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We Serve
Monta tapaa tehdä hyvää – Många sätt att göra gott
Leijonat ja klubit – me palvelemme

PIIRIKUVERNÖÖRIN KOLMAS KIRJE
Hyvät lionit ja puolisot!
Talvi tekee tuloaan ja monessa klubissa suunnitellaan pikkujouluja ja jouluun liittyviä palveluaktiviteetteja. Olemmehan me monet suomalaiset ainakin jonkin verran jouluihmisiä. Mutta monet
muutkin asiat vaativat meidän leijonien huomiota.
Lions Quest
Elämisentaitoja – Lions Quest -ohjelma kasvattajille suunnattu selkeästi jaksotettu, tieteellisesti
tutkittu ja arvostettu koulutusohjelma. Koulutus antaa opettajille ja kasvattajille käytännön työkaluja oppilasryhmien ryhmäyttämiseen ja elämäntaitojen harjoitteluun. Ilmapiirin parantamiseen tai
itseluottamuksen kasvattamiseen ei vaadita ihmeitä, vaan sen sijaan säännöllisesti toistuvia pieniä
tekoja.
Lions Quest -peruskoulutus opettajille järjestetään Tampereella 10.-11.2.2020. Tiedän, että joillekin klubeille on jo tullut pyyntöjä opettajien koulutuksen maksamisesta ja myönteisiä päätöksiäkin
on tehty.
Lisätietoja asiasta voi kysellä piirimme Lion Quest -vastaavalta Marja-Leena Niskaselta
puh. 0400 549927 tai marja-leenan@hotmail.fi.
Nuorisovaihto
Jälleen klubeilla on mahdollisuus lähettää nuori/nuoria ensi kesänä ulkomaille nuorisovaihtoleirille. Hakuaika on juuri nyt. Hakulomake, vastaanottositoumus, isäntäperhelomake ja nuorisovaihdon
toimintaohje löytyy piirimme sivuilta. Hakemukset tulee toimittaa piirimme nuorisovaihtajalle Tarja Kyttälälle tarja.kyttala@lions.fi 15.12.2019 mennessä. Tarja vastaa myöskin mahdollisiin kysymyksiin.
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Puhtaat vedet -raportointi

Onko klubinne osallistunut Puhtaat vedet -projektiin? Siinä tapauksessa Suomen Lions-liiton hallituksen toivomuksesta pyydän teitä tekemään arvokkaan työnne näkyväksi ja kirjaamaan Leijonat puhtaan
veden puolesta –hankkeelle tähän mennessä tekemänne tunnit ylös 13.8.2018 alkaen ja toimittamaan
ne minulle 10.11 klo 16 mennessä liitteen taulukkoon kirjattuna.
Tässä ministeriöltä saamamme ohjeistus asiaan liittyen:
• Hankkeen kokonaiskustannuksiin voidaan sisällyttää vastikkeetta tehtävää työtä, joka on välttämätön hankkeen toteuttamiseksi.
• Työ voi olla esimerkiksi yleishyödyllisten yhdistysten tai järjestäytyneiden osakaskuntien jäsenkunnan osaamisen hyödyntämistä talkoo- tai vapaaehtoistyönä.
• Henkilö, jolle maksetaan hankkeesta palkkakustannuksia, ei voi kirjata hankkeelle talkoo- tai vapaaehtoistyötunteja.
• Vastikkeettomaksi työksi ei lasketa tilaisuuteen tai koulutukseen osallistumista, ellei henkilöllä ole
aktiivista roolia tilaisuudessa esimerkiksi esittäjänä.
• Vastikkeetta tehdyn työn arvona pidetään 15 euroa tunnilta työn tekijää kohden.
Työstä on pidettävä tuntikirjanpitoa, joka toimitetaan ministeriöön pyydettäessä.
Lions-viikko
Tällä kaudella Lions-viikkoa vietetään 6.-12.1.2020. Niinpä seppeleenlasku Kalevankankaan hautausmaalla on sunnuntaina 5.1.2020 klo 11. Tästä tulee tietoa vielä myöhemmin.
E-piirin Leijonajuhla

