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Tämänvuotinen teemamme STRENGTHEN THE PRIDE kehottaa 
meitä kaikkia vahvistamaan ylpeyttämme. Maailman suurimpana 
palvelujärjestönä olemme ylpeytemme ansainneet. Meitä on 1,35 
miljoonaa toimijaa, siis näin MONTA TAPAA TEHDÄ HYVÄÄ. Kun 
suomalainen lion nukkuu, toisella puolella maapalloamme on päi-
vä. Siellä paikallinen lion tekee omaa palvelutyötään. Lionsjärjestö 
toimii joka hetki. 

Kun amerikkalainen liikemies Melvin Jones perusti lähes sata vuot-
ta sitten ystäviensä kanssa hyvää tekevän järjestön, hän nimesi 
uuden liikkeen ”Lions”, Leijonat. Samaan aikaan perusteilla oleva 
Suomi valitsi maansa tunnukseksi Suomen leijonan. Eihän tuo ole 
pelkkää sattumaa. Väkevyys, uljas ylpeys ja oikeamielisyys olivat 
perusteena molemmilla tuon symbolin valinnassa. Suomi on pie-
ni maa maailmassa, mutta suuri maa Lionsjärjestön toiminnassa. 
Meillä on syytä näkyä ja vaikuttaa järjestössämme yhä enemmän.

Brändäys on nyt päivän sana. Tänä vuonna me lionit haluamme 
erityisesti kiinnittää huomiota keinoihin, joilla teemme itsemme 
näkyväksi. Toimintamme vahvistuu kun huomaamme itse oman 
voimamme, näytämme sen itsellemme, järjestöllemme ja yleisölle. 
Näin kutsumme väkeä mukaan monipuoliseen lähiympäristön ja 
maailman kehittämistyöhön. 

Perisuomalaisella ”vaatimattomuus kaunistaa” -periaatteella 
olemme ujostelleet maailmalla näihin asti. Olemme tulleet tietoi-
siksi markkinointitaitojemme heiveröisyydestä erityisesti liike-
toiminnassa. Vieläkin tässä ujojen mielensäpahoittajien maassa 
voidaan huomata muiden maiden vievän eteenpäin vaikkapa jou-
lupukkia tai saunaa! On se niin väärin!

Nyt olemme tietoisia, että jokainen rakentaa maineensa itse. Kan-
sainvälisyys on osallistumista ja näkymistä. Oikeaa ja ytimekästä 
tietoa meistä annamme itse. Klubit! Tiedottakaa toiminnastanne. 
Osallistukaa päämajan ehdottamiin aktiviteetteihin! Suomi esiin!

Saamme jatkuvasti tietoa lähellä ja kaukana tarvittavasta avus-
ta. ”Autamme vain lähellä, koska tunnemme lähitarpeet. Muual-
le lähtevän avustuksen perillemenosta ei oikein tiedä”, kuulee 
usein sanottavan. Kuulostaa siltä, että on suomalaisempaa ja 
isänmaallisempaa kääntää katse vain lähistön tarpeisiin. 

Sanoisin, että nykymaailmassa isänmaallisuus on kansainvä-
lisyyttä ja kansainvälisyysosaamista. Jokainen klubi hankkii 
maineensa ja uskottavuutensa palvelemalla lähellä. Eettisen 
vastuunsa kansainvälisen järjestön jäsenenä klubi osoittaa 
siellä kaukana. 

Tämä Jalopeura-lehtemme valittiin maailman parhaaksi pii-
rilehdeksi Torontossa. Osallistujia oli noin 800. Suomi voitti! 
A-piiri voitti! Me voitimme! Olemme nyt todella näkyvillä koko 
järjestössä. Tämäkin lehti herättää erityistä kiinnostusta voit-
tomme jälkeen.

Hyvät A-piirin lionit! Jalopeura esittää taas ylpeänä, kuinka hie-
noa toimintaa olemme tällä kaudella piirissä tehneet. 

Tämä lehti on tarkoitettu jäsenille, mutta erityisesti yleisötiloi-
hin omalla paikkakunnalla, kutsuhuudoksi liittymään toimeli-
aaseen joukkoomme.

Suomi tarvitsee Leijonansa! Tule mukaan!

Pirjo Koskenrouta
päätoimittaja

Pääkirjoitus
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Lionstoiminta – 
monta tapaa tehdä hyvää

Puheenjohtajan tervehdys A-piirille

Toimintakausi on  hyvässä vauhdissa. Sadoissa klubeissa on jo eh-
ditty toteuttaa tärkeitä ja mielekkäitä palvelu- ja varainkeräysak-
tiviteetteja. Tiimityö on tärkeää, sillä niin ylivertaisia superihmisiä 
emme ole, että pärjäisimme yksin, mutta tiiminä voimme saada 
aikaan paljon hyvää.  Arvostan avoimuutta ja aktiivista viestintää. 
Lionstoiminnan periaatteiden ja arvomaailman pohjalta voimme 
ponnistaa eteenpäin. 

Toimintamme tärkein yksikkö on 
klubi. Perinteitämme kunnioittaen on 
ylläpidettävä intoa ja sitoutumista, 
rennolla ja innostuneella otteella. Kun 
klubit voivat hyvin, voi koko lionstoi-
mintamme hyvin. Tulevien vuosien 
menestystä on rakennettava määrätie-
toisesti.  

Vastuullamme on motivoituneen 
ja rakentavan asenteen säilyttäminen. 
Monet liiton vuosikokouksessa pää-
tetyt palvelu- ja keräyskonseptit on 
helppo soveltaa paikkakunnalle so-
pivalla tavalla. Jokainen klubi toimii 
omalla, itse valitsemallaan tavalla: 
Lions – monta tapaa tehdä hyvää! 

Vaikuttavuutemme arvioimiseksi 
on tärkeää muistaa huolehtia rapor-
toinnista liiton jäsenrekisteriin.

Nenäpäivä on hauskaa hullutte-
lua 

Nenäpäivä on näkyvin yleisökampan-
jamme. Olemme Nenäpäiväsäätiön 
pääyhteistyökumppani. Klubit voivat 
osallistua Nenäpäivään esimerkiksi 
lipaskeräyksillä, konserteilla ja monil-
la muilla tempauksilla. Yksinkertaisin 
tapa on osallistua lipaskeräykseen, 
johon Lions-liitolla on yksinoikeus. 
Lions-liiton keräystavoitteeksi asetet-
tiin 180 000 euroa, joka tuotto menee 
kehitysmaiden lasten auttamiseen.

Kiitos veteraanit! – palvelukam-
panja kunniakansalaisillemme

Sotiemme veteraaneja on jäljellä enää 
noin 32 000.  Voimme klubien voimin 
tarjota heille pieniä arjen palveluja. 
Veteraanien yksinkertainen pyyntö on 

myös käydä tervehtimässä heitä eli 
poistaa heidän yksinäisyyttään. 

Kiitos Veteraanit! -seminaarissa 
Helsingissä Leijonien kansainvälisenä 
palvelupäivänä 8.10. puhunut entinen 
puolustusministeri Anneli Taina tote-
si, että Lions-liiton Kiitos Veteraanit! 
-palvelukampanja on erinomainen 
mahdollisuus osallistua ja toimia so-
tiemme veteraanien hyväksi. Pieni-
kin apu voi tulla suureen tarpeeseen. 
Palvelukampanjan käynnistäminen 
onnistuu, joko suorilla yhteydenotoil-
la sotiemme veteraaneihin tai ehkä 
parhaiten yhteistyössä paikallisten 
veteraanijärjestöjen kanssa, joilta 
saa tietoja palvelua tarvitsevista ve-
teraaneista. Joillakin paikkakunnilla 
yhteistyötä kannattaa tehdä kuntien, 
kaupunkien sekä naapuriklubien ja 
muiden järjestöjen kanssa. Tärkei-
tä päivämääriä ovat Itsenäisyyspäi-
vä 6.12., Talvisodan päättymispäivä 
13.3. ja kansallinen veteraanipäivä 
27.4. Monilla paikkakunnilla on näinä 
päivinä juhlatilaisuuksia, joihin vete-
raanit tarvitsevat kuljetuspalveluja. 

Toivon, että palvelukampanja ei 
olisi pelkästään kuluvan kauden ajan 
tapahtuvaa.  Pyritään luomaan vete-
raaneihin pysyviä kontakteja – vii-
meiseen iltahuutoon saakka. Monilla 
veteraaneilla loppuelämä ei ole enää 
rahasta kiinni. He haluaisivat edelleen 
kohdata ihmisiä. Lionit – tehdään se!

Jäsenhuolto-ohjelma Ask One – 
Keep All

Kansainvälisen presidentin Joe Pres-
tonin jäsenaloite on Ask one - Pyydä 

yhtä. Olen lisännyt hänen aloittee-
seensa kaksi sanaa: Keep All - Pidä 
kaikki.

Uusia jäseniä on otettu vastaan 
kaikkialla. A-piirin klubit alkavat 
päästä hyvään vauhtiin jäsenhankin-
nassa. Jäsenhankintavauhdista olen 
hyvin iloinen, mutta suurehko jäsen-
poistuma huolettaa edelleen.  Toivon, 
että kaikki A-piirin klubit ovat vah-
vempia kauden lopussa, kuin mitä oli-
vat kauden alkaessa. Lionstoiminnan 
tarkoitus ja periaatteet houkuttelevat 
uusia jäseniä.

Syitä liittyä Lions-klubin jäseneksi 
ovat mm: 

•	 Halu ja into tehdä hyvää ja 
auttaa apua tarvitsevia

•	 Halu saada uusia ystä-
viä ja yhteisöllisyys

•	 Kansainvälisyys ja paikallisuus
•	 Hyvä harrastus, mielekäs-

tä tekemistä vapaa-ajalle
•	 Mahdollisuus kehittää it-

seään ja oppia uutta. 

Ask One -toimivuudesta on syntynyt 
jo kymmeniä hyviä tarinoita eri puo-
lilla Suomea.  Ask One -
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periaate voisi laajeta nopeastikin, kun 
uudet, vähän aikaa mukana olleet jä-
senet alkavat kysellä omasta lähipiiris-
tään uusia jäseniä. Jotta näin kävisi, tu-
lisi kummien tukea, ohjata ja rohkaista 
uusia jäseniä aktiiviseen toimintaan. 

Klubitoiminnasta rennompaa ja 
antoisampaa

Yhtä tärkeää kuin saada uusia jäseniä, 
on huolehtia nykyisen jäsenistön tyyty-
väisyydestä ja viihtyvyydestä.  

Viime vuoden lopussa tehdyn jä-
sentutkimuksen perusteella, jäsenis-
tömme haluaa kehittää klubitoimintaa 
yhteisöllisemmäksi ja rennommaksi. 
Jäsenistö arvostaa tekemisen meinin-
kiä, mutta intoa tuntuu tukahduttavan 
tekemisen puute.  Avoimissa vastauk-
sissa oli muun muassa seuraavia toi-
veita: ”Toivon yhdessä tehtäviä tempa-
uksia ja aktiviteetteja, sitä varten olen 
tullut jäseneksi. Pelkkä klubi-illoissa 
tai -kokouksissa istuminen ei anna 
tyydytystä. Olisi opittava näkemään 
myös oman klubin ulkopuolelle, sillä 
yhdessä tekemällä saavutamme enem-
män. Me-hengestä riippuu miten hyvin 
jäsenet viihtyvät klubeissa.”  

Pidetään jäsenistöstä hyvää huolta 
ja varmistetaan, ettei heidän Lions-
kipinänsä pääse sammumaan. Arvoste-
taan jokaista jäsentä, hänen sitoutumis-
taan ja aktiivisuuttaan. Kiitos lienee 
yksi tärkeimmistä motivointikeinois-
tamme.

Liiton jäsenjohtaja Jukka Kärkkäi-
sen laatima aineisto ”Keinoja jäsenten 
pysyvyyden parantamiseksi” on hyö-
dyllistä luettavaa. Aineistosta löytyy 

Kauden 2014-2015 TeemaT:

VaHVemPIna YHdeSSÄ
Kansainvälinen:

Liiton:

Piirin:

PALVELULLA HYVINVOINTIA

YHDESSÄ TOIMIMALLA TAVOITTEISIIN!

Rinta rottingilla!

STRenGTHen THe PRIdeSTÄRKa STOLTHeTen

VÄLFÄRD GENOM SERVICE

TILLSAMMANS NÅR VI MÅLEN!

arvokkaita vinkkejä ja ajatuksia klubi-
kokousten käytäntöjen kehittämiseksi. 
Aineisto on saatavissa Lions-liiton si-
vuilta ja piirien jäsenjohtajilta. Aihees-
ta voi pitää vaikkapa klubiesitelmän.

Muistetaan, että muistetaan ansioi-
tuneita jäseniämme! Monilla A-piirin 
klubeilla on kuluvan kauden aikana 

Hyvät A-piirin lionit, puolisot ja seuralaiset ja leot. Toivotan teille hyvää menestys-
tä lionstyössänne. Apua ja tukea tarvitsevia ihmisiä on paljon, ja lionien palvelu-

henkeä tarvitaan. Yhdessä tekemällä saamme paljon hyvää aikaan. Tsemppiä!

Vahvempina yhdessä!
Tuomo Holopainen, Puheenjohtaja

vuosijuhlia. Silloin on hyvä syy muis-
taa ansioituneita jäseniä Melvin Jones 
-jäsenyydellä tai Arne Ritari -killan 
Lions-ritari arvolla. 



Pertti Tenhunen:
Piirikuvernöörin 

terveiset

Tällä kaudella brändityöryhmä on 
laatinut uuden tunnuslauseen toimin-
nallemme: Lions – monta tapaa tehdä 
hyvää. Tuo tunnuslause kuvaa erin-
omaisesti koko toimintaamme. Olem-
me ryhtyneet kauden alusta lähtien 
toteuttamaan tarmokkaasti Porissa so-
vittuja aktiviteetteja. Tärkeimpänä on 
ollut pääpalveluaktiviteettimme “Kii-
tos Veteraanit!”, jonka piirimme jokai-
nen klubi on ottanut omakseen. Tämän 
lisäksi klubit ovat jatkaneet omia ak-
tiviteettejaan kotiseutujensa hyväksi 
palvelemalla ja lahjoittamalla varoja 
erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin.

Kun teemme hyvää monella ta-
paa lähellä, tulee meidän muistaa 
myös muita kohteita niin kotimaassa 
kuin maailmalla. 

Meidän leijonien tulee vastata myös 
muista yhteisesti sovituista asioista. 
Kun olemme päättäneet ottaa lapset ja 
nuoret palvelumme kohteeksi, on mei-
dän pidettävä huoli, että palvelumme 
on mahdollista myös varojen suhteen. 
Kun varojen keräämiseksi on laadittu 
yhteisesti hyväksytty suunnitelma, jon-
ka mukaan on tarkoitus myydä arpoja 
lapsi- ja nuorisotyön hyväksi, se vel-
voittaa. Kaikkien klubien velvollisuus 
on huolehtia omasta osuudestaan myy-
dä arvat, eikä palauttaa niitä muiden 
myytäväksi. On oikein vastata osaltaan 
suunnitelmien toteuttamisesta. Näin 
toimien olemme yhdessä vahvempia, 

kun jokainen on suorittanut sen, mikä 
on sovittu. 

Jokainen leijona voi tehdä sääntö-
jen määräämällä tavalla esityksiä, jot-
ka käsitellään yhteisesti viimeistään 
vuosikokouksessa. Jos joku Leijona on 
sitä mieltä, että lapset ja nuoret eivät 
tarvitse valtakunnallista tukea esimer-
kiksi syrjäytymistä vastaan, hän teh-
köön siitä aloitteen, joka kiertää järjes-
tön rattaat ja hyväksytään lopulta yh-
teisessä kokouksessamme. Kun koko 
järjestö on jotain mieltä, sen mukaan 
sitten toimitaan, ei yksittäisen klubin 
halujen mukaan. Vaikka klubi on kai-
ken perusta, ei se yksinään ilman koko 
järjestön tukea kykene pitkäaikaiseen 
hyvän tekemiseen. Yhdessä olemme 
vahvempi ja yhteisiä päätöksiä tulee 
kunnioittaa ja toteuttaa.

Koska olemme kansainvälinen 
järjestö, on myös kansainvälisyys 
otettava huomioon toiminnassam-
me. 

Tämä tarkoittaa osallistumista 
myös kansainväliseen palvelutyöhön. 
Koska omilla käsillä auttaminen ei 
onnistu kovinkaan kauas kotipaikka-
kunniltamme, on oiva keksintö tehdä 
rahalahjoitus ulkomaiden kohteiden 
avustamiseen. Näiden rahalahjoitusten 
ei tarvitse olla kovinkaan suuria, kun 
niillä jo on merkittävä vaikutus jossa-
kin kaukaisessa kohteessa. Väitän, että 
lahjoituksen vaikutus maailman köy-

Hyvät lukijat

Käsissänne on maailman parhaaksi valittu 
piirijulkaisu, Jalopeura-lehti. Valinta tapahtui 
viime kesänä Lions-järjestön kansainvälisessä 
vuosikokouksessa Torontossa. Olin itse näke-
mässä, kun kokoussalin päänäyttötaululla ju-
listettiin parhaimmat saavutukset edelliseltä 
kaudelta. Yhtenä sellaisena meidän piirimme 
lehti, Jalopeura esiteltiin kauden parhaana 
leijonajulkaisuna. 

Onnitteluni vielä kerran kaikille lehden julkai-
semiseen osallistuneille hyvin tehdystä työstä.

Maailman paras!

himpien keskuudessa on satakertainen 
verrattuna kotimaassa tapahtuvaan 
lahjoitukseen. Kaikki rahalahjoitukset 
ovat tarpeen niin kotimaassa kuin ul-
komaille, mutta vaikutus on erilainen.

Antoisia hetkiä palvelutoiminnassa 
koko piirin Leijonille! Jatketaan työ-
tämme paremman huomisen hyväksi 
”Rinta rottingilla”.

Pertti Tenhunen
Piirikuvernöörinne 
kaudella 2014-2015

Lionspiirin 107-A piiriLehti 2014

Follow  
your 

Dream

Yhdessä 
toimimalla 
tavoitteisiin s. 6

Ritarillista 
meininkiä s. 12

Uusi klubi 
Turkuun s. 32
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1.VDG Ari Lindell:
Ajatuksia ja strategiaa 

ensi kaudelle

”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pä-
tee hyvin myös lionstoimintaan. Tosiasia 
on kuitenkin, että näin vakaasti kulke-
vaa, suurta laivaa ei äkkinäisesti kuiten-
kaan käännetä. 

Olen kiertänyt klubi-illoissa ja todennut 
lionien sitoutumisen järjestömme toi-
mintaperiaatteisiin. Lionsaatetta vie-
dään eteenpäin monilla tavoilla.

A-piirissämme on vallalla hyvin ak-
tiivinen toimintakulttuuri. Strategia 
mielletään sotilaalliseksi tavoitteeksi 
päästä päämäärään: jos jokin tavoite 
ei vie toivottuun päämäärään, pitää 
strategiaa muuttaa. Ei kannata luottaa 
vain yhteen suunnitelmaan, vaan ti-
lanteen vaatiessa tai muuttuessa pitää 
olla muita keinoja käytössä. 

A-piirin ensi kauden strategian 
runko on laadittu jo kuluvan kauden 
aikana. Meillä on käytössä ns. jatku-
va suunnitelma, jota vuosittain päi-
vitetään. Tämä ei suinkaan tarkoita, 
että mennään vuosittain lähes samalla 
suunnitelmalla.

PAINOPISTEITÄ

Perehdyttäminen

Tärkein asia on saada tiedot siirrettyä 
seuraajille aukottomasti. Tämä tar-
koittaa, että viestikapula vaihdetaan 
täydessä vauhdissa. Nyt valitettavasti 
kaikki tehtävien vaihdot eivät mene 
sujuvasti. Itse olen saanut kapulan 
täysin pysähdyksissä nuorisovaihdos-
sa. Myönnän reilusti, että olin ulkona 
kuin lumiukko, miten asioita pitäisi 
hoitaa. Vuoden opettelun jälkeen pää-
tin, että tämän asian opiskelen niin 
hyvin kuin pystyn. Jo muutama vuosi 

sitten aloin katsoa itselleni seuraajaa. 
Asia tuli ratkaistua kun löysin työlle 
jatkajan, joka toimi erinomaisesti mei-
dän nuorisoleirin tehtävissä.

Olin ajatellut, että virkailijoiden 
vaihto pitää mennä niin, että uusi vir-
kailija seuraa yhden kauden tiiviisti 
edeltäjänsä toimintaa Ja kun uuden 
virkailijan kausi alkaa, vanha vastaa-
vasti toimii ohjaajana. On enemmän 
kuin tarpeen, että uudelle virkailijalle 
annetaan kaikki tuki. Vanhan virkaili-
jan tehtäviin pitää kuulua omatoimi-
sesti neuvoa seuraajaa.

Tämän vuoksi erityistä huomiota 
pitää toimikuntapuheenjohtajien li-
säksi kiinnittää alueen- ja lohkonpu-
heenjohtajiin. Jo tämän kauden alussa 
saimme ehdokkaat alueen- ja lohkon-
puheenjohtajiksi. Heille aloitettiin 
samalla koulutus, jotta heillä on hyvä 
aika paneutua tulevaan kauteen. Tässä 
on sekin erinomainen hyöty, että heil-
lä on aikaa laatia omat toimintasuun-
nitelmansa. Moniko on menetellyt 
näin seuraajan kanssa?

Jäsenten viihtyvyys

Tärkeintä on, että jäsenet saadaan 
viihtymään, ja näin saadaan eroamiset 
vähentymään. Luonnollista poistumaa 
jäsenmäärään tietysti tulee, joten uu-

sia jäseniä pitää hankkia.
Hallintoasiat ovat klubeissa hy-

vin hallinnassa. Tehtäviä ja vastuuta 
pitää jakaa. Joissakin klubeissa olisi 
toivottavaa ottaa huomioon, että hal-
litukselle pitää aidosti antaa juoksevat 
tehtävät. Nettiä, Facebookia ja mui-
takin sähköisiä tiedonsiirtovälineitä 
käytetään oikein sujuvasti.

Uudistuminen

Jotta piirihallitukseen saadaan ”uut-
ta verta” ja uusia ajatuksia, on myös 
piirihallituksen kokoonpanoon kiin-
nitetty huomiota. Vain näin voidaan 
taata piirihallituksen vireys ja kehitys. 
Tätä kehitystä on syytä jatkaa tulevina 
vuosina.

Tuleva kautemme tulee olemaan 
haastava. Kautemme tulee päättymään 
Turussa 27.-28.5.2016 järjestettävään 
liiton 63. vuosikokoukseen. On mei-
dän yhteinen asiamme hoitaa vuosiko-
koukseen liittyvät asiat erinomaisesti. 
Siihen meillä on kyllä resursseja.

Tehkäämme kaudesta 2015-2016 
onnistunut kausi!

