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Kokouskutsu 
 

LC HELSINKI / METSÄLÄN 

helmikuun klubikokous 

pidetään tiistaina 21.2.2017 klo 19.00. 

ravintola Nyyrikissä, Pohjolankatu 2 
 

Veljet ladyineen, tervetuloa  

 

Hallitus/presidentti 

 

 
 
Kauden 2016-2017 hallitus: 
 
Presidentti Ari Tuominen 
Past presidentti Lars Eklund 
I varapresidentti Arto Arola 
II varapresidentti Timo Palén 
Sihteeri Jukka Ihatsu 
Rahastonhoitaja Ossi Nurminen 
Tail Twister Leo Lyytikkä 
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 Presidentin sivu 

Helmikuu 2017 

 

Terve veljet, ladyt ja Lions-ystävät 

Meidän tärkein tapahtumamme, Talvirieha lähestyy kovaa vauhtia. Tehdäänpä kaikki osamme ja 

jos mahdollista vielä vähän enemmänkin sen onnistumiseksi.  

Nyt ovat viimeiset hetket pyytää ilmoituksia Talviriehan mainoslehteen. Katsokaa kaikki 

ympärillenne avoimin mielin. Itse pyysin viimevuonna mainosta tutulta siivousyritykseltä, enkä 

saanut myötätuntoa. En lannistunut vaan pyysin tänä vuonna toiselta yritykseltä ja tällä kerralla 

yrittäjä suostui mainostamaan. Ei siis pidä lannistua, olemme hyvällä asialla, voimme hyvällä 

mielellä pyytää ilmoituksia uudelleen ja uudelleen. 

Sama pätee kilpailujen palkintoihin. Jokaisella on ympärillään firmoja, joilla on sopivia tuotteita ja 

paljon hyvää mieltä. Mutta jos et kysy, he eivät tiedä antaa lahjoituksia. 

Soittelin ja viestitin usealle yhtiölle menneen kuukauden aikana liittyen yritysyhteistyöhön. On 

hienoa huomata kuinka kaikki johtajat ovat tunteneet Lions-toiminnan ja mistään en ole saanut 

luuria korvaan. Lions-liike ja sen 100% keräysperiaate on tunnettu ja hyväksytty.  

Tämän vuoden Punainen Sulka keräyksen tuotto menee kaikki Suomen syrjäytymisvaarassa 

olevien lasten auttamiseen ja siksi kaikki haluavat osallistua keräykseen.  Ei muuta, kun kysymään. 

 

Terveisin 

Ari 

Pressa 2016/17 
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LIONS CLUB HELSINKI/METSÄLÄ 
Klubikokous pöytäkirja  

 
Aika 17.1.2017 klo 19:00  

Paikka Ravintola Nyyrikki, Pohjolankatu 2  

 

1. Kokouksen avaus  

Presidentti Ari Tuominen avasi kokouksen klo 19:00  

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen  

Läsnäolijat: Arto Arola, Lars Eklund, Jukka Ihatsu, Ari-Pekka Jämsén, Heikki Järvinen, Jari Kaskela, Torsti 

Koskinen, Ossi Nurminen, Risto Oittinen, Timo Palen, Arto Suomilammi, Ari Tuominen, Esko Uronen, 

Hannu Vesamäki  

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

4. Esityslistan hyväksyminen  

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työlistaksi.  

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja  

Edellisen kokouksen pöytäkirja (luettavissa Metsälän Viesti lehdestä) hyväksyttiin muutoksitta.  pöytäkirja 

(luettavissa Metsälän Viesti lehdestä) hyväksyttiin muutoksitta.  

 

6. Toimikunnat  

Taloustoimikunta (Ossi Nurminen)  

- Talous kunnossa  

- PuSu tilitysten osalta surkea tilanne, kaivataan tilityksiä PuSu tuotteista noin 1700 €  

- Ei tullut avustusanomuksia  

Tiedotustoimikunta  

- Hannu: Metsälän LionsViesti toimitettu ajallaan  

- Arto Internetin osalta: koska lehti on julkaistu verkossa siitä löytyy kaikki tarvittava informaatio  

- Presidentti esitti toiveen että paikallisiin lehtiin voitaisiin saada enemmän näkyvyyttä  

Jäsentoimikunta – jäsenkysely (Arto Suomilammi)  

- Jäsenkysely meneillään, aloittanut kyselyn joulun alla ja vastauksia saatu 12 kpl ja nyt 

klubikokouksessa vielä kaksi lisää – soittokierros lopuille, jotka eivät vastanneet kyselyyn  

- Presidentti esitti että olisi hyvä tehdä laajentumiskartoitus ja painopisteenä voisi olla ”sinkut” (heitä 

paljon ja heillä todennäköisesti aikaa palvella)  

Palvelupäivätoimikunta  

- Kauneimmat joululaulut Koskelan kappelissa 20.12.2016 (Esko Uronen):  

Paikalla kahdeksan veljeä ja neljä ladya: Arto Arola lady Päivi, Ari-Pekka Jämsén & lady Arja, Jari 

Kaskela, Torsti Koskinen, Ossi Nurminen, Arto Suomilammi & lady Pirjo, Esko Uronen & lady Carita, 