Aikaisemmin piirissämme on vietetty sekä Arne Ritari että Melvin Jones -juhlia. Nyt nämä hienot tilaisuudet on päätetty yhdistää Leijonajuhlaksi. Juhlatilaisuudessa luovutetaan klubien jäsenilleen lahjoittamia Melvin Jones Fellowship tai Arne Ritari -tunnustuksia.
Juhlaa vietämme hotelli Rosendahlissa Tampereella 15.2.2020. Tästäkin tarkempaa tietoa lähempänä
ajankohtaa.
Kotimainen jäsenrekisteri
Huolehdittehan siitä, että klubin sihteeri kirjaa nuorisovaihtajat ja Lions Quest -yhteyshenkilöt kotimaiseen jäsenrekisteriin, jotta piirin vastuuhenkilöillä olisi heidän yhteystietonsa.
Palkitsemisohjeet
Uudet palkitsemisohjeet ovat valmistuneet ja löytyvät Lions-liiton sivuilta. Käytännössä liiton toimisto
huolehtii vain yhden ruusukkeen ja sitä korkeammista ansiomerkeistä. Nämä anomukset menevät piirikuvernöörin kautta liiton hallituksen käsiteltäväksi, joten prosessiin tarvitsee varata aikaa.
Kotimaiset kymmenvuotismerkit klubi hankkii suoraan tilaamalla ne verkkokaupasta.
Lions-liitto muistaa klubeja, jotka täyttävät 10, 20 vuotta jne. Arne Ritari -säätiön onnitteluadressilla,
jonka on allekirjoittanut liiton puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Liitto ei lähetä onnitteluadresseja
automaattisesti, koska toimistossa ei tiedetä, milloin klubit juhlivat merkkipäiväänsä, vaan piirikuvernöörin tulee tilata ne liitosta hyvissä ajoin ennen ko. juhlaa. Ilmoitelkaa siis klubienne juhlista minulle hyvissä ajoin!

4

Ehdokkaat ja klubialoitteet 15.1.2020 mennessä
Ehdokkaat E-piirin piirikuvernöörin sekä 1. ja 2. varapiirikuvernöörin tehtäviin: Klubien antamat kannatustodistukset ja ehdokkaiden suostumukset tulee jättää piirikuvernöörille 15.1.2020 mennessä.
Klubialoitteet piirin vuosikokoukselle tulee jättää piirikuvernöörille 15.1.2020 mennessä.
Ehdokkuus liiton puheenjohtajan tehtäviin: Ehdokkaiden kannatustodistukset suostumuksineen tulee
osoittaa kirjallisina liiton hallitukselle liiton toimistoon 15.1.2020 mennessä toimiston aukioloaikana.
Klubialoitteet liiton vuosikokoukseen tulee osoittaa kirjallisina liiton hallitukselle liiton toimistoon
15.1.2020 mennessä toimiston aukioloaikana.

Hyvää talvikauden alkua!
piirikuvernööri Sikke ja piirisihteeri Erkki
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Vammaispalvelun kesäretki Ähtäriin
Hälisevä, jännittynyt joukko kokoontui aamutuimaan Pesäpuun piha-alueelle valmiina nousemaan kahteen linja-autoon, pitkään 71 paikkaiseen ja kahdeksan pyörätuolipaikkaiseen 24 tavallisen paikan sisältävään erikoisbussiin. Lähdön tunnelmaa nostattivat Tampere-radion ja -tv:n reportterit kameroineen.
Saattajina oli joukko Pesäpuun henkilökuntaa johtajansa Leila Haakanan johdolla. Kunnanjohtaja Heidi
Rämö aamunraikkaalla olemuksellaan toi tervehdyksensä ja hyvän matkan toivotuksensa lähtijöille.
Matkan sponsorin LC Lempäälän väki oli avustamassa kolmentoista hengen joukolla organisaattorien
Ilkka Rautakorven ja Ilpo Laineenojan johdolla. Varsinaisia retkeläisiä oli matkassa 56 ja heidän ohjaajiaan 24 sekä mainiot kuljettajamme. Autoihin lastautuminen sujui erinomaisesti. Väki ja pyörätuolit olivat täsmällisesti paikoillaan ja karavaani starttasi tasan 8.00 kateellisten heilutellessa tervehdyksiään Pesäpuun pihassa.