Ari Lindell
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Toronton kuulumisia
viime kesältä
Leijonien kansainvälinen vuosikokous, 
Convention, oli Torontossa 4. - 8.7.2014 

Sain osallistua yhdessä puolisoni kanssa 
piirikuvernöörikoulutukseen, joka jär-
jestetään vuosikokouksen yhteydessä. 
Meitä suomalaisia piirikuvernöörikou-
lulaisia oli 14 paria eri puolilta Suomea. 
Olimme saaneet jo Suomessa koulutusta 
tulevaan tehtäväämme, mutta Torontos-
sa tuo koulutus yhtenäistettiin kaikkien 
tulevien leijonamaailman piirikuver-
nöörien kesken. Kävimme neljä pitkää 
päivää käsittävän yhtenevän koulutus-
ohjelman läpi ja koulutuksen aikana 
saimme lopullisen valmiuden hoitaa pii-
rikuvernöörin vaativaa tehtävää omissa 
piireissämme. Piirikuvernöörikurssim-
me laati muun muassa ryhmätyönä nä-
kemyksemme mukaisen leijonalauman 
julisteen leijonatyöstä tulevalle kaudel-
le.

Asuimme samassa hotellissa kaik-
kien muiden maailman tulevien piiriku-
vernöörien kanssa, joten kanssa käymi-
nen heidän kanssaan oli vilkasta. Näin 
syntyivät uudet ystävyyssuhteet eripuo-
lille maailmaa. Pertti Tenhunen ja puolisonsa Raija Niagaran putouksilla  

Toronton vuosikokouksen jälkeen.

Näkymä hotellihuoneen 
ikkunasta Toronton 

kaupungintalolle, jonka on 
suunnitellut suomalainen 

arkkitehti Viljo Revell
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Leijonien kansainvälinen vuosikokous, 
Convention, oli Torontossa 4. - 8.7.2014 

Osallistuimme kansainväliseen lei-
jonamarssiin 10 000 muun leijonan 
kanssa. Marssi on värikäs ja iloinen 
tapahtuma, jossa kansallispukuihin pu-
keutuneet leijonat eri maista näyttävät 
omaa erinomaisuuttaan Leijonina.

Suomalaiset leijonat ovat pidettyjä 
eri puolilla maailmaa ja niinpä saimme 
kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin kaiken 
aikaa.

Torontossakin oli Convention esit-
telyhalli, jossa leijonat kaikkialta maa-
ilman eri kolkista saivat myydä tuottei-
taan ja vaihtaa pinssejään. Jo Torontossa 
teimme alustavan päätöksen osallistua 
myös seuraavaan kansainväliseen vuo-
sikokoukseen Havaijilla ensi kesänä. 
Päätös on pitänyt ja matka on tilattu ja 
ilmoittautuminen Conventioon on tehty, 
joten kone vie meidät ensi kesänä Ha-
vaijille.

Tanskalaiset ystävämme Get Together illasta. Edustamassa piiriämme.

Tunnelmia skandinaavisesta illasta.Näkemyksemme leijonatyöstä tulevalle kaudella.

Leijonamarssista ei iloa ja väriä puuttunut, kun 10 000 leijonaa eri maista näyttivät omaa erinomaisuuttaan.

Pohjoismainen yhteistyö on voimaa 
ja niinpä Torontossakin järjestimme 
muiden Skandinavian maiden kanssa 
iltatapahtuman, johon kutsuimme leijo-
nia kaikkialta maailmalta. Isännöimme 
yhdessä yli 600 vierasta, jotka viihtyivät 
erittäin hyvin illassamme. Skandinaa-
vinen ilta on kansainvälisen vuosiko-
kouksen odotetuimpia iltatapahtumia 
ja meno oli sen mukaista. Illassamme 
vieraili myös tuleva kansainvälinen pre-
sidentti Bob Corlew.

Kun koulutus oli suoritettu ja vuosi-
kokous oli lopuillaan, julistettiin meidät 
DGe valmiiksi piirikuvernööreiksi. Ja 
siitä se varsinainen kuvernöörikausi sit-
ten alkoi.

Kun muu kokousväki aloitti koti-
matkat eri puolille maailmaa, me suo-
malaiset piirikuvernöörit ja liiton pu-
heenjohtaja jäimme puolisoinemme kat-

somaan vielä Torontoa ja sen lähiseutu-
ja. Merkittävimpinä kohteina meillä oli 
koko Toronton nähtävyydet ja matka 
Niagaran putouksille. Niagaran matkan 
aikana vierailimme kanadalaisten Leijo-
nien ylläpitämässä koirakoulussa, jossa 
koulutetaan avustajakoiria erilaisiin tar-
peisiin.

Matka Torontoon oli onnistunut kai-
kilta järjestelyiltään. Kannustammekin 
kaikkia Suomen leijonia osallistumaan 
johonkin kansainväliseen vuosikoko-
ukseen eri puolille maailmaa. Matkailu 
avartaa ja Convention matkat ovat leijo-
nille hintansa arvoisia. Meistä pidettiin 
erittäin hyvää huolta.

Pertti Tenhunen
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Kausi 2013-2014 A-piirissä 
elettiin Unelmien seuraa-
misen ja Yhdessä tekemisen 
vuotta, unelmia seurattiin 
australialaisen Barry J. Pal-
merin vanavedessä ja itse 
korostin yhdessä tekemisen 
voimaa. Oli suuri kunnia yh-
dessä teidän kaikkien kans-
sa luodata A-piiriä sen 56. 
kuvernöörinä ja kokea lions-
toiminnan monipuolisuus ja 
sen vaikuttavuus joka paik-
kakunnalla lounaisessa Suo-
messa.

Toimintakauteni  2013 – 2014 
A-piirin piirikuvernöörinä

DG Tommi Virtanen

Lionsjärjestön toimintaperiaatteisiin on 
kuulunut vuosittain vaihtuvat teemat 
niin järjestö-, liitto-, piiri- kuin klubita-
sollakin ja on sanottu, että Lions-klubin 
vuosi on klubissa president-tinsä nä-
köinen, piirissä kuvernöörin ja maail-
manlaajuisesti istuvan kansanvälisen 
presidentin vuosi. Lyhyellä tähtäimel-
lä nämä voimakkaat vuositeemat ovat 
kehittäneet vuorollaan jotakin aluetta 
toiminnassamme, mutta kokonaisuute-
na kehittyminen on ollut välillä hapui-
levaa toiminnan suunnan vaihdellessa 
voimakkaastikin vuosien välillä. Yhdis-
tystoiminnan suomalaisiin periaatteisiin 
ja jopa Suomessa lakiin kirjattuna on 
yhdistyksen toiminnan perustuminen 
aina vahvaan yhdistyksen jäsenten de-
mokraattiseen itsemääräämisoikeuteen. 
Suomalaiset yhdistysperiaatteet yhdis-
tettynä järjestömme läpi järjestöhie-
rarkian ulottuvaan johtajaan sidottuun 
teemaohjaukseen on haastavaa, mutta 
myös meidän järjestöde-mokratiaan 
sovitettavissa. On siis muistettava, että 
klubin ollessa jäsen seuraavassa järjes-
töhierarkian tasossa (piirissä -> Lions-
liitossa -> LCI:ssä) se samalla on jäse-
nyydellään sitoutunut järjestön seuraa-
villa tasoilla tehtyihin päätöksiin.

Järjestömme viime kauden kansainvä-
linen presidentti Barry J. Palmer siis 
haastoi meidät lionit seuraamaan unel-
maansa. Hän korosti, että jokaisen, niin 

klubin kuin itse Lioninkin, tulee seurata 
omaa unelmaansa. Ei siis välttämättä 
unelmaa, joka Palmerilla itsellään jär-
jestön presidenttinä oli. Tämä ajatuk-
sellisesti oli suuri muutos järjestön toi-
mintaan, jossa enemmän tai vähemmän 
on pyritty ohjaamaan samansisältöiseen 
toimintaan kaikkialla. Kuitenkin on 
huomattava, että kaikkien järjestön jäse-
nien odotetaan olevan yhdessä toteutta-
massa järjestön unelmaa eli meillä tulee 
olla yhteinen tavoite, johon kaikki jä-
senet ovat sitoutuneet.

Mikä sitten on unelma? Unelma on ta-
voite, jonka toteuttamiseksi ollaan val-
miina yhdessä tekemään työtä. Unelma 
voi olla yksittäinenkin yksinkertainen 
tavoiteltava asia, mutta usein unelmaksi 
kutsutaan lähes mahdotonta tavoitetta 
tai tavoitetta, joka toteutuakseen vaatii 
toiminnan kehittymistä uudenlaiseksi, 
eli kulttuurista toimintatavan muutos-
ta. Yrityksissä näitä unelmaprosesseja 
usein kutsutaan muutos- tai toimin-
tastrategioiksi. Unelmien saavuttami-
nen on haastavaa, koska harvat unelmat 
saavutetaan hetkessä. Yksi lionskausi 
ei riitä unelman tavoittamiseksi, mutta 
yhdellä kaudella saatetaan saada työ al-
kuun. Unelman tai unelmien saavuttami-
seksi ei myöskään riitä yksin kenenkään 
lionsjohtajan voima, olkoon hän kuinka 
hyvä tahansa. Unelmien saavuttamiseen 

tarvitaan vastuuntuntoisia ja jämäköitä 
johtajia kaikille tasoille, jotka jakavat 
vastuun ja uskaltavat toimia tiimeissä ja 
antaa tiimien toimia itsenäisesti. Tällai-
set johtajat antavat nopeasti palautetta ja 
ohjaavat tiimejänsä kohti muutosta, ovat 
pitkäjänteisiä ja periksi antamattomia, ja 
ennen kaikkea siis us-kovat unelmaansa 
ja saavat muutkin uskomaan niihin.

Järjestönä meidän tärkein unelmamme 
kiteytyy tunnuslauseeseemme eli Me 
palvelemme! Lioneina me olemme maa-
ilmanlaajuinen verkosto, joka on sitou-
tunut palveluun ja yhteinen unelmamme 
on maailma, jossa ihmisten ei tarvitse 
kärsiä. Jotta voimme saavuttaa tämän 
unelman, meidän tulee huolehtia kaik-
kien klubiemme elinvoimaisuudesta. 
Pitää huolta, että klubeissa viihdytään, 
jäsenhankinnalla vahvistetaan klubien 
jäsenpohjaa ja mahdollistetaan klubien 
jatkuva uudistuminen. Yhdessä tekemi-
nen on tärkeä väylä jäsenviihtyvyyteen. 
Jäsenten tyytyväisyys oman klubin toi-
mintaan on ehdottoman tärkeää, jotta he 
pysyvät jäseninä ja se on myös ratkai-
seva tekijä uusia jäseniä rekrytoidessa. 
Jäsenviihtyvyyden paran-tamiseen on 
apuna monenlaisia laatu- ja kehitys-
työkaluja, mutta tärkeintä on luoda yh-
teinen sitouttava näkemys tavoitteista. 
Tämä voi tarkoittaa perinteiden uuden-
aikaistamista, uusien perinteiden aloit-



11JALOPEURA 2015

tamista ja erityisesti avoimuutta uusille 
ideoille. Nämä ovat niitä kulmakiviä, joi-
ta itse pidin ja pidän yhä edelleen tärkei-
nä järjestömme vahvuuden säilymiselle 
ja kehittymiselle.

Kaikessa vapaaehtoistoiminnassa tär-
keimpiä asioita ovat yhdessä tekeminen, 
tehtävien jakaminen ja vastuun antami-
nen eli paljon puhuttu yhteisöllisyys. Yh-
dessä tekemisessä on muistettava myös 
arvostuksen antaminen toisten työlle, 
kannustus ja palaute. Oikea-aikainen ja 
oikeudenmukainen tunnustus ja kiittä-
minen ovat tärkeä osa jäsenviihtyvyyttä 
kaikessa järjestötoiminnassa. 

Piiritasolle asetin unelmaksi toimintata-
van muuttumisen pitkäjänteisemmäksi 
yhdessä tekemiseksi, jossa ei pelkästään 
katsota oman kauden kevääseen vaan 
uskalletaan tehdä useamman kauden 
kestävä ja tarvittaessa uusiutuvaa toi-
mintastrategiaa. Ja tehdään tätä työtä yh-
dessä tulevien kuvernöörien, alueen- ja 
lohkonpuheenjohtajien ja presidenttien 
kanssa. Tämä kulttuurinen ajatustavan 
muutos näyttää saaneen hyväksynnän 
ja piirin useamman vuoden strategia on 
alkanut elää osana A-piiriläistä tapaa toi-
mia ja ehkä vähän laajemminkin.

Niin piirissä kuin alueilla ja lohkoissa, ja 
erityisesti klubeissa yhdessä naapuriklu-

bien tai yhdessä muiden järjestöjen kans-
sa tehdään aikaisempaa enemmän asioita 
yhdessä. Tämä yhdessä tekemisen voima 
on tuonut ja tuo yhä enemmän lionstoi-
mintaa kaiken kansan tietoisuuteen ja 
samalla lisää toiminnallemme annetta-
vaa arvostusta ja kunnioitusta. Leijonat 
haluavat palvella, tehdä monella tavalla 
hyvää ja olla mukana muiden kanssa to-
teuttamassa auttamistyötä, esimerkiksi 
Nenäpäivässä, lastensairaalaprojekteissa 
tai vaikkapa tulevassa Punaisessa Sulas-
sa. Tähän lisättynä se, että yhä enemmän 
A-piirissä kerrotaan tekemisistä, niin net-
tisivut kuin tämäkin lehti täyttyy klubien 
tekemien aktiviteettien kertomuksista, ei 
pelkästään piirikuvernöörin tai piirihalli-
tuksen ja Lions-liiton tekemisistä. lions-
toiminta siis näkyy ja tunnetaan myös 
lionsklubien ulkopuolelle ja klubeissa 
ollaan ylpeitä kaikesta mitä ollaan saatu 
aikaiseksi. Tämän saman ajatuksen myös 
tämän kauden kansainvälinen presidentti 
Joe Preston kirjoitti vuositeemaansa.

Menestyvän järjestön ominaisuus on 
jatkuva kehittyminen ajan haasteiden 
muuttuessa. Klubivierailuilla ja klubien 
tekemisiä seuratessani olen ilolla huo-
mannut, että monissa klubeissa on py-
sähdytty miettimään omia tavoitteita ja 
toimintamuotoja. On uskallettu luoda 

uusia perinteitä unohtamatta olemassa 
olevia. Klubeissa on myös muistettu pal-
kita yhä useammin aktiivisia puurtajia. 

On ollut suuri kunniaosallistua viime ja 
tämänkin kauden aikana klubien ensim-
mäiseen tai jopa 55. vuosijuhlaan. Erityi-
nen ilo on ollut olla mukana palkitsemas-
sa ansioituneita sekä puhein että merkein 
(mm. yksi II-ruusukkeen ansiomitali, 
yksi liiton ansiotähti, kolme Medal of 
Merit ansiomerkkiä ja 17 I-ruusukkeen 
ansiomitalia) tai esimerkiksi lyömässä 
Lions-ritariksi lioneita enemmän kuin 
muiden piirien kuvernööreillä on ollut 
mahdollista. Kauden aikana lyötiin A-
piirissä yhteensä 27 ritaria, enemmän 
kuin koskaan ennen! Piirikuvernöörinä 
voi olla vain kerran elämässään. Kiitos 
teille kaikille ikimuistoisesta vuodesta, 
mahdollisuudesta olla mukana piirimme 
traditioissa piirikuvernöörinä, sekä an-
toisista klubivierailuista ja juhlahetkistä 
kanssanne. Ja erityisesti yhdessä tekemi-
sestä vuotena, jolloin yhdessä palvellen 
seurasimme unelmiamme.

Päivi & Tommi
Lady & IPDG

Täällä päämajassa toimivuosi etenee 
joka vuosi tuttuun tahtiin ja nyt tammi-
kuussa olemme jo aloittaneet valmis-
tautumisen Honolulun vuosikokouk-
seen. Toivottavasti siellä Suomessakin 
mahdollisimman monet jäsenet ovat 
harkinneet matkaa Havaijille! Vuo-
sikokouksesta tulee varmasti monin 
tavoin ainutlaatuinen puhumattakaan 
siitä miten upea matkakohde Havaiji 
on. Ja näin talvella on tietysti mukava 
unelmoida palmupuista ja hienoista 
hiekkarannoista!

Päämajan elämä on tosiaan hyvin 
sidottu vuodenaikoihin. Talvi ja kevät 
tarkoittavat vuosikokoukseen valmis-
tautumista ja uuden presidentin tee-
maan tutustumista. Meidän kääntäjien 
keskuudessa presidenttien materiaalit 
otetaan vastaan pientä kauhua tuntien, 
sillä emme koskaan tiedä mitä odottaa 
ja miten eri kulttuurit voidaan ottaa 
huomioon käännöksissä.   

Mutta kansainvälisyys on tärkeä 
osa lionsklubien toimintaa ja kaiken-
lainen vuorovaikutus tekee elämästä 
mielenkiintoisemman! Joten muista-
kaa aina mahdollisuus vierailla muissa 

klubeissa kun matkustatte eri puolilla 
maailmaa. Olen itse aina hyvin yllät-
tynyt siitä miten ystävällisiä ja avoi-
mia lionjäsenet ovat, kun tapaan heitä 
sekä täällä päämajassa että vuosiko-
kouksessa. Mutta ehkä halu tutustua 
muihin ihmisiin ja kulttuureihin on 
kaikille lioneille yhteinen ominai-
suus?  

Haluaisin myös muistuttaa teitä 
kaikkia mahdollisuudesta vierail-
la täällä päämajassa jos matkustatte 
Chicagon alueella. Päämaja sijaitsee 
lyhyen ajomatkan päässä Chicagon 
keskustasta ja jos ilmoitatte tulostan-
ne minulle etukäteen, voitte olla var-
moja että olen paikalla esittelemässä 
rakennusta.  

Oikein hyvää toimintavuotta 
2015! Toivottavasti tapaamme joko 
täällä Oak Brookissa tai Havaijilla! 

Minuun saa helpoiten yhteyttä osoit-
teella  
tanja.saarinen@lionsclubs.org. 

Tanja Saarinen
Oak Brook

TerVeiSiä PäämAJASTA! 
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Arne ritari -säätiö 
- suomalaisen lionstyön tukija 
Lionsaate tuli Suomeen Kanadan 
suomalaisen Arne Ritarin pitkä-
jänteisen työn tuloksena. 

Ensimmäinen klubi, LC Helsinki-
Helsingfors, perustettiin 1950. 
Kolmen vuoden päästä vietettiin 
LC Turku-Åbon perustamisjuhlaa. 
Arne Ritaria kutsutaankin suoma-
laisen lionismin isäksi sekä kum-
miksi ja hän onkin vuonna 1994 
perustetun Arne Ritari -killan jä-
sen numero 1.

Suomen Lions-liitto päätti pe-
rustaa vuonna 1986 Arne Rita-
rin nimeä kantavan säätiön, joka 
sääntöjensä mukaan tukee suo-
malaisten lionsklubien palveluak-
tiviteetteja ja vaalii Arne Ritarin 
elämäntyötä.

Säätiön asioita hoitaa ja johtaa Lions-
liiton valitsema kuuden jäsenen hallitus, 
josta vuosittain on erovuorossa kaksi jä-
sentä. Sääntöjen mukaan liiton edellisen 
kauden puheenjohtajalla on yhden kau-
den edustus säätiön hallituksessa. Halli-
tus valitsee keskuudestaan puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisesta 
14 piiristämme on vuorollaan edustus 
säätiön hallituksessa. Säätiön hallituk-
sen toimihenkilöihin kuuluu asiamies ja 
tiedottaja.

Jokaisessa piirissä on piirikuver-
nöörin nimeämä AR-toimikuntapuheen-
johtaja, jonka tehtävänä piiritasolla on 
viedä säätiön tietoa jäsenistölle, mm. 
avustusten myöntämisperusteista, moni-
käyttöisestä säätiön adressista sekä sen 
saatavuudesta ja kannustaa klubeja huo-
mioimaan ansioituneita jäseniään Arne 
Ritari-säätiön tarjoamilla mahdollisuuk-
silla, joista arvokkain on Arne Ritari  
-killan jäsenyys.

Arne Ritari -säätiö rahoittaa toimin-
taansa adresseista saatavilla lahjoituk-
silla sekä Arne Ritari-killan jäsenyyk-
sistä saatavilla tuotoilla.

Arvoisat A-piirin klubien edustajat, 
kiitokset teille siitä, että olette tukemas-
sa säätiön toimintaa! Käyttäkää mahdol-
lisuutta vahvistaa palveluaktiviteette-
janne säätiön antamalla tuella.

Sinikka Uola
Arne Ritari -säätiön hallituksen 
puheenjohtaja
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ritariksilyöntejä 
Arne ritari - melvin Jones -juhlassa 7.3.2014 

Piirin vuosikokouksessa 
Kiskossa 26.4.2014

Ritari Hannu Pohjankukka, LC Kustavi

Ritari Jorma Männistö, LC Kisko

Ritari Rauno Mikkola, LC Littoinen

Ritariksilyöjänä Lasse Karen

Ritariksilyöjänä Tommi Virtanen

Ritari Risto Lietepohja, LC Salo/Uskela
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Lions Club 
Åbo/Skolan 
täytti 1 vuotta

11. lokakuuta 2014 vietettiin klubin 
1-vuotisjuhlapäivää Turun Upseeriker-
holla. Juhlamalja kohotettiin klubin 
presidentin John-Eric Sidin johdolla. 
Juhlapuheessaan John-Eric kertoi klu-
bin ensimmäisen toimintavuoden tapah-
tumista ja palveluaktiviteeteista.
 
Juhlan alussa laulettu Lionandan (Lei-
jonahenki) meni jo selvästi paremmin 
kuin perustamisjuhlassa, jossa laulu oli 
uusi tuttavuus useimmille klubin jäse-
nistä. Yhteislaulun jälkeen ”leijonajuh-
laan” saapui viisi entistä ”merikarhua”, 
jotka esittivät klubin henkeen erinomai-
sesti sopivia merimieslauluja.
 
Guiding Lion Björn Taxell palasi pu-
heenvuorossaan klubin perustamista-
pahtumiin ja lausui lopuksi laatimansa 
runon klubin juhlapäivän kunniaksi. Sa-
malla hän luovutti klubin presidentille 
John-Ericille ”Vuoden leijonapatsaan” 
kiertopalkinnoksi.
 
Piirikuvernööri Pertti Tenhunen toi 

11. lokakuuta 2013 vietettiin 
Turun alueen ensimmäisen 
ruotsinkielisen lionsklubin, LC 
Åbo/Skolan, perustamisjuhlaa. 
Yhtenäisklubin, jossa miehet ja 
naiset ovat tasavertaisia lions-
jäseniä. Klubin päämääränä on 
kohdistaa toimintaansa autta-
maan nuoria, joilta syystä tai 
toisesta puuttuu oikea suunta 
elämässään.

puheenvuorollaan kansainvälisen pre-
sidentin Barry Palmerin tervehdyksen 
1-vuotiaalle klubille ja samalla hän an-
toi kunniamerkit lionsklubin perustami-
sesta Guiding Lioneille Björn Taxellille 
ja Kjell Wennströmille Palmerin kirjeen 
sanoilla.
 
Juhlaan osallistui myös Suomen Lions-
liiton puheenjohtaja CC Tuomo Ho-
lopainen, joka puheenvuorossaan toi 
piirikuvernöörin tavoin esille yhtenäis-
klubin vahvuudet. Tuomo painotti klu-
bin ensimmäisten vuosien tärkeyttä klu-
bin toiminnan suuntautumisessa sekä 
kummiklubin merkitystä. Puheenvuo-
ronsa lopuksi Tuomo luovutti klubille 
Suomen Lions-liiton ”Thanks–Kiitos” 
-kiertopalkinnon, joka annetaan vuosit-
tain kauden aikana kunnostautuneelle 
lionille.
 
