen arvojen
ohjaamina.

K

auden aikana aloitettiin lohkon puheenjohtajien kouluttaminen piirissä ja voi ilolla todeta tämänkin asian parantuneen
tälle kaudelle.
Uusien jäsenten opastamiseksi
tehtiin koulutuspaketit oleellisimmista asioista ja ne löytyvät
piirin sivuilta koulutustoimikunnan alta.
Klubivirkailijakoulutuksen paketit päivitettiin ja koulutukseen
otettiin mukaan klubin jäsenjohtajat ja tiedottajat.
Kokeiltiin myös näiden virkailijoiden kouluttajien kou-
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luttamista, mutta sitä ei koettu
tarpeelliseksi. Koulutuksesta ei
kuitenkaan ole hyötyä ellei ole
koulutettavia.
Kaikkien klubivirkoihin alkavien tulisi osallistua tarjottuun
koulutukseen riippumatta siitä,
monettako kautta kyseisessä virassa toimii.
Aina oppii uutta ja ajan tasalla
pysyminen takaa klubille ajantasaisen tiedon klubin toiminnasta
myös ulospäin.
Lyhenteen PNAT (piirikuvernöörin neuvoantava toimikunta)
käytöstä pyritään pääsemään
pois unohtamatta tapahtumien
alkuperäistä luonnetta.
SuurPNAT sai nimekseen piirifoorumi, aluePNAT muuttui
aluefoorumiksi ja lohkoPNAT
lohkokokoukseksi.

N

ämä kaikki ovat klubeille
erinomaisia tilaisuuksia kertoa muille omasta toiminnastaan
ja saada tietoa muiden klubien ja
piirin sekä liiton toiminnasta.
Perinteitä noudattaen näihin
tilaisuuksiin tulisi osallistua kaikista klubeista vähintään presidentti, sihteeri ja rahastonhoitaja
tai sijaiset.
Saman kolmikon tulisi osallistua myös piirikokoukseen ja
liiton vuosikokoukseen.
Tämänkin takia klubivirkoja
olisi hyvä kierrättää niin, ettei
kukaan olisi/joutuisi olemaan
samassa virassa kuin korkeintaan
kolme kautta.
Ja tähän päästäksemme meidän tulee huolehtia klubin jäsenrakenteesta niin, että uusia viranhaltijoita olisi aina olla tarjolla.
Vaikka uutta leijonaklubia ei
yrityksestä huolimatta saatu perustettua, saatiin piiriin uusi leoklubi Haminaan.
Aktiivinen klubi sai jäseniä
myös Virolahdelta. Leojen osalta
tunnustelua tulisi jatkaa ainakin
Heinolassa, Kouvolassa, Kotkassa ja Mikkelissä. Nuorisossa on
tulevaisuus.

”K

unnossa kaiken ikää”
–kuntokampanja sai leijonat liikkeelle talven aikana ja

ilahduttava määrä suorituksia
kirjattiin.
Liikuttavimpana klubina palkittiin LC Heinola/Kailas.
Kauden aikana pelattiin muutaman vuoden tauon jälkeen
myös piirin mestaruudesta lentopallossa. Isäntäjoukkue Ruokolahti oli tällä kertaa lievästi
sanottuna ylivoimainen, jatkossa
voiton saavuttaminen ei toivottavasti ole yhtä helppoa.
Kuvernööritiimi osallistui
leijonien Mölkyn SM-kisoihin
Kausalassa ja taas kerran sää suosi. Tällä kertaa olimme jo vakavasti otettava joukkue ja iloisesti
pronssimitaleilla.
Kansainvälisen presidenttimme Wing-Kun Tamin aktiviteettiin Miljoona puuta piirihallitus
osallistui kevään korvalla Luumäellä istuttamalla toista tuhatta
puuta.
Suomi Johtoon kampanja
jatkui saadaksemme Harri AlaKuljun järjestömme johtoon. Työ
jatkuu ja asiaa auttaaksemme
osallistukaamme tämän kauden
kampanjaan, Suomi näkyviin.
Nähdään Hampurissa kansainvälisessä vuosikokouksessa..
Vielä kerran kiitos kaikille piirin leijonille, puolisoille ja leoille
mielenkiintoisesta ja antoisasta
kaudesta.
Edelleen yhteistyötä yhdessä
viihtyen toivottaen edellisen kauden piirikuvernööri Olli Katila.
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Leijonat
Pyhtäällä
40 vuotta
Kymenlaakson Juhlapalvelut Ky:n tiloissa
vietettiin iloisen henkinen iltapäivän tilaisuus,
kun LC Pyhtää – Pyttis
ry. juhlisti toimintansa
neljä
vuosikymmentä
kestänyttä toimintaansa
vuosijuhlan merkeissä.