Hannu Vesamäki  

Noin kymmenen vanhusta kyyditettiin kirkkoon, kirkko oli täysi, tilaisuus onnistui hyvin  

”Auta Lasta / auta perhettä” -tapahtuma 17.12.2016:  

- Ari-Pekka Jämsén kertoi että 12 täyttä ostoskärryllistä saatiin tavaraa noin 3800 € arvosta  

- Ossi Nurminen kertoi että saatiin laskuttaa myös kauppiasta 770 €, josta puolet rinnakkaisklubille 

FORTE ja kauppias tarjosi hyvät pullakahvit  

- Ensi-koti yhdistykselle esitettiin toive että tulisivat meille klubikokoukseen puhumaan toiminnastaan  

Punainen Sulka toimikunta (Hannu Vesamäki)  

- Paitoja jäljellä, pieniä olisi syytä vaihtaa isompiin  

- Pinssejä ja tarroja ”taskuissa”, joita ei tilitetty  

- ”ylemmältä taholta” esitetystä tavoitteesta ollaan kaukana  

- Seuraavaan lehteen tarkoitus saada luettelo myymättä jääneistä tarvikkeista  

- Arto Arolalla tavarat autossa joista tehdään inventaario ja ensi kokoukseen tavaroita myyntiin  
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LionsQuest -toimikunta (Ari-Pekka Jämsén)  

- A-P ollut yhteydessä Yhtenäiskoulun rehtoriin ja yksi opettaja olisi lähdössä koulutukseen  

( n. 400 €/henkilö) klubikokous päätti suostua pyyntöön  

- ”Rauhan juliste” piirustuskilpailuun päätettiin myöntää varat Yhtenäiskoululle palkintoa ja 

tarvikepakettia varten  

- Torsti kertoi että viime kilpailussa N-piirin työ voitti ja osallistuu edelleen kansainväliseen kilpailuun  

Yritystyöryhmä (Ari Tuominen)  

- Lars Eklund toimittanut listan Metsälän alueella toimivista yrityksistä – lista yllättävän pitkä  

- Ari aloitteen tekijänä lupasi ottaa yhteyttä puhelimitse yrityksiin alittaen pienemmistä edeten 

suurempiin yrityksiin YIT viimeisenä  

- Pekka Soininen on lupautunut olemaan mukana yrityskäynneissä  

 

7. Kevättapahtuman valmistelu  

- ajankohta maaliskuun 2. sunnuntai 12.3.2017 klo 12:00 – 14:00  

- sarjoja vähennetään, muuten mennään entiseen malliin  

- pistevastaavat hoitavat myös palkintojen jaon oman pisteen osalta  

- ilmoitushinnat entisellään, Jari toimittaa mailin liitteenä ilmoituslomakkeet  

- ilmoitusmyynti ollut n. 3000 € luokkaa  

- palkintojen jaottelu ja merkintä Suomilammilla tapahtumaa edeltäneenä keskiviikkona 8.3.2017 klo 

17:00 alkaen  

- jakeluyhtiö hoitaa ilmoituslehden jakelun kerrostalojen osalta, veljet ja ladyt taas hoitavat ydinalueen 

rivi- ja pientalot tiistaina 7.3.2017, kokoontuminen klo 16:30 VPK:n talolla ja kaikki tervetulleita 

(hallituksen kokous jakelun jälkeen)  

 

8. Kirjeet ja ilmoitukset  

- Hyväntekeväisyystanssijaiset 11.2.2017 Porvoossa (PuSu)  

- Ystävänpäivän seminaari ja konsertti Järvenpäässä 14.2.2017  

- Käpylän toive auttajista Laskiaistapahtumaan 26.2.2017  

- Torsti ilmoittautui tilaisuuteen makkaranpaistoon  

- Jukka Kärkkäinen ja lady Lea ovat parhaillaan Pohjoismaisessa Lions-kokouksessa Islannissa  

- Leo Lyytikkä vieraillut Club De Leones Gran Canaria-Finlanddian klubikokouksessa 7.12.2016 ja 

4.1.2017  

- Lars Eklund osallistunut joulukuusenmyyntiin (Oulunkylän klubin aktiviteetti)  

 

9. Muut asiat  

- Hietaniemen sankarihaudoilla käynti 14.1.2017: Jukka Kärkkäinen kantoi klubin lippua ja eturivissä 

nähtiin Torsti Koskinen sekä Arto Arola ja ladynsä Päivin kanssa  

- Liiton vuosikokous Joensuussa, klubi myöntänyt Jukka Kärkkäiselle kannatustodistuksen 

varapiirikuvernöörin virkaan valitsemiseksi  

 

10. LPJ Johanna Raunion puheenvuoro  

- Piirihallituksen toive klubeille tilittää PuSu tuotteita  

- PuSu tavoitteita pidetty yleensäkin kovin korkeina  

- 9. – 10. 2.2017 LionsQuest koulutus  

- klubeilta on toivottu perintöprojekteja (liittyy osana 100-vuotis Suomi projektiin)  

1. taso: puiston penkki (klubin kaiverrettu laatta)  

2. taso: puiston kunnostaminen  

3. taso: perustaa puisto tai alueen sairaala  

 

11. Presidentti päätti kokouksen klo 20:11 ja annettiin puheenvuoro Johanna Rauniolle  

 

 

VAKUUDEKSI  

 

Ari Tuominen Jukka Ihatsu  

presidentti sihteeri 
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Piirikuvernöörin helmikuun 2017 kirje 
Hyvät lionit! 
 
