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Palvelumme on ilon tuottamista. Tällä kaudel-
la A-piirillä on ollut paljon ilon hetkiä. Olem-
me menestyneet monella taholla ja alalla. 

Kansainvälisen Rauhanjulistekilpailun Suo-
men voittajatyö lähtee Turusta, Merileijonien 
sponsoroimana. Lions Quest porhaltaa omas-
sa luokassaan omassa piirissämme, meillä 
riittää kiinnostusta kasvattajia ohjaavaan ja 
lasten kasvua vahvistavaan ohjelmaan. 

Kansainvälinen nuorisoleiri yhdisti kesällä 
maailman nuoria Turun maisemissa iloisen 
ja ekohenkisen viikon ajan. Vuoden Lioniksi 
valittiin Suomen Lionsliiton defibrillaattori-
en hankintakampanjan perustaja, PDG Rauno 
Mikkola  LC Littoisista. 

Tuottaa iloa -sanonta ei tule tyhjästä.  Olem-
me maailman onnellisimmaksi rankattu kan-
sa. Maailma on kuitenkin turbulenssissa niin, 
että on kuin iso kone olisi pistänyt linkousoh-
jelman päälle. Avun tarve on suuri luonnon ja 
ihmisten aiheuttamien syiden vuoksi. Samalla 
on todettu, että arvot kovenevat, somekieli on 
kärjekästä ja vihapuheiden hillintä on aiheel-
lista. 

Vastakkain asettelut ovat kulmikkaita ja 
kasvotonta sosiaalista mediaa on helppo käyt-
tää huonoillakin tarkoitusperillä. 

Palvelujärjestöt toimivat todellisilla kas-
voilla, ihmisiä kohdaten, kaiken ikäisille ilon 
mahdollisuuksia ja tilaisuuksia tehden. Niiden 
järjestäminen on meille leijonille upeaa, yh-
teistä työtä. Se voimaannuttaa meitä tekijöitä, 
mutta tulokset nähdään palvelukohteissam-

me.
 On tehty ilolla talkoita, naurettu ja naulat-

tu, hymyilty ja huolehdittu. Vanhukset ovat 
saaneet hupaisia hetkiä perinteisissä tilai-
suuksissa. 

Kuulin juuri, kuinka leijonasisko oli jutel-
lut äitinsä luona vieraillessaan neljän hengen 
sairaalahuoneessa. Keskusteluun osallistuivat 
kaikki sängyssä pötköttävät neljä potilasta.  
Nuorin potilaista oli 88 vuotta ja vanhin yli 90. 
Näin vierailija kertoi: ”Meillä oli niin mukavaa, 
juteltiin ja naurettiin porukalla. Ja kun lähdin, 
he sanoivat, että iloisena voi tervehtyä, hiljaa 
harmissaan tulisi vielä huonommaksi. Joten 
milloinkas pidetään seuraava palaveri?”

Opitaan taas toisistamme, lehden välityk-
sellä.

Iloisiin lukemisiin ja näkemisiin!

Pirjo 
Koskenrouta
Pääjalopeura

Ilo on tuote ja tarvike!
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Liiton puheenjohtajan 
tervehdys

Hyvä 
A-piirin 
Lionsväki!

Bästa 
Lionsfolk i 
A-distriktet!

Tätä kirjoittaessani on hetkeksi taas tul-
lut lumi maahan. Toivottavasti kunnon 
hiihtokelit säilyvät koko maassa.
 
Olemme juuri sopineet yhteistyössä 
Hiihtoliiton kanssa tänä talvena jär-
jestettävistä lasten hiihtotapahtumista. 
Olisi hyvä, jos noita tapahtumia on ollut 
eri piireissä runsaasti. A-piirihän kun-
nostautui jo alkusyksystä järjestetyissä 
Diabeteskävelyissä.
 
Lions-talon myyntitoimet ovat edenneet 
yhteisesti päätetyllä tavalla. Tätä luki-
essanne kauppa on todennäköisesti ja 
toivottavasti toteutunut. Viidettä kertaa 
ei asiaa enää pitäisi vuosikokoukseen 
viedä.
 
LCIF:n ohjelmassa on juuri sovittu 
Lapsuusajan syöpä -teeman mukaisesti 
maanlaajuinen yhteistyö Lastenklini-
koiden Kummien kanssa. Ensimmäiset 
konsertit yleisölle ovat jo aivan ovella.
 
Eteenpäin katsoen kehitämme yhdessä 
meille tärkeää Lions-toimintaa.
 
Kiitos ajastasi palvelulle – Tack för ti-
den du ger
 
Aarne Kivioja
Suomen lions-liiton 
puheenjohtaja 2019-2020

Liiton tehtävässä Lastenklinikoiden 
Kummien joulupuurotapahtumassa.

På uppdrag för Förbundet 
vid ett julgrötsevenemang som 

ordnades av Barnklinikernas Faddrar.

Oman klubin toimintana perheryhmäkodin nuorten kanssa jalkapalloa pelaamassa. 

Med i den egna klubbens aktivitet för att spela fotboll med ungdomar vid ett 
familjegruppshem.

I skrivande stund har vi för en stund åter 
snö på marken. Vi får hoppas att vi ska 
ha ett ordentligt skidföre i hela landet.
 
Vi har nyligen avtalat med Skidförbun-
det om samarbete kring barnens skid-
evenemang som ordnas under den här 
vintern. Det skulle vara bra om många 
sådana evenemang skulle ordnas i de 
olika distrikten. A-distriktet utmärkte 
sig ju redan under förhösten med Dia-
betespromenaderna som man ordnade.
 
Åtgärderna som gäller försäljningen av 

Lionshuset har framskridit på det sättet 
som man beslutat om. Då ni läser detta 
har man troligen och förhoppningsvis 
förverkligat affären. Man borde inte för 
femte gången behöva föra ärendet till 
årsmötet.
 
I anslutning till LCIF:s program har man 
nyligen kring barncancer-temat kommit 
överens om ett landsomfattande samar-
bete med Barnklinikernas Faddrar. De 
första konserterna för allmänheten står 
redan för dörren.

Genom att blicka framåt utvecklar vi 
tillsammans Lionsverksamheten som 
för oss är så viktig.
 
Tack för tiden du ger - Kiitos ajastasi 
palvelulle 
 
Aarne Kivioja
Ordförande
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Vuoden Hyväntekijät valittiin Hyvän Päivänä 8.10.
Palkinto taas A-piiriin:

Vuoden Lions Hyväntekijäksi PDG 
Rauno Mikkola Littoisten klubista

Hienoa, Rauno! Miltäs nyt tuntuu? 
Mitä ajattelit, kun kuulit saamas-
tasi palkinnosta?

-Täytyy sanoa, että yllätyin. Ajattelin, 
että eihän se minun projektini yksin ole, 
vaan olen ideoija yhdessä klubiveljeni 

Tarmo Mattilan kanssa. Oman klubini, 
LC Littoisen veljien työ alkuvaiheessa 
oli myös merkittävä.

Varsinaisen työn tekevät sitten kaikki ne 
Suomen klubit, jotka tarttuvat haastee-
seen.

Kuinka innostuitte tästä asiasta ja 
milloin se tapahtui?

Puhuimme sydäniskurien tärkeydestä 
ja niiden tarpeesta kauan sitten Tarmo 
Mattilan kanssa. Sydäniskurien tärkeys 
oli tullut meille todella tutuksi, koska sy-
dänsairas Tarmo on kertonut saaneensa 
itse sairautensa eri vaiheessa yli 20 ker-
taa ratkaisevan avun, viimeisinä vuosina 
omaan kehoonsa liitetystä sydäniskuris-
ta. Nyt hän on saanut uuden sydämen. 
Tarmo oli ollut mukana myös Aurinko-
rannikolla Espanjassa, Club de Leonesin 
sydäniskurihankinnoissa. Pohdimme, 
mikä taho pystyisi parhaiten edistämään 
asiaa ja totesimme, että Lions-järjestö 
on hyvä, laaja ja tehokas. Niinpä v. 2010 
varasimme audienssin silloiselta pääsih-
teeriltä, Markus Flaamingilta. Hän otti 
asiamme tosissaan ja projekti tuntui saa-
van hyvän startin. Silloin tämä prosessi 
sai alkunsa. Asia hiipui Markus Flaamin-
gin lähdettyä eläkkeelle.

Eduskuntatalon viereisessä Pikku Parlamentissa julkistet-
tiin Hyvän Päivänä 8.10. sekä Vuoden Hyväntekijä että Vuo-
den Lions Hyväntekijä. Vuoden Hyväntekijäksi julistettiin 
päävalmentaja Jukka Jalonen, joka sattuu myös olemaan 
Lions ja Quest -ohjelman tukija ja sen käyttäjä. Valinta pe-
rustui urheiluvalmennuksen huipputuloksiin.

Vuoden Lions Hyväntekijäksi palkittiin PDG Rauno Mikko-
la, koko Suomen lioneja kannustavasta defibrillaattorien, 
sydäniskurien hankintaprojektista. Raunon oma klubi, LC 
Littoinen, on kampanjassa taustavaikuttajana vahvasti 
mukana.
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Kuinkas sitten edettiin?

Otimme sydäniskurihankkeen uudel-
leen esille omassa klubissamme ja 
klubimme teki siitä aloitteen. Oulun 
vuosikokouksessa se sai sen verran 
kannatusta, että sai ponnen hyvänä ja 
kannatettavana ideana.

Pyysimme asian suojelijaksi ja tueksi 
ministeri, kansanedustaja Ilkka Kaner-

Ministeri Ilkka Kanerva kampanjan tukena

PDG Rauno Mikkola

Kuvat: Anna Jansson

vaa, joka lähti haluk-
kaasti mukaan, hyvän 
asian puolesta.

Mitä sitten seuraa-
vaksi?

Toivomme tietenkin, 
että klubit hankkivat 
lisää sydäniskureita ja 
myös kartoittavat alu-

eellaan käytettävissä olevat iskurit 
defi.fi tiedostoon. 

Nopeasti saatu iskuriapu voi pe-
lastaa henkiä, joten kampanja 
jatkuu. Iskureita on tällä hetkellä 
hankittu runsaat 160 kpl. Tavoit-
teena olevaan 1000 iskuriin on 
vielä paljon tehtävää. Toivotaan, 
että klubit ottavat tämän elämää 
puolustavan hankkeen tosissaan 
ja ovat sydämen asialla. Ottakaa 
yhteyttä meilillä info@turvalli-
suuskauppa.com

Jalopeura onnittelee Vuoden 
Lions Hyväntekijää, PDG Rau-
no Mikkolaa ja LC Littoista!
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ARS:lta tukea valtakunnalliseen 
sydäniskurikampanjaan
Lions Club Littoinen teki Lions-liitolle 
aloitteen hankkeesta, jonka tavoitteena 
on sydäniskureiden määrän lisääminen 
Suomessa siten, että Suomen kaikki klu-
bit hankkisivat vähintään yhden laitteen 
lahjoitettavaksi sopivaan kohteeseen. 
Tämä tarkoittaa kaikkiaan noin 1000 
laitetta. Aloitetta käsiteltiin Suomen 
Lions-liiton vuosikokouksessa Oulussa 
8.-10.6.2018. Vuosikokous hyväksyi 
ponnen, jonka mukaan klubit kartoit-
tavat sydäniskureiden tarpeet omilla 
toiminta-alueillaan. Ensimmäinen tilaus 
tehtiin tammikuun alussa 2019 ja vuo-
den 2020 alussa toimitusmäärä oli jo 
160 laitetta.

Hanketta vie nyt eteenpäin Sydänis-
kuritoimikunta, johon kuuluvat puheen-
johtajana PDG Rauno Mikkola (LC 
Littoinen), PDG Risto Paukku (LC Mie-
toinen) ja DC Markku Patrikainen (LC 
Turku/Linna). Toimikunta vastaa hank-
keen tiedottamisesta toimintatapojen ja 
sen etenemisen osalta.

Uusi toimintatapa

Sydäniskuritoimikunta on sopinut lai-
tetoimittajan, Rescue Training House 
Oy:n toimitusjohtaja Harri Karleniuk-
sen (040 748 0886) kanssa tilaus-/toi-
mitusvaiheen nopeuttamiseksi siitä, 
että klubit lähettävät laitetilauksensa 
suoraan laitetoimittajan sähköposti-
osoitteeseen, info@turvallisuuskauppa.
com. Tilausvaiheessa klubi voi keskus-
tella laitetoimittajan kanssa mm. laitteen 
mukana haluttavista lisätarvikkeista ku-
ten kaapista. Laitteen hinta klubeille on 
979,60 € (sis. alv.), johon sisältyy myös 
koulutus.

Sydäniskurin lahjoitus Naantalissa.

Sydäniskurin lahjoitus Raisiossa.

ARS-tuki
Iskureiden hankintaan on käy-

tettävissä myös Arne Ritari 
-Säätiön tukea. Tarvikehankin-
noissa kuitenkin pitää huomioi-
da se, että myönnettävä apuraha 

on enintään 40 prosenttia ja 
pienin myönnettävä apuraha 
on 500 euroa. Edellä olevien 
määräysten takia hankinnan 

arvon pitää olla vähintään 1 250 
euroa, joten klubin tulee hank-
kia nyt tarjouksessa olevia is-
kureita vähintään 2 kappaletta.
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Aivan mahtavan viime kevään piirikokouksen ja Maarian-
haminassa järjestetyn piirin juhlan sekä Kalajoen vuosi-
kokouksen jälkeen en oikein tiennyt mitä odottaa kansain-
väliseltä Conventionilta Milanossa. Tietysti olin kuunnel-
lut tarkkaan  2. ja 1. varapiirikuvernöörikausieni  aikana 
edeltäjieni Riston ja Björnin tarinat sekä lukenut heidän 
matkakertomuksensa Jalopeurasta. Mutta nyt matkalla 
olin minä ja hellehattuni.

Reissustani Milanoon piti aluksi tulla 
huima moottoripyöräseikkailu halki Eu-
roopan, mutta arjen realiteetit istuttivat 
minut tiukasti lentokoneen vöihin, kuu-
den päivän reissulle koko järjestön yh-
teiseen kokoontumiseen Conventioniin. 
Siellä odottaa kuvernööriksi nimittämi-
nen. Italian helteisiin hankittu Panama-
hattu sylissä oli hyvä matkustaa kohti 
odottamiani viimeisiä virallisia koulu-
tuksia, hienoja yhteisiä hetkiä ja koko-
uksia.

Suomalainen jäykkyys suli viimeistään 
Malpensan lentokentällä, ulko-ovesta 
vastaan tulleeseen yli 30 asteen heltee-
seen. Heti käynnistyneet keskustelut 
niin omien piirikuvernöörikurssilaisten 
kuin ympäri maailmaa tulleiden Leijo-
nien kanssa venyivät tuntien mittaisiksi. 
Liekö jäähdytysjuomilla ollut sitten vai-
kutusta, mutta Pohjois-Italian huumaa-
vina öinä tuntui ainakin siltä, että valmi-
us ja tahtotila omaan kuvernöörivuoteen 

kasvoi päivittäin.

Kansainvälisen presidenttimme Cho-
in opit painuivat ensimmäisen kerran 
korvan taakse jo Chicagon kuvernööri-
koulutuksessa helmikuussa 2019. Choi 

jatkoi koulutustamme vielä Milanossa. 
Sanat palvelusta moninaisuuden kautta 
muuttuivat jotenkin näkyvämmiksi, kir-
kastuivat. Eikö juuri moninaisuus anna 
tilaa, vapautta ja vaihtoehtoja toimia. 
Lionsjärjestön moninaisuuden näin ja 
koin väkevimmin lippujuhlassa, jossa 
tuli tietysti tarkkaan kuvatuksi myös 
Suomen lippu ja oman piirimme sisällä 
toimivan Lions-maan, Ahvenanmaan, 
lippu. 

Milanossa marssiessani jäin mietti-
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mään, että moninaisuutta voi edustaa 
erilaiset palvelun tavat, mutta olisiko 
moninaisuutta hyvä nähdä enemmän 
myös jäsenistössämme? Näyttääkö Suo-
mi ja suomalaiset siltä kuin me Leijonat 
näytämme?

Onneksi Convention on työn lisäksi 
myös juhlaa eikä Lions-liikkeen tule-
vaisuuden pohdinta edennyt aivan liian 
synkkiin vesiin. Kaikkien kuvernöörien 
yhdessä kokoama Pohjoismaiden illan 
vieraspöytä oli ilo silmälle ja vieraiden 
suille. Keskustelu vieraiden kanssa oli 
kuitenkin se asia, jonka parhaiten muis-
tan.” Me Palvelemme” mahdollistaa yh-
teistyön Lions-sateenvarjon alla, jossa 
kaikilla on mahdollisuus antaa muille 
– yksin ja yhdessä.