T

ilaisuuden avauksen suoritti tämän vuoden presidentti Teuvo Niemelä jonka jälkeen suoritettiin stipendien
jako eri Pyhtääläisille tahoille
kiitokseksi ja kannustukseksi
heidän tekemälleen työlle.
Tämän stipendien luovutuksen suorittivat presidentti Teuvo
Niemelä ja alueen piirikuvernööri Juhani Nyyssönen.
l l l

Musiikillisesta annista iltapäivään vastasi Sahari Duo Petra
ja Simo Sahari muutamalla kauniilla hyvin tilaisuuteen sopivalla kappaleella, joista yhtenä voitaneen mainita esiintyjien pari
vuotta sitten Kiinaa tekemänsä
esiintymismatkan seurauksena
mukaan tarttunut kappale johon
Petra Sahari sitten teki suomalaiset sanat ja kappaleesta tuli Yksinäisen laulu.
Juhlaa läsnäolollaan kunnioitti myöskin Suolen Lions-liiton
puheenjohtaja Seppo Söderholm
ladynsa Helenan kanssa.
l l l

Puheenjohtaja Söderholm puheessaan kertoi tulleensa mielihyvin tänne Pyhtäälle. sillä hänen
äidin isä on ollut Koukkusaaren
kalastajia ja hän itse omaa Kotkalaiset sukujuuret ja näin ollen tällä kulmakunnalla aika ajoin tulee
käytyä vaikka koti tällä hetkellä
onkin Lappeenrannassa.
Hän valotti Lions-liikkeen
historiaa juhlaväelle seuraavasti
”Amerikkalainen Melvin Jones
perusti aikanaan liikkeen ja suomeen sen toi aikanaan ”rapakon”
taakse siirtolaiseksi lähtenyt Arne Ritari.
Hän jatkoi, että vaikka klubit
pääsääntöisesti toimivat oman
kunnan alueella ja avustuksen-

sakin monasti oman kunnan
alueelle antavat niin yhteistyötä
tehdään kuitenkin naapuriklubien kanssa erilaisissa yhteistyötempauksissa ja näistä avustukset ohjataan kansainväliseen
toimintaan joista voitaneen mainita näkö, kuulo, diabetes ja tuhkarokkokampanjat katasroofien
avustustoiminnan lisäksi.
Myös kummilapsitoiminta on
jatkunut vuosia Sri Lankassa,
hän kertoi lisäksi, että maailman
laajuisesti avustusmäärä on noin
20 – 20 miljoonaa euroa.
l l l

Hänen mukaansa jäsenistön erilaisuus on jäsenistön rikkaus, sillä
Lions veljiä ja sisaria on kaikista
kansanosista liikkeen toiminnassa mukana ja jäsenistön keski-ikä
tällä hetkellä on 58 vuotta.
Puheenjohtajan mukaan tarvitsemme uutta nuorta voimaa
riveihimme viemään Lions aatetta eteenpäin seuraaville sukupolville.
Hän puuttui juhlapuheessaan
myöskin monesti järjestön kokouksien kankeutta ja pyrokraattisuutta kokouksissa jotka entistä
enemmässä määrin pitäisi saada
rennomman oloisiksi ja vapaamuotoisemmiksi.
l l l

Lions toiminnassa mukana
olevat ovat toiminnasta saaneet
toiminnan lisäksi myöskin hyviä
ystäviä.
Seppo Söderholmin mukaan
klubeihin olisi hyvä vastaisuudessa perustaa tulevaisuustoimikuntia vastaamaan tämän päivän
ja tulevaisuuden haasteisiin.
Lions toiminnan matka jatkuu
ja tätä toimintaa tarvitaan vastaisuudessakin, kerätään rahaa, palvellaan ja muistetaan myös aika
ajoin juhlia.
l l l

Lopuksi muistakaa toiminta,
yhteistyö ja että perinteet ovat
tärkeitä, mutta toimintaa pitää
uskaltaa myös muuttaa – Te sovitte hyväksi esimerkiksi muille
klubeille.
Vapaan sanan yhteydessä
kummiklubin LC Lovisa – Loviisa ry:n edustajat kävivät tuomassa perustaja kummina toimineen Nisse Englundin terveiset

juhlivalle klubille luovuttaen samalla klubille uuden oman pöytälippunsa vanhan tilalle joka
vuosikymmenten aikana on jo
kuulemma hieman kärsinyt.
l l l

Pyhtään Naisvoimistelijoiden
7 – 9 vuotiaat jumppakoululaiset
ilahduttivat juhlivaa yleisöä omilla näytöksillään.
l l l

Seppo Mikola esitteli alkuvuosikymmenten historiaa laajasti ja
sopivin esimerkein tapahtumien
kulusta, mutta koska hänellä olisi
ollut esitelmään pituutta vaikkapa seuraavaan päivään asti niin
paikka paikoin harpottiin esitystä
eteenpäin vain tärkeimpiä asioita
huomioiden.
l l l

