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Pirjo Koskenrouta
päätoimittaja

Pääkirjoitus

Maailmamme, maapallomme on kaukaa katsoen kuin ää-
rettömän kaunis, sinivihreänä säteilevä jalokivi. Ensikä-
den tietoa astronauteilta. Mutta kun katselee kohdetta lä-
hempää, ihailu muuttuu huolestuneisuudeksi. Ja pinnalta 
katsoen hädäksi niin monessa paikassa. Mitä nuo ihmiset 
tuolla pallolla touhuavat? Mitä ne tekevät itselleen, toisil-
leen ja luonnolleen? Rakennetulle kulttuurilleen?

Kansainvälinen presidenttimme Jitsuhiro Yamada 
huudahtaa teemakseen DIGNITY. HARMONY. HUMANITY.

Arvokkuus! Sopusointu! Ihmisyys! Tuohon voi juro 
suomalainen huokaista: ”Siitä puhe mistä puute”.

Tämän päivän rauhalla, ihmisyydellä, hyvin- ja pahoin-
voinnilla käydään kauppaa. Propakanda, valhe ja hyväksi-
käyttö on tuotteistettu ja ne eivät tunne rajoja. Edunval-
vontaa ihmisen puolesta tulee lisätä. Palvelujärjestöt ovat 
niin suurten haasteiden edessä, että vain yhtenäisyys ja 
yhteisvoima vahvistavat auttajien ketjua. Kansainvälisen 
ja kotimaan ketjuja vahvistaa erityisesti LCIF- ja ARS-sää-
tiöiden tukeminen. Lions-järjestön ja Suomen 100-vuotis-
juhlat kannustakoot erityisesti klubeja aktiivijäsentensä 
huomiointiin juhlavuotta suunniteltaessa.  

Voisivatko teeman sisällöt olla myös kysymyksiä? 
Kuinka ARVOKKUUS, SOPUSOINTU ja IHMISYYS esiinty-
vät lionstoiminnassa, jäsenten keskuudessa ja arjen pal-
velutoiminnassa?

Tämän lehden sivuilta löydät lämpimiä, kauniita ja sy-
dämellisiä vastauksia tuohon toimikautemme teemaan. 
Maailmoja emme voi syleillä. Tässä numerossa on useita 

Suuria ja pienia ajatuksia
joulukauden aktiviteetteja, mutta siitä näemme, että lei-
jonat palvelevat silloinkin kun tarjotaan juhlaa, tunnel-
maa, huolenpitoa ja virkistystä. Huomasin TV:ssä uuden 
ammattinimikkeen: tunnelmajohtaja. Niitäkin me leijonat 
olemme, elämän arkipalvelujen sponsoroinnin lisäksi.

Kuulkaas! Muistakaas jutella klubikaverienne kanssa 
välillä uskonnosta ja politiikasta! Mitä? Ettäkö ei saa?

Ja että säännöt kieltävät? Ehei! Jutella saa ja pitää. Niin 
tehdään hyvien kavereiden kanssa. Säännöt kieltävät vain 
riitelyn näistä aiheista. Elämme suurten asioiden ja pien-
ten ihmisten aikaa.

 Haluanpa vielä lainata syviä, mutta lennokkaita aja-
tuksia kannon nokasta, sillä näin ajatteli Veikko Huovisen 
Konstan Pylkkerö porukoineen maailman menosta:

”Ajatus on vapaa kuin hiirihaukka” ja toisaalta 
”Ihmisellä on maailmankaikkeuvesa kusiaisen valtuudet”.

Käytetään valtuuksiamme vapaasti, ihmisten kohtaa-
miseen. Ja maailma paranee, siltä pieneltä osin.

Leijonaisesti

(Selfie!)
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Turku kutsuu 27. - 28.5. 
vuoden suurimpaan Lions-tapahtumaan!

Turussa 27.- 28.5.2016 pidet-
tävä Suomen Lions-liiton 63. 
vuosikokous on nyt lähellä. Ko-
kouksen teemana on Kestävä 
kehitys. Kaikki tapahtumat on 
keskitetty maineikkaaseen Lo-
gomoon. Tule, näe ja koe, mitä 
olemme yhteisvoimin saaneet 
aikaiseksi neljän vuoden työn 
tuloksena. Samalla pääset vai-
kuttamaan suomalaisen lionis-
min tulevaisuuteen. Iltajuhlaa 
vietämme Logomon sykähdyt-
tävässä tunnelmassa.

Perjantaina on jo tarjolla monenlaista oh-
jelmaa. Voit osallistua Itämeri-seminaa-
riin, jossa Kestävä kehitys -teeman mer-
keissä kuullaan Esko Valtaojan ja Björn 
Grönholmin (UBC Sustainable Cities 
Commission) esitykset. Tilaisuudessa esi-
tellään myös suomalaista Lions-toimintaa 
ja liiton puheenjohtajaehdokkaat. Avajais-
juhla aloitetaan seminaarin jälkeen lippu-
jen sisääntulolla ja Varusmiessoittokunnan 
tahdittamalla Lahjan Tyttöjen paraatiesi-
tyksellä. Tervehdyksiä ja puheita lomitta-
vat kevyemmät esitykset. 

Itämeri-iltamat kruunaavat illan. Tar-
jolla on hyvää ruokaa ja ohjelmaa sekä 
luonnollisesti tanssia Varusmiessoittokun-
nan tahdittamana.

Lauantaina jatketaan edelleen Logo-
mossa. Kokouksen ajaksi on valittavana 
yksi kolmesta eri puolisoiden päiväohjel-
masta.

Oopuleijona tarjoaa tehokkaan turku-
laisuuden kurssin, jonka opettajana toimii 
Förin Äijä alias VähäHeikkilä. Merilei-
jonan mukana pääset Airiston aalloille ja 
Ruissaloon. Matkan varrella on nähtävänä 
ja tutustuttavana pitsihuviloita ja museo-
laivoja. Kulttuurileijona vie kävelyretkelle 
Vanhalle Suurtorille, Turun tuomiokirk-
koon ja sen ympäristöön. Lisäksi selvite-

tään ikiaikaista kysymystä, ollaanko tois 
pual vai täl pual jokke.

Vuosikokouksessa ja äänestyksissä ote-
taan käyttöön uutta tekniikkaa. Asioiden 
käsittely nopeutuu ja kokous sutjakoituu. 
Iltajuhlassa rentoudutaan iloisesti ja juh-
lavasti Illallinen tarjoillaan pöytiin. Taita-
vista leijonamuusikoista koostuvan Leijo-
na-orkesterin tahdissa saadaan parketilla 
lentoa askeliin. Myös muita maineikkaita 
esiintyjiä on luvassa. Tunteikas viestikapu-
lan luovutus seuraavalle kokousjärjestäjäl-
le kuuluu myös iltajuhlan ohjelmaan.

Majoitus kannattaa varata paikan 
päältä. Turun keskustan lukuisten hotelli-
en lisäksi tarjotaan lioneille erikoisehdoin 
majoitusta myös Naantalin ja Ruissalon 
kylpylöistä. Niistä, kuten myös keskus-
tankin hotelleista, kuljetetaan  kokousväki 
oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Majoi-
tukset varataan suoraan hotelleista, mutta 
hinnoista ja ehdoista löydät tarkemmat tie-
dot vuosikokouksen kotisivuilta.

Ilmoittautuminen alkaa tammikuun 
puolivälin jälkeen. Ilmoittautumisessa 
kannattaa huomioida tietyt lisäykset. Säh-
köistä äänestystä varten pitää mm. ilmoit-
taa sen puhelimen numero, jota aiotaan 
käyttää kokouksen aikana. Pöytävaraukset 
on mahdollista tehdä nyt keskitetysti yh-
den ryhmään kuuluvan henkilön nimissä.

Nu är det närmare än någonsin till 
Lions största evenemang!

Gör dig klar för resan till årets 
största Lions evenemang!

Kom med och upplev Finlands Lionsför-
bunds årsmöte och samtidigt resultatet av 
fyra års arbete. Som värdar för arrang-
emangen står Lions-klubbarna i A-distrik-
tet. Evenemanget omfattar förutom själva 
årsmötet en hel del annat program. Viktiga 
datum för evenemanget är 27 – 28.5.2016. 
Du har nu en enastående chans att på hem-
maplan vara med och påverka Lionsför-
bundets verksamhet och samtidigt uppleva 
stämningen på ett sådant evenemang. Un-
der de olika programpunkterna kommer 
du också i kontakt med förbundets ledning 
och lär dig känna Lions från andra klub-
bar och andra delar av landet. Det kommer 
att finnas gott om sådana programpunkter. 
Alla evenemang utom parallellprogram-
men genomförs i Logomos utrymmen.

Organisationskommittén har till övergri-
pande tema valt hållbar utveckling. Det 
försöker vi följa under hela evenemanget 
på olika sett. Inom ramen för det hålls ett 
seminarium på fredag 27.5 på eftermid-
dagen. 

Björn Taxell
Järjestelytoimikunnan 
Puheenjohtaja
Ordförande för 
organisationskommittén

Markku Patrikainen
Tiedotus ja markkinointi

Information och 
marknadsföring

Kokous- ja juhlapaikka Logomo
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Seminariet inleds med en presentation av 
Finlands Lions centrala verksamhet och av 
kandidaterna för vice ordförande för för-
bundet. Efter det ger Esko Valtaoja (astro-
nomiprofessor-emeritus) Björn Grönholm 
(UBC Sustainable Cities Commission, chef 
för sekretariatet) ger sin syn på olika områ-
den inom hållbar utveckling. Årsmötesdel-
tagarna kommer också att få information 
om aktuella ämnen inom miljö-skyddet. 
Därutöver finns det en utställning med fo-
tografier med naturmotiv i environgerna. 
Fredagens program fortsätter med en öpp-
ningsceremoni som inleds med en flaggpa-
rad till takterna av en Beväringsmusikkår 
och parad-uppvisning av Lahjan Tytöt. 
Här-efter följer tal och lättare programin-
slag. Kvällen kulminerar i en Östersjöafton 
i friare former med mat och dans till musik 
från nämnda artister. 

På lördag morgon inleds det egentliga 
årsmötet. Vid detta och i omröstningar tas 

för första gången i Lions sammanhang i 
bruk ny teknik. Detta såväl piggar upp som 
påskyndar behandlingen av ärenden. 

För dem som inte är officiella ombud 
för sina klubbar finns det olika parallellpro-
gram att välja mellan. Åbolejon erbjuder en 
effektiv kurs i åboleverne med Föris Äijä 
alias VähäHeikkilä som ciceron. Som Sjö-
lejon får du åka med ut på Erstans vågor 
och till Runsala. På vägen ser du spetsvillor 
och museifartyg, som du också kan besöka 
landvägen. Som Kulturlejon tar du del i en 
promenad kring Gamla Stortorget och Åbo 
Domkyrka samt i själva kyrkan.

Efter väl genomfört årsmöte och paral-
lellprogram kan du avsluta lördagen med 
en galabankett. Som det tillstår en middag 
av denna värdighet sker servering till bor-
det. Bordsbeställningar kan göras redan vid 
anmälningen. Då det gäller gruppbokning 
önskar vi att en utsedd i gruppen gör denna 
bokning för att undvika dubbelbokning. 

Efter avnjuten måltid kan du svänga om till 
tonerna av en specialorkester sammansatt 
av Lions enbart för denna tillställning. På 
programmet för kvällen finns även bland 
annat en stämningsfull överlåtelse av sta-
fettpinnen till följande arrangörer. Men det 
är Du som gör kvällen till en fest...

För att kunna delta i programmen utan 
stress är det viktigt att du i god tid bokar logi 
direkt på det hotell du vill bo på. Transport 
finns mellan hotellen och Logomo. Utom 
de många hotell som finns i Åbo centrum 
kan du välja badhotellen i Nådendal och på 
Runsala. Dessa ordnar också transport till 
och från Logomo. Kontaktuppgifter och 
pris hittar du på årsmötets webbsidor. 

Anmälningar till årsmötet har inletts 
och här är det bra att notera vissa tillägg. 
För den elektroniska omröstningen bör an-
mälas det telefonnummer som kommer att 
användas vid mötet. Bordsreservation för 
lördag kväll bör ske centralt via en person 
för gruppen.

Kokouksen ohjelma (alustava)

Kotisivut / Hemsidor - vk2016.lions-piiri107a.fi
Facebook - Kotisivuilla linkki / Länk på hemsidan
Järjestelytoimikunta / Organisationskommittén: 
Kotisivuilla linkki / Länk på hemsidan

Pääyhteistyökumppanit 
Huvudsamarbetspartner

Programmet för mötet (preliminärt)
Perjantai 27.5.2016 (Logomo)
12.00 - 19.00 Ilmoittautuminen
15.00   Suomalaisen Lions-toiminnan  
  esittelyä ja Itämeri-seminaari 
19.00 - 20.00 Vuosikokouksen avajaisjuhla
20.00 - 24.00 Itämeri-iltamat (Get-together)

Lauantai 28.5.2016 (Logomo)
08.00 - 10.30 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen  
  tarkastus
08.45 - 09.45 PCC -tapaaminen 
10.00 - 10.15 Liiton, piirien lippujen juhlallinen  
  sisääntulo ja seppelpartion  
  lähettäminen (klubien liput asetetaan  
  valmiiksi näkyvälle paikalle)
10.15 - 10.30 Tervehdyspuheet
10.30 - 13.00 Vuosikokous liiton virallisen  
  esityslistan mukaan
11.00 - 12.00 Puoliso-ohjelmaan osallistuvien  
  ruokailu
12.00 - 16.00 Puoliso-ohjelmat
11.30 - 12.30 Lounas
11.30 - 12.30 Arne Ritari -lounas
12.30 - 17.00 Vuosikokous jatkuu
18.30 - 19.30 Melvin Jones -tilaisuus
20.00 -  Juhlaillallinen

Yhteystiedot / Kontaktuppgifter:

Fredag 27.5.2016 (Logomo)
12.00 - 19.00 Anmälning
15.00  Presentation av Finlands Lions  
  verksamhet och Östersjö-seminarium
19.00 – 20.00 Öppningsfest för årsmötet
20.00 – 24.00 Östersjöafton (Get-together)

Lördag 28.5.2016 (Logomo)
08.00 - 10.30 Anmälning och granskning av  
  fullmakter
08.45 - 09.45 PCC -sammankomst 
10.00 - 10.15 Solenn inmarsch av förbundets och  
  distriktens fanor (klubbarnas fanor  
  sätts färdigt på synlig plats)
10.15 - 10.30 Hälsningstal
10.30 - 13.00 Årsmöte enligt förbundets officiella  
  föredragningslista
11.00 - 12.00 Lunch för dem som deltar i  
  partnerprogrammet
12.00 - 16.00 Partnerprogram
11.30 - 12.30 Lunch
11.30 - 12.30 Arne Ritari -lunch
12.30 - 17.00 Årsmötet fortsätter
18.30 - 19.30 Melvin Jones -tillställning
20.00 -  Galabankett

Sydämellisesti tervetuloa! 
Hjärtligt välkommen!
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Koulutus oli erinomaisesti suunnitel-
tu. Päivät olivat melko pitkiä, mutta 
niissä saimme arvokasta opastusta 
tulevaan kauteen. Illoiksi oli varattu 
myös pakollista ohjelmaa. Koulu-
tuksessa opimme, miten tärkeää on 
joukkuepeli ja yhteen hiileen puhal-
taminen. Järjestäjät näyttivät olleen 
hyvin tietoisia, että ryhmämme tulee 
kylmistä olosuhteista, koska ilmas-
tointi oli säädetty hyvin alas – ehkä n. 
17-18 C.

Ruokailut oli järjestetty niin, että 
jokaisessa pöytäseurueessa oli tule-
via piirikuvernöörejä eri maista ja 
maanosista. Minun pöydässäni oli eri 
mantereilta tulleita kollegoja, joiden 
kanssa oli upeaa vaihtaa ajatuksia. 
Koulutusjakso päättyi yhteisiin, 1500 
osanottajan illallisiin puutarhassa. Ja 
ilta huipentui ilotulitukseen.

Varsinainen kansainvälinen koko-
ustapahtuma alkoi yhteisellä kokoon-
tumisella kongressihallissa. Halliin 
mahtuu vaatimattomasti n. 18.000 ih-
mistä samaan saliin. Siis lähes kaikki 
Suomen lionit samalla kertaa! Suures-
sa maassa kaikki on suurta! Mieleen-
painuvin tapahtuma oli yhteinen pa-
raati. Pohjoismaat marssivat tuttuun 
tapaan yhdessä. Marssiin otti osaa 
leijonia yli 150 maasta. Maiden osal-
listumisvahvuus vaihteli muutamasta 
ihmisestä isoihin ryhmiin. Hieno oli 

Honolulun Convention - Matkalla ja kokouksessa

Piirikuvernöörin koulutus huipentuu aina kansainväliseen 
Conventioniin. Jo lähtiessäni piirikuvernöörikierrokseen tie-
sin, että kesällä 2015 tämä tapahtuma on Tyynenmeren saa-
rella Havaijilla. Koulutus on aluksi ennen varsinaista kan-
sainvälistä kokousta. 

marssisuorituksemme, sillä tulimme 
siinä kilpailussa toiseksi heti Nigeri-
an jälkeen! Kyllä oli upeita pukuja ja 
väriloistoa!

Kun itselläni on vahva kansain-
välisen nuorisovaihdon tausta, oli 
helppoa tutustua eri maiden leijoniin. 
Tapasin myös tuttuja eri maista. Kun 
kaikilla on yhteinen visio ja yhdistä-
vä tekijä, keskustelun aloittaminen 
oli äärimmäisen helppoa. Samalla tuli 
solmituksi uusia ystävyyssuhteita eri 
maiden edustajien kanssa. 

Oli myös upeaa osallistua kan-
sainvälisiin seminaareihin. Nuoriso-
vaihdossa pohdimme, miten lisätään 
aktiivisuutta siihen toimintaan ja mitä 
ongelmia siinä esiintyy eri maissa.

Osallistuin myös toiseen seminaa-
riin, jonka aiheena oli miten saadaan 
perustettua uusia klubeja ja hankittua 
uusia leijonia. Tekemätöntä työtä kun 
riittää yhä useammille käsipareille. 
Suomen näkökulmasta oli mielen-
kiintoista kuulla kun eräs Pakistanin 
piirikuvernööri kertoi, että hänen pii-
riinsä perustettiin vain 20 uutta klubia 
viime kaudella! Vastaavasti toisenlai-
nen puhutteleva tapaus oli Etiopiasta, 
kun siellä erään kylän naiset perusti-
vat klubin kerätäkseen rahaa kaivon 
tekoon, jotta kyläläiset saisivat puh-
dasta juomavettä. 

Kongressikeskuksesta oli myös 

mahdollista ostaa erilaisia matka-
muistoja ja lionsmateriaalia.

Viimeisenä virallisena päivänä se 
sitten tapahtui, kun kansainvälinen 
uusi presidenttimme Jitsuhiro Yama-
da julisti meidät piirikuvernööreiksi. 
Se oli juhlallinen ja upea hetki.

Kun virallinen osuus päättyi, me juu-
ri uudet kuvernöörit puolisoinemme 
vaihdoimme hotellia. Rankan kou-
lutusjakson päätteeksi jäimme vielä 
jatkamaan lomaa Honoluluun. Olin 
suunnitellut vaimoni Jaanan kanssa 
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”Mieleenpainuvin tapahtuma oli yhteinen 
paraati. Pohjoismaat marssivat tuttuun tapaan 

yhdessä. Marssiin otti osaa leijonia yli 150 maasta.”

tutustua Havaijin saareen, sen nähtä-
vyyksiin ja kiertoajeluun, sekä luon-
nollisesti tietysti rentoutua rannalla ja 
Tyynenmeren aalloissa. Merivesi oli 
riittävän suolaista ja lämmintä.

Turisteille pakollinen vierailukoh-
de on tietysti Pearl Harbour. Se on 
paikka, johon japanilaiset II maail-
mansodan aikana hyökkäsivät, ja sen 
jälkeen USA liittyi myös sotaan. Paik-
kahan on usalaisille pyhä ja sykähdyt-
tävä paikka. Mutta meille suomalai-
sille, jotka olemme kokeneet raskaan 
sodan, paikka ei välttämättä tunnu 
samanlaiselta. Oli upea päästä tutus-
tumaan myös nyt jo museona olevalle 
ss Missourille, jonka kannella allekir-
joitettiin 1945 rauhansopimus Japanin 
kanssa.

Kiersimme myös lähialueita ”Hop 
on – hop off” -busseilla. Siellä tarkeni 
hyvin avobusseissa, jossa ilmastointi 
toimi luonnollisesti hyvin!

Oli mahtavaa tutustua myös saaren 
kiertomatkalla saaren luontoon.

Upea kokemus oli myös käyn-
ti ananasfarmilla. Oli yllättävä tieto, 
että ananas kasvaa kuin pensas, eikä 
puissa, kuten helposti kuvittelemme. 
Pensaista saadaan 3-4 satoa, minkä 
jälkeen kasvusto uusitaan. Ensimmäi-
nen sato saadaan 21 kk:n kuluttua ja 
seuraava toinen sato sitten 15 kk:n 
jälkeen. Tämä toinen sato on paras ja 
makein.

En ole koskaan saanut niin upeaa ja 
maistuvaa ananasjäätelöä, kuin siellä 
oli tarjolla.

Kyllä kannatti ottaa kaikki ilo irti 
lionstoiminnasta ja siihen liittyvästä 
kansainvälisestä ilmapiiristä. 

Vaikka Havaiji on yksi Yhdysval-
tojen osavaltioista, on sillä selkeät eri-
tyispiirteet verrattuna mantereeseen. 
Meidän piirissämme sitä voisi hyvin 
verrata vaikka Ahvenanmaahan. Siellä 
on oma ainutlaatuinen luonto, upeat ja 
mahtavat hiekkarannat ja ystävällinen 
ilmapiiri. Saari elää vahvasti turismis-
ta. Samoin siellä löytyy ”oma kieli”.

Menisinkö uudestaan sinne? Vas-
taisin, etten nyt osaa sanoa. Matka on 
melko pitkä ja raskas. Saaren hintataso 
on Suomen hintatasoa – hotellit ehkä 
vielä kalliimpia, joten edullinen paik-
ka se ei ole. Ehkä kun aikaa kuluu, voi-
sin harkita asiaa uudelleen. 

On upeaa, että olen voinut tämän 
kauden piirikuvernöörinä tutustua 
kansainväliseen lionstoimintaan ja 
saada uusia kokemuksia, jotta voin 
toimia mahtavan piirimme lionstoi-
minnan hyväksi.

Ari Lindell
Piirikuvernööri 2015-2016

LC Loimaa/Tähkä
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LIONS PIIRI 107-A
TOIMINTA KAUDELLA 2014-2015
Kauden toiminta jatkui 
perinteiden mukaisesti. 
Tehtiin se mitä ennenkin 
ja hyvin pitkälti samoilla 
tavoilla. Annettiin kaiken 
olla vaan entisellään, ku-
ten Varsinais-Suomessa on 
ollut tapana jo vuosisato-
ja. Jäsenmäärässä tultiin 
alaspäin, vaikka perustet-
tiinkin uusi klubi LC Lieto/
Ilmatar. Klubien määrässä 
ei tapahtunut muutosta, 
sillä Loimaalta lakkautui 
kuin varkain LC Loimaa/
Joet. No elämä on nousuja 
ja laskuja, joten tästä on 
hyvä jatkaa toimintaa.

Toimintakausi oli tekijöidensä näköi-
nen. Tekijöinä toimivat kaikki piirin 
klubit ja niiden jäsenet. Toimintakausi 
antoi jäsenilleen mahdollisuuden antoi-
saan hyväntekemiseen kanssaihmisille, 
järjestömme periaatteen mukaan. Kau-
den päättyessä voimme jättää piirin ja 
sen klubit ja klubien jäsenet onnellisem-
pina tulevaan kauteen.

Kauden aikana piirimme jäsenet saivat 
tunnustuspalkintoja monelta tasolta. 
Kaikki palkitut olivat ansainneet palkin-

Toronton koulutuspaikan näkymää.

Koulutusta tulevaan kauteen. Vas. Heikki Hemmilä, 
minä, Susanna Saranlinna ja Erkki Amnesmäki.

Suomen kuvernöörit puolisoineen valmiina palvelemaan.
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Tästä se alkoi, 1.7. sateenkaarelta Niagaran putouksella. Näkymä Honolulun hotellista Tyynellemerelle. 

Marssiakin ehdimme seuraamaan.

Ja tänne se kausi sitten päättyi Honolulun rantamaisemissa.

tonsa uutteralla ja pitkäaikaisella palve-
lutyöllä kanssaihmisten ja yhteiskunnan 
parhaaksi. Toivon, että palkinnot kan-
nustavat kaikkia piirin klubeja ja klubi-
en jäseniä jatkamaan palvelutoimintaa 
koko isänmaamme hyväksi.

Saimme puolisoni Raijan kanssa viet-
tää Suomen parhaassa Lionspiirissä 
antoisan ja työntäyteisen palveluvuo-
den. Kiitos kaikille piirimme Leijonille 
yhteisistä hetkistä ja tapaamisista sekä 
tapahtumista, joihin saimme osallistua. 
On hienoa kuulua joukkoonne.
  

Yhdessä tekemällä saavutamme tavoit-
teemme! ― Tillsammans når vi målen!

Pertti Tenhunen
Piirikuvernööri 2014-2015
Lions-piiri 107-A

”Toimintakausi 
antoi jäsenillemme 

mahdollisuuden 
antoisaan 

hyväntekemiseen
kanssaihmisille, 

järjestömme 
periaatteen 

mukaan.”



mielipiteisiin.