Milanosta palatessani mietin, mikä osa 
reissustani oli omaa kehittymistä, mikä 
valmentautumista tulevaan kuvernööri-
vuoteen, mikä juhlaa ja nauttimista sekä 
mikä ihan silkkaa turhamaisuutta. En 
löytänyt vastausta ennen Turun lento-
kentälle saapumista. Silloin tajusin, että 
Posankka ja Muumipeikko taitavat olla 
satuhahmoja, mutta piirikuvernööri on 
ihan totta.

Kiitos siitä,

Heikki Mäki  
DG Piiri 107-A
Kuvat: Heikki Hemmilä Ja Heikki Mäki

Haastateltavana Tony Blair
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Björn Hägerstrand

Kuvernöörivuosi 
2018–2019 
”Hauskaa yhdessä”
Luulen, että minulla ei ole koskaan ollut yhtä paljon työtä yh-
den vuoden aikana kuin kuvernöörivuonna. Onneksi oli vain 
yksi vuosi, sillä jokainen PDG tietää, että pudottuaan maalilin-
jan yli 30. kesäkuuta, on niin väsynyt, että etenee otsanahkaa 
rypistelemällä! Mutta nyt puoli vuotta myöhemmin ymmärrät, 
kuinka upean hauska vuosi on ollut ja kuinka paljon sinä sait 
muiden kanssa aikaan ja niin lyhyessä ajassa.

Kun ajattelemme taaksepäin, voimme 
olla todella ylpeitä! Meistä tuli vuonna 
2019 Suomen suurin piiri, meillä oli 
kaikista piireistä paras jäsenkehitys ja 
lähetimme 28 nuorta maailmalle. Voi-
simme mainita paljon muutakin mutta 
yksi sivu ei siihen riitä.

Vuoden teema näytti myös olevan 
arvostettu, kun monet ihmiset ottivat 
minuun yhteyttä vuoden aikana ja ker-
toivat minulle että he pitivät DG Extras-
ta joka tuli jokaisen DG-kirjeen liittee-
nä. Niissä minä annoin neuvoja miten 
klubin toimintaa voisi parantaa ja / tai 
tehdä hauskemmaksi. On ilahduttavaa 
nähdä, että nämä yhdeksän DG-kirjettä 
ja DG Extra avattiin 1250–2000 kertaa, 
joten niitä ei näköjään kirjoitettu tur-
haan!

Erityisen hauskaa oli myös perus-
taa Suomen ensimmäinen teemaklubi, 
LC Åland/Culinaria. Suosittelen teitä 

kaikkia todella miettimään, voisitteko 
te perustaa uuden teemaklubin paikka-
kunnallanne. Se voi olla golfklubi, ka-
lastusklubi, saunaklubi, metsästysklubi 
tai jotain muuta, joka yhdistää sinut ja 
ystäväsi. Mutta ruokaa ja juomaa voin 
todella suositella. Lähes kaikki tunte-
mani kiinnostuivat Culinariasta, ja gast-
ronomian alalla voi tehdä ja kokea niin 
monenlaisia asioita.

Vuosikokouskin oli menestys. Ko-
kousviikonlopulla yli 160 osallistujaa 
m/s Viking Amorellalla ja Maarianha-
minassa. Rakastan kokousten järjestä-
mistä ja minulla oli upea henkilökunta 
joka työskenteli väsymättä vuoden ajan 
järjestääkseen menestyvän konferens-
sin. Muistan olevani niin stressaantunut, 
että sain muutaman minuutin ”black 
outin” vuosikokouksen 14 pykälän koh-
dalla ja monien iloksi menetin ääneni 
illalla pidetyssä gaalassa! Vielä tänään 

kommentoidaan sitä, kuinka ”hauskaa 
yhdessä” jäsenillä oli vuosikokouksen 
aikana. Se todellakin lämmittää. Se oli 
tavallaan fantastinen päätös kuvernööri-
vuodelleni.

Yleisesti ottaen vuosi oli liittotasolla 
aika vaikea mutta meidän hienossa A-
piirissämme työmme ja kokouksemme 
olivat täynnä iloa ja naurua, mikä upea 
joukkue olimmekaan. Haluan kiittää 
kaikkien klubien jäseniä kaikesta hyväs-
tä työstä jonka olette tehneet ja siitä että 
sain tilaisuuden palvella teitä! Lopuksi 
haluan kiittää koko piiritiimiä joka aut-
toi minua sekä hyvinä että vähemmän 
hyvinä aikoina. Tulette aina olemaan 
sydämessäni!

Björn Hägerstrand
Piirikuvernööri 107-A  2018–2019

Maarianhaminan vuosijuhlassa palkitut
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Guvernörsåret 
2018-2019 
”Roligt tillsammans”
Jag tror att jag aldrig haft så mycket arbete under ett år som 
under guvernörsåret. Tur att det just är bara ett år, för varje 
PDG vet att när man faller över mållinjen den 30 juni så är man 
så trött att man går på hörntänderna! Fast nu ett halvt år se-
nare, inser man hur fantastiskt roligt år det var och hur mycket 
man hann uträtta tillsammans och på så kort tid. 

När vi tänker tillbaka kan vi vara rik-
tigt stolta! 2019 blev vi Finlands största 
distrikt, vi hade bästa medlemsutveck-
lingen av alla distrikt, vi skickade 28 
ungdomar ut i världen, det finns hur 
mycket som helst att nämna men händer 
så mycket i vårt distrikt under ett år att 
sidan inte räcker till. 

Temat verkade också vara uppskat-
tat då många kontaktade mig under året 
och berättade att de tyckte om DG Extra 
breven, som kom efter varje DG brev. 
De gav råd om hur man kunde förbättra 
och eller göra sin verksamhet i klubben 
roligare. Det är glädjande att se att de 
nio DG brev och DG Extra jag skrev 
öppnats mellan 1250–2000 gånger, så 
de verkar inte ha skrivits förgäves!

Extra roligt var det också att grunda 

Finlands första special klubb, LC Åland 
Culinaria. Jag rekommenderar er alla 
att verkligen tänka igenom om ni kan 
öppna en ny specialklubb på er ort. 
Det kan vara en golfklubb, fiskeklubb, 
bastuklubb, jaktlag eller vad som helst 
som förenar er och era vänners intres-
sen. Men mat & dryck kan jag verkligen 
rekommendera. Nästan alla jag känner 
blev intresserade av Culinaria och det 
finns så oändligt mycket att göra och 
uppleva inom det gastronomiska områ-
det.

Årsmötet var en succsé, under hel-
gen var vi över 160 deltagare på m/s 
Viking Amorella och i Mariehamn. Jag 
älskar att arrangera möten och jag hade 
en fantastisk stab som jobbade oförtru-
tet i ett år för att vi skulle få en lyckad 

konferens. Jag minns att jag var så stres-
sad så jag fick ”black out” under para-
graf 14 på årsmötet under några minuter 
och jag tappade rösten till mångas för-
tjusning på galan under kvällen! Ännu 
idag kommer det kommentarer om hur 
”roligt tillsammans” medlemmar hade 
under årsmötet, så det värmer lite extra. 
Det var en fantastisk avrundning av mitt 
guvernörsår. 

Året över lag speglades nationellt 
av mycket tumult och stridigheter men 
i vår fina A-distrikt kantades arbetet och 
mötena av glädje och skratt, vilket fan-
tastiskt team vi var! Jag vill tacka alla 
ute i klubbarna för allt fint jobb ni gjort 
och för att jag fick chansen att tjäna er! 
Slutligen vill jag tacka hela distriktstea-
met som hjälpt mig i vått och torrt, ni 
kommer alla att för alltid finnas i mitt 
hjärta!

Björn Hägerstrand
Distriktsguvernör 107-A 2018–2019
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Nimi
Marja-Leena Knuutinen 

Klubi
LC Turku/Aurora

Koulutus
Kasvatustieteen maisteri, Yhtenäiskoulun apulaisrehtori, eme-
rita

Lions-ura
• LC Turku/Auroran jäsen 1992 -,  

charterpresidentti 1992-94
• Piirikuvernööri 1998-99
• Lions-liiton IR-toimikunnan jäsen 1998-99
• Lions-liiton Quest-toimikunnan jäsen 1992-2002,  

puheenjohtaja 2001-02
• Lions-liiton varapuheenjohtaja ja PTS-toimikunnan  

puheenjohtaja 2001-02
• Lions-liiton puheenjohtaja 2003-04
• Lions-liiton Punainen Sulka 2006 keräysjohtaja 2006
• Lions-aatteen Killan jäsen 2008 -
• Piirin koulutusjohtaja GLT 2014 -
• Faculty Development Institute, FDI, Lissabon 2015. 
• Lions-liiton 63. vuosikokous, ohjelmavastaava 2016
• 107A:n KV-nuorisoleirin leirijohtaja 2019
• Lions Certified Instructor Program, LCIP, Lontoo 2019
• Lions-liiton vuosikokoukset 34 kertaa
• NSR-kokoukset 5 kertaa
• EF-kokoukset 10 kertaa
• Convention-kokoukset 5 kertaa
• Lukuisia Lions-vierailuja Pohjoismaissa, Euroopassa,  

Etelä-Amerikassa ja Yhdysvalloissa 
• Useita kansallisia sekä kansainvälisiä palkitsemisia  

ja tunnustuspalkintoja
• III ruusukkeen ansiomerkki
• Melvin Jones Fellow
• Lionsritari

Kielitaito
suomi, ruotsi, englanti, koulusaksa

Miksi innostuit ehdokkuudesta kansainvälisen johtajan teh-
tävään?
Olen toiminut Lions-järjestössä Me palvelemme -teeman mu-
kaan ja saanut tehtävissäni vuosien aikana kansainvälistä koke-
musta ja luonut verkostoja maailmalla. Tämä ja leijonien osoit-
tama luottamus minua kohtaan ovat innostaneet kv-johtajan 
tehtävään. Kesällä 2019 johtamani kansainvälinen nuorisoleiri 
osoitti kansainvälisyyden yhdistävän voiman ja kannusti erityi-
sesti kyseiseen tehtävään.

Mitkä ovat parhaat vahvuutesi kyseiseen tehtävään?
Parhaita vahvuuksiani kv-johtajan tehtävään ovat Lions-järjes-

tön tuntemus ja laaja kokemus eri tehtävistä järjestössä, verkostoni 
ja hyvä englanninkielen taitoni, kyky kommunikoida sekä yhteistyö-
kykyni.

Luettele luonteenpiirteitäsi kuudella sanalla
Olen vastuuntuntoinen, sosiaalinen, kuunteleva, utelias, elämän-
myönteinen ja rohkea visionääri.

Miten haluaisit vaikuttaa omalta osaltasi Lions-järjestössä kv 
johtajan roolissa?
Kansainvälisen johtajan roolissa tarvitaan yhteistyökykyä. Koulutuk-
seni ja työelämän kokemusteni myötä luotan Lions-järjestön palvelu-
aatteen ja valmennuksen maailmanlaajuiseen vaikutukseen. Haluan 
vaikuttaa leijonien tasavertaiseen asemaan ja valmennusohjelmien 
kehittämiseen. Hyvinvoivat Lions-klubit, LQ-ohjelma ja nuorisoon 
kohdistuva toiminta ovat Lions-järjestön tulevaisuudelle tärkeitä.

Mitä annettavaa Suomella ja suomalaisella Lions-toiminnalla on 
koko järjestölle?
Suomi on erilaisten järjestöjen ja yhdistysten maa, jolla on annetta-
vanaan Lions-klubien, -piirien ja -moninkertaispiirin hyvät toiminta-
mallit. Suomalainen Lions-järjestö on eettinen, yhteisöllinen ja hyvät 
yhteiskuntasuhteet omaavaa palveluyhteisö. Myös hyvin organisoidut 
valtakunnalliset aktiviteetit ja keräykset ovat omiaan jaettaviksi kan-
sainväliseen käyttöön.

Mitä hyötyä Suomen Lions-toiminnalle voisi olla parhaimmillaan 
kv. johtajan osaavasta työpanoksesta?
Osaava kv-johtaja asemoi Suomen verkostot kansainväliseen järjes-
töön. Johtaja voi olla kehittämässä järjestön erilaisia valmennusoh-
jelmia ja aktiviteetteja. Osaava johtaja kykenee sovittamaan yhteisiä 
hankkeita eri kulttuureihin sopiviksi. LCI on kansainvälinen järjestö 
alati muuttuvassa maailmassa ja pyrimme vaikuttamaan miljoonien 
muiden leijonien kanssa maailman kansalaisten hyvinvointiin.

Mikä tuossa tehtävässä voisi arveluttaa tai jännittää?
Tehtävä on haastava ja mielenkiintoinen, eikä siinä sinänsä ole mitään 
arveluttavaa tai jännitettävää. Luotan Lions-toiminnassa saamaani 
kokemukseen ja koulutukseen. Tässä kansainvälisessä järjestössä on 
yhteinen arvopohja ja luotan elämänkokemukseni tuomaan varmuu-
teen asioiden järjestymisestä parhain päin yhteistoiminnassa maail-
manlaajuisesti.

KYSYMYKSET KANSAINVÄLISEN 
JOHTAJAN TEHTÄVÄÄN HAKEVILLE

Marja-Leena 
Knuutinen
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Namn: 
Marja-Leena Knuutinen

Klubb: 
LC Turku/Aurora 

Utbildning: 
pedagogie magister, vicerektor emerita vid enhetsskola

Lionskarriär: 
• LC Turku/Aurora, medlem 1992 -, 

charterpresident 1992-94
• distriktsguvernör 1998-99
• Lionsförbundets IR-kommitté, medlem 1998-99
• Lionsförbundets Quest-kommitté,  

medlem 1992-2002, ordförande 2001-02
• Lionsförbundets vice ordförande och ordförande för 

Lionsförbundets långtidsplaneringskommitté 2001-02
• Lionsförbundets ordförande 2003-04
• Lionsförbundets Röda Fjädern 2006,  

insamlingsledare 2006
• Lions-aatteen Kilta, medlem 2008 -
• Distriktets utbildningsledare GLT 2014 -
• Faculty Development Institute, FDI, Lissabon 2015 
• Lionsförbundets 63:e årsmöte, programansvarig 2016
• 107A:s Internationella ungdomsläger, lägerledare 2019
• Lions Certified Instructor Program, LCIP, London 2019
• Lionsförbundets årsmöten 34 ggr
• NSR-möten 5 ggr
• EF-möten 10 ggr
• Convention-möten 5 ggr

Språkkunskaper: 
finska, svenska, engelska, skoltyska

Varför blev du intresserad av att kandidera till befatt-
ningen som internationell direktör?
Jag har verkat inom Lionsorganisationen enligt vårt tema 
Vi hjälper. Under åren har jag i min verksamhet fått inter-
nationell erfarenhet och skapat nätverk runt om i världen. 
Detta och det förtroende som lionen har visat mig har spor-
rat mig att gå in för uppgiften som internationell direktor.  
Det internationella ungdomslägret sommaren 2019, som jag 
var ledare för, visade den förenande styrkan hos internatio-
nalism och sporrade mig speciellt att gå in för den aktuella 
uppgiften.

Vilka är dina bästa styrkor för uppgiften?
Mina bästa styrkor till uppdraget som internationell direktör 
är stor kännedom om och erfarenhet av uppgifter i olika 
organisationer, mitt nätverk och min engelska språkfärdig-
het, förmåga att kommunicera samt min samarbetsförmåga.

Räkna upp dina karaktärsdrag i sex ord 
Jag är ansvarsfull, social, lyssnande, nyfiken, livsbejakande 
och en modig visionär 

Hur skulle du för egen del vilja påverka i rollen som 
internationell direktör i Lionorganisationen?
I rollen som internationell direktor behöver man samarbets-
förmåga.  Utgående från min utbildning och arbetserfaren-
het litar jag på den världsomfattande påverkan som Lions-
organisationens serviceideologi och utbildning har. Jag vill 

arbeta för lionens jämställdhet och utvecklandet av utbildnings-
programmen. Lionsklubbar som mår bra, LQ-programmet och 
den verksamhet som riktar sig till ungdomar är viktiga för Lions-
organisationens framtid.

Vad har Finland och den finländska Lionsverksamheten att 
erbjuda hela organisationen?
Finland är olika organisationernas och föreningarnas land och 
har att ge Lionsklubbarna, -distrikten och multipeldistrikten 
goda handlingsmodeller. Den finländska lionsorganisationen är 
ett servicesamfund som bygger på etik, samhörighet och goda 
samhällsrelationer. Även de välorganiserade riksomfattande ak-
tiviteterna och insamlingarna kan vi väl dela med oss för att an-
vändas internationellt.

Vilken nytta skulle den finländska Lionsverksamheten i bäs-
ta fall ha av ett väl utfört arbete av en internationell direk-
tör?
En kunnig internationell direktor för in de finska nätverken i den 
internationella organisationen. Direktören kan vara med om att 
utveckla organisationens olika utbildnings- och utvecklingspro-
gram och aktiviteter. En kunnig direktör förmår anpassa gemen-
samma projekt så att de lämpar sig för olika kulturer. LCI är en 
internationell organisation i en ständigt föränderlig värld och vi 
försöker, tillsammans med miljoner andra lion, påverka välbefin-
nandet hos världens folk.