Erittäin lämminhenkinen tapahtuma, 
joka toivon mukaan toistuu vuosittain 
vielä monen vuoden ajan tästä eteen-
päin.

Kuvat ja teksti
Ismo Viinikainen



JALOPEURA 2015 15

Punainen Sulka 2017
Lahja 100-vuotiaan Suomen nuorille - Tue nuorta itsenäisyyteen

Sotaveteraaneille suunnattu kolmas Pu-
nainen Sulka vuonna 1984 tuotti ennä-
tykselliset 8,4 miljoonaa euroa nykyra-
hassa. Seuraava vuoden 2017 Punainen 
Sulka on 7. lajissaan ja sen kohteena 
ovat Suomen nuoret. Keräyksen ajan-
kohta ja kohderyhmä päätettiin vuosi-
kokouksessa 2013 ja keräystavoitteeksi 
päätettiin viime kesänä Porin kokouk-
sessa 5 miljoonaa euroa. 

Keräys on osa lionsliikkeen 100-vuotis-
juhlavuotta ja samalla lionstoiminnan 
lahja 100-vuotiaan Suomen nuorille. 
Tuotto kohdennetaan ennaltaehkäise-
vään nuorisotyöhön sekä syrjäytyneiden 
nuorten parissa työskenteleville. Nel-
jännes tuotosta palautuu klubien omaan, 
paikalliseen nuorisotyöhön.

15 prosenttia tuotosta jaetaan Lions-
liiton nuorisotyölle, siis Quest-koulu-
tukseen, junioriseurojen valmentajille, 
Vastuu on meidän -opasvihkosten han-
kintaan, liikenneturvallisuuden ja seu-
rakunnan lapsityön tukemiseen Suomen 
lapsille tarkoitettuun laulukirjaan.

Kolmannes jaetaan valtakunnalli-
sesti toimivien, luotettavien yhteistyö-
kumppanijärjestöjen kautta. Tästä osuu-
desta puolet ohjautuu Tukikummit -sää-
tiön kautta. Tukikummit-säätiön taustal-
la on tasavallan presidentti Sauli Niinis-
tön ja Hjallis Harkimon yhteinen huoli 
nuorten syrjäytymisestä. Säätiö käyttää 
avustuskanavanaan Kirkon diakoniara-
hastoa ja säätiön varoja käytetään vain 
hankkeisiin, johon ei ole saatavissa yh-
teiskunnan tukea. Muina kumppaneina 
ovat Suomen lasten ja nuorten säätiö, 
ehkäisevän päihdetyön EHYT ry, Suo-
men partiolaiset, Aseman lapset ry (mm. 
Walkers-kahvilatoiminta), Näkövam-
maisten keskusliitto ja nuorille suunnat-
tua mielenterveystyötä tekevä Yeesi ry. 

Tuen jakamisessa otetaan huomioon 
Suomen kaksikielisyys ja erilaiset vä-
hemmistöryhmät. 

Kaudella 2016-2017 ei tulla järjestä-
mään muita valtakunnallisia varainhan-
kintaprojekteja.

Joka klubiin Sulkaleijona

Tavoitteena on, että jokainen klubi Suo-
messa osallistuu keräykseen omalla ta-
vallaan. Peruskeräystapana ovat klubien 
omien aktiviteettituottojen lahjoitukset 
keräykseen, lipaskeräykset ja lahjoitus-
ta vastaan annettavat kampanjatuotteet 
aikaisempien Punaisen Sulan tapaan. 
Lions-liiton vastuulla ovat tiedotuskam-
panjat, valtakunnalliset suurlahjoitukset 
mm. yrityksiltä, sekä Sulkalähettiläät 
(julkisuuden henkilöt) ja yhteistyö-
kumppanit. Jokaisen klubin tulisi nyt, 
alkuvuodesta 2015, valita klubinsa Sul-
kaleijona, joka toimii yhteyshenkilönä 
Punainen Sulka -asioissa kauden 2017 
loppuun asti. Sulkaleijonille annetaan 
koulutusta kevään ja syksyn 2015 aika-
na. Jo kaudella 2014 - 2015 voivat klu-
bit varautua hankkimaan aktiviteettiva-
roja Punaisen Sulan hyväksi. Keväälle 
2017 on suunnitteilla sulkakonsertteja 
ja yhteinen tempaus toukokuulle. Tuot-
to julkaistaan ja jaetaan 100-vuotis-

Punainen Sulka on Suomen lionstoiminnan tunnetuin ja menestyksekkäin brändi. Vuon-
na 1972 ensimmäisen kerran syövän torjuntaan suunnattu Punainen Sulka -keräys tuotti 
nykyrahassa noin 6 miljoonan euron tuloksen.

juhlakokouksessa ja juhlallisuuksissa, 
samoin paikallistoimintaan käytettävä 
neljännes palautetaan klubeille kauden 
2017 - 2018 syksyllä jaettavaksi paikal-
liseen nuorisotyöhön.

Punaisen Sulka on tunnetuin lions-
brändi. Punainen Sulka -keräys vaatii 
meidän kaikkien yhteistä työtä, ja se työ 
on aloitettava nyt. Sulkaleijonan valin-
nan lisäksi tarvitaan klubeissa yhteistä 
pohdintaa, mikä tapa kampanjan to-
teuttamiseen on omalle paikkakunnalle 
paras ja klubille luonnikkain. Myös pai-
kallisesti voi miettiä yhteistyökumppa-
neita keräyksen ja siihen liittyvien akti-
viteettien toteuttamiseen. On mietittävä 
miten omalle paikkakunnalle jaettavaksi 
palautuva 25 prosenttia parhaalla mah-
dollisella tavalla ehkäisee nuorten syr-
jäytymistä ja tukee nuorten itsenäisty-
mistä.

Tommi Virtanen
Punainen Sulka  
-piirikoordinaattori



VuOden KuVaT 2014-2015
Kuvat: Lars Wiren

PIIRISSÄ TAPAHTUI!

26.4.2014 
Vuosikokouksen vaalitarkkailijat

21.3.2014 
 Lions Quest koulutusta

1.4.2014 
Lions Quest ja Vastuu on meidän -kiertue

11.5.2014 
LC Turku/Pohjolan äitienpäiväjuhla

1.3.2014 
Liiton lippu piirin käyttöön

8.1.2014 
auran markkinat
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VuOden KuVaT 2014-2015
Kuvat: Lars Wiren

PIIRISSÄ TAPAHTUI!

6.9.2014 
LC Turku/Kupittaan ladyt Satavan kyläkaupalla

21.8.2014 
Kustavin 37. Lohimarkkinat

20.10.2014
LC aninkainen - Turun Silakkamarkkinat

18.12.2014 
Vuosikokous 2016 - sopimukset allekirjoitettu

14.12.2014 
Vanhusten ja veteraanien joulujuhla

20.9.2014 
Ismo Viinikainen ikuistaa kauden piirihallituksen  

Taivassalossa
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Piirikuvernööriehdokas 
kaudelle 2015-2016
LC Loimaa/Tähkä
Ari LiNDeLL

KuVeRnÖÖRIeHdOKKaaT
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Missä on kotiseutusi, missä 
ovat juuresi?

Kotiseutuni on Saviseutu Loimaalla 
ja juuret ovat Pöytyällä.

Missä asut nyt

Maailman vanhimmalla paikkakun-
nalla.

Perheesi

Vaimo Jaana, pojat Aleksi ja Janne 
sekä Bella-koira.

Ammatti ja koulutus

Kiinteistöpäällikkö ja koulutus kau-
pallis-tekniset amk-tutkinnot.

Työhistoriasi

Suurin osa Loimaan seurakunnan 
hallinto- ja kiinteistöjohtamista.

Lionurasi, saamasi tunnustuk-
set ja pakinnot

Kutsuttu LC Loimaa/Tähkän jäse-
neksi 1990. Tullut leijonaksi akti-
viteettien myötä. Tunnustuksia on 
useita, mutta arvokkain on Lions-
ritari.

Mitä asioita haluat edistää 
lions-järjestössä?

Palvelua sekä kevyttä organisaati-
ota.

Mieluisimmat harrastuksesi  
lionstoiminnan lisäksi?

Metsänhoito ja mökkeily

Jos sinulla olisi huoneentaulu, 
mitä kirjoittaisit siihen?

Ole onnellinen joka hetkestä, ja 
nauti elämästä.

Missä on kotiseutusi, missä ovat 
juuresi?

Varsinais-Suomessa

Missä asut nyt

Paimiossa ja Turussa

Perheesi

Mies, kaksi aikuista lasta ja yksi lap-
senlapsi

Ammatti ja koulutus

Kemiönsaaren kunnan työsuojelu-
päällikkö. Koulutukseltani olen sai-
raanhoidon johtaja.

Työhistoriasi

Röntgenhoitaja ja osastonhoitaja Pai-
mion sairaala/TYKS, johtava hoitaja 
Kemiönsaaren terveyskeskus, työsuo-
jelupäällikkö Kemiönsaaren kunta

Tervetuloa Vuokattiin leijonaperhe!
Tervetuloa ilmoittautumaan vuosikokouksen verkkosivulla
Lions-liiton 62. vuosikokous pidetään 12.-14.6.2015 Vuokatissa. Varsinainen vuosikokouspäivä on lauantai 13.6., mutta jo perjantaina 12.6. 
on avajaiset ja leijonailtamat. Vuosikokouksen pitopaikkana toimii Holiday Club Katinkulta ja päämajana Break Sokos Hotel Vuokatti. Poh-
joismaiden monipuolisin loma- ja kokouskeskus Holiday Club Katinkulta on korkeatasoinen kylpylähotelli, jonka palvelutarjontaa lisäävät 
hyvin varustellut loma-asunnot ja ravintolat. Vuosikokous, ruokailut sekä iltajuhla pidetään konferenssikeskuksessa.

Break Sokos Hotel Vuokatti tarjoaa nykyaikaisesti varustellut tilat auditorioineen hallituksen, kuvernöörineuvoston ja Aarne Ritari-säätiön 
hallituksen kokouksille sekä tiedotustilaisuuksille. Päämajahotellista Katinkultaan on matkaa noin neljä kilometriä. Vuosikokouksen bussi-
liikenne kulkee hotellin kautta. 

Ilmoittautuminen Vuokatin vuosikokoukseen on alkanut vilkkaasti. Tulkaa tapaamaan ystäviä ja tuttuja, viihtymään sekä tekemään kans-
samme onnistunut vuosikokoustapahtuma. Nyt kannattaa mennä täyttämään ilmoittautumislomake sivulla
www.lionsvuosikokous2015.fi



2. Varapiirikuvernööri- 
ehdokas kaudelle 2015-2016
LC mietoinen
riSTO PAUKKU

1. Varapiirikuvernööri-
ehdokas kaudelle 2015-2016
LC Paimio/Aallotar
ULLA rAHKONeN

KaudeLLe 2015-2016
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Lionurasi, saamasi tunnustukset 
ja pakinnot

LC Paimio/Aallotar perustajajäsen 
2005, pres 10-11, ZC 12-13, RC 13-14, 
2VDG 14-15 Melvin Jones Fellow

Mitä asioita haluat edistää lions-
järjestössä?

Toimimme kansainvälisessä järjestössä 
ja palvelemme kansainvälisesti, mut-
ta silti meidän tulee osata nostaa esille 
suomalaisten tarpeet ja olla ylpeitä siitä 
mitä me teemme täällä. Piirimme alu-
eelle, Turkuun, rakennetaan lasten- ja 
nuortensairaala (valmis 2019). Olemme 
koko piiri mukana tässä yhteisessä hank-
keessa sisustamalla ”Leijonahuoneen”. 
Leijonahuone tulee olemaan lasten- ja 
nuortensairaalassa hoidettavana olevien 
lasten vanhempien käytössä.

Mieluisimmat harrastuksesi  
lionstoiminnan lisäksi?

Liikunta; keppijumppa, sauvakävely  ja 
suunnistus; Pohjola-Norden toiminta

Jos sinulla olisi huoneentaulu, 
mitä kirjoittaisit siihen?

Tehdään yhdessä; kuunnellaan toisiam-
me ja huomioidaan toistemme kyvyt.

Missä on kotiseutusi, missä ovat 
juuresi?

Asun Mynämäellä (ent. Mietoinen), 
paljasjalkainen mietoislainen, vanhem-
mat Karjalan evakkoja.

Missä asut nyt

Mynämäen Pyheellä, omakotitalossa 
Laajoen rannalla.

Perheesi

Vaimo, kolme aikuista tytärtä, kaksi 
koiraa.

Ammatti ja koulutus

Operaattori, peruskoulutukseltani olen 
kokki. (huomannee vyötäröltä)

Työhistoriasi

Parissa eri ruokapaikassa kokkina en-
nen armeijaa, laivaston jälkeen Nes-
teelle lämmittäjäksi 1974 ja ura sa-
massa yhtiössä jatkuu vielä.

Lionurasi, saamasi tunnustukset 
ja pakinnot

Lionina vuodesta 1996.

Mitä asioita haluat edistää lions-
järjestössä?

Kannustaa nuoria mukaan toimintaan.

Mieluisimmat harrastuksesi  
lionstoiminnan lisäksi?

Vapepa, SPR ja purjehdus.

Jos sinulla olisi huoneentaulu, 
mitä kirjoittaisit siihen?

Menestyminen on sitä, että saa mitä 
haluaa, onnellisuus sitä, että haluaa 
sitä minkä saa.
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Kiitos veteraanit!
Liiton palveluaktiviteetin valtakun-
nallisen vetäjän Seppo Söderhol-
min mukaan Suomen Lions-liiton 
Kiitos veteraanit! -ohjelmamme on 
onnistunut hyvin, koska sotiemme 
veteraanien muistaminen tuntuu 
olevan hyvin läheinen asia leijonille. 
Vuoden 2015 alussa oli ohjelmassa 
mukana 323 klubia, mutta lisää odo-
tellaan. Raportoituja aktiviteetteja 
on yli tuhat, mutta todellisuudessa 
niitä on tehty huomattavasti enem-
män. Olemme auttaneet 62 033 ve-
teraania, työhön osallistuneita leijo-
nia on 2500 ja henkilötunteja 7500. 
Raportoituja kerättyjä varoja on 32 
595 euroa ja lahjoituksiin on kirjat-
tu 24 996 euroa. 
 
Arne Ritari -säätiö on hienolla ta-
valla halunnut tukea rahallisesti 
aktiviteettia. Hakemuksia on tässä 
vaiheessa käsitelty 54, ja uusia tu-
lee lähes päivittäin. Merkille panta-
vaa on, että moni hakemus on ollut 

usean klubin yhteishakemuksina, 
joten apurahaa saavia klubeja on 
huomattavasti enemmän kuin ha-
kemuksia. AR-säätiö on jatkanut 
hakemusten jättöaikaa maaliskuun 
loppuun 2015. Anomus pitää tehdä 
ennen aktiviteetin toteutusta, ja ta-
pahtuman pitää olla toteutettuna ja 
nostettuna 30.6.2015 mennessä.
 
Piirissä 107-a aktiviteetti on 
myös sujunut hyvin. motivoida ei 
ole tarvinnut, sillä klubeissa ym-
märretään, että on viimeinen het-
ki auttaa ja osoittaa kiitollisuut-
ta niille veteraaneille ja lotille, 
joiden ansiosta meillä on vapaa 
isänmaa ja itsenäinen Suomi.
 
Yli puolet piirin klubeista on jo 
tehnyt aktiviteetin veteraanien 
hyväksi. Jäljellä olevat suunnitte-
levat aktiviteetin suorittamista.
 
Syys-lokakuussa 2014 Turussa 

järjestetty veteraanikeräys 9 mar-
ketissa tuotti lähes 13 000 euroa. 
Lisäksi klubeissa on kirjoitettu jou-
lukortteja veteraanien puolesta tai 
jaettu heille yli 3000 joulukorttia. 
Raportointi on ollut heikko kohtam-
me. Aktiviteetti on kyllä tehty, mutta 
siitä ei ole muistettu raportoida. Ra-
portointi on tärkeää kaikissa aktivi-
teeteissa, tässä erityisesti.
 
Myös AR rahan käyttö aktiviteettiin 
on ollut melko laimeaa. Se johtunee 
siitä, että suurin osa aktiviteeteista 
on sellaisia toimintoja, joihin ei ra-
haa tarvita. A-piiriin on myönnetty 
kolme Kiitos veteraanit! -apurahaa, 
joista yksi on ollut neljän klubin yh-
teishanke. Myönnettyjä apurahoja 
on yhteensä 4300 euroa. Varmaan-
kin määrä ja summa kasvavat vielä.  

Jukka Rauhaniemi
LC Turku/Suikkila

Seppeleen lasku ja lippulinna 
Turun sankarihaudoilla 11.1.201

Kuvernööri Pertti Tenhusen puhe Turun hautausmaan sankarihautojen muistomerkillä
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Palvelua veteraaneille
LC Naantali/Tawast

Seppeleenlaskusta kahvitilaisuuteen
LC Turku-Aurora

LC Naantali/Tawast päätti lähteä valta-
kunnalliseen Kiitos veteraanit! -palvelu-
aktiviteettiin mukaan, sillä asia on todella 
tärkeä.

Soitimme Naantalin seudun sotave-
teraanien puheenjohtajalle Jaakko Ylita-
lolle. Näiden keskustelujen pohjalta pal-
veluaktiviteettimme on auttaa omakotita-
loissa asuvia sotaveteraaneja lumenluon-
nissa. Kolaamme lumipyryjen jälkeen 
lumet pois heidän pihoiltaan.

Saimme Naantalin seudun sotave-
teraanien puheenjohtajalta kaksi osoi-

Piirin 107–A turkulaiset klubit eli I 
alueen klubit ovat jo ainakin kahden-
kymmenen vuoden ajan järjestäneet 
lionsviikolla yhteisen tilaisuuden Turun 
hautausmaan sankarihautojen yhteiselle 
muistomerkillä.

Piirikuvernööri Pertti Tenhunen ja 
I-alueen puheenjohtaja Kari Kaasalai-
nen laskivat muistomerkille seppeleen. 
Tilaisuuteen osallistui lähes 150 leijo-
naa Turusta ja muutamasta lähikunnasta. 
Lippulinna koostui yli 20 lipusta.

Tilaisuuden järjestelyistä vastasi Kari 
Kaasalainen apunaan lohkojen puheen-
johtajat. Sankariristillä olivat kunnia-
vartiossa lionit Pauli Inkiläinen ja Olavi 
Niskanen ja muistopaadella lionit Mirja 
Pitkänen ja Pekka Santala.

Tilaisuuden jälkeen osallistujilla oli 
mahdollisuus osallistua Lehmusvalka-
man hyvinvointikeskuksessa LC Turku/
Auroran järjestämään kahvitilaisuuteen. 

tetta: toisessa osoitteessa asuu yksinään 
91-vuotias sotaveteraani ja toisessa 
89-vuotias sotaveteraani asuu yhdessä 
vaimonsa kanssa. Kuulumiset vaihde-
taan ennen lumenkolaamista ja tuntuu, 
että veteraaneilta tuleva kiitollisuus on 
käsin kosketeltavaa, vaikka talvi on vas-
ta aluillaan. Heidän lapsiltaan on tullut 
myös kiitosta siitä, että autamme heidän 
vanhempiaan tuiki tärkeässä asiassa. Ensi 
alkuun olemme jakaneet vuorot kahden 
hengen ryhmiin ja jatkossa katsotaan, mi-
ten vuorottelemme.

Kuvissa palveluaktiviteettia suoritta-
vat veli Mikko Mäntysalo ja veli Jarmo 
Kytömaa. Pihat ovat isoja, mutta lumen-
luonti sujuu kahden hengen voimin hel-
posti ja suhteellisen nopeasti. Pyrimme 
lähtemään lumenluontiin, kun lunta on 
satanut viitisen senttiä tai tarvittaessa jo 
aikaisemminkin.
 
Jarmo Kytömaa
LC Naantali/Tawast



-
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LC Vahto

LC Turku/Suikkila

LC Vahto ry kävi haravoimassa 91- 
vuotiaan sotaveteraanin pihan. Samalla 
saimme kuunnella kahvin kera mukavia 
tarinoita menneiltä ajoilta ja katsella 
vanhoja valokuvia.

Juha Vahtera

Suikkilan lionsklubi järjesti hartaus- ja 
lounastilaisuuden Suikkilan seurakun-
tatalolla 12.10.2014. Tilaisuuteen osal-
listui kaikkiaan 120 henkilöä, joukossa 
sotaveteraaneja, sotilaspoikia, sotainva-
lideja, rintamamiesveteraaneja, lottia, 
pikkulottia ja kaatuneitten omaisia. Klu-
bin 1.varapresidentti Jukka Rauhaniemi 
avasi tilaisuuden ja toivotti vieraat ter-
vetulleiksi.
 
Mikaelin seurakunnan pappi piti hartau-
den, Puolalan musiikkiluokkien viulisti 
ja pianisti sekä koulun kuoro esiintyivät. 
Musiikkiesitykset olivat korkeatasoisia. 
Koulua muistettiin stipendillä.

 
Sen jälkeen nautittiin CM Länsikes-
kuksen pitopalvelun valmistamaa erit-
täin hyvää lohisoppaa ja jälkiruokaa. 
Kahviin päästyä oli kaikille kutsutuille 
ryhmille varattu mahdollisuus kertoa 
sotavuosista. Kuulimme monta mielen-
kiintoista tarinaa.
 
Kuljetuksista paikalle ja takaisin huo-
lehtivat omaiset ja lionsklubi.
 
Lopuksi kaikille osallistujille jaettiin 
CM Länsikeskuksen toimitusjohtajan 
Jukka Itkosen lahjoittama kirja ”Kym-
menen sukellusta sotahistoriaan”. Siitä 

suurkiitokset veli Jukalle.
 
Tilaisuuden päätyttyä saimme runsaat 
kiitokset, ja vielä seuraavana päivänä 
lukuisia kiitoksia puhelimitse ja sähkö-
postilla. Lauloipa eräs rouva jopa kii-
toslaulun poislähtiessään. Tilasuus oli 
onnistunut ja antoi hyvän mielen veljille 
ja ladyille. Kun antaa, niin saa.

Jukka Rauhaniemi

LC Kisko
LC Kisko otti haasteen vastaan ja laa-
jensi toimintaansa veteraanien parissa 
ottaen avustustoimintansa piiriin kaikki 
alueen 38 sotatoimissa mukana olleet 
veteraanit, heidän puolisonsa ja lesken-
sä.

Itsenäisyyttämme puolustaneet ja 
maatamme jälleenrakentaneet kunnia-
kansalaisemme ovat tottuneet tulemaan 
omillaan toimeen.  Heille tulee harvoin 
mieleen pyytää apua vaikka sitä olisikin 
tarjolla.  Niinpä Kiskon leijonien vete-
raanivastaava, Osmo Ainali, kävi jokai-
sen kotona kyselemässä kuulumisia ja 
tarjoamassa apua.  

Kotikäyntien yhteydessä kartoitet-
tiin kotien siivous- ja pienet kunnos-
tustarpeet, autettiin avustus- ja tukiano-
musten teossa terveydenhoidon kulu-
korvauksia varten, tehtiin eläkkeensaa-
jan hoitotukianomuksia ja tarkistettiin 
palovaroittimia.