Toiminnassa vielä mukana olleville perustajajäsenille: Pentti
Malmille Seppo Mikolalle, Kalle
J Tulkille ja Tapani Vennestran-

tille ojennettiin sekä kansainvälisen liiton, että suomen liiton
tunnustukset pitkäaikaisesta ja
ansiokkaasta työstä.
l l l

Myös Ladyja muistettiin ojentamalla heille asusteisiin ja leijonahenkeen soveltuvat huivit ruusun
kera.
l l l

Tämän jälkeen olikin sitten jo
”virallinen” osuus ohitse ja päästiin siirtymään hieman viihteellisempään osuuteen illan annissa.
l l l

Sunnuntaina jatkettiin juhlavuotta kirkkopyhän merkeissä ja
seppeleenlaskulla sankarivainajien muistomerkille – tästä on
hyvä jatkaa Pyhtääläistä Lions
toimintaa eteenpäin seuraaville
vuosikymmenille.
Raino Ojansivu
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Kokemuksia nuorisovaihdosta
LC

Kotka Keisarinnalla oli
ilo vastata yhden nuoren
pääsystä nuorisovaihtoon kesällä
2012.
Jo toukokuun nuijanvaihtokokouksen yhteydessä saimme
kuulla yhdessä piirikuvernööri
Juhani Nyyssösen kanssa kotkalaisen Sofia Rahikaisen esityksen tulevasta Etelä-Afrikan
matkasta.
Sofia oli hyvin valmistautunut
omaan puheenvuoroonsa ja hänestä sai heti sen vaikutelman, että keisarinnat voivat luottavaisin
mielin laittaa hänet maailmalle
D-piiriä ja Kotkaa edustamaan.
Vaikka tuleva matka jännittikin, Sofia odotti todella innolla
tulevaa kesää.
Lokakuun vuosikokoukseen
keisarinnoilla oli ilo saada jälleen
vieraaksi sekä Sofia että piirikuvernööri Juhani.
Sofia kertoi matkastaan upeiden valokuvien avulla ja mekin
pääsimme kokemaan edes hieman täysin erilaista kulttuuria.
Matkalle Sofia lähti Suomesta
21.7. ja kotiutumispäivä oli 13.8.
Lentomatka kulki Istanbulin ja
Johannesburgin kautta Durbaniin, jossa vietettiin ensimmäinen viikko.
Sieltä matkustettiin neljä tuntia bussilla Umtataan (Mthathaan) toiseksi viikoksi ja sitten
20 tuntia bussilla Franschhoekiin
viimeiseksi viikoksi.
Suomesta oli kaksi tyttöä matkalla yhdessä, Sofian lisäksi Ulla
Jaatinen.
Ensimmäiseen isäntäperheeseen kuuluivat kuusikymppiset
arkkitehti Alec ja käsityönopettaja Tracey, sairaanhoitaja kummityttö Cecilia ja opettaja poika
Aidan.
Heidän kanssaan tytöt pääsivät kokeilemaan myös paikallista
hyväntekeväisyystyötä lionsien
kanssa.
Toisessa perheessä olivat eläköityneet seitsemänkymppiset,
entinen yliopiston professori Zama ja sairaanhoitaja Pat.
Myös heidän kanssaan tutustuttiin paikalliseen lions-toimintaan
osallistumalla klubikokoukseen.
Viimeinen perhe omisti oman
viini- ja juustokaupan, jonka parissa vanhemmat toimivat yrittäjinä.
Vanhin poika Kurt on ambulanssikuljettaja, keskimmäinen
Këan lukiolainen, joka tekee DJ:n
hommia ja nuorin 9-vuotias Kyle
on koululainen.

Sofia, Ulla ja paikallisia nuoria Umtatassa.

Hyväntekeväisyyttä Durbanissa: lahjoitusten keräämistä paikallisessa ostoskeskuksessa.

Koska perillä Etelä-Afrikassa
oli kolme eri majoituskohdetta,
Sofia pääsi näkemään hyvin erilaisia paikkoja ja ihmisiä.
Perheet kuljettivat tyttöjä eri
paikoissa ja Durbanissa he pääsivät myös safarille.
Upea luonto teki tietenkin lähtemättömän vaikutuksen.
Viimeisessä paikassa tytöt
tekivät 3 päivän retken Kapkaupunkiin.
Perheet olivat kaikki hyvin ystävällisiä ja isäntäperhettä vaihdettaessa oli surua erosta, mutta
myös odotusta tulevasta.
Nuorisovaihdosta jäi monta
ystävää ja monta ainutlaatuista
kokemusta.
Sofia kertoikin, että välillä oli
vaikea suorastaan uskoa, onko
tämä kaikki todella totta, olenko
minä todella päässyt Etelä-Afrikkaan.