Vad skulle kunna oroa dig eller göra dig spänd med den här 
uppgiften?
Uppgiften är utmanande och intressant och i sig inger den inte 
några farhågor eller något att känna sig spänd inför. Jag förlitar 
mig på den erfarenhet och utbildning som jag fått inom Lions-
verksamheten. I den här internationella organisationen har man 
en gemensam värdegrund och jag litar på den säkerhet som jag 
fått via min livserfarenhet att saker och ting ordnar sig på bästa 
sätt genom världsomspännande samarbete.

FRåGOR TILL ID-KANDIDATER 



Namn
Björn Hägerstrand

Klubb
Lions Club Åland/Culinaria

Utbildning
PRES/SECY/TREAS, Lions Advanced Leadership Institute, 
DG skolning 

Lionskarriär
• 2019-2021 NSR Koordinator
• 2019-2021 Nationella svenska arbetsgruppen
• 2019-2020 Distriktets hedersrådsordförande
• 2018-2019 Projektledare Orkester Norden
• 2018-2019 Distriktsguvernör 
• 2018-2019 Projektledare Discgolfbana
• 2017-2018 Första vice distriktsguvernör
• 2016-2017 Andra vice distriktsguvernör
• 2016-2017 Distriktssekreterare
• 2015-2016 Regionsordförande
• 2015-2016 Möteschef Guvernörsmöte 
• 2015-2016 Past Zonordförande
• 2014-2015 Zonordförande
• 2013-2014 Vice Zonordförande
• 2013-2014 Klubb Director
• 2012-2013 Föregående Klubbpresident
• 2011-2012 IP Wayne Madden visit coordinator 
• 2011-2012 Klubbpresident
• 2010-2011 Vice klubbpresident
• 2009-2010 Klubbsekreterare
• 2007-2008 Klubbkassör
• 2006-2007 Zonens Röda Fjädern koordinator
• Plus många andra klubbfunktioner
• 2000 Lions medlem

Språkkunskaper
Svenska, finska och engelska 

Varför blev du intresserad att kandidera till befattningen 
som internationell Director?
Varje uppgift jag åtagit mig inom Lions, har jag alltid gått in för 
att göra allt bättre och det har fört mig vidare till nya uppgifter. 
Nu har jag kommit in på internationellt arbete inom Lions som 
Nordens koordinator på världskongresserna i Milano, Singa-
pore och Montreal och skulle gärna fortsätta på den banan som 
ID med att ge organisationen nya visioner och intryck som för 
Lions framåt. Världen förändras hela tiden och så måste också 
Lions om vi åter skall bli stark, attraktiv och framgångsrik orga-
nisation som vi en gång varit.

Vad är dina bästa styrkor för jobbet?
I mitt professionella yrke har jag skaffat mig stor internationell 
erfarenhet där jag varje dag haft internationella affärer runt om i 

världen i över 30år. 
Jag har även bott 
utomlands i över 
9 år i många euro-
peiska länder men 
även Asien som exempel, Taiwan i 1½ år. Jag har även rest till när-
mare 70 länder och erfarit över 40 internationella konferenser varav 
8 inom Lions. Jag har under de senaste sex åren skaffat flera tusen 
Lionsvänner internationellt och de flesta internationella Lions ledare 
i Europa känner jag redan.

Lista dina drag i sex ord
Positiv, utåtriktad, erfaren, energisk, orädd och omtänksam.

Hur skulle du vilja sköta din roll som internationell ledare?
Jag skulle använda mitt stora internationella kontaktnät för att bygga 
broar där vi gemensamt för fram mina och andras idéer till föränd-
ring. Alla andra ledare jag delat med mig mina tankar om förned-
ringar omfattar dem. Idag finns det massor med negativa medlemmar 
säger att Lions tid är förbi och att folk inte vill engagera sig i välgö-
renhet längre, det är precis tvärt om! Bara vi gör Lions modernt och 
attraktivt igen vill fler än nångonsin engagera sig i välgörenhet men 
man måste göra det på rätt sätt där man har roligt tillsammans samti-
digt som man idkar välgörenhet.

Vad har Finland och Finlands lejon att erbjuda hela organisationen?
Inom Lions driver man kampanjen ”Nya röster” där man uppmanar 
länderna till att förnya organisationen med yngre ledare. Finland har 
väckt stor uppmärksamhet världen över med vår nya unga regering. 
Lika ledes skulle det ge fina signaler om Lions Finland skulle välja 
en ung ID tillsammans med vår unga VCC kandidat Sanna Mustonen.

Vilken nytta skulle den Finländska Lionsverksamheten ha av ett 
väl utförd arbete av dig som Internationell Director?
Jag har flera förslag på punkter som jag vill ändra på internationellt 
som skulle spara flera miljoner per år i organisationen som jag pre-
senterar på årsmöten. Framför allt har jag startat ett nytt internatio-
nellt projekt som vår ordförande i LCIF, Gudrun Yngvadottir kallar 
en av de mest innovativa idéer som hon någonsin sett inom Lions. 
Projektet kommer lanseras i Singapore och kommer att vara till stor 
nytta för alla våra 46000 klubbar världen över. Blir jag vald till ID 
kommer det att göra att projektet accelererar snabbare i världen till 
allas fördel.

Vad skulle kunna oroa dig eller göra dig spänd med den här upp-
giften?
Jag kommer inte på något som skulle kännas osäkert då jag satt mig in 
i arbetet genom att intervjuat flera tidigare internationella direktörer. 
Självfallet har Lions organisationen stora mörka moln och utmaning-
ar framför sig men där känner jag tvärtom att jag kommer att kunna 
tillföra mycket som kan vända trenden med vikande medlemssiffror. 
Inom alla uppdrag kommer alltid oförutsedda problem att uppstå men 
de skall man se som utmaningar, det finns alltid en lösning på allt.

FRåGOR TILL 
ID-KANDIDATER 

Björn
Hägerstrand

JALOPEURA 202014
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Nimi
Björn Hägerstrand

Klubi
Lions Club Åland/Culinaria

Koulutus
Merkantti sekä kymmenkunta johtamiskoulutusjaksoa vuosien 
varrella

Lions-ura
• 2019-2021 NSR koordinaattori
• 2019-2021 Kansallinen ruotsinkielinen työryhmä 
• 2019-2020 Piirin kunniatoimikunnan puheenjohtaja
• 2018-2019 Orkester Norden projektinvetäjä 
• 2018-2019 Piirikuvernööri 
• 2018-2019 Frisbeegolfradan projektinvetäjä
• 2017-2018 1. varapiirikuvernööri
• 2016-2017 2. varapiirikuvernööri
• 2016-2017 Piirisihteeri
• 2015-2016 Alueen puheenjohtaja
• 2015-2016 Kuvernöörikokouksen kokousvastaava 
• 2014-2015 Lohkon puheenjohtaja
• 2013-2014 Lohkon varapuheenjohtaja
• 2013-2014 Director klubissa
• 2011-2012 IP Wayne Madden visit coordinator 
• 2011-2012 Presidentti
• 2010-2011 Varapresidentti
• 2009-2010 Klubin sihteeri
• 2007-2008 Klubin rahastonhoitaja
• 2006-2007 Lohkon Punainen Sulka koordinaattori
• Sekä monia muita klubitehtäviä
• 2000 Lionsjäsen

Kielitaito
ruotsi, englanti, suomi  

Miksi innostuit ehdokkuudesta kansainvälisen johtajan teh-
tävään?
Jokaisen lionstehtävän, jonka olen ottanut vastaan, olen aina 
pyrkinyt hoitamaan niin, että siitä tulisi jotain parempaa ja tämä 
on aina vienyt minut uusiin tehtäviin. Nyt olen päässyt mukaan 
kansainvälisiin lionstehtäviin Pohjoismaiden koordinaattorina 
kansainvälisissä vuosikokouksissa Milanossa, Singaporessa ja 
Montrealissa. Haluaisin jatkaa kansainvälistä uraani ID:nä anta-
malla järjestölle uusia visioita ja vaikutelmia jotka vievät Lions 
eteenpäin. Maailma muuttuu jatkuvasti, ja lionstoiminta pitää 
myös muuttua, jos haluamme taas tulla vahvaksi, houkuttelevaksi 
ja menestyväksi organisaatioksi, sellaiseksi kuin aikoinaan olem-
me olleet.

Mitkä ovat parhaat vahvuutesi kyseiseen tehtävään?
Ammatissani olen saanut paljon kansainvälistä kokemusta ja 
minulla on päivittäin ollut kansainvälistä liiketoimintaa ympäri 
maailmaa yli 30 vuoden ajan. Olen myös asunut ulkomailla yli 
9 vuotta monissa Euroopan maissa, mutta myös Aasiassa, esi-
merkiksi Taiwanissa 1,5 vuotta. Olen myös matkustanut lähes 70 
maahan ja osallistunut yli 40 kansainväliseen konferenssiin, joista 
8 on ollut lionskonferensseja. Viimeisten kuuden vuoden aikana 
olen saanut useita tuhansia kansainvälisiä lionsystäviä ja tunnen 
jo useimmat kansainväliset lionsjohtajat Euroopassa.

Luettele luonteenpiirteitäsi kuudella sanalla
Positiivinen, ulospäin suuntautunut, kokenut, energinen, peloton 
ja huolehtivainen.

Miten haluaisit vaikuttaa omalta osaltasi Lions-järjestössä kv 
johtajan roolissa?
Käyttäisin laajaa kansainvälistä yhteysverkostoani rakentaakseni 
siltoja, joissa yhdessä esittäisimme minun omat ja muiden ide-
at jotka koskisivat tarvittavia muutoksia. Kaikki johtajat, joiden 
kanssa olen jakanut ajatuksiani, ovat kanssani samaa mieltä. Ny-
kyään on paljon negatiivisia jäseniä, jotka sanovat, että lionien 
aika on ohi ja että ihmiset eivät enää halua harjoittaa hyvänte-
keväisyyttä. Mutta minusta asia on päinvastoin! Jos me vaan 
teemme liontoiminnasta nykyaikaista ja houkuttelevaa, haluavat 
useammat kuin koskaan jälleen osallistua hyväntekeväisyyteen. 
Mutta se täytyy tehdä oikealla tavalla, pitää hauskaa yhdessä sa-
malla kun tehdään hyväntekeväisyyttä!

Mitä annettavaa Suomella ja suomalaisella Lions-toiminnalla 
on koko järjestölle?
Lionsorganisaatiossa on käynnissä ”New Voices” -kampanja, 
missä kehotetaan maita uusimaan organisaationsa nuorempien 
johtajien avulla. Suomen hallitus nuorine ministereineen on maa-
ilmanlaajuisesti herättänyt suurta huomiota. Vastaavasti Suomen 
leijonat lähettäisivät hienoja signaaleja jos valitsisimme nuoren 
ID:n VCC-ehdokkaamme Sanna Mustosen.

Mitä hyötyä Suomen Lions-toiminnalle voisi olla parhaimmil-
laan kv. johtajan osaavasta työpanoksesta?
Minulla on useita ehdotuksia asioista, joiden kanssa haluan työs-
kennellä niin että kansainvälisellä tasolla saataisiin muutosta ai-
kaan ja mikä organisaatiossa säästäisi useita miljoonia vuodessa 
ja josta myös Suomen jäsenet hyötyisivät. 

Olen ennen kaikkea laittanut alulle uuden kansainvälisen projek-
tin, joka on LCIF: n puheenjohtajamme Gudrun Yngvadottirin 
mielestä innovatiivisimpia ideoita, mitä hän on koskaan nähnyt 
Lionsorganisaatiossa. Hanke käynnistetään Singaporessa, ja siitä 
on paljon hyötyä kaikille 46 000 klubillemme ympäri maailmaa. 
Jos minut valitaan kansainväliseksi johtajaksi, projekti etenee no-
peammin ja hyödyttää myös kaikkia suomalaisia klubeja. Nämä 
kohdat esitellään piirin vuosikokouksessa.

Mikä tuossa tehtävässä voisi arveluttaa tai jännittää?
En keksi mitään, mikä tuntuisi epävarmalta kun olen tutustunut 
tehtävään haastattelemalla useita entisiä kansainvälisiä johtajia. 
Tietysti Lionsorganisaatiolla on suuria tummia pilviä ja haastei-
ta edessäpäin, mutta minusta päinvastoin tuntuu että minulla on 
paljon annettavaa joka voi kääntää pienenevät jäsenluvut positii-
viseen suuntaan. Kaikissa tehtävissä syntyy aina odottamattomia 
ongelmia mutta niitä on pidettävä haasteina. Kaikille ongelmille 
on aina olemassa ratkaisu.

KYSYMYKSET KANSAINVÄLISEN 
JOHTAJAN TEHTÄVÄÄN HAKEVILLE
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Piirikuvernööriehdokas kaudelle 
2020-2021 - LC Turku/Kupittaa

MARKKU KARLSSON

1. Varapiirikuvernööriehdokas kaudelle 
2020-2021 - LC Naantali-Raisio

EIJA KESTI
1. Missä oli lapsuuden kotisi ja missä asut nyt?
Lapsuuteni ja kouluni kävin Salossa ja tulin ylioppilaaksi Salon Laurin lukiosta. 
Kesiäni ja lomiani vietin Piikkiössä äitini lapsuudenkodissa. Kesiä vietettiin myös 
mökkeillen Paraisilla Lenhoman saaressa. Nykyinen kotikuntani on Raisio.

2. Kerro perheestäsi 
Perheeseeni kuluu vaimo Pirkko, poikamme Matias ja tyttäremme Maria sekä 
7-vuotias Ruska-koira.

3. Koulutus 
Koneenrakennusinsinööri yo-linjalta.

4. Työura pääpiirteissään
Aloitin työurani Turussa turkulaisessa insinööritoimisto Finnmecanplan Oy/ Test 
Consult Valli Oy:ssa ja siirryin sieltä Tampereelle Ins.tsto Comatec Oy:n palveluk-
seen. Työskentelen nykyään Valmet Technologies, Icn.:n Raision ilmalaiteyksikös-
sä tarjousinsinöörinä.

5. Lionsura ja saadut tunnustukset 
Aloitin lionsurani 2012 LC Turku/Koroisten klubissa; ZC 2015 – 2016, siirtojä-
senenä LC Turku/Kupittaan klubiin 2016; RC 2016 – 2017. - Achievement Award 
Medal 2016 & 2017 - Club Officer awards committee chairperson 2018 (G125C2) - 
1 ruusukeen ansiomitalli 2018 - Cabinet Secretary prentation award 2019 (M1CST)

6. Vaikuttavimmat lionskokemuksesi? 
Lions-liiton vuosikokoukset Oulussa ja Kalajoella.

7. Mihin asioihin vetoat, kun houkuttelet 
ystävääsi lioneihin?
Lionsjärjestössä on mahdollisuus auttaa muita ja tehdä samalla työtä
hyvien asioiden puolesta. Hyvän tekeminen yhdessä oman lähiseudun
hyväksi, kansallista ja maailmanlaajuista hyväntekeväisyyttä unohtamatta. Samalla 
se antaa itselle paljon arvokasta tietoa ja taitoa sekä hyviä ystävyyssuhteita.

8. Mitä tulevaisuudentaitoja ja toimintaa 100-vuotias lionstoi-
minta tarvitsee päivittääkseen itsensä uudelle vuosisadalle?
Kehittää markkinointitaitojamme ja välineitämme tämän vuosikymmenen tarpei-
den mukaisiksi. Lionstoiminnan pitää kulkea askeleen edellä päivän trendejä, jotta 
saisi näkyvyyttä suuren yleisön edessä.

9. Mitä asioita haluat itse edistää lionstoiminnassa? 
Klubiviihtyvyyttä, puolisotoimintaa, rutiinien tehostamista klubitoiminnassa. Pe-
rimätiedon siirtoa virkailijoilta toiselle. Kumppanuus toimintaan panostaminen 
ja rahoituskanavien tuntemisen kehittäminen tehdäksemme palveluaktiviteeteistä 
houkuttelevampia.

10. Mitä luonteenpiirteitä ovat kaverisi sinussa kehuneet?
Rento, huumorintajuinen ja luotettava.

11. Mikä on rentouttavin harrastuksesi?
Salibandy.

12. Minkä kirjan olet lukenut viime aikoina ja miksi? 
John Grisham: Partneri

1. Missä oli lapsuuden kotisi ja missä asut nyt?
Olen syntynyt Oulussa, käynyt keskikoulun ja lukion Limingassa. Viimeiset 31 vuot-
ta olen asunut Raisiossa asuttuani sitä ennen myös Saksassa ja Ruotsissa.

2. Kerro perheestäsi 
Perheeseeni kuuluu aviomies (yli 40 vuotta yhdessä) kaksi aikuista poikaa, yksi miniä 
ja yksi pojanpoika.

3. Koulutus 
Olen Executive  Master of Business Administration, filosofian maisteri, markkinoin-
nin yo-merkonomi, certified coach ja mentori.