Matka kohti Ähtärin eläinpuistoa ja pandoja sujui mallikkaasti. Kahvi- ja WC-tauko Virroilla, kahvit
oli katettu valmiiksi Kitusen Kievarin ystävällisen henkilökunnan toimesta, ja he huomioivat erinomaisesti joukkomme monenlaiset asiakkaat. Autoissa oli jo jaettu helteisen kesäpäivän torjuntaan
LC Lempäälän toimesta vesipullot sekä Kuokkalan Nesteen sponsoroimat putkihuivit koko satapäisen
joukon tunnistamiseksi.
Matka jatkui kohti eläinpuistoa. Ensin oli huolto- ja ruokailutauko hotelli Mesikämmenen ravintolassa. Ruokailu sujui jouheasti ohjaajien ja klubilaisten avustamana seisovasta pöydästä niin, että pääkohteeseen pandataloon päästiin hivenen edellä aikataulusta. Pandat olivat juuri niin sööttejä kuin
olimme ajatelleet ja huolimatta helteisestä säästä bambuja mutustellen näyttäytyivät hellyttävinä innostuneelle retkikunnallemme. Helteessä useimmat jaksoivat pitkälle retkelle pyörätuoleineen. Ohjaajat lienevät olleet kovilla, mutta asiakkaiden innostus ja huudahdukset palkitsivat vaivan. Paluumatkan kommentit kertoivat oleellisen mielihyvän tunteesta. Muutama retkeläisen kommentti: Ne söpöt
pandat, lumileopardi, kyyt ja karhut! Pandat olivat hienointa, oli suloisia! Susien piehtarointi! Pienet
haisevat possut leikki kuralammikossa!

6

Parin tunnin vaelluksen jälkeen palattiin hotellille lähtökahville ja mansikkakakulle. Mutta olipa vielä
yllätys matkaajille: Mikrofoni kädessään Nokian tangokuningas Tomi Markkola Lumi-tyttärensä kanssa odotteli retkeläisiä. Kahvin lomassa Tomi lauloi koko joukolle ja innokkaimmat riensivät tanssilattialle joraamaan. Voi sitä liikunnan riemua. Patikoinnin väsyttämät jalat vertyivät ja Tomin fanikortit
olivat haluttuja muistoja.
Paluumatka alkoi ja klubilaiset jakoivat paluumatkalle eväspussin nälän torjuntaan. Ohessa muutaman
retkeläisen arvioinnit reissusta: Tomi Markkolan esitys kruunasi reissun ja sai nimmarit kaupan päälle!
Oli kiva tanssia! Ruoka oli hyvää ja maukasta, ansaitsee mainita! Ja matkaseurakin oli hyvää! Kahvi
oli hienointa! Syöminen oli mukavaa! Huippu reissu, kaikki meni hienosti!
LC Lempäälän väelle palaute kertoi sen, etteivät he turhaan ole talkoilleet Nurmen lavan kesäisinä perjantai-iltoina. Tanssivan, kuntoilevan väen lipputuotot on käytetty ja käytetään kotikuntalaistemme
hyväksi muistaen myös lionsjärjestön kansainväliset hankkeet.
Raportin laati mukana ollut lion Hannu Turkkinen