Ensimmäiset Lions-liikkeen ja Itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlien 
tapahtumat on jo vietetty leudon talvemme keskellä. Toivottavasi 
säänhaltija suosii jatkossa klubien talvitapahtumia. 
 
Piirimme jäsenhankinta jatkuu suotuisasti. Jo 63 uutta jäsentä on otettu 

klubeihin. Kiitos kaikille asiaan vaikuttaneille. 
 
Kun tässä vaiheessa enää kaksi klubikokousvierailua 75:stä on 
tekemättä, osallistumme mielellämme Tuulan kanssa mahdollisuuksien 
rajoissa klubien muihinkin tapahtumiin. Näyttää siltä, että ”Klubeissa 
tapahtuu” on siirtynyt piirimme Facebook-sivuille. Olethan sinäkin jo 
tutustunut niihin? 
 
100-vuotispalveluhaasteen on ottanut vastaan jo 45 klubia, joista kolmella on kaikki neljä osa-aluetta kasassa. 

Perintöprojekteja on Mylciin ilmoitettu 34. Piirikuvernöörin unelma ”75 klubia vastannut palveluhaasteeseen ja 75 
klubia osallistunut perintöprojektiin” kajastaa leijonahorisontissa. 
 
Punainen Sulka -keräys on aikaisemmin vasta alkanut näihin aikoihin. Osa klubeista on jo tässä vaiheessa 
päässyt yli tavoitteensa ja vielä on koko kevät aikaa aktivoitua Punaisen Sulan varsinaiseen toimintaan. 
 
LCIF:n puheenjohtaja Jitsuhiro Yamadalta on tullut piirillemme vetoomus osallistua 
tuhkarokkorokotuskampanjaan, joka jatkuu vielä joulukuuhun 2017 saakka. Toivottavasti mahdollisimman moni 
klubi voisi siihen osallistua vielä tänä keväänä pienellä summalla. 
 
Tammikuun 15. päivään mennessä̈ piirikuvernööritehtäviin tuli neljä ehdokasta. 2. varapiirikuvernöörin tehtävään 
hakevat Jenni Luomala LC Hki/Finlandiasta sekä Kari T Piela LC Vantaa/Pähkinärinteestä. 1. 
varapiirikuvernöörin tehtävään hakee Heikki Tuomala LC Lovisa-Loviisasta ja piirikuvernöörin tehtävän ottaa 
vastaan 1. varapiirikuvernööri Timo Auranen LC Hki/Vuosaaresta. Valinnat suoritetaan piirin vuosikokouksessa 
22.4.2017 Saga Congress Centerissä Vantaalla. Ehdokkaat esitellään piirin sivuilla. Määräaikaan 15.1.2017 klo 
24.00 mennessä̈ ei tehty yhtään aloitetta piirin vuosikokoukselle. 
 
Suomen Lions-liiton varapuheenjohtajan vaaliin ilmoittautui kolme ehdokasta: 
 
C-piiristä DG Sinikka Uola, D-piiristä̈ PDG Pirkko Vihavainen ja N-piiristä̈ Liiton jäsenjohtaja PDG Jukka 
Kärkkäinen. Puheenjohtajaehdokas on VCC Erkki Honkala F-piiristä. Valinta tapahtuu Lions-liiton 
vuosikokouksessa Joensuussa 10.6.2017. Olethan sinäkin lähdössä Joensuuhun tukemaan oman 
ehdokkaamme valintaa. 
 
Me vapaaehtoistyötä̈ tekevät emme saa palkkaa työstämme. Presidenttien ja klubihallitusten onkin hyvä̈ pitää̈ 
mielessä̈, että̈ aktiivijäsenet tulee palkita ansioidensa mukaisesti. Ansiomerkkiohjeistus löytyy sekä̈ vuosikirjasta 
että̈ Liiton jäsenille -sivustolta. Klubisihteerin tehtävänä̈ on merkitä̈ jäsenrekisteriin kaikki klubijäsenille myönnetyt 
ansiomerkit ja palkitsemiset. 
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Tulevia piirin tapahtumia ja koulutuksia keväällä 2017 (katso tarkemmin piirin vuosikellosta)  
 
Piirihallitus kokoontuu kevätkauden aikana kaksi kertaa: 9.2.2017 klo 17.00 alkaen Puotilan kartanossa ja 

22.4.2017 piirin vuosikokouspäivän aamuna klo 9.00 Fur Centerissä. 
 
14.2. on Liiton järjestämä 100-vuotisjuhlan ja Punaisen Sulan tapahtuma Järvenpäässä. Tarkemmat tiedot 

http://www.lions.fi/ajankohtaista/ystavanpaivan_konsertti_jarvenpaa-talossa/ 
 
18.2. on Sri Lankalaisten Lions-ystävien vierailu Iiris-keskuksessa klo 10.00-12.00 

 
7.3. juhlistetaan Arne Ritarin syntymä̈päivää̈, juhlapuhujana Suomen järjestyksessä toinen Pro Ritari Ossi 

Eloholma. 
 