4. Työura pääpiirteissään
Olen lähes koko 40-vuotisen urani työskennellyt henkilöstöjohtamisen tehtävissä 
sekä teollisuudessa että julkisella puolella. Nykyisin toimin Senior Mentorina Turun 
yliopiston Kauppakorkean emba-johtamisohjelmissa.

5. Lionsura ja saadut tunnustukset 
Olen Charter-presidentti ja toiminut klubin hallitustehtävissä ja eri toimikuntien pu-
heenjohtajana ja jäsenenä. Olen saanut mahdollisuuden toimia myös lohkon- ja alu-
eenpuheenjohtajana ennen tehtävääni 2. varapiirikuvernöörinä.
 
Tunnustuksista arvokkain on Tasavallan presidentin myöntämä ritarin ansiomitali. Se 
pitää sisällään arvostuksen henkilöstöjohtamisesta moninaisissa erilaisissa liiketoi-
minnan tilanteissa ja arvostuksen mukana olosta lionstyössä. Olen kiitollinen myös 
piirikuvernööreiltä saamistani merkeistä ja yhden ruusukkeen mitalista.

6. Vaikuttavimmat lionskokemuksesi? 
Jokainen klubikokous, omassa klubissani tai vieraillessani, on minulle tärkeä. Ne 
tuottavat ilta toisensa jälkeen iloa kuullessani lionsarvojen toteutumista käytännössä. 
Vuosittain organisoimamme Lottien hemmottelupäivät saavat minut edelleen liikut-
tumaan ja muistamaan itsenäisen Suomen eteen tehdyt uhraukset.

7. Mihin asioihin vetoat, kun houkuttelet ystävääsi lioneihin?
Lionstyö tarjoaa mahdollisuuden auttaa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti 
monin eri tavoin. Sinun ei tarvitse tuntea yksinäisyyttä ellet halua, sillä klubissa ta-
paat kuukausittain samanhenkisiä henkilöitä. Klubit organisoivat monenlaisia aktivi-
teettejä, ja voit osallistua omien toiveidesi/osaamisiesi mukaan niihin. Hallituksen eri 
tehtävissä ja rooleissa voit oppia jotain uutta, jota et muuten voisi kokeilla.

8. Mitä tulevaisuudentaitoja ja toimintaa 100-vuotias lionstoi-
minta tarvitsee päivittääkseen itsensä uudelle vuosisadalle?
Me tarvitsemme yhteistyötaitoja, lisää eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten johtamis- ja 
motivointitaitoja sekä kykyä ja halua uudistaa ja uudistua.

9. Mitä asioita haluat itse edistää lionstoiminnassa? 
Haluan toimia aktiivisesti edistäen ja tukien leijona-arvoja: palveluhalu, luottamus, 
ihmisläheisyys, talkoohenki, paikallisuus, kansallisuus ja kansainvälisyys.

10. Mitä luonteenpiirteitä ovat kaverisi sinussa kehuneet?
Kehittävä ja positiivinen ote, rohkeus ja intohimo ihmisten ymmärtämiseen ja joh-
tamiseen.

11. Mikä on rentouttavin harrastuksesi?
Jooga ja mentorina toimiminen.

12. Minkä kirjan olet lukenut viime aikoina ja miksi? 
Keitäs tyttö kahvia – lisätäkseni ymmärtämystä erilaisista työ- ja toimintakulttuu-
reista.
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2. Varapiirikuvernööriehdokas kaudelle 
2020-2021 - LC Turku/Linna

PERTTI TOFFERI

2. Varapiirikuvernööriehdokas kaudelle 
2020-2021 - LC Karinainen/Kyrö

JARI JÄRVELÄ
1. Missä oli lapsuuden kotisi ja missä asut nyt?
Lapsuudenkoti Liedossa, juuret Pohjanmaalla ja nyt asun Turussa.

2. Kerro perheestäsi 
Perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi aikuista poikaa, joista vanhempi asuu Helsingissä 
ja nuorempi Turussa.

3. Koulutus 
Graafisenalan koulutus, kirjapainotekniikka.

4. Työura pääpiirteissään
Kunnallistekniikan työ- ja projektipäällikön tehtävissä, viemäri- ja vesijohtosanee-
rausyritys Putkistosaneeraus Eerolan palveluksessa, josta jäänyt eläkkeelle 2017.

5. Lionsura ja saadut tunnustukset 
Lionina vuodesta 2014, toiminut klubissa klubimestarina, sihteerinä ja presidenttinä, 
osallistunut Suomen Lions-liitto ry:n toteuttamaan alueelliseen johtajakoulutukseen 
(RLLI), sitoutumisesta korkeatasoiseen johtamiseen. Piirihallituksessa lohkonpu-
heenjohtajana (ZC), alueenpuheenjohtajana (RC) ja piirisihteerinä (CS). Tunnustuk-
set Zone Chairman Award 2018 ja Region Chairman Award 2019.

6. Vaikuttavimmat lionskokemuksesi? 
Vanhusten jouluruokailutilaisuus sekä kirkkopyhän sankariristillä käynti, unohtamat-
ta Kalajoen vuosikokousta, jossa sain kunnian yhtenä lionina kantaa piirin lippua 
juhlatilaan.

7. Mihin asioihin vetoat, kun houkuttelet ystävääsi lioneihin?
Niin kuin muinaiset roomalaiset, ”liity legioonaan, niin saat uusia ystäviä ja näet 
maailmaa”. Lionina on mahdollisuus auttaa ja palvella hädässä olevia ja saada uusia 
ystäviä sekä koulutusta, jota voi hyödyntää arkipäiväisissäkin asioissa.

8. Mitä tulevaisuudentaitoja ja toimintaa 100-vuotias lionstoi-
minta tarvitsee päivittääkseen itsensä uudelle vuosisadalle?
Koulutus on tärkeää, jotta saamme eri tehtäviin klubitasolla ja piirihallinnossa moti-
voituneita ja sitoutuneita lioneja ja virkailijoita .Näin voidaan taata toiminnan jatku-
vuus. Profiilin nostamiseen pitää klubien yhteistyössä ryhtyä työhön, jossa korostuu 
erityisesti lohkonpuheenjohtajan rooli tietojen kerääjänä. Näin voi tehdä innovatiivi-
sia ehdotuksia piirihallinnolle, joka parhaansa mukaan  kehittää ja toteuttaa tavoitteita 
asettamalla esim. kehittämistoimikunnan, ”ideapankin”.

9. Mitä asioita haluat itse edistää lionstoiminnassa? 
Kuten edellä jo mainittuna koulutus, mutta lisäksi klubiviihtyvyys, Quest ja nuoriso-
vaihto. Nuorisossa on meidän tulevaisuus. Nämä neljä osa-aluetta tukevat toisiaan. 
Toivottavasti näemme uuden, nuoremman sukupolven lionit uusine ja tuoreine ak-
tiviteetteineen.

10. Mitä luonteenpiirteitä ovat kaverisi sinussa kehuneet?
Joskus on tituleerattu oivaksi seuramieheksi. Myös sitä, että olen valmis ryhtymään 
kaikenlaisiin tehtäviin ajatuksella, ”kyllä se siitä vielä luonnistuu”, mutta pitämällä 
huolta, että tehtävä tulee tehtyä.

11. Mikä on rentouttavin harrastuksesi?
Lintujen tarkkailu ”bongaus” on kyllä rentouttavin harrastus. Kun sattuu saamaan 
uuden lajin kiikariin tai kaukoputkeen, niin fiilikset ovat korkealla.

12. Minkä kirjan olet lukenut viime aikoina ja miksi? 
Viimeaikaisin kirja ”Seikkailujen Aapinen” ja tämä siksi, että toimin kouluvaarina 
Luostarivuoren koulun Kerttulin yksikössä. Tätä kirjaa kuulustelen ekaluokkalaisilta, 
”aina on oikea ikä oppia”.

1. Missä oli lapsuuden kotisi ja missä asut nyt?
Lapsuuden koti löytyy edesmenneestä Karinaisten kunnasta Kyrön kylästä. Nyky-
ään asun Pöytyän kunnan Kyrön kylässä.

2. Kerro perheestäsi 
Perheeseeni kuuluu tällä hetkellä kissani Miuku ja koirani Teuvo.

3. Koulutus 
Koulutukseltani olen kirjanpitäjä, yo-merkonomi + AMK-opinnot ja lukematon 
määrä kursseja.

4. Työura pääpiirteissään
Olen toiminut yrittäjänä vuodesta 1998. Välillä olen toiminut avustajana kahdelle 
kansanedustajalle.

5. Lionsura ja saadut tunnustukset 
Presidentti  11-12 ja 12-13, ZC 16-17, RC 17-18, MD 107-A, Tuki ry hallitus 2017-, 
Lions vuosikokous Turku2021 valmisteluorganisaatio 2017-
100% presidentin ansiomerkki, piirikuvernöörin ansiotähti, Membership Builder 
Key.

6. Vaikuttavimmat lionskokemuksesi? 
Kalajoen vuosikokous, eikä valitettavasti  se kokemus  ollut positiivinen. Leijona-
henki ja  keskinäinen arvostus lionien välillä tulee palauttaa.

7. Mihin asioihin vetoat, kun houkuttelet ystävääsi
lioneihin?
Koska jokainen ihminen on yksilö, heitä lioniksi pyytäessä ei ole mallikaavaa, jolla 
toimia. Yleisesti aiheet liittyvät hyväntekeväisyystyöhön joko kotipaikkakunnalla 
tai maailmalla. Olen toiminut 12 lionin kummina ja  arviolta 25 henkeä  olen saanut 
liittymään lioneihin eri klubeihin.

8. Mitä tulevaisuudentaitoja ja toimintaa 100-vuotias 
lionstoiminta tarvitsee päivittääkseen itsensä uudelle 
vuosisadalle?
Ensimmäisenä viestintä- ja mediataidot. Lionstietoutta tulee pystyä jakamaan ylei-
sölle ja jäsenille kiinnostavasti. Lisäksi tarvitsemme hyviä yhteistyötahoja, joiden 
kanssa tehdä hyväntekeväisyystyötä.

9. Mitä asioita haluat itse edistää lionstoiminnassa? 
Jäsenten viihtyvyys klubeissa on lähellä sydäntäni. Toiminnan pitää olla hauskaa 
ja antaa mukavia kokemuksia lionille itselleenkin. Lisäksi ydinosaamisalueeni on 
hallinnon kehittämien ja tehostaminen.

10. Mitä luonteenpiirteitä ovat kaverisi sinussa kehuneet?
Tarkkuutta, etenkin sääntöjen ja pykälien kanssa.

11. Mikä on rentouttavin harrastuksesi?
Vanhat koneet, niiden kanssa touhuaminen on tapani rentoutua.

12. Minkä kirjan olet lukenut viime aikoina ja miksi? 
Kärkenä Äänislinnaan. Kirja kertoo kevytosasto 8:n sotaretkestä jatkosodassa. Iso-
isäni kaatui siinä joukko-osastossa.
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LCIF:n Kampanja 100
Lionien Kansainvälisen 
Säätiön suurkeräys 
etenee

LCIF jakaa myös omaa ”Nobelia”. 
Milanossa sen pokkasi 
Dr Denis Mukwege, 
gynekologi Kongosta.

Suomen ensimmäinen Malliklubi estradilla  

Lions Clubs International Foundation, eli LCIF 
aloitti jo yli vuosi sitten järjestyksessään kol-
mannen suurkeräyksen. Tavoite oli kunnian-
himoinen, 300 miljoonaa dollaria kolmessa 
vuodessa. Lahjoitusten toivotaan jatkuvan korkeampana jatkossakin. Kun tulokseen las-
ketaan jo kaudella 2017-18 kerätyt dollarit, sekä klubien ja yksityisten antamat lahjoi-
tussitoumukset, on maailmanlaajuinen tulos jo lähes 110 miljoonaa.

Euroopan osuus 110 miljoonan keräys-
tuloksesta oli vajaat 9 miljoonaa. Se on 
huomattavasti alle jäsenmäärän edellyt-
tämän arvion, mistä säätiön puheenjoh-
taja Gudrun Yngvadottir jo esitti huo-
lensa. Suomi oli 320.000 dollarin koko-
naissummallaan Pohjoismaiden kolmas, 
mutta jäsenmäärään suhteutettuna hei-
koin, vain 14,6 dollaria per jäsen. Pieni 
Islanti ylsi jo 90 dollariin jäsentä kohti.

LCIF:n tavoite on tukea Lions-
klubien suurempia hankkeita ympäri 
maailmaa, apurahoja jakamalla. Eniten 
apua ohjataan kehitysmaihin Afrikassa, 
Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.  Joskus 
kuulee moitittavan, että rahat menevät 
”Amerikkaan”, mutta itse asiassa USA 
on selkeästi nettomaksaja. Suomeenkin 
on apurahoja saatu, Lapuan Pamauk-
sen jälkihoidosta lähtien moniin hyviin 
hankkeisiin, kuten sotainvalidien sai-
raskoteihin, näkövammaisten laitoksiin, 
diabetes-leireihin, diabeetikoiden sil-
mänpohjakuvauksiin ja Lions Questin 
tieteelliseen tutkimukseen ja kehittämi-
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O-piirin silmänpohjakameran luovutus 1999

Dr Denis Mukwege ja Dr Heikki Hemmilä.

seen. Merkittäviin kansainvälisiin hank-
keisiimme on saatu suuria avustuksia, 
mm. silmäsairaaloihimme Ecuadorissa 
ja Sri Lankassa sekä Aurinkokeitin-pro-
jektiimme Keniassa.

LCIF:llä on myös omia hankkeita, 
kuten tuhkarokon hävittämiseen täh-
täävä kampanja, jolla on rokotettu jo 
110 miljoonaa lasta. Muuten he olisivat 
jääneet ilman suojaa tätä tappavaa ja 
vammauttavaa tautia vastaan. Loistauti 
jokisokeus on jo monesta maasta todet-
tu hävitetyksi, samoin trakooma, joka 
oli ennen vanhaan Suomessakin tuttu 
silmätulehdusten ja sokeuden syy. Lions 
Quest ja Special Olympics ovat nimen-
omaan LCIF:n keskeisiä ohjelmia. 

Suomessa juhlittiin keväällä jääkie-
kon MM-kultaa. Ratkaisevana tekijänä 
voitossa oli, että Suomen joukkue pelasi 
yhdessä, eikä vain muutaman NHL-täh-
den varassa. Ja tähän juuri Lions Quest 
pyrkii – kaikkien ryhmän jäsenten huo-
mioimiseen tasavertaisina. Oli sitten 
kyse päiväkotilapsista, koululuokasta 
tai jääkiekon maajoukkueesta.  Pääval-
mentaja Lion Jukka Jalonenhan on ollut 
jopa Lions Questin mannekiinina pää-
kouluttajamme kanssa. 

LCIF pyrkii tavoitteeseen tiedotta-
malla, mutta myös palkitsemalla lah-
joittavia klubeja ja yksityisiä lioneita, 
sekä ulkopuolisia henkilöitä ja yrityk-
siä eri tavoin. Merkittävin tuki on sää-
tiöille klubien antama Melvin Jones 
Fellow -nimitys, MJF. Sen tunnuksena 
on pikkuruinen pinssi ja nimellä varus-
tettu seinälaatta. MJF-nimityksen saa-
dakseen tulee säätiölle lahjoittaa 1000 
dollaria. Lahjoituksen voi tehdä klubi 
tai Lion itse, kertamaksuna tai erinä 
viiden vuoden aikana. Hyvä ajatus on 
muuten huomioida jäsenten tai klubien 
tasavuosijuhlia nimetyllä lahjoituksella 
Kampanja100:an. Nämä kaikki makse-
taan siis aktiviteettitililtä, koska niillä 
todellakin kustannetaan aktiviteetteja 
jossain päin maailmaa.  Monella klubil-
la onkin LCIF:n ”tilillä” saldo jo lähellä 
Melvin-rajaa, jolloin pienellä lisäpanok-
sella voisi klubi juhlistaa vaikka vuo-
sikokoustaan tai osoittaa arvostustaan 
aktiivisille toimijoille piirin juhlatilai-
suuksissa.

Klubi huomioidaan lippumerkillä 
sen saatua ensimmäisen Melvininsä. 
Klubi tai muu lahjoittaja voi myös saada 
lahjoittajaplakaatin, jos se ei lahjoitusta 
vastaan halua huomioida ketään yksit-
täistä henkilöä.  Melvineitä Suomessa 
on tätä nykyä reilut 6000.

Viime kausi oli Kampanja100 osal-
ta vaikea, koska klubit eivät olleet val-
mistautuneet siihen ennalta. Piirikuver-
nööritkin saivat tiedon vasta kansain-
välisessä vuosikokouksessa. Nyt uudet 
kuvernöörit on valmennettu paremmin 

ja tietoa on levitetty niin LION-leh-
dessä kuin LION-viesteissä ja piirien 
nettisivuilla. Tavoite onkin, että viime 
kaudella mukaan tulleiden 333 klubin 
lisäksi loputkin 544 klubia lahjoittaisi-
vat, edes pienenkään summan kansain-
välisen järjestömme toiminnan tukemi-
seksi, itse valitsemaansa tarkoitukseen. 
Lisäksi toivon näkeväni entistä useam-
pia säännöllisiä lahjoittajia saamissani 
kuukausiraporteissa. 