Veteraaniväki kutsuttiin 8.10.2014 
Kiskolan kerhotiloihin ohjelmalliseen 
kahvitilaisuuteen viettämään leijonien 
kansainvälistä palvelupäivää.  Kuljetus 
järjestettiin LC Kiskon jäsenten voimin 
osallistumista helpottamaan.

Vuoden aikana jatketaan yhteyden-
pitoa veteraaniväkeen ja heidät kutsu-

taan kunniavieraaksi joulun alla järjes-
tettävään konserttiin, johon järjestetään 
kuljetus tarpeen mukaan.  Pihapiirin 
syys- ja kevätsiivousta jatketaan kuten 
tähänkin asti.
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Tutustumiskäynti ja lahjoitus Kalannin 
veteraanimuseossa
LC Uusikaupunki/merettaret

Leijona ja veteraanisoittaja
Turkulaisen Jarmo Hännisen musiik-
kiharrastus alkoi jo koulupoikana. Nyt 
hän soittaa Turun Sotaveteraanisoittajis-
sa. Jarmo on suuren orkesterin rumpali. 
Veteraanien orkesteri on kuuluisa erit-
täin hienosta, nostalgisesta soundistaan. 
Jarmo Hänninen on ollut LC Turku/Au-
ran jäsen vuodesta 1981.

Jarmo Hännisen työ on ollut pääosin 
ja pitkään merellä. Hän valmistui Meri-
sotakoulun kadettiupseerilinjalta upsee-
riksi. Palvelu merivartiostossa Vaasassa 
ja Turussa kesti kymmenen vuotta. Me-
rikapteenin kirjan saatuaan Hänninen 
toimi parikymmentä vuotta Merenkul-
kuhallituksen palveluksessa yhteysaluk-
sella, jäänmurtajalla ja lopuksi luotsina 
Saaristomeren alueella.

Leijona Hänninen liittyi Turun Sota-
veteraanisoittajiin viime kesänä. Yhtään 

veteraania ei ole enää orkesterissa mu-
kana.

Soittamisessa on aina mukana soit-
tamisen ilo ja hienoa on myös siihen 
liittyvä yhteisöllisyys, sanoo Hänninen. 
Orkesteri harjoittelee joka viikko. Sii-
hen mukaan tulevat esiintymiset. Siitä 
huolimatta suurin osa on harrastelijoita. 
Ammattilaisiakin on mukana mm. or-
kesterin johtaja. Jarmo Hänninen sanoo 
aina olleensa kiinnostunut myös jazzis-
ta, mutta tämän orkesterin ohjelma on 
hyvin monipuolinen. Se koostuu sota-
ajan viihde- ja tanssimusiikista, mars-
seista, koti- ja ulkomaisista ikivihreistä 
ja uudemmistakin sävelmistä.

Esiintymiset suuren orkesterin kanssa ovat aina jännittäviä. Jarmo Hänninen  
istuu ”työpaikallaan” Heikkilän Sotilaskodissa loppusyksyllä 2014.

Merettarien kuukausikokous Vahteruksen salissa. Samalla tutustuimme yläkerrassa sijaitsevaan Kalannin veteraanimuseoon. 
Eine Putus kertoi museosta ja sen esineistöstä. Aluejohtaja Pirjo Koskenrouta lahjoitti veteraanimuseolle äitinsä sodanaikaisen 
kahviprännärin.

Kuvat: Marketta Hämeenkorpi



Hyvää 
tekevä

24 JALOPEURA 2015

Nenäpäivän keräykseen osallistuvat 
merkittävät, suuret avustus- ja pal-
velujärjestöt kuten UNICEF, SPR, 
PLAN, FIDA. Suomen Lähetysseu-
ra on myös mukana, useiden järjes-
töjen lisäksi.
Järjestöjen yhteistyöllä tehostuu 
sekä keräyksen toteuttaminen että 
avuntarvitsijoiden auttaminen.

Vuosina 2014-2016 Nenäpäivä-
keräyksen apu menee seuraaviin 
hankkeisiin: Lasten hyväksikäytön 
ja lapsikaupan vähentämiseen sekä 
köyhimpien lasten oppimismahdol-
lisuuksien tukemiseen  Nepalissa, 

äitien ja vastasyntyneiden tervey-
denhuollon kehittämiseen Keniassa, 
siirtolaisyhteisöjen lapsityöhön Inti-
assa, lapsiin kohdistuvan väkivallan 
ehkäisemiseen Afrikassa, koulun-
käyntimahdollisuuksien luomiseen 
Mosambikissa, Haitissa ja Sierra 
Leonessa.

Avustusjärjestöjen yhteistyö on 
koko Lions-järjestömme mahdol-
lisuus olla mukana vaikuttamassa 
omalla panoksellaan maailmanlaa-
juisessa yhteisprojektissa. Antamal-
lamme pienelläkin tuella saamme 
suuria aikaiseksi maailman köyhim-

Nenäpäiväkeräyksen huipennusta, 
Nenäpäivää vietettiin 7.11.2014.

Me lionit saimme näkyvyyttä toiminnallemme 
tiedotusvälineissä ja yleisön parissa. Keräyksillä ja 
tempauksilla saatu keräystuloksemme oli 12 136,33 euroa. Se on hieno lisä Suomen Nenäpäiväkam-
panjassa. A-piirimme tulos oli toiseksi paras kaikista piireistä: 2884,37 euroa. Valtaosa klubeistam-
me osallistui keräykseen, jossa parhaan eli runsaan 1200 euro tuloksen keräsi LC Somero/Paratiisi.

Paavi Franciscuksen kysymys tammikuussa 2015 
Manilan ulkoilmamessussa 30.000 kuulijalle: 

”Miksi lapset kärsivät? Kehotan teitä 
kysymään itseltänne: Olenko 
opetellut itkemään, kun näen 

nälkäisiä tai kodittomia lapsia, 
kadulla huumeita käyttäviä 

lapsia, hylättyjä tai 
hyväksikäytettyjä lapsia, 

lapsia, joista on tehty orjia?”

Näille lapsille on 
keräämillämme roposilla 

merkitystä!

Nenäpäivän Tuomasmessu 
mikaelin kirkossa 26.10. 

Kolehdinkerääjinä entiset 
piirikuvernöörit. 

Kuvassa PDG Harri Nurmi

pien lasten keskuudessa, joten kiitos 
klubeille osallistumisesta!

Pertti Tenhunen
Piirin keräysvastaava



Paras keräystulos LC Somero/Paratiisilla!

LC Somero/Paratiisi järjesti Nenäpäivänä viidennen kerran onnistuneen lipaskeräyksen So-
meron keskustassa. S-Marketissa kerääjiä ja lahjoittajia viihdytti haitarinsoitollaan ja laulul-
laan Rutakon Kojjootti, alias Raimo Rönkkö, joka sai seurakseen Outi Tuumisen (vas.), Kaisa 
Kotikoivun, Eila Niemisen ja Anja Kurvisen.
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Birgitat mukana Nenäpäiväkeräyksessä

LC Salo/Birgitat teki onnistuneen, perinteisen Nenäpäi-
väkeräyksen kauppakeskus Plazassa 7.11.2014. 

Päivän saldo oli 1130 euroa. Mukana oli 13 innokasta Bir-
gittaa. Perinne jatkuu taas ensi vuonna. 

Päivi Välimäki
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Nenäpäivän viettoa Lokalahdella 7.11.2014

Petri-pelle ja 

Lokalahden 

koulun oppilaita

LC Lokalahden presidentti, sih-
teeri (Petri-pellen hahmona) 
ja leijonaveli Antti Vehanen kä-
vivät Nenäpäivänä, perjantai 
7.11.2014, viemässä Lokalahden 
kouluun ja päiväkoti Lokki Joo-
nataniin Nenäpäivän kunniaksi 
klassikkonenät ja helium-kaasul-
la täytetyt Nenäpäiväilmapallot.

Lokalahden koulussa luokille oli 
pidetty tietoiskut tulevasta ja 
oppilaat haastettiin mukaan. Oh-
jelmassa oli aamulla Lokalahden 
Lions Clubin vierailu. Presidentti 
Markku Aho kertoi päivän tarkoi-
tuksesta ja samalla leijonat lah-
joittivat jokaiselle oppilaalle asi-
aankuuluvat punaiset nenät.

Ohjelma jatkui koululla oppi-
laskunnan suunnitteleman leik-
kimielisten Nenäpäivän liikun-
tahaasteiden parissa. Oppilaat 
saivat haastaa toisiaan erilaisiin 
liikunnallisiin haasteisiin, joita 
suoritettiin välituntien aikana. 
Lapset haastoivat toisiaan esi-
merkiksi jalkapallotemppuihin, 
leuanvetoihin, kieppeihin sekä ko-
ripalloheittoihin. Taisi joku opet-
tajakin saada oman haasteen. 

Onnistuneista haasteista kerätty 
summa 117,85€ lahjoitettiin ne-
näpäiväkeräykseen. Lisäksi klu-
bin Nenäpäivätiimi heitti aamul-

LC Lokalahti
la koululaisille haasteen - lupa-
simme tuplata oppilaiden kerää-
män summan. Näin Lokalahden 
koulun ja leijonien yhteinen panos 
Nenäpäivän keräykseen oli hienot 
235,70 euroa!

Petri-pelle, veli Antti ja päiväkotitädit pallojen täyttöpuuhissa.

Ja Petri-pelle tanssii!
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Uudenkaupungin klubien yhteinen Nenäpäivä

Nenäpäiväkeräys Aurajoen rannalla

Uudenkaupungin torilla tempaistiin 
taas Nenäpäivänä. Paikalle kutsuttiin 
yli 100 esiintyjää! Kutsutut olivat siis 
koulun musiikkiluokkalaiset, pieniä päi-
väkotilapsia täteineen sekä lauluryhmä 
Rentukat haitaristeineen.

Mukana oli myös hassu  Höpöliini, Meretar Anne 
Kuusistoa muistuttava nallemainen otus. Lapset 
laulelivat tilaisuuteen sopivia lauluja ja Rentukat 
rallattivat sitten aikuisväelle aikuismaisin tekstein 
rukattuja lauluja. Kylläpä ne saivatkin suut hy-
myyn.

Koululaisille oli luvassa esiintymispalkkioksi 
LC Uudenkaupungin hankkimat nenät. Pienet sai-
vat tarroja ja ilmapalloja. LC Männäinen vastasi 
taas markkinakojun pystyttämisestä ja kuuman 
mehun ja piparin tarjoilusta. Merettaret vastasivat 
ohjelmasta ja meiningistä ja päivystivät koko toria-
jan silmälasikeräyskopan kanssa. Taas tuli paritsa-
dat silmälasit Sri Lankaan lähetettäviksi. 

Kylmä ja liukas keli ei meitä hyydyttänyt, vä-
hensi vain katu- ja toriyleisöä. Keräsimme enem-
män hymyjä kuin kolikoita!

Mutta lipaskeräyksenkin tulos oli ilahduttava. 
Ja yli sata lasta sai tilaisuuden julkiseen esiintymi-
seen!

Pirjo Koskenrouta

Lauantaiaamuna 25. päivä lokakuuta, 
leijonajoukko kokoontui Aurajoen ran-
taan suorittamaan osuuttaan nenäpäivä-
keräyksessä. Turun Silakkamarkkinat 
järjestettiin jo 36. kerran ja kävijämäärä 
oli kahden ensimmäisen päivän aikana 
ollut ihan mukava. Lauantaista odotet-
tiin vilkkainta myyntipäivää ja aamulla 
sääkin näytti suotuisammalta perjantain 
sadepäivän jälkeen. Ryhmä oli varustau-
tunut asiallisesti keräysrupeamaa varten 
ja keltaisen Lions-liivin sekä punaisen 
huomionenän ansiosta he erottuisivat 
varmasti väkitungoksessa.
 
Hyväksi todettuja keräyspaikkoja olivat 

mm sillanpääasemat joen molem-
milla puolilla sekä katujen ris-
teyskohdat unohtamatta kahvi- ja 
ruokailupaikkoja. Keräys suoritet-
tiin sovitusti klo 10 – 13 välisenä 
aikana ja jokirannassa oli muka-
vasti ihmisiä heti aamusta lähtien 
ja puolen päivän jälkeen aivan tun-
gokseen asti.

Silakkamarkkinoiden järjestäjiin kuuluva 
LC Turku/Aninkainen on koko markkina-
historian ajan jakanut markkinoiden myy-
jille aamukahvit jokaisena markkinapäi-
vänä. Perjantain sateiden takia lauantaina 
oli aamulla sähköhäiriöitä ja kahvikärry 
pääsi liikkeelle normaalia myöhemmin. 
Tällä kertaa kahvijakelua suorittivat an-
siokkaasti lion Reijo Vaura ladynsä kans-
sa. lionshengen mukaisesti tarjoilukärry 
pysähtyi myös nenäpäiväkerääjien luona 
ja kuuma kahvi maistui erinomaisesti pas-
sissa oleville punanenille.
 
Sovittu keräysaika meni nopeasti ja lip-

paisiin kertyi mukavasti lahjoituksia 
hyvätuuliselta markkinaväeltä. Kel-
lo 13 keräysjoukko vetäytyi takaisin 
lähtöpaikalle höyrylaiva Ukko-Pekan 
laituripaikan luokse ja yksi lionsakti-
viteetti oli jälleen suoritettu.
 
Kuvat ja teksti
Ismo Viinikainen
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LC Naantali/Tawast ja LC Naantali-raisio

Naantalissa kilpailtiin  
paikallistuntemisen merkeissä

Olimme etukäteen kuvanneet 18 koh-
detta ja lisänneet niihin tekstit. Oikeat 
vastaukset perustuivat ikänsä Naanta-
lissa asuneiden haastatteluihin, haas-
tateltavien ikä vaihteli 62 – 87 vuoden 
välillä. Valitusoikeutta tuomariston pää-
tökseen ei ollut.

Joukkueet jaettiin mustapekkakorteil-
la siten, että jokaisessa joukkueessa oli 
kaksi naista ja kaksi miestä. Tarkoituk-
sena oli tutustua toisiimme ja verkostoi-
tua.

Suunnistuksen jälkeen ryhmä kokoon-
tui Ravintola Trappiin illalliselle, ja 
puheensorinasta päätellen ilta oli on-
nistunut. Erittäin positiivisen palautteen 
perusteella tapahtumaa voisi soveltaa 
myös muilla paikkakunnilla.

Pienellä paikkakunnalla meillä on ainut 
mahdollisuus tehdä yhteistyötä muiden 
klubien kanssa tai muuten kuihdumme 
pystyyn.

Kuvat ja tekstit 
Liisa Uotila ja Jarmo Kytömaa

Naantalin paikalliset klubit tutustuivat toisiinsa ja verkostoituivat, 
kun LC Naantali-Raisio kutsui LC Naantali/Tawastin leikkimieliseen 
kilpailuun.  Yhteinen, pitkään suunniteltu kaupunkisuunnistus to-
teutettiin Naantalin vanhassa kaupungissa viime syksynä.

Klubien yhteistyötä
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LC Naantali/Tawast ja LC Naantali-raisio

”Olimme etukäteen kuvanneet 18 kohdetta ja lisänneet niihin tekstit. 
Oikeat vastaukset perustuivat ikänsä Naantalissa asuneiden haastatteluihin.” 

Tsekkaa alueesi 
edullisin katsastuspaikka



LC Uusikaupunki/männäinen

ikäihmisten liikuntapuisto Ukiin -
Vuosien hanke toteutumassa

Fysioterapeutti Laura Tammela otti minuun yhteyttä vuonna 2010 ja ehdotti Lions Club Uu-
sikaupunki/Männäiselle ikäihmisille tarkoitetun liikuntapuiston rakentamista Uuteenkau-
punkiin. Hankesuunnitelma otettiin klubissa heti käsittelyyn ja yhteistyökumppaniksi saatiin 
Uudenkaupungin kaupunki. Ryhdyin klubimme puistohankevastaavaksi.

Hanke tuntui ajankohtaiselta ja hy-
vältä koska ikäihmisten määrä li-
sääntyy voimakkaasti ja ikääntyvän 
ihmisen kunnolle ja toimintakyvylle 
on tärkeää liikkua päivittäin. Liikun-
nalla ylläpidetään kuntoa ja mielen-
terveyttä sekä ennaltaehkäistään sai-
rauksia.

Näin toiminnalla oletetaan olevan 
myös positiivinen kustannusvaikutus. 
Hanke aloitettiin yhdessä kaupungin 
kanssa sopivan liikuntapuiston paikan 
etsimisellä. Sellainen löytyikin kaupun-
gin parhaalta paikalta, Kaupunginlah-
den rannalta ja Leijonapuiston viereltä. 
Paikan valintaan vaikutti myös se, että 
lähialueella on useita vanhusten hoito-
koteja sekä urheilukenttä ja pururata. 
Sijainti kaupungissa on muutoinkin kes-
keinen. 

Puistoa suunniteltiin nimenomaan 
vanhenevalle väestölle, mutta siitä tu-
lee avoin ja maksuton paikka kaikille 
liikunnanharrastajille. Puiston pinta ra-
kennetaan siten, että siellä myös liikun-
tarajoitteiset pystyvät liikkumaan rol-
laattorilla ja pyörätuolilla käyttäessään 
itselleen sopivia laitteita.

Koska ongelmaksi saattoivat muo-
dostua hyvin korkealle nousevat kustan-
nukset, apua haettiin EU-tuesta eli maa-
seudun kehittämisrahasto Ravakasta. 
Lisäksi perinteisen klubimme Talvikki  
aktiviteettitapahtumamme tuotto on 
kohdennettu hankkeeseen. Olemme pi-
täneet konsertin paikallisin muusikko-
voimin ja lisäksi on haettu taloudellista 
tukea Arne Ritari  säätiöltä.  Meitä ovat 
tukeneet myös muut alueen lionsklubit, 
yrittäjät, Kalannin Säästöpankki ja va-
paaehtoisjärjestöt (lähinnä eläkeläisjär-
jestöt) sekä Uudenkaupungin kaupunki.

Kalusteiden hankintakustannus 
kohosi lopulta aina 45 000 euroon ja 
hankkeen kokonaiskustannukset liene-
vät noin 60 000 -  70 000 euroa, joten 
melkoinen haaste ja koettelemus tämä 
on ollut pienelle klubille. Hanketta ru-
vettiin toteuttamaan viiveiden ja suunni-
telmien muutosten jälkeen vasta kesällä 

2014. Tällöin tilattiin laitteet ja aluetta 
alettiin muokata maansiirtotöin klubi-
laisten omalla kalustolla ja oman klubin 
talkootyönä. Talkootunteja kertyi kesän 
ja syksyn 2014 aikana muutamia satoja 
ja uusia lahjoittajia löytyi kesän aikana 
sitä mukaa kun hanke edistyi. Saksasta 
tilatut, rosteriset liikuntalaitteet tulivat 
Suomeen ja Ukiin loka-marraskuulla, 
juuri ennen ensimmäisiä lumisateita. 
Saimme laitteet valaisimineen pääosin 
asennetuksi ja betonipohjustetuksi.

Puisto valmistunee käyttökuntoon 

keväällä 2015. Silloin osa kalusteita 
asennetaan käyttövalmiiksi ja kaupunki 
vetää alueen pohjaksi kumimassan. Alu-
eelle tehtiin myös täysimittainen petan-
quekenttä ja yhdystie läheiseltä kadulta. 
Alueesta tulee viehättävä ja kaunis, is-
tutuksineen, penkkeineen ja pelilautoi-
neen. Terveellisen liikunnan lisäksi siitä 
tulee myös sosiaalisen kanssakäymisen 
mahdollistava paikka.

Heikki Blinnikka
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Klubien yhteistyötä



”Talkootunteja kertyi kesän ja syksyn  
2014 aikana muutamia satoja ja uusia  

lahjoittajia löytyi kesän aikana sitä  
mukaa kun hanke edistyi. Puisto  

valmistunee käyttökuntoon 
keväällä 2015.”

Vedenkestävät Merettaret 
Tuula, Vuokko ja Johanna puiston istutuksia perkaamassa
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Yhteishanke lapsiperheiden iloksi - 
nuorison hyväksi

Tarkoituksena on tehdä tästä tapahtu-
masta jokavuotinen, mukava jouluta-
pahtuma. Iloista hämmästystä on he-
rättänyt se, miten olimme saaneet neljä 
yhdistystä puhaltamaan yhteen hiileen. 
Tämä on myös Lions-liiton tavoite eli 
yhteistyön tekeminen muiden klubien 
kanssa ja uusien yhteistyökumppanien 
etsiminen. On ollut hauska seurata, mi-
ten partiolaiset ja NPS olivat 120-pro-
senttisesti mukana tässä tapahtumassa, 
sillä tapahtuma tehtiin nuorten ehdoil-
la. Nuorethan ovat mahdollisesti uusia 
lionsjäseniä.

Sää suosi tapahtumaa ja paikalle saapui 
lapsiperheitä tasaisena virtana aamusta 
lähtien. Meripelastusalus SAR kiinnitti 
aluksensa Naantalin purjehdusseuran 
laituriin ja päivän mittaan nähtiin usei-
ta pelastusnäytöksiä, joissa veneestä 
veteen pudonnut/pudonneet nostettiin 
vedestä. Palokunta järjesti pienille sam-
mutusharjoituksia, joita oli mukava seu-
rata.

LC Naantali/Tawastin presidentin Jar-
mo Kytömaan mukaan tapahtumasta on 
siis tarkoitus tehdä jokavuotinen joulu-
tapahtuma. Kaikki edellytykset menes-
tykselle ovat olemassa 

On ”monta tapaa tehdä hyvää” ja tämä 
tapahtuma toi valoa varmasti monen 
lapsiperheen arkeen syksyn pimeimpä-
nä aikana!

Joulumetsä oli hyväntekeväisyystapahtuma, joka pidettiin 29.11.2014 
neljän yhdistyksen yhteistyönä. Järjestäjinä olivat lionsklubit Naantali/
Tawast ja Naantali–Raisio. Naantalin Purjehdusseura, NPS antoi Lam-
masluodon tilat käyttöömme ja Naantalin Siniset, meripartiolippukun-
ta, teki joulumetsäreitin luontopolulle. Polun varrella oli erilaisia tehtä-
värasteja sekä makkaran ja letun paistoa.

Mukana oli myös Meripelastus esittelemässä toimintaansa sekä VPK:n 
paloauto. Myös Muumit ja Joulupukki tulivat paikan päälle.

JOULUmeTSä
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NAANTALiSSA

Meripartiolippukunta pystytti luontopolun varteen nuorisolle toimintarasteja, joissa tehtiin kynttilöitä,  
paistettiin lettuja ja makkaroita sekä oli mahdollisuus kokeilla tasapainoaan puihin kiinnitetyillä köysiradalla.

Vetovoimaisimmat julkkikset: Joulupukki, Pikku Myy ja Muumipeikko
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LC Parainen-Pargas
Julmarknad och havrekärvar ger synlighet

Lions Club Parainen-Pargas har under 
de senaste 10 åren deltagit i Julmarkna-
den på Gamla Malmen i Pargas. Ända 
sedan början har försäljningstrumfen 
varit havrekärvar. Då klubben i tiden 
gick in för säljprodukten hade vi alltid 
en odlad havreåker att tillgå. Havren 
skördades varje år i slutet av augusti 
då havrekärvarna bands och i början av 
december gällde det att förpacka dem i 
säljbart skick. Tiderna förändras och nu 
har klubben att ty sig till partiaffärerna 
för att få försäljningsvara.