Sofia luovutti Franschhoekin klubin viirin LC Kotka
Keisarinnan presidentille Maija-Liisa Pohjolaiselle.

Klubikokous
Umtatassa.
Sofia teki vaikutuksen jo toukokuussa reippaudellaan ja ulospäinsuuntautuneisuudellaan.
Lokakuussa tapasimme nuoren naisen, joka oli saanut rutkasti sekä elämänkokemusta
että luottamusta ja uskoa omiin
kykyihinsä selviytyä maailmalla.
Niin LC Kotka Keisarinnat

kuin varmasti Sofiakin suosittelevat kaikkia tarttumaan tilaisuuteen, jos jollekulle nuorelle
on vain mitenkään mahdollista
järjestää tällainen ”vain kerran
elämässä kokemus”.
Teksti Soili Valtonen
Kuvat Sofia Rahikainen
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Ystävyyspiiriläisten
matkassa Eestissä
Ystävyyspiirimme
A:n
kuvernööri Reino Laine
kutsui viime kesänä D-piiriläiset yhteiselle matkalle
Eestiin. Eestiläisethän järjestävät joka heinäkuussa
leijonien perhepäivät, joihin leijonat osallistuvat
todellakin perheineen.

H

einäkuun 20. päivän aamuna tähyilimme Länsisatamassa Muurisen
linja-autoa, johon nakkasimme
matkatavarat. Sitten vain laivaan
ja tietysti syömään! Eihän sitä
syömättä matkustaa jaksa.
Tallinnasta matka jatkui Raplan maakuntaan, Kärun kuntaan. 90 kilometrin matka taittui
iloisissa tunnelmissa. Meidän Dpiiriläisten, Olli ja Tuuli Katilan
ja Vihavaisen pariskunnan sekä
A-piiriläisten lisäksi matkassa
olivat myös Lauri ja Kaisa Vainio.
Periltä löytyi Toosikannu Holiday Centre, kaksi taloa majoitusta varten ja paljon vapaata tilaa
telttoja varten. Ja tietenkin oli
ruokailutila ja tavallinen sauna
sekä savusauna. Kekkerit voivat
alkaa!
Tällä kertaa osallistujaklubit
olivat saaneet tehtäväkseen tuunata eestiläisiä lauluja. Tehtävä
oli meillekin annettu, arpa antoi
meille armollisesti Saarenmaan
valssin.
Kaisa runonikkarina teki ansiokkaasti sanat, leijonahengessä
tietenkin. Olli pääsi tuomaris-

toon, mutta siitäkään ei ollut
meille isompaa apua, vaikka voiteluakin yritettiin.
Ehkä se oli koreografian ja
lettipäiden puute, no jaa – ehkä
myös kyseenalainen laulutaito –
ettei meillä ollut palkintosijoille
asiaa.
Lauantaipäivä olikin sitten varsinainen puuhapäivä. Riennettiin
kilpailusta toiseen. Oli yksittäisiä
kilpailuja, esimerkiksi kärrynpyörän vaihtoa ja naulauskilpailua. Sitten oli joukkuekilpailuja,
polttopalloa ja muita kisoja.
Kuvernöörit, nykyiset, entiset
ja tulevat, laitettiin vuorollaan
tanssimaan näytöltä tulevien ohjeitten mukaan pienellä mitättömällä matonpläntillä.
Minusta tuntui, että jalkoja oli
vähintään viisi, kun eivät meinanneet mitenkään osua oikei-

siin ruutuihin oikeaan aikaan.
Onneksi Kaisalla oli rytmi veressä, ja Lauristahan se varsinainen parkettien partaveitsi löytyi!
Jännittävä oli myös viestikilpailu, joka tehtiin kolmen hengen
joukkueilla. Melominen ja potkulautailu onnistuivat meidän
joukkueelta hyvin.
Kultaa ei tullut, mutta mitäs
siitä! Lystiä oli, myös meillä katsojilla. Raavaat miehet polkemassa potkulautaa mukanaan vielä
muovinen krokotiili tai muu hirvitys! Monta muutakin kilpailua
oli, ja kaikkiin osallistuttiin.
Eestiläisten iloinen ja leikkimielinen asenne ei voinut olla
siirtymättä ainakin hetkeksi
myös meihin prenikoista ja klubitakeista tykkääviin suomalaisiin.
Molemmat oli ohjeen mukaan
jätetty kotiin. Ja hyvin pärjättiin

ilmankin. Sade välillä kasteli,
mutta kesä kuivaa, minkä kastelee.
Lauantaina vaihtoivat Viron piirikuvernöörit myös ”virallisesti”
tehtäviä, ja edelleen leppoisassa
hengessä.
Kääty lähti kiertämään edelliseltä piirikuvernööriltä, Olev Saluveerilta ja kiersi kaikkien Olevin klubin jäsenten kautta uudelle
piirikuvernöörille, Andres Lukinille. Hieno perinne!
Lionismi on hyvän tekemistä,
mutta myös yhdessä oloa ja yhteistä hauskaa, siis toisesta välittämistä.
Pirkko Vihavainen,
LC Mikkeli Naisvuori
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LC mölkyn
kiertopalkinto
palasi D-piiriin