Ja miksi emme lahjoittaisi? LCIF on 
meidän oma säätiömme. Se on rankattu 
maailman luotettavimmaksi hyvänteke-
väisyysjärjestöksi; sille lahjoitettu euro 
menee 100%:sti perille kohteeseen. 

Ja kehitysmaissa, kuten meille tutussa 
Sri Lankassa, samalla rahalla saa pal-
jon enemmän aikaan kuin meillä. 1000 
dollarilla suojaa kokonaisen kylän tuh-
karokolta, tai kustantaa 20 ihmiselle nä-
kökyvyn palauttavan kaihileikkauksen. 
Maksuohjeet ja MJF-hakemukset löydät 
piirin ja Lions-liiton nettisivuilta tai pii-
rin LCIF-koordinaattorilta.

Ole rohkea – Ole Melvin

PCC Heikki Hemmilä MJF
LCIF- ja Kampanja100 maakoordinaat-
tori
LC Ylivieska
heikki.hemmila@lions.fi
p. 0405035598
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Taistelumme  tuhkarokkoa vastaan 
- tuoretta tietoa vakavasta taudista

Tuhkarokon hävittäminen on yhtenä LCIF:n, oman leijo-
nasäätiömme omista suurhankkeista. Se on yhteistyö-
kumppaneidensa, kuten Bill ja Melinda Gates -säätiön 
kanssa rokotuttanut jo yli 110 miljoonaa lasta. Mutta työ 
on vielä kesken, ja takapakkejakin on nähty. LCIF:n kautta 
voimme vaikuttaa!
Tuhkarokkorokotteen keksiminen 1963 
ja sen maailmanlaajuinen käyttö vuo-
desta 1980 lähtien on vähentänyt tuhka-
rokkotartuntoja, jälkisairauksia ja kuo-
lemia radikaalisti. Ennen vuotta 1980 
tartuntoja tilastoitiin neljä miljoonaa, 
ja kuolemia kaksi miljoonaa joka vuo-
si. Alle miljoonan sairastuneen päästiin 
1994 ja WHO:n ja LCIF:n suurkam-
panjan ansiosta alle 200 000:n vuonna 
2016. Mutta sitten useissa maissa ter-
veydenhuollon ote herpaantui. Vuonna 
2018 tartuntoja oli taas 360 000 ja kuol-
leita 140 000 – siis joka kolmas! Erityi-
sesti sotaa käyvät maat, kuten Ukraina, 
Jemen ja Kongo, kärsivät uusista epi-
demioista.  Talouden romahdus lienee 
syynä Venezuelan liki 6000 sairastunee-
seen, vuosien nollatilanteen jälkeen. Eu-
roopan maissakin tuhannet sairastuivat 
Italiassa, Kreikassa ja Ranskassa. Nämä 
maat vastaanottivat eniten Lähi-Idän ja 
Afrikan pakolaisia. Useimmin kuolema 
kohtasi alle 5-vuotiaita. Kuolinsyinä oli 
joko viruksen aiheuttama aivotulehdus 

tai ripuli, myös tuhkarokon aiheuttamat 
jälkitaudit, kuten korvatulehdus ja keuh-
kokuume.

Suomalainen tutkimustyö sairau-
den hallitsemiseksi 

Vasta viime vuonna selvitettiin näiden 
jälkitautien mekanismi, mm. suomalais-
ten tutkijoiden työn tuloksena. Tuhkaro-
kon todettiin iskevän erityisesti immuu-
nipuolustuksen ”nopean vasteen jouk-
koihin”, ns. muistisoluihin. Tuhkarokon 
jälkeen elimistön havaittiin menettävän 
hankitun immuniteetin 11 - 73 prosen-
tille jo aiemmin voitetuista pöpöistä. Ja 
sitä seuraava infektioalttius voi kestää 
jopa vuosia. Tutkijat kysyivätkin, tuli-
siko tuhkarokon jälkeen lapsen rokotus-
ohjelma aloittaa alusta, aivan kuten luu-
ydinsiirron jälkeen joudutaan tekemään. 
Vaikka rokotuksessa käytetään elävää, 
heikennettyä virusta, sillä ei todettu täl-
laista haittaa immuunipuolustukselle. 

Maailman lapsista on WHO:n mu-

kaan nykyisin rokotuksen ansiosta tur-
vassa 86 %. Mutta aina jos joku lapsi-
sukupolvi jää vaille suojaa, tauti iskee 
vääjäämättä takaisin. Niin kävi viime 
syksynä Tyynenmeren saarivaltio Samo-
alla, missä ei ole ollut tautia 20 vuoteen, 
ja rokotuskattavuus oli jäänyt alle 40%. 
Uudessa Seelannissa käynyt rugbyjouk-
kue toi viruksen saarelle, missä tautiin 
sairastui pian yli 5500 lasta. Näistä 79 
kuoli, vaikka saarivaltio julisti hätätilan 
ja pakkorokotti 17 000 lasta. Englan-
nista viime joulun ajaksi apuun rientä-
nyt 13-henkinen lääkintätiimi järkyttyi 
nähdessään kuinka kipeitä lapset olivat. 
Eivät olleet eläissään nähneet tuhkarok-
kopotilasta. Minä olen nähnyt, kotikau-
pungissani Ylivieskassa, vuonna 1979 
kesäkandina päivystäessäni, ja muistan 
ne tuskaiset ilmeet vielä eläkkeelläkin. 

Tuhkarokko on mahdollista hävittää 
pois, mutta se vaatii yli 95% rokotuskat-
tavuuden koko maailmaan, hetken ajak-
si. LCIF ja lionit voivat olla viemässä 
oikeaa tietoa kotimaassakin. Lahjoitta-
malla LCIF:n Palveluvoimaa-rahastoon 
voimme auttaa paikallisia klubeja ja 
muita vapaaehtoisia niissä maissa, mis-
sä julkinen terveydenhuolto ei voi roko-
tuksia järjestää. 

Heikki Hemmilä
Lääkäri ja Lion

Englantilaisia lääkäreitä ja hoitajia 
kenttäsairaalassa Samoalla, missä 

varsinaiseen sairaalan mahtui-
vat vain vaikeimmat tapaukset. 

Lähde www.bbc.com/news/health
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Lionit yhteistyöhön 
Lastenklinikoiden 
Kummien kanssa
Suomen Lions-liitto on solminut kumppanuussopimuksen 
Lastenklinikoiden Kummien kanssa. Sopimus astui 
voimaan vuoden alusta 1.1.2020.

Yhteistyö käynnistyy heti valtakun-
nallisella varainkeräyksellä, jonka ta-
voitteena on kerätä kuluvana vuonna 
suomalaisen lionstoiminnan 70-vuo-
tisjuhlavuoden kunniaksi yhteensä 70 
000 euroa pienten potilaiden hyväksi. 
Keräys jatkuu vuonna 2021, jolloin ta-
voitellaan 30 000 euron keräyspottia, 
joka nostaisi kokonaispotin yli 100 000 
euron rajapyykin.

Keräystuotto kohdennetaan lasten 
syöpätautien tutkimukseen, hoitomene-
telmien kehittämiseen ja lapsipotilaiden 
tukemiseen kaikissa Suomen viidessä 
yliopistollisessa keskussairaalassa, Hel-
singissä, Turussa, Tampereella, Kuo-
piossa ja Oulussa. Alueiden viisi kum-
mikampanjapäällikköä tukevat klubien 
keräystä alueillaan. 

Suomi jaetaan piireittäin näiden kau-
punkien mukaisesti viiteen isompaan 
yhteispiiriin. Näin kyseistä klinikka-
kaupunkia lähinnä olevat piirit antavat 
tukensa lähimmän yliopistosairaalan 
klinikalle. Oman alueemme sairaalaa, 
Turun Yliopistollista Keskussairaala, 
tuemme yhteisesti A- ja M-piirin alueel-
la toteutettavin tapahtumin. 

– Kansainvälisen  järjestöm-
me LCI Forward -ohjelman yksi 
viidestä päätukialueesta on lap-
suusiän syövät. Kumppanuus-
sopimuksemme kautta olemme 
vahvasti toteuttamassa kan-
sainvälisen strategiamme 
toteutumista Suomessa 
, Suomen Lions-liiton 
toiminnanjohtaja Maa-
rit Kuikka sanoo.

– Olemme äärim-
mäisen iloisia tästä 
yhteistyön avauksesta 
lionien kanssa. Yh-
dessä voimme tukea 
parasta mahdollista 
syöpähoitoa sekä 
lapsipotilaita Suo-
messa. Lionien 
sekä Kummien 
laajan verkoston 
kautta voimme 

tavoittaa tärkeällä viestillämme kaik-
ki suomalaiset ja tehdä osallistumisen 
pienten potilaiden tukemiseen mahdol-
lisimman helpoksi, sanoo Anu Rapeli, 
Lastenklinikoiden Kummien toimin-
nanjohtaja .

Suomen Lions-liitto kutsuu lions-
klubit mukaan toteuttamaan keräystä 
kunkin klubin omalla tavalla. Kampan-
jaan osallistuminen voi kertyä rahalah-
joituksesta, konsertin järjestämisestä tai 
jonkin muun oman tapahtuman korva-
merkitsemisestä keräykseen. 

Juhlavuoden keräys käynnistyy 
konserteilla 

Konsertit järjestetään viidellä eri paik-
kakunnalla, joissa yliopistolliset las-
tenklinikat/lastensairaalat sijaitsevat.  
Näihin valmiiksi järjestettyihin kon-
sertteihin klubien on helppo tulla itse 
kuulijoina tai järjestää lipunmyyntiä 
laajemminkin.

Turun konsertin päi-
väksi on suunniteltu 

lauantai 18.4.2020. Päivämäärä, aika 
ja lipun hinta tarkentuvat, kun saam-
me vahvistukset esiintyjistä. Konsertti 
on Turun Konserttisalissa, jonne mah-
tuu 1000 kuulijaa.  Tavoitteenamme on 
myydä konserttisali täyteen ja hankkia 
näin jo heti  aluksi merkittävä summa 
oman alueemme syöpälasten auttami-
seksi. 

Lisätietoja kampanjan käytännön 
toteuttamisesta ja tilattavista materiaa-
leista antaa kummikampanjapäällikkö 
Hannele Tanner-Penttilä, 0400 320753, 
hannele.tanner-penttila@lions.fi

Tervetuloa mukaan merkittävään 
yhteistyöhön oman alueemme lasten 
hyväksi!

Kuvassa vasemmalta pääsihteeri Maarit Kuikka, Kummien toiminnanjohtaja Anu Rapeli
 ja Veikko Teerioja.
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LC Uusikaupunki/Merettaret

Diabeteskävely 
Uudessakaupungissa 12.10.2019

Tuula Pietilän diabetesesitys vielä klubikokouksessa. 
Takana presidentti Marja-Liisa Ketonen ja vierailulla oleva Reijo Lahdenranta

Diabetes nostettiin vapaa-
ehtoistyön kohteeksi kan-
sainvälisessä Lions-järjestön 
100-vuotisjuhlassa. Juhla-
vuonna kansainvälisen jär-
jestön strategiaa uusittaessa 
siihen liitettiin viisi palve-
lualuetta, joista diabetes on 
yksi. Myös Suomen lionit ovat 
panostaneet diabeteksen tor-
juntaan yhteistyössä Suomen 
Diabetesliiton paikallisyhdis-
tysten kanssa. Diabeteksen 
merkitys kansantaloudelle ja 
ihmisten hyvinvoinnille on to-
della iso.
Kun lauantaina 12.10.2019 yli 20 paik-
kakunnalla ympäri Suomen vietettiin 
Hyvän Päivää järjestämällä diabetes-
kävelyitä, myös LC Uusikaupunki/ 
Merettaret järjesti Diabetes-kävelyta-
pahtuman, yhdessä Vakka-Suomen dia-
betesyhdistyksen kanssa. Kutsuimme 
uusikaupunkilaisia kuuntelemaan ravit-
semusterapeutti / Meretar Tuula Pietilän 
luentoa terveellisestä ravitsemuksesta. 

Luennolla paneuduttiin diabeteksen 
vakavuuteen ja taudin yleisyyteen ja 
erityisesti siihen, miten omilla ruoka-
tottumuksilla ja elintavoilla voi ehkäis-
tä diabetesta. Tuula Pietilä muistutti, 
että diabeteksen ehkäisyn avaimet ovat 
jokaisen ulottuvilla: Olennaista ovat 
painonhallinta, tarvittaessa laihdutta-
minen, säännöllinen liikunta ja kaikille 

suositeltava terveellinen ruokavalio. 
Luennon jälkeen lähdettiin kävelylle. 
Uudenkaupungin auktorisoitu matka-
opas Riitta Kilkku ohjasi ryhmän Kau-
punginlahden rantamille rakennettuun 
Tarinoiden Kaupunginlahti-kävelylle.

Hän kertoi mielenkiintoisia tarinoita 
Uudenkaupungin historiasta ja kohteista 
kaupunginlahden varrella. Kuulimme 
purjelaivojen historiasta ja kaupungeis-
ta, jotka ovat olleet merkittäviä satamia 
uusikaupunkilaisessa purjelaivaliiken-
teessä.  Diabeteskävely oli Uudenkau-
pungin matkaoppaiden ensimmäinen 
rantabulevardille suunnattu, merelliseen 

historiaan liittyvä kaupunkiopastus. 
Olimme siis koehenkilöinä mielenkiin-
toiselle kulttuurikävelylle, joka tulee 
olemaan kaupungin kesäisen ohjelman 
tarjonnassa ensi kesänä.

Merellinen historia avautuu myös 
itsekseen kulkevalle turistille, koska 
purjelaivoja ja niiden historiaa koske-
vaa tietoa on kirjaimellisesti ”hakattu 
kiveen” rantabulevardin varrella.

Teksti: Tuula Pietilä
Kuvat: Pirjo Koskenrouta
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”Paikallisena asiakkaitten omistamana elämänturvayhtiönä LähiTapiola 
Varsinais-Suomi haluaa olla tukemassa tätä tärkeää työtä ja varmistaa 

liikkujien turvallisuuden pimenevissä syyskeleissä.”, toteaa Aakula.

LC Naantali-Raisio

Toimia 
kakkos-
tyypin 
diabetesta 
vastaan
Yksi kansainvälisen lions-
toiminnan pääkohteista 
on diabeteksen ehkäisy. LC 
Naantali-Raisio, LC Raisio 
ja LC Raisio/Martinus yh-
dessä Raision Kirjaston ja 
kulttuuritoimen kanssa 
organisoivat diabeteskäve-
lytapahtuman lokakuussa 
Raisiossa. Kävelyllä kerät-
tiin varoja paikalliseen dia-
betestyöhön.

Tapahtuma alkoi diabeteslääkäri Mark-
ku Vähätalon asiantuntevalla, kannus-
tavalla ja hauskalla luennolla. Opimme, 
että ns. aikuistyypin diabeteksen ennal-
taehkäisemiseen ja jopa lääkkeettömään 
hoitoon voi meistä jokainen vaikuttaa 
eri tavoin. Diabetes-termi selittyy näin: 
DIA = läpi, BAINEIN = juosta ja MEL-
LITUS = makea. Siis kysymys on make-
an läpijuoksusta. Riskitekijöitä ovat yli-
paino, vähäinen liikkuminen ja suvussa 
esiintyvä diabetesalttius.
 
Opimme että:
• mieti ensin mitä ostat ruokakaupasta
• syö normaalia ruokaa
• älä ns. laidunna = syö jatkuvasti
• herkuttele, mutta vain silloin tällöin
• harrasta liikuntaa
• nuku yösi
• älä tupakoi

 
Kaksi tärkeää mittaa ovat painoindeksi 
ja vyötärön ympärysmitta. Niihin tutus-
tuimme Myllyn apteekin henkilökunnan 
avustuksella. Naisilla vyötärön tulisi 
olla alle 80 cm ja miehillä alle 94 cm. 
Aika monella meistä tuli tavoitetta jo 
tuon mittauksen jälkeen.
 
Mitä se liikunta on? Markku Vähätalon 
ohjeen mukaan reipas kävely riittää. Vii-

koittain noin 150 min. Niinpä noin puoli 
tuntia viikossa viitenä päivänä riittää. 
Eihän ole paljon? Puhelimeenkin on il-
maiseksi ladattavissa Google Fit, joka 
laskee askeleet.
 
LähiTapiola Varsinais-Suomen toimi-
tusjohtaja Olli Aakula lahjoitti tapahtu-
maa varten heijastinliivit kävelijöiden 
näkyvyyden ja turvallisuuden lisäämi-
seksi. Paikallisena asiakkaitten omista-
mana elämänturvayhtiönä LähiTapiola 
Varsinais-Suomi halusi olla tukemassa 
tätä tärkeää työtä ja varmistaa liikkujien 
turvallisuutta pimenevissä syyskeleissä, 
totesi Aakula.
 