15.3. on Uusien leijonien koulutustilaisuus. 

 
18.3. JOVA II -valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäisille varapresidenteille, muutkin kiinnostuneet 

ovat tervetulleita. 
  
20.3. SuurPNAT pidetään Loviisassa klo 18.30 uudella ala-asteella. 

 
21.4. Ohjelmallinen iltama piirin vuosikokoukseen ja järjestön 100-vuotisjuhlaan liittyen on ravintola 

Kaisaniemessä. Vieraana ID Gabriele Sabatosanti Scarpelli puolisoineen. Tätä tapahtumarikasta iltaa et voi 
jättää kokematta. 
 
22.4. Piirin vuosikokous on Saga Congress Centerissä (entinen Furcenter) Vantaalla. Huomaathan, että 

iltajuhla on jo edeltävänä iltana. 
 
 

Kiitos ajastasi palvelulle – Tack för tiden du ger 
 
Piirikuvernööripari Aarne Kivioja ja puoliso lion Tuula  

 
 

Hyvät ystävät ovat kuin lyhtyjä tiellä. He eivät lyhennä matkaa, mutta tekevät sen 
turvallisemmaksi kulkea.  

 
 

Lions N-piiri www.lions.fi/N  

 

http://www.lions.fi/ajankohtaista/ystavanpaivan_konsertti_jarvenpaa-talossa/
http://www.lions.fi/N
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Hyvät lionit,  

  
Tämän kuun alussa Indonesiassa oli 6,5 magnitudin maanjäristys. 
Maanjäristys kesti vain 15 sekuntia, mutta yli 100 rakennusta 
tuhoutui ja yli 100 ihmistä menetti henkensä. Tuhannet ihmiset 
menettivät kotinsa ja pelastustyöntekijät yrittivät paljain käsin vetää 
ihmisiä raunioista. Sairaalat olivat täynnä ja potilaita hoidettiin 
ulkona teltoissa. Tilanne on vieläkin vakava.  
  
Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) vastasi välittömästi 
myöntämällä US$100 000 dollarin suurtuhoapurahan avustamaan 
lyhyen ja pitkän aikavälin tarpeisiin vastaamista. Paikalliset lionit 
ryhtyivät toimiin, tarjoten ruokaa, peittoja, lääkkeitä ja puhdasta vettä 
uhreille. Lionit eri puolilla maailmaa ovat antaneet lahjoituksia LCIF:n hätäaputyöhön ja sitä kautta 
säätiö pystyy vastaamaan myöntämällä välitöntä rahoitusapua. Kiitos tuestanne ja työstänne muiden 
ihmisten auttamiseksi.  
  
Me kaikki ajattelemme Banda Acehin maanjäristyksen uhreja ja lioneita, jotka ovat paikalla 
auttamassa heitä. Harkitse lahjoituksen tekemistä hätäapurahastoon, jotta voimme jatkaa avun 
antamista luonnonkatastrofien jälkeen.  

  
Terveisin,  

  
Dr. Jitsuhiro Yamada  
puheenjohtaja, Lions Clubs International Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=gFyGKJ2-NXGx_jMGMfdSFg~~&pe=byC_2zBNkYjuItA4oEIw2pcJd9BlSyunKc1JuZxi6fb96fUDge0dxEcfyMxKZ3JtALztbU7tfhlggp0u5P6_ug~~


10 
 

 

Rekrytoimme: Klubin LCIF-koordinaattorit  
Klubin LCIF-koordinaattori on LCIF:n edustaja klubin tasolla. 
Hän kertoo LCIF:stä, motivoi muita jäseniä tukemaan säätiötä ja 
siten hän auttaa LCIF:ää edistämään sen tekemää 
humanitaarista työtä sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. 
Tämä uusi virka on erittäin tärkeä säätiömme työn edistämiselle. 
Keskustele asiasta jo tänään klubin presidentin kanssa jos olet 
kiinnostunut tästä virasta. 

Lionien muistokolikko myynnissä tammikuussa  
Lionien Century of Service -muistokolikko on hieno tapa antaa tunnustusta 
miljoonille lioneille, jotka ovat palvelleet heidän paikkakunnillaan viimeisen 100 
vuoden ajan. Kolikko tulee myyntiin keskiviikkona, 18. tammikuuta 2017. 
Rajoitetun ajan kuluessa voit tilata tämän historiallisen muiston ja samalla tukea 
LCIF:n tärkeää työtä. Jokaisesta myydystä kolikosta menee US$10 LCIF:lle. Tämä 
tarkoittaa US$4 miljoonaa parantamaan ihmisten elämää LCIF:n aloitteiden kautta 
eri puolilla maailmaa. 

Apurahojen hakuaika päättyy pian 
LCIF myöntää apurahoja, joilla autetaan lionspiirejä suurimittaisten 
humanitaaristen hankkeiden kehittämisessä ja toteuttamisessa. 
Näiden apurahojen avulla lionit voivat laajentaa vapaaehtoistyötään 
ja lisätä vaikutustaan paikkakunnalla ja koko maailmassa ja palvella 
yhä useampia puutteenalaisia ihmisiä. LCIF on jakanut avustuksia yli 
920 miljoonan dollarin (USD) arvosta. Muista, että 9. helmikuuta 
2017 on eräpäivä tavallisille, Core 4 ja IAG apurahahakemuksille. 
Nämä hakemukset käsitellään toukokuun 2017 LCIF:n 
työvaliokunnan kokouksessa. 