Vuosikokous Turussa on tapahtuma, 
jota varmasti kaikki lionit odottavat. 
Uskon turkulaisten onnistuvan yhdessä 
koko A-piirin tuella järjestämään meil-
le lioneille puolisoineen/kumppanei-
neen mieleenpainuvan tapahtuman.
 
Suuri kiitos A-piirin lioneille, puoli-
soille, kumppaneille sekä kaikille kans-
sanne palvelutyössä hyvää tekeville. 
Pitäkää huolta toisistanne, muistakaa 
toiminnassamme jatkuva hyvän teke-
minen ja ennen kaikkea nauttikaa tois-
tenne seurasta.

Jari Rytkönen       
Suomen Lions-liiton 
puheenjohtaja 2015-2016
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Elinvoimaa 
yhteistyöllä
Yhteistyö on lionstoiminnan elinehto ja voima – kai-
killa järjestömme organisaatiotasoilla. Käyttäkääm-
me tämä voimavara hyväksemme, yhdessä saamme 
aikaan enemmän. Toisiamme kannustamalla, aut-
tamalla ja tukemalla selviämme kaikista tilanteista, 
lyhyesti sanottuna menestymme. Näin aloitin Porin 
vuosikokouksessa 2013. Tämä on myös henkilökoh-
tainen teemanani tällä kaudella.

Luottamus ja yhteistyö - suomalainen 
tapa toimia on Työelämä 2020 hank-
keen yhtenä kehittämisen painopiste-
alueena. Tätä voimme soveltaa suoraan 
lions-toimintaan. Menestystarinoiden 
taustalla on avoimuus, keskinäinen 
arvostus ja vastavuoroisuus koko jär-
jestössämme niin toimijoiden kuin klu-
bien jäsenistön keskuudessa. Vastuul-
linen ja toisia huomioiva toimintatapa 
näkyy myös toimintamme palveluiden 
kehittämisessä.
Muutostilanteissa yhteistyö on erityi-
sen tärkeää. Epäluottamuksen ilmapii-
riin meillä ei ole varaa. 
Luottamuksessa on kyse antamisen ja 
saamisen tasapainosta. Olemme val-
miita antamaan parastamme, kun meitä 
kohdellaan odotustemme mukaisesti.

Haasteisiin vastaaminen on järjes-
tömme vaikuttavuutta. Kaikkien haas-
teisiin, niin paikallisten kuin kansain-
välistenkin osalta vastauksemme on 
selvä: Me palvelemme. Vapaaehtois-
hankkeemme yhdistävät kaikki lionit 
lähellä ja kaukana. Meitä eivät rajoita 
maanosat tai tietyt tehtävät. Lionit aut-
tavat missä, milloin ja miten vain voim-
me. Olemme sitoutuneet auttamaan 
apua tarvitsevia. Lionstavoitteemme 
mukaisesti kannustamme palvelunha-
luisia henkilöitä työhön paikkakun-
tansa hyväksi ilman henkilökohtaista 
taloudellista hyötyä. Toimintamme on 
tehokasta ja korkeat eettiset vaatimuk-
set täyttävää.

Palvelutarjotin antaa kuluvalla kau-
della klubeille ja jäsenistölle mahdol-
lisuuden valita erilaisista aktiviteet-
tivaihtoehdoista omaan toimintaansa 
parhaiten soveltuvan. Brändimme mu-

kaisesti meillä on ”Monta tapaa tehdä 
hyvää”. Ehkä palvelutarjottimen osalta 
on korostettu liiallisesti liiton ohjelmia. 
Kyseessä on kuitenkin täysin klubien 
vapaaehtoisuuteen perustuva valinta. 
Klubin olemassa olevia aktiviteetteja 
arvostetaan aivan samalla tavalla.

Henkilökohtaisesti asettamani haasteet 
klubeille: Näistä yksi on Ratnapuran 
silmäsairaalan jatkorakentaminen. Ky-
seinen varainkeräys on liitetty yhteen 
LCI Vuosisadan Haasteen kanssa.  
Haasteeni klubeille ja jäsenille jatkuu 
kauden loppuun saakka. Summa voi-
daan lahjoittaa klubin aktiviteettitililtä. 
Tuki on pieni summa klubille, mutta 
sillä saavutetaan apu tuhansille varatto-
mille ihmisille Sri Lankassa.

Lions Quest-koulutukseen, jossa oh-
jataan antamaan lapsille ja nuorille 
elämisen taitoja, on jo osallistunut pa-
rikymmentätuhatta opettajaa ja kasvat-
tajaa.
Viime vuonna koulutus laajennettiin 
koskemaan urheiluvalmentajia ja -oh-
jaajia.
Lasten ja nuorten valmentaja/ohjaaja 
on kasvattaja, joka joutuu kehittämään 
myös omia tunne- ja vuorovaikutustai-
tojaan, aktiivista palautteen antamista, 
ryhmän johtamista ja joskus hän joutuu 
ratkaisemaan myös valmennustilanteit-
ten ristiriitoja. Kaikkiin näihin Lions 
Quest on oiva työkalu.
Minulla on kaksi pääharrastusta. Toi-
nen on tietysti Lions-toiminta ja toi-
nen on juniorijääkiekon parissa toi-
miminen. Olen itse käynyt opettajille 
suunnatun Quest kurssin nimenomaan 
urheiluseuran näkökulmasta ja voin 
henkilökohtaisesti yhtyä Jukka Jalosen 
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Haasteet vievät eteenpäin kaudella 2016-2017

Palvelutyössä on voimaa
Piirimme klubit ovat osoittaneet tämän sitoutumalla 

järjestömme toimintaperiaatteisiin.
A-piirissä on 91 klubia ja yli 2500 lio-
nia, jotka ovat ottaneet vastaan lions-
toiminnan haasteet. Klubien aktivitee-
tit voivat olla erilaisia, johtuen lähinnä 
paikkakuntien tarpeista, mutta kaikki 
pojautuvat lionstoiminnan periaattei-
siin.

Tulevalla kaudella meidän tulee 
löytää entistä enemmän yhteistyömuo-
toja sekä oman paikkakuntamme toi-
mijoiden kanssa, klubien välisiä että 
koko piirinalueella.

Kausi tulee painottumaan lasten 
ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen 
ja erityisesti nuorten syrjäytymisen 
ehkäisemiseen. Tätä työtä teemme nä-
kyvästi osallistumalla Punainen Sulka 
kampanjaan. Klubit ovat tehneet omat 
PuSu-suunnitelmansa tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Kampanjatapahtumien 
suunnittelussa on hyvä mahdollisuus 
luoda yhteistyösuhteita muihin klu-
beihin ja järjestöihin sekä vahvistaa jo 
olevia yhteistyötoimintamuotoja. Klu-
beille palautuu 25% klubin keräämästa 
summasta. Klubien on hyvä linjata käyt-
tötarkoitus jo alkuvaiheessa. Emme voi 
kerätä rahaa, jos emme tiedä mitä sillä 
tehdään.

Punainen Sulka kampanjan jälkeen 
toteutamme A-piirissä TYKS-lastensai-
raalan vanhempain-/perhehuoneprojek-
tin, leijonahuoneet. Kalustamme vuon-
na 2020 valmistuvaan lastensairaalaan 
vanhempainhuoneet. Näin perheet voi-
vat olla lähellä sairastunutta lasta. Lap-
selle, joka on mahdollisesti pitkään sai-
raalahoidossa, luodaan myös mahdolli-
suus olla yhteydessä omiin tovereihinsa, 
esim. luokkatovereihinsa, etäyhteyksien 
avulla. Tämä on yksi esimerkki syrjäy-
tymisen ehkäisystä. Siksi Punainen Sul-
ka -keräystulosta voi kohdentaa myös 
lastensairaalaan.

Piirimme kansainväliseen toimin-
taan kuuluu mm. ensi kesänä Loimaalla 
järjestettävä kansainvälinen nuorisolei-
ri. A-piiristä lähtee ulkomaille nuoriso-
vaihtoon 44 nuorta. 

Meillä on kaikilla mahdollisuus olla 
mukana toteuttamassa nuorten viihty-
vyyttä ja suomalaisen lionstoiminnan 
tunnetuksi tekemistä, joko osallistu-
malla leirin järjestelyihin tai toimimalla 
isäntäperheenä Suomeen tulevalle nuo-
relle.  

Palvelutoiminnassa tarvitaan teki-
jöitä. Kauden 2014-2015 kansainvä-
lisen presidentin motto ”Ask One” on 
edelleen kannustimena jäsenmäärän 
lisäämiselle. Samalla kun hankimme 
lisää jäseniä, tulee meidän pitää huolta 
nykyisistä jäsenistämme. Positiivinen 
ilmapiiri lisää viihtyvyyttä.

Piirin kuvernöörien yhtenä tehtävä-
nä on kannustaa ja tukea klubeja ja nii-
den jäseniä. Jäseniltä tulleen palautteen 
myötä järjestetään syksyllä 2016 ristei-
ly, jossa keskustelemme lionstoimin-
nasta ja tutustumme toisiin piirimme 
lioneihin.

Piirihallitus pyrkii uudistumaan ja 
olemaan ei vain ajan tasalla, vaan myös 
aikaansa edellä. Alueiden ja lohkojen 
puheenjohtajat valitaan hyvissä ajoin, 
jotta he olisivat tietoisia tehtävistään, 
niiden tärkeydestä ja niissä toimimises-
ta. Samalla saadaan luotua verkostoa, 
jossa eri osapuolten ajatuksia ja mieli-
piteitä hyödynnetään piirin toiminnassa.

Klubivirkailijoiden valinnassa  
useimmissa klubeissa virkailijakierto 
menee sovitun toimintatavan mukaan. 
Tehtävien hoitaminen tulee nähdä ns. 

kunnia-asiana. Niistä ei saa tulla esteitä 
lionstoiminassa mukana oloon. Tehtävi-
en hoitoon ei tule myöskään ”jumittua”. 
Voi olla hyvä jos joku hoitaa esim. sih-
teerin tehtäviä useamman vuoden, mut-
ta myös muille tulee antaa mahdollisuus 
niiden hoitamiseen. Näin takaamme, 
että useampi henkilö tietää mitä esim. 
sihteerin tehtäviin kuuluu ja voi siten 
olla tukena ja apuna tehtävien hoidossa. 
Hallitusviroissa voidaan myös koulut-
tautua vaativampiin tehtäviin.

Piirin toiminnan uudistumista tue-
taan koulutuksilla. Piirimme koulutus-
suunnitelma laaditaan niiden tarpeiden 
pohjalta, jotka ovat piirissämme kul-
loinkin ajankohtaisia. Sekä piirimme, 
Suomen Lions-liiton että kansainvälisen 
järjestömme koulutustarjonnasta löytyy 
koulutuksia, jotka ovat kaikkien lionien 
hyödynnettävissä. 

Tavataan viimeistään vuosikokouk-
sessa Turussa 27.-28.5.2016!

Palvellaan yhdessä – 
vastataan haasteisiin!

Ulla Rahkonen



Kauden teemat
Kansainvälisen presidentin teema
DIGNITY. HARMONY. HUMANITY

Arvokkuus. Sopusointu. Ihmisyys.
Värdighet. Harmoni. Medmänsklighet.

1. Varapiirikuvernööri- 
ehdokas kaudelle 2016-2017
LC Mietoinen
RISTO PAUKKU

Piirikuvernööriehdokas 
kaudelle 2016-2017
LC Paimio/Aallotar
ULLA RAHKONEN

KUVERNÖÖRIEHDOKKAAT
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Kotimaan teema
Lions - monta tapaa tehdä hyvää
Lions - Många sätt att göra gott

A-piirin teema
Yhdessä toimimalla tavoitteisiin

Följ din dröm

Kerro perheestäsi

Kotona vaimo Marketta ja koira El-
len. Kolme tytärtä maailmalla, kaksi 
Lontoossa ja yksi onneksi lähempänä 
Vahdolla.

Missä asut

Mynämäki (vanha Mietoinen)

Koulutus

Peruskoulu, ammattikoulu

Kerro perheestäsi

Asun mieheni Tapanin ja Viljo-kissan 
kanssa. Kaksi aikuista poikaa, toinen Tu-
russa ja toinen perheineen Paimiossa. Yksi 
puolitoistavuotias lapsenlapsi.

Missä asut

Turussa ja Paimiossa.

Koulutus

Ylioppilas, terveydenhuoltoalan erikois-
tutkinto, sairaanhoidon johtaja.

Työura/Työkokemus

Röntgenhoitaja 7 vuotta, Paimion sai-
raalan röntgenosaston osastonhoitaja 12 
vuotta,Kemiönsaaren terveyskeskuksen 
johtava hoitaja 25 vuotta.

Lionsurasi

LC Paimio/Aallotar perustajajäsen, klubi 
viettää 10-vuotischarterjuhliaan 6.2.2016.

Parhaat lionskokemuksesi

Klubin aktiviteetit, paras mieli tulee vie-
dessä lasten joululahjoja Paimion sosiaa-
litoimeen. Klubin yhteiset ulkomaan mat-
kat.

Miten toivoisit Lionsjärjestömme 
uusiutuvan lähivuosien aikana?

Vähemmän byrokratiaa, enemmän aitoa 
yhteistyötä sekä paikallisella että valta-
kunnan tasolla. Uusia jäseniä toimintaan, 
nuorison aktivoiminen.

Mitkä ovat muut harrastuksesi 
lionstoiminnan lisäksi?

Suunnistus, keppijumppa, hiihto ja las-
kettelu aina kun on mahdollista, Pohjola-
Norden toiminta.

Minkä kirjan toivot ehtiväsi lukea? 

Sarah Lark, ”Valkoisen pilven maa”

Unelmiesi harrastus (jota et ole vielä 
ehtinyt tai joskus haluaisit harras-
taa) 

Pyöräily Etelä-Ruotsin ja Tanskan merelli-
sissä maisemissa.



2. Varapiirikuvernööri- 
ehdokas kaudelle 2016-2017
LC Mariehamn
BJÖRN HÄGERSTRAND

Turku kutsuu 
Valmistaudu 

tulemaan Turkuun 
27.-28.5.

KAUDELLE 2016-2017
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Kerro perheestäsi
Min flickvän heter Cecilia som driver ett eget stall med 
20 tal hästar. Hon är även politiker och sitter i flertal sty-
relser. Vi har ett barn tillsammans Ludwig två år. Sedan 
har jag tre söner från mitt tidigare äktenskap, Lucas 16år, 
Alexander 14år och Caspian 5år.

Tyttöystäväni nimi on Cecilia ja hänellä on oma hevos-
talli missä 20 hevosta. Hän on myös poliitikko ja on 
useamman hallituksen jäsen. Meillä on yhteinen kaksi-
vuotias lapsi Ludwig. Minulla on myös kolme poikaa 
edellisestä avioliitosta; Lucas 16 v., Alexander 14 v. ja 
Caspian 5 v.

Missä asut
Vi bor i en lägenhet mitt i Mariehamn och har en som-
marstuga, även den i Mariehamn.

Asumme huoneistossa keskellä Maarianhaminaa ja 
meillä on myös kesämökki Maarianhaminassa.

Koulutus
Merkantexamen och många projekt och ledarskapsut-
bildningar.

Merkanttitutkinto ja monia projekti- ja johtajuuskoulu-
tusjaksoja.

Työura/Työkokemus
Jobbat utomlands i flertal länder och har ett handelsfö-
retag sedan 23 år tillbaka som importerar kosmetik och 
skönhetsprodukter från hela världen.

Olen työskennellyt ulkomailla, eri maissa ja minulla on 
ollu 23 vuotta oma hajuvesien ja kosmetiikan tukkuliike.

Työura/Työkokemus

41 vuotta Nesteen Naantalin jalostamol-
la, 28 vuotta operaattorina käyttöhyö-
dykeosastolla kolmivuorotyössä, lopun 
aikaa päivä-operaattorina samassa pai-
kassa.

Lionsurasi

Vuodesta 1996 LC Mietoinen, klubivi-
rat, Lp, Ap, 2VDG

Parhaat lionskokemuksesi

Klubin kalareissut, ALLI koulutus Ro-
vaniemellä

Miten toivoisit Lionsjärjestömme 
uusiutuvan lähivuosien aikana?

Nuoria lisää mukaan, lisää klubien vä-
listä yhteistoimintaa.

Mitkä ovat muut harrastuksesi 
lionstoiminnan lisäksi?

SPR, Vapepa, purjehdus

Minkä kirjan toivot ehtiväsi lu-
kea? 

Matti Alahuhdan: Johtajuus, sain sen 
tyttäriltä isänpäivälahjaksi 

Unelmiesi harrastus (jota et ole 
vielä ehtinyt tai joskus haluaisit 
harrastaa) 

Purjehdus ilman kiirettä jossain Välime-
rellä

Lionsurasi
MEDLEM 00-01, RF ZON ANSVARIG 06-07, TREAS 07-
08, SECY 09-10, VICE PRES 10-11, PRES 11-12, PAST 
PRES 12-13, DIR 13-14, VZO, 13-14, ZO 14-15, GR-Mö-
teschef 15-16, LQ mötes-koordinator 15-16, PZO 15-16, RC 
15-16.

Jäsen 00-01, Punainen Sulka-kampanjan lohkon vastaava 
06-07, rahastonhoitaja 07-08, sihteeri 09-10, varapresidentti 
10-11, presidentti 11-12, edellinen presidentti 12-13, direktor  
13-14, lohkon varapuheenjohtaja 13-14, lohkon puheenjohta-
ja  14-15, KVN-kokouspäällikkö 15-16, Lions Quest kokous-
koordinaattori 15-16, edellinen lohkon puheenjohtaja 15-16, 
alueen puheenjohtaja 15-16.

Parhaat lionskokemuksesi
När jag fick äran att arrangera ett tre dagar lång besök av IVP 
Wayne Madden i maj 2012. Även NSR och ALLI utbildningen 
i Rovaniemi för en månad sedan var en fantastisk upplevelse.

Kun minulla oli kunnia järjestää VIP Wayne Maddenin kol-
mepäiväinen vierailu Ahvenanmaalla toukokuussa 2012. 
Myös NSR ja ALLI-koulutus Rovaniemellä tammikuussa 
2016 oli fantastinen kokemus.

Miten toivoisit Lionsjärjestömme 
uusiutuvan lähivuosien aikana?
Jag önskar att alla Lions i Finland en dag får jobba under 
samma förutsättningar oberoende av kön, ålder, ort eller mo-
dersmål.

Toivon että kaikki Lionit Suomessa jonakin päivänä saavat 
tehdä lionstyötä samoilla ehdoilla sukupuoleen, ikään, paik-
kakuntaan ja äidinkieleen katsomatta.

Mitkä ovat muut harrastuksesi 
lionstoiminnan lisäksi?
Jag spelar badminton och golfar om jag hinner. Jag är gärna 
på sjön och seglar, surfar, åker, vattenskidor eller fiskar. Sedan 
har jag länge varit med i JCI, Juniorhandelskammaren där jag 
nu är Senator, som är en typ av internationell hedersmedlem 
i organisationen.

Pelaan sulkapalloa ja golfaan jos aika siihen riittää. Olen 
mielelläni merellä ja purjehdin, surfaan,  harrastan vesihiih-
toa tai kalastelen. Olen kauan ollut Nuorkauppakamarin jäsen 
missä nyt olen Senaattori joka vastaa tietynlaista kansainväl-
istä kunniajäsen-luokkaa organisaatiossa.

Minkä kirjan toivot ehtiväsi lukea? 
Om jag hade tid skulle jag läsa en bok av Dan Brown eller 
Robert Ludlum.

Jos olisi aikaa, lukisin Dan Brownin tai Robert Ludlumin 
kirjaa.

Unelmiesi harrastus (jota et ole vielä 
ehtinyt tai joskus haluaisit harrastaa) 
Jag skulle gärna någon gång i framtiden vilja jobba med Lions 
internationellt i någon form, då jag brinner för Lions och äls-
kar att lära känna nya människor världen över.

Haluaisin joskus tulevaisuudessa työskennellä jossakin muo-
dossa Lions-organisaation kansainvälisten asioiden parissa 
koska olen niin innostunut Lions-asiasta ja haluan oppia tun-
temaan uusia ihmisiä ympäri maailmaa.
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Lahjoitus luovutettiin juhlakokouksen yhteydes-
sä. Lahjoitusta olivat vastaanottamassa Loimaan 
Keskuskoulun rehtori Jarmo Rasi, sähköisistä 
oppimateriaaleista vastaava opettaja Anna-Reet-
ta Aalto sekä kouluneuvoston puheenjohtaja 
Vera Kortelainen. Koululta saadun palautteen 
mukaan lahjoitus parantaa merkittävästi sähköi-
sen oppimateriaalien hyödyntämistä osana kou-
lutyötä. 

Juhlapäivän ohjelmaan kuului myös kunnia-
käynti edesmenneiden Lions-veljien haudoilla.

Juhlapäivä huipentui iltajuhlaan, jota vietet-
tiin yhdessä 70 juhlavieraan kanssa. Juhlakansa 
koostui klubiveljistä, heidän puolisoistaan sekä 
lähialueen Lions-klubien edustajista. Myös pii-
rikuvernööri Ari Lindell kunnioitti juhlaa läsnä-
olollaan. Iltajuhlassa myönnettiin kahdelle an-
sioituneelle veljelle Melvin Jones jäsenyys. Tä-
män huomionosoituksen saivat osakseen Seppo 
Rantala sekä Mikko Paljakka. Juhlassa nautitun 
illallisen lomassa kuultiin pianomusiikkia, klu-
bin historiikki sekä puhe leideille. Edellä mai-
nittujen ohjelmanumeroiden yläpuolelle kohosi 
illan kruunannut ritariksi lyöminen. Arne Rita-
ri -säätiön myöntämä Lions-Ritari -nimityksen 
sai useita vuosia esimerkillistä ja pyyteetöntä 
Lions-työtä tehnyt Lassi Harala. Näiden juhlal-
lisuuksien jälkeen ilta jatkui tanssin pyörteissä.

1.7.1955 perustettu Lions Club Loimaa (LC 
Loimaa) on vanhin Loimaalla toimiva ja 43. 
Suomeen perustettu Lions Club. Kuluvalla toi-
mintakaudella LC Loimaan presidenttinä toimii 
Yrjö Riikonen ja jäseniä on 49.

Teemu Levomäki
LC Loimaan tiedotussihteeri

LC Loimaa vietti 60-vuotisjuhlaansa perjantaina 6.11.2015. Klubimme alkuperäisten sääntöjen mukaan juhlavuosien perin-
teisiin kuuluu vuosittaisten avustusten lisäksi tukea paikallista avustuskohdetta merkittävällä, erikseen päätetyllä summalla. 
60-vuotisjuhlan yhteydessä jaettavan lahjoituksen suuruudeksi kertyi 10 000 euroa. Lahjoitus kohdistettiin Loimaan Keskus-
koulun oppilaille, joille hankittiin 40 kappaletta iPad mini tablet -tietokoneita. Lahjoituksen tavoitteena on kehittää koululais-
ten mahdollisuuksia soveltaa nykyteknologiaa opintomateriaalin luonnollisena osana. 

Juhla-avustuksen luovutus. Kuvassa vas. sihteeri Timo Ylinen ja lahjoituksen 
luovuttaja presidentti Yrjö Riikonen sekä  vastaanottajat Anna-Reetta Aalto, 

Vera Kortelainen ja Jarmo Rasi.

Kunniakäynnillä edesmenneiden Lions-veljien haudoilla.

Piirikuvernööri Ari Lindell lyö Lassi Haralan ritariksi.Kuvassa vasemmalta piirikuvernööri Ari Lindell, Melvin 
Jones jäsenyydellä palkitut veljet Seppo Rantala ja 

Mikko Paljakka sekä presidentti Yrjö Riikonen

Lions Club Loimaa 60 vuotta
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Vasemmalta lionsritari Hannu Haapasalo ja Martti Nummi sekä lady MJF 

Eija Nummi. Seuraavana lady Pirjo ja lionsritari Timo Ristolainen. 

Oikealla lion Pasi Eriksson ja ladynsä, uusi Melvin Jones -jäsen Auli-Maija 
Poutanen. Kuvassa oikealla istumassa ainoa vielä aktiivisesti toiminnassa 

mukana oleva perustajajäsenemme, lionsritariveli Jouko Erjala

Illansuussa klubiveljet perinteisesti hiljentyivät hetkeksi edesmenneitä 
klubiveljiään muistaen Ylikulman rukoushuoneella. Kynttilöitä 

sytyttämässä lionveljet Olavi Lindholm ja Tapio Nurmi.

Puoli vuosisataa paikallisesti palvellen

LC Perniö 50 vuotta LC Perniö juhli 50-vuotistai-
valtaan näyttävästi toiminta-
alueellaan, entisten Särkisalon 
ja Perniön kuntien sijoilla. Juh-
lapäivänään 7.3.2015 klubilla 
oli runsaasti ohjelmaa: Kun-
niakäynnit sankarihaudoilla, 
stipendien luovutustilaisuus ja 
illalla edesmenneitten veljien 
muistelutuokio. Päivän päät-
teeksi vietettiin upea iltajuhla.

Juhlapäivänään klubi luovutti 1500 euroa 
moneen kohteeseen omalla alueellaan, 
lapsista veteraaneihin asti. Koko toimi-
kauden lahjoitusten määrä noussee noin 
25.000 euroon! Tämän mahdollistaa mm. 
jokavuotinen Perniön Seudun Joulu-leh-
den julkaiseminen. Lehden julkaisu on 
klubimme pääaktiviteetti, ja lehti oli jo 
28. joululehtemme.