Y

hdeksännen kerran järjesti LC Kausala Suomen
Lions-Liiton mölkkymestaruuskisat Kausalassa Ravilinnan Saharan kentällä.
Kilpailujen loppuhuipennuksesta muodostui kautta aikojen
tasaisin mittelö. Finaalissa jouduttiin mestaruuden ratkaisemiseksi järjestämään jopa uusintakierros. Mutta meitä järjestäjiäkin ajatellen tärkeää oli, että
kiertopalkinto palasi vuoden
tauon jälkeen 107 D piiriin.
Järjestäjän ominaisuudessa
olen ihmetellyt kuinka onkaan
niin käynyt, että kolmena peräkkäisenä vuonna voittanut joukkue ei ole ollut seuraavana vuonna voittoaan puolustamassa, näin
oli myös menneenä keväänä.
Kilpailussa heitettiin alkukilpailu kolmessa viisi joukkuetta
sisällään pitäneessä lohkossa.
Kunkin lohkon heittäjät heittivät
henkilökohtaisen kilpailun tapaan ja kaikkien neljän heittäjäryhmän heitettyä laskettiin joukkueiden saamat pisteet yhteen ja
kaksi parasta jatkoi jatkolohkoihin ja muille sijoille sijoittuneet
sijoitusotteluihin.
Alkulohkon A tulokset: 1. Kouvola / Honka 180 p, 2. Kausala
II 150 p, 3. Kouvola / Iris 122 p,

4. Lemi 120 p ja 5. Janakkala /
Idat 88 p.
Alkulohko B tulokset: 1. 107
D piirin piirikuvernöörit 185 p (
paras alkulohkon tulos), 2. Vehkalahti 161 p, 3. Elimäki 135p, 4.
Kuusankoski I 108 p ja 5. Kouvola / Ritarit II 84 p.
Alkulohko C tulokset: 1. Heinola / Kailas 145 p, 2. Kouvola
/ Ritarit I 140 p, 3. Jaala 134 p,
4. Kausala I 129 p ja 5. Tuusula
66 p.
Jatkolohkossa heitettiin kahden kierroksen joukkuekilpailu ,
erien mennessä tasan pisteet ratkaisivat: Kouvola / Honka – Kouvola / Ritarit I 2-0 ( 50-0 ja 50-16
), piirikuvernöörit – Kausala II
2-0 ( 50-33 ja 43-0) sekä Heinola / Kailas – Vehkalahti 0-2 (
45-50 ja 38-50 ). Kausala II yritti
pakottaa toisessa erässä piirikuvernöörit heittämään yli, mutta
yritys epäonnistui ja tuloksena
pikkufinaalin paikka.
Finaalissa Kouvola / Honka vei
avauskierroksen ja Vehkalahti
toisen. Ja kun Kouvola / Honka
vei kolmannen kierroksen tilanne kolmen kierroksen jälkeen oli
kärjessä: 1. Kouvola / Honka ja
Vehkalahti 131 p ja 3. 107 D piirin piirikuvernöörit 105 p.
Piirikuvernöörien joukkue

Kilpailujen voittajakolmikko palkintoja vastaanottamassa.

Taktiikkapalaverit meneillään.
osallistui kolmatta kertaa ja ensimmäisen kerran viimeiseltä
sijalta kahdessa vuodessa kärkikolmikkoon on raju nousu.
Uusintakierroksen dramatiikkaan kuului Vehkalahden katkaisutilanteessa tapahtunut ylimeno, siitä huolimatta joukkue
ehti vielä 44 pisteeseen. Kolmatta kiinnitystä ja kiertopalkinnon
lopullista Vehkalahdelle vientiä
havitellut joukkue pääsi todella
lähelle tavoitettaan.
Finaalin tulokset: 1. Kouvola /
Honka 131 / 50 p ( 1. kiinnitys

kiertopalkintoon), 2. Vehkalahti
131 / 44 p (2007 ja 2009 ) ja
3. 107 D piirin piirikuvernöörit
105 p.
Voittajajoukkueessa heittivät:
Ari Metsäniemi, Jorma Järvinen,
Mika, Timo ja Seppo Nikkanen.
Vehkalahden hopea joukkueessa
heittivät: Risto Kihula, Hannu
Liikkanen, Pentti Hannula ja
Pekka Niminen. 107 D piirin
piirikuvernöörit puolustivat piirin kunniaa joukkueella: Jussi
Nyyssönen, Pekka Sopanen, Olli
Katila ja Veijo Suhonen.