Deltagandet i julmarknaden ger klubben 
välbehövlig synlighet bland pargasbor-
na och kommersen är livlig. Vi har blivit 
kända för våra havrekärvar och för vad 
vi representerar. Behållningen går i hu-
vudsak till stipendier, till både små och 
stora elever i skolorna i Pargas.

Text och foto: Bo Lindberg
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Monta tapaa tehdä hyvää! 
Neuleitamme Kerttulin vanhainkodin asukkaille

LC Turku/Ancora

LC Turku/Aurora

Brankun 
joulumyyjäisissä

Joulumieltä Kerttulin vanhainkodin vanhuksille

LC Turku Ancora osallistui kahtena viikon-
loppuna omalla myyntipisteellä perinteisiin 
Turun VPK:n talon eli Brankun joulumyy-
jäisiin. 

Kuvassa 1. varapresidentti Anni Perkonoja-Hietala 
leijonahengessä joulumielellä.

Marianne Klemelä

Kerttulin vanhainkodin asuk-
kaat istuivat vetoisissa ylei-
sissä tiloissa jalat ja hartiat 
viluisina.  LC Turku/Auroran 
kätevät naiset päättivät aut-
taa kummivanhainkotimme 
asukkaita neulomalla villa-
sukkia ja hartiahuiveja.

Klubimme joulukuun kokous 
pidetään perinteisesti Kert-
tulin vanhainkodissa. Luom-
me joulutunnelmaa viemällä 
vanhuksille tuiki tarpeellisia 
neuleita. Osastoilla lauletta-
vat joululaulut yhdessä van-
husten kanssa siivittävät aja-
tukset lapsuuden jouluihin ja 
jouluiset makeiset maustavat 
tunnelmaa.

Kuva: Marja-Leena Knuutinen  

Teksti: Viestintäillan tuotokse-
na Seija Arve, Marjaana Loiske 
ja Marja-Leena Knuutinen
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LC Taivassalo

LC Uusikaupunki/merettaret

Taivassalossa perinteiset joulumarkkinat

Luciat Merettarien mukana lottien jouluillallisella

LC Taivassalo järjesti yhdessä 
paikallisten yritysten kanssa 
perinteiset joulumarkkinat 
19.12.2014. Markkinat ava-
si LC Taivassalon president-
ti Kari Suomela kertomalla 
klubin kuluneen vuoden toi-
minnasta sekä markkinoiden 
ohjelmasta. Klubin pääaktivi-
teetti tapahtuman yhteydessä 
on joulumarkkina-arpajaiset.

Perinteisesti lionsveljet olivat tuoneet 
myyntiin joulukuusia sekä tietysti vih-
toja joulusaunaan ja lyhteitä linnuille. 
Alueen valaisu ulkotulilla ja tietysti 
makkaramyynti nosti markkinatunnel-
maa ja yleisöä viihdyttivät myös heleät 
joululaulut. Joulupukki kierteli alueella 
luomassa joulutunnelmaa sekä jakamas-
sa namusia niin kilteille lapsille kuin 
aikuisillekin. Keskustan liikkeet olivat 
avoinna jouluostoksia varten ja pankeis-
sa tarjoiltiin glögiä ja piparia tai kahvia 
ja munkkeja, lisäksi eri koululuokat jär-
jestivät arpajaisia.

Lions-ladyilla oli paikallisen pankin 
tiloissa perinteiset myyjäiset, jossa oli 
tarjolla runsaasti itse tehtyjä leivonnai-
sia ja käsitöitä. Ohjelmassa tänä vuonna 
oli myös tiernapoikien esitys joka tällä 

Taivassalon Lions Club muisti perinteisesti Palvelutalo Poijun  osastoja virkistykseen 
tarkoitetuilla lahjakorteilla  Lahjoitusta vastaanottamassa  vasemmalta Jaana Palmroos, 

Arja Lehtonen, Janika Nymander ja Saija Pentti-Peltonen. Luovuttajina 
presidentti Kari Suomela ja sihteeri Jaakko Saarinen.

kertaa tapahtuikin täysin naisvoimin. 
Mukava määrä markkinaväkeä ke-
rääntyi katsomaan joulun perinteisiin 
kuuluvaa ohjelmanumeroa ja esityksen 
jälkeen suoritettu ”lanttikeräys” meni 
Palvelukeskus Poijun pyörätuolipotilai-
den hyväksi.

Markkinaillan loppuhuipennus on jo 
kolmen vuosikymmenen ajan ollut näyt-
tävä ilotulitus, jonka tarjoavat markki-
naväelle paikalliset yritykset ja yhdis-
tykset.

Mika Ranta
LC Taivassalo

Luciat toivat valon Merettarille ja kutsuvieraina 
tulleille lotille ja lottaperinneyhdistyksen jäsenille. 
Tilaisuus vietettiin Uudenkaupungin golfklubilla 
9.12.2014.
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LC Lokalahti
Koululaisten joulukalenteri Galleria Kirjavassa

Lokalahden koulun 1-2. 
-luokan oppilaat taiteili-
vat joulukalenterin ja se 
oli nähtävillä Galleria Kir-
javassa joulukuun ajan. LC 
Lokalahti järjesti oppilail-
le kuljetuksen katsomaan 
taideteosta paikan päälle 
leijonaveli Antti Viljasen 
suosiollisella avustuksella. 

Oppilaita oli 24 eli kaikki 
saivat taiteilla oman ”luuk-
kunsa”. Sama luokka osal-
listui aiemmin syksyllä LC 
Uusikaupunki/Merettari-
en järjestämään Rauhanju-
listekilpailuun. 

Markku Aho

Oppilaat ryhmäkuvassa taideteostensa alla.

Joulukalenteri koko komeudessaan, todella upea taideteos!

Syksyn ylioppilaan lakkirahan luovutus 
keskiviikkona 26.11.2014

Syksyn ylioppilaalle Milla Haapasalolle luovutettiin LC Lo-
kalahden perinteinen lakkiraha keskiviikkona 26.11.2014 
Lokalahden Osuuspankin tiloissa pidetyssä pienimuotoises-
sa tilaisuudessa. 

Kuvassa Millan kanssa rahastonhoitaja Lasse Virtanen, pre-
sidentti Markku Aho ja Lokalahden Osuuspankin toimitus-
johtaja leijonaveli Ville Aarnio.
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LC Kaarina/Katariinat

20 vuotta täyteen - aktiivinen juhlavuosi

LC Kaarina/Katariinat vietti 
20-vuotisjuhlaansa Piispan-
rannan Kartanoravintolassa 
9.5.2014. Koko toimintansa 
ajan klubin pääaktiviteettikoh-
de on ollut Kaarinakoti, jonne 
klubi lahjoitti keväällä MOTO-
med -kuntoutuslaitteen juhla-
vuotensa kunniaksi. 

Aikaisempia lahjoituksia ovat mm. akvaa-
rio, istumavaaka, televisio ja kahvikalusto. 
Lisäksi Katariinat ovat istuttaneet Kaari-
nakodin pihapiiriin omenapuun ja perusta-
neet sisääntulopihalle perennapenkin, jota 
he kunnostavat keväisin ja syksyisin. Perin-
teisesti Katariinat muistavat asukkaita joulu-
na lahjoilla ja ystävänpäivänä lettukesteillä. 
Vanhusten kulttuuriviikolla marraskuussa 
Timo Rautala viihdytti asukkaita yhteislau-
lutilaisuudessa tutuilla kappaleilla Isoisän 
olkihatusta lähtien.

Ryhtiä ja rentoa muotia -  
Katariinojen ja ladyjen  
hyvinvointi-ilta

Kaarinassa 25.11.2014 pidetyn piirihallituk-
sen kokouksen yhteyteen LC Kaarina/Ka-
tariinat järjesti nautinnollista puoliso-ohjel-
maa. Tapahtumapaikkana oli Kaarinan kir-
jasto. Aluksi Kaarinan kirjastotoimenjohtaja 
Ritva Nurminoro esitteli kirjaston tiloja sekä 
kertoi kirjaston toiminnasta, palveluista ja 
myös tulevaisuuden haasteista. Kierroksen 
jälkeen siirryttiin fyysisempään asiaan. Fy-
sioterapeutti, pilatesohjaaja Hilppa Mäkiläh-
de kertoi eloisasti ja havainnollisesti aiheesta 
Miten kannan itseni ja vaatteeni eli hyvästä 
ryhdistä ja kuinka se saadaan aikaan raken-
tamalla varpaista päähän, nimenomaan tässä 
järjestyksessä.  Lisäksi saatiin hyviä terveys-
vinkkejä naisnäkökulmasta katsottuna.  Hy-
vän ryhdin merkitys olikin hyvänä linkkinä 
Maria Salmion vetämään muotiosuuteen, 
jossa saatiin tutustua syksyllä Suomeen saa-
puneen, ruotsalaisen House of Lolan vaate-
mallistoon. Mallistossa on kauniita, laaduk-
kaita ja rennon tyylikkäitä lasten ja naisten 
vaatteita. Osallistujat olivat tyytyväisiä illan 
antiin ja lähtivät tilaisuudesta ryhdikkäinä ja 
virkistyneinä. Onnistuneiden aktiviteettien 
lisäksi kuluvan kauden presidentti Gun-Britt 
Lindberg on erittäin tyytyväinen siihen, että 
klubi on saanut monta uutta jäsentä viime 
aikoina.

Teksti ja kuvat Ritva Minni

MOTOMED -laitteen koulutustilaisuudessa oli henkilökuntaa ja Katariinojen  
vanhustyövastaava Kaisu Alasuutari (3. oikealta) Laite on liikuntarajoitteisten henkilöiden 

kuntoutukseen suunniteltu tehokas harjoitusväline, joka kehittää lihasvoimaa, 
parantaa liikkuvuutta ja lievittää lihasjännityksiä ja kipuja.

Tilaisuuden emäntänä toimi Marja-Helena Salmio (vas.), Hilppa Mäkilähde 
kertoi hyvästä ryhdistä.  

Maria Salmio esitteli ruotsalaisen House of Lolan vaatemallistoa. Yleisö 
kuunteli kiinnostuneena, kuvassa etualalla puolisotoiminnan puheenjohtaja Anja Kurvinen.
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LC Lieto

Grillikatos mäntykotiin

LC Liedon suurin talkooakti-
viteetti viime kesänä oli vam-
maisten asumisyksikköön Män-
tykotiin rakennettu grillikatos. 
Idea ja projektin johto oli viime 
kauden presidenttimme Rauno 
Toivolan vahvoissa käsissä. 

Aluksi arkkitehtiveljemme Timo Su-
vanto laati piirustukset ja sitten haet-
tiin kunnan rakennusvalvonnasta lupa 
hankkeen toteuttamiselle. Myös Män-
tykodin asukkaat tekivät omia ehdotuk-
siaan suunnitteluvaiheessa. Perustusten 
tekemisessä saimme materiaali- ja ko-
neavustusta paikalliselta maarakennus-
yrittäjältä. Runkovaiheessa meitä tal-
koolaisia oli työmaalla parhaimmillaan 
kymmenenkin innokasta leijonaa ja 
lisäksi muutama talon asukas valvomas-
sa. Kaikkiaan 18 talkookerran myötä 
työtunteja kertyi yli 300. 

Merkittävimpänä ammattimiehenä ka-
toksen rakentamisessa toimi veli Pert-
ti Ylitalo, oman yrityksensä kaluston 
myötä. Häneltä löytyivät sirkkelit, nau-
laimet, telineet ja lisäksi runsaasti eri-
laisia rakennusmateriaaleja. Talon asuk-
kaat olivat innolla mukana kukin omalla 
tavallaan hankkeessa. 

Toteutuneita kustannuksia emme ole 
vielä laskeneet, kun mittatilauksella tee-
tettävien liukuovien hinta ei ole vielä 
tiedossa. Rahastonhoitajamme alustava 
ilmoitus, että budjetti on ylitetty tuplas-
ti, kertoo siitä, että asiaan on paneuduttu 
tosissaan, mistään oleellisesta tinkimät-
tä. AR-säätiö on myös mukana rahoitta-
jana, tosin vanhojen sääntöjensä rajoit-
tamalla summalla. 

Parasta tässä talkooprojektissa on ollut 
talon asukkaisiin tutustuminen ja mei-
dän leijonien keskinäinen vuorovaiku-
tus sekä yhteinen aherrus normaalien 
kokousiltojen vastapainoksi. Ensi ke-
väänä vietetään juhlalliset käyttöönotto 
vihkiäiset, grilli kuumaksi ja makkarat 
tirisemään.

Rauno Toivola

Veljet työn touhussa. Mukana oli myös työmaan viralliseksi valvojaksi nimetty Alpo-koira.

Todelliset työn sankarit, veljet Pertti Ylitalo ja Timo Suvanto

Katos lähes valmiina, vain liukuovet puuttuvat.
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LC Loimaa

Ulricat haastavat koko piirin 
keskoskaapin hankkimiseksi

ilmaiskonsertti

Lions Club Loimaa järjesti il-
maiskonsertin yhteistyössä 
MLL:n, SPR:n ja Porin prikaa-
tin killan paikallisosastojen 
kanssa. Hirvihovissa järjes-
tetty konsertti keräsi paikalle lähes 1200 innostunutta 
kuulijaa. Tapahtumassa esiintynyt lasten suosikkiyhtye 
Hevisaurus tempaisi mukaan tunnelmaan perheen pie-
nimmätkin. 

Mika Rantala

LC Mietoinen/Ulricat on 
käynnistänyt haastekam-
panjan, jolla tuetaan Turun 
yliopistollisen keskussairaa-
lan lastenklinikan laitehan-
kintoja.
Haastekampanjalla kerätyt varat koh-
distetaan keskoslapsille tarkoitettuun 
kirahvi-keskoskaappiin, jonka hinta on 
noin 25 000 euroa.

Ulricat aloittivat haastekeräyksen syys-
kuun klubikokouksessaan lahjoittamalla 
lastenklinikan lahjoituksiin osoitetulle 
tilille 1000 euroa.

Tavoitteena on saada kaikki 107 A -pii-
rin klubit mukaan antamaan taloudelli-
sen tukensa alueen lasten terveydenhoi-
toon niin, että haastettu klubi saa haas-
taa aina seuraavan.

Syksyllä 2006 perustettu LC Mietoinen/ 
Ulricat on useamman kunnan alueella 
toimiva naisklubi, jonka pääaktiviteet-
ti on Mietoisten maamiesseurantalolla 
joulukuussa pidettävät Joulumarkkinat.

Haaste luovutettiin syksyllä ensimmäisenä Nousiaisten klubille. 
Kuvassa Ulricoiden presidentti Sari Rantanen ja Nousiaisten klubin presidentti Jaakko Kallio
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LC Salo/Birgitat
Birgitat osallistuivat ravintolapäivään

LC Salo/Birgitat osallistuivat 
kansainväliseen ravintolapäi-
vään 15.11.2014 avaamalla pop-
up, Hot Dog -ravintolan kauppa-
keskus Plazan edustalle. 

”Hodareiden” lisäksi tarjolla oli muf-
finsseja ja kahvia sekä glögiä. Idean 
”äiti”, klubimestari Marjaana Toivonen 
oli tyytyväinen päivän tuottoon, joka 
lahjoitetaan ruokalahjakortteina salo-
laisille vähävaraisille lapsiperheille. 

Päivi Välimäki

A-piirin 2014-2015 rauhanjulistekilpailun voitto Turkuun

Piirihallitus valitsi voittajan Kaarinassa 
25.11.2014. Lions Clubs Internationalin 
27. kansainvälisen rauhanjulistekilpai-
lun teemana on ”Rauhaa, rakkautta ja 
yhteisymmärrystä”. Toimikauden 2014 
– 2015 kansainväliseen rauhanjuliste-
kilpailuun osallistui A-piirin alueelta 8 
kilpailutyötä.

Kaarinassa 25.11.2014 pidetyssä pii-
rihallituksen kokouksessa äänestettiin 
voittajaksi turkulaisen Meeri Mattilan 
työ. Voittaja on Vasaramäen koulun 6. 
luokan oppilas. Voittajatyö osallistuu 
muiden piirien voittajien ohella kilpai-
luun, jossa valitaan moninkertaispiirin 
rauhanjuliste kansainväliseen loppukil-
pailuun.

Kansainvälisen kilpailun voittajille il-
moitetaan voitosta viimeistään 1.2.2015.

Teksti: Tiedotus- ja PR-toimikunta, 
DC Lars Wiren

Kuvat: Lars Wiren ja Anu Virtanen



OKrA 2014 - Se oikea maatalousnäyttely 
Oripään lentokentällä 2.-5.7.2014

Keskiviikkoaamuna heinäkuun 2. päivä 
näyttelyalueen portit avattiin ja maata-
lousnäyttelyn virallisen avauksen suoritti 
uunituore maa- ja metsätalousministeri Pet-
teri Orpo. Vieraana oli myös EU:n maata-
louspääosaston apulaispääjohtaja Mihail 
Dumitru. Itse näyttely oli suurempi kuin 
koskaan, sillä näyttelyalue oli noin 23 heh-
taaria ja näytteilleasettajia reilusti yli 500. 
Tämän vuoden uutuuksina olivat hevoset ja 
riistatalous. Yksi näyttelyn vetonaula olikin 
hevosareena, jossa oli mm. hevos-show, 
työhevosia, ravihevosia sekä kouluratsas-
tusta. Näytteilleasettelijoista paikalla olivat 
kaikki merkittävimmät alan toimijat. Myös 
kansainvälisesti Okran asema on noussut 
vuosi vuodelta.

OKRA:n pyörittämiseen tarvitaan päivittäin 
300 - 350 henkilöä ja tapahtuma on erittäin 
tärkeä tulonlähde paikallisille järjestöille. 
Näyttelyn ruokailu, lipunmyynti ja muut 
näyttelykentän työt hoidetaan paikallisten 
leijonien ja seurojen ”talkootöillä”. Jokai-
nen euro tulee tarpeeseen ja vastaavasti jo-
kaisen euron eteen tehdään töitä messualu-
eella. Näyttelyisännän Jukka Isotalon aatte-
ena on ollut, että tapahtuman pääsylippu- ja 
osastotuotoista ohjataan leijonan osa pai-
kallisten järjestöjen toiminnan tukemiseen 
sekä kehitetään OKRA-organisaatiota.

Lionstoiminta oli myös tällä kertaa hyvin 
esillä ja näyttelypäivien aikana jaettiin noin 
4500 Lionsilmapalloa pienimmille messu-
vieraille. Kaikki talkoisiin osallistuneet lei-
jonat toteuttivat erinomaisesti piirin 107-A 
teemaa ”Yhdessä tekemällä tavoitteisiin”.

Teksi ja kuvat: Ismo Viinikainen

OKRA-maatalousnäyttely on ollut 
LC Oripään leijonien mahtinäyttö 
talkoohengestä ja erinomaisesta or-
ganisointikyvystä jo vuosikymmen-
ten ajan. Menestysaktiviteetti on 
kasvanut ajan myötä satojen yhteis-
työkumppaneiden kanssa Suomen 
suurimmaksi maatalousnäyttelyksi. 
Tällä kertaa neljän näyttelypäivän 
aikana kävijöitä oli yhteensä 82 000, 
joka on uusi yleisöennätys.
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merettaret turvaamassa koulutietä

”Turvassa tiellä” -ohjelma haastoi Merettaret pohtimaan uusikaupunkilaisten lasten ja nuorten tur-
vallisuutta liikenteessä. Erityisen tarpeelliseksi katsottiin koulun aloittamisen ajankohta. Silloin kou-
lutulokkaat ja heidän vanhempansa huolehtivat jo etukäteen lapsen koulutiellä selviytymisestä. Lii-
kenteeseen tottumatonta lasta taitaa koulun aloittamisessa tämäkin osuus pelottaa.

Niinpä juuri ennen koulun alkamista 
otimme yhteyttä yhtenäiskoulun rehto-
riin Jukka Silvolaan ja ilmoittauduimme 
vapaaehtoisiksi liikenteen ohjaajiksi 
kouluun johtavien teiden risteyksiin. 
Rehtori ja opettajat ottivat ehdotuksem-
me ilolla vastaan.

Päivystimme ensimmäisen kouluviikon 
aamutunnit useamman tien risteyksessä. 
Uudenkaupungin koulut kun sijaitse-
vat niin lähekkäin, että samalla reitillä 
kulkevat kouluun koulutulokkaat, heitä 
saattavat vanhemmat, siis sadat pikku 
koululaiset. Isommat koululaiset suih-
kivat pyörillään, mopoillaan ja mopoau-
toillaan. Joukossa pysähtelevät autoile-
vat, lapsia kouluun tuovat vanhemmat.

Iso Merettarien joukko ei olisi ilman 
tätä kokemusta osannut aavistaa, minkä-
laisessa liikenneruuhkassa kouluuntulo 
selvitellään. Kirkkaankeltaisissa Lä-
hivakuutuksen liiveissä olimme vakuut-
tavan näköisiä. Tuntui, että vaikutusval-
tamme hillitsi liikennettä ja lisäsi koh-
teliaisuutta. Liikenteen ohjaajina emme 
olleet, vain seuraajia ja turvallisuuden 
perään katsojia.

”Teette hyvää työtä”, huikkasi rehtori 
aamulla kouluun tullessaan. Opettajat 
vilkuttivat autoistaan, samoin monet 
vanhemmat ja muut ohiajajat. Kun Me-
rettaret toivottivat ohikulkeville pikku 
koululaisille ”Hyvää koulupäivää”, 
nähtiin lasten ilahtuneet ilmeet ja sam-
alla ekaluokkalaisten kouluunmenon 
jännitys kasvoilla. Koimme todella 
olevamme ”turvana tiellä”.

Koulupäivän alettua kokoonnuimme 
läheiseen kahvilaan vaihtamaan ko-
kemuksia. Viimeiseen palaveriimme 
kutsuimme mukaan myös kaupungin 
liikennesuunnittelusta vastaavan insi-
nöörin Helena Lindströmin, joka pyysi 
kannanottojamme kaupungissa valmis-
teltavaan liikennesuunnitelmaan.

Meitä tarvittiin, joten ensi koulukauden 
alkaessa Merettaret ovat taas samoilla 
kadunkulmilla.

Pirjo Koskenrouta Koulutunnin aikana pujonkitkentää

Tosi vilskettä liikenteessä
Mopoja, autoja, pyöriä ja jalankulkijoita

Koulutietä kauniimmaksi
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LC Uusikaupunki

LC Loimaa/Sinikellot

“Vastuu on meidän” -lehdet kolmasluokkalaisille

Sotaveteraanit mukaan ystävänpäivä -konserttiin

Saarniston koulun kolmasluokkalaisille 
jaettiin Uudenkaupungin lionsklubien 
yhteisaktiviteettina toimitetut ensim-
mäiset ”Vastuu on meidän” -lehdet ko-
tiin vietäväksi. Luovutustilaisuudessa 
keskusteltiin jonkin aikaa oppilaiden 
ja opettaja Anna-Maija Tuikan kanssa 
nettikäyttäytymisestä, sen hyödyistä ja 
etenkin vaaroista. Suurimmalla osalla 
oppilaista on netillinen puhelin, joten 
opas on tarpeen keskustelun aloittami-
seksi kodeissa.