 

 

http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=gFyGKJ2-NXGx_jMGMfdSFg~~&pe=DCnfhjIQhXdaF0aDBve1fLJF8303M0p_usXD4zLMGbpllHPPWfjshTSf0Ma-4LnFZfNA-eowHJXp9Ex1lwNG8w~~
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=gFyGKJ2-NXGx_jMGMfdSFg~~&pe=CT3_Wayu8o0LQaGiV5naJyxPrwdDdVHpGDW6bS1oidmXonG-D0_sClNIbaLWPoA_9LrrZIBLYlf3cuRaAuehEA~~
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=gFyGKJ2-NXGx_jMGMfdSFg~~&pe=u20VDeBOSz-dka4WyCuRPnC09SDHi-17AHIzPNWSa7FpEYWgOD7CCisvaTIUAdzc1Y7KyjexqJg7z3CtviC1rw~~
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=gFyGKJ2-NXGx_jMGMfdSFg~~&pe=Nb8rpPesB1kfI88v7cY7d4WuEL8lFQiADXql6wGbJwxaK-zyrnQr3IQN4Y43zH4SIPwfcNnrJVkIC7JQY_o6tw~~
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=gFyGKJ2-NXGx_jMGMfdSFg~~&pe=Nb8rpPesB1kfI88v7cY7d4WuEL8lFQiADXql6wGbJwxaK-zyrnQr3IQN4Y43zH4SIPwfcNnrJVkIC7JQY_o6tw~~
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=gFyGKJ2-NXGx_jMGMfdSFg~~&pe=QujfcuED6OsjaUtg87eqOaoPgnXkwIJD7OuaeLHuzpaIox_c3Fdg1Z3OvUtx_AJ_v3btJGSJaFY-RQFFsALvQw~~
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=gFyGKJ2-NXGx_jMGMfdSFg~~&pe=QujfcuED6OsjaUtg87eqOaoPgnXkwIJD7OuaeLHuzpaIox_c3Fdg1Z3OvUtx_AJ_v3btJGSJaFY-RQFFsALvQw~~
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=gFyGKJ2-NXGx_jMGMfdSFg~~&pe=Q9LPe1FQgsTVRHlTipjx_yrLWIjRn6VnbwXvFAc7eiVdoWFL4wCxTzIqWgQCpbjm9kDo8um9Cmfs9TChP4NOPA~~
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=gFyGKJ2-NXGx_jMGMfdSFg~~&pe=Q9LPe1FQgsTVRHlTipjx_yrLWIjRn6VnbwXvFAc7eiVdoWFL4wCxTzIqWgQCpbjm9kDo8um9Cmfs9TChP4NOPA~~
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=gFyGKJ2-NXGx_jMGMfdSFg~~&pe=X0FGY3NBzsxHwGcLFHAJlnLyC1QNYlivJuIFC4LUSL5GpyhW6JiG-G7LtGZ1oGyhN8h40qjxqEe8O-lxGA3I7g~~
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=gFyGKJ2-NXGx_jMGMfdSFg~~&pe=X0FGY3NBzsxHwGcLFHAJlnLyC1QNYlivJuIFC4LUSL5GpyhW6JiG-G7LtGZ1oGyhN8h40qjxqEe8O-lxGA3I7g~~
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Ystävänpäivän seminaari ja konsertti Järvenpäässä 14.2.2017  
 

Hyvät A-, B-, C-, D-, E-, G- ja N-piirien lionsklubien jäsenet  
 
Tervetuloa  Lions-liiton järjestämään Ystävänpäivän seminaariin ja konserttiin Järvenpää-talolle tiistaina 
14.2.2017.  
Seminaarissa on nimekkäitä esiintyjiä, ja illan konsertissa estradille nousevat viihdetaiteen valovoimaiset 
suosikit  Riku  Niemi ja tangokuningas Kyösti Mäkimattila.  
 
Maksuton seminaari on  klo 16.30 - 18.30. Seminaarisaliin mahtuu 100 osallistujaa.    
 
Seminaariin ilmoittautuminen on tehtävä 12.2.2017 mennessä. -  Linkki liiton sivuille  TÄSTÄ  
 
Konsertti alkaa klo 19.00.  
- lippujen tilaukset  www.lippu.fi  -palvelusta. Hinta 32,00 € + toimitusmaksu 3,50 €.  Linkki konserttilippujen 
tilaukseen:  TÄSTÄ    
 
Konsertin tuotto ohjataan Punainen Sulka -kampanjaan.  
 
Tervetuloa Järvenpää-talolle Ystävänpäivän merkeissä.  
 
Parhain terveisin,  
Tuomo Holopainen  

Tapahtuman vastaava  
 

 
 

www.lions.fi  

 

 

http://www.lions.fi/jasenille/ajankohtaista_lionstoiminnassa/ystavanpaivan_seminaari_ja_konsertti_jarvenpaassa/ystavanpaivan_seminaarin_ohjelma_ja_ilmoittautuminen/
http://www.lippu.fi/
http://www.lippu.fi/Lippuja.html?affiliate=ADV&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=1793474&includeOnlybookable=false&x10=1&x11=rno
http://www.lions.fi/
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Newswire 

Tämän kuun Newswiressä muun muassa kerrotaan, miten hankitaan Lions Clubs Internationalin 

hopeadollari, katsotaan video taannoisesta rauhanjulistekilpailun voittajasta ja hänen nykyisestä 

elämäntilanteestaan sekä aloitetaan klubin seuraava maailmanlaajuisen palveluviikon hanke. 