Iltajuhlan erityiset kutsuvieraat olivat 
kesäperniöläinen PID Aimo Viitala sekä 
kolmesta vielä elossa olevasta perusta-
jajäsenestä edelleen aktiivisesti mukana 
oleva jäsen, lionsritari Jouko Erjala, lei-
jonaveteraani, joka pärjää edelleen hyvin 
nuorempien rinnalla. Perustajäsenemme 
rintapieleen lisättiin myös 50-vuotisjäse-
nen Chevronmerkki.  PID Viitala luovutti 
hänelle sekä istuvalle presidentille Janne 
Erikssonille ja lionsritari Aarto Alanteel-
le Certificate of Appreciation -tunnustuk-
sen.

Iltajuhlassa 50-vuotisen toiminnan 
merkeissä PDG, ARS-toimikunnan pj. 
Heikki Mäkelä löi DG Pertti Tenhusen 
avustamana kolme uutta lionsritaria. 
Uudet ritarimme ovat klubiveljet Hannu 
Haapasalo, Martti Nummi ja Timo Ris-
tolainen. LC Perniöllä on nyt yhdeksän 
AR-killan jäsentä.

Juhlapäivän organisointi oli toimi-
kunnan puheenjohtajan, lionsritari Pekka 
Paakkasen luotettavissa ja kokeneissa 
käsissä. Tuttuun tapaan myös veljet Ilkka 
Leikkonen ja Jorma Saaristo rikastuttivat 
leppoisilla musiikkiesityksillään juhlaa.

Klubimme ladytoiminta on epäviral-
lista, mutta sitäkin tukevampaa veljien 
toiminnan rinnalla. Ladyt keräävät myös 
varoja lahjoituksia varten. Juhlavuonna 
heidän tukensa eri tavoin on ollut tärkeää.

Lady Auli-Maija Poutanen palkittiin 
ladyjen aktiivisuudesta Melvin Jones 
-jäsenyydellä. MJ-jäsenyys on klubille 
järjestyksessään kolmas. Kaikki huomi-
onosoitukset ovat hyviä saavutuksia maa-
seutuklubilta, vaikka toiminta-alueemme 
onkin nyt osa suurta Salon kaupunkia.

Olemme tukeneet kokoustilaa käyt-
tämällä tyhjentynyttä Perniön entistä 
kunnantaloa. Sen omistaa ja ylläpidosta 
vastaa Pro Perniö.

Kaikista annetuista ja saaduista huo-
mionosoituksista 42 veljen klubi on sa-
malla kertaa sekä ylpeä että nöyrä.



JALOPEURA 201616

Perustamisjuhlat Ilmarisissa 
Liedossa on ollut pitkään kaksi toimivaa Lions–klubia mutta tarve naisklubille 
kasvoi niin suureksi, että muutama aktiivi – osa jo entuudestaan lionia – ryhtyi-
vät ajatuksista tekoihin. Puskaradio sekä muutama lehtiartikkeli aiheesta pai-
kallislehdessä ja uuden klubin perustamiseen vaadittu jäsenmäärä oli koossa. 
Tosin junaa ei pysäyttänyt enää mikään, vaan jäseniä tuli roimasti yli odotusten.

Perustamiskokouksessa 29.4.2015 
29 perustajajäsentä allekirjoitti ni-
mensä perustamiskirjaan. Klubin 
nimeksi valittiin Ilmatar, joten klu-
bista tuli LC Lieto/Ilmatar. Nimi ku-
vaa vahvaa ja aikaansaavaa naista, 
edelläkävijää, Kalevalan esikuvan 
mukaisesti.

LC Lieto/Ilmattaren ensimmäi-
seksi presidentiksi valittiin Agneta 
Stigzelius-Troberg ja pääsääntöinen 
kokouspaikka on Asemanseudun 
Kauppa ja kahvila. Klubin toiminta 
lähti ripeästi liikkeelle – Ilmatta-

ret tekivät ensiesiintymisen Liedon 
Mikkelinmarkkinoilla lokakuun 
alussa.

Perustamisjuhlan pitopaikaksi 
oli luontevaa valita Ilmaristen mat-
kailutila, jonka puitteet sopivat ar-
vokkaaseen charterjuhlaan. 

Lauantaina 14.11.2015 pidetyssä 
lämminhenkisessä juhlassa Ilmat-
taret saivat onnitteluja sekä terveh-
dyksiä alueiden klubeilta. Paikan 
päällä juhlassa oli mukana mm. pii-
rikuvernööri Ari Lindell sekä Suo-
men Lions-liiton varapuheenjohtaja 

Heikki Hemmilä. 
Juhlapuheen Ilmattarille piti lii-

ton entinen puheenjohtaja, todelli-
nen pitkän linjan lion Lasse Karen, 
LC Lieto. 

Juhlan puheissa sekä pöytäkes-
kusteluissa kävi selväksi palvelu-
järjestöjen tarpeellisuus juuri nyt. 
Taloudellisen tuen lisäksi tarvitaan 
apua jaksamiseen arjessa. 

Teksti ja kuvat
Heidi Knuutila

LC Lieto/Ilmattaret vasemmalta Agneta Stigzelius-Troberg, Heidi Porrasoja, Arja Heinonen, Raija Tenhunen, Heidi Knuutila, 
Minna Manner, Sari Pitkänen, Heidi Rouhiainen, Sari Sierimo-Haarre ja Päivi Teerimäki. Takana Suomen Lions-liiton varapu-
heenjohtaja Heikki Hemmilä, Raija Forss, IPDG Pertti Tenhunen, edessä Ilmattarien kummi Teija Roos, LC Paimio/Aallotar
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60-åriga Lions Club Mariehamn

Lions Club Mariehamn fi-
rade sitt 60-årsjubileum 
den 30 januari 2016. Då 
hade det nästan på da-
gen gått 60 år sedan man 
ordnade sin chartertill-
ställning på Ålands Sjö-
fartsmuseum. Fadder-
klubbarna kom från väst 
och ost d.v.s. Lions Club 
Norrtälje och Lions Club 
Turku-Åbo.  Klubben är 
nu en av de största klub-
barna inom Finlands Li-
onsförbund och har en 
livlig aktivitetsverksam-
het. 

Ordförande för Finlands Lionsförbund, CC Jari Rytkönen presenterar förbundets 
lyckönskningsplakett för LC Mariehamns president René Engman. Foto: BVL.

– en lionsklubb i miljonklassen

I den historik som utkom i samband 
med jubiléet kan man läsa att klubben 
under de senaste tio åren har gett bi-
drag till en summa som överstiger 220 
000 euro. Under de gångna 60 åren har 
man uppskattningsvis delat ut betydligt 
mer än 1 000 000 euro som använts för 
utsatta personer och för andra allmän-
nyttiga ändamål. Man har inte bara stött 
lokala behov utan även på ett betydande 
sätt deltagit i nationella och internatio-
nella serviceaktiviteter.

Redan till julen 1955 startade verk-
samheten med en julklappsinsamling 
till förmån för barnen vid barnhemmet 
i Mariehamn. Dessutom gjordes bok-
insamling till sanatoriet. År 1956 sam-
lades 300 000 mark in till Ungernhjäl-
pen. Den nygrundade klubben var aktiv 
och kreativ. Det ordnade maskerader, 
kungsängsliljor planterades i Tullarns 
äng, glasskalas ordnades på barnhem-
met, julklappar till barnhemsbarnen och 
till sjukhusets barnavdelning delades ut, 
1 500 kg äpplen skickades till barnhem 
och barnsjukhus i Helsingfors, pengar 
samlades in till museifartyget Pom-
merns underhåll m.m. Allt sedan dess 
har klubben arrangerat evenemang så-
som Dansgalan, Slemmerntippningen 
och Loppmarknaden.

Jubileumssupén på restaurang Nautical  
30.1. gav en alldeles förträfflig bild av 
hur klubben fungerar. Under ledning av 
toastmastern Lars Sundblom steg stäm-
ningen till oanade höjder från första 
stund. Talen, snapsvisorna och limerick-
arna avlöste varandra. President René 
Engman fick i flera repriser ta till orda 
och i ett av de mera allvarligt hållna, 
konstaterade han att man i klubben vill 
följa de traditioner som under årtionden 
har skapats och att man i umgänget mel-
lan klubbmedlemmarna skall ha roligt 
trots att det i själva verksamheten finns 
ett nog så allvarligt syfte.

Vid det här tillfället delade man även 
ut ett antal Chevrons för långvarigt 
medlemskap, man uppmärksammade 
de som under 50 år varit medlemmar 
och lion Tor-Erik Landgärds tilldelades 
Melvin Jones-medlemskap.

Vid festen representerades Finlands Li-
onsförbund av dess ordförande, CC Jari 

Rytkönen med maka Taru och A-distrik-
tet av distriktsguvernören, DG Ari Lin-
dell med maka Jaana. 

I anledning av jubiléet gav man även ut 
förstadagsstämplade Lions Club Marie-
hamn specialfrimärken i den åländska 
postens regi. 

I det pressmeddelande som klubben gav 
ut inför jubiléet nämns följande: vid ett 
månadsmöte för ett tag sedan deltog 
”Tuffe” Lindström från San Francisco 
(och Vestanträsk). Han konstaterade att 
Finlands Lions anses vara bäst i världen, 
och eftersom LC Mariehamn är en av 
de främsta klubbarna i Finland torde vi 
också höra till de bästa i världen!

Rätt eller fel, men LC Mariehamn är i 
alla fall glad över att man kan bidra till 
det goda i samhället.

Bo Lindberg
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rakentamista tms. Apurahaa voidaan ha-
kea toukokuun 2016 loppuun mennessä. 
Tämä korotettu apuraha on tarjolla vain 
tämän kauden ja vain nuorisoa koske-
vaan toimintaan.

Muutoin säätiön apurahat ovat aiem-
pien vuosien mukaiset. Normaalisti apu-
rahaa myönnetään 0-50 prosenttia klubin 
hankinnasta. Pienin myönnettävä apura-
ha on 500 € ja suurin enintään 10.000 €. 
Säätiö avustaa vain klubin hankkimia ja 
maksamia tarvikkeita. Työkustannuksia 
ei avusteta. Apurahoja voi saada 3 vuo-
den välein. 

UUDISTUNEET ADRESSIT

Adressit ovat uudistuneet ja ne ovat mo-
nikäyttöisiä. Voimme lisätä adressien 
käyttöä omissa ja klubin tarpeissa. Ad-
ressit soveltuvat iloon, suruun, onnitte-
luun ja stipendien lahjoitusten yhteydes-
sä.

ARNE RITARI -SÄÄTIÖ 30 VUOTTA

Aloitteen erityisesti suomalaisen lions-
toiminnan tueksi perustettavasta rahas-
tosta tai säätiöstä teki Vammalan lions-
klubi. Suomen Lions-liitto ry hyväksyi 
ehdotuksen ja ryhtyi perustamaan sää-
tiötä.

Arne Ritarilta kysyttiin lupaa nimetä 
uusi säätiö hänen oman nimensä mukai-
sesti ja lupa saatiinkin.

Näin Arne Ritari-säätiö perustettiin 
kuvernöörineuvoston kokouksessa Kan-
kaanpäässä 15.2.1986.

SÄÄTIÖN TARKOITUS

Säätiö jakaa apurahoja suomalaisen 
lionstyön tukemiseksi. Tukea voivat saa-
da klubit yksinään tai yhdessä, sekä piiri- 
että liittotason aktiviteeteissa. Säätiöllä 
on myös omia palveluohjelmia. Monien 
suurten palveluprojektien toteuttaminen 
ja kehittäminen on mahdollistunut sääti-
öltä saadun tuen turvin.

Jokainen säätiön saama euro palautuu 
takaisin kotimaan palvelun tukemiseen.

Viime kaudella 2014-2015 säätiö 
teki 118 apurahapäätöstä. Liiton ”Kiitos 
veteraanit”-kampanja oli säätiön erityi-
nen avustusohjelma. Vuode aikana jaet-
tiin 134.000 € suomalaiselle palvelutyöl-
le.

MISTÄ SÄÄTIÖLLE VARAT?

Varansa säätiö saa jäsenten hankkimista 
AR-adresseista ja Lions-ritarien arvoni-
mityksistä. Lions-ritarin arvoja voivat 
antaa kaikki Suomen lionsklubit ansioi-
tuneille jäsenilleen. Charterpresidentit, 
vuosien takaiset perustajajäsenet, piirin, 
liiton ja kansainvälisten tehtävien hoi-
dosta vastanneet ansaitsevat kiitoksensa.

Myös erityisen ansiokas klubitoimin-
ta voi olla perusteena AR-ritariudelle. 
Suomessa on tällä hetkellä noin 24.500 
lionia, joista ritarin arvo on myönnetty 
1680 lionille. Näin säätiön juhlavuonna 
on klubeilla erityistä aihetta palkita an-
sioituneita jäseniään Arne Ritari-killan 
jäsenyydellä.

30. JUHLAVUODEN PAINOPIS-
TEENÄ NUORET

Tällä kaudella 2015-2016 erityistuen 
kohteena ovat nuoret. Klubeilla on mah-
dollisuus hakea 30-vuotisjuhlavuoden 
apurahaa nuorisotyön tueksi. Apurahaa 
myönnetään korkeintaan  60 % klubien 
hankkimista tarvikkeista. Edellytetään 
myös, että klubit tekevät työtä yhdessä 
nuorten kanssa. Vaikkapa korjaustyötä, 

Suomen lionismin ”maahantuoja” Arne Ritari sai omaa nime-
ään kantavan säätiön 30 vuotta sitten. Säätiön tavoitteena oli 
jo alusta alkaen toimia Suomen lionstoiminnan tukena ja koti-
maisen palvelutoiminnan edistäjänä. ARS, Arne Ritari -säätiö 
auttaa leijonia auttamaan. Samalla voimme kiittää ja kunni-
oittaa kanadansuomalaisen Arne Ritarin panosta Suomen 
lionstoiminnan aloittajana.

A-piirin AR-toimikunnan puheenjohtajuus vaihtui. 6 vuotta toimikunnan puheenjohtajana 
toiminut PDG Heikki Mäkelä ojentaa ritarimiekan seuraajalleen PDG Reino Laineelle

A-PIIRIN ARS -TOIMIKUNTA

PDG, ARS-DC Reino Laine, pj. 
puh. 040 501 222 

Markku Patrikainen,  
adressivastaava 
puh. 0400 280 859

DG Ari Lindell 
puh. 050 544 2979

1.VDG Ulla Rahkonen 
puh. 040 543 0422

2.VDG Risto Paukku 
puh. 0400 526 566

DC Bo Lindberg
puh. 050 542 6806
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Vasemmalta Arne Ritari -säätiön hallituksen pj VDG Tapani Matintalo, Arne Ritari -säätiön hallituksen Vpj PDG Reino Laine,
PDG Lasse Karén ja Lionsritari Anne Karén LC Turku/Aurora, Lionsritari Vesa Liukkonen LC Kustavi ja lady Satu Siusluoto, 

puoliso Tuula ja Lionsritari Raimo Katila LC Pöytyä, puoliso Marja-Leena ja Lionsritari Martti Palo LC TurkuSuikkila, ARS-DC Heikki Mäkelä

ARNE RITARI - MELVIN JONES -JUHLA 6.3. TURUSSA

Eino Vepsä lyötiin Arne Ritari-säätiön ritariksi 
LC Loimaa/Tähkän itsenäisyyspäiväjuhlassa 5.12.

Ritariksilyöjänä DG Ari Lindell.

LC Uusikaupunki/Merettarien 5-vuotisjuhlassa 
ritaroitiin Charter-presidentti Pirjo Koskenrouta. 

Ritariksilyöjänä Erkki Ääritalo, klubin perustajakummi.
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Punainen Sulka 2017
Leijonien lahja Suomen nuorille - Tue nuorta itsenäisyyteen

Punainen Sulka on ollut jo vuoden 1972 keräyksestä Lions-
toiminnan tunnetuin ja menestyksekkäin brändi. Silloin keräys 
tuotti nykyrahassa 6 miljoonaa euroa syövän torjuntaan. Tuot-
toisin kampanja oli sotaveteraaneille suunnattu kolmas Punai-
nen Sulka vuonna 1984, jolloin kerättiin ennätykselliset 8,4 
miljoonaa euroa. Nyt käynnissä oleva Punainen Sulka 2016-
2017 on 7.kerta  lajissaan. 

Punaisen Sulan kohteena on siis 100 vuotta täyttävän it-
senäisen Suomen nuoriso. Teemana on Tue nuorta itsenäi-
syyteen. Tuotto kohdistetaan yhdessä keräyskumppaniemme 
kanssa erityisesti neljään osa-alueeseen: Syrjäytymisen estä-
minen, Päihteettömyys, Elämänhallinta ja Mielenterveys. 

Kumppaneiden kanssa vaikuttavuutta

Tuotto siis kohdennetaan ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön 
sekä syrjäytyneiden nuorten parissa työskenteleville keräys-
kumppaneille. Neljännes tuotosta palautuu klubien omaan, 
paikalliseen nuorisotyöhön klubin muodollisesta kohdistetusta 
anomuksesta. 15 prosenttia tuotosta jaetaan Lions-liiton nuo-
risotyölle, jollaista meidän omaa toimintaa ovat esimerkiksi 
Lions Quest -koulutus junioriseurojen valmentajille ja Vastuu 
on meidän -opasvihkosten tuottaminen. 

Kolmannes jaetaan valtakunnallisesti toimivien, luotet-
tavien yhteistyökumppanijärjestöjen kautta. Tästä osuudesta 
puolet ohjataan Tukikummit -säätiön kautta. Tukikummit-sää-
tiön taustalla on tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja Hjal-
lis Harkimon yhteinen huoli nuorten syrjäytymisestä. Säätiö 
käyttää avustuskanavanaan Kirkon diakoniarahastoa. Säätiön 
varoja käytetään vain hankkeisiin, johon ei ole saatavissa yh-
teiskunnan tukea. Muista valtakunnallisista keräyskumppa-
neista Näkövammaisten Keskusliitto tulee järjestämään lei-
ritoimintaa ja erilaisia tapahtumia näkövammaisten nuorten 
elämän ja vertaistuen tukemiseen. Suomen Partiolaiset - Fin-
lands  Scouter ry tekee vapaaehtoistyötä vuosittain 3 miljoo-
naa tuntia, tavoittaen 65000 lasta ja nuorta. Punaisen Sulan 
kautta tuleva avustus kohdistetaan kansalaiskasvatuksen oh-
jelmaan. Tässä ohjelmassa esimerkiksi leireillä eri ikäryhmille 
annetaan erilaisia vastuutehtäviä, jotta lapset ja nuoret kasva-
vat vastuunottoon itsestä ja ryhmästä. Ehkäisevä Päihdetyö 
EHYT järjestää osuudellaan nuorille muun muassa päivälei-
ritoimintaa, kouluttaa ohjaajia, hankkii myös harrastevälineitä 
ja kannustepalkintoja. Aseman Lapset ry:n Walkers-toiminta 
laajentaa entisestään eri puolille maata Walkers-toimintaa, jos-
sa nuoret kohtaavat aikuisen ja voivat keskustella heidän kans-
saan asiasta kuin asiasta. Nuorten Mielenterveysseura YEESI 
kehittää nuorille uusia tapoja toimia vapaaehtoisena, järjestää 
graffiti- ja mediapajoja ja kehittää verkkovapaaehtoistoimin-

Punaiseen Sulkaan on A-piirissä sitouduttu vah-
vasti. Lähes jokainen piirin klubi on sitoutunut 
kampanjaan omien voimavarojensa mukaises-
ti. A-piirimme tavoitteena on kerätä lähes 350 
000 Suomen nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. 
Keräys tapahtuu 100-vuotiaan Lions-liikkeen ja 
100-vuotiaan Suomen juhlavuoden kunniaksi.

taa. Lasten ja nuorten säätiö kehittää omalla osuudellaan taidete-
rapiatyötä. Jäljelle jäävän 7 % käytämme yhteistyöhankkeeseen 
nuorten elämänhallintataitojen kehittämiseksi.

Jokainen klubi mukana omalla tavallaan

Piirin klubit ovat viime syksyn ja tämän talven aikana miettineet ja 
suunnitelleet parasta omalle klubille sopivinta tapaa kampanjan to-
teuttamiseen. Klubin perinteiset varainkeräystavat ovat aktiviteet-
tituottojen lahjoitukset keräykseen, kampanjatuotteiden myynti ja 
lipaskeräykset.. 

Kampanjan rahankeräyslupa on ollut voimassa 1.1.2016 läh-
tien, mutta kampanja lähtee voimalla käyntiin Punaisen Sulan 
avajaisjuhlan 19.3.2016 jälkeen. Jo nyt klubit voivat lahjoittaa 
aktiviteettivarojaan kampanjaan (Pikastartti-klubi-lahjoitukset) ja 
sovittaessa aloittaa keräystoiminnan ja tuotemyynnin. 

Tavoite on esimerkiksi, että vuonna 2017 jokaisen suomalaisen 
rinnassa on lionin myymä Punainen Sulka.

Vauhditusta  kampanjahuipuilla

Lions-liiton Punaisen Sulka -toimikunta tukee klubeja tiedotus-
kampanjoilla, sekä mm. Sulkalähettiläiden (julkisuuden henkilöt) 
ja yhteistyökumppanien avulla. A-piirin Punainen Sulka -toimi-
kunta (Tommi Virtanen, Marja-Leena Knuutinen, Ulla Rahkonen, 

PDG Tommi Virtanen, PuSu-piirikoordinaattori
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Bo Lindberg, Reino Laine, Erkki Ääritalo, 
sekä 2016-2017 alueen puheenjohtajat) tu-
kee klubeja mm. koulutuksella, tiedottami-
sella ja yhteisprojekteja suunnittelemalla. 
Syksyllä 2016 on suunnitteilla Punainen 
Sulka -risteily, keväällä 2017 alueellisia 
sulkakonsertteja ja mahdollisesti yhteinen 
tempaus toukokuulla. Punaisen Sulan val-
takunnallinen tuotto julkaistaan ja jaetaan 
Hyvän päivänä 8.10.2017. Paikallistoimin-
taan käytettävä neljännes tuloutetaan takai-
sin klubeille kauden 2017 - 2018 syksyllä 
jaettavaksi paikalliseen, klubin itse päättä-
mään nuorisotyöhön. 

Punainen Sulka 2017 tulee näkymään 
mediassa. Tällöin klubien omat aktiviteetit 
saavat helpommin näkyvyyttä paikallisissa 
tiedotusvälineissä. Näin klubit voivat suun-
nitella omia keräysaktiviteettejaan hyödyn-
tääkseen suurta mediahuomiota.  

Päätetyt kampanjahuiput: 
•	 19.3.2016 – 20.3.2016 – keräyksen avajaiset ja sen jälkeinen päivä
•	 5.5. – 8.5.2016 kevään yleisölle suunnattu jakso
•	 18.7. – 24.7.2016 Suomi Areena Porissa
•	 6.8.2016 Hamina Tattoo (alustava)
•	 8.10.2016 Hyvän Päivä
•	 3.12.2016 vapaaehtoistyön päivän tapahtumakokonaisuudet ja Juha Tapion konsertti  

Hartwall Arenalla
•	 14.2.2017 Ystävän päivä
•	 7.6. – 11.6.2017 (7.6. lionstoiminnan 100-vuotispäivä ja  9.6. – 11.6. Joensuun vuosikokous)
•	 8.10.2017 Punainen Sulka 2017 keräyksen päätösjuhla ja keräystuloksen luovuttaminen  

lahjana 100-vuotiaan itsenäisen Suomen nuorisolle

Punainen Sulka osana piirin omaa 
hanketta

On päätetty, ettei kaudella 2016-2017 
tulla järjestämään muita valtakunnallisia 
varainhankintaprojekteja. Kaudella 2017 
– 2018 alkaa A-piirin oma lastensairaalan 
tukihanke yhdessä TYKS:n kanssa. Ta-
voitteena on järjestää vanhempien ja ystä-
vien mahdollisuutta tukea sairastavaa lasta 
läsnäololla ja vierailuilla sairaalassa muun 
muassa ns. Leijona-huoneilla. Tämä on 
yksi tapa tukea paikallista nuorten syrjäy-
tymisen ehkäisyä. Klubeilla on tässä mah-
dollisuus käyttää omalle klubille palautuva 
osuutensa Punaisesta Sulasta. 

Punaisen Sulka on brändi, josta Lions-
toiminta tunnetaan. Punainen Sulka -kerä-
ys vaatii meidän kaikkien yhteistä työtä ja 

ennakkoluulotonta ideointia kampanjan 
paikalliseen toteuttamiseen. 

Punainen Sulka on mahdollisuus 
näkyä paikkakunnalla yhdessä keräys-
yhteistyökumppaneiden kanssa nuorten 
hyvän tulevaisuuden eteen tehtävässä 
työssä. Ja kun kesällä 2017 kampanja 
on onnistuneesti toteutettu, on viimeis-
tään aika miettiä miten parhaalla mah-
dollisella tavalla omalle paikkakunnalle 
jaettavaksi palautuva 25 prosenttia käy-
tetään. Kuinka voimme omassa klubissa 
ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja tukea 
yhteiskunnan ulkopuolelle pudonneiden 
nuorten selviytymistä? Otamme vastaan 
haasteen tukea nuorta itsenäisyyteen.