Liikuntaosuutemme Raision lintutornil-
le ja takaisin kauniissa syyssäässä tuotti 
monella tavalla iloa. Välipalana nautim-
me Eckenes Graninin lahjoittaman so-

kerittoman janojuoman Raisio Oy:n vä-
lipalakeksien kera. Tapahtuman tuotosta 
lahjoitimme muun muassa Raision ter-
veyskeskuksen diabetesyksikköön uu-
simmat Diabeteksen hoito-oppaat. Sillä 
käynnillä kuulimme, että vuosittain Rai-
siossa tulee noin 100 uutta kakkostyypin 
potilasta jo lähes 2000 potilaan lisäksi. 
Nämä luvut saivat kyllä meidät miet-
timään, että tähän asiaan tule panostaa 
entistä enemmän lionstyössämme.
 
Nostetaanhan yhdessä tietoisuutta kak-
kostyypin diabeteksen ennaltaehkäise-
miseksi!
 
Eija Kesti
2. VDG
LC Naantali-Raisio
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LC Loimaa/Tähkä

Diabeteskävely 
Loimaalla
LC Loimaa/Tähkän veljet organisoivat myös Loimaalla pienimuotoisen Hyvän Päivän 
diabeteskävelytapahtuman lauantaina 12.10.2019. Tapahtuma järjestettiin Loimaan ve-
sitornin ja kuntoportaiden alueella, jossa liikunnan harrastajia ulkoilee päivittäin.

Iltapäivän tapahtuma oli kaikille avoin, 
mutta tiedotimme asiasta erikseen Loi-
maan seudun diabetesyhdistykselle, 
josta muutamia jäseniä osallistuikin kä-
velyyn.

Liikuntaosuus toteutettiin ns. tietorasti-
kävelynä. Läheiselle kuntoradalle sijoi-
timme 10 rastitehtävää. Kysymysrastit 
perustuivat kansainvälisen Diabetes-
liiton tarkistamaan materiaaliin, jonka 
Loimaan terveysaseman diabeteshoitaja 
Arja Schwartz meille välitti. Kävelyyn 
osallistujat merkitsivät vastauslomak-
keelle, onko väittämä tarua vai totta. 

Vastaukset sai tarkistettua lähtöpaikalla.

Kävelyyn osallistui noin 10 henkilöä, 
mutta kuntoradalla moni lenkkeilijä 
pysähtyi myös lukemaan rastitehtäviä. 
Kuntoportaita kokeili myös tapahtuman 
aikana muutamia ulkoilijoita ja heistä 
osa pysähtyi keskustelemaan ja nautti-
maan mehua tapahtumakatokseen. Ka-
toksessa oli tarjolla myös hedelmiä ja 
Diabetesliiton materiaalia.
 
Lisäksi Loimaan partiolaisten Savisten 
lippukunnan poikia ja tyttöjä oli pitä-
mässä nuotiota, jossa oli mahdollisuus 

paistaa makkaraa. Nuotio lämmitti mu-
kavasti, sillä sää oli kylmähkö ja kostea.
Tapahtumaa olivat tukemassa Jaskan 
puoti ja Loimaan Prisma. Jaskan puoti 
lahjoitti mehut ja makkarat ja Prismasta 
saimme omenia ja banaaneja. Lämmin 
kiitos tukijoille, talkoolaisille ja osallis-
tujille.

Tästä on hyvä jatkaa mahdollisesti tule-
vina vuosina!

Ilkka Uusitalo, ZC



JALOPEURA 2020 25

Nuorisovaihdon 
suosio A-piirissä 
jälleen valtakunnan 
huippua
Nuorisovaihto on yksi Lions-toiminnan keskeisiä aktiviteetteja, johon kaikki piirit ja yli sata 
klubia osallistuvat vuosittain. Ensi kesänä Suomesta lähtee nuorisovaihtoon 134 nuorta, 
ikäsuositus on 17-21 vuotta. A-piiristä hakijoita on 35 ja lähettäviä klubeja 25. Monet siis 
lähettävät useammankin halukkaan.

Käyttöön on tällä kaudella otettu kirjal-
lisesti aikaisemminkin jo voimassa ollut 
klubien velvoite sitoutua hankkimaan 
isäntäperhe jokaista lähetettävää nuorta 
kohti. Nuorisovaihtohan on kaksisuun-
taista. Ensi kesänä Suomeen saapuu 
leireille suunnilleen sama määrä nuoria 
kymmenistä eri maista. Leirejä järjeste-
tään ensi kesänä C-, D-, F- ja I-piireissä 
sekä L-piirissä, ensi kertaa talvella.

Suosituin nuorten matkakohde on jälleen 
Italia, jonne haki kaikkiaan 41 nuorta, 
mutta paikkoja leireille on vain 20:lle. 
Muita suosituimpia kohteita tänä vuonna 
ovat Itävalta, Sveitsi, Saksa, Australia, 
Kroatia, myös USA:n eri kohteet ovat 
haluttuja. Paikkoja eri maissa on vain 
pieni osa toivotuista. A-piiristä nuoret 
suuntaavat ensi kesänä 20 maahan nel-
jään eri maanosaan. Kotiin tullaan monia 
kokemuksia ja uusia elinikäsisiä ystäviä 
rikkaampina.

Kaija Honka
DC, Nuorisovaihto 
LC Naantali-Raisio

Riikka Suovanen, sihteeri, tiedotus
Kaija Honka, leirikoordinaattori
Marja-Leena Knuutinen, leirijohtaja
Ari Lindell, 
MD-107 Nuorisovaihtojohtaja
Virpi Lukkarla, ohjelmat
Heikki Mäkelä, jäsen
Harri Mäki, muonitus
Heikki Mäki, DG
Teppo Nolvi, yövalvonta
Ulla Rahkonen, majoitus

Pertti Tofferi, kuljetus
Reijo Vaura, talous
Britta Wiander, kestävä kehitys

Ohjaajat

Santeri Alkki
Janica Costiander
Ella Hiltunen
Maria Kuusela
Emmi Marjasto

Kansainvälisen Nuorisoleirin 
Enjoy Unique Archipelago 
1. - 11.8.2019 Turussa -toimijat
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Yhdessäoloa - Ystävyyttä-  Ympäristövastuuta
Baltic Sea - Enjoy Unique Archipelago 
Kansainvälinen nuorisoleiri Turussa 1.-11.8.2019

Kansainvälisten nuorisoleirien järjestäminen on osa nuorisovaihtotoimintaa. Lionspiiri 
107 A:n vuoro oli järjestää nuorisoleiri, joka pidettiin Turussa 1.-11.8.2019. Leirin tee-
maksi oli luontevaa valita Itämeri ja ympäristötyö, sillä liiton kärkihanke on ”Puhtaat 
vedet”. Meille A-piiriläisille erityisen tärkeät Itämeren tila, saariston ja rantojen puhtaus 
ja kestävän kehityksen tavoitteet voitiin yhdistää valitsemalla ympäristöteema nuorten 
iloksi ja ajattelun aiheeksi.

Keväällä 2018 aloitettiin nuorisoleirin 
suunnittelu. Työryhmä kokoontui pa-
rikymmentä kertaa, valmistellen leirin 
koordinointi-, viestintä-, muonitus-, oh-
jelma-, majoitus-, yövalvonta- ja talo-
ustoimintoja. Leirin johtajana toimivan 
Marja-Leena Knuutisen lisäksi ohjaa-
jina toimi viisi suomalaista nuorta, jot-
ka olivat aikaisemminkin osallistuneet 
kansainväliseen nuorisoleiritoimintaan. 
Leirin 30 osallistujaa, 16-21-vuotiaat 
nuoret, tulivat 17 eri maasta, kaukai-

simmat Japanista ja Kanadasta. Heistä 
oli 11 poikaa ja 19 tyttöä. Nuoret olivat 
viettäneet leiriä edeltävän viikon suo-
malaisissa perheissä.

Itämeri ja saaristo -teeman mukaan 
kiinnitettiin erityistä huomiota kestä-
vään kehitykseen. Tapahtumapaikat 
Turku, Naantali, Kasnäs, Ruissalo, Ku-
hankuono ja Rymättylä tulivat tutuiksi 
piirin alueella. ”Leijonat puhtaan ve-
den puolesta”-ohjelma oli osana leirin 
sisältöä. Nuoret saivat tietoa Suomen 

luonnosta ja vesistömme tilasta. Saim-
me myös käytännön kokemusta rantojen 
siivoamisesta. Konkreettinen työ ran-
noilla avasikin varmaan monen silmät 
näkemään ja tajuamaan, minkälaista 
vahinkoa ihmiset tekevät luonnolle ja 
vesistöille. Tiedon ei kuitenkaan tarvitse 
lisätä tuskaa, vaan se herättää tarkkaile-
maan omaa käyttäytymistä ja toimintaa. 

Nuorten 11 päivän aikainen yhdessä-
olo antoi heille mahdollisuuden tutustua 
eri maihin ja kulttuureihin. Maaesittelyt 
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toisena iltana loivat taustaa erilaisuuden 
hyväksymiselle. Oli hämmästyttävää, 
miten nopeasti nuoret ryhmäytyivät ja 
alkoivat toimia yhdessä. Erityisesti ilah-
dutti koko ryhmän saapuminen kokoon-
tumispaikalle aina sovittuun aikaan! 

Kestävän kehityksen mukaan mah-
dollisimman pienen hiilijalanjäljen jät-
täminen oli huomioitu kuljetuksissakin. 
Käytimme julkisia kulkuvälineitä, jois-
ta saimme lisää mukavia kokemuksia. 
Nuoret saivat aistia tunnelmaa suoma-
laisissa linja-autoissa, vesibussissa ja 
Aurajoen lautalla, Förillä. Suomalainen 
sauna oli monelle täysin uusi tuttavuus, 
mutta miellyttävä sellainen. Kokous-
hostelli Linnasmäki ympäristöineen oli 
hyvä ja toimiva. Lähes koko kerros oles-
keluhuoneineen oli varattu käyttöömme, 
mikä helpotti myös yövalvontaa.                                                                                                                    

Koko ohjelman puitteissa ja vapaa-
aikana luotiin uusia, toivottavasti kestä-
viäkin ystävyyssuhteita. Juuri tällaiset 
kohtaamiset lisäävät ymmärrystä maail-
man tapahtumista ja keskinäistä arvos-
tusta. Nuorten erilaiset kyvyt ja taidot 
tulivat esille nopeasti. Tanssiminen, ruu-
anlaitto, musisointi, urheilu ja taide sai-
vatkin tilaa leirillä. Rymättylän Talent 
Show-Illassa nautittiin monipuolisista 
esityksistä. Päättäjäisjuhlan yhteislau-
lussa ” Forever Young” kuultiin nuorten 
elämänriemua. Haikeat olivatkin jäähy-
väiset lähtöpäivänä.

Lionspiirin leijonien toiminta leirin 
aikana oli esimerkillistä. Näin saatiin 
aikaan todella onnistunut leiri, kaikilta 
osiltaan. Kaikkea saamaamme oppia 
voidaan hyödyntää seuraavien leirien 
suunnittelussa.

Nuorisovaihtotoiminta lionsaktivi-
teettina on tärkeää! Se antaa kokemusta 
ja toivoa maailman erilaisuuksien ym-
märtämisestä. Nuorissa on myös lions-
toiminnan tulevaisuus!

Sydämellinen kiitos jokaiselle nuo-
risoleirin toimintaan osallistuneelle!

Marja-Leena Knuutinen 
Leirinjohtaja, PCC
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Rauhanjulistekilpailu 2019-2020

A-piirissä klubien lähettämistä, 11-13-vuotiaiden tekemis-
tä  rauhanjulisteista on äänestetty piirihallituksen koko-
uksen yhteydessä. Paras töistä on toimitettu jatkoon, jot-
ta liitossa valitaan piirien parhaista paras. Nyt Suomen 
edustajaksi lähtee Turku/Merileijonien sponsoroimana 
Emilia Eteläkosken työ.

Tämän kilpailun voittaja äänestettiin 
sunnuntaina 24.11. järjestetyllä A-pii-
rin presidenttiristeilyllä. Sille osallis-
tui kaikkiaan 45 henkilöä. Kaikilla oli 
mahdollisuus osallistua äänestykseen. 
Äänestyksessä annettiin kaikkiaan 41 
ääntä.  

Selvään voittoon 12 annetulla äänel-
lä tuli Hirvensalon Haarlan koulun 6A 
luokan 12-vuotias oppilas Emilia Etelä-
koski (työ nro 9), sponsorina toimi LC 
Turku/Merileijonat. Toiseksi sijoittui 
Somero-opiston Taidekoulun 11-vuotias 
oppilas Minttu Salmen (työ nro 1), spon-
sorina LC Somero/Paratiisi. Myös kaksi 
muuta työtä saivat ääniä. Toinen niistä 
oli Halikon Armfeltin koulun 7 E luokan 
13-vuotiaan oppilaan Helmi Niemen työ 
(nro 5), sponsorina LC Halikko/Rikala 
ja toinen Hirvensalon Syvälahden kou-
lun 6 B luokan 13-vuotiaan oppilaan 
Vilma Kettusen työ (nro 11), sponsorina 
LC Turku/Merileijonat.

Rauhanjulistekilpailulla selkeät 
ohjeet

Kilpailusäännöissä ilmoitetaan hyväk-

syttävä paperikoko, kaikki ilmaisuväli-
neet hyväksytään, mutta julistetta ei saa 
kehystää eikä kiinnittää pahvitaustaan. 
Kolmiulotteiset työt eivät ole hyväksyt-
tyjä. Kilpailutöihin ei saa liimata, nii-
tata eikä kiinnittää mitään.  Niitä ei saa 
myöskään taittaa.

Kaikki 11 loppukilpailuun osallistunutta 
työtä täyttivät kilpailun säännöt.  Kak-
si klubia oli jo alkukarsinnassa jättänyt 
hyväksymättä koulun loppukilpailuun 
toimittamat, väärän kokoiset työt.

Äänestysvaiheessa kaikki työt asetettiin 
näytteille satunnaisessa järjestyksessä, 
ilman tekijän nimi, koulu ja sponsoroi-
van klubin tietoja. Jokaisella äänestä-
jällä oli käytössään yksi ääni.  Eniten 
ääniä saanut kilpailutyö valittiin piirin 
voittajaksi, joka jatkaa edelleen valta-
kunnalliseen loppukilpailuun. Valtakun-
nallinen voittaja ratkesi Suomen Lions-
liiton kokouksessa 12.12.  Se työ on  
lähetetty edelleen maailmanlaajuiseen 
loppukilpailuun Yhdysvaltoihin. Maa-
ilmanlaajuisen kilpailun voittaja saa 
komean summan dollareita ja voittajan 
kumppaneiksi Yhdysvaltoihin pääsee 
myös lapsen huoltaja ja opettaja.

Tänä vuonna rauhanjulistekilpailua 
sponsoroivat seuraavat klubit, suluis-
sa heidän sponsoroimiensa  koulujen 
määrät: LC Somero/Paratiisi (1), LC 
Halikko/Rikala (2), LC Sauvo (1), LC 
Kimito-Kemiö (1), LC Uusikaupunki/
Merettaret (2), LC Turku/Merileijonat 
(3), LC Aura/Sisu (2) ja LC Yläne (1).

Näyttelyitä rauhanjulistekilpailun töistä 
on järjestetty Turussa Viking Linen läh-
töterminaalissa, Sauvon ja Kemiönsaa-
ren kouluilla ja Auran kirjaston näytte-
lytilassa.

Onnea voittajille!  Kiitos sponsoreille!

Hannele Tanner-Penttilä
MD 107A, rauhanjulistekilpailujohtaja
hannele.tanner-penttila@lions.fi
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Merileijonat aktiivinen Rauhanjulistekilpailun sponsori

Suomen voittajatyö Turusta
Olemme järjestäneet jo nel-
jännen kerran Rauhanjulis-
tekilpailun Wäinö Aaltosen 
koululla. Syksyllä 2019 järjes-
timme kilpailun Hirvensalon 
kouluissa ja osanotto yllätti 
meidät kaikki. Rauhanjulis-
teita tuli valtava määrä, kaik-
kiaan 175 kolmesta koulusta: 
Haarlan-, Syvälahden- ja Wäi-
nö Aaltosen kouluista.
Tuomarointi tapahtui Wäinö Aaltosen 
koululla, jossa jokaisesta koulusta valit-
tiin kolme parasta työtä. Niistä tuomarit 
valitsivat koulujen parhaat julisteet A-
piirin kilpailuun. 

Tuomareina toimivat piirustuksen-
opettaja Lea Moisio, taideharrastaja Vei-
jo Koskimies, kouluvaari Tarmo Vainio 
ja Wäinö Aaltosen koulun rehtori Tiina 
Paappa. 

Tämänvuotisen Rauhanjulistekilpai-
lun teemana oli ”RAUHAN MATKA”.