 

Lions Clubs Internationalin satavuotisjuhlan 
hopeadollari on nyt myynnissä! 
Satavuotisen humanitaarinen palvelun kunniaksi Lions Clubs International ja 

Yhdysvaltain rahapaja ovat luoneet ammattimaisesti tuotetun rajoitetun 

painoksen hopeadollarin. Kolikkoa on tehty rajoitettu määrä. Niitä tehdään vain 
400 000. Kun nämä kolikot on myyty, uusia ei tule myyntiin. Jokainen kolikko on 

sen omassa kauniissa laatikossa ja sen mukana tulee aitoustodistus. Jokaisesta 
myydystä kolikosta maksetaan 10 dollaria LCIF:lle. Tämä edustaa tilaisuutta 

kerätä 4 miljoonaa dollaria hädänalaisten ihmisten elämän parantamiseen eri 
puolilla maailmaa LCIF:n ohjelmien avulla. 

Lionit voivat ostaa tämän proof-laatuisen kolikon rajoitetun ajan edulliseen 

47,95 dollarin hintaan vain suoraan Yhdysvaltain rahapajasta (United States 
Mint)! Parasta kiirehtiä: tarjous loppuu 21.2.2017 klo 15.00 (Chicagon aikaa). 

 

Missä he ovat nyt: aiempi rauhanjulistekilpailun voittaja Danielle 
Petry 
Vuodesta 1988 lähtien miljoonia lapsia on osallistunut lionien kansainväliseen rauhanjulistekilpailuun. 

Vuoden 1996 pääpalkinnon voittajan Danielle Hernandez Petryn tapauksessa rauhanjulistekilpailuun 
osallistuminen auttoi rakentamaan hänen itsetuntoaan ja katsomaan elämää uusi silmin. Tästä videosta 

voit katsoa, miten kilpailu vaikuttaa yhä hänen elämäänsä. Osoitteesta lionsclubs.org/peaceposter voitte 
hankkia tämän vuoden teemaan "Rauhan tulevaisuus" liittyvän paketin ja ottaa paikkakunnan nuoret 

mukaan. 

 

 

Suojelkaa planeettaamme huhtikuussa 
Terve planeetta alkaa terveistä paikkakunnista. Liittykää 17.–23.4. kansainvälisen 
presidentin Chancellor Bob Corlew'hun ja eri puolilla maailmaa toimiviin lioneihin ja 

leoihin suojelemaan planeettaamme ja paikkakuntiemme ympäristöä 
maailmanlaajuisen palveluviikon aikana. Maailmanlaajuiseen palveluviikkoon 

planeettamme suojelemiseksi voi osallistua lukemattomilla tavoilla puiston 
siistimisestä puiden istutukseen naapurustossa. Lisätietoja tavoista, joilla klubinne 

voi palvella, on Maailmanlaajuisen palveluviikon verkkosivulla. Ryhtykää 

suunnittelemaan palveluhankettanne jo tänään! 
 

 

 

http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=gFyGKJ2-NXGx_jMGMfdSFg~~&pe=o6I39GT9Yfuh4LloxXoVj6heckgFE5UapGnkh2wg6Jtqi1TuSxzVkkp4Og0u5v_VpAUMdRzwSvT_yYgqDFMwvA~~
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=gFyGKJ2-NXGx_jMGMfdSFg~~&pe=o6I39GT9Yfuh4LloxXoVj6heckgFE5UapGnkh2wg6Jtqi1TuSxzVkkp4Og0u5v_VpAUMdRzwSvT_yYgqDFMwvA~~
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=gFyGKJ2-NXGx_jMGMfdSFg~~&pe=nq5F26HwW6yZicskDeLh8b4g891TtDEizXD2saCl_zXmwf3uNlzjQ19Eu9Gbd0SD3xOPmZKUOc6MHYRGdlohfQ~~
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=gFyGKJ2-NXGx_jMGMfdSFg~~&pe=eBitdPx6lHNB6Hs0XEXoHGTeXrrzzHBAMS78GOmAUN3Ycosq5f__T_CXjviTspXuNQIZeLd45rHoEzTVwtYSWQ~~
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=gFyGKJ2-NXGx_jMGMfdSFg~~&pe=ztSB9qPgXVha3UwXbIPcoYdQBk6Dcx6SResnWglU4Qh2ES9PXDs8Lte7KD_l7qYShyV_HNYCb_daxkO17FFZYA~~
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Osallistukaa satavuotisjuhlintaan – sponsoroikaa uusi jäsen tai 
klubi! 
Satavuotisjuhlintaan voi liittyä niinkin yksinkertaisesti kuin sponsoroimalla uuden jäsenen tai järjestämällä 
uuden klubin! Avullamme voimme saavuttaa LCI Forward -tavoitteemme palvella 200 miljoonaa ihmistä 

vuodessa vuoteen 2021 mennessä. Lisäksi voit saada erikoistunnustuksen, kun sponsoroitte uuden 
jäsenen tai klubin ennen kesäkuuta 2018. Sponsoroimalla uuden jäsenen tai osallistumalla uuden klubin 

järjestämiseen jo tänään autat Lions Clubs Internationalia palvelemaan miljoonia eri puolilla maailmaa 
eläviä ihmisiä, jotka tarvitsevat apuamme eniten. Tutustu lisätietoihin satavuotisjuhlan palkinto-

ohjelmasta.  