Tommi Virtanen
Punainen Sulka -piirikoordinaattori
107-A

Punainen Sulka -kampanjan avaus ja 
ARS-juhla Tampere-talossa 19.3.2016.
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LIONS 
QUEST
elämisen- 
taitoja

Lions Quest -elämisentaidot nivoutuvat 
päivähoidon elämään. Ne ovat yhdessä-
olon taitoja, joita tuetaan arkipäivän eri 
tilanteissa. Niitä varten ei tarvita erilli-
siä nimikkoviikkoja tai -päiviä vaan ne 
ovat kasvattajan tapa toimia lasten kans-
sa. Questin toimintatavoissa korostuu 
opettajan/aikuisen esimerkki ja malli 
korostuvat meillä. Lions Quest -materi-
aali toimii hyvänä apuna ja vinkkipank-
kina, josta löytää valmista materiaalia 
helposti.

Jokaista ryhmää ja lasta kannatel-
laan hyvään yhdessäoloon. Kaikki al-
kaa myönteisen ilmapiirin luomisesta 
ja ryhmäytymisestä. Pyrkimyksenä on 
myös lapsen itseluottamuksen vahvista-
minen. Meillä tämä kaikki pyritään te-
kemään lapsilähtöisesti kunnioittaen jo-
kaisen lapsen ja ryhmän erityispiirteitä.

Ihan pienten kanssa Lions Quest  -ma-
teriaalin käyttö ei suoranaisesti onnistu, 
mutta siinä on paljon hyvää myös heille. 
Pienten kanssa lähdetään yhdessä opet-
telemaan näitä tärkeitä elämisentaitoja. 
Yhdessä pyrimme luomaan positiivisen 
vuorovaikutuksen mallin; harjoittelem-
me kaverin lempeää kohtelua ja opimme 
tärkeät sanat kuten kiitos ja anteeksi.

Koulutuksessa saimme mallia Nallen 
käyttämisestä kasvatuksen tukena.

Nalle toimiikin hyvänä apuopettaja-
na pienten ryhmässä. Nallen kanssa on 
esimerkiksi hyvä opetella erilaisten tun-
teiden nimeämistä; miltä nallesta tuntuu 

jos kaveri tönäisee tai miltä taas silloin 
kun kaveri halaa tai silittää toista. Nal-
len avulla olemme myös miettineet yh-
dessä mitä tarvitaan että meillä on kivaa 
ja hyvä olla. Nalle tarvitsee tietenkin 
myös lepoa ja ravintoa.

Nallesta muodostuu nopeasti tärkeä 
osa ryhmää ja sen avulla on helpompi 
saada pienet miettimään tärkeitä juttuja.

Vatupassi-koulutusmateriaalissa on 
yhtenä myönteisen ilmapiirin aiheena 
auttaminen ja siihen liittyviä vinkkejä. 
Esikoulussa tulee päivittäin tilanteita, 
joissa voi auttaa toista ja näin tukea 
hyvää yhdessäoloa. Yhdessä lähdetään 
luistelemaan. Koska luistinradalle on 
matkaa ja kaikilla on painavat reput 

mukanaan, niin yhdessä päätimme ottaa 
pulkat avuksi. 

Yhdessäoloon ja vuorovaikutukseen 
liittyen kuuntelemisen taito on todella 
tärkeä. Ryhmässä ei aina voi saada heti 
omaa puheenvuoroa ja jokaista pitäisi 
kuunnella vuorollaan. Joskus tilanne 
muuttuu yleiseksi hälyksi ja levotto-
muudeksi. Tällöin olemme ottaneet ta-
vaksi ”hipsuttaa”. Eli aikuinen ei huu-
da hiljaisuutta, vaan heiluttaa sormiaan 
merkiksi hiljaisuuspyyntönä. Lapset 
huomaavat yksi kerrallaan hipsutuksen 
ja alkavat itsekin hipsuttaa. Hetken ku-
lutta kaikki lapset hiljenevät ja hipsut-
tavat.

Keväällä 2015 Pöytyältä osallistui neljä 
lastentarhanopettajaa Turussa järjestet-
tyyn Lions Quest -koulutukseen. Koulutus 
tuki hyvin kunnan jo olemassa olevia kas-
vatussuuntauksia kuten lapsilähtöisyyt-
tä ja osallisuutta, mutta antoi samalla 
paljon myös uusia ideoita ja materiaalia.

Pulkkia ei ole kaikille, joten jokainen vuorol-
laan saa olla apulainen ja vetää pulkkaa, jossa 
on kavereiden luistinreppuja ja -kasseja. Yl-
lättävää ja mukavaa, että halukkaita pulkan 

vetäjiä on aina enemmän kuin tarvetta. 
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Taustalla näkyy lasten toiveiden puu, 
johon kerätään lasten toiveita esim. 
mitä haluaisi, että esikoulussa tehtäi-
siin. Syksyllä toiveet kirjattiin lasten 
piirtämiin värikkäisiin lehtiin ja talven 
tullen ne vaihtuivat puussa kiipeäviksi 
oraviksi. Puun toiveita päivitetään aika 
ajoin lasten ”palavereissa”. Näin lapset 
ovat osallisina toiminnan suunnitteluun 
ja päätöksentekoon.

Lasta tulisi aina kehua. Ohjeenamme 
on ollutkin: kehu lapsi päivässä. Pyrim-
me mahdollisimman paljon huomaa-
maan lasten vahvuuksia ja antamaan 
positiivista palautetta heille. Vähitel-
len lapset alkavat huomata toistensa 
vahvuuksia ja kertoa sen ääneen. Ha-
lusimme kotiväen mukaan tähän kehu-
miseen, joten vanhemmille annettiin ko-
titehtäväksi kirjoittaa lapsestaan Hyvän 

mielen -kirje. Kirjeet luettiin kaikkien 
kuullen ja kaikki odottivat oman kirjeen 
lukemista. Saimme kuulla ihania asioi-
ta. Kun kirjeet otetaan esille, niin aina 
löytyy innokkaita kuulijoita.

DC Virpi Lukkarla

”Hipsutamme 
hiljaisuutta”

Lions Quest ja Nuorisoleiri-ilta 
Keskiviikkona 9.3.2016 klo 17.30 – 20.00 Haukkavuoressa 
Pöytyällä, Haukkavuorentie 43, 21870 Riihikoski
Ohjelma
Klo 17.30   Kahvitarjoilu  
   Koulutustilaisuuden avaus    GLT M-L Knuutinen
Klo 17.40  Piirikuvernöörin puheenvuoro  DG Ari Lindell
Klo 17.50  Piirin Lions Quest -tilanne ja VOM  DC Virpi Lukkarla 
Klo 18.00  Lions-Quest - elämisentaitoja  Kouluttaja Hanna Kokkala
Klo 19.30  Nuorisoleiri     DG Ari Lindell
         DC Heini Brushane
Klo 20.00  Tilaisuuden päätös
LC Pöytyä/Afrodite järjestää kahvituksen; kahvi ja leivonnainen 3€

Tervetuloa! 
Marja-Leena Knuutinen, koulutusjohtaja GLT
Viimeinen ilmoittautumispäivä on su 6.3.2016
Ilmoittautumiset piirin sivuilta.
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Koulutustarjontaa piirissä - 

OPPIA IKÄ KAIKKI
Lions-tavoitteet ja periaatteet oh-
jaavat meitä samanhenkisiä ihmisiä 
palvelujärjestömme toiminnassa. 
Lions-klubit ovat itsenäisiä yhdis-
tyksiä, joissa yhdistystoiminnan 
säännöt ja järjestys vallitsevat. 
Useissa klubeissa on jo otettu huo-
mioon tämä ja kaksi kokousta toi-
mintavuodessa ovat niitä virallisia 
kokouksia, joista tehdään asianmu-
kaiset pöytäkirjat. Vuoden muut kuu-
kausitapaamiset voivatkin sitten olla 
klubi-iltoja, joista voidaan tehdä 
muistiot historiikkien pohjiksi. Mitä 
tekemistä tällä on koulutuksen kans-
sa? Onpa oikeastaan paljonkin!

Mitä koulutussisältöjä?

Jokainen virkailijatehtävään valittu 
osallistuu piirimme järjestämään koulu-
tukseen. Tavoitteena on antaa ja saada 
perusvalmiudet presidentin, sihteerin ja 
rahastonhoitajan tehtävien sujuvaan hoi-
tamiseen. Saadut opit ovat myös hyödyn-
nettävissä muissa harrastuksissa. Alueen- 
ja lohkonpuheenjohtajille koulutus on jo 
alkanut. Kaksikielisessä piirissä saariston 
ja Ahvenanmaan leijonia koulututetaan 
ruotsiksi.

Lions-liiton koulutuksiin on pii-
ristämme osallistuttu aktiivisesti ALLI 
(Advanced Lions Leadership Institu-
te) ja RLL (Regional Lions Leadership 
Institute) koulutuksissa on piirimme 
osallistuminen ollut kiitettävää. Nämä 
koulutukset keskittyvät ja kehittävät joh-
tamistaitoja ja näin piirin valmiudet ovat 
tulevaisuudessa erinomaiset. Olemme-
han osa kansainvälistä palvelujärjestöä 
ja osallistuminen erilaisiin koulutuksiin 
auttaa myös tämän näkökulman avaami-
sessa. 

Punainen Sulka -koulutus. Ensim-
mäinen klubien sulkaleijonien koulutus 
oli syyskaudella. Sähköisten tiedotteiden 
lisäksi on hyvä järjestää koulutusta, jossa 
on mahdollisuus keskustella, kuunnel-
la ja kysellä kampanjan valmistelun ja 
parhaaksi katsottujen toteuttamistapojen 
esiin tuomista asioista. 

Eri aihepiireihin liittyvät seminaa-
rit ovat tilaisuuksia, joissa asiantuntijat 
antavat tietoa eri aiheista.  Oivallisena 
esimerkkinä tästä voi mainita helmikuun 
ensimmäisenä maanantaina pidettävä pii-
rin naisleijonien ilta, jossa aiheena on pa-
kolaisuus naisten ja lasten näkökulmasta.  
Koulutukset avartavat maailmankuvaam-
me. Saamme tietoa palvelun kohteista ja 
erilaisista tarpeista. Maailmalla tapahtuu 
joka hetki ja muutokset ovat käsittämät-
tömän nopeita ja ennalta arvaamattomia.

Suomen Lions-liiton vuosikokous pi-
detään tänä vuonna Suomen Turussa. Tal-
kooväkeä eri tehtäviin on ilmoittautunut 
runsaasti ja heitä tullaan kevään kuluessa 

perehdyttämään eri tehtäviin. 
Lions-Quest -ilta järjestetään maa-

liskuussa, jolloin leijonat saavat tietoa 
erinomaisesta ohjelmastamme. Lasten ja 
nuorten kanssa työskentelevien koulut-
taminen ohjelman käyttäjiksi sopii erin-
omaisesti klubien aktiviteetiksi. 

Viestintäilta suunnitellaan järjestet-
täväksi huhtikuussa. Piirin viestintä on 
hyvissä käsissä ja tietoa ja taitoa on saa-
tavilla omasta takaa. 

Järjestyksenvalvojan peruskurssi 
on suunnitteilla maalis- huhtikuussa. Sitä 
valmistelee LC Littoinen. Tämäntyyp-
pinen koulutus on erittäin tarpeellista 
nykymaalimassa. Järjestettävien yleisöti-
laisuuksien turvallisuusvaatimukset ovat 
tiukentuneet ja niissä vaaditaan virallista 
järjestyksenvalvontaa. Piirin osuus tässä 
koulutuksessa on ilmoittautumisten vas-
taanottamisessa.

Koulutuksen tulevaisuus

Koulutuksen tulevaisuus näyttää valoi-
salta, sillä piirin johto on koulutusmyön-
teistä. Oppia ikä kaikki -asenne sekä 
positiivisuus yksilön kehittämiseen ja ke-
hittymiseen ovat auttaneet ja helpottaneet 
koulutuksen suunnittelua ja toteuttamis-
ta. Linkin kautta tapahtuva ilmoittautu-
minen koulutuksiin on ollut erinomainen 
uudistus sekä helpotus osallistujien mää-
rän saamisessa ja tarjoilun tarpeen välit-
tämisessä koulutuspaikalle. Piirin sivuilla 
olevasta vuosikellosta voi löytää koulu-
tusten tarkemmat ajat ja paikat.

Koulutuksen tarve ei varmasti vähe-
ne, päinvastoin. Pysyäksemme mukana 
maailmanmenossa ja kiihtyvässä tekni-
sessä kehityksessä, on hyvä saada lisää 
koulutusta. On selvää, että ihmisten koh-
taaminen ja yhdessä tekeminen ovat erin-
omainen pohja yhteisöllisyydelle ja näin 
hyödyttää elämää yleensä.

Sosiaalisesti kestävä kehitys, sosiaa-
linen vastuu ja yksilön toiminta yhteis-
kunnan jäsenenä ovat erottamattomasti 
mukana toiminnassamme ja palveluakti-
viteeteissamme!

Marja-Leena Knuutinen, GLT

Virkailijakoulutusta Meri-Karinassa

Jääkiekon nuoret kultalei-
jonat ovat Quest-koulutettu-
ja! Kultamitali ei varmasti 
jäänyt meiltä keneltäkään 
huomaamatta, mutta se, 

että joukkueen valmentajat 
käyttivät Lions Quest -oh-

jelmaa valmentaessaan voit-
toisaa joukkuetta, ei ehkä 
ole niin laajalti tiedossa.

    (googlaa: 
”Lions Quest jääkiekko”)
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RAuhAnjulIsteKIlPAIlu 2015
Jokavuotinen taidekilpailu nuorille

Lionsklubit eri puolilla maailmaa sponsoroivat joka vuosi lionien 
kansainvälisen rauhanjulistekilpailun paikallisissa kouluissa ja 
nuorisoryhmissä. Tämä kilpailu kannustaa nuoria ympäri maail-
maa ilmaisemaan näkemyksiään rauhasta. Kauden 2015–16 rau-
hanjulistekilpailun teema on ”Jaetaan rauhaa”.

Tänä vuonna 12 A-piirin 91 
klubista sponsoroi rauhanju-
listekilpailua. Kukin klubi oli 
valinnut jokaisesta sponsoroi-
mastaan ryhmästä voittajatyön, 
joka oli mukana piirihallituksen 
kokouksessa järjestetyssä ar-
viointinäyttelyssä Salossa 25. 
marraskuuta. Kilpailutöitä oli 
yhteensä 19, joista kokousedus-
tajat valitsivat A-piirin edusta-
jan valtakunnalliseen loppukil-
pailuun. 

Ensimmäinen äänestyskier-
ros ei vielä nostanut voittajaa 
esille, sillä kaksi työtä sai sa-
man äänimäärän. Tuuli Martin-
mäki Auran yhtenäiskoulusta ja 

Työt vasemmalta: Ada Sjö, Tuuli Martinmäki ja Ville Heinonen.

Ada Sjö Auran Kirkonkulman 
koulusta. Näistä kahdesta työs-
tä suoritettiin kädennostoäänes-
tys, jonka voitti Tuuli Martin-
mäki. Tuulin työ lähti valtakun-
nalliseen loppukilpailuun, jon-
ka tulos selviää joulukuun 15. 
päivän jälkeen. Kolmanneksi 
eniten ääniä sai Ville Heinosen 
työ.  Ville on Metsämaan kou-
lusta Loimaalta.

Teksti ja kuvat
Hannele Tanner-Penttilä
DC, Rauhanjuliste 
ja nenäpäivä
LC Aura/Sisu

Viimeisen 25 vuoden 
aikana yli neljä miljoonaa 
lasta lähes sadasta maas-
ta on osallistunut kilpai-
luun. Auttakaa klubeissa 

tekemään maailmasta 
rauhanomaisempi paikka 
sponsoroimalla kilpailua 

paikallisissa kouluissa 
tai nuorisoryhmissä.

Kilpailuun voivat 
osallistua nuoret, jotka 

ovat 11-,12- tai 
13-vuotiaita 
15. päivänä 

marraskuuta. 



Kiitos veteraanit

LC Kisko

Talvisodan 
päättymisestä 75 vuotta

Kiskon veteraaniväki kokoontui 
Kiskolan kerhotilaan 13.3. tal-
visodan päättymisen 75-vuotis-
juhlaan.  Salin täyteinen yleisö 
sai nauttia Kiskon Lions Klubin 
monipuolisesta ohjelmasta ja 
tarjoilusta.  

Klubin presidentti Matti Seiso avasi 
tilaisuuden toivottamalla kaikki terve-
tulleiksi ja teki lyhyen katsauksen talvi-
sodan tapahtumiin.  Tilaisuuden juonsi 
klubin veteraanivastaava Osmo Ainali, 
joka oli houkutellut paikalle pelimanni-
kaverin Rami Laitisen Lohjalta.  Sota-
aikaisten balladien ja yhteislaulujen 
lomassa kuultiin mm. Yrjö Jylhän Kai-
vo-runo.  Lotta-töissä ollut Astrid Aho 
puolestaan esitti Kotiin-runon.  Tunnel-
ma oli hyvin juhlallinen eikä liikutuksen 
kyyneliltäkään vältytty.  

Tilaisuus oli osa leijonien Kiitos ve-
teraanit -kampanjaa, jonka aikana Kis-
kossa on vierailtu kaikkien veteraanien, 
puolisoiden ja leskien luona ja heitä 
on autettu erilaisten avustusanomusten 
teossa Kelaan, Rintama- ja Sotaveteraa-
niliittoon, sekä Salon kaupungille.  Ve-
teraaneja ohjattiin myös Valtiokonttorin 

myöntämän kuntoutuksen ja kotiin vie-
tävien palvelujen piiriin.

Kuljetus ja kahvitarjoilu hoidettiin 
seitsemän leijonaveljen voimin. Vetera-
aniväen ikääntyessä onkin ensiarvoisen 

tärkeää, että palvelut viedään heille ko-
tiin ja kuljetus tilaisuuksiin järjestetään 
ovelta ovelle. 

Vicki Koskela
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LC Loimaa/Tähkä

Iloinen ja arvokas 
itsenäisyyspäiväjuhla

LC Loimaa/Tähkän jäsenet päättivät järjestää vuosina 2015-2017 kolme peräkkäistä it-
senäisyyspäiväjuhlaa, joihin elossa olevat  Loimaan seudun sotaveteraanit ja lotat puo-
lisoineen tai avustajineen kutsutaan kunniavieraiksi. Itsenäisyyspäiväjuhlan järjestämi-
nen oli ollut menneinä vuosikymmeninä klubin aktiviteettina, mutta ei enää viime vuosi-
na. Nyt päätimme palauttaa tämän arvokkaan aktiviteetin.

Tämänvuotinen juhla järjestettiin Loi-
maan Heimolinnassa 5.12.2015. Heimo-
linna oli se paikka, josta Loimaan mie-
het lähtivät talvisotaan ja jatkosotaan. 

Kutsuttujen veteraanien joukossa oli 
klubimme kunniajäsen Veikko Kotiran-
ta, jota juhlan aikana haastatteli sota-
vuosien muistoista juhlan juontaja Olli-
Pekka Rastas. Veteraaneja ja lottia avus-
tajineen saapui juhlaan yhteensä 63.

Juhlan järjestelytoimikuntaan kuu-
luivat veljistämme Miikka Ristimäki 
(pj), Jari Koivusaari, Olli-Pekka Rastas 
ja klubimme presidentti Hannu Suomi-
nen. Juhlan suunnitteluun ja järjestelyi-
hin saimme suurta apua ja ammattitai-
toa ammatti- ja aikuisopisto Novidan 

liiketalouden opiskelijoilta ja heidän 
lehtoriltaan Annikki Puukalta. Juhlan 
järjestelyissä avustaminen tarjosi opis-
kelijoille oivallista työssä oppimista, 
jonka he voivat hyödyntää osana opinto-
jaan. Klubi muisti opiskelijoita juhlassa 
kukilla kiitokseksi heidän arvokkaasta 
työpanoksestaan. Klubi muisti heidän 
arvokasta työpanostaan juhlassa kukilla.

Juhlassa kansamme itsenäisyyttä va-
lottivat elävästi puheillaan presidentti 
Hannu Suominen, Loimaan kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja Teuvo Suo-
minen ja juhlapuhujana prikaatikenraali 
Olli Nepponen.  

Juhlasta teki erityisen myös se, että 

monilla elämänalueilla ansioitunut vel-
jemme Eino Vepsä lyötiin Arne Ritari-
säätiön ritariksi piirikuvernöörimme 
Ari Lindellin suorittamana. Juhla- ja 
tanssimusiikista huolehti Kauppala Big 
Band orkesteri.  Lisäksi kolmen naisen 
trio Ämmät esitti hauskoja laulelmia 
Big Bandin säestämänä. Monipuolista 
ohjelmaa täydensi laadukas pitopöytä-
tarjoilu. Saimme osallistujilta niin juh-
lassa kuin jälkikäteen paljon myönteistä 
palautetta. Tästä on hyvä jatkaa.

Ilkka Uusitalo, 2.varapresidentti

Kiitos veteraanit
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LC Turku/Suikkila
Sävelhartaus ja vanhusten lounastilaisuus 
Suikkilan seurankuntakodissa 11.10.2015
Yksi LC Turku/Suikkilan vuosittain toistuva palveluaktiviteetti on ollut sotien veteraaneille, sotapo-
jille, sotainvalideille, lotille ja pikkulotille sekä kaatuneiden omaisille kohdistettu sävelhartaus ja lou-
nastilaisuus.

Kuten muissakin sotaveteraaneille 
suunnatuissa tapahtumissa miespuolis-
ten sotaveteraanien määrä on pudonnut 
jyrkästi viime vuosien aikana. Tälläkin 
kertaa kymmenpäisessä osallistujaryh-
mässä oli vain kourallinen sotaveteraa-
neja. Tästä huolimatta leijonat tekevät 
erittäin arvostettua työtä ja palautteeksi 
saivat jälleen kerran vilpittömät kiitok-
set yleisöltä.

Tapahtuman avasi lion Jukka Rau-
haniemi. Tämän jälkeen Puolalanmäen 
musiikkiluokkien kuoro Timo Lehto-
vaaran johtamana esitti kuoromusiikkia. 
Timo Lehtovaara on erittäin korkealle 
arvostettu suomalainen kuoronjohtaja, 
sovittaja ja musiikinopettaja, jolla riit-
tää kysyntää yli maanrajojen. LC Turku/
Suikkilan järjestämä tapahtuma on kui-
tenkin yksi niistä, joista ei voi olla pois!

Kuoromusiikin lisäksi yleisö sai 
nauttia kitaransoitosta sekä selvästi har-
vemmin kuullusta ja vielä nähdystä har-
pun soitosta.

Musiikkiesitysten lomassa seura-
kuntapastori Kirsi Hakanpää piti läm-
minhenkisen hartaustilaisuuden jonka 
jälkeen oli vuorossa lounaaksi tarjottua 
lohisoppaa.

Lounaan aikana tuli leijonien todel-
linen palveluhenki esille, sillä lounaalla 
oli pöytiin tarjoilu. Tarjoilun hoitivat 
mallikkaasti Suikkilan leijonat aina jäl-
kiruokaa myöten. Moni otti ”santsilau-
tasen” erittäin maukasta paikallisen City 
Marketin valmistamaa lohisoppaa, jossa 
ei ollut lohessa säästelty.

Maittavan lounaan jälkeen oli ylei-

söllä mahdollisuus kertoa muistoja sota-
ajalta ja muutama rohkea nousikin pu-
hujan korokkeelle kertomaan sota-ajan 
tapahtumista.

Kokonaisuudessaan erittäin lämmin-
henkinen tapahtuma ja kuten jo alussa 

mainitsin, todellinen PALVELU-aktivi-
teetti.

Teksti ja kuvat
Ismo Viinikainen

Suikkilan leijonat jakamassa ruokajuomia juhlavieraille Juhlan avauspuheen piti lion Jukka Rauhaniemi

Yhtenä ohjelmanumerona oli harpunsoittoa. 
Harpunsoittajana Hilda Kunnola Puolalan koulun 9. luokalta.

Kiitos veteraanit



JALOPEURA 2016 29

LC Vehmaa

Vehmaan sankarihautojen hautakivet kaunistuivat
Vehmaan kirkkoherralta tuli alkuvuodesta 2015 aloite sankarihautojen kunnostuksesta Vehmaan 
Sotaveteraanit ry:n hallitukselle. Tavoitteena oli kunnostaa Vehmaan sankarihautojen hautakivet 
hyvissä ajoin ennen Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta.

Haastetta jatkettiin eteenpäin Lions Club 
Vehmaalle, joka otti haasteen vastaan innok-
kaasti todeten, että se sopii erittäin hyvin val-
takunnalliseen Leijonien aktiviteettiteemaan 
”Kiitos veteraanit”.

LC Vehmaa perusti toimikunnan, jo-
hon kutsuttiin edustajia seuraavista tahoista: 
Vehmaan kunta, Vehmaan seurakunta, LC 
Vehmaa ja Vehmaan Sotaveteraanit ry. Tämä 
toimikunta suunnitteli toiminnan ja sen toteu-
tuksen.

LC Vehmaa organisoi laajamittaisen kun-
talaiskeräyksen, jossa toteuttajina olivat mu-
kana useat kyläyhdistykset. Vehmaalaiset 
yritykset ja yksityishenkilöt ottivat tämän 
keräyksen vastaan erittäin hyvin, joten tulos 
onnistui yli odotusten.

Tarjouskilpailun jälkeen kivien kunnos-
tuksen toteuttajaksi valittiin Vehmaan Kivi-
veistämö, Petri Soranko. Soranko miehineen 
toteutti työn todella hyvin ja nopeasti touko-
syyskuun 2015 aikana, jolloin kaikki 134 san-
karihautakiveä oli kunnostettu.