Todellisuushan on se, että useat van-
hemmat eivät tiedä paljoakaan sosiaali-
sen median kuopista tai hyödyistä. Saati 
siitä, miten helposti lapset esimerkiksi 
antavat tietojaan netissä tai kuvaavat 
ja lähettävät sitten kuvan yleiseen bitti-
maailmaan. Opas on Uudenkaupungin 
lionsklubien palveluaktiviteetti paikka-
kunnan hyväksi. Vastuuklubina toimi 
LC Uusikaupunki”.
  
Harri Lehtonen

Saarniston koulun kolmosluokkalaiset vastaanottivat opettajansa Anna-Maija Tuikan 
kanssa ”Vastuu on meidän” -oppaat kotiin vietäväksi. Luovutuksessa mukana 

Uudenkaupungin lionsklubien edustajana LC Uudenkaupungin Harri Lehtonen.

Loimaan Sinikellot järjestä-
vät perinteisesti konsertin ys-
tävänpäivänä Heimolinnassa, 
Loimaan keskustassa. Ohjel-
maan sisältyy kahvitarjoilu 
väliajalla.

Tänä vuonna konserttiin kutsutaan kun-
niavieraiksi Loimaan seudun sotavete-
raanit. Veteraaneille ja heidän avustajil-
leen pyritään järjestämään konserttiin 
kuljetus. Konsertin teemana tänä vuonna, 
kuten useana aiempanakin vuonna oli 
laulu, rakkaus ja ystävyys. Konsertti on 
saanut hyvän vastaanoton ja se onkin ol-
lut aina loppuunmyyty. Tuotto käytetään 
seutukunnan nuorten ja lasten hyväksi.

Tämän vuoden konsertissa esiintyvät 
’Sanna, Hanna ja Anna’. Kaikilla kol-
mella on vahva side Loimaaseen. Anna 
Valtanen luotsaa Annan Muskaria, joka 
on taiteen perusopetusta antava yksityi-
nen musiikkikoulu. Hanna Gibson on 
freelance-näyttelijä. Sanna Ketola on 
kanttori, sosiaalinen moniosaaja - musii-
kin ammattilainen.

Viime vuoden konsertissa esiintyivät ”Ämmät” Elsa Hietala (vas.), 
Iina Wahlström ja Laura Kilpiö.

Kuva: Anna-Maija Lassila
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LC Turku/Suikkila
Vanha rouva iloitsi talonsa maalauksesta

Meille ja yli 80-vuotiaalle les-
kirouvalle oli iso ilo hänen 
kotitalonsa maalauksesta. 
Avustuskohteemme sijaitsee 
Turussa, Suikkilassa. Leski-
rouva asustelee talossa yksi-
nään. Klubimme sopi talon ja 
autotallin maalauksesta kun 
totesimme rakennusten ole-
van siinä kunnossa, että maa-
laamalla niiden ikää voidaan 
jatkaa useilla vuosilla. Pää-
timme anoa Arne Ritari -sää-
tiöltä avustusta ja saimmekin 
800 euroa omakotitalon ja 
autotallin maalaukseen.

Aloitimme työn jo vuoden 2013 syk-
syllä, jolloin klubi päätti presidentti 
Mikko Torkkelin aloitteesta toteuttaa 
maalausprojektin kesällä 2014. Syksyl-
lä lähettiin tarjouspyynnöt eri liikkeille 
maalaukseen liittyvistä tarvikkeista. 
Talven aikana varmistui hankkeen ko-
konaiskustannusarvioksi noin 1600 eu-
roa. Lionsvapaaehtoistyömme laskettiin 
noin 600 tunniksi.

Klubimme presidentti Mikko Torkkeli 
laati apuraha-anomuksen Arne Ritari-
säätiölle. Myönteinen vastaus saatiin 
kevään aikana ja apurahaksi tarkentui 
800 euroa. Aloitimme työt elokuun alus-
sa todella ripeästi, usean veljen voimin. 
Samalla kun toiset puhdistivat vanhaa 
maalipintaa, toiset maalasivat seinää. 
Lionien reippaasta ja iloisesta aherta-
misesta johtuen talkootyötunteja kertyi 
vain noin 120 tuntia. Elokuun lopulla oli 
molemmat rakennukset, eli talo ja auto-
talli maalattu kokonaan kattoa myöten.

Iloitsimme nähdessämme talossa asu-
van rouvan olevan todella tyytyväinen 
lopputulokseen ja kiitollinen meille,  
auttajille. Mielestäni palveluaktiviteetti 
nosti entisestään klubimme yhteishen-
keä. Kiitämme  kaikkia, jotka osallistui-
vat tähän aktiviteettiin.

Mikko Torkkeli
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Tukea syöpää sairastaville lapsille ja nuorille
LC Somero/Paratiisi

Hyvin sujuneiden Nenäpäi-
vä- ja silmälasikeräysten 
rohkaisema LC Somero/Pa-
ratiisi järjesti toimintakau-
den 2013-2014 päätteeksi 
hyväntekeväisyysarpajaiset. 
Arpajaisvoittona oli kaunis 
1930-luvun klaffipiironki 
vanhoine astioineen ja käsi-
töineen. 

Arpajaisluvan saantiin ja tilitykseen vaa-
dittavan paperisodan suuri määrä yllätti, 
mutta oli vaivan väärtti, sillä arvat tekivät 
hyvin kauppansa ja ne myytiin loppuun 
parissa kuukaudessa. 

Hyväntekeväisyyskohteeksi valitsimme 
Sylva ry:n, joka on syöpää sairastavien 
lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä 
tukemiseen perustettu valtakunnallinen 
yhdistys. Lahjoituskohteen valintaan vai-
kutti suuresti klubimme nykyisen presi-
dentin Liisa Laukamon kokemukset 17 
vuoden takaa, jolloin hänen tyttärensä 
pojalla todettiin harvinainen syöpäsairaus. 

- Poikamme Leevin sairastuttua perheem-
me sai tukea heti alusta lähtien muun mu-
assa Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen 
ja Sylvan kautta. Saimme asiallista tietoa 
sairaudesta ja osallistuimme koko per-
heen voimin sopeutumisvalmennuskurssil-
le vastaavanlaista kokeneiden kanssa, Lii-
sa Laukamon tytär Anu Varjo muistelee. 

- Muistan, että kun itse olin päässyt pa-
himman järkytyksen yli, oli jaksettava 
tukea ja lohduttaa myös omaa lähipiiriä, 
Anu Varjo lisää ja kiittää Sylvaa sen teke-
mästä, äärimmäisen tärkeästä työstä.
 
Vuodesta 1982 lähtien toiminut Sylva 
järjestää kursseja, kuntoutusta, vertaistu-
kea ja tuettuja lomia sekä julkaisee omaa 
lehteä ja oppaita. Yhdistys järjestää kurs-
seja syöpäsairaiden lasten lisäksi perheen 
muille sisaruksille ja kouluttaa uusia tu-
kihenkilöitä nuorista, jotka ovat itse sai-
rastaneet syövän lapsena. Suunnitteilla on 
myös hoitojen myöhäisvaikutuksia koke-
neiden nuorten vertaistukitapaamisia. Yh-
distys tarjoaa perheille tarvittaessa myös 
majoitusta lapsen sairaalahoitojen ajaksi.

- Tieto Someron naisleijonien hyvänteke-
väisyysarpajaisista oli meille hyvin mie-

luisa ja otamme lahjoituksen kiitollisena 
vastaan. Se tulee todella tarpeeseen, sil-
lä toimimme pääosin lahjoitusten turvin, 
Sylvan toiminnanjohtaja Anne Vähäkylä-
Aulo kiitteli vastaanottaessaan lahjoituk-
sen Somerolla viime keväänä.

- Syöpään sairastuu Suomessa vuosit-
tain noin 150 lasta, joista onneksi kolme 
neljästä paranee. Lapsen vakava sairaus 
on aina shokki ja mullistaa arjen pitkäk-
si aikaa. Sen vuoksi koko perhe tarvitsee 
kaiken mahdollisen tuen ja avun, Anne 
Vähäkylä-Aulo muistutti. 

Leevin tarina

- Meistä tuli perhe vuonna 1998, helmi-
kuun 23. päivänä, jolloin Leevi syntyi 
perheemme esikoiseksi. Synnytys oli pitkä, 
mutta kaikki sujui kuitenkin hyvin. Mis-
sään vaiheessa ei tullut mieleen, että jota-
kin olisikin vauvalla huonosti, Anu Varjo 
kertoo.

Tarkat somerolaislääkärit huomasivat kui-
tenkin kohta seikkoja, joiden vuoksi Leevi 
sai pikaisen lähetteen Tyksiin. Seurasi tut-
kimuksia, kysymyksiä, hätääntynyttä odo-
tusta ja äidin tuskaa pienen lapsen vuoksi. 

- Leevin täyttäessä kaksi kuukautta saim-
me huonoja uutisia: Leevillä on neu-

roblastooma, harvinainen syöpäsairaus 
sympaattisessa hermokudoksessa. Isoko-
koinen kasvain oli kaulan alueella niin 
hankalassa paikassa, ettei leikkaus ollut 
mahdollinen siinä vaiheessa, Anu Varjo 
kertoo.

Tyksin lastenosaston pienet huoneet tulivat 
tutuiksi Anu Varjolle alle yksivuotiaan Lee-
vi-pojan hoitojaksojen aikana vuonna 1998.

LC Somero/Paratiisin sihteeri Laila Jokiniemi (vas.) luovutti arpajaistuoton 
Sylva ry:n toiminnanjohtaja Anne Vähäkylä-Aulolle.
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Lahjoitus TYKS:n synnytysvuodeosastolle

Lahjoitus TYKS:n Lasten ja nuorten infektio-osastolle

LC Turku/Kupittaa

LC Turku/Lucia

Jotta välttämätön leikkaus voitaisiin teh-
dä, aloitettiin heti sytostaattihoidot, joi-
den aikana Leevi oli kuukaudesta kaksi 
viikkoa Tyksissä ja kaksi viikkoa kotona 
Somerolla. Äiti vietti lapsen pienessä sai-
raalahuoneessa päivät hoitojaksojen ajan. 
Kotona infektioita oli vältettävä kaikin 
mahdollisin tavoin, käsiä pestiin ahkeras-
ti, kodin puhtauteen kiinnitettiin erityistä 
huomiota ja Leevin kanssa liikkuminen oli 
rajoitettua.

Hyvin tehonneiden, mutta rankkojen hoi-
tojen jälkeen Leeville tehtiin onnistunut 

leikkaus loppuvuodesta 1998 ja sytos-
taattihoitoja jatkettiin muutaman jakson 
verran. Seurantavaiheen, lukuisten veri-
kokeiden, magneettikuvien ja kontrollien 
jälkeen sairauden uusiutumisriski oli ohi, 
ja kontrolliväli pidentyi kuukaudesta vuo-
teen. Jatkossa kontrollikäynnit Turussa 
ovat kahden vuoden välein.

- Osaavien lääkäreiden ja onnistuneiden 
hoitojen ansiosta Leevi on saanut suo-
rittaa terveenä peruskoulun normaalisti 
ja opiskelee parhaillaan merkonomiksi 
Forssassa. Hänen elämänsä tärkeitä asi-
oita ovat tällä hetkellä muun muassa ka-

Tammikuun 23. päivä 2015 LC Turku/
Kupittaan lionit kävivät luovuttamassa 
sinivalolaitteen TYKS:n synnytysvuode-
osastolle. Klubi oli jo edellisellä kaudella 
päättänyt kohdistaa kevään 2014 kesäte-
atterin lippumyynnistä sekä syksyn 2014 
Satavan kyläkaupan syysmarkkinoilta 
saatavat varat laitteen hankintaa. Lisäksi 
klubi sai avustuksen Arne Ritari –sääti-
öltä.

Laitteen luovuttivat klubin president-
ti Hannu Heikniemi, lion Lars Wiren 
ja lion Ismo Viinikainen. Lahjoituksen 
vastaanottivat osaston ylihoitaja Marjo 
Kauppila, apulaishoitaja Anne Murtojär-
vi ja apulaishoitaja Maija Hallamurto.

Kuvat ja teksti: Ismo Viinikainen
LC Turku/Kupittaa

verit, kitaran soitto, perheen koira ja Play 
Station 4, aivan kuten kenellä tahansa 
17-vuotiaalla. Tärkeä on myös häntä kol-
me vuotta nuorempi sisar Linda, Leevin 
äiti kertoo.

- Suomessa hoitotulokset lasten syövissä 
ovat huippuluokkaa. Me olemme olleet to-
della onnekkaita, ja ajattelen lämmöllä ja 
kiitollisuudella kaikkia Leeviä hoitaneita, 
Anu Varjo kiittää.  

Leena Nuotio

Klubimme kuopus Terhi Järvinen sai 
loistavan idean, miten voisimme auttaa 
lapsia ja nuoria heille vaikeassa elä-
mäntilanteessa. Terhi otti selvää, mikä 
lastenosasto TYKS:ssä olisi eniten avun 
tarpeessa, ja mitä siellä ehkä tarvittai-
siin. Klubi oli myötämielinen idealle ja 
antoikin 500 euroa hankintoihin. 
 
Terhi kävi yhdessä Kristan kanssa 
shoppailemassa ns. reippauspalkintoja 
pienille potilaille yhteensä 250 eurolla. 
Lisäksi ompeluryhmä ompeli lakanoita 
värikkäistä kankaista, joita oli saatu lah-
joituksina kankaan valmistajilta.

Lahjoitus vietiin useamman kantajan 

voimin osastolle. Osastonhoitaja esitteli 
osaston toimintaa ja kertoi, että pienet 
potilaat ovat hoidossa keskimäärin vain 
yhdestä kahteen vuorokautta, minkä jäl-
keen lähtevät kotiin. Osasto on saanut 
isompia esineitä lahjoituksina leikkei-
hin osastolla, mutta juuri lapsille omiksi 
annettavat lelut puuttuivat.

Lopuksi sovimme, että tuomme taas ke-
väällä uuden kasan reippauspalkintoja 
ja mikäli muuta tulee tarvelistalle, niin 
koetamme avustaa mahdollisuuksien 
mukaan.

Päivi Torkkeli



LEIJONIEN SALATUT ELÄMÄT:   

Bo Lindbergin 
Grafiikan keräilyn laajuus paljastui!
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Jalopeuran	toimitus	sai	vihiä	Bon	grafiikan	
keräilystä. Harrastuksen laajuus ja taso 
paljastui kun Bo suostui esittelemään koko 
kotigalleriansa. Yksi yllätetyistä oli ollut 
myös hänen vaimonsa kun Bo eläkkeelle 
lähtönsä aikoihin joutui roudaamaan ko-
tiin myös työpaikan kaunistukseksi vuosi-
en aikana hankitut taideteokset.

Lindbergit, Bo ja Gun-Britt asuvat 
Paraisilla, kauniissa 50-luvun kodissaan, 
yhdessä 16-vuotiaan kissansa kanssa. Per-
heen neljä lasta ovat jo maailmalla, joten 
koko talo on käytettävissä kotigalleriana. 
Jo eteiseen tultaessa on selvää, että talon 
jokaisessa huoneessa tarjoutuu huolitel-
tu, kaunis näyttelytila. Moni galleristikin 
kadehtisi taulujen esillepanoa, hienoine 
asettelutasoineen. Bon ei siis tarvitse aina 
ripustaa taulujaan, vaan asettelee taulut 
aluskiskoille, haluamaansa asetelmaan. 
Ja vaihtaa taulujen paikkaa tarvittaessa tai 
tunnelman mukaan. Vajaat parisataa työtä 
on hankittu rakkaudesta lajiin, ei sijoitus-
mielessä. 

”Mistähän tämä keräily oikein alkoi?”, 
tuumaili Bo.  Ja vastasi itse: ”Aloin ke-
räillä jo ihan pikkupoikana. Silloin keräi-
lykohteenani olivat säästöpossut. Niitä on 
kymmeniä ja kokoelma on vieläkin tallel-
la, autotallissa.” Autotallilla oli silloinkin 
käyttöä kun Bo oli siirtymässä eläkkeelle: 
”Edes G-B ei tiennyt kuinka paljon olin 
hankkinut	grafiikkaa	töissä	ollessani.	Kun	
jäin eläkkeelle Åbo Akademista, töitä oli 
roudailtava hissukseen kotiin pikku erissä 
ja ensin autotalliin.” Asiaa kertoessaan Bo 
hymyilee lempeän ilkikurisesti.

Mutta nyt ovat taulut molempien ilona 
ja kodin kaunistuksena ja Bolle syvällisen 
grafiikan	 osaamisen	 jatkuvana	 haasteena.	
”Olen	 hankkinut	 grafiikkaa	 antikvariaa-
teista, näyttelyistä ja gallerioista. Taide-
huutokauppojakin seuraan. Joskus totean, 
että minua varten on pistetty syrjään joku 
työ, jos olisin kiinnostunut hankinnasta. 
Nykyään on kuitenkin harkittava hankin-
toja, eihän meille enää mitään mahdu.” 
Mitäs tästä sanotte: kun Bo tulee hyvän 
saunansa löylyistä, vilvoitellessaan hän 
voi	katsella	oluttuopin	kallistusta	grafiikan	
lehdeltä. Tai kun Gun-Britt mankeloi, tai-
de ylevöittää kodinhoitotilan tunnelmaa. 

Bon rakkaimpia töitä on Simo Hannu-
lan vuodenaikoja kuvaava työ. ”Kyllä tuon 
symboliikka voisi merkitä myös koko elä-
män kulkua”, tuumii Bo. Yksi tärkeimmis-
tä on myös keskeiselle paikalle sijoitettu 
puupiirros, Ina Collianderin ”Sielu”. Ko-
koelmassa on näytteillä huikeaa osaamista 
vuosisatojen takaa, kotimaisia suurnimiä, 
kansainvälisiä	tekijöitä	ja	grafiikan	eri	tek-
niikoiden näytteitä.

”Grafiikan	 kerääminen	 sopi	 nuorelle	
parille. Jotain kaunista piti kotiin saada ja 
grafiikan	 hankinta	 oli	 edullista”,	 Bo	 pe-
rusteli. ”Töistä luopuminen ottaa kuiten-
kin tiukoille. Lasten häälahjoiksi niitä on 
annettu. Kun tytär meni naimisiin, lahjoi-
timme	 hänelle	 Edelfeltin	 grafiikkaa.	 Taisi	
minulla olla vaikeampaa luopua siitä kuin 
tytöstä”, virnisti Bo kaikella rakkaudella.

Teksti: Pirjo Koskenrouta
Kuvat: Marja-Leena Knuutinen

Ina Collianderin ”Sielu”

Bo:n mieliteos 
Simo Hannulan ”Päivä puutarhassa”

Voitto Vikainen ”Kuva Turusta”



FM Janne Tienpää on ollut 10 vuotta 
LC Turku/Koroisten jäsenenä. Piiri-
hallituksessa hän on LCIF ja IR toi-
mikuntien puheenjohtaja. Janne on 
48-vuotias, syntyperäinen turkulai-
nen. Hän on matkailualan ammattilai-
nen ja perheenisä. Harrastukset ovat 
urheilu, politiikka ja kirjallisuus.

Mutta merkittävä harrastus on koti-
kokkaaminen! Janne on aktiivinen 
sosiaalisen median käyttäjä. Hän kir-
joittaa Kaapinpaikka -blogia ja kirja-
arvosteluja ja on lisäksi innokas fb-
käyttäjä. Siellä hän suo kavereilleen 

DC Janne Tienpää – kotikokkaaja
mahdollisuuden tutustua kokkaamisen 
ja viinikulttuurin saloihin hersyvän 
kirjallisen esityksen muodossa.

Näyte eräästä Jannen kirjoituksesta: 
Lauantaikokkausta. Olen suuri Italian 
keittiön ystävä, mutta Ranska on rak-
kauteni! Pyhäinpäivän pimenevässä 
illassa palasin ’kokkiurani’ alkuläh-
teille eli aikaani Pariisissa ranskalai-
sen keittiön tunnelmissa. Kotikeittiös-
sä tuunasin alkuun juustokohokkaan, 
seuranaan salaattimixiä paahdettujen 
kurpitsansiementen ja viikunabalsa-
micon kera. Pääruuaksi tein pariloi-

tua	 kampelafileetä	 seesamibabypi-
naattipedillä sitruuna-voikastikkeella. 
Klassiseen kala-kastikeyhdistelmään 
toin twistiä perulaisen keittiön tapaan 
glaseeratuilla bataattikolmioilla. Yl-
lätyin itsekin kombon toimivuudesta. 
Juomaksi valikoin ranskalaisuuden 
kuplivan symbolin, samppanjan. Vive 
la France!

Teksti:
Tiedotus- ja PR
Lars Wiren
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mitä piirihallituksen jäsenet puuhaavat 
ikiomalla ajallaan?  
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Liiton vuosikokous 
Turussa 2016 
- yhdet jäät Aurajoesta vielä...

Förbundets årsmöte i Åbo 2016 – då 
vi om ett år sjungit in våren..

Den kommer bara närmare, tidpunkten, 
då vi i Åbo med omnejd får invitera våra 
Lions-systrar och –bröder från hela landet 
till förbundets årsmöte, eller kongress, 
som det högtidligt benämns. Rätten att 
arrangera kongressen i Åbo gavs på mot-
svarande kongress i Jyväskylä 2012. Då 
slogs också själva tidpunkten fast, 27-
29.5.2016. Senast Åbo stod som arrangör 
var för 23 år sedan.

Huvudkommittén för arrangemangen 
har redan sammankommit ett otal gånger 
och lagt upp riktlinjer för hur deltagarna 
skall trivas och mötesförhandlingarna 
löpa på bästa möjliga sätt. Kommittén har 
i valet av platser för evenemanget utgått 
från att allt skall fungera och intressera 
och samtidigt ge en solenn inramning. 

Det egentliga årsmötet försiggår i 
Break Sokos Hotel Caribias faciliteter. 
Caribia erbjuder samtidigt mångsidig 
service  inklusive spaavdelning genast 
bakom mötessalen. Äkta hälfter och annat 
sällskap kan njuta av den rekreation som 
där	 	 erbjuds,	 medan	 officiella	 delegater	
deltar i mötet. Logimöjligheterna i Caribia 
ger goda förutsättningar för mötesdelta-
garna att koncentrera sig på behandlingen 
av ärendena på mötesagendan.

Vi arrangörer hoppas på en stor upp-
slutning till årsmötet och den festsupé 
som hör till evenemanget. Av de utrym-
men  som står tillbuds har huvudkommit-
tén valt Logomo som kuliss för lördagens 
kvällsfest. Logomo har såväl som histo-
riskt utrymme som inramning för många 
evenemang blivit riksbekant. Salarna i 
Logomo är justerbara på många sätt som 
passar Lions utmärkt. Sunborn Catering 

Kutakuinkin vuosi ja yksi kuukausi on siis 
siihen, kun Turku on valmis ottamaan vas-
taan viidennen kerran, 23 vuoden tauon 
jälkeen, Suomen lionit ympäri maata vuo-
den tärkeimpään tapahtumaansa. Suomen 
Lions-liiton 63. vuosikokous hyväksyttiin 
Jyväskylässä 2012 Turun alueen klubien 
järjestettäväksi 27.-29.5.2016.

Järjestelyjen päätoimikunta, puheen-
johtajanaan PDG Björn Taxell, on ko-
koontunut monen monta kertaa ja tehnyt 
suunnitelmia vieraiden viihtyvyyden ja 
kokouksen sujuvuuden varalle. Kokous- 
ja iltajuhlapaikat on saatu valittua vastaa-
maan tarpeita sekä tilaisuuksien toimivuu-
den, kiinnostavuuden, että näyttävyyden 
osalta.