Eihän sitä syömättä elä. Pandakaan!
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PIIRIHALLITUKSEN TUTUSTUMISTILAISUUS
Tilaisuus pidettiin Sääksmäellä Pappilanniemen kurssikeskuksessa 11.8.2019.
Läsnä oli suurin osa uuden piirihallituksen jäsenistä.
Piirikuvernööri kertoi lempääläläisen taiteilijan Saara Lindin kuvakudoksesta käyden läpi sen kuvaamaa Sääksmäen historiaa.
Kaksivuotinen entinen piirikuvernööri Reijo Lumme luovutti ”IPDG:n paalun” seuraajalleen IPDG
Ari Suomiselle.
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Lions Club Valkeakoski/Rapola 10 vuotta
Klubi vietti perustamisensa 10-vuotisjuhlaa Rantoon Nuorisoseurantalolla 24.08.2019. Aktiivinen klubi
on kymmenen toimintavuotensa aikana järjestänyt useita erilaisia varainkeräys- sekä palveluaktiviteetteja.
Rapola-klubin kaikki 26 jäsentä on naisia. Niinpä klubin tekemät lahjoitukset useimmiten kohdistuvat
naisiin ja lapsiin. Yhdessä muiden valkeakoskelaisten lions klubien kanssa lahjoitetaan keväisin stipendit kaikille valkeakoskelaisille oppilaitoksille. Joulun alla 2018 Rapola järjesti menestyksekkään ”Auta
lasta-auta perhettä” -keräyksen, jossa kerättiin yli 2000€ edestä tuotteita Sääksmäen seurakunnan diakoniatyölle eteenpäin lahjoitettavaksi. Myös palveluaktiviteetteja vanhuksille on järjestetty, esim. joulukonsertteja ja -tansseja Hoikun tiloissa.
10-vuotisjuhlan kunniaksi Lions Club Valkeakoski/Rapola on päättänyt tehdä 2000€:n lahjoituksen
Tampereen Ensi- ja turvakoti ry:lle, jonka toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. Yhdistys mm. ylläpitää
kahta turvakotia ja tarjoaa apua kaikille osapuolille, kun perheessä tai parisuhteessa on riitaisuutta, väkivaltaa tai sen uhkaa.
Lahjoitus korvamerkitään ensi- ja turvakodin valkeakoskelaisten asiakkaiden tarpeisiin.
Teksti Anne Seppälä

Lipun naulasivat piirikuvernööri, klubin opaslion Ilkka Kivelä, klubin jäsenet ja muutama piirin virkailija. Lipun vihki piirikuvernööri, klubin jäsen pastori Sirkka-Liisa Voutilainen. Lippua kantoi Sinikka Leino airueinaan Kaisa Pöytäkivi ja Tarja Kyttälä
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LC TAMPERE / HERVANTA, PARKKISKIRPPIS 2019
Sunnuntaina 1.9.2019 vietimme perinteisen Hervannan Leijonien Parkkiskirppistapahtumaa.
Parkkiskirppis on osa Hervanta Päivien ohjelmaa. Monet vakituiset myyjät ja ostajat ovat odottaneet
tapahtumaa. Meitä suosi jälleen kerran loistava aurinkoinen sää. Myyjiä ja asiakkaita oli oikein mukavasti. Toki enemmänkin olisi mahtunut. Ensimmäisiä myyjiä odotimme kymmeneltä saapuvaksi, mutta
innokkaimmat olivat paikalla jo yhdeksältä. Varsinainen kirpputorin avajaishetki oli klo 11:00. Toki
sitä ennen oli jo useita myyjiä ja ostajia paikalla. Voimme siis edelleen todeta, että tapahtumaa odotetaan innolla. Parkkipaikka oli aamupäivän vaihtuessa keskipäiväksi mukavasti pullolaan iloisia ostajia
ja myyjiä. Leijonien kanttiinissa oli myös mukava meininki. Myytävää oli perinteisten kahvin, pullan ja
grillimakkaran lisäksi myös uutuutena vohveleita hillolla ja kermavaahdolla. Vohvelit olivat myös viime talvena Laskiaisriehassa menestys. Leijona veljiä oli mukana 11 ja leidejä 10 henkeä.
Kiitämme kaikkia ostajia ja myyjiä hyvin sujuneesta kirpputoritapahtumasta. Ensi vuonna uudestaan.