Sankarihautojen kunnostamisen valmistu-
misjuhlaa vietettiin 22.9.2015 Vehmaan kir-
kossa. Tilaisuuteen osallistui runsaslukuinen 
osallistujamäärä.

LC Vehmaan isoin aktiviteetti v. 2015 to-
teutui uskomattoman hyvin ja nyt, kun itse-
näisen Suomen 100-vuotisjuhla lähestyy, me 
kiitämme yhteistyö- ja kannatuskumppanei-
tamme Vehmaan kuntaa, Vehmaan seurakun-
taa, Vakka-suomen Sanomia ja kaikkia kerä-
ykseen osallistuneita yrityksiä ja yksityishen-
kilöitä siitä, että tavoitteemme saavutettiin. 
Keräyksestä kertyneet rahat, joita ei tarvittu 
hautakivien kunnostukseen, on ohjattu Veh-
maan Sotaveteraanit ry:lle.

Sankarivainajat, sotaveteraanit, lotat ja 
kotirintamalla ahertaneet; Te pelastitte meille 
itsenäisen, vapaan hyvinvointi-Suomen. Kii-
tos!

Teuvo Manner
LC Vehmaa 
Vehmaan Sotaveteraanit ry

Kirkonkylän oppilaat esiintyivät

Valokuvat: Pirjo Koskenrouta

Kuvassa AR-Säätiön hallituksen vpj. 
Reino Laine kiittää LC Vehmaan jäseniä 

ja ojentaa kiitosadressin LC Vehmaan 
presidentille Simo Virtaselle.

Kiitos veteraanit
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Vuoden 2015 Nenäpäivän keräystavoi-
te A-piirille oli noussut viime vuoden ta-
voitteesta 9 000 eurosta 13 000 euroon. 

Keräsimme yhteensä 16 354, 60 euroa! A-pii-
rin 91 klubista Nenäpäivä-keräykseen osal-
listui kaikkiaan 56 klubia.  Lipaskeräyksen 
toteutti 25 klubia ja 31 teki rahalahjoituksen.  
Klubien tekemät rahalahjoitukset vaihtelivat 
50 eurosta 500 euroon.  Klubien lahjoituksil-
la piirin keräystulos karttui n. 5000 eurolla 
Mainittakoon, että LC Brändön ja LC Oripään 
lahjoitussummat olivat 500 €.

MD 107 A-piirin Nenäpäivä-kampanjan tulos

LIPASKERÄYKSET JA TAPAH-
TUMAT

Klubit olivat järjestäneet monenlaisia 
Nenäpäivä-tapahtumia ja lipaskeräyksiä 
tapahtumien yhteydessä sekä liikekes-
kuksissa. Keskitetysti oli varattu mah-
dollisuus tehdä lipaskeräystä Turussa 
TPS:n ja TuTo:n jääkiekko-otteluissa, 
matkustajasatamissa, Turun Messukes-
kuksessa eri tapahtumissa, kauppakes-
kus Skanssissa ja Loimaalla Bisonsin 
ja Hurrikaanien otteluissa.  Useammil-
lekin klubeille ja kerääjille olisi ollut 
paikkoja tarjolla.

Muutamia uusia klubeja lähti mu-

kaan lipaskeräykseen. Toisaalta muu-
tama klubi jätti tämän vuoden lipaske-
räyksen väliin. Keräykset olivat useim-
missa paikoissa tuottoisia ja rohkaisevat 
tarttumaan lippaaseen uudelleen. Lipas-
keräys on mainio palveluaktiviteetti, jo-
hon ei tarvita klubin muilla tavoin aikai-
semmin hankkimaa rahaa.

Pientenkin paikkakuntien yhden päi-
vän lipaskeräyksellä on kerätty helposti 
300-800 €. Piirin paras yhden päivän 
keräystulos on LC Somero/Paratiisin 
keräämä 1248,82 €!  Paras kokonaistu-
los oli LC Aura/Sisun 2316,87 €, joka 
saavutettiin monin lipaskeräyksin ja yh-
den päivän kirpputoritapahtumalla.

Tavoite 2015 13 000 €  Tulos 2015  16 354,60 € 125,80 %

2015  Tulos  Alueemme paras tulos näillä klubeilla:  
Alue I  2257,35  LC Turku/Kupittaa  550,00 €
Alue II  3062,73  LC Rusko  853,90 €  
Alue III  2235,80  LC Brändö/Kumlinge 500,00 €
Alue IV  5364,39  LC Aura/Sisu  2 316,87 €
Alue V  3294,28  LC Somero/Paratiisi 1 248,82 €
Tulos  16354,60   
          
    Klubit Pros. (osuus mukana olleista klubeista)
Mukana    56 62,00 %      
Nenäpäivässä   25 44,50 %     
Muuten    31 55,50 %     
Ei osallistunut ollenkaan  35 38,00 %      

Kaikki lahjoitukset ja lipaskeräyk-
set, isot tai pienet, kasvattivat piirin yh-
teistä pottia.

A-piirille asetettu tavoite oli 13.000 
euroa ja Nenäpäivään mennessä tulos 
oli 16.354,55 euroa!

Saavutimme tavoitteemme yhdessä, 
ylitimmekin sen. Kiitos kaikille! 

107 A-piirin  
Nenäpäivä-kampanjapäällikkö
Hannele Tanner-Penttilä
LC Aura/Sisu

LC Somero/Paratiisin kerääjät Outi Tuuminen, 
Leena Nuotio ja Eila Nieminen 

    A-piiri 
    onnistui 
  taas 
-keräyksessä
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VUODEN KUVAT 2015-2016
Kuvat: Ismo Viinikainen

17.1.2015
LC Turku/Pohjola - Lentopalloturnaus.

6.3.2015
ARS-juhla - Uusi Melvin Jones -jäsen Markku Horte.

4.4.2015
Merettarien noitakoju ja kutomapiste 

Uudenkaupungin torilla.

P. Kos

28.2.2015
Jalopeura-lehden jakelu autosta lohkon puheenjohtajille.

7.2.2015
LC Turku/Kupittaa - Kenkien nastoitusaktiviteetti 

Prismassa.

25.4.2015
LC Paimio - Turvassa liikenteessä -tapahtuma.



VUODEN KUVAT 2015-2016
Kuvat: Ismo Viinikainen

13.6.2015
Uudet piirikuvernööriehdokkaat valmiina Havaijille.

16.5.2015
Heikki Blinnikan avauspuhe Uudenkaupungin 

seniorien liikuntapuistossa.

13.6.2015
Turku esillä Lions-liiton vuosikokouksessa 

Vuokatissa.
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18.4.2015
A-piirin vuosikokous Tarvashovissa - liput saapuvat.

8.5.2015
Merettarien 5-vuotisjuhla, puhumassa 

presidentti Marketta Hämeenkorpi.

8.5.2015
Merettarien runokuoro esiintyy 5-vuotisjuhlassa.



A-PIIRIN TAPAHTUMIA

19.9.2015
Piirihallituksen kokous Brandössä - 
puolisotoimikunnan retki päättyy.

24.10.2015
Nenäpari valmiina keräykseen.

24.10.2015
Tungosta Turun silakkamarkkinoilla.

24.10.2015
Kahvihuolto toimii Turun silakkamarkkinoilla.

1.2.2016
Naisleijonien ilta Turun Verkahovissa, paikalla 70 kuulijaa.

Maria von Essen kertoo pakolaisnaisista ja- lapsista.

6.11.2015
 LC Uki/Merettarien 3 punanenäistä presidenttiä 
Nuuskamuikkusten kanssa. Kuva Leena Salmela
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Onnistuneet joulumarkkinat

LC Karinainen/Kyrö

Tällä kertaa markki-
nalauantaille 12.12. 
osui hyvä sää. Paikal-
la oli torin täydeltä 
kauppiaita ja paljon 
asiakkaita tekemässä 
jouluostoksia.

Hienona ohjel-
manumerona kuultiin 
Pöytyän Puhaltajien 
esittämiä joululauluja. 

Perinteenä Kyrön 
joulumarkkinoilla on 
aina ollut Lions Clu-
bin järjestämä kinkku-
arvonta, jonka voittaja 
saa itselleen komean 

joulukinkun. Useasti arvontaan on 
liittynyt kilpailu, jossa kuvun alla 
olevan kinkun painon oikein tai lä-
himmäksi arvannut on voittanut sen 
omakseen. Viime vuosien lämpimät 

joulukuut ovat kuitenkin muutta-
neet hieman toimintaa, nykyisin 
kinkku arvotaan ilmaisen arvan pa-
lauttaneiden kesken.

Kyrön torilla on vietetty joulumarkkinoita jo vuodesta 1989. LC Karinainen/Kyrö on 
toiminut alusta asti itsenäisyyspäivän ja joulun väliin perinteisesti ajoittuvien markki-
noiden järjestäjänä.

Markkinoilla nähtiin kiireinen 
Korvatunturin herra, joka ehti kuitenkin 

jututtamaan lapsia ja aikuisiakin.
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Päästiinpäs yhteisiin piparitalkoisiin!

LC Lokalahti

Nuuskamuikkusten ryhmässä pikkuinen 
Carita tiesi, että hänen isoisomummunsa 
Hertta ja kaikki muut mammat ja papat 
tykkäisivät kovasti lasten vierailusta.

Lokalahden lionit halusivat ilah-
duttaa Rinnekodin asukkaita. Lasten ja 
vanhusten jouluilon yhdistämiseen tar-
vittiin vain pikkubussi. Kun veli Antti 
Vehanen otti asian esille klubissa, pää-
tettiin järjestää lapsille kyyditys paikan 
päälle. Matkakustannuksiin osallistui 
myös LC Uusikaupunki. 

Jo bussimatka oli lapsille hieno 
elämys. Esitykset ja laulut olivat muis-
tissa, esiintymisasut, soittimet ja tont-
tulakit kassissa. Päiväkodin opettajat 
Kirsi-Marjo Vehanen ja Päivi Saari 
valmistelivat porukan tunnelmalliselle 
maaseutukiertueelle. Perillä jouluisesti 
koristellussa Rinnekodissa asukkaat ja 
hoitajat odottivat pieniä apulaisia pipa-
ritalkoisiin.  

Ja mikä ilo matkasta koituikaan! 
Yhdessä leivottiin pipareita, jauhotettiin 
pöytää ja kaulittiin. Pisteltiin pipareita 
pellille ja juoksuteltiin peltejä uuniin. 
Ja talo tuoksui piparilta. ”Täällä on val-
mista”, huudeltiin keittiöstä. ”Tullaan, 
tullaan, kunhan plootu vähän jäähtyy”, 
kuului keittiöstä.

”Hei, mulle kaulin!”, huutelivat lei-
purit tottuneesti, vaikka toiset leipurit 
eivät olleet juuri monta kertaa eläissään 

Rinnekodin mammat ja papat saivat odotettuja pikkuvieraita. Viihtyisä Rinnekoti Jäsperlä sijaitsee 
Lokalahden ja Uudenkaupungin välissä. Sinne on sen verran pitkä matka läheisistä päiväkodeista, 
että lasten vierailuja ei siellä ole ollut. Kaupungin keskustassa taas Myllymäen päiväkodin lapset vie-
railevat useinkin eri paikoissa mammojen ja pappojen luona.

leiponeet ja toisten leipomisesta oli 
pitkä aika. Kaulittiin ja jauhotettiin ja 
taas uudelleen kaulittiin ja jauhotettiin. 
Sotaveteraanin tumma paita sai jauho-
pöläyksiä useaan otteeseen, mutta ei se 
haitannut, hyvää jälkeä syntyi kaulimes-
ta ja käsistä. Erityistä tarkkuutta vaati 
reikien teko pipareihin. Siihen työhön 
piti asettaa kieli keskelle suuta, iästä 
riippumatta. Niinpä saatiinkin porukalla 
pipareihin hienot reiät, jotta niitä voitiin 
ripustaa kuuseen koristeiksi, muistutta-
maan tästä iloisesta vierailusta. Ja sitten 
maiskuteltiin uunituoreita, tuoksuvia pi-
pareita ja juotiin mehua. Lapset esittivät 
ohjelmansa ja lopuksi laulettiin, leikit-
tiin ja jopa soitettiin yhdessä. ”Porsaita 
äidin”- laulua laulettaessa pienet ja isot 
sormet osoittelivat lähikumppania ja 
iloiset silmät sädehtivät vastaan, isoilla 
ja pienillä.

Pirjo Koskenrouta

Nuuskamuikkusten ja rinnekotilaisten yhteinen orkesteri

Kirsi-Marjo Vehanen, 
tontut ja veteraanit



JALOPEURA 201636

LC Naantali/Tawast

Lammasluodon Joulumetsä Tästä alkaa joulu

Tuleeko Lammasluodon Joulumetsä –tapahtumasta uusi perinne 
Naantaliin?

Noin vuosi sitten järjestettiin ensimmäisen kerran paikkakun-
nan lapsiperheille suunnattu Lammasluodon Joulumetsä –tapah-
tuma. Tapahtuman konsepti oli erittäin onnistunut ja klubit päät-
tivät järjestää tapahtuman myös vuoden päästä.

Lauantaina, 28.11.2015, tuulisesta 
säästä huolimatta tapahtuma keräsi 
lapsiperheitä tasaisena virtana heti aa-
musta alkaen. Ohjelmaa oli kehitetty 
edellisestä kerrasta oppien mutta pää-

kohderyhmä oli edelleenkin lapsiper-
heet. 

Poniratsastus on aina varma ve-
tonaula ja tälläkään kertaa ponille ei 
juurikaan lepotaukoja suotu. Paikalle 

oli kutsuttu myös Kennelliiton ”ha-
likoirat”, joita lapset ja miksei myös 
vähän vanhemmatkin innokkaasti 
rapsuttivat ja silittivät. 

Totutusti palokunta esitteli väli-
neitään. Paikalle oli tuotu myös san-
koruisku, jolla lapset saivat harjoitella 
liekkien sammuttamista ihan käytän-
nössä. No liekit olivat tällä kertaa hie-
man kestävämpää laatua mutta sam-
mutuskokemus oli ihan todellinen.

Mitä on joulutapahtuma ilman 
joulupukkia tai Muumimaailman 
asukkeja? Ei mitään! Joulupukki, Pik-
ku Myy ja Muumipeikko saapuivat 
paikalle tervehtimään lapsia. 

Muumipeikon halaaminen oli sel-
västi suosituinta lapsille. Pikku Myy 
heitti yläfemmoja mennen tullen ja 
hetken päästä jo laulettiin yhdessä 
Fröbelin Palikoiden niin tuttua kap-
paletta ”Pää, olkapää, peppu, var-
paat” aina vaan nopeampaan tahtiin. 
Välillä taas hieman rauhallisemmin 
Joulupukki-laulua, johon myös itse 
Joulupukkikin osallistui.

Metsän kätköissä partiolaiset 
opastivat lapsia kädentaidoissa ja 
yhdellä rastilla tehtiin arpakuutioita. 
Lapset seurasivat innolla arpakuution 
valmistumista.

Leijonat hoitivat luonnollisesti 
mehu- ja kahvitarjoilun lisukkeineen. 
Soppatykistä oli tarjolla maukasta 
hernesoppaa, joka mukavasti lämmitti 
tuulen tuiverruksessa. Lisäksi tarjolla 
oli myyntipöydillä monenlaisia käsi-
töitä ja herkkuja kotiin vietäväksi tai 
vaikka joululahjoiksi.

Tapahtuman tuotto menee lyhentä-
mättömänä hyväntekeväisyyteen pai-
kallisten vähäosaisten avustamiseen.

Tapahtuman järjestelyistä vastasi-
vat NPS (Naantalin Purjehdusseura), 
Naantalin Siniset (meripartiolaiset), 
LC Naantali-Raisio ja LC Naantali/
Tawast.

Erinomainen lapsiperheille suun-
nattu tapahtuma, joka lähes myrsky-
tuulesta huolimatta houkutteli lukui-
sia lapsiperheitä paikalle. On monta 
tapaa tehdä hyvää! 

Teksti ja kuvat
Ismo Viinikainen

Paikalla itseoikeutetusti joulupukki sekä Pikku Myy 
ja Muumipeikko lapsia viihdyttämässä

Leijonien myyntipöytä täynnä lahjavinkkejä sekä hernekeittotarjoilu
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LC Naantali/Tawast LC Naantali/Tawast

Tästä alkaa joulu
Jo vuosien ajan Tawastin leijonat ovat avustaneet paikallisia sisaria mm. 
pihan hoidossa järjestämällä talkoita keväisin ja syksyllä. Mariantyttäret 
on luterilainen nunnaluostariyhteisö Naantalin Luonnonmaalla.

Joulun alla klubilla on ollut tapana vierailla 
sisarien luona, viedä heille joulutervehdys, 
sekä tutustua sisarten rakentamaan jouluai-
heiseen polkuun.  Sisar Elisabet tuli ulko-
ovelle vastaanottamaan vieraat. Tilaisuuden 
aluksi vaihdettiin kuulumisia ja nautittiin 
kuumaa glögiä joulupipareiden kera. Tar-
jolla oli jälleen myös sisarien valmistamaa 
omenamehua. Jokainen vuorollaan kertoi 
lyhyesti omat jouluperinteet, joita perheen 
piirissä noudatetaan. Sisar Elisabet esitteli 
myös joulukuusen, jossa oli vielä tässä vai-
heessa koristeena vain kynttilät. Muut ko-
risteet laitetaan jouluaattona. Hän mainitsi 
myös joulupukin, jonka oli nähty liikkuvan 
metsänreunassa.

Tämän jälkeen siirryimme alakertaan, 
jonne sisaret olivat jälleen rakentaneet jou-
luaiheisen polun. Ennen tutustumista tämän 
vuoden rakennelmaan laulettiin yhdessä tut-
tuja joululauluja. 

Joulukirkkoon-laulun jälkeen sisar 
Elisabet esitteli joulupolkua. Polku alkaa 
joulukuun ensimmäisestä päivästä päätty-
en jouluaattoon. Uutena hahmona oli mm. 
ortodoksiselta kirkolta saatu seepra, jonka 
raidoitus hieman poikkesi totutusta. Sisaren 
esityksen mukaan joulupolku ”elää” ja päi-

vittäin Neitsyt Marian ja Joosefin matka ete-
nee kohti jouluseimeä. Joulupolun ympärille 
oli asetettu lukuisa määrä eläimiä ja muita 
hahmoja, joilla jokaisella oli oma tarkoitus 
tarinassa. Esityksestä tuli esille myös siilin 
ja rusakon merkitykset jouluseimessä. Mu-
kana olleet lapset seurasivat innostuneina 
kertomusta.

Kertomuksen jälkeen laulettiin lisää jou-
lulauluja, jotka sopivat erinomaisesti läm-

pöiseen tunnelmaan. 
Auringon paisteessa vierailijat poistui-

vat tyytyväisinä kukin tahoilleen. Sanoihin 
”Tästä alkaa joulu” oli helppo yhtyä. Halli-
tuksen lakivalmistelut, joululahjojen hankin-
ta ja kiire unohtuivat edes hetkeksi.

Teksti ja kuvat
Ismo Viinikainen

Tilaisuuden aluksi laulettiin yhdessä joululauluja

Sisar Elisabet esittelee Joulupolkua ja sen hahmoja
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LC Rusko

Palvelutalo Maununkodin joulujuhla
Ruskon leijonat järjestivät pal-
velutalo Maununkodin asuk-
kaille perinteisen joulujuhlan.

Joulu saapui palvelutaloon, 
kun Ruskon leijonat kantoivat 
joulukuusen sisään. Joulujuhla 
on yksi LC Ruskon perinteisis-
tä palveluaktiviteeteista, josta 
palvelutalon asukkaat ovat saa-
neet nauttia jo vuosien ajan.

Saliin siirretyt asukkaat seurasivat in-
nokkaasti, kun leijonat koristelivat 
kuusen. Paikalle oli saapunut usei-
ta kutsuvieraita. Virallisen ohjelman 
aluksi Seija Hannula toivotti kaikki 
asukkaat ja vieraat tervetulleeksi jou-
lujuhlaan. Juhlayleisön laulattajana 
toimi Viis papeista -yhtyeestäkin tuttu 
Ruskon kirkkoherra Pasi Salminen ja 
säestyksestä vastasi Raision entinen 
kanttori Sauli Hannuksela. 

Kunnan tervehdyksen palveluta-
lon asukkaille toi kunnanjohtaja Arto 
Oikarinen. Ennen puheenvuoroaan 
kunnanjohtaja pääsi osallistumaan yh-
teislauluun ”Joulupuu on rakennettu”. 
Puheenvuoro oli lyhyt ja ytimekäs. 
Heti alkuun Arto totesi, että tänään on 
suomalaisen musiikin päivä ja siten 
puheiden pituus on rajoitettu. ”Antaa 
musiikin tuoda tervehdys myös kun-
nankin puolelta!” Puhe päättyikin Rus-
kon ”kansallislauluun” Porsaita äidin 
oomme kaikki, joka juontaa Suomen 
suurimman sikalan sijainnista.

Juhla jatkui Pasin johdolla tuttujen 
joululaulujen tahdissa. Yllätysnumero-
na ohjelmassa oli henkilökunnan runo-
esitys, jossa jokainen vuorollaan lausui 
erinomaisesti juhlan tunnelmaan sopi-
van runon.

Varat lahjoitukseen oli kerätty klu-
bin järjestämästä kirkkokonsertista 
Ruskon kirkossa, jossa esiintyjänä oli 
juuri Viis papeista -yhtye.

Juhlan kruunasi itseoikeutetusti 
Joulupukki. Ei ole iällä väliä, kun jou-
lupukki saapuu huoneeseen. Vanhus-
ten ilmeet kirkastuivat ja yhteislaulu 
joulupukin kanssa täytti juhlasalin. 
Kun pukki jakoi leijonien hankkimat 
lahjapaketit talon asukkaille, taisi use-
ammankin henkilön silmäkulmassa 

”LC Ruskon puheenvuoron 
aikana leijonat Timo Björkqvist 

ja Ismo Patrikainen luovutti-
vat 1600 euron lahjoituksen 

Ruskon seurakunnan Dia-
koniatyölle jaettavaksi joulu-

lahjana ruskolaisille avun 
tarvitsijoille.”

Talon tonttujen esitys

Kuusentuoksu tulvahtaa Maununkotiin

Joulupukki jakaa lahjat

vierähtää pieni kyynel.
Juhlan päätteeksi tarjottiin maitta-

vat joulukahvit joulutortun ja -pipa-
rien kera. Joulupukki poistui paikalta 
valmistautumaan talven tärkeimpään 
tapahtumaan.

On monta tapaa tehdä hyvää, KII-
TOS LC Rusko!

Teksti ja kuvat
Ismo Viinikainen
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LC Turku/Kupittaa

Lämmintä joulumieltä ja mehutarjoilua

Kupittaan leijonat jakavat kuumaa mehua ja joulupipareita kirkkoon saapuvalle yleisölle

Paikalle oli saapunut runsas joukko lei-
jonia ja ladyja hoitaman tarjoilua. Osal-
le joukosta tämä oli jo toinen aktiviteetti 
saman päivän aikana!

Suurin osa kirkkoväestä otti tarjoi-
lun lämmöllä vastaan ja kello 18 men-
nessä lähes kaikki joulupiparit oli jaettu. 
Toki joukkoon mahtui muutama henki-
lö, jotka katseen värähtämättä suuntasi-

vat matalan murahduksen saattelemana 
suoraan kirkon ovesta sisään. Moni oli 
myös ihmeissään, kun tarjoilu ei mak-
sanut mitään. 

Tällä kertaa sää oli piirun verran 
suotuisampi. Ilmassa oli hieman lunta 
mutta suuremmalta sateelta vältyttiin.

Tarjoilun jälkeen osa ladyista ja lei-
jonista liittyi yleisöön kirkon seinien 

sisäpuolella kuuntelemaan kauneimpia 
joululauluja.

Tästä alkaa joulu!

Teksti ja kuvat
Ismo Viinikainen
LC Turku/Kupittaa

LC Turku/Kupittaan ladyt ja leijonat jakoivat lämmintä joulumieltä. Yksi palveluaktiviteeteis-
tamme on jo useamman vuoden ajan ollut tarjota lämmintä mehua ja joulupipareita Maarian 
kirkkoon kiirehtiville kansalaisille.
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LC Uusikaupunki

Joululehdestä paljon iloa 
koko vuodeksi

Lions Club Uusikaupunki julkaisee Uudenkaupungin Joulu -lehteä, josta saatu tuotto ohjataan 
suoraan hyväntekeväisyyteen. Joululehti ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1997. Alusta läh-
tien se on ollut lähes satasivuinen julkaisu. Nimestään huolimatta lehti on sisältänyt muutakin 
kuin pelkästään uusikaupunkilaisuuteen liittyviä asioita, eivätkä läheskään kaikki jutut liity jou-
luun. Monet lehden jutuista käsittelevät laajemmin vakkasuomalaista historiaa ja kotiseutua.

Näin tehdään joululehteä

Lehden tekeminen aloitetaan yleensä heti 
edellisen lehden ilmestyttyä. Kuvaajamme 
etsii seuraavan lehden kansikuva -aihetta 
ja joskus se saattaa olla hyvinkin vaike-
aa. Sumuinen ja räntäloskainen kuva kun 
ei oikein joululehden kanteen sovi. Viime 
talvenakin voitiin laskea yhden käden sor-
milla päivät, jolloin kuvaushetki oli otolli-
nen. Keskitalvella toimituskunta kokoon-
tuu palautepalaveriin pohtimaan edellisen 
lehden hyviä ja huonoja puolia. Samalla 
aletaan miettiä seuraavaan numeroon tule-
via juttujen aiheita. Onneksi usein on niin, 
että ideoita on jäänyt runsaasti varastoon 
myöhempää käyttöä varten.