MESTARIT
KEHIIN
LC Kausala kutsuu suomalaiset Lions Clubit

X Mölkynheiton Lions liiton
SM-kilpailuihin
Iitin Kausalaan Ravilinnan Saharan kentälle
lauantaina 18.5.2013 alkaen klo 11.oo

Mölkkykilpailut käydään 4-henkisin joukkuein perinteiden mukaisesti, jossa kukin pelaaja heittää omassa ryhmässään oman joukkueensa
puolesta.
Kukin ryhmä loppuu, kun yksi pelaajista saavuttaa 50 pistettä.
Tarkempia tietoja ja ilmoittautumiset kirjallisesti 5.5.2013 mennessä
osoitteella: Veikko Ikonen, Konttilantie 264, 47400 Kausala.
Mahdolliset tiedustelut Veikolta voit tehdä puhelimitse 040-7499624.
TULE IHASTUMAAN IITTIIN !

Stipendit D-junioreille
LC Jaalan klubikokouksessa annettiin 150 euron stipendit kolmelle jaalalai-

selle nuorelle käytettäväksi harjoitusmatkoihin ja pelimatkoihin.
Pojat pelaavat KooKoo’n D-junioreissa ja käyvät monta kertaa viikossa
harjoittelemassa sekä viikonloppuisin peleissä Kouvolassa.
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Leijonille lisää virtaa
kaamoksen keskelle
Talven kynnys on ylitetty ja
pimeys on vallannut ajastamme taas leijonan osan.
Flunssakaudet seuraavat
toisiaan ja lääketehtaat kehittävät uusia pelotteita ja
mitä ihmeellisempiä nimiä
flunssille, jotta taas saisimme rokottaa koko kansan.
Viime sikaflunssa maksoi pelkkinä rokotteina n. 30.000.000
euroa. Sillä hinnalla saimme
satoja narkolepsiapotilaita, munuaisaltaan tulehduksia, lapsidiabeetikoita yms. eri sairauksia.
Ja valtavasti niihin liittyviä lisäongelmia.
Pimeänä aikana sairastumme
helpommin, meillä on enemmän
särkyjä, kolotuksia ja väsymystä aina masennukseen saakka.
Meillä on vaikeuksia vatsan
kanssa eikä suolikaan tahdo toimia kunnolla. Uni ei tule tai aamulla on väsynyt olo vaikka olisi
nukkunut. Eikä mikään oikein
jaksa kiinnostaa.

Missä
vika?
Peiliin katsoessamme näemme
melko näppärän tyypin, joka on
omilla valinnoillaan vaikuttanut
siihen, että esimerkiksi vastustuskyky on heikentynyt tai hormonitaso laskenut.
Terveys on vähentynyt ja epämääräiset, hoitamattomina ja
huomioimattomina sairauteen
johtavat tekijät ottavat tilan terveydeltä.
Koemme pikku hiljaa erilaisia
oireita ja usein emme kiinnitä niihin huomiota vaan uskottelemme

niiden olevan kaamokseen kuuluvia tai ikään sekä sukupuoleen
sopivia. Annamme elimistömme
sairauksien temmellyskentäksi.
Nyt on nostettu esille ravinnosta ja ympäristöstä tulevien lisäaineiden ja muiden haittatekijöiden
vaikuttavuus hyvinvointiimme.
Saamme elimistöömme liikaa
tekijöitä, jotka kuormittavat tai
jopa myrkyttävät pikkuhiljaa kehoamme.
Myös elämälle ja elimistölle
tärkeiden ravintoaineiden saanti
on heikentynyt eikä elimistömme
kykene enää suoriutumaan esim.
puolustusjärjestelmien kunnossapidosta.
D3 vitamiinilisän nauttiminen
pitäisi olla kansalaisvelvollisuus.
Miksi? D3 vitamiini on oikeastaan monivaikutteinen steroidihormoni.
Siedämme melko hyvin mataliakin D vitamiinitasoja, mutta
emme voi hyvin. Kun veressämme on D3 vitamiinitasot lähempänä 150 nmol/l (laboratoriokoe
S-25-D), voimme todistetusti paremmin.
Kuopion yliopistossa todettiin
viime vuonna seuraavaa: mitä
enemmän ihmisten veressä oli
D3 vitamiinia, sitä vähemmän
heillä oli sydän-ja verisuonisairauksia.
Kyseinen havainto johti 18.000
henkeä käsittävään D vitamiinin
vaikuttavuustutkimukseen, jossa
vanhemmille ihmisille annetaan
jopa 80µg D3 vitamiinia päivässä.