Varsinainen vuosikokous tapahtuu 
Break Sokos Hotel Caribiassa, jossa mo-
nipuoliset palvelut kylpylää myöten ovat 
aivan kokoustilan seinän takana. Puolisot 
ja kumppanit voivat hemmotella itseään 
virallisten asioiden äärellä. Majoitusmah-
dollisuudet Caribiassa helpottavat kokous-
väkeä olemaan aktiivisia päätösten teossa. 

Iltajuhlan paikaksi valikoitui monen 
valtakunnallisestikin merkittävän tilai-
suuden järjestämisestä tunnettu Logomo. 
Sunborn Catering Oy huolehtii juhlaillal-
lisesta ja muista ravintolapalveluista. Mo-
nipuolisesti tapahtuman luonteen mukaan 
muunneltava kokonaisuus tulee tarjoa-
maan ikimuistettavan juhlan Turun kes-
kustan välittömässä läheisyydessä. 

Perinteiseen tapaan tapahtuman jär-
jestäjinä toimivien klubien jäsenet tulevat 
tekemään seuraavien 12 kuukauden ja itse 
kokouksen aikana mittavan työn, joka 
tullaan varmasti palkitsemaan runsain kii-
toksin Suomen lionien taholta. Tämä on 
kaikkien yhteinen tavoite.

Talkootöissä mukana olevien lisäksi 
päätoimikunta toivoo mahdollisimman 
suuren joukon A-piiriläisiä osallistuvan 
myös itse kokoukseen ja luonnollisesti il-
tajuhlaan. Mikä onkaan hienompi tilaisuus 
tavata lion-ystäviä, kuin itse järjestetty 
Euroopan suurin Lions-kokous Turun ja 
Aurajoen kulttuurimaisemissa.

Kesäkuussa mennään vielä Vuokat-
tiin viimeiseen julkiseen esiintymiseen. 
Toivottavasti myös siellä on huomattava 
määrä piirimme leijonia edistämässä tule-
van tapahtumamme markkinointia.

- Koe Lions-kulttuuri paikan päällä -

Björn Taxell
Suomen Lions-liiton 63. vuosikokous
Päätoimikunnan puheenjohtaja
bjorn.taxell@lions.fi
www.lions.fi/a/vk2016

Oy ansvarar för galamiddag och andra res-
taurangtjänster. Logomo ligger inte heller 
långt från Åbo centrum. 

För ett evenemang av denna kaliber 
kommer det att behövas arbetsinsatser av 
frivilliga. Då klubbarna i vår planerar sin 
verksamhet för perioden 2015-2016 är det 
skäl att notera detta. Huvudkommittén har 
sänt ut ett brev till klubbarna i A-distriktet 
om detta och om en kontaktperson mellan 
klubben och kommittén. Vi inom Lions 
har kutym att belöna medlemmar för gott 
arbete. Så kommer garanterat att ske efter 
årsmötet 2016. Vi ordnar årsmötet i Åbo 
2016 med bravur och stolthet.

Kongressens kvällsfest med supé bru-
kar vara trevliga tillställningar, där man 
träffar Lions från andra delar av landet.  
Det är ett ypperligt forum att skapa nya 
kontakter. Det gäller att ta vara på det, det 
kan gå lång tid innan följande tillfälle ges. 
Det är skäl att redan nu sätta in det i egen 
kalender. 

Detta års kongress hålls i Vuokatti, där 
Åbokongressen kommer att presenteras 
och	marknadsföras.	Ju	flera	vi	är	där		de-
sto bättre. Vi ska göra ett gott intryck och 
få Lions från alla delar av Finland att inse 
att de kommer att gå miste om  mycket 
om de inte kommer till Åbo i slutet på maj 
2016. Havet svallar, naturen grönskar och 
fåglarna kvittrar och sjunger i ett Åbo fullt 
av anor.

Kom och upplev Lions-kultur på ort 
och ställe!

Björn Taxell
Finland Lionsförbunds 63. Årsmöte
Ordförande
bjorn.taxell@lions.fi
www.lions.fi/a/vk2016

Henkilöt vasemmalta: Juha Leinonen (Sunborn Catering Oy), Päivi Rytsä (Logomo), 
Björn Taxell (Turku 2016), Heikki Maunila (Turku 2016) ja Janne Tienpää (Caribia)
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Tervetuloa Lionspiiri 107-A:n 
ARNE RITARI – MELVIN JONES –JUHLAAN

6.3. klo 19.00 ravintola Aitiopaikkaan, os. Itsenäisyydenaukio 2, Turku (Valtion virastotalolla)

Välkommen till Lionsdistriktet 107-A:s
ARNE RITARI – MELVIN JONES – FEST

6.3. kl. 19.00 på restaurang Aitiopaikka, Självständighetsplan 2, Åbo (Statens ämbetshus)

•	 Erinomainen tilaisuus kiittää ansioituneita Lions-ritarin arvolla ja Melvin Jones –jäsenyydellä! 

•	 Arne Ritari -säätiön tervehdyksen tuo ARS:n hallituksen kauden 2015-2016 pj. Tapani Matintalo 

•	 Anomukset Lions-ritareista, jotka halutaan vihittävän juhlassa, lähetetään ARS:n sihteeri-asiamies  
Timo Haastolle (Kauppilankuja 51, 03400 Vihti) noin kolmea viikkoa ennen juhlaa.

•	 Juhlassa vihkimistä varten tulevien ritareiden Lions-ansioluettelot lähetetään viikkoa ennen juhlaa 
ARS-DC	Heikki	Mäkelälle	(heikki.makela@lions.fi).	Häneltä	saa	tarkempia	tietoja	ritariasioissa.

•	 Tiedot juhlassa luovutettavista Melvin Jones –tunnuksista ilmoitetaan viikkoa ennen juhlaa  
LCIF-DC	Janne	Tienpäälle	(janne.tienpaa@lions.fi)

•	 Ett utmärkt tillfälle att tacka förtjänta med Lionsriddarvärdighet och med Melvin Jones-medlemskap! 

•	 Arne Ritari–stiftelsens hälsning framförs av PDG Tapani Matintalo, ARS-styrelsens ordförande perioden 2015-2016.

•	 Ansökan om Lionsriddarvärdighet åt lion, som man vill dubba vid festen, sänds till ARS- sekreteraren- 
ombudsmannen Timo Haasto (Kauppilankuja 51, 03400 Vichtis) ungefär tre veckor före festen.

•	 För riddardubbningen vid festen bör de blivande riddarnas Lionsmeritförteckning sändas en vecka före festen till 
ARS-DC	Heikki	Mäkelä	(heikki.makela@lions.fi).		Han	ger	även	ytterligare	information	då	det	gäller	riddarärenden.

•	 Information om de Melvin Jones-kännetecken som ska överlämnas vid festen, meddelas en vecka före festen till  
LCIF-DC	Janne	Tienpää	(janne.tienpaa@lions.fi).

Heikki Mäkelä, PDG   Janne Tienpää
Piirin ARS-toimikunnan puheenjohtaja Piirin LCIF-toimikunnan puheenjohtaja

Tumma puku tai smokki ja lions-ansiomerkit

Heikki Mäkelä, PDG   Janne Tienpää
Ordförande för distriktets ARS-kommitté Ordförande för distriktets LCIF-kommitté

Mörk kostym eller smoking och Lions utmärkelsetecken
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JeNSie 
ViSiTiNG FiNLAND AND SweDeN

Lions club student youth exchange has been the best decision of my life. I have got so much out of it, in-
cluding becoming very independent, not relying on others or my family. I feel as though I have become 
much more confident also, within myself and trying new activities and meeting many new people. I 
have learnt so many new things, and one of the biggest things I have learnt is understanding peoples 
ascents from another country.

We 14 Australians, including me, de-
parted from Melbourne airport to start 
our massive exciting journey European! 
We were all very excited but none of 
us knew what to expect and what was 
ahead of us in the next six weeks of our 
lives. We had on stopover in Dubai and 
then another in Frankfurt, Germany. 
From there we should to go to our own 
countries. I myself and two other girls 
were off to Sweden and Finland! Not 
knowing what was in for us, having not 
much knowledge on what the country’s 
or people were like other than that is was 
going to be very cold!!

Once I was settled in my home in 
Sweden for the next three weeks and 
over the jet lag, the fun then began! I 
had two host sisters, Tuva, 12 and Nel-
lie, 11. My host mum, Karin and host 
father Patrick straight away said they 
had now three daughters, not two. I felt 
a part of the family right away. I did so 
many different and exciting activities 
here.As it snowed so we had much fun 
playing there, and making a snowman. I 
had never seen snow in another country 
before, so it was very exciting! 

My time in Sweden was leading up 
to Christmas so we were doing many 
Christmas things, including seeing many 
‘Lucia’ productions. That was a great ex-
perience and surprise to me. 

One day, I went to the girl’s school. 
It was great fun to see how their school 
worked compared to our primary 
schools. I got asked many questions! I 
also went to a high school with Elsa, Pat-
rick’s cousin. She is in the same year as 
me so was really good to see how their 
school system worked also! Sweden was 
very surprising to me, how their schools 
worked, their ascents, and traditions 
leading up to Christmas.

It was so much fun there, learnt so 
many new things, and also, found my-
self many new friends! It was very sad 
to say goodbye but I knew I had much 
more ahead of me!

I then flew to Helsinki 

In Finland I had three different host fam-
ilies so I knew I was in for some amaz-
ing	 experiences	 and	 memories!	 I	 first	
arrived at Marianna’s house. As soon as 
I walked in the door I felt so welcomed 
into their family. Vesa, her father, had so 
many questions and they had so many 
things planned and we only had a short 
period	of	time	to	do	so!	On	my	first	full	
day there we visited the Turku Castle. I 
was so amazed and interested as it was 
so big!  In the middle of the week was 
Christmas. It was so different having 
Christmas away from home but it was 
so	 fun	 and	 different.	 Defiantly	 one	 to	
remember! The food was a little simi-
lar	but	they	had	mostly	fish,	where	as	in	
Australia,	we	never	have	fish	at	Christ-
mas. We made a ginger bread house and 
also a kangaroo and koala! I made Aus-
tralia, but the dog, Bessa, got to it before 
we could! 

We visited Helsinki for the day and 
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did much shopping, and had a look 
around. The cities are much different 
compared to Australia. I loved the old 
buildings in the city and towns, they 
were so beautiful.  After a week I went 
to another family, which was about an 
hour’s drive away. It was completely 
different as it was on a farm. They had 
many horses and many other animals. 
They were a real farm family. A week af-
ter that, I once again moved to Ari’s fam-
ily. His family was so welcoming. That 
week was a big week as we had many 
things planned to do! We went bowling 
that	first	night	and	had	the	best	fun!

We	 firstly	 went	 on	 a	 long	 walk	
through	the	forest	on	the	first	day,	which	
to me was great as I love exercise and 
the outdoors. It was beautiful and great 
to see the country!  We visited an agri-
culture museum and to me, as I live in 
the country and farms back home it was 
really good to see how the Finnish farms 
were and how they are today. I also went 
to their boys’ school and gave 6 speeches 
on my country, Australia. It was a great 
week! I then on January had to say my 
goodbyes	 once	 again	 and	 flew	 to	 Lon-
don to meet up with the rest of the ex-
change	 students!	We	 all	 flew	 home	 to-
gether on the 14th. Student exchange to 
me was an amazing experience. I could 
not have asked for any better host fami-
lies! I learnt so much, how they all lived,  
and what their country was like. I am so 
grateful that I got this chance to go on 
student exchange. It teaches teenagers 
like me to become very independent and 
also	 very	 confident	 in	 doing	 different	
things and trying new things and meet-
ing new people. Thank you so much to 
everyone who helped to organize this 
chapter of my life. 

Jensie Schroen,  
Australia, Victoria 

“Student exchange to me was an amazing experience. I could not 
have asked for any better host families! I learnt so much, how they all 
lived, what their lifestyle was like, and what their country was like.“

Mallia maailmalta
Kävelin lomamatkallani pitkin Fuengirolan pääkatua 14.11., 
maailman diabetespäivänä. Näin lionslipun liehuvan yleisöti-
lan edessä kadulla. Kansalaisia kutsuttiin sisälle, avoimien ovi-
en tilaan. Siellä Club de Leones antoi sisään tulijoille valistusta, 
tutkimusta ja tiedotusta diabeteksesta. Verensokerinäytteitäkin 
otettiin. Näin leijonat osallistuivat omalta osaltaan maailman-
laajuisen kansantaudin toteamiseen, tempaisten yhteistyössä 
ammattilaisten kanssa. 

Siis katselkaapas ympärillenne, kun vierailette muissa maissa, 
mitä voisitte tuoda ideatuliaisina omaan klubiinne. Olemmehan 
aina miettimässä klubillemme uusia, sopivia aktiviteetteja, eikö 
totta? Otetaanpa matkoillamme osaa lionstoimintaan ja tuodaan 
omaan klubiin hyviä ideoita.

Satu Komsi, LC uusikaupunki/merettaret

Kuvassa Torremolinoksen lionsklubin ladyt 
palautepalaverissa Fuengirolassa 
upean Gala Primaveran jälkeen.

Kuva: Pirjo Koskenrouta
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Leijona-greeter oli Helsingin lentoken-
tällä vastassa, avusti bussilipun ostossa ja 
varmisti, että Martin pääsee oikeaan bus-
siin. Saimme viestin, että tulossa ollaan, 
ja menimme Turussa kotimme läheiselle 
bussipysäkille odottelemaan.

Martin osallistui kansainväliseen 
nuorisovaihtoon parantaakseen englan-
nin kielen taitoaan. Martinin vanhempien 
kanssa oli sovittu, että käytämme mahdol-
lisimman paljon englanninkieltä. Jos sanat 
loppuivat täysin kesken, Martin siirtyi 
äidinkieleensä ranskaan, jota perheemme 
äiti osaa. Välillä keskustelussa oli hanka-
luuksia: isännän ”rallidraiveringlis”, vaih-
tonuoren melko persoonallinen vokaalien 
ääntäminen ja perheemme lasten ujostelu 
aluksi. Loppujen lopuksi sitä sitten vain 
kahden viikon aikana pystyttiinkin sel-
vittämään ja ymmärtämään kaikki asiat, 
välillä tosin päivän myöhässä, mutta kui-
tenkin.

Isäntäperheenä pääsimme tutustu-
maan kesäiseen kotikaupunkiimme turis-
tin silmin. Kameroiden kanssa kävelimme 
jokirannassa ja pysähdyimme kuvaamaan 
nähtävyyksiä. Kävimme piknik-risteilyllä 
Maarianhaminassa, TPS:n jalkapallo-otte-
lussa, Teersalossa Saariston vahvin mies 
-kilpailussa, Naantalissa ja Tampereella. 
Kotikaupungistamme löytyi paikkoja, 
joissa emme olleet käyneet aiemmin tai 
edellinen vierailu on ollut 80-luvulla! Tu-
ristivaihde jäi siinä määrin päälle, että vä-
lillä perheen perusturkulainen isä huomasi 
sönköttävänsä bussikuskille englantia.

Vieraamme jalkapalloharrastuksen 
vuoksi järjestimme hänelle ja omille lap-
sillemme mahdollisuuden harrastaa jalka-
palloa myös vaihtoviikoilla: urheilullinen 
tyttäremme esitteli parhaan lenkkeilyreitin 
ranskalaisvalmentajan määräämiä pakol-
lisia juoksutreenejä varten, Playstation-
pelikokoelmasta etsittiin jalkapallopeli, 
ja MM-kisoja vieraamme sai luvan seu-
rata tv:stä yölähetyksiä lukuun ottamatta. 
Vaikka perheen pienimpien kanssa vaihto-
pojalla ei ollut yhteistä kieltä, hän viihtyi 
tyttöjen seurassa pöytäjääkiekkoa pelaten 
ja autoradalla leikkien. Yksi huone rojusta 
raivaamalla meillä oli mahdollisuus tarjo-
ta vaihtonuorelle oma asuinkerros ja näin 
välillä omaa rauhaa, kun perheessämme 
on pikkulapsiakin. Emme kuitenkaan jät-
täneet häntä pitkäksi aikaa yksin, vaikka 
hän viihtyi kerroksessaan iPhonen kanssa, 
jolla piti yhteyttä kotimaahansa.

Pyrimme tarjoilemaan mahdollisim-
man monipuolisesti suomalaista perus-
ruokaa. Martin maistoi kaikkea urhoolli-
sesti, vain sillit jäivät syömättä. Puurokin 

oli nähtävästi melko eksoottinen elämys. 
Salmiakkia ja lakritsia taidettiin tarjota 
kyllästymiseen asti. Maistatettiin myös 
mm. ranskanleipää ja ranskanpastilleja. 
Marketin paistopisteen patonki kuulem-
ma etäisesti muistutti aitoa ranskalaista. 
Ranskalaiset saavat päivälliseen helposti 
kulumaan pari tuntia. Me taas kauhoimme 
ruoat suomalaisittain, vieraamme mielestä 
siis nopeasti.

Säät hellivät. Helteet alkoivat juuri 
samana viikonloppuna. Martin ihmetteli 
kesäyön aurinkoa ja kyseli, milloin täällä 
on tarkoitus nukkua, kun aurinko paistaa 
melkein koko yön. Tämä nuori oli vasta 
menossa nuorisovaihdon leirille.

Kaksi viikkoa kului melkeinpä lii-
ankin nopeasti. Kaikkea suunniteltua ei 
ehditty edes tekemään. Sitten jo saatoim-
mekin Martinin bussipysäkille. Martin oli 
menossa Rovaniemelle viikon leirille eri 
puolilta maailmaa saapuneiden nuorten 
kanssa. Leirillä hän sai tutustua pohjoi-
sen luontoon, saunoa varmasti riittävästi 
ja ennen kaikkea tutustua muihin nuoriin, 
joista osan kanssa hän on ollut yhteyksis-
sä kotimaahansa palattuaankin. Suomesta 
Martin innostui siinä määrin, että lupasi 
tulla katsomaan, millaista täällä on talvel-
la. Martinin vanhemmat kiittelivät, että 
Martin oli viihtynyt oikein hyvin. He kut-
suivat meidät vastavierailulle Ranskaan.

Tulevina kesinä aiomme toimia uudes-
taan isäntäperheenä ja verkostoitua enem-
män muiden isäntäperheiden kanssa.

Monet pelkäävät, että isäntäperheenä 
toimiminen vie liikaa aikaa ja sitoo liian 
tiukasti vaihdon ajaksi, mutta vaihdon 
tarkoitushan on tutustuttaa vaihtonuori 
myös arkeen kohdemaassa. Ei välttämät-
tä tarvitse kiertää mahdollisimman suurta 

määrää nähtävyyksiä ja toimia matkaop-
paana. Vaatimuksena on vain, että vaihto-
nuorella on seuraa koko ajan, esimerkiksi 
suunnilleen samanikäisiä isäntäperheen 
lapsia. Siis perheen aikuisilla ei välttämät-
tä tarvitse olla kesälomaa vaihdon aikana, 
vaan työssäkäyntikin on mahdollista. Kun 
Lions-klubin alueelle tulee vaihtonuoria, 
isännän lisäksi klubin muutkin jäsenet voi-
sivat välillä olla nuoren seurana ja järjes-
tää jotain ohjelmaa, jolloin isäntäperheellä 
olisi tarvittaessa hieman omaakin aikaa 
ilman vaihtonuorta. Hienoa olisi kokeilla, 
jos samasta klubista löytyisi kaksi isän-
täperhettä, jolloin nuori olisi vain viikon 
yhdessä perheessä, mutta voisi kuitenkin 
olla tekemisissä molempien isäntäperhei-
den kanssa .

Isäntäperheessä ei tarvitse olla leijo-
naa, siis jokainen klubi pystyisi hankki-
maan isäntäperheen, esimerkiksi naapu-
rien, tuttavien tai sukulaisten joukosta. 
Voisimme tarjota mahdollisimman monel-
le nuorelle tilaisuuden päästä tutustumaan 
Suomeen. Nuorisovaihto on taatusti unoh-
tumaton elämys, usealle ensimmäinen ul-
komaanmatka tai yleensäkin ensimmäinen 
kerta, kun ollaan pitempään erossa omista 
vanhemmista. Nuorisovaihto on voimakas 
kokemus, jota muistellaan pitkään. Osa 
nuorista myös palaa Suomeen, turistina tai 
jopa pysyvästi.

Isäntäperheelle nuorisovaihto on help-
po tapa tutustua vieraisiin kulttuureihin. 
Tarjolla on mahdollisuus uusiin elämyk-
siin ja kehittää kielitaitoa tarvitsematta 
lähteä ulkomaille tai kielikursseille.

Petri Pulli ja Lady Katriina Pulli 
LC Turku/Kupittaa

Vaihto-oppilaamme martin
Heinäkuussa tuli meille perheemme ensimmäinen vaihto-oppilas, ranskalainen Martin. Lähettävänä klubina oli LC 
Biarritz Ilbarritz Cote Basque baskialueelta Espanjan rajalta. Odotimme jännittyneinä, mitä on tulossa. Nuoresta 
tiesimme nimen lisäksi vain muutamia perustietoja. Kuusi vuotta vanhassa passikuvassa hänellä oli lapsenkasvot. 
Toisaalta meidän jännityksemme varmasti oli pientä vieraamme tunteisiin verrattuna. Vaihtonuori ja hänen van-
hempansa osoittavat suurta luottamusta lähettäessään lapsensa tuntemattomien kotiin. Halusimme kaikin avoin olla 
luottamuksen arvoinen vaihtoperhe.

Perehdytimme vierastamme pohjoiseen urheilulajiin jalkapallon MM-kisojen välipäivänä.
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miten minusta tuli A-piirin uusi YCeC, 
NUOriSOVAiHDON VASTUUHeNKiLÖ

Istuin yksin keskellä supisuomalaista 
perinnemaisemaa, viljava pelto, kesäil-
lan hämärässä kimalteleva joki ja pieni 
punainen rantasauna tuprauttelemassa 
viimeisiä savujaan ilmoille. Tunteja kes-
tänyt vihdan mäiske ja kansainvälisten 
vieraidemme riemunkiljahtelut olivat 
rannassa vaienneet nuorisoleiriläisten 
palattua majoitustiloihin. Suljettuani 
saunan oven istahdin hetkeksi laiturille 
hengähtämään. Takana oli taas yksi on-
nistunut leiripäivä.  Leirin ohjelmavas-
taavana hymyilin onnellisena, kun olin 
onnistunut tuottamaan taas niin monta 
elämystä, monta iloa, ihmetystä ja ihas-
tusta leiriläisille järjestämällä heille ja 
itselleni aivan tavallisia asioita.  

Mietin haluaisinko auttaa myös 
suomalaisnuoria saavuttamaan näitä 
eksoottisia elämyksiä vieraissa kulttuu-
reissa? Vastaisinko myöntävästi piirin 
nuorisovaihtojohtajan Ari Lindellin 
kysymykseen hänen työnsä jatkamises-
ta. Minua pelotti. Arilla oli kahdeksan 
vuoden kokemus Suomen suurimman 
nuorisovaihtopiirin johtajana. Siis val-
tavat saappaat täytettäviksi ja tämä olisi 
ensimmäinen tehtäväni piiritasolla. Jou-
duin vielä pitkään vastailemaan itselleni 
kysymyksiin, vaikka tiesin mitä halusin. 
Ari rauhoitteli lupaamalla olla tukena 
ja antamalla perusteellisen koulutuksen 
tehtävään. Olen seurannut vuoden ajan 
nuorisovaihtoon liittyvää toimintaa ja 
teemme edelleen yhteistyötä.