Kesän alussa aletaan koota varsinaista ai-
heluetteloa ja sovitaan ilmoitusmyynnin ja 
painoksen periaatteista. Lehden rahoituk-
sen kannalta tärkeät ilmoitusmyyjät aloit-
tavat myös työnsä jo loppukesästä. Kesän 
päätyttyä toimituskunnan tapaamisten 
tahti kiihtyy. Valmiita juttuja saadaan va-
kiokirjoittajilta ja toimituskunnan itsensä 
kirjoittamina. Lehden taiton alkaessa lo-
kakuun alussa, viimeisetkin jutut alkavat 
olla oikolukua vaille valmiita. Samalla pi-
tää olla markkinointisuunnitelma tehtynä.

Lehden julkaisu tapahtuu perinteisesti 
marraskuun lopulla ennen Wanhan ajan 
 markkinoita. Samalla jaetaan myynti-
työtä tekeville oppilaille omat lehtensä 
myyntiin. Koulut ovatkin lehdelle tärkein 
myyntikanava ja samalla koululaisille 
tärkeä rahankeräysmuoto. Viime kaudel-
lakin myyntipalkkioina jaettiin oppilaille 
n.3000 euroa. Uudenkaupungin Wanhan 
ajan  markkinoilla lehteä on myynnissä 
Lions Clubin omassa teltassa. Lehden 
tuottoa käytetään esim. ikäihmisten lii-
kuntatapahtumien järjestämiseen, eläke-

- Tuotto monille apua tarvitseville
Päätoimittaja Aarne Helminen

Kuva: Leena Arvela-Hellén

läisten teatteri iltaan ja kaikkien Uuden-
kaupungin koulujen stipendeihin. Vuoden 
2015 suurin tapahtuma oli Uudenkaupun-
gin taitoluistelijoiden joulunäytös, jonka 
katsojien kuljetuskustannukset Lionsit 
hoitivat, mahdollistaen näin yli 800 päivä-
kotilapsen ja pienten koululaisten paikalle 
pääsyn ja osallistumisen
tilaisuuteen.

Jerry 
Leppänen
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Nukketeatteri Piironginlaatikko ja sen tirehtörskä Kerttu Aaltonen ovat 
järjestäneet ohjattuja kulttuurikierroksia lapsille kesäisin, mutta nyt oli 
käsillä ensimmäinen joulukierros ” Etsitään joulua”.

Tonttumatka aloitettiin kaupungin vanhalta Vaakahuoneelta, nukke-
näyttelystä. Lapsiryhmät kulkivat Tonttumuorin kanssa torille ja sieltäpä 
löytyi ensimmäinen tonttu. Se oli valitsemassa lanttuja torikojulla. Seu-
raavia tonttuja oli liikkeiden ikkunoissa: yksi sovitteli vaatteita, toinen 
silmälaseja. Yksi tonttu löytyi Foto-Mikan ikkunasta, selaamasta valo-
kuva-albumia. Ja voi! Yksi villi tonttu, jolle aina sattui kommelluksia, 
löytyi apteekin ikkunasta. Farmaseutit olivat sitä hoitaneet. Poskessa oli 
laastari ja käsi oli siteessä.

Oli jännittävää kurkistaa sisälle kaupungin kauneimmasta portista.  
Pihalta nähtiin keittiön ikkunassa tonttu, piparimuottiensa kanssa. Talo 
on sillä paikalla, missä sijaitsi Mozartin aikalaisen, B.H. Crusellin koti. 
Talossa asuu nyt yksi Merettarista. Matkan huipennus oli vuosisatainen 
leivintupa. Valtava leivinuuni, keittopata, leipäorret ja leipurin apulaisten 
kolmikerroksinen makuuritsi tulivat lapsille tutuksi. Ja siellä sängyssä 
nukkui ihmisen kokoinen tonttu! Tontut olivat syntyneet Merettarien, 
Annen ja Pirjon hyppysissä. Paakari-Pirjo kertoi vanhanaikaisesta leipo-
misesta, kaivon tarpeellisuudesta ja pärekattojen ja kipinäin aiheuttamista 
toimista. Tunnelmoitiin, syötiin piparia ja laulettiin. Löytyihän se joulu.

Pirjo Koskenrouta

Joulupolku kaupungin katukuvassa
Uudenkaupungin yrittäjät ja kaupunki tekevät yhteistyö-
tä kaupungin jouluilmeen luomiseksi. Molemmat satsaa-
vat erityisesti lastenkulttuuriin. Vetovoimainen katukuva 
kutsuu kaupunkilaiset ja vierailijatkin joulutunnelmiin ja 
tietysti jouluostoksille. LC Uusikaupunki/Merettaret olivat 
tuumassa mukana, tonttumaakareina.

Kuvat: 
Mika 
Reinholm

Tonttumuori Kerttu ja 
Paakari-Pirjo tonttuineen

Tonttumuori Pakari-tuvassa Tuomas-tonttuineen

Anne Kuusisto ja 
Tammion Tahvo

Kuva: 
P. Kos
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LC Kaarina/Katariinat

Katariinat nuorison tukena

LC Kaarina/Katariinat järjesti 
lokakuun alussa Carmeninae-
kuoron konsertin ”Päätoimine 
naine”. Vuoden positiiviseksi 
kaarinalaiseksi valittu kuoro 
keräsi runsaasti innostunut-
ta yleisöä Hovirinnan koululle 
Kaarinaan. Konsertin tuotto 
käytettiin kaarinalaisten lasten 
ja nuorten hyväksi.  

Tällä kerralla lahjoitus kohdistui avoi-
meen nuorisotyöhön.  Sunnuntaina 
29.11.2015 Piispanristin nuorisotalolla 
käyville nuorille luovutettiin biljardi-
pöytä. Lisäksi kahdeksasluokkalaisista 
tytöistä koostuva ryhmä Women Vision, 
jonka teemana on yrittäjyys, saa avus-
tusta toimintaansa. Ryhmän tavoitteena 
on tutustua vuoden aikana kaarinalaisiin 
naisyrittäjiin ja heidän toimintaansa. 
Ryhmä tutustui myös erilaisiin oppilai-
toksiin tulevaa yhteishakua ajatellen. 
Lisäksi ryhmä pyrkii nuorisovaihtoon 
unkarilaisen ystävyyskaupungin kanssa.

Katariinojen ja ryhmän yhteistyön on 
tarkoitus jatkua eri muodoissa. Se jat-
kuukin heti luontevasti: Katariinojen 
vakituinen avustuskohde on Kaarinako-

ti, jossa vanhukset perinteisesti saavat 
joulupakettinsa. Nyt Kaarinakodin puu-
rojuhlaan osallistuu vanhusten iloksi  
myös Katariinojen omien tonttujen li-
säksi nuorisoryhmän tonttutyttöjä.

Kuluvan kauden presidentti Ann-Sofie 
Silvennoinen on iloinen koko syksys-
tä, jossa on ollut tekemisen ja yhteen 
hiileen puhaltamisen meininki hyvässä 
hengessä ja ilmapiirissä. Tuotteliaan 

kauden tuloksena on pystytty lahjoitta-
maan sekä nuorille että vanhoille. Li-
säksi yhteistyön avaaminen kaupungin 
nuorisotoimen kanssa ja sen yhdistä-
minen vanhustyöhön on ollut erityisen 
antoisaa ja jotakin uutta.

Teksti ja kuvat: Ritva Minni ja 
Amanda Silvennoinen

Luovutustilaisuuteen osallistui Katariinojen ja Kaarinan etsivän nuorisotyön 
edustajia sekä nuorisoryhmä.

Carmeninae-kuoro Hovirinnan koululla
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LC Karinainen/Kyrö

Venetsialaiset uudistetulla tanssilavalla
Killanmäen tanssilava Pöytyän Karinaisissa herätettiin henkiin muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen. 
Uusittu tanssilava sai kunnon käynnistyksen, kun LC Karinainen/Kyrö järjesti Venetsialaiset elokuun 
viimeisenä lauantaina yhdessä Pöytyän kunnan kulttuuritoimen kanssa.

Perinteikkään 1940-luvun loppupuo-
lella valmistuneen tanssilavan omistaa 
paikallinen urheiluseura Karinaisten 
Kunto. Varsinaisina kultavuosina Kil-
lanmäen lavalla pidetyissä tansseissa 
esiintyi suomalaisia huippuartisteja 
Olavi Virrasta Katri-Helenaan. 

Tänä vuonna Venetsialaisten tans-
simusiikista vastasi Juha Simolan 
yhtye.  Väkeä kerääntyi paikalle yli 
300 henkeä. Perinteisten pullakahvien 
ja grillimakkaran lisäksi tanssiväkeä 
houkuteltiin pyttipannun ja popcornin 
tuoksuilla. Osa illan osallistujista ver-
tasi Venetsialaisten tunnelmaa hyvin 
samanlaiseksi kuin menneiden vuosien 
tansseissa. Myös loppukesän sää näytti 
parhaat puolensa syysauringon laskui-
neen ja täysikuineen. Tunnelmaa kohotti 
entisestään keskiyöllä nähty komea ilo-
tulitus, jonka järjestämisestä vastasi Ka-
rinaisten VPK. 

Lippuluukulla oli ajoittain jopa jonoa

LC Loimaa/Sinikellot

Kiristipendit kannustavat kasiluokkalaisia

LC Loimaa/Sinikellot on usean vuoden 
ajan tehnyt yhteistyötä Loimaan yläas-
teluokkien opettajien kanssa ja kannus-
tanut peruskoulun viimeiselle luokalle 
siirtyviä oppilaita syyslukukauden päät-
teeksi kiristipendillä. Jokaiselta kah-
deksannelta luokalta opettajien suo-
situksen mukaan nimetään oppilas, 
joka on omaan tasoonsa ja taitoihinsa 
nähden parantanut suoriutumistaan 
eniten kuluneen lukukauden aikana. 

Koulujen kevätlukukauden alkajai-
siksi Turun Sanomien mielipidepalstalla 
koululaisen äiti purki sydäntään ja pyy-
si, etteivät opettajat säästelisi positiivi-
sia merkintöjä Wilmassa, sovelluksessa, 
jossa aikuiset pitävät yhteyttä kodin ja 
koulun välillä. Äidistä oli syyskaudella 
tuntunut, että Wilmassa oli vain tietoa 
opiskeluvälineiden unohtamisesta ja 
muusta ikävästä. Kirjoittaja pyysi opet-
tajia muistamaan, että positiivinen pa-
laute vie pitkälle! 

Sinikellot on lahjoittanut oppilaille 

lahjakortit paikalliseen kirjakauppaan. 
Tänä vuonna luokkia ja oppilaita oli yh-
teensä 14.

Kiittäessään Sinikelloja yksi koulu-
jen rehtoreista siteerasi Wolfgang von 
Goethen sanoja:

”Opettaminen saa aikaan 
paljon, mutta kannustaminen 
saa aikaan kaiken.” 

Marjatta Levomäki
tiedotustoimikunnan puheenjohtaja

Sinikellojen presidentti Riitta Haapanen ja sihteeri Tuija-Maija Arvola 
tarkastelevat päätteiltään stipendin saajien nimiluetteloa.

LC Karinainen/Kyrön leijonat olivat 
tyytyväisiä tapahtuman saamaan hyvään 
palautteeseen. Koko tilaisuutta, sen jär-
jestelyjä sekä illan tunnelmaa pidettiin 

onnistuneina. Killanmäelle toivotaan 
lisää tansseja ja muita tapahtumia myös 
tulevaisuudessa.  
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LC Mietoinen Blues Brothers 
–messu veti 
kirkon täyteen 
Mietoisissa
LC Mietoinen ja Mietoisten kappeliseura-
kunta ovat tehneet hyvää yhteistyötä jo 
vuosien ajan. 

Se on luonnollista, koska molempien tavoit-
teena on palvella alueen asukkaita, tukea 
heidän hyvinvointiaan ja auttaa erityisesti 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. 

Tuolta pohjalta lähti liikkeelle myös viime 
syksyn yhteinen projekti, Blues Brothers 
-messu Mietoisten kirkossa sunnuntaina 
27.9. Messun kolehti kerättiin alueen vä-
hävaraisten lapsiperheiden auttamiseen.
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Idea lähti liikkeelle siitä, että klubin webmaster, kap-
pelineuvoston puheenjohtajana toimiva Pekka Heik-
kilä kuuli siitä suosiosta minkä historian ensimmäi-
sen Blues Brothers-messu sai Tampereella elokuun 
alussa. Siellä 1300 ihmistä ahtautui suureen Aleksan-
terin kirkkoon nauttimaan ja jammailemaan 80-luvun 
kulttielokuvan musiikin tahdissa.  Pekka otti yhteyttä 
sekä Pirkanmaan musiikkiopiston apulaisrehtoriin 
Timo Saariseen että Mietoisten klubin presidenttiin 
Markku Sarasteeseen.  Tamperelaiset muusikot näyt-
tivät välittömästi vihreätä valoa, presidentti innostui 
ajatuksesta ja siihen yhtyi myös klubin hallitus. So-
vittiin, että klubi tulee mukaan messun järjestelyihin 
pienellä rahallisella panoksella, seurakunnan ollessa 
päävastuussa. Klubi hoitaisi myös liikenteen ohjauk-
sen.  Messuun liittyvä viestintä ja mainostus hoidet-
tiin seurakunnan ja klubin yhteistyöllä ja sitten jäätiin 
odottamaan miten paikallinen yleisö innostuu aihees-
ta ja lähtee tekemään hyväntekeväisyyttä.

Sunnuntaina 27.9 klo 18.00 oli sitten H-hetki. Jo 
tuntia ennen sitä alkoi autoja valua kirkon pihaan 
ja se täyttyi nopeasti. Leijonien kokemus liikenteen 
ohjaamisessa tuli tarpeeseen ja suurin osa heidän va-
raamistaan ulkopuolisista parkkipaikoistakin täyttyi. 
Messun alkaessa 300-paikkainen kirkko oli lähes 
viimeistä sijaa myöten täynnä. Sitten räjähti: Messun 
aloittava Peter Gunn Theme ja Everybody Needs So-
mebody -biisi kajahtivat ilmoille ja koko kirkkoväki 
lähti jammaillen mukaan. Mietoislaisten välitön ja 
melkeinpä riehakas mukaantulo yllätti jopa kaiken 
nähneet muusikot. Siitä lähti liikkeelle reilun tunnin 
mittainen ilotulitus, jossa kuultiin elokuvasta tuttua 
musiikkia ja vietettiin samalla messun keskeiset osat.

Blues Brothers -elokuvasta tutut hahmot – veljekset 
Jake ja Elwood Blues – olivat keskeisessä roolissa 
myös messussa ja tempasivat seurakunnan mukaansa 
yhdessä elokuvan tyyliin pukeutuneiden naistanssi-
joiden kanssa. Monia koskettaneesta matalan kyn-
nyksen saarnasta vastasi Sons of Abraham -mootto-
ripyöräkerhon presidentti ja nuorisotyönohjaaja Ari 
”Sande” Santaharju ja liturgina toimi pirteä Minna-
maria ”Minnis” Tammisalo.

Kokonaisuudesta muodostui aivan uskomattoman 

unohtumaton ja kaikkia mukana olleita 
syvältä sisimmästä koskettanut koko-
naisuus. Jotakin sellaista, mitä ei Mie-
toisten kirkossa ole ehkä koskaan aiem-
min koettu. Ja ei ehkä koeta ihan lähiai-
koinakaan. Samalla saimme mukavalla 
summalla tukea alueemme vähävarais-
ten lapsiperheiden joulun valmisteluja. 
Kolehtina kerätty summa siirtyi heidän 
käyttöönsä Mynämäen seurakunnan 
diakoniatyön kautta.

Mukana olleet leijonaveljet ja –ladyt 
kokivat tapahtuman erittäin innostava-
na ja rohkaisevana ja saivat uutta evästä 
omaan arkeensa. Jotkut ovat jo kyselleet 
samaa porukkaa uudelle visiitille tai 
jääneet odottamaan jotakin muuta vas-
taavaa. Hyvä yhteistyö seurakunnan ja 
leijonien välillä tulee joka tapauksessa 
jatkumaan muodossa tai toisessa. 

Pekka Heikkilä 
Webmaster, LC Mietoinen
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LC Mynämäki

LC Kustavi

Leikkimökki ja hiekkalaatikko erityiskoululaisille

Miesten liivit ovat komeat

Kouluikäiset erityiskoululaiset muuttivat hiljattain uusiin tiloihin, eikä pihassa ollut leikkivälineitä. 
Tämä Tilhelän ryhmä tarvitsee sekä aamu- että iltahoitopaikkaa. LC Mynämäki lahjoitti pihalle hiekka-
laatikon ja leikkimökin, jonne mahtuvat vaikkapa ohjaajatkin leikkejä seuratessaan. 
Mikko Luostarinen, tiedotussihteeri, LC Mynämäki

Kuvassa leijonaveljet vasemmalta: Heikki Sillanpää, Markus Kiveinen, Kari Jokila,
sihteeri Tero Vauramo, (sihteeri), Petri Iso-Kouvola ja Janne Lehtonen

Aktiivisen klubin aktivistit. Vasemmalla perustajajäsen Mauri Lehtonen ja oikealla veli ”Janttu” Laine.



Viidennen kerran järjestetyssä 
juoksutapahtumassa toukokuus-
sa tehtiin jälleen ennätyksiä. 
Osanottajamäärä on ollut kasvus-
sa joka vuosi ja vuoden 2015 juok-
suun otti osaa 152 henkilöä.

Oheistapahtumana järjestettyyn esikoulu-
laisten juoksutapahtumaan osallistui lisäksi 
16 innokasta tulevaa järvenympärijuoksijaa, 
jotka tällä kertaa kiersivät Littoisten tehtaan 
kentän. LC Littoisen, Liedon Eränkävijöiden, 
Littoisten Työväenurheilijoiden ja Turun Työ-
paikkaurheilu TUPI ry.:n yhdessä järjestä-
mästä kisasta on muodostunut joka keväinen 
liikuntatapahtuma. LC Littoinen koordinoi 
järjestelyjä. Piirin klubeille osoitetun haas-
tekilpailun voitti jälleen LC Turku/Kupittaa, 
joka oli saanut liikkeelle 12 jäsentä. Myös LC 
Kaarina/Katariinat oli aktivoinut mukaan hie-
non joukkueen.

Osallistuja voi valita joko kelloa vastaan 
kilpailemisen tai vain liikunnan hyvässä seu-
rassa. Voittajan, Matti Rauman aika uudella 
8,5 km:n reitillä oli 27:39. Viime vuonna hän 
oli kisan kakkonen.

Naisista nopein oli kokonaiskisan 5. Jo-
hanna Sallinen ajalla 32:53. 

Ikänestori tänäkin vuonna oli Jaakko 
Riikonen (80 v). Hän taivalsi reitin hienosti 
aikaan 1:10:57. Järven kiersi myös näkövam-
mainen Tuija Lehtonen oppaansa Eino Lippo-
sen kanssa ajalla 43:25. Nuorin radan kiertäjä 
oli ½- vuotias, hän matkusti juoksurattaissa.

Kisan tavoitteena on varainhankinta klu-
bin avustustoimintaan. Usean organisaation 
yhdessä järjestämänä saadaan kokoon poruk-
ka, joka kykenee hoitamaan isommankin lii-
kuntatapahtuman. Kilpailu on tarkoitettu kai-
kenikäisille naisille, miehille ja myös lapsille. 
Vuosittain keväisin järjestettävään kisaan voi 
osallistua juoksemalla, hölkkäämällä tai kä-
velemällä.  Reitti kulkee luonnonkauniin Lit-
toistenjärven ympäri. 

LC Littoinen haastaa jälleen myös muut 
A-piirin klubit osallistumaan kisaan.

Tarkemmat ilmoittautumisohjeet toimite-
taan suoraan klubeille sähköpostilla ja piirin 
sivuilla.

Tänä vuonna kilpailu järjestetään 
19.5.2016 klo 18.30. Lähtöpaikka on Littois-
ten Tehtaan kenttä.

Pentti Jäntti
LC Littoinen

LC Littoinen

Littoistenjärven ympärijuoksu – kaikenikäisille ja -kuntoisille
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Hallituksen vaihtokokous 11.8. Juvankosken kesäkodilla

Huvipuistopäivä Namilassa

LC Salo/Birgitat järjesti Nai-
sex-messut 7.3.2015. Tanja 
Karpelan avaamat messut on-
nistuivat yli odotusten. Kävijöi-

LC Salo/Birgitat järjesti hauskan 
huvipuistopäivän Namilassa kesän 
alussa. Paikalle kutsuttiin Salon 
lastensuojelun kanssa reilut 40 las-
ta perheineen. Lapsilla oli mukava 
ja ikimuistoinen iltapäivä. Klubin 
presidentti Seija Packalen iloitsi ta-
pahtumasta, jonka mahdollisti maa-
liskuussa klubin järjestämä Naisex 
-messujen tuotto.

Kuvassa Timo Lemberg Namilasta 
sekä Birgitoista past president Päivi 
Välimäki, Marjaana Koski, presi-
dentti Seija Packalen, Riitta Marti-
kainen ja edessä lastensuojelun sosi-
aaliohjaaja Elina Seitz.

tä oli lähes 800. Uusi, tilavam-
pi Salon ammattiopiston tila 
sai paljon kiitosta kävijöiltä ja 
näytteilleasettajilta.  

Birgitat olivat tyytyväisiä mes-
sujen tulokseen ja kävijämää-
rään. Ensi vuonna uudelleen.

Jaakko Selin piti 
kaksi tunnin 

mittaista 
tarinatuokiota 

Jaakon matkassa.

Terveisiä Naisex-messuilta!
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Lahjoituksia lastensuojelukuntayhtymälle
LC Salo/Birgitat lahjoitti 29.9.2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelukuntayhtymälle Halikon 
perhetukikeskukseen pöytätietokoneen, kannettavan tietokoneen, tabletin sekä 14 kappaletta 
kuulokkeita. Lahjoituksessa oli mukana myös Salon Tietokeskus.

Lahjoitukseen käytettiin Naisex-mes-
sujen tuottoja. Mukana lahjoitustilai-
suudessa olivat LC Salo/Birgitoista 
presidentti Aila Routamaa sekä Riitta 
Martikainen ja Kaisa Kaariluoto-Elo. 
Perhetukikeskuksesta lahjoitusta oli 
vastaanottamassa Joni Rahkonen. Salon 
Tietokeskuksen edustajina olivat Mar-
kus Murto ja Jari Ropponen.

Birgitat ovat tämän syksyn aikana 
lahjoittanut myös Salon kehitysvam-
maisten koululaisten aamu- ja iltapäivä-
hoitoon tarvittaviin peleihin, cd-levyi-
hin ja askartelutarvikkeisiin kolmelle 
kohteelle yhteensä 1500 euroa. Kohteita 
ovat olleet Hakastaron koulu, Marian 
koulu ja tilapäishoitoyksikkö Elmeri. 
Jokaiselle kohteelle tehtiin 500 euron 
lahjoitus. Myös näihin lahjoituksiin on 
käytetty Naisex-messujen tuottoja.

Birgitat luovuttivat perinteiseen 
tapaan ruokalahjakortteja Salon kau-
pungin lastensuojelulle. Lahjoitusti-
laisuudessa 23.11.2015 olivat mukana 

lastensuojelun Katri Viippo ja Birgitto-
jen puolesta presidentti Aila Routamaa 
ja past president Seija Packalen.  Tänä 
vuonna 70 euron arvoisia lahjakortteja 
annettiin jo 70 kappaletta ja ne jaetaan 

ennen joulua vähävaraisille salolaisille 
lapsiperheille. Lahjakorttivarat on ke-
rätty muun muassa järjestämällä joka-
vuotiset Naisex-messut maaliskuussa.

Uudeksi klubin presidentiksi tuli Aila Routamaa ja sihteeriksi Liisa Sievänen.

Skoolasimme edelliselle
ja uudelle hallitukselle!
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LC Piikkiö

Sipilänmäen kesäteatterissa juhlakesä

Esiintyjät yhteiskuvassa. Vasemmassa 
reunassa käsikirjoittaja Markku Hyvönen 

ja kolmantena ohjaajamme Elina Haavisto. 
Kuva Henri Luomala.

Monelle tuttu sisääntulo Sipilänmäelle. 
Kuva Henri Luomala.

LC Piikkiön pääaktiviteetti Sipilänmäen kesäteatteri Piikkiössä juhli 
kesällä 2015 merkittävää 35-vuotistaivaltaan.

Vuonna 1980 alkanut aktiviteetti on 
kasvanut ja kehittynyt vuosien varrella 
määrätietoisen työn tuloksena. Klubivel-
jet ja -ladyt ovat kaikki omalta osaltaan 
vastanneet siitä, että katsojamme saavat 
mäellä kaiken sen palvelun joka raken-
tuu viihdyttävän kesäteatterikokemuksen 
ympärille. Kesäteatteri on toiminut ja toi-
mii vahvasti klubia yhdistävänä tekijänä, 
se kokoaa Piikkiön lionit yhteen tiiviiksi 
leijonaperheeksi jossa jokainen tietää 
oman roolinsa ja tehtävänsä.

35-vuotistaipaleen tarjontaan mahtuu lä-
hes kaikkea mitä suomalaiselta kesäteatte-
rilta odotetaan aina tukkilaisromantiikasta 
sotilasfarssien kiehtovaan maailmaan, 
olennaista on, että kykenemme Piikkiössä 
tarjoamaan viihdettä joka saa katsojien 
suupielet hymyyn mäeltä poistuttaessa.