Saantisuositukset
myllerryksessä.
Aikanaan arkkiatri Arvo Ylpön
toimesta oli suomessa käytössä
D vitamiinisuositukset: 100µg

aikuisille ja 50µg lapsille.
Jossakin vaiheessa suositus
muuttui 7,5µg päivää kohden ilman sen suurempi tutkimuksia
tai tieteellistä näyttöä. Olemme
yrittäneet saada selville, miten ja
kenen toimesta kyseinen suositus
saatiin muutettua järkyttävän alhaiseksi. Tuloksetta.
Tällä hetkellä on turvallisen
päiväannoksen määrä 100µg/
vrk. D3 vitamiinivalmisteita on
jo saatavilla, joissa on 100µg tai
jopa 125µg kapselissa.

Onko mitään
tehtävissä?
Paljonkin ja helposti. Pelkästään D vitamiinitason hyvällä
ylläpidolla on valtava immunologinen merkitys.
D vitamiini saattaa toimia
paremmin kuin yksikään kausiflunssarokote. Tosin tästä tiedosta
ei ole hyötyä lääketehtaille, joten
sen merkitys jää terveydenhuollossa vähäiseksi.
D vitamiinia ryhdytään pian
suosittelemaan myös koko kansalle lisäravinteena, jotta voimme
turvata sen riittävän saannin.

Onko D vitamiinivalmisteissa sitten eroa?
On. Esimerkiksi D2 vitamiini
( ergokalsiferoli ) imeytyy aikuisilla huonosti, vaikka jotkut valmistajat ovelasti markkinoivat
vitamiininsa olevan tehty patentoidulla menetelmällä.
D3 vitamiini ( kolikalsiferoli )
imeytyy tehokkaasti, varsinkin
kun sen yhteydessä nauttii imeytymistehoa ja vaikuttavuutta
lisäävää entsyymiä – Q10:ä eli
tutummin ubikinonia.
Kotkassa Appelmedi Oy:ssä
toimiva laboratorio antaa leijonillekin mahdollisuuden varmistua
omasta hyvinvointinsa tasosta
mittauttamalla verestä D3 vitamiinin määrän 51 euron hinnalla. Kelan korvausten jälkeen jää
alle 40 euroa maksettavaa.
Kun taso on selvillä niin sen
jälkeen on hyvä arvioida henkilökohtaista D3 vitamiini tarvetta.
Yleisesti suosittelemme aikuisille
100µg/ vrk varsinkin syys- ja toukokuun välillä ja 50µg kesällä.
Bengt Kevin, terveyslääketiede,
fysioterapia, NLP Trainer,
Medilife Biolääketieteen klinikat

Nyt etsitään Suomen parasta nuorisobändiä

SKEBA-nuorten bändiskaba
Suomen Lions-liitto järjestää taas kaikille nuorille avoimen valtakunnallisen Nuorisobändikilpailun SKEBA – NUORTEN
BÄNDISKABAN 2013. Kilpailu on tarkoitettu kaikille nuorisobändeille, joiden jäsenten keski-ikä on kilpailuvuonna
korkeintaan 18 vuotta ja joiden vanhimmat jäsenet täyttävät kilpailuvuonna korkeintaan 20 vuotta.. Esikarsintoja
järjestetään eri puolilla Suomea ja loppukilpailu pidetään yleisötapahtumana Heinolassa perjantaina 7.6.2013.
Lisätietoja ja ilmoittautumislomakkeen löydät lions.fi sivuilta.
Tervetuloa kaikki mukaan hienoon bändiskabaan. Parhaat bändit palkitaan.

SKEBA –Nuorten bändiskaban
järjestää Suomen Lions-liitto ry.
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D-piirin 2012 – 2013 rauhanjulistekilpailun voittaja oli Rose Marie Rusanen Kangasvarren koulusta Luumäeltä.
Onnittelut voittajalle!

Rauhanjulistekilpailu 2013 – 2014
Lions-klubit eri puolilla maailmaa sponsoroivat joka vuosi Lionien kansainvälistä rauhanjulistekilpailua paikallisissa kouluissa ja
nuorisoryhmissä.
Tämä kilpailu kannustaa nuoria ympäri
maailmaa ilmaisemaan näkemyksiään rauhasta sekä levittämään rauhaa ja kansainvälistä yhteisymmärrystä.
Viimeisen 25 vuoden aikana yli neljä miljoonaa lasta lähes sadasta maasta on osallis-

tunut kilpailuun.
Kauden 2013-14 kilpailun teema on ”Meidän maailmamme, meidän tulevaisuutemme”.
Kilpailuun voivat osallistua nuoret, jotka ovat
11-, 12- tai 13-vuotiaita 15. marraskuuta 2013.
Auttakaa tekemään maailmasta rauhanomaisempi paikka sponsoroimalla kilpailua
paikallisissa kouluissa tai nuorisoryhmissä.
Kilpailupakettien myynti on alkanut 15.1.
klubitarvikeosastolla. (Hinta 12€).