Ripustimme suuren rauhanjuliste-
näyttelyn työt Turun satamaan, Viking 
Linen terminaalin. Näyttely rakennettiin 
2. kerrokseen lähtötasanteelle, matkus-
tajien ihasteltavaksi. 

LC Turku/Merileijonat palkitsi kou-
lujen voittajat 50 euron lahjakortilla 
paikalliseen taidekauppaan. Myös julis-
teet kuvattiin ja kehystettiin. Sitten ne 

lahjoitettiin kouluille ajatuksella, että 
ne tulisivat kouluissa hyvin näkyvälle 
paikalle, innoittamaan uusia rauhanju-
listekilpailijoita.

Menestys oli hyvä piirin kisassa. 
Hirvensalon koulun 6A luokalta Emilia 
Eteläkoski voitti ylivoimaisesti ja jaetun 
kolmannen sijan sai Syvälahden koulun 
7G luokalta Vilma Kettunen.

Emilian julisteen matka jatkuu Suo-
men kilpailun voittajatyönä ison veden 
yli Yhdysvaltoihin. Siellä se kisaa maa-
ilman parhaiden julisteiden mukana. 
ONNEA EMILIA ETELÄKOSKELLE!

Klubimme kiittää Haarlan-, Syvä-
lahden- ja Wäinö Aaltosen kouluja yh-
teistyöstä. Suuri kiitos kaikille Rauhan-
julistekilpailuun osallistuneille oppilail-
le, valitsijaraadillemme ja Hannele Tan-
ner-Penttilälle tuesta ja kannustuksesta. 

Kiitos Viking Linelle saamastamme 
näkyvyydestä terminaalissa.

Vesa Pesola, kouluvaari
LC Turku/Merileijonat

Kuvat: Pentti Virtanen

Näyttely Viking Linen terminaalin aulassa.
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Lions Europa Forum järjestetään 
joka kaudella. Tällä kaudella vuo-
rossa järjestelymaana oli Viro. Täten 
Euroopan leijonat kokoontuivat Tal-
linnaan lokakuun alussa. Tilaisuutta 
tavata muiden maiden lionit käytti-
vät hyväkseen 1325 lionia 56 maasta. 
Suomesta osallistujia oli 120. 

Entiset kansainväliset johtajat Jouko 
Ruissalo ja Harri Ala-Kulju pitivät ta-
pahtumaa yhtenä kaikkien aikojen par-
haista Europa Forumeista. Itselleni tämä 
oli vasta kolmas, mutta allekirjoitan kyl-
lä toteamuksen.

Forumin otsikkona oli ”Market of 
Ideas”. Teema syntyi Forumin presi-
dentti Kalle Elsterin mukaan siitä, että 
alussa oli vaikea löytää forumille pää-
teemaa, koska ideoita oli liian paljon. 
Kansainvälinen presidentti Gudrun 
Yngvadóttir oli silloin ehdottanut valit-
tua otsikkoa, olkoon tapahtuma monien 
ideoiden foorumina. Täten ohjelmassa 
olikin seminaareja laidasta laitaan. Kä-
siteltiin muun muassa koko järjestön 
jäsenkehitystä, etiikkaa, ympäristönsuo-
jelua ja Lions Questia. 

Yleensä Europa Forumin etu on sii-
nä, että niissä käsitellään laajasti asioita 
eri seminaareissa. Täten Forum poikke-
aa kansainvälisestä kokouksesta, jossa 
esillä on päätösasioita, joiden välissä 
esitetään kauden saavutuksia. Foru-
min osallistujat joutuvat valikoimaan 
seminaarien välillä, koska jotkut ovat 
ajallisesti päällekkäin. Suomen kannal-
ta voidaan erikseen mainita Leijonat 
puhtaan veden puolesta -seminaari, jos-
sa puhujina olivat Karoliina Vilander, 

Mika Pirttivaara ja Tiitus Tuohikorppi. 
Omalta osaltani mainitsen Lions Quest 
-seminaarin. Siinä puhui mm Ariel 
Dickson järjestön päämajasta. Ohjelmia 
kehitetään jatkuvasti, mutta totesin, että 
me Suomessa olemme hyvässä asemas-
sa. Kerroin että meillä on koulutuksissa 
myös urheiluvalmentajia ja että Suomen 
menestys jääkiekossa pohjautuu Lions 
Questin henkeen.

Forumin muista ohjelmista voin 
mainita yleisen paraatin päämajahotel-
lista avajaisjuhlapaikkaan, avajais- ja 
päätösjuhlat sekä gaalaillan Lentosa-
tamassa. Gaalaillan paikka oli sinänsä 
elämys ja ohjelmat sekä avajais- että 
päätösjuhlassa niin huikeat, että niitä ei 
voi sanoin kuvata. Niissä oli tietotek-

niikkaa, valoa ja musiikkia yhdistetty 
mahtavaan elämykseen.

Onhan Forumissa myös virallinen 
osuus nimeltään Euroopan Neuvosto. 
Siinä äänivaltaa käyttävät jäsenmaiden 
nimeämät viralliset edustajat. Kokousta 
saa seurata kuka tahansa.

Perusviesti Forumissa on kuitenkin 
järjestää dialogia ihmisten ja maiden 
välille yli rajojen, ja se onnistui. Europa 
Forum on tavallisen lionin kokoontu-
mispaikka. Seuraavan Forumin järjestää 
Kreikka Thessalonikissa 1. - 3.10.2020.

Björn Taxell

Kuvat: Arja Oksanen

Eurooppalaiset lionit
koolla Tallinnassa

Juhlimassa PDG Pertti Tenhunen ja ladynsa, lion Raija Tenhunen
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Lions i 
Europa 
möttes i 
Tallinn
Lions Europa Forum ordnas varje 
period. Under denna period hade 
Estland fått arrangörskapet. Sålunda 
samlades lions från Europa i Tallinn 
i början på oktober. Möjligheten att 
träffa lions från andra länder tog 
1325 lion från 56 länder vara på. An-
talet deltagare från Finland var 120.

Enligt före detta internationella di-
rektorerna Jouko Ruissalo och Harri 
Ala-Kulju var evenemanget hittills ett 
av de bäst arrangerade. För min egen del 
var det först tredje, men jag ansluter mig 
nog till omdömet.

Rubriken för Forumet var ”Market 
of Ideas”. Temat föddes enligt Forum-
ets president Kalle Ester av att det var 
svårt att i början hitta ett huvudtema. In-
ternationella presidenten Gudrun Yng-
vadóttir hade då föreslagit den valda 
rubriken, må forumet vara ett evene-
mang för många idéer. Sålunda fanns 
det i programmet seminarier kring olika 
ämnen, allt från medlemsutvecklingen i 
organisationen, Lions-etik, miljöskydd 
och Lions Quest.

Vanligtvis är fördelen för Europa 
Forum just, att här behandlas brett olika 
ämnen i seminarier. På det sättet avvi-
ker det från internationella kongresser, 
där det för det mesta behandlas besluts-
frågor med inslag av prestationer under 
perioden som gått. Deltagarna i Forumet 
hamnar att välja i utbudet, då vissa se-
minarier tidsmässigt hålls samtidigt. Ur 
Finlands synpunkt kan särskilt nämnas 
seminariet Lions till förmån för rent vat-
ten, där Karoliina Vilander, Mika Pirt-
tivaara och Tiitus Tuohikorppi höll an-
föranden. För egen del kan jag nämna 
ett Lions Quest-seminarium. Där talade 
bl a Ariel Dickson från organisationens 
huvudkvarter. Programmen utvecklas 
fortgående, men jag noterade för mig 
själv, att vi i Finland sköter oss bra. Jag 
berättade att vi hos oss har tagit med 
idrottsledare och att Finlands framgång 
i ishockey har sitt ursprung i Lions 
Quests anda.

Bland andra program under Forumet 
kan jag nämna den allmänna paraden 
från hotellet till festplatsen, öppnings- 
och avslutningsfesterna samt galaafton 
i Tallinns sjöflygshamn. Platsen för ga-
laafton var i sig en upplevelse och pro-
grammen i såväl öppnings- som avslut-

ningsfesten så fantastiska, att de inte går 
att beskriva i ord. I dem kombinerades 
datateknik, belysning och musik i en 
fantastisk upplevelse.

I Forumet ingår också en formell an-
del vid namn Europarådet. Där företräds 
medlemsländerna av officiella delega-
ter. Vem som helst har dock rätt att följa 
med mötet.

Grundidén i Forumet är dock att 

ordna en dialog mellan människor och 
länder över gränserna, och det lycka-
des. Europa Forum är en mötesplats för 
vanliga lion. Följande Forum arrangerar 
Grekland i Thessaloniki 1 – 3.10.2020.

Björn Taxell

Bilder: Arja Oksanen
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Elämisentaitoja, Lions Quest esittäytyy
Kuka olet, mikä on klubisi ja roo-
lisi Quest-työssä?

Olen Virpi Lukkarla Pöytyältä ja toimin 
kunnan varhaiskasvatuspäällikkönä. 
Leijonatoiminnassa olen ollut mukana 
puolisona vuodesta 1985. Vuonna 2004 
meitä oli neljä innostunutta ja positiivis-
ta naista, ja kartoitimme mahdollisuutta 
naisklubin perustamiseen Pöytyälle. LC 
Pöytyä/Afrodite perustettiin 31.3.2005. 
Afrodite-klubissa olen toiminut viisi 
toimintavuotta sihteerinä ja kaksi toi-
mintavuotta presidenttinä.

Lions Quest -puheenjohtajaksi A-piiriin 
minut valittiin syksyllä 2015. A-piirin 
nuorisoleirien ohjelmatoimikunnassa  
olin mukana vuosina 2016 ja 2019. Las-
ten ja nuorten toiminta on sydämeni 
asia.

Questin ytimeen sukeltaessani ymmär-
sin, miten merkittävä Quest-ohjelma on 
klubien aktiviteettina.

”Lasten ja nuorten 
toiminta on sydämeni 
asia.”

Miten A-piiri osallistuu Quest-toi-
mintaan

Lions-piiri 107A on erittäin aktiivinen 
Quest-toiminnan kannattaja. Piirihalli-
tuksessa Quest-raporttejani kuunnellaan 
intensiivisesti, ja keskustellen saadaan 
klubit osallistumaan kurssilaisten ra-
hoittamiseen. Alueen ja lohkon puheen-
johtajat välittävät ilosanomaa omilla 
toimialueillaan. Osallistun usein PNAT-
kokouksiin ja klubivierailuihin. Koulu-
tusohjelmaan sisällytetään 1 – 2 nuori-
soiltaa toimintavuoden aikana.

Paras vinkkisi klubien aktivoimi-
seksi ja osallistujien värväämisek-
si Quest-koulutuksiin?

Pidän tärkeänä omaa positiivisuuttani ja 

iloani kertoessani Questista. Tämä vah-
vistaa Quest-ohjelman elämisentaitojen 
välittymisen tärkeyttä.

Terveisiä Leijonille

Rakkaat leijonat!

Jakakaa kokouksissa välitettyä tietoa 
elämisentaidoista omassa asuinympäris-
tössänne kaikille leijonille itselleen sekä 
lasten ja nuorten kanssa työskentelevil-
le. Tehkää Lions Quest tunnetuksi!

Toivon, että klubeilla on aktiviteetteja, 
jotka mahdollistavat opettajien sekä las-
ten ja nuorten kanssa työskentelevien 
osallistumisen Quest-koulutuksiin. Pa-
nostus monipuoliseen elämisentaitoja 
vahvistavaan ohjelmaan antaa lapselle 
ja nuorelle elinikäisen positiivisen elä-
mänhallinnan perustan. 

Quest on tulevaisuutta.
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Vid förbundets årsmöte i Kalajoki god-
kändes en motion om att förbundets 
styrelse utser en skild arbetsgrupp för 
svenska frågor. Arbetsgruppens uppgift 
är, att bevaka de svenskspråkigas in-
tressen inom förbundet, att uppdatera 
förbundets direktiv för översättning av 
texter och material på svenska och att 
stöda och underlätta arbetet för i första 
hand förbundets personal.

I början av perioden tillsattes arbets-
gruppen med Gurli Dumell, Björn Hä-
gerstrand, Bo Lindberg och Björn Taxell 
som ledamöter. Gruppen har haft flera e-
postmöten och ett fysiskt möte i Ålands 
skärgård ombord på m/s Alfågeln. Dess-
utom har gruppen behandlat ärenden 
vid ett webbmöte, varvid var och en satt 
hemma hos sig. Vid mötet på Alfågeln 
behandlades och uppgjordes direktiv 
för översättning av handlingar. De nu 
gällande direktiven har skapats i april 
2012 under då rådande förhållanden och 
premisser. Arbetsgruppens förslag utgår 
från mera täckande översättningsinsat-
ser. Ett mål är att information kommer 
samtidigt på båda språken.

Dessutom har arbetsgruppen analy-
serat innehåll på förbundets hemsidor 
på svenska och gjort en förteckning på 
brister. Dessa ska presenteras för för-
bundsstyrelsen. 

Arbetsgruppen har också som mål 
att skapa ett nätverk mellan klubbar på 
olika håll i landet, som har verksamhet 
på svenska och svenskspråkiga medlem-
mar. Detta kräver i sin tur lite detektiv-
arbete, då språket inte framgår direkt ur 

Liiton vuosikokouksessa Kalajoella 
hyväksyttiin aloite ruotsinkielisten asi-
oiden työryhmän asettamisesta. Työ-
ryhmän tehtävät ovat valvoa liiton ruot-
sinkielisten etuja, päivittää liiton ohjeet 
käännettävistä asiakirjoista sekä tukea 
ja helpottaa ensisijaisesti liiton henkilö-
kunnan työtä.

Työryhmä asetettiin kauden alussa. 
Siihen kuuluvat Gurli Dumell, Björn 
Hägerstrand, Bo Lindberg ja Björn Ta-
xell. Ryhmä on kokoontunut sähköpos-
titse useasti ja pitänyt yhden varsinaisen 
kokouksen m/s Alfågeln-laivassa Ahve-
nanmaan saaristossa. Sen lisäksi ryhmä 
on käsitellyt asioita webb-kokouksessa, 
jolloin jokainen istui mukavasti kotona. 
Laivassa pidetyssä kokouksessa käytiin 
läpi ja laadittiin ohjeet käännettävistä 
asiakirjoista. Tällä hetkellä voimassa 
olevat on luotu huhtikuussa 2012 sil-
loisten olosuhteiden näkökulmasta. 
Työryhmän ehdotus edellyttää laajem-
paa käännöstoimintaa. Yksi tavoite on, 
että tiedotteet tulisivat samanaikaisesti 

medlemsregistret. Här efterlyser arbets-
gruppen aktivitet från klubbarnas sida. 
Det skulle underlätta byggande av nätet.

Själva översättningsarbetet sker i 
samarbete med förbundets personal via 
en översättarpool som dirigeras av Gurli 
Dumell. 

Arbetsgruppens mandat gäller i tre 
år.

Björn Taxell
Ordförande

Arbetsgruppen för svenska frågor

Ruotsinkielisten asioiden työryhmä

Björn Taxell, ordf, pj, LC Parainen-Pargas, A

Gurli Dumell, 
LC Jakobstad-Pedersöre/Linneor, O

Björn Hägerstrand, LC Åland/Culinaria, A

Bo Lindberg, LC Parainen-Pargas, A

Arbetsgruppen i arbete, fr v Gurli Dumell, Björn Taxell, Björn Hägerstrand, Bo Lindberg
Työryhmä työssään, vas. Gurli Dumell, Björn Taxell, Björn Hägerstrand, Bo Lindberg

kummallakin kielellä.
Lisäksi työryhmä on tutustunut lii-

ton ruotsinkielisiin kotisivuihin ja laa-
tinut luettelon puutteista. Nämä tullaan 
esittämään liittohallitukselle.

Työryhmän tavoitteena on myös 
verkoston kokoaminen eri puolella 
maata toimivien klubien välillä, joilla 
on toimintaa ruotsiksi ja ruotsinkieli-
siä jäseniä. Tämä työ vaatii puolestaan 
vähän salapoliisityötä, koska kieli ei 
suoranaisesti käy ilmi jäsenrekisteristä. 
Tältä osin työryhmä toivoo yhteydenot-
toja klubeilta. Se edesauttaisi verkoston 
kokoamisessa.

Varsinainen käännöstyö tapahtuu 
yhteistyössä liiton henkilökunnan ja 
Gurli Dumellin ohjaaman kääntäjäryh-
män kanssa.

Työryhmän toimikausi on kolme 
vuotta.

Björn Taxell
Puheenjohtaja
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VUODEN KUVAT 2019-2020
Kuvat: Markku Patrikainen

6.4.2019: Piirihallituksen 
jäsenten puolisoita vierailulla 

Johanna Oraksen kotona ja ateljeessa

16.3.2019: Piirikuvernööri Heikki Mäki 
Suurjuhlassa. Kuva: Heikki Hemmilä

27.4.2019: LC Turku/Lucia, 
A-piirin vuoden paras lionsklubi.