Piikkiöläisille lioneille tämä aktivite-
etti antaa muistoja ja kokemuksia joita on 
sitten mukava porukalla muistella erilai-
sissa tilaisuuksissa.

Viimeiset vuodet ovat olleet vahvasti 
viihteellistä tarjontaa, ajankuva asettuu 
1950- luvulle ja sitä uudempaan aikaan.

Musiikki on näytellyt merkittävää 
osaa aina kesäteatterin alkuajoista lähtien 
ja siitä ei ole haluttu tinkiä myöskään täs-
sä ajassa. Voisinpa jopa luvata, että myös 
tulevaisuudessa tästä erityispiirteestä 
halutaan pitää kiinni.

Kesällä 2015 Sipilänmäellä juhlittiin 
perinteisesti työn merkeissä.

Viimeisten vuosien produktioiden 
käsikirjoittajana on toiminut Markku 
Hyvönen joka kirjoitti Sipilänmäelle 
juhlakesäksi aivan uuden kantaesityksen, 
”Kylpylä Happy Endin”.

Näytelmää esitettiin varsinaisissa 
esityksissä 16 kertaa täysille katsomoille 
eli vastaanotto oli jälleen kerran erino-
mainen. Siitä iso kiitos kaikille katsojil-
lemme.

Ennen varsinaista näytäntökautta 
pidimme kenraalinharjoituksen, johon 
kutsuimme sotaveteraaneja sekä omais-
hoitajia. Halusimme tällä tavoin omalta 
osaltamme kiittää heitä uhrautuvaisuu-
desta sekä arvokkaasta työstä jota he ovat 
tehneet ja tekevät edelleen.

Sipilänmäen kesäteatteri toimii myös 
merkittävänä varainhankinta-aktiviteetti-

na muille klubeille ja yhdistyksille. 
LC Piikkiö myy lippuja isommille 

ryhmille alennettuun hintaan jolloin yh-
distyksillä ja vastaavilla on mahdollisuus 
hankkia itselleen lisätuloja myymällä 
lippuja edelleen normaaliin hintaan. Piik-
kiössä ei siis vain hankita lahjoitusvaroja 
oman klubin tarpeisiin vaan toimitaan laa-
jemmaltikin varainhankinnan tukijana.

Sipilänmäki itsessään työllistää klubilai-
sia läpi vuoden, vanha kulttuurimiljöö 
vaatii jatkuvasti huolenpitoa ja korjausta. 
Uudet produktiot edellyttävät aina lavas-
tamista, äänityön suunnittelua ja näytteli-
jöiltä harjoittelua, harjoittelua ja harjoit-
telua.

Ladyjen vetämä buffettipalvelu vaatii 
organisointia ja suunnittelua.

Olen enemmän kuin kiitollinen myös 
siitä, että Sipilänmäestä on muodostunut 
paikka, jossa nuoret harrastuksesta kiin-
nostuneet saavat mahdollisuuden tulla 
kokeilemaan omia kykyjään ja rajojaan. 
Toivotan edelleenkin kaikki lajista kiin-
nostuneet ottamaan rohkeasti yhteyttä, 
otamme mielellämme mukaan uusia har-

rastajia myös klubin ulkopuolelta. Uu-
distuminen takaa jatkuvuuden!

Tässä kohden matkaa on paikallaan 
kiittää kaikkia niitä, jotka ovat omalta 
osaltaan olleet rakentamassa tätä tarinaa. 
Erityiskiitos niille rohkeille klubiveljille 
ja -ladyille, jotka aikanaan uskalsivat olla 
tekemässä ratkaisua teatterin perustami-
seksi.

Kaikesta huolimatta matka jatkuu. Kesäl-
lä 2016 tarjoamme vahvasti musiikilli-
sen ja keveän kesäteatterikokemuksen: 
”Haavelaiva – Kaappaus kesäyössä”, 
Outi Poppin käsikirjoittama tarina laiva-
matkasta, jossa sattuu ja tapahtuu – siis 
taattua Sipilänmäen kesäteatteria luvassa!

Lisätiedot www.sipilanmaki.fi 

Tervetuloa Sipilänmäelle !

Mikko Rosendahl
LC Piikkiö
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LC Turku/Lucia

Lucioilla vilkas syystoimintakausi

LC Turku/ Lucioilla on ollut taas vilkas syystoimintakausi. Klubilaisten määrässä 
on tapahtunut muutosta. Muuttojen vuoksi menetimme kaksi aktiivijäsentä muualle Suomeen, mutta 
saimme myös viisi uutta jäsentä riveihimme. Tervetuloa joukkoihimme!

Aktiviteettejä on kertynyt runsaasti 
yksittäisten klubilaisten toimesta sekä 
yhdessä tehden. Kohteina koko elämän 
kirjo vauvasta ikäihmisiin.

Syksy alkoi pehmolelutalkoilla 
– tarkoituksena keväällä luovuttaa 
TYKS:n lasten infektio-osastolle itse 
tekemiämme pehmoleluja potilaille la-
hjoitettavaksi. Pehmolelu odottaa pientä 
potilasta sängyllä, kun hän saapuu hoi-
dettavaksi ja hoidon jälkeen on jotain 
kotiin viemiseksi.

Lokakuussa kävimme luovuttamas-
sa samaiselle osastolle verhoja, reip-
pauspalkintoja ja ostettuja pehmoleluja 
osaston tarpeisiin.

Willa Hirvensalossa, Esperissä ja 
Portsakodissa on käyty ulkoiluttamassa 
ja viihdyttämässä vanhuksia. Lisäksi 
niihin järjestettiin joulukonsertit ja 
-kukkakorit.

Pernon ja Runosmäen sosiaalitoi-
mistojen, sekä paikallisten K-kauppiai-
den kanssa yhteistyössä, annettiin kym-
menelle vähävaraiselle perheelle joulu-
tervehdys ruokakassien muodossa.

Klubin omaa kummilasta muistettiin 
lahjoin ja avustuksin.

Lisäksi otimme osaa 107-A-piirin 
alueellisiin aktiviteetteihin. Naisklubien 
yhteiseen rekrytointitilaisuuteen kaup-
patorilla sekä 7.11.2015 näkövammais-
ten kesäkoti  Rauhanniemessä, osallistu-
en  ikkunoiden  pesuun  ja puutalkoisiin.

Osallistuimme myös LC Mietoinen/
Ulricoiden joulumyyjäisiin Lucia-kynt-
tilöitä, käsitöitä ja sinappia myyden voi-
daksemme tulevaisuudessakin avustaa 
avuntarvitsijoita.

Klubi- ja hallituksen kokouksia jär-
jestettiin syyskaudella säännöllisesti. 
Kautemme huipentui yhteiseen teatte-
rinäytöksen seuraamiseen Kaarinassa, 
sekä sen jälkeen ruokailuun ja ilotteluun 
Tuorlan Majatalossa.

Lämmin kiitos kaikille klubilaisille 
upeasta syyskaudesta, laskeutuessamme 
kevätkaudelle!

Klubin presidentti ja sihteeri Sirpa ja hänen järjestämissään talkoissa 
tehdyt lelut.

Kirsti ja Merja myymässä Lucia-kynttilöitä LC Mietoinen/Ulricoiden myyjäisissä.

Presidentti Merja lahjoitustilaisuudessa 
TYKS:ssä.
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LC Somero/Paratiisi

Villasukka-arpajaisten tuotto Lions Quest -koulutukseen

Helena Vaahtojärven ideoimat villasukka-arpajaiset olivat myyntikojun vetonaula.

Keltaisin lionsliivein sonnustautuneet Paratiisileijonat (vas.) Leena Nuotio, 
Anja Kurvinen, Liisa Laukamo, Laila Jokiniemi, Outi Tuuminen, 

Helena Vaahtojärvi, Aila Nieminen, Eila Nieminen ja Anneli Saneri  herät-
tivät ansaittua huomiota Someron torille pystytetyssä myyntikojussaan.

LC Somero/Paratiisin käsityöihmiset pistivät kevään 2015 aikana puikot heilumaan, ja tuloksena syn-
tyi kymmeniä erikokoisia, toinen toistaan kauniimpia villasukkia. Osa kutojista myös nimesi sukka-
parin niiden ulkonäön perusteella ja liitti mukaan runonpätkän tai aforismin saajaa ilahduttamaan.

Komeasta sukkamäärästä syntyi idea 
arpajaisista, joiden palkintoina voittajat 
saisivat valita itselleen mieluisimman 
sukkaparin. Toteutimme idean Someron 
Suviheinäviikkojen avajaisissa kesä-
kuun 26. päivänä, juuri ennen kauden 
2014-2015 päättymistä. Villasukka-ar-
pajaisista muodostuikin torille pystyte-
tyn myyntikojumme vetonaula, ja myös 
kirpputorikauppa kävi vilkkaasti.

Iloisen toritapahtuman tuotolla kustan-
simme somerolaisen Joensuun koulun 
kaksi kouluohjaajaa Forssassa viime 
syksynä järjestettyyn Lions Quest -kou-
lutustilaisuuteen.

- Koulutukseen osallistuneet kiitteli-
vät vuolaasti sekä luennoitsijoita että 
koulutuksen antia ja olivat tyytyväisiä 
saamiinsa eväisiin elämisentaidon opet-
tamiseen nuorille, LC Somero/Paratiisin 
Quest- ja nuorisovastaava Aila Niemi-
nen iloitsee.

Leena Nuotio 



Naisleijonat Turun torilla
Heikinmarkkinat Turun päivänä

LC Paimio/Aallotar 6.2.2016
10-vuotis charter-juhla

Perinteiset, järjestyksessään 46. Heikin-
markkinat järjestettiin Turun päivänä 
20.9.2015 Turun Kauppatorilla.  Heikin-
markkinat on vuodesta 1970 yhtäjaksoisesti 
järjestetty koko perheen tapahtuma, johon 
saapuu markkinamyyjiä eri puolilta Suomea. 

Lukuisien torikauppiaiden lisäksi pai-
kalla oli tanssia, teatteria ja musiikkia eri 
esiintyjien toimesta. Paikalla oli myös 
viiden turkulaisen naisklubin jäseniä kerto-
massa Lions-toiminnasta. Ryhmän tavoitte-
ena oli tavoittaa markkinayleisön joukosta 
Lions-toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä 
ja mahdollisia uusia jäseniä alueen naisklu-
beihin. 

Naisleijonien ”myyntikojulla” kävikin 
mukavasti väkeä ja lahjaksi kiinnostuksesta 
oli tarjolla leijonien itsetekemiä rannekoruja. 

Markkinoilla olivat mukana LC Turku/
Ancora, LC Turku/Aurora, LC Turku/Lucia, 
LC Turku/Marina ja LC Turku/Viola.

On monta tapaa tehdä hyvää ja tärkeintä 
on olla näkyvillä!

Kuvat ja teksti: Ismo Viinikainen
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Naisleijonat valmiina esittelemään lions-toimintaa Heikinmarkkinoiden yleisölle.

Paimion kansalaisopistolle oli kerääntynyt juhlimaan hieman vajaa 40 vierasta

Klubimme jäseniä vasemmalta lukien: 
Ulla Rahkonen, Outi Pekkala, Iris 

Suokko, Ritva Holopainen, Saija Ko-
tamäki, Teija Roos ja Aili Lehtinen

Kunniamerkkejä jakamassa Risto Pauk-
ku (2.VDG, CS) ja Outi Pekkala, klubin 
presidentti. Kunniamerkin juuri rintaan-
sa saanut rahastonhoitaja Aili Lehtinen.



Uusi lastenklinikka TYKS:iin
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T3 sairaalaan tulee 8 kerrosta ja lasten ja nuorten toimialue sijoittuu 6 eri kerrokseen. 
Suunnittelussa on erityisesti kiinnitetty huomiota potilasturvallisuuteen, perhekeskei-
syyteen, yhteistyön lisäämiseen ja lean-ajatteluun. 

Perhekeskeisyyden huomioiminen, 
etenkin synnytysten hoidossa sekä 
lasten sairaanhoidossa, on suunnitte-
lun keskeinen tavoite. Kansainvälisten 
sopimusten mukaan lapsella on oikeus 
vanhempiensa läsnäoloon sairaalassa. 
Lasten hoidossa tulee huolehtia kivun 
ja ahdistuksen vähentämisestä. Lap-
sen vanhemmalle tulee kaikissa toi-
minnoissa olla tilaa ja mahdollisuus 
yöpyä osastohoidossa olevan lapsen 
kanssa. Vanhempia kannustetaan ole-
maan lapsensa luona sairaalassa ja 
osallistumaan tämän päivittäiseen 
hoitoon. Tämän vuoksi suunnitellaan 
yhden ja kahden hengen potilashuo-
neita, joissa vanhempien läsnäolo ja 
yöpyminen on mahdollista. Keskolas-
sa huoneita kutsutaan perhehuoneiksi 
ja termiä voisi käyttää lähes kaikista 
klinikan potilashuoneista muuallakin. 

Ensimmäisessä kerroksessa on 
yleisten toimintojen lisäksi Äidinmai-
tokeskus, joka on tärkeä eri ravinto-
tuotteiden teon ja jaon näkökulmasta 
lähes koko klinikalle. Toiseen kerrok-
seen sijoittuu lasten ympärivuorokau-
tinen yhteispäivystys, jonne siis kaik-
kien lasten päivystys siirtyy. Nyt pe-
rusterveydenhuollon lasten päivystys 
on T2 sairaalassa. Toisessa kerrokses-
sa on myös lasten ajanvarauspoliklini-
kat, päiväsairaala ja lasten vuodeosas-
totoimintoja. Perheille järjestetään po-
tilashuoneisiin yöpymismahdollisuus. 
Tämä huomioidaan huoneiden kalus-
tuksessa sekä varustelussa. Omaisten 
huoneeseen tulee seurustelutila, ruo-
kailutila sekä sisaruksille mahdollinen 
leikkitila. 

Kolmannessa kerroksessa sijaitsee 
”Elämän alku”. Raskauden, synny-
tyksen ja vastasyntyneen hoitoa on 
suunniteltu ”Elämän alku” -kokonai-
suutena yli toimialueiden tapahtuvana 
yhteistyönä. Se muodostuu prenataali-
osastosta, synnytyssalista ja keskolas-
ta. Keskolassa kaikki potilashuoneet 
on suunniteltu perhehuoneiksi, jossa 
molemmille vanhemmille on sängyt 
yöpymiseen sekä vastasyntyneelle 
kenguruhoidon antamiseen. Vanhem-
mille on myös suunniteltu pyykki-
huoltotiloja sekä yhteistä tilaa keski-
näiseen seurusteluun. Sisarukset ovat 

myös tervetulleita uuden vastasynty-
neen luo perhehuoneeseen, vanhempi-
en niin halutessa. 

Neljännessä kerroksessa sijaitsee 
lasten kirurginen osasto ja lasten teho-
osasto, joilla on osittain yhteisiä toi-
mintatiloja. Neljännessä kerroksessa 
on paljon leikkaussalitoimintaa. Ope-
raatioissa olevien lasten vanhemmille 
on järjestetty yöpymishuoneita myös 
muista kerroksista, joissa heille on sa-
niteettitilat, pienimuotoinen keittiötila 
sekä levähtämistiloja. 

Lasten hematologinen ja syövän 
hoito on keskitetty 5. kerrokseen.  Tä-

Taustaa 
- Tyksin nykyisen U-sairaalan sisäilma- ja muut talotekniset ongelmat 

edellyttävät uuden sairaalan rakentamista.
Aikataulu

- VSSHP:n hallitus hyväksyi 14.10.2014 hankesuunnitelman ja valtuusto 
hyväksyi suunnitelman 25.11.2014.

- Kaavamuutos hyväksyttiin Turun kaupungin valtuustossa 15.6.2015.
- Uusi T3 sairaala rakennetaan T2 sairaalan viereen moottoritien päälle.
- Rakennustyöt käynnistyivät syksyllä 2015 ja hankkeen on suunniteltu 

valmistuvan 2020.
Tunnuslukuja

- Uudisrakennuksen kokonaisala 54 000 m2, josta hyötyneliöitä 21 000 m2,
- Kokonaiskustannukset 158 miljoonaa euroa, josta rakennuskustannukset 

140 M€ ja muut hankintakustannukset 18 M€.
Uudisrakennukseen sijoittuvat

- Lasten ja nuorten sairauksien hoito, naistentautien ja synnytysten hoito, 
korva-, nenä- ja kurkkutautien hoito, suu- ja leukasairauksien hoito sekä 

sairaanhoidollisia tukipalveluja: kliininen neurofysiologia, kuvantaminen, 
laboratorionäytteenotto ja lähivälinehuolto.



Lions Club Turku/Archipelagon ladyjen lahjoitus 
Tyksin keskolan vastasyntyneiden teho-osastolle

Hyväntekeväisyysgaalasta huikea tuotto

Lions Club Turku/Archipelagon 
ladyt järjestivät 21.3.2015 jo 
14. kerran suuren hyvänteke-
väisyysgaalan. Gaalan teema-
na oli tänä vuonna Love Boat.
Yli viisisataa juhlavierasta täytti Sokos 
Hotel Caribian juhlasalin ja kristalli-
kruunujen loisteessa nautittiin hyvässä 
seurassa ruuasta, tanssista ja muusta 
ohjelmasta. Tärkeintä oli kuitenkin ar-
pajaisten tuotto. Tänä vuonna huikea 
hyväntekeväisyyssumma: 13 500 eu-
roa, lahjoitettiin Tyksin keskolan vas-
tasyntyneiden teho-osastolle.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja 
tukea vastasyntyneiden hoitoa sekä tie-
teellistä tutkimustyötä. Mittavalla lah-
joituksella yhdistys tulee hankkimaan 
vastasyntyneiden hoitoon tarvittavia 
laitteita ja tarvikkeita.

Lahjoituksen vastaanottivat Lounais-
Suomen Vastasyntyneiden Tutkimuksen 
Tukiyhdistys ry:n puheenjohtaja LT, 
lastentautien erikoislääkäri Kalle Kor-
honen (kuvassa vasemmalla) ja Lasten 
ja nuorten klinikan osastonylilääkäri 
LT, dosentti Liisa Lehtonen (kuvassa 
oikealla). Kuvassa mukana lahjoitusta 

luovuttamassa klubimme leading lady 
(kuvassa keskellä) Nina Vihanto sekä 
mm. lady Carita Stam ja heidän pieni 
Bea-tyttö, joka syntyi maaliskuussa ja 
vietti ensimmäiset 2 viikkoaan Tyksin 
keskolassa.

LC Turku/Archipelago on perustettu 
vuonna 2001 ja sen toiminta-aluetta 
ovat Hirvensalon, Satavan ja Kaksker-
ran saaret.. Klubin toiminta-ajatuksena 
on edesauttaa oman toiminta-alueensa 
kehittämistä ja hyvinvointia. Vuoden 
2014 aikana klubi keräsi eri hyvänteke-

väisyyskohteisiin yli 20 000 euroa. Suu-
rimpia tapahtumia Celeb-Am-hyvänte-
keväisyysgolfin lisäksi ovat tammikuus-
sa järjestettävä Linnateatteri-näytös 
sekä maaliskuussa ladyjen järjestämä 
hyväntekeväisyysgaala.

Lisätietoja:

LC Turku/Archipelago ry:n Leading 
lady Nina Vihanto, puh. 050 424 2100
Lounais-Suomen Vastasyntyneiden Tut-
kimuksen Tukiyhdistys ry:n rahaston 
sihteeri Satu Ekblad, puh. 040 5754616.
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Lions-piiri 107-A on päättänyt vastata tarpeeseen, sairaiden lasten ja heidän vanhempiensa tu-
kemiseen, ja järjestää alueellaan kausina 2017-2018 ja 2018-2019 keräyksen, jonka tavoitteena 
on sisustaa ja kalustaa kaksi vanheimpainhuonetta. Huoneet nimetään Leijona-huoneiksi. Van-
hempainhuonehanke esitellään Lions-liiton Turun vuosikokouksessa perjantaina 27.5.2016 ja 

piirin klubeille järjestetään asiasta erillinen tiedotustilaisuus syksyllä 2016.

Ulla Rahkonen, 1VDG

män kerroksen potilashuoneet ovat 
kaikki perheiden oleskeluun ja asu-
miseen sopivia. Kyseinen potilasryh-
mä on altis infektioille ja eristyksessä 
olevat hoitojaksot saattavat olla viik-
kojen mittaisia. 

Ylimmässä, 8. kerroksessa on 
myös lasten kehitysseurantapolikli-
nikka, jonka toiminta nivotaan yhteen 
muihin terveiden vastasyntyneiden 
polikliinisiin toimintoihin. Kyseisessä 
kerroksessa vanhemmille on järjesty-

mässä myös tiloja (hoitopöydät, mik-
roaaltouunit, jääkaapit jne).

Vanhempien tai perheiden yh-
dessäolon mahdollistaminen sairaan 
lapsensa kanssa asettaa haasteita huo-
neiden kalustamiseen ja sisustukseen. 
Vanhemmat tarvitsevat oman elämän-
sä hallintaan myös rauhaisaa paikkaa, 
toisaalta myös IT-yhteyksiä hoitaak-
seen kontakteja ulkomaailmaan. Osa 
vanhemmista saattaa joutua tekemään 
myös etätöitä lapsensa vieressä sairaa-

lassa. Huoneita tehdään kodinomai-
siksi värien, tekstiilien ja taiteen avul-
la, mikä edistää lasten toipumista ja 
luo viihtyvyyttä myös vanhemmille. 

Jussi Mertsola 
Ylilääkäri, professori 

Mirja Oksanen-Sainio
Toiminnallista suunnittelua 
koordinoiva osastonhoitaja



Virolaista eksotiikkaa turistibussin kyydissä

LC Naantali – Matka Etelä-Viroon 
31.8. – 3.9.2015
LC Naantalin puuhamiehet 
käynnistivät jo varhain kevääl-
lä Tarton matkan suunnitte-
lun. Puuhamiehenä toimi lion 
Markku Leivo. Matkan tavoit-
teena oli tutustua Etelä-Viroon 
laadukkaan turistibussin kyy-
dissä.

Varhain maanantai-aamulla bussilastil-
linen leijonia puolisoineen aloitti mat-
kan Star Tours Oy:n bussilla. Helsin-
gin Länsisatamasta matkattiin laivalla 
lahden ylitse. Tallinnasta bussiin nousi 
oppaamme ”Jaakko”, Jaak Viires, joka 
uskomattomalla paikallistietämyksellä 
kertoi koko matkan ajan tärkeimmistä 
rakennuksista, tapahtumista, henkilöistä 
jne. 

Tallinnasta suunnistimme kohti Tart-
toa.  Adaveressä pysähdyimme kahville 
hollantilaistyyppiseen tuulimyllykah-
vilaan. Tarttoon saavuimme aikataulun 
mukaisesti iltapäivällä. Kaupunkikier-
roksella Jaakko esitteli kaikki merkit-
tävimmät rakennukset ja muistomerkit. 
Samalla selvisi, että Tallinnan vanhan 

kaupungin tavoin Tarton vanhoihin ja 
historiallisiin rakennuksiin on käytetty 
suuria määriä EU-tukirahoja. Raken-
nukset on entisöity tarkasti alkupe-
räiseen ulkonäköön. Illastimme vielä 
yhdessä, kaupungin kuuluisassa ravin-
tola Ruutikellarissa (Püssirohukelder). 
Ravintola on entinen ruutivarasto ja se 
on päässyt jopa Guinnessin ennätysten 
kirjaan, sillä pub-ravintolan sali on maa-
ilman korkein (10,2 m) lajissaan.

Seuraavana aamuna matkasimme 
Etelä-Viroon, kohti Mõnisten kuntaa. 
Matkan varrella Vörun kaupungissa tu-
tustuimme Estonian uhreille rakennet-
tuun muistomerkkiin. Kohtalokkaana 
yönä Estonia-lautalla oli suuri määrä 
kaupungin virka- ja luottamushenkilöi-
tä. Muistohetken jälkeen vierailimme 
paikallisessa antiikkiliikkeessä, joka 
oli kuuleman mukaan yksi maakunnan 
kuuluisuuksista. Antiikkia tai ainakin 
vanhaa käyttötavaraa oli rakennus pul-
lollaan ja näytti sieltä aarteita siirtyvän 
myös linja-automme tavaratilaan.

Vörustä matkamme jatkui Viron 
ja samalla koko Baltian korkeimmalle 
kohdalle, Suurelle Munamäelle. Meren-
pinnasta huimat 318 m korkean kumpa-
reen päälle on rakennettu näköalatorni, 
josta hyvällä säällä on näkyvyys jopa 
Latvian ja Venäjän puolelle. Nyt kevy-
essä tihkusateessa tornista näkyi lähinnä 
ympäröivää maastoa. Pysäköintipai-
kalta näköalatornille johtavat rappuset 

olivat sinänsä jo kokemus, jonka moni 
varmasti tunsi jaloissaan vielä seuraava-
na päivänäkin. 