Koko parkkiskirppiksen tuotto lyhentämättömänä käytetään Hervannan alueen nuoriso-, vanhus- ja
vammaistyöhön.
LC Tampere / Hervanta, sihteeri Kalevi
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Metsäeskarilaisten Kota, LC Lempäälä Kipinä, linkki.
https://www.lions.fi/media/lion-lehti_kertoo_lionstoiminnasta/lion-lehti_5-2019/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
========================================================================

Leot — Leijonien oma
nuorisojärjestö

Tiedätkö sinä, mitä sana ”leo” mahtaa tarkoittaa Lions-järjestössä? Sana saattaa kuulostaa kummalliselta ja vieraalta, mutta ei hätää! Tämän tekstin luettuasi ymmärrät, miten leot liittyvät Lions-järjestöön,
kuka voi olla leo ja mitä he tekevät.
Leot pähkinänkuoressa
Leoklubien jäseniä kutsutaan leoiksi. He ovat iältään 12-30 -vuotiaita nuoria, joiden tavoitteena on kehittää ympäristöään ja samalla omia taitojaan. Suomessa on noin 20 leoklubia, joista aktiivisia on 15.
Suomeen ensimmäinen leoklubi perustettiin vuonna 1965. Maailmanlaajuisesti leoja on yli 140 maassa
ja jäseniä yli 176 000.
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Suomen Lions-liiton nettisivuilla (2019) määritellään leot seuraavalla tavalla: ”Leoklubi on lionsklubin
oma nuorisoaktiviteetti, jolla oman paikkakunnan nuoret saadaan hauskalla ja kehittävällä tavalla mukaan palvelutoimintaan. Leoklubit ovat Lions Clubs Internationalin kansainvälinen nuoriso-ohjelma,
leijonien oma nuorisojärjestö.”
Lionsklubi, joka on perustanut leoklubin, toimii klubille taustaklubina. Taustaklubi tukee, auttaa ja ohjaa nuoria tarpeen tullen. Myös leoklubit tukevat, auttavat ja ohjaavat vastavuoroisesti taustaklubia. Esimerkiksi, jos taustaklubilaiset tarvitsevat auttavia käsiä aktiviteeteissa, leot tulevat paikalle mielellään
auttamaan lionseja.
Leot on palveluklubijärjestö, aivan kuten lionsitkin. Vaikka leot ovat lionsien nuorisoaktiviteetti, leoklubit valitsevat omat virkailijansa, järjestävät kokouksensa sekä toimivat varsin itsenäisesti. Lisäksi leoilla
on oma Suomen leojen hallitus ja lionsien vuosikokousta vastaava, kauden päättävä, isompi kokoustapahtuma. Hallituksen toimijat ohjaavat ja auttavat paikallisia leoklubeja, sekä järjestävät tapahtumia yhteistyössä jäsenistön kanssa. Hallituksen toimijat vierailevat lionsien tapahtumissa ja tekevät leotoimintaa näkyvämmäksi ympäri Suomen.
Mitä leot sitten tekevät? Leojen painopiste ei ole varojen keräämisessä vaan hyvän mielen jakamisessa
erilaisin aktiviteetein. Useat leoklubit käyvät pitämässä bingoa vanhainkodeissa, jakavat ilmaista lämmintä mehua ja itse tehtyjä pipareita Pyhäinpäivänä hautausmailla, järjestävät keräyksiä vähävaraisille
lapsiperheille, siivoavat luontoa ja jopa järjestävät täysin omia tapahtumia puistoihin tai koulujen jumppasaleihin lapsille. Leojen painopiste on tuoda hymy ihmisten kasvoille vaivattomasti ja pienin kustannuksin. Leojen toiminta on joustavaa ja reagointiherkkää, joka mahdollistaa useiden pienten aktiviteettien tekemisen kauden aikana.