LIONS QUARTERLY  

 

Tutustu Lions KidSight USA -ohjelman kasvuun ja siitä 

saatuihin ideoihin. 

KILPAILUT 

Rauhanjulistekilpailu  

  

Vuoden 2017–18 kilpailun teema on "Rauhan 
tulevaisuus". 

 

KOHOKOHDAT 

Lions-blogi 

  

Pysyttele ajan tasalla eri puolilla maailmaa 
toimivien lionohjelmien ja -tarinoiden 

suhteen. 
  

Digitaalinen LION-lehti 

  
LION-lehden (päämajapainos) saa 

verkkopalvelusta. Siinä on lisäsisältöä, 
videoita ja linkkejä. 

TAPAHTUMAT 

Ilmoittaudu LCI:n vuosikokoukseen 
Chicagossa! 

  

30.6.–4.7.2017 
  

Tapahtumakalenteri 
  

Tutustu tuleviin lionstapahtumiin, joihin klubi 
voi osallistua paikallisesti. 

  

 
 
 

 

http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=gFyGKJ2-NXGx_jMGMfdSFg~~&pe=FxLU56Dmvfst6ZB4T-A74mUj63vFWXZYRDbovPoDaFiYugVT4DlgNCh2uJ1SQ7KQcoDlNSTea5d0H1qPznNEBw~~
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=gFyGKJ2-NXGx_jMGMfdSFg~~&pe=FxLU56Dmvfst6ZB4T-A74mUj63vFWXZYRDbovPoDaFiYugVT4DlgNCh2uJ1SQ7KQcoDlNSTea5d0H1qPznNEBw~~
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=gFyGKJ2-NXGx_jMGMfdSFg~~&pe=M46sNociYTk-gu5r_z9GiK7DMVcJfXoCCyzhRb1JmtC9MOhCf_uVXzyAYl7eaOMn-uHqMeYEvAQ0Ykm3fY2KnA~~
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=gFyGKJ2-NXGx_jMGMfdSFg~~&pe=4Fu4e1tOaOjWeQ5oofmJjE5R--tZX86eNTak-ieLIvmwog7zJxCCni7PANx9xcv5llZlU4exz7FMDNpuD3Z40w~~
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=gFyGKJ2-NXGx_jMGMfdSFg~~&pe=Da5efrXnD0nhi05Kw-e9fYMympaKjgIbe0BjXIleAmzHndVZEo2GAy2fR-yT1RHKxjQdiXHeAYXhVTGgxC0Mmw~~
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=gFyGKJ2-NXGx_jMGMfdSFg~~&pe=I-3-tSweamGBKKOUrXvLSie0GIW2EThm6grpNLbcYLp_TBRBIofjIgI1gYefs5gePfFuUCz7QF0NIvw4Jub2EA~~
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=gFyGKJ2-NXGx_jMGMfdSFg~~&pe=I-3-tSweamGBKKOUrXvLSie0GIW2EThm6grpNLbcYLp_TBRBIofjIgI1gYefs5gePfFuUCz7QF0NIvw4Jub2EA~~
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=gFyGKJ2-NXGx_jMGMfdSFg~~&pe=CP1DXUHcj5x607QxITeZcgnuZFQoJCmxuFmbblzgRnEw-xH_pHRZvKzE9yBi0CRXQbiPnXxnnsDh7EVrjFx00Q~~
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=gFyGKJ2-NXGx_jMGMfdSFg~~&pe=GXNoWmln6A264vPuZ0fbWCvoht-aPRJ8zIC-ArGokKOQ9h0r7ajFBoIbulHXnL2SStCX-WW0WL3XtHLTvgmi2Q~~
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Klubissa tapahtuu 
 
Tammikuussa Metsälän Leijonat ahkeroivat taas osallistumalla kunniakäyntiin sankariristille ja marsalkka 
Mannerheimin haudalle. 
Tällä kerralla osallistujat olivat Jukka Kärkkäinen, Torsti V. Koskinen ja Arto Arola & Lady Päivi. 
 
 

Myymättömiä PuSu-tuotteita: 

 
Tarroja ja pinssejä on niin paljon kuin saatte myytyä. Jos jollakin on taskunpohjalla, ja aikoo ne myydä, olisi 
hyvä tilittää nämä Ossille. Silloin tuotto tulee omaan taskuun. 
 