Matka jatkui kohti Mõnisten kuntaa 
ja siellä Metsäveljien maatilalle pienes-
sä Vastse-Roosa -kylässä. ”Metsäveljet” 
tunnettiin toisen maailmansodan jälkei-
seltä ajalta (1945-49) , jolloin paikallis-
väestö taisteli Viron miehittäjiä vastaan. 
Metsäveljet piileskelivät metsien suo-
jassa etsintäpartioilta. Maatilan isäntä, 
Meelis Möttus, oli edesmenneen metsä-
veljen Harry Möttuksen poika. Vierai-
lun aikana hän kertoi hyvin tunteikkaas-
ti isänsä tarinaa. Saimme tutustua myös 
aikoinaan käytettyihin piilopaikkoihin 
sekä korsuun, joka oli rakennettu vas-
taamaan miehityksen ajan olosuhteita. 
Korsussa oli tarjolla paikallista pontik-
kaa (Metsakohin). Talon isäntä tarkisti 
juoman laadun kaatamalla sitä käm-
menelle ja sytyttämällä nesteen tuleen. 
Puhdas sininen liekki varmisti juoman 
laadun.

Lounas oli perinteinen ja maittava 
metsäveljien ateria. Ruokailun lomas-
sa talon isäntä jatkoi Metsäveljien ja 
isänsä veljen Maxin tarinaa sekä lauloi 
perinteisiä lauluja kitaran säestyksellä. 
Ajoittain tunnelma nousi kirjaimellises-
ti kattoon. Erittäin tunteikkaan lounaan 
jälkeen alkoi paluumatka Tarttoon. Illal-
la oli ohjelmassa paikallisten leijonien 
tapaaminen. Tapaamiseen oli ilmoit-
tautunut leijonia Tallinnasta saakka. 

Munamäen 
näkötorni

Kaupunkikierros Tartossa opas Jaakon johdolla
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Tilaisuudessa LC Naantalin edustajat 
luovuttivat klubin 50-vuotisjuhlavideon 
ja -julkaisun sekä pöytästandaarin muis-
toksi vierailustamme. Toisena aamuna 
matkan kohteena oli Kaakkois-Viron 
Setukaisalue. Setumaa on ainutlaatui-
nen historiallinen ja etninen alue. Sen 
kulttuuri on sekoitus itää ja länttä. Se-
tumaalla on säilynyt oma kieli, elintavat 
sekä omaperäiset kansallispuvut ja -ho-
peakorut. Ensimmäinen kohde oli Räpi-
nässä sijaitseva historiallinen Sillanpään 
kartano, jonka entisöinti oli vasta alka-
massa. Kartanon yhteydessä on laaja 
kasvitieteellinen puutarha, johon ryhmä 
tutustui paikallisen oppaan johdolla. 

Räpinästä matka jatkui lähelle Venä-
jän rajaa olevaan Värskaan. Poikkesim-
me matkalla Lüübnitsan näkötornille, 
josta oli suora näköyhteys Venäjän puo-
lelle. Lüübnitsa on tunnettu sipuli- ja 
kalamarkkinoistaan. Tämän jälkeen saa-
vuimme Värskaan, joka on Setumaan 
suurimpia keskuksia. Värskanlahden 
rannalla kauniissa maisemissa sijaitsee 
hoidoistaan tunnettu kylpylä. Värskan 
maatilamuseosa kylän emäntä esitteli 
setukaisten historiaa hyvinkin paatok-
sellisesti. Näimme kauniita kansallis-
pukuja ja tyypillisiä setukaisasumuksia. 
Lisäksi tarinasta kävi selväksi mm. vil-
jasadon suojelija ”Seto Peko”. Museon 
vieressä olevassa Seto Tsäimajassa nau-
tittiin maittava lounas, jonka jälkeen pa-
lasimme takaisin Tarttoon.

Matkan viimeisenä aamuna, ennen 
paluumatkaa Tallinnaan, tehtiin vielä tu-
tustumiskäynti A. Le Coq -oluttehtaalle. 
Keltaiset liivit yllämme, tutustuimme 
erittäin modernin tehtaan tuotantoti-
loihin, tuotantoprosessiin sekä tehtaan 
vanhaan osaan, joka toimi esittely- ja 
museotiloina. Esittelykierroksen päät-
teeksi oli jäljellä vielä maistajaiset. 

Matkalla satamaan poikettiin Lilii-
nan pellavatehtaan tehtaanmyymälässä. 
Paikka oli tuttu useimmille ryhmän jä-
senistä ja kauppa kävi sen mukaisesti. 

Tämän jälkeen oli jäljellä enää laiva-
matka Tallinnasta Helsinkiin sekä ajo-
matka Naantaliin. Saavuimme Naanta-
liin myöhään illalla,, väsyneinä, mutta 
erittäin tyytyväisinä matkaan. 

Suuri kiitos matkan järjestäjille, ja 
”Jaakolle” erinomaisesta opastuksesta 
sekä Arille, erittäin ammattitaitoiselle 
kuljettajalle ja tietysti kaikille mukana 
olleille! 

Ismo Viinikainen

Setukaismuseon esittely

Lounas Metsäveljien tilalla
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Vaihtarina Saksassa

Lähdin 4.7. kohti Rein- ja Mosel -joen 
risteyksessä sijaitsevaa Koblenzia, 
täynnä intoa ja jännitystä. Matka meni 
hyvin. Vastassa oli perheeni ja 40 as-
tetta lämmintä. Lämpö iski kuin seinä. 
Perheeni asui pienessä kylässä Moselin 
rannalla. Olimme ennen matkaa mei-
lanneet isäntäperheeni kanssa ja sopi-
neet, että kävisin koulua perheen pojan 
kanssa. Muiden maiden koulujärjestel-
mät kiinnostavat ja koulunkäynti olisi 
myös hyvä tapa saada lisää ystäviä.

Ensimmäiset päivät olivat todella 
hauskoja, mutta myös aika tuskaisia. 
Helle oli niin kova, että ei pystynyt te-
kemään paljoakaan. Kävimme uimassa 
ja tapasimme perheen pojan ystäviä, 
joiden kanssa menimme veneellä Mo-
selille surffailemaan. En ollut ennen 
tehnyt sellaista, mutta olin kuulemma 
luonnonlahjakkuus! 

Isossa koulussa oli yli 1000 oppi-
lasta. Se oli tarkoitettu lahjakkaille, 
erityisesti luonnontieteistä kiinnos-
tuneille oppilaille. Kaikki oli hyvin 
mielenkiintoista. Etenkin yhteiskun-
taopin tunnit olivat todella antoisia. 
Se johtui kyllä todella hyvästä opet-
tajasta. Yhteiskuntaopin tunnit olivat 
enimmäkseen keskustelua ja kaikki 
osallistuivat, jopa minä! Opettaja pyy-
si minua kertomaan Suomesta ja Suo-
men koulujärjestelmästä, ja miksi se 
on niin hyvä. Yrittäessäni kertoa siitä, 
että olen kaksikielinen eli suomenruot-
salainen, menivät monen päät sekaisin. 
Heille tuli kuva, että asun Ruotsissa ja 
käyn ruotsalaista koulua. Yritin par-
haani mukaan selittää asian. Muuten 
koulu erosi aika paljon suomalaisesta 

Kuulin kouluni opinto-ohjaa-
jalta mahdollisuudesta pääs-
tä lions-vaihtariksi. Hain mu-
kaan ja valitsin kohdemaak-
seni Saksan. Olen lukenut sak-
saa jo ala-asteelta ja kirjoitin 
saksan keväällä 2015. Ilokseni 
minut valittiin LC Turku/Vio-
lan nimikkovaihtarina. Sain 
tavata klubilaisia ennen ja jäl-
keen matkani.

koulusta. Erot olivat tehokkuudessa ja 
ehkä jopa opetuksen tasossa. Kahden 
viikon aikana opin kyllä arvostamaan 
omaa kouluani ja omaa koulujärjestel-
määmme.

Koulussa ei saanut kouluruokaa. 
Ruoka piti ottaa mukaan tai käydä 
ruokatunnilla kaupungilla syömässä. 
Opettajia kutsuttiin Herr/Frau Suku-

nimi eikä kännyköitä saanut olla esillä 
koko päivänä.

Perheen tyttären kanssa meillä oli 
yhteinen harrastus, nimittäin hevoset. 
Tytär harrasti lännenratsastusta, mikä 
oli uutta minulle. Se oli erittäin mie-
lenkiintoista ja meninkin pari kertaa 
hänen kanssaan tallille. Saksa on pal-
jon isompi hevosharrastusmaa kuin 

Isäntäperheeni ja minä juhlimassa Ramadanin päättymistä 
syyrialaisen pakolaisperheen luona

Lännenratsastus erosi paljon tavallisesta ratsastuksesta
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Suomi, ja sitä saattoi vain ihailla. Tallit 
olivat hienot ja mahdollisuudet monet. 

Olin koulussa vain kaksi viikkoa, 
koska sitten perheen pojan kesäloma 
alkoi.  Kiertelin kaupunkia myös it-
sekseni ja tein päiväreissun Kölniin 
junalla. Olin näköjään ostanut vää-
ränlaisen lipun väärään junaan ja kun 
konduktööri huomautti siitä, tein klas-
sisen tempun: leikin, että en puhu sak-
saa, koska olin huomannut, että moni 
arkaili englannin puhumista. Niin kävi 
nytkin, konnari hymyili ja toivotti hy-
vää päivänjatkoa. Hän jatkoi matkaa 
ja minä pääsin Kölniin. Paluumatkalla 
osasin sitten jo ostaa oikeanlaisen li-
pun.

Perheen kanssa reissasimme Elspe-
festivaalille, joka on todella ”saksalai-
nen juttu”. Parin tunnin automatkan 
jälkeen saavuimme rakennettuun wes-
tern kylään. Erilaisten esitysten loppu-
huipennus oli Karl Mayn Winnetou-
kirjaan perustuva ulkoilmateatteriesi-
tys. Siihen oli panostettu paljon ja se 
oli hieno kokemus.  Mukana oli noin 
60 esiintyjää ja 40 hevosta.

Isäntäperheeni äiti on aktiivisesti 
mukana pakolaisten auttamisessa. Ky-
lään, missä asuimme, oli juuri muut-
tanut syyrialainen perhe, jota perheen 
äiti oli auttanut alkuun hankkimalla 
heille mm. puhelinliittymän ja viemäl-
lä heitä lääkäriin. Perhe kutsui koko 
isäntäperheeni kiitokseksi juhlimaan 
Ramadanin loppua ja myös minä olin 
tervetullut. Tämä oli minulle matkan 
kohokohta. Paikalla oli monia syyria-
laisperheen sukulaisia, jotka nykyään 
asuivat ympäri Eurooppaa. Sisaruksia 
asui Saksassa, Tanskassa, Itävallassa ja 
Ruotsissa.  Puhuttiin kaikkia kieliä se-
kaisin ja sain jopa puhua hieman ruot-
sia Ruotsissa asuvien kanssa.

Ilta oli todella hauska ja myös 
koskettava. Tanskassa asuva nainen 
puhui todella hyvää englantia. Hänen 
kanssaan juttelin siitä ,miten he olivat 
tulleet veneellä kahden lapsen kans-
sa Italiaan ja sieltä bussilla ja junalla 
päätyneet Tanskaan. Eikä hän voisi 

Surffailu oli haastavaa Moselin kovan virtauksen takia

olla kiitollisempi. Kun kysyin, miten 
he uskalsivat tehdä vaarallisen matkan 
veneellä, hän vastasi, että joko he olisi-
vat kuolleet kotimaassaan tai yrittäneet 
päästä parempaan elämään vaarallisel-
la tavalla. Nyt hänen lapsensa saavat 
käydä koulua ja hän opiskelee tanskaa, 
jotta hän saisi töitä eikä hän koskaan 
ole ollut onnellisempi.

Emme vain puhuneet syvällisiä, 
sillä tarjolla oli erilaisia syyrialaisia 
herkkuja ja me saimme maistaa kaik-
kea. Musiikkia soitettiin ja sitten piti 
tanssia. Perheen naiset ihailivat vaa-
leita hiuksiani ja ihoani ja pikku tyttö 
kosketti hiuksiani silmät suurina. 

Yhtenä iltana oli Koblenzin lionien 
iso juhla. Lions-perheiden lapsia oli 
värvätty keittiöhenkilökunnaksi, niin 
meidätkin. Autoimme catering-ryhmää 
ja yksi minun hommistani oli avata 
noin 50 kuohuviinipulloa. Nyt voin 
ainakin sanoa, että olen oppinut, miten 
niitä avataan oikealla tavalla. ”Pop”-
ääntä ei saanut kuulua. Catering-ryh-
män henkilökunta oli todella hauska 

ja mukava ja he ottivat minut siipiensä 
suojaan. Minulta kyseltiin kaikenlaista 
ja monet ihailivat sitä miten montaa 
kieltä meillä Suomessa kouluissa opi-
taan. Kokit antoivat minun maistaa 
kaikkea, keittiössä naurettiin ja minua 
halailtiin ja pidettiin huolta. Minut 
esiteltiin myös Lions-clubin johtoryh-
mälle. Sain viettää hetken vieraiden 
joukossa ja kertoa miten olin viihtynyt 
vaihdossa. 

Vaihtoni aikana tapasin niin mon-
ta mielenkiintoista, hauskaa, ihanaa 
ja hienoa ihmistä ja voin todellakin 
suositella tätä kaikille kiinnostuneil-
le! Perheeni otti minut sydämellisesti 
perheenjäsenekseen. Saksaa sain on-
nekseni puhua yllin kyllin. Kaikki mitä 
sain kokea ja nähdä on ikimuistoista ja 
tekisin matkan koska tahansa uudes-
taan. Vielä kerran monet kiitokset LC 
Turku/Violalle tästä mahdollisuudesta.

Henrika Solin 
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MADE IN FINLAND WITH SISU
28.7. – 7. 8. 2016 

Auta nuoria kansainvälistymään
TOIMI LIONS-NUORISOVAIHDON ISÄNTÄPERHEENÄ

Piirissämme valmistel-
laan suurella innolla 
kansainvälistä nuoriso-
leiriä kesäksi 2016.  
Leiriorganisaatio valmistautuu vastaan-
ottamaan heinäkuussa 30 kansainvälistä 
nuorta ja tutustuttamaan tämän nuoriso-
joukon suomalaiseen kulttuuriin ja tapoi-
hin.  Vastuuklubi LC Aura/Sisun nimestä 
teemansa saaneen leirin ”Made in Fin-
land with SISU”:n ohjelmassa painottu-
vat käsillä tekeminen ja suomalaiset tra-
ditiot. Leiriläiset pääsevät tutustumaan 
muun muassa suomalaisiin metsiin, saa-
ristoon, yrityksiin, museoihin ja muihin 
nähtävyyksiin sekä tietysti suomalaisuu-
den ytimeen, saunakulttuuriin.

Leiriorganisaatioon kuuluu muiden toi-
mijoiden lisäksi kahdeksan suomalais-
nuorta, jotka pääsevät kokemaan nuori-
sovaihdon järjestäjämaan ja apuohjaajan 
näkökulmasta. Kotimainen leiri ei ole 
siis palvelutyötä pelkästään vieraileville 
nuorille vaan myös mahdollisuus koti-
maisille nuorille tutustua lions- ja leiri-
työhön.

Piirin klubit tai yksittäiset Leijonat voi-
vat osallistua leirityöhön tekemällä lah-
joituksia (esim. elintarvikkeet tai muut 
tarvikkeet). Tarjotkaa rohkeasti, emme 
ehkä osaa kysyä. Myös yövalvojia tar-
vitaan leirillä joka yö. Tärkeää on myös 
löytää isäntäperheitä nuorille ennen lei-
riä.

Kaikilla perheillä on mahdollisuus osal-
listua nuorisovaihtotoimintaan täällä ko-
timaassa avaamalla kotinsa ovet vierai-
leville nuorille.  Perheen ei tarvitse olla 
Lion-perhe.  Kiinnostus kansainvälisestä 
toiminnasta on hyvä perusta isäntäper-
heeksi ryhtymiseen.

Isäntäperheenä oleminen on oivallinen 
keino nuoren perheelle tutustua nuoriso-
vaihtotoiminaan. Erityisesti, jos perheen 
nuori aikoo hakea vaihtoon tulevina vuo-
sina. Toisaalta perhe, jonka nuorella on 
onnistunut vaihtomatka takanaan, voisi 
olla halukas osallistumaan tähän muka-
vaan toimintaan.  Myös perheet, joissa 
ei ole nuoria, voivat hakeutua isäntäper-
heeksi. Kysykää rohkeasti lisää!

Isäntäperheille järjestetään yhteinen ta-
paaminen vaihtonuorten ja perheiden 
kanssa sekä tarjotaan verkostoitumisen 

mahdollisuutta keskenään. Tarkoitus on 
tehdä tätä tärkeää nuortemme kansain-
välisyyttä edistävää työtä ilolla yhdessä!

Lisätietoja: 

leiristä ja 
lahjoituksista
leirinjohtaja
Ari Lindell
050 544 2979
ari.lindell@lions.fi

isäntäperhetoiminnasta ja 
yövalvonnasta
leirikordinaattori
Heini Brushane
041 4588 442
heini.brushane@lions.fi

Lions-järjestön nuorisovaihto on 17 - 21 -vuotiaiden nuorten, 
pääsääntöisesti kesäaikana tapahtuvaa muutaman viikon mit-
taista tutustumista muiden maiden kulttuuriin perheoleskelun 
ja kansainvälisten leirien kautta. 
Nuorisovaihto on kaksisuuntaista, Suomesta lähtee ja Suo-
meen tulee nuoria. Nuorille ja isännöiville perheille nuori-
sovaihto on erinomainen mahdollisuus päästä kosketukseen 
muiden kulttuurien kanssa ja saada elinikäisiä kansainvälisiä 
ystäviä.  Viime vuosina Suomesta on lähtenyt n. 220 nuorta 
ja saapunut n. 120 nuorta. 
Loimaalla järjestetään 28.7. - 7.8.2016 kansainvälinen nuo-
risoleiri, jonka, jonka pääkieli on englanti. Leirille saapuu 
30 nuorta ympäri maailmaa. Nyt perheelläsi on erinomainen 
tilaisuus tutustua näihin nuoriin ennen leirijaksoa toimimalla 
isäntäperheenä. Samalla perheesi pääsee harjoittamaan kieli-
taitoa käytännön elämässä. 

Isäntäperhejakso on 8.7.- 28.7.2016. 

Euroopan ulkopuoliset nuoret saapuvat 8.7. ja eurooppalaiset 
viikkoa myöhemmin. Isäntäperhejaksot päättyvät leirin alkaessa 
28.7. Perhe voi päättää haluavatko majoittaa nuoren koko jakson 
ajaksi tai vai yhdeksi viikoksi.
Lisää tietoja voi lukea ja ilmoittautumislomakkeen voi ladata 
osoitteessa:
http://www.lions-piiri107a.fi/fi/nuoriso-
vaihto/isantaperheeksi

Jos sinulla on kysymyksiä LIONS-nuo-
risovaihdosta ota yhteyttä piirin nuori-
sovaihtojohtajaan:
Heini Brushane, 
heini.brushane@lions.fi
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LC Mariehamn

Nu kommer Lions Quest till Åland
Nu kommer Lions världsom-
spännande utbildningspro-
gram Lions Quest till Åland. 
Den svenskspråkiga utbild-
ningen arrangeras den 7-8 
april 2016 i Mariehamn. 
Utbildningen vänder sig till 
alla lärare, barnträdgårds-
lärare, fritidsledare och pe-
dagoger som arbetar med 
barn. Utbildningen arrange-
ras i över 50 länder och över 
420 000 utbildare har blivit 
certifierade och över 12 mil-
joner barn har fått ta del av 
programmet. 
Lions Quest – Kunskap för livet

Lions Quest är ett funktionellt program, 
som gynnar trygghet och hälsa och som 

har utvecklats för att förebygga aktuella 
problem för barn i Finland. Programmet 
stöder genomförandet av riksomfattande 
läroplaner för 5-20 åringar. Som ett vä-
sentligt tema är att växa som människa 
och medlem i samhället. Programmet 
passar till att göra undervisningsmeto-
derna mångsidiga, värde-, hälso- och fö-
retagarfostran, sammanslipning av olika 
kulturella grupper och framförallt att 
ge livsfärdigheter. Programmet rekom-
menderas även av Finlands utbildnings-
ministerium och växer sig allt starkare. 
Lions Quest har funnits i över 20 år och 
mer än 20 000 lärare och pedagoger har 
genomgått utbildningen. Utbildningen är 
ett livsåskådningsprogram som bland an-
nat berör trygghet, självkänsla, besluts-
fattande, växelverkan, känslor och hälsa. 
Den 2 dagar långa utbildningen kostar 
370 euro och då ingår utbildningsmate-
rial. Det går även att få referenser från 
senaste svenska utbildningen i Salo där 
alla deltagare vill stå till tjänst för frågor 
av som är intresserade av utbildningen. 
Det finns 24 platser till detta unika till-

fälle och de Åländska Lions klubbarna 
har beslutat att gå in och hjälpa till att be-
tala utbildningen för några personer som 
är intresserade men som inte kan få loss 
medel för att gå utbildningen. 
Mer information om utbildningen finns 
att läsa på Finlands Lionsförbunds hem-
sida: http://www.lions.fi/verksamhet. 
Det går också bra att kontakta förbundets 
Quest sekreterare, Paula Westling per 
email: quest@lions.fi eller telefon: 010 
501 4507.
Anmälningar och eventuell ansökan om 
en avgiftsfri plats samt tillgång till refe-
renser från Salo utbildningen kan fås av 
Lions Regionsordförande Björn Häger-
strand bjorn.hagerstrand@lions.fi eller 
telefon: 0457-3135313. Vi motser er an-
mälan senast den 19.2.2016.

Med vänliga Lionshälsningar

Björn Hägerstrand
Regionsordförande och 
mötesansvarig

LIONS QUEST 
REFERENSER
”Utbildningens och fostrandets uppgift är att stöda barnets och den unges sunda 
uppväxt och utveckling och inlärning. Innehållet och de funktionella arbetsmetoderna i 
Lions Quest-programmet stöder de mål som hänför sig till gemenskap och delaktighet, 
vilka är en del av skolans handlingskultur. Programmet stöder att tillsammans växa i 
skolans vardag och ger verktyg för att utveckla hälso- och välmåendekunskaper som en 
del av undervisningen.”
generaldirektör aulis pitkälä, utbildningsstyrelsen

”Undervisningssektorns fackorganisation OAJ rekommenderar att man använder Quest-
programmet som ett verktyg för att uppnå grundskolans uppfostringsmål.”
ordförande olli luukkainen, oaj

”Jag rekommenderar varmt Lions Quest-programmet åt alla yrkesverksamma inom 
fostrings- och undervisningsbranschen. Lions Quest hjälper till att stöda sådana framtida 
färdigheter, som varje barn och ung person behöver. Att skapa god stämning och att ha 
en fungerande förmåga till växelverkan är viktigt för oss alla. Dessa saker lär man sig 
med metoder som är upplevelsemässiga och engagerande.  Och det bästa, att delta i 
programmet är stimulerande och hjälper till att orka i arbetet!”
professor kirsti lonka, helsingfors universitet

”Quest-programmet hjälper vuxna och barn att lära känna varandra och också barn att 
lära känna sig själva och sin omgivning. På detta sätt främjar man de ungas välmående-
kunskaper.”
docent matti rimpelä, tammerfors universitet

”Socioemotionell förmåga stöder barn och unga att klara sig under studietiden och 
även senare i livet. Jag rekommenderar Quest-programmet för att man ska få denna 
förmåga.”
professor taru lintunen, jyväskylä universitet

”För tränare i idrottsföreningar är det viktigt att, vid sidan om träningen i själva 
idrottsgrenen, skapa en uppmuntrande och positiv atmosfär samt förstärka barnens och 
de ungas sociala färdigheter.  För detta erbjuder LQ Livskunskaper-programmet tränarna 
användbara redskap” 
tränaren jukka jalonen

Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors
www.lions.fi

QUEST-ÄRENDEN
Paula Westling, Quest-sekreterare / quest@lions.fi  / 010 501 4507

UTBILDNINGSKOORDINATOR
Ulla Sirviö-Hyttinen / ulla.sirvio-hyttinen@lions.fi / 040 850 7241

QUEST-ÄRENDEN LOKALT
Kontaktuppgifterna till distriktens Quest-ordförande hittar man i 
Lionsförbundets årsbok.

Programmet administreras av Finlands Lionsförbund rf

LIONS QUEST
KU NSK A P  FÖ R  L I V E T

KONTAKT- 
UPPGIFTER

Emotionell förmåga och 
förmåga till växelverkan 
underlättar inlärningen.
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”POIKANI, JONAIN PÄIVÄNÄ
 TÄMÄ KAIKKI ON SINUN.”

Omistajan käyntikorttiwww.s-kanava.fiOmistajan käyntikortti

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.

Lisätiedot: pentti.jantti@kolumbus.fi

Littoisten järven ympärijuoksu 2015

Torstaina 19.5.2016, klo 18.30

Ilmoittaudu pe 13.5.2016  
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
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Valitse itsellesi sopivin 
katsastuspaikka

 

Alinenkatu 36, Uki 
puh. 8415315

00.71�03.9 ep-aM  
00.31�03.9 aL



•	 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 

Loimaalla la 16.4.2016

Lionsdistriktets 107-A 
ÅRSMÖTESDAG 

i Loimaa lö 16.4.2016

Tervetulokahvit klo 09.00 alkaen.  
Ilmoittautuminen ja valtakirjojen  

tarkistus klo 09.00 – 10.00

Ilmoittautuminen 2.4.2016 mennessä

Välkomstkaffe från kl 09.00.  
Registrering och granskning av fullmakter  

kl 09.00 – 10.00

Anmälan senast 2.4.2016

TERVETULOA!
Ari Lindell 

piirikuvernööri 
2015–2016

VÄLKOMMEN!
Ari Lindell 

distriktsguvernör 
2015-2016