Ilon tuomisen lisäksi leoissa luodaan pitkäaikaisia ystävyyssuhteita, yhteyksiä ja opitaan tärkeitä työelämätaitoja, kuten esiintymistä, johtamista ja tapahtumien järjestämistä. Nuorille nämä verkostot ehkäisevät syrjäytymiseltä ja antavat mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskuntaan.
Leotoiminta on tärkeä osa Lions-toimintaa ja leojen ja lionsien yhteistyöllä voidaan luoda iloa ja elinvoimaista tulevaisuutta järjestölle.
Anniina Laakso ja Kati Jaatinen
https://www.leo-clubs.fi/
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LC Hämeenkyrön Kyröttärien Sadonkorjuulounas sai kehuja
ja myös keräsi sievoisen summan jaettavaksi paikalliseen hyväntekeväisyyteen.
Tahtoa ja toimeliaisuutta löytyi jälleen lähes koko Kyröttärien upealta naisjoukolta, kun lähdettiin toteuttamaan syyskuun aktiviteettia; Ohjelmallinen sadonkorjuulounas Kyröskoskella.
Lounas toteutettiin Kyröttärien omien puutarhojen tuotteilla, mutta lahjoituksiakin saatiin runsaasti alueen eri yrityksiltä, josta tässäkin vielä todella iso kiitos. Menussa oli tarjolla syksyn satokauden tuotteita
mm: perunaa, kurpitsaa, salaatteja, tomaattia, kurkkua, paprikaa ja niistä valmistettuja tuotteita. Tarjolla
oli niin lihapullia kuin suomalaista järvikalaakin, unohtamatta erikoisruokavaliolaisia. Jälkiruokana oli
kahvin kanssa satokauden piirakoita, hedelmiä ja marjoja.
”Puhelin soi ahkerasti ja wattsup viestejä läheteltiin, kun sovittiin, kuka tekee mitäkin ja kuinka paljon”,
kertoo idean äiti Kyröttärien presidentti Sirpa Lamminsivu silminnähden ylpeänä joukostaan. Myös
puolisot olivat auttamassa tavaroiden kuljetuksessa, kantamisessa, pöytien järjestelyssä ym…Kaikki sujui isommitta kommelluksitta.
Talkoohenkeä löytyi myös päivän esiintyjiltä; oli soittoa, laulua ja runonlausuntaa. Kattauksia oli kaksi,
toinen klo 12 ja toinen iltapäivällä klo 15, joka veti väkeä hieman paremmin. Lounasliput myytiin pääosin etukäteen, mutta muutama ruokailija tuli myös suoraan ja heillekin löytyi paikat.
Paikalle oli koottu myös myyntipöytä, jossa myytiin edullisesti syksyn herkkuja ja niistä valmistettuja
jalosteita, oli mm omenoita, perunoita, kukkakimppuja, maisseja, paholaisen hilloa ja marinoituja punasipuleita. Myyntipöytäkin tuotti hyvin ja lähes kaikki tuotteet myytiin loppuun, jotkut jopa loppuivat
kesken.
Vaikka hommaa oli kovasti ja ensimmäinen kokeilu tietenkin jännitti, että miten saadaan ihmiset liikkeelle; se kannatti. Tulos n. 2800€ antaa taas hieman leveämmät hartiat tehdä lahjoituksia, olla mukana
tekemässä hyvää. Kyröttärillä se on mm. paikalliset vanhukset ja lapset. Vuosittain on järjestetty kotiseuturetki vanhuksille, lasten peuhupäivä, jaettu stipendejä ja tuettu esimerkiksi Hämeenkyrön Hokkareita ja joulun edellä vähävaraisia perheitä.