Miksi tämä on minulle niin  
tärkeää?

Matkailu on ollut aina osa elämääni.  
Lapsena en osannut arvostaa sitä mah-

dollisuutta niin paljon kuin olisi pitä-
nyt, vaikka hauskaahan se on aina ollut. 
Luulin sen olevan aivan tavallista elä-
mää, mutta vasta aikuisena olen ymmär-
tänyt, ettei se sitä kaikille ole. Haluaisin 
kuitenkin, että kaikilla tai ainakin mah-
dollisimman monella olisi mahdollisuus 
kokea erilaisten kulttuurien kirjo, eri 
kulttuurien kohtaamisen ihmistä kasvat-
tava voima. Toivoisin kaikille elämyk-
siä, jotka syntyvät siitä lapsenomaisesta 
hämmästyksestä, jota vieraassa kulttuu-
rissa voimme kokea.

Nuorisovaihtomatka on monelle en-
simmäinen ulkomaanmatka, ensimmäi-
nen matka lentokoneessa tai ensimmäi-
nen yksin tehty matka vieraassa maassa.  
Minulle nuorisovaihtomatka ei ollut en-
simmäinen, mutta se oli ensimmäinen ja 
ehkä ikimuistoisin matkani yksin maa-
ilman toiselle puolelle. Se oli kasvatta-
va matka kaiken kaikkiaan ja se muutti 
minua monin kerroin viisaammaksi ja 
vahvemmaksi. Halusin olla mahdollis-
tamassa kaikkea sitä muille mitä olen 
itse saanut kokea.

Myös isäntäperheet saavat tästä 
toiminnasta paljon.

Nämä perheet ovat tietysti välttämättö-
miä toiminnan mahdollistamiseksi. Per-
heet pääsevät tutustumaan vieraaseen 
kulttuuriin hauskalla tavalla, kotonaan 
tavallisten asioiden parissa. Samalla he 
luovat elämyksiä vieraalle eksoottises-
sa ympäristössä ja kulttuurissa. Perheet 
saavat uuden ystävän tai jopa perheen-
jäsenen maailmalta. Minulla on ”sisko” 
Japanissa, joka oli lapsuudenkodissani 
vaihto-oppilaana. On ollut mukavaa 

saada hänet pari kertaa Suomeen loman 
viettoon vaihtovuotensa jälkeen.  Pian 
parinkymmenen vuoden ajan joulun ko-
hokohta koko perheelle on ollut Japanin 
siskon jouluposti. Nykyään on onneksi 
sähköiset viestimet ja yhteyttä on help-
po pitää enemmän.

Nyt on ensimmäinen oma kau-
si käynnissä, työ sujuu hyvin ja ennen 
kaikkea ilolla. Minulle oli kunnia tulla 
valituksi tähän tehtävään ja haluan me-
nestyä siinä, jotta minunkin toimikau-
sillani saadaan mahdollisimman monen 
nuoren unelma toteutumaan ja isäntä-
perheille uusia elämyksiä!   

Heini Brushane

Piirin virkailijavalmennusta
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•	 klo 10.00 Vuosikokous 
- puoliso- ja kutsuvierasohjelma 
- piirin sääntöjen määräämät asiat

•	 klo 11.30 Lounas

•	 klo 13.00 Vuosikokousjuhla 
- pukeutumiskoodi klubiasu tai vastaava

•	 klo 15.30 Päätöskahvit

•	 kl 10.00 Årsmötet 
- partnerprogrammet börjar  
- i distriktets stadgar nämnda ärenden

•	 kl 11.30 Lunch

•	 kl 13.00 Årsmötesfest 
- klädkod klubbdräkt eller motsvarande

•	 kl 15.30 Avslutningskaffe

Lions-piirin 107-a 
VuOSIKOKOuSPÄIVÄ 

Tarvasjoella la 18.4.2014

Lionsdistriktets 107-a 
ÅRSmÖTeSdaG 

i Tarvasjoki lö 18.4.2014

Tervetulokahvit klo 09.00 alkaen.  
Ilmoittautuminen ja valtakirjojen  

tarkistus klo 09.00 – 10.00

Ilmoittautuminen 4.4. mennessä

Välkomstkaffe från kl 09.00.  
Registrering och granskning av fullmakter  

kl 09.00 – 10.00

Anmälan senast 4.4.2014

TeRVeTuLOa!
Pertti Tenhunen, 
piirikuvernööri 

2014–2015

VÄLKOmmen!
Pertti Tenhunen, 

distriktsguvernör 
2014-2015

Turun ja 
lähiseudun 
naisklubien 

edustajat 
3.2.2015 

Verkahovissa. 

Osallistujia noin 90! 

Kuva: Pirjo Koskenrouta

Messujen suojelijaksi ja avaajaksi on lupautunut Tanja Karpela. Messujen luennoitsijana on tänä vuonna muotiin, mat-
kailuun ja tyyleihin erikoistunut toimittaja Jaakko Selin. Hänen teemansa on ”Lähde Jaakon matkaan kuulemaan, mitä 
voimme maailmalta oppia yrittämisestä ja yhdessä tekemisestä”. Jaakko ja maailmanvalloittajat -sarja on ollut viime 
vuosien suosikki TV1:ssä. Se keräsi joka osallaan keskimäärin puoli miljoonaa katsojaa. FOX-kanava esittää parhaillaan 
ohjelman jatkoa Jaakon matkassa -nimellä. 

Messujen ovet avautuvat 7.3.2015 klo 10.00 ja sulkeutuvat klo 17.00.  Sisäänpääsy 5 euroa. Löydät meidät myös FB:sta: 
Naisex-messut.
 
Tervetuloa kokemaan naisenergian aikaansaannoksista! Terveisin LC Salo/Birgitat

Naisex–messut la 7.3.2015 klo 10-17 Salossa!
Tervetuloa kaikki lionsystävät LC Salo/Birgittojen järjestämille Naisex-messuille!
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Tartu tilaisuuteen, Leijona! 
Käytä koulutusmahdollisuudet!
Tämän toimintavuoden koti-
maisena teemana on Palvelulla 
hyvinvointia – Välfärd genom 
service. Haastamme kaiken 
ikäiset hyvän tekemiseen. Hy-
vän tekeminen ja siihen liittyvä 
henkinen kasvu lisäävät myös 
omaa hyvinvointiamme. Hen-
kistä kasvua on mahdollisuus 
kehittää myös koulutuksen 
avulla.

Piirimme strategian mukaan koulutuk-
sen päämääriksi on asetettu:
 1) koulutetut virkailijat kaikissa klu-
beissa ja 
 2) mahdollisuus kouluttautua, kehittyä 
ja kehittää lionstoimintaa.

Tehtäväkohtainen virkailijakoulutus 
tapahtuu hyvissä ajoin ennen uuden 
toimintavuoden alkua. Jo keväällä an-
netaan koulutusta tulevalle klubin pre-
sidentille, sihteerille, rahastohoitajalle 
sekä jäsenjohtajalle saadakseen tehtä-
vien vaatimiin valmiuksiin. Alueen- ja 
lohkonpuheenjohtajien koulutus tule-
valle kaudelle 2015-16 on jo aloitettu ja 
sitä jatketaan nyt kevätkaudella. 

Leijonaillat ovat uusien ja vähän aikaa 
toimineiden jäsenten mahdollisuus kou-
luttautumiseen, kehittymiseen ja kehit-
tämiseen.

Leijonaseminaarit järjestetään koke-
neille leijonille täydennyskoulutuksena. 
Nämä koulutusmahdollisuudet ovat kir-
jatut Vuosikelloon, josta ne on helppo 
poimia omaan kalenteriin jo syksyllä. 
Vuosikello julkaistaan piirin sivulla hy-
vissä ajoin. Vuosikellossa on tänäkin 
vuonna merkittynä kymmenen eri kou-
lutustilaisuutta.

Tiedotuskoulutus kuuluu myös piirin 
strategian päämääriin, sillä tarvitsemme 
nyky-yhteiskunnan huimassa viestinnän 
kehittymisessä materiaalia ja ammatil-
lista ohjausta julkisuuden hallinnan työ-
kaluiksi. 

Lions Quest elämäntaitojen ohjelmaan 
osallistuminen on lionsklubeille oival-
linen mahdollisuus vaikuttaa lasten ja 
nuorten elämään ja auttaa heitä omak-
sumaan arjessa selviytymisen taitoja. 
Uuteen materiaaliin tutustuminen auttaa 
meitä leijoniakin aktivoitumaan ja tuke-

maan nuoria auttamis- ja palvelutöissä.
Kaikella järjestettävällä koulutuksella 
pyritään vaikuttamaan klubien toimin-
taan, niissä viihtymiseen ja klubitoi-
minnan kehittämiseen. Piirikohtaista 
koulutusmäärärahaa on korotettu, jotta 
strategian päämääriä on mahdollisuus 
paremmin saavuttaa.

Klubivierailut ovat antoisia aatteen ja 
toiminnan päivittämistilaisuuksia. Koti-
maan- ja ulkomaanmatkailussa on hieno 
mahdollisuus tutustua paikkakuntien 
klubien toimintaan, uusiin ja erilaisiin 
leijonakäytäntöihin - siinäpä käyttökel-
poiset terveiset omalle klubille! 

Klubi-illat yhdessä puolisoiden kanssa 

ovat osoittautuneet yhteistä harrastusta 
vahvistaviksi. Lions-tavoitteet ja -peri-
aatteet ovat edelleen kohta satavuotiaan 
palvelujärjestömme peruspilareita. Ne 
ovat perusta toimillemme sosiaalisessa 
yhteisössä ja antavat mahdollisuuden 
kehittyä ihmisenä, kehittää johtamistai-
toja sekä solmia kontakteja kotimaassa 
ja ulkomailla. Lions-järjestö tarjoaa siis 
mahdollisuuksia ja tilaisuuksia henkilö-
kohtaiseen kasvuun ja elinikäiseen op-
pimiseen. Aktiiviseen ja tasapainoiseen 
elämään kuuluu elinikäinen oppimisen 
ilo!

Marja-Leena Knuutinen, GLT

A- ja M-piirin yhteistä brändikoulutusta Säkylässä

Virkailijakoulutusta Meri-Karinassa
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Eeva Salonen
11.4.1948- 14.9.2014

LC Turku/Suikkilan pitkäaikainen jäsen Jaakko Hirvelä 
menehtyi 14.9.2014. Jaakko sairasti vakavasti pitkään, mut-
ta jaksoi olla mukana klubikokouksessa vielä runsas viik-
ko ennen siirtymistä rajan taakse. Veli Jaakko oli syntynyt 
20.9.1945. Hän liittyi järjestöömme 1982.

Jaakon muistamme hyvänä lionsveljenä. Luotettavana ja 
kantaa ottavana. Jos jollain oli epätietoisuutta mitä milloin-
kin oli tapahtunut, tai pitää toimia, niin soitto Jaakolle. Vas-
taus tuli varmasti.

Jaakko toimi kaikissa klubin tehtävissä, klubin presi-
denttinä vuosina 1987-88 sekä 2006-2007. Lisäksi hän toimi 
A-piirin rahastonhoitajana vuosina 2005-2009.  Ansioistaan 
klubin ja järjestön eteen tekemästään työstä hänet palkittiin 
Melvin Jones -jäsenyydellä 2008, ja Lions-ritariksi hänet 
lyötiin 2012. Viimeisten vuosien rakkaimpana Lions työnä 
hän vieraili Suikkilan lastenpäiväkodeissa Jaskatonttuna.

Lionsharrastuksen lisäksi Jaakko oli innokas kuoromies 
useissa kuoroissa mm. Mieskuoro Laulun Ystävissä, Turussa 
sekä Laulumiehissä, Helsingissä. Hän toimi seitsemän vuot-
ta Mieskuoroliiton puheenjohtajana. Vuonna 2005 Jaakko 
kutsuttiin Mieskuoroliiton kunniapuheenjohtajaksi. Hän oli 
myös Odd Fellow -järjestön jäsen.

Veli Jaakkoa jäivät kaipaamaan vaimo Raili sekä laaja 
ystäväpiiri ympäri Suomea.

Jaakko Hirvelä
In Memoriam

Muistoissamme sinusta elävät yhteisyys, ilo ja kauneus. 
Klubisisartamme kaivaten: LC Uusikaupunki/Merettaret
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esko Vähätalo
Juicen sanat, ”Ei elämästä selviä hengissä”, olivat tyttären pojan 
mukaan LC Taivassalon perustajajäseniin kuuluneen Esko Yrjö 
Vähätalon usein lainaamia. Esko selvisi 30.joulukuuta 2014 
asti, jolloin lyhyt mutta ankara sairaus uuvutti hänet. Hän syntyi 
Taivassalossa 4.3.1927 yrittäjäperheeseen. Lapsuusvuosia var-
jostivat tuberkuloosiin sairastuminen ja Paimion parantolassa 
vietetty aika. Nuoruusvuodet kuluivat sodan varjossa. Eskolla 
oli raskas tehtävä silloin: hän kuljetti hevosella taivassalolaisia 
sankarivainajia Vinkkilän juna-asemalta oman kirkon ruumis-
huoneelle. Sodan jälkeen Esko pääsi mielihommaansa, autojen 
pariin. Linja-auton kuljettajana reitillä Taivassalo (myöhemmin 
Kustavi) -Turku sai paitsi ajaa, myös palvella väkeä toimitta-
malla monenlaisia ostosasioita. 1950-luvun puolivälissä Esko 
kuitenkin ryhtyi hoitamaan vanhempiensa leipomo- ja kahvi-
layritystä. Alkuvaiheessa vuoden 1956 yleislakko koetteli nuor-
ta yrittäjää, mutta siitä selvittiin. Edessä oli vuosikymmenien 
ura yrittäjänä, joka laajensi toimintaansa huomattavasti, rakensi 
ja teki paljon töitä.

1990-luvun lamassa Esko sinnitteli jonkin aikaa, mutta ras-
kas yritystoiminnan lopettaminen oli edessä. Kaiken synkkyy-
den keskellä oli hyvää se, että vuosikymmeniä yritykselleen 
omistautunut mies pääsi 70-vuotiaana eläkkeelle. Esko oli klu-
bimme perustajajäsenenä vuodesta 1968 osallistunut kaikkeen 
toimintaan aina esimerkillisellä tavalla. Hän jaksoi osallistua 
edelleen tähän rakkaaseen harrastukseensa, vain viime vuosi oli 
etuoikeutetun jäsenen syrjään vetäytymisen aikaa. Presidenttinä 
Esko Vähätalo toimi kaudella 1973-1974. Jäämme kaipaamaan 
Eskon tarinoita ja muisteluksia. Eskoa jää kaipaamaan hänen 
perheensä, puoliso, neljä lasta, yhdeksän lastenlasta, 15 lasten-
lastenlasta ja kaksi lastenlastenlastenlasta.

LC mariehamn
Club har hedrat minnet av Tsunamis offer

LC Mariehamn har den 26.12.2014 
hedrat minnet av Tsunamis offer, de-
ras familjer, släkt och vänner samt 
alla berörda. 

För tio år sedan donerade LC Marie-
hamn en minnessten till Mariehamns 
församling och stenen restes på Marie-
hamns begravningsplats. 

Närvarande Lions bröder är från vän-
ster Dick Ekström, President Jannik 
Svahnström och Kjell Jahrén.

Foto: Kerstin Ekström
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NORCOLOUR

Uuden aikakauden eriste 
SOLUPAK CARBON.

Solupak Oy • Yrittäjäntie 7 • 21450 Tarvasjoki
puh. (02) 4848 138 • solupak.fi

Lämmin koti sukupolvelta toiselle.

Solupak EPS 80 S Carbon Lattia/Seinä/Katto
Solupak EPS 100 S Carbon Lattia/Seinä/Katto

Solupak Carbon on uuden 
aikakauden EPS-eriste, jossa 
on jopa perinteistä EPS-
eristettä parempi lämmön joh-
ta vuu s. Solupak Carbon sopii 
erityisesti matalaenergia- ja 
passiivirakentamiseen.

Kiitokset yhteistyökumppaneillemme! 
Muistattehan suosia ilmoittajiamme.

Palautetta voitte lähettää osoitteeseen 
jalopeura.toimitus@gmail.com
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KUTSU LC-Lentopallo
SM-kisoihin

Sarjoja on kaksi:  Harrastesarja ja kilpasarja.

Ilmoittautuminen alkaa 15.1.2015 ja päättyy 22.3.2015.

Ilmoittautua voit presidentti Teemu Kanasuolle s-postiin marttila@lions.fi

Laita viestiin osallistuvan klubin nimi ja paikkakunta sekä 

yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä suorita 

ilmoittautumismaksu 200€ tilille:

LIONS CLUB MARTTILA RY

FI85 5257 0340 0001 07

Mainitse viestiosassa klubin nimi ja sarja.

Maksun jälkeen toimitamme teille infopaketin.

Majoittumisesta ja ruokailuista saat lisätietoa nettisivuiltamme:

http://www.e-clubhouse.org/sites/marttila/page-9.php tai 

tomi.lemminkainen@lpviesti.fi

LC-Marttila täyttää 2015 50 vuotta. 
Tämän kunniaksi kutsumme kaikki (lento)palloilevat 

klubit Lions SM-lentopalloturnaukseen 
Saloon 25.–26.4.2015. 

Kisat järjestetään yhteistyössä LP Viestin kanssa.

Lisätiedot: pentti.jantti@kolumbus.fi

Littoisten järven ympärijuoksu 2015

Torstaina 21.5.2015, klo 18.30

Ilmoittaudu pe 15.5.2015  
mennessä maksamalla  
osallistumismaksun 15€  (JK 13€) 
Maksun saaja: LC Littoinen 
Liedon SP: FI39 4309 0010 2537 89 

Lähtö Tehtaan kentältä, Sippaantie 6, Littoinen.  
Järvi kierretään myötäpäivään. Matkan pituus 8 km.

Jälki-ilmoittautuminen lähtöpaikalla  
alk. klo 17.30. Osanottomaksu sisältää 
partiolaisten keittämän hernekeiton ja 
historiallisen Littoinen-mitalin. Juoksun 
tuotto käytetään nuorisotyöhön.

Juokse, Hölkkää, Kävele, Sauvakävele  
Littoisten järven ympäri

Juokse, Hölkkää, Kävele, Sauvakävele  
Littoisten järven ympäri

Life – terveyden ja
hyvinvoinnin asiantuntijaliikehyvinvoinnin asiantuntijaliike

Monipuolisesti
maitohappobakteereita

Bioteekin
Probiootti Plus

• Life Turku Hansa
  Kauppakeskus Hansa, Eerikinkatu 15
• Life Turku
  Länsikeskus Prisma, Viilarinkatu 3
• Life Raisio Mylly
  Kauppakeskus Mylly, Myllynkatu 11

2090
125+25 kpl

(norm. 26,90€/125kpl)

hyvinvoinnin asiantuntijaliike

  Kauppakeskus Hansa, Eerikinkatu 15

ERIKOISKOKO

125 + 25 kpl Voimassa 31.3.2015 asti.

Neljännen kerran järjestetyssä juoksutapahtu-
massa toukokuussa tehtiin jälleen ennätyksiä. 
Osanottajamäärä ylitti kaikki aikaisemmat ja 
voittajan aika oli uusi reittiennätys. LC Littoi-
sen, Liedon Eränkävijöiden, Littoisten Työ-
väenurheilijoiden ja Turun Työpaikkaurheilu 
TUPI ry.:n yhdessä järjestämästä kisasta on 
muodostunut joka keväinen liikuntatapahtu-
ma. LC Littoinen koordinoi järjestelyjä. Viime 
vuonna kisan osanottajamäärä oli 142. Piirin 
klubeille osoitetun haastekilpailun voitti jäl-
leen LC Turku/Kupittaa, jonka jäsenistä 15 
lähti taipaleelle. Myös LC Kaarina/Katariinat 
oli aktivoinut mukaan hienon joukkueen.

Tämän vuotinen kilpailu järjestetään 
21.5. klo 18.30 ja lähtöpaikka on Littoisten 
Tehtaan kenttä. LC Littoinen haastaa jälleen 
myös muut A-Piirin klubit osallistumaan. Tar-

kemmat ilmoittautumisohjeet tämän vuoden 
kisaan tullaan toimittamaan suoraan klubeille 
sähköpostiviestein ja piirin sivujen kautta. 

Jatkossa on tavoitteena saada osallistu-
jamäärä vakiinnutettua noin 200 kilpailijan 
tasolle. Kisan tavoitteena on varainhankinta 
klubin avustustoimintaan. Usean organisaati-
on yhdessä järjestämänä saadaan kokoon or-
ganisaatio, joka kykenee hoitamaan isomman-
kin liikuntatapahtuman. Kilpailu on tarkoitettu 
kaikenikäisille naisille, miehille ja myös lap-
sille. Vuosittain keväisin järjestettävään kisaan 
voi osallistua  juoksemalla, hölkkäämällä tai 
kävelemällä.  Reitti kulkee luonnonkauniin 
Littoistenjärven ympäri ja on pituudeltaan 
noin 8 km. 

LC Littoinen, Pentti Jäntti

Littoistenjärven ympärijuoksu – liikuntatapahtuma kaikille

Kärkikolmikko (vasemmalta) 
Maunu Toivari, Niklas Wihlman (voittaja) 

ja Matti Rauma 3 km:n kohdalla.
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Alina 
on tosi 
hyvä 

kenkäkauppa.JoKAiseLLe on 
KenGÄt

 

23310 TAIVASSALO

• Majoitus/kokous-
  palvelut
• Kalastuspaketit
• Veneretket
• Ryhmäruokailut

www.ketarsalmenkievari.�
www.kalastajamaailma.com/ketarsalmi
email: info@ketarsalmenkievari.�

Rauma

Turku

Uusikaupunki

Tampereelle n. 200 km

Helsinkiin n. 200 km

Taivassalo

FINLAND

23310 TAIVASSALO

• Majoitus/kokous-
  palvelut
• Kalastuspaketit
• Veneretket
• Ryhmäruokailut

www.ketarsalmenkievari.�
www.kalastajamaailma.com/ketarsalmi
email: info@ketarsalmenkievari.�

Rauma

Turku

Uusikaupunki

Tampereelle n. 200 km

Helsinkiin n. 200 km

Taivassalo

FINLAND

•  
•  
 
•  
 
•  
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– Koe meren tuoksua ja tuntureiden tuulia 
Turun kansainvälisillä Kirjamessuilla 2.–4.10.2015!

Kustavi ja Saamenmaa

Kustavi ja Saamenmaa ovat Turun 
kansainvälisten Kirjamessujen 
kotimaan teemat vuonna 2015. 

Saaristolainen ja saamelainen 
kulttuuri levittäytyvät Turun 

Messu- ja Kongressikeskukseen koko 
monipuolisuudessaan ja

värikkyydessään kolmen messupäivän 
aikana. Tervetuloa tutustumaan 
Kustavin ja Saamenmaan upeisiin 
messuosastoihin ja seuraamaan 
mielenkiintoista lavaohjelmaa 
Kustavin ja Saamenmaan yhteiselle 
ohjelmalavalle!

www.kustavi.fi • www.vkkustavissa.fi • www.sogsakk.fi