Koruja yksi kaulakoru, ja paitoja inventaarin mukaan seuraavasti: 

 koodi M/N väri KOKO MALLI Inventaari  á hinta  

T-paita 554-0002 M valk S sulka 2      20,00 €  

T-paita 554-0003 M valk M sulka 2      20,00 €  

T-paita 554-0004 M valk L sulka 1      20,00 €  

T-paita 554-0005 M valk XL sulka 1      20,00 €  

T-paita 554-0009 M musta S sulka 2      20,00 €  

T-paita 554-0010 M musta M sulka 2      20,00 €  

T-paita 554-0011 M musta L sulka 2      20,00 €  

T-paita 554-0012 M musta XL sulka 1      20,00 €  

T-paita 554-0024 M musta M Yli-Mäyry 2      20,00 €  

T-paita 554-0025 M musta L Yli-Mäyry 2      20,00 €  

pikeepaita 559-0001 N valk XS sulka 2      30,00 €  

pikeepaita 559-0003 N valk S sulka 2      30,00 €  

pikeepaita 559-0005 N valk M sulka 2      30,00 €  

pikeepaita 559-0007 N valk L sulka 2      30,00 €  

pikeepaita 559-0009 N valk XL sulka 2      30,00 €  

pikeepaita 559-0011 N valk XXL sulka 2      30,00 €  

pikeepaita 555-0003 M valk S sulka 2      30,00 €  

pikeepaita 555-0005 M valk M sulka 1      30,00 €  

pikeepaita 555-0007 M valk L sulka 1      30,00 €  

pikeepaita 555-0009 M valk XL sulka 2      30,00 €  

pikeepaita 555-0011 M valk XXL sulka 2      30,00 €  

pikeepaita 555-0021 M musta L sulka 0      30,00 €  

pikeepaita 555-0023 M musta XL sulka 1      30,00 €  
 

Punainen Sulka kampanja jatkuu. 
 
Jos jokin tuote tai paitakoko on loppunut varastostamme, sulkaleijona tilaa niitä lisää. Etenkin paitatilauksia 
kannattaa ottaa kaikilta tutuilta ja sukulaisilta. Ostakaa itsellenne ainakin yksi mallipaita. 
Punaisen sulan tuotteiden/keräysten tilitykset klubimme tilille: FI60 1239 3000 6016 95 ja muistakaa kirjoittaa 
viestiin merkintä: PU SU - tilitys 
Klubin rahastonhoitaja hoitaa sitten kaikki maksut hankituista tuotteista kerralla eteenpäin annettujen 
ohjeiden mukaisesti. 
Nyt klubin ja klubilaisten hallussa olevat tuotteet on maksettu Lions-liittoon. 
Uusia tuotteita hankitaan lisää, kun leijonat haluavat myytävää. Paidoilla on kahden viikon toimitusaika. 
 
t. Hannu Vesamäki 
Sulkaleijona  
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KOKO PERHEEN KEVÄTTAPAHTUMA 

SUNNUNTAI 12.3.2017 

 

ILMOITUSSOPIMUS 

 
LC Helsinki / Metsälä kuuluu kansainväliseen Lions-palvelujärjestöön, joka toimii 

paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti vähäosaisten, nuorten ja ennalta 

arvaamattomien katastrofien uhrien auttamiseksi. Järjestämme nytkin perinteeksi 

muodostuneen kevättapahtumamme Metsälän Vanhan-Käpylän VPK:n talolla ja sen 

lähiympäristössä. Tilaisuudesta tiedottaaksemme toimitamme ja jaamme ohjelmalehden, 

johon keräämme ilmoituksia. Ilmoitus-, sekä tapahtuman tuotto tullaan lahjoittamaan 

lyhentämättömänä hyväntekeväisyyteen. 

 

Ilmoituskoot ja hinnat: 
Lehden koko  A4  

Painosmäärä  n. 3500 kpl 

Takakansi  250,00 euroa 

Ohjelmalehden alalaita  250,00 euroa 

1/1 sivu  200,00 euroa 

½ sivu  120,00 euroa 

¼ sivu  85 euroa 

Rivi-ilmoitus  50,00 euroa 

 

Yritys:...................................................................................................... 

Osoite:...................................................................................................... 

Yhteyshenkilö:......................................................................................... 

Ilmoituksen koko:.................................................................................... 

Hinta: ............................................................................................ euroa 

Puhelin:.................................................................................................... 

Päiväys:.................................................................................................... 

Allekirjoitus:............................................................................................ 

Lions-yhteyshenkilö:............................................................................... 

 

Aineisto 21.2.-2017 mennessä / 
 

Jari Kaskela, Leipurintie 16 C, 00620 HELSINKI, 

jari.kaskela@painojussit.fi, 050 66546  
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LC Helsinki/Metsälän tapahtumakalenteri 2016‒2017 

 

 pvm klo tapahtuma paikka 

ti 21.2.2017 19.00 Klubikokous Nyyrikki 

ti 7.3.2017 18.00 Hallituksen kokous Nyyrikki 

ke 8.3.2017 17.00 Kevättapahtuman palkintoilta Suomilammi Oy, Sirrikuja 

su 12.3.2017 10.00 Kevättapahtuma Metsälän VPK 

ti 21.3.2117 19.00 Klubikokous Nyyrikki 

ke 15.3.2017  Uusien Leijonien valmennus  

la 18.3.2017  JOVA II valmennus Loviisa 

ma 20.3.2017 18.30 SuurPNAT Loviisan uusia ala-aste 

la 22.4.2017  N-piirin vuosikokous Saga Congress Center 

 

 
 