Klubin maskotti ”Nalle” piti silmällä lounaan valmistajia ja lounasvieraita. Ja hauskaa oli kaikilla!

13

Lounastunnelmaa loivat musikantit Jokke Vesa, haitari ja Juha Ritalahti, kitara ja laulu.
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Lionien Kansainvälisen Säätiön keräys etenee
Lions Clubs International Foundation, eli LCIF aloitti jo yli vuosi sitten järjestyksessään kolmannen
suurkeräyksen. Tavoite oli kunnianhimoinen, 300 miljoonaa dollaria kolmessa vuodessa, ja lahjoitusten jatkuminen korkeampana jatkossakin. Kun tulokseen lasketaan jo kaudella 2017-18 kerätyt dollarit, sekä klubien ja yksityisten antamat lahjoitussitoumukset, on maailmanlaajuinen tulos jo lähes 110
miljoonaa.
Euroopan osuus 110 miljoonan keräystuloksesta oli vajaat 9 miljoonaa, huomattavasti alle jäsenmäärän edellyttämän, mistä säätiön puheenjohtaja Gudrun Yngvadottir jo esitti huolensa. Suomi oli
320.000 dollarin kokonaissummallaan Pohjoismaiden kolmas, mutta jäsenmäärään suhteutettuna heikoin, vain 14,6 dollaria per jäsen, kun pieni Islanti ylti jo 90 dollariin.
LCIF:n tavoite on apurahoja jakamalla tukea Lions-klubien suurempia hankkeita ympäri maailmaa.
Eniten apua ohjataan kehitysmaihin Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Joskus kuulee moitittavan, että rahat menevät ”Amerikkaan”, mutta itse asiassa USA on selkeästi nettomaksaja. Suomeenkin
on apurahoja saatu, Lapuan Pamauksen jälkihoidosta lähtien moniin hyviin hankkeisiin, kuten sotainvalidien sairaskoteihin, näkövammaisten laitoksiin, diabetes-leireihin, diabeetikoiden silmänpohjakuvauksiin ja Lions Questin tieteelliseen tutkimukseen ja kehittämiseen. Merkittäviin kansainvälisiin
hankkeisiimme on saatu suuria avustuksia, mm. silmäsairaaloihimme Ecuadorissa ja Sri Lankassa sekä
Aurinkokeitin-projektiimme Keniassa.
LCIF:llä on myös omia hankkeita, kuten tuhkarokon hävittämiseen tähtäävä kampanja, jolla on rokotettu jo 110 miljoonaa lasta. Muuten he olisivat jääneet ilman suojaa tätä tappavaa ja vammauttavaa
tautia vastaan. Loistauti jokisokeus on jo monesta maasta todettu hävitetyksi, samoin trakooma eli silmäpasko, joka oli ennen vanhaan Suomessakin tuttu silmätulehdusten ja sokeuden syy. Lions Quest ja
Special Olympics ovat nimenomaan LCIF:n keskeisiä ohjelmia.
Suomessa juhlittiin keväällä jääkiekon MM-kultaa. Ratkaisevana tekijänä voitossa oli, että Suomen
joukkue pelasi yhdessä, eikä vain muutaman NHL-tähden varassa. Ja tähän juuri Lions Quest pyrkii –
kaikkien ryhmän jäsenten huomioimiseen tasavertaisina. Oli sitten kyse päiväkotilapsista, koululuokasta tai jääkiekon maajoukkueesta. Päävalmentaja Lion Jukka Jalonenhan on ollut jopa Lions Questin mannekiinina pääkouluttajamme Ultsin kanssa.
LCIF pyrkii tavoitteeseen tiedottamalla, mutta myös palkitsemalla lahjoittavia klubeja ja yksityisiä lioneita, sekä ulkopuolisia henkilöitä ja yrityksiä eri tavoin. Jo 50 dollarin maksusta lahjoittaja saa LION
SHARE –pinssin ja 300 USD lahjoituksesta CAMPAIGN DONOR pinssin. Merkittävin muisto on
Melvin Jones Fellow –nimitys, MJF, jonka tunnuksena on pikkuruinen pinssi ja nimellä varustettu seinälaatta. MJF-nimityksen saadakseen tulee säätiölle lahjoittaa 1000 dollaria. Lahjoituksen voi tehdä