Klubien on hyvä valita Rauhanjulistekilpailusta vastaava Lion. Hänen kannattaa jo
keväällä tai alkusyksystä ottaa yhteyttä paikalliseen kouluun tai nuorisoryhmään, jotta
kilpailu voidaan ottaa syksyn suunnitelmissa
huomioon.
Klubin voittajatyö tulee palauttaa
15.11.2013 mennessä piirikuvernöörille.

www.öljyhetki.fi

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

Savusaunassa
Mikkeli/Naisvuori klubin hallituksen
vaihtajaiset savusaunalla lauteilla.
Saunapuhtaita leijonaisia vilvottelemassa,
kipakoiden löylyjen lomassa Vihavaisten
savusaunalla Juvalla.
Kuva Outi Pulliainen

LJY-HETKI
KOTKA-HAMINA

KOTKA
Pulttikatu 3
P. (05) 358 8700

HAMINA
Teollisuuskatu 22
P. (05) 345 6789
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Mitä on lionstoiminta? Nuorisovaihdon esittely
Lionsjärjestön toiminta perustuu vapaaehtoiseen työhön. Lionien palvelutoiminta kohdistuu
nuorisoon, vanhusväestöön,
sotien veteraaneihin ja muihin
avun tarpeessa oleviin.
Lionsjärjestö ei pyri korvaamaan yhteiskunnan peruspalveluja, vaan vapaaehtoistyöllä
annetaan apua kohteisiin, jotka
jäävät hoitamatta julkisin varoin.
Tämä apu voi olla pienille
ryhmille tai yksittäisille ihmisille hyvinkin merkittävää. Kaikki
lionstoiminta tapahtuu ”Me palvelemme” -hengessä.
Lionsklubin tärkein kiinnostuksen kohde on oma lähialue
ja asuinyhteisö, jossa heikompiosaisia on paljon.
Lionsklubien aktiviteetteja
ovat mm. paikallisten lasten- ja
vanhuskotien auttaminen, stipendien jako kouluissa, sotaveteraanien auttaminen, vanhusten kotien kunnostaminen.
Lisää esimerkkejä klubien
aktiviteetteja 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 Suomesta ulkomaille ja vastaanottavat ulkomailta Suomeen noin
300 nuorta vuosittain.
Joidenkin lionsklubien aktiviteetteina ovat myös nuorisoklubit, nk leoklubit, joihin jäseninä kuuluu 12 - 30 -vuotiaita
nuoria, leoja.
Suomessa järjestetään aika
ajoin valtakunnallisia kampanjoita. Tutuiksi yleisölle ovat jo
tulleet Punainen Sulka -kampanjat, joita on toteutettu vuodesta 1972 noin 5 - 10 vuoden
välein.
Varoja on kerätty mm. syöpätyöhön, sotaveteraanien ja
-invalidien, vammaisjärjestöjen
ja vanhusten hyväksi.
Viimeisin Punainen Sulka
-kampanja toteutettiin vuonna
2006, jolloin kerättiin varoja
Suomen lasten ja nuorten paremman elämän puolesta.

Lions järjestön nuorisovaihto on
17 (16) - 21 -vuotiaiden nuorten,
pääsääntöisesti kesäaikana tapahtuvaa muutaman (3 … 6) viikon mittaista tutustumista muihin maihin ja niiden kulttuuriin
perheoleskelun ja kansainvälisten
leirien muodossa.
Se on kaksisuuntaista, Suomesta lähtee ja Suomeen tulee
nuoria.
Nuorille ja isännöiville perheille se on erinomainen mahdollisuus päästä kansainväliseen
kosketukseen ja saada usein elinikäisiä ystäviä muista maista.
Monelle nuorelle se on myös
ensimmäinen pitempiaikainen
oleskelu vieraassa ympäristössä
yksin ilman vanhempien mukanaoloa tarjoten siten merkittävän
mahdollisuuden nuoren itsenäistymisessä.
Viime vuosina Suomesta on
lähtenyt 200 - 250 nuorta ja tänne on saapunut 140 - 200 nuorta.
Suomessa järjestetään tavallisesti
4-5 kansainvälistä leiriä kesässä.
Nuorisovaihto on lionsklubien
aktiviteetti. Klubit hyväksyvät
ja ”lähettävät” nuoren vaih-

toon ja järjestävät perheoleskelumahdollisuuden Suomeen saapuville nuorille.
Tavallisesti lähettävä klubi tukee nuoren matkaa taloudellisesti
erikseen sovittavalla määrällä.
Klubit tukevat yhteisvastuullisesti Suomessa järjestettäviä kansainvälisiä leirejä.
Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan Lions järjestön nuorisovaihtoon, ota yhteyttä paikkakuntasi Lions klubiin lisätietojen
saamiseksi.
Tervetuloa tutustumaan maailman laajimman vapaaehtoisjärjestön kansainväliseen nuorisotoimintaan!