Lion itse, kertamaksuna tai erinä 5v aikana, tai sen voi tehdä klubi. Hyvä ajatus on muuten huomioida
jäsenten tai klubien tasavuosijuhlia nimetyllä lahjoituksella Kampanja100:an. Nämä kaikki maksetaan
siis aktiviteettitililtä, koska niillä kustannetaan puhtaasti aktiviteetteja jossain päin maailmaa. Monella
klubilla onkin LCIF:n ”tilillä” saldo jo lähellä Melvin-rajaa, jolloin pienellä lisäpanoksella voisi klubi
juhlistaa vaikka vuosikokoustaan.
Klubi huomioidaan lippumerkillä sen saatua ensimmäisen Melvininsä. Klubi tai muu lahjoittaja voi
myös saada lahjoittajaplakaatin, jos se ei lahjoitusta vastaan halua huomioida ketään yksittäistä henkilöä. Kampanja 100 aikana klubi palkitaan Malliklubi-nimityksellä, jos se lahjoittaa, taikka sitoutuu
lahjoittamaan, tuplasti vähimmäistavoitteen, eli 500 dollaria per jäsen. Milanon vuosikokouksessa olikin esillä jo 432 Malliklubia, näistä yksitoista oli Skandinaviasta ja Suomesta yksi, LC Ylivieska. Melvineitä Suomessa on tätä nykyä reilut 6000. Näistä vielä 141 on progressiivisia, eli he ovat jatkaneet
lahjoittamista perustason jälkeen. Tämän merkiksi Melvin-pinssiin saa timantteja, yhden aina 1000
dollarilla.
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Viime kausi oli Kampanja100 osalta vaikea, koska klubit eivät olleet valmistautuneet siihen ennalta. Piirikuvernööritkin saivat tiedon vasta kansainvälisessä vuosikokouksessa. Nyt uudet kuvernöörit on valmennettu paremmin ja tietoa on levitetty niin LION-lehdessä kuin LION-viesteissä ja piirien
nettisivuilla. Tavoite onkin, että viime kaudella mukaan tulleiden 333 klubin lisäksi loputkin 544 lahjoittaisivat – edes pienenkään summan. Lisäksi toivon näkeväni entistä useampia säännöllisiä lahjoittajia saamissani kuukausiraporteissa.
Ja miksi emme lahjoittaisi? LCIF on meidän oma säätiömme. Se on rankattu maailman luotettavimmaksi hyväntekeväisyysjärjestöksi; sille lahjoitettu euro menee 100%:sti perille kohteeseen. Ja kehitysmaissa, kuten meille tutussa Sri Lankassa, samalla rahalla saa paljon enemmän aikaan kuin meillä.
1000 dollarilla suojaa kokonaisen kylän tuhkarokolta, tai kustantaa 20 ihmiselle näkökyvyn palauttavan kaihileikkauksen. Kevään 2016 katastrofikeräyksellä saaduilla 17.500 eurolla plus saman suuruisella Malesian lionien lahjoituksella CC Duminda Munasinghe korjautti 72 tulvien ja mutavyöryjen
vaurioittamaa kotia Sri Lankan vuoristoalueella.
Maksuohjeet ja MJF-hakemukset löydät piirin ja Lions-liiton nettisivuilta tai piirin LCIFkoordinaattorilta.
Ole rohkea – Ole Melvin
Anita Tihveräinen
LCIF- ja Kampanja100 piirikoordinaattori
LC Tampere/Näsinneula
anita.tihverainen@lions.fi
p. 0505952000

LCIF jakaa myös omaa ”Nobelia”
Milanossa sen pokkasi Dr Denis Mukwege, gynekologi Kongosta.
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Linkkisivulle siirtyminen tehdään kaksois-klikkaamalla linkkiä

107E-piiri
http://www.verkkoviestin.fi/e-piiri/linkkeja/

Koulutus 107E-piiri
http://www.verkkoviestin.fi/e-piiri/data/liitteet/epiiri107e_koulutustoimikunta_toimintasuunnitelma_2019-2020.pdf

ARS
https://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/

Lions Quest
http://www.lionsquest.fi/

Lion-Lehti
https://www.lions.fi/media/lion-lehti_kertoo_lionstoiminnasta/lionlehti_5-2019/

17