27.4.2019: A-piirin vuosikokous laivalla. 
Vas. liiton puheenjohtaja Aarne Kivioja, 

kansainvälinen johtaja Heimo Potinkara puolisoineen 
sekä PDG Heikki Hemmilä

Heinäkuussa Kansainvälisen nuorisoleirin nuoret luonnon helmassa. 
Kuvat: Marja-Leena Knuutinen ja Riikka Suovanen
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VUODEN KUVAT 2019-2020

27.10.2019: Tuomas-messu Turussa.

12.12.2019: Joulukirkko Raisiossa. 15.12.2019: Joulupuukeräys 
Naantalissa ja Raisiossa. 

12.9.2019: LC Uusikaupunki kutsui 
Merettaret vierailulle. 

Kuvassa presidentit Tapani Sonkki ja Maisu Ketonen

12.1.2020: Lippulinna ja klubien edustajat sankarihaudoilla.

Kuvat: Markku Patrikainen
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Aarne Ritari -säätiö 
suomalaisen lions-
toiminnan tukena - 
apurahaa klubeille
Aarne Ritari -säätiö jakaa apurahaa vuosittain 
Suomen Lions Clubeille keskimäärin 70.000 eu-
roa. Säätiön apurahojen jakoperusteet julkais-
taan vuosittain säätiön kotisivuilla. Kuluvan 
kauden linjauksena on normaali apuraha, jossa 
palvelun osuus on merkittävä. Tällöin säätiöltä 
on mahdollisuus saada avustusta hankkeeseen 
50%. Projektissa, joissa palvelun osuus on vä-
häinen avustuksen määrä voi olla maksimissaan 
40%. Tarkemmat yksityiskohdat apurahoista 
löytyvät osoitteesta www.lions.fi/ars/apurahat

Tässä jutussa on muutama esimerkki to-
teutuneista aktiviteeteista vuosien var-
relta. Apurahat on myönnetty kulloinkin 
voimassa olleiden jakoperusteiden mu-
kaisesti, joten esimerkkitapaukset eivät 
välttämättä sovellu suoraan kuluvalle 
kaudelle. Apuraha-anomuksen tulee 
aina käydä piirin toimikuntapuheenjoh-
tajan kautta, jotta hakemuksen käsittely 
etenee joutuisasti.

Aarne Ritari -säätiö tukee 
e-Menopeli -projektia

Projekti voidaan aina toteuttaa myös 
usean klubin yhteishankkeena. Viisi G-
piirin klubia – LC Mänttä, LC Mänttä/
Ilves, LC Mänttä/Esteri, LC Vilppula ja 
LC Vilppula/Koski ovat yhdessä toteut-
taneet projektin, jolla paikallisille 12-16 
-vuotiaille nuorille järjestetään tavoit-
teellista toimintaa rakentamalla erilaisia 
sähköisiä laitteita.

Projektissa 3-5 nuoren tiimiä vetää lion 
tai joku vanhemmista. Tiimi rakentaa 
haluamansa laitteen tiiminvetäjän ohja-
uksessa. Projektissa vanhoja polkupyö-
riä muutetaan sähköpyöriksi, rakenne-
taan droneja tai sähköistettyjä polku-
autoja.

Projekti kestää vuoden 2020 toukokuu-
hun saakka. Tavoitteena on nuorten syr-
jäytymisen ehkäiseminen ja mahdolli-
suus uuden oppimiseen.

Aarne Ritari – säätiö tukee tätä projektia 
6.000 eurolla.

Sähköavusteinen pyörätuoli  
palvelutalon arkeen

LC Lappträsk/Liljendal/Pernan hanke 
oli sähköavusteisen pyörätuolin han-
kinta Loviisan kaupungin Liljendalissa 
sijaitsevaan Rosenkullan palvelutaloon.

Klubin leijonat kuljettavat pyörätuoleil-
la palvelutalon asukkaita Linjendalin 
kirkolle konsertteihin. Tämä on klubin 
palveluaktiviteetti vähintään kerran 
vuodessa. Kirkolle johtava tie on jyrkkä 
ja klubi päättikin hankkia hoitokodil-
le sähköisellä työntöavulla varustetun 
pyörätuolin. Se helpottaa hoitokodin ar-
kea. Sähköavusteinen pyörätuoli toimii 

muina aikoina hoitokodin asukkaiden 
virkistyskäytössä. Arne Ritari-säätiö 
osallistui klubin aktiviteettiin.

Kaskipartio

LC Helsinki/Pakinkylän hankke oli olla 
mukana uusimassa Kaskipartion par-
tiokämppää Siuntion Korpirauhassa. 
Vanha partiokämppä päätettiin purkaa 
ja korvata se uudella. Uuden partiokäm-
pän rakentaminen aloitettiin 2014. Se on 
syntynyt vahvassa talkoohengessä. Tal-
kootunteja on kertynyt kaikkiaan noin 
10.000, joista LC Helsinki/Pakinkylän 
leijonat ovat tehneet 2 000 tuntia. Tal-
koolaisina toimivat tietysti partiolaiset 
itse, sekä heidän tukiyhdistyksensä.

Arne Ritari -säätiö on ollut tukemas-
sa LC Helsinki/Pakinkylän hanketta 
20.000 eurolla. Kyseessä on Arne Rita-
ri -säätiön historian suurin avustus. LC 
Helsinki/Pakinkylä oma rahoitusosuus 
hankkeessa oli noin 30.000 euroa. Klu-
bien kannattaa tutkia AR-säätiön tuen 
mahdollisuus oman toiminnan tavoittei-
siin ja suunnitelmiin. 

Ari Mårtensson

Onnittele tapahtumaa upealla Lionsadressilla



JALOPEURA 2020 37

Tue 
suomalaista 
lionstoimintaa
Käytä ARS-adressia 
- sopiva joka 
tilanteeseen

Pro Ritari – kun on aika palkita

Arvo myönnetään henkilölle, jolle on jo 
myönnetty Lions-ritarin arvo.

Pro Ritarin arvoon liittyy kaulassa kannettava 
merkki, kehystetty taulu sekä miekka. 

Arne Ritari –säätiö sr

Suomalaisen lionstyön tukena

www.lions.fi

Seuraa meitä Facebookissa 
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A-piirin yhteiset Suurjuhlat 16.3.2019
ARS ja MJF -juhlat Turun Virastotalossa

JUHLASSA LYÖDYT RITARIT

MUUT PALKITSEMISET

Koko piirin väki oli kutsuttu 
juhlimaan Arne Ritari-sää-
tiön ja MJF:n Suurkampan-
javuoden yhteistä juhlaa.

ARS -pöytästandaari

• LC Paattinen

• LC Turku-Åbo

• 1. Varapiirikuvernööri Heikki Mäki,  

LC Paattinen

Yhden ruusukkeen  

ARS -ansiomerkki

• Lion piirikuvernööri Björn Hägerstrand,  

LC Mariehamn

• Leena Nuotio, LC Somero/Paratiisi

• Anders Lukin, LC Saku

• Raivo Kokser,  LC Laagri

Lions-liiton yhden ruusukkeen ansiomerkillä palkitut:

Kutsu houkuttelikin juhlaväkeä paikalle 
ennätysmäärän, yli 100 henkeä. Luvassa 
oli juhlavaa, iloista, rentoa ja maukasta 
menoa. Kutsun menu taisi myös toimia 
houkuttimena. Tärkeintä tietysti oli-
vat klubien ansioituneiden henkilöiden 
palkitseminen, uudet ritarit ja Melvin 
Jones-tunnustuksen saajat. Tilaisuuden 
järjestäjinä toimivat PDG Reino Laine 
ja LCIF aluevastaava Kirsti Seppälä.

Juhlapuheen piti ministeri Annika 
Saarikko. Puhe ilahdutti ja yllätti: An-
nika Saarikko kertoi omasta, hienos-
ta kokemuksestaan nuorisovaihdossa. 
Vaikka kommelluksilta hän ei reissulla 
välttynyt, edelleen vahvasti voimissaan 
oleva Lions-nuorisovaihto sai häneltä 
kiitosta ja kannustusta. Arne Ritari -sää-
tiön edustajana oli puheenjohtaja Erkki 
Iso-Markku. LCIF:n Kampanja100:n ta-
voitteita ja tilannetta esitteli puheessaan 
PCC Heikki Hemmilä.

 Esiintyjinä olivat laulaja Anna Sir-
kiä ja LC Uusikaupunki/Merettarien 
Runokuoro. Tilaisuuden tausta- ja tans-
simusiikista vastasi Roihaus-yhtye, lion 
Risto Oinaalan johdolla.

Kuvat: Heikki Hemmilä

ARS -ansiomerkki

• Lion Annikki Knuutila, 

 LC Loimaa/Sinikellot

• Lion Birgitta Duffa LC Naatali-Raisio

• Lion Sirpa Laine LC Turku/Lucia

Yhden ruusukkeen 

ARS -ansiomerkki

• Lion Reijo Vaura,  

LC Turku/Aninkainen
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MELVIN JONES -JÄSENYYDELLÄ PALKITUT:

Lion Matti Alhoranta  LC Somero

Lion Heini Brushane  LC Aura/Sisu

Lion Risto Hartikainen  LC Paattinen

Lion Sakari Jussila  LC Paattinen

Lion Jaakko Kailiala  LC Lieto

Lion Harri Lehtonen  LC Uusikaupunki

Lion Jerry Leppänen  LC Uusikaupunki

Lion Touko Niemelä  LC Lieto

Lady Sirkka Nummela  LC Kustavi

Ministeri Annika Saarikon juhlapuhe

Kuvassa kaikki ARS-palkitut. Palkintojen jakajat PDG Reino Laine (vas.) ja ARS-säätiön pj Erkki Isomarkku (oik.)

Helena Vaahtojärvi ritariksi
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Grillikota 
Paattisten suojakodille
444 punttilaudan palasta tuli näyttävä kokoontumispaikka

LC Turku/Lucian jäsen Stina Eklund kuuli, että Mäntymäen perhekuntoutuskeskus kaipaa kotaa 
toimintaansa. Se olisi iso hanke. Kauden 2017-2018 presidentti Sirpa Laine ryhtyi toimeen. Syk-
syn 2017 lohkon kokouksessa ajatuksena oli, että projekti on I alueen 4 lohkon yhteinen. Tarkkaa 
tietoa mukaan lähtevistä klubeista ei silloin ollut. Arne Ritari- säätiöltä päätettiin hakea avustus 
hankkeeseen ja ZC Jari Nurmi teki alustavan varauksen kodasta keväällä 2018.

Rakennuslupa haettiin keväällä 2018 ja 
se sai lainvoiman 15.11.2018. Seuraavan 
toimikauden presidentti Hilkka Mäkelä 
ei saanut lupaa haltuunsa syksyllä 2018, 
jolloin työt olisi jo voitu aloittaa. Luvan 
hakija oli kaupungin laitos ja vasta sinnik-
kään työn jälkeen luvan olinpaikka selvisi 
keväällä 2019. Luciat eivät saaneet lupaa 
haltuunsa erilaisten esteiden vuoksi.

Lohkon klubit ottivat hyvin myönteisesti 
yhteishankkeen vastaan: syksyllä 2019 
projektiin lupautuivat klubit Lucia, Suik-
kila, Turku-Åbo, Marina ja Viola. Käytän-
nön järjestelyistä vastasivat Luciat. Kaikki 
mukana olevat klubit tiesivät, etteivät ne 
voi hakea kolmen vuoden sisällä ARS:lta 
avustusta muuhun kohteeseen. Tosin sää-
tiön sääntömuutoksen vuoksi karenssi ly-
heni myöhemmin kahdeksi vuodeksi. 

Dramaattinen käänne tapahtui 4.4.2019. 
Presidentti Hilkka Mäkelä oli ilmoittanut 
Nurmelle päivää aiemmin, että kodan voi 
tilata. Projektin vastaava mestari ja työn-
johtaja, insinööri Åke Brandt Suikkilan 
klubista haki luvan kaupungin kiinteis-
töpäälliköltä 4.4.2019. Silloin hän sai 

kuulla, että Mäntymäen perhetukikeskus 
oli aamulla myyty voittoa tavoittelevalle 
ruotsalaiselle Hemsölle! ARS:n asiamies 
Timo Haasto ilmoitti, että ARS ei voinut 

olla enää hanketta avustamassa. Päädyttiin 
siihen, ettei ole lionsaatteen mukaista ra-
hoittaa voittoon pyrkivää yritystä. 

Laudanpaloista se alkoi. Kuvassa Hilkka Mäkelä ja Anitta Ronkainen.

Mestari ohjaa. Vasemmalta Åke Brandt, Timo Laine, 
Hilkka Mäkelä, Seppo Lonnakko ja Sirpa Laine.
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Vaihtoehdot olivat vähissä: luovutaan 
koko projektista tai etsitään uusi, sään-
nöt täyttävä kohde. Tässä olivat suurena 
apuna ARS:n asiamies Timo Haasto ja 
piirin ARS-DC Reino Laine. Turku/Luci-
an hallitus päätyi eri vaihtoehdoista Turun 
Paattisilla sijaitsevaan Suojakotiin, joka 
tekee vanhusten, vammaisten ja psyykki-
sesti sairaiden naisten kristillis-sosiaalista 
työtä. Lucioitten presidentti selvitti, että 
Paattisten klubille sopii, että kotaprojekti 
tulee heidän perinteiselle alueelleen. Mu-
kaan lupautuneet muut klubit hyväksyivät 
kohteen. Kuitenkin Viola päätti luopua 
24.4.2019 projektista, jolloin sovimme, 
että maalaus jätetään projektin ulkopuo-
lelle. LC Paattisten klubikokous päätti 
syksyllä 2019, että se maalaa kodan 2020.

Åke Brandt tarkisti rakennuspaikan yh-
dessä Suojakodin johtaja Satu Pajumäen 
kanssa. Se oli ihanteellinen sekä mai-
semallisesti että kustannusten kannalta. 
Kodan toimitus myöhästyi 3-4 viikkoa  
sovitusta päivästä. Suojakodin nurmikol-
la oli 444 puupalaa, 11 metalliosaa, kilo-
kaupalla ruuveja, niukasti kattohuopaa ja 
huopanauloja! Kokoamispäiviä oli viisi, 
juhannuksen alla. Juhannuksen läheisyys 
karsi talkoolaisia ja hellekin painoi päälle. 

Ilmapiiri oli loistava. Yhteinen rakentami-
nen antoi uudenlaisen yhteisöllisen koke-
muksen ja käytännön näkökulman lions-
toimintaan. Saimme arvokasta kokemusta 
myöhempienkin vastaavien hankkeiden 
varalle. Suojakoti tarjosi päivittäin talkoo-
väelle ruuan ja kahvit. Lionien puolisot 
Timo Laine ja Seppo Lonnakko tarjosi-
vat osaamisensa ja tarvittavia työvälineitä 
mieluusti käyttöömme. Heille oli selvää, 
että työ tehdään valmiiksi. Seppo kävi vie-
lä jälkikäteen viimeistelemässä kodan si-
sääntuloa, penkkejä ja grillin ympäristöä. 
Käytännön järjestelyissä, lupa-asioissa 
ja johtamisessa oli Åke Brandtilla suu-
ri osuus. Mukana työssä olivat Luciasta 
Hilkka Mäkelä, Anitta Ronkainen, Sirpa 
Laine, Riitta Heikkilä, Mirva Mahkonen; 
Suikkilan klubista Åke Brandt ja Heikki 
Mäkelä; Turku-Åbosta ZC Erkki Lehto-
nen ja Lucioiden puolisot Seppo Lonnak-
ko ja Timo Laine.

Tällainen rakentaminen vaatii talkoohen-
keä. Grillikodan kokoaminen oli osoitus 
siitä, ettei yhdessä tekeminen ole kadon-
nut, vaikka joskus siltä tuntuukin. Tämä 
oli terapiaa meille kaikille ja yksi meistä 
totesikin urakan päätyttyä, että hän voi 
henkisesti ja fyysisesti entistä paremmin. 
Tämän tapainen hyväntekeväisyys sopii 
lions-toimintaan, mutta vankan suunnitte-
lun tämä vaati eikä tämä ollut kevyt urak-
ka. Tämä oli myös erinomainen osoitus 
klubien välisestä saumattomasta yhteis-
työstä. 

Virallinen luovutuspäivä oli 28.6.2019, 
jolloin kota oli valmis. Suojakodin johtaja 

Satu Pajumäki iloitsi lahjoituksesta ja to-
tesi, että grillikota on tarkoitus ottaa asuk-
kaiden aktiiviseen käyttöön. Esimerkiksi 
kylmään aikaan kotaan laitetaan lämmintä 
juotavaa ja asukkaat voivat käydä kävely-
reitillään nauttimassa juomasta ja kauniis-
ta maalaismaisemasta. 

Erillinen, kodan ohjelmallinen luovu-
tustilaisuus järjestettiin 29.8.2019. Ti-
laisuuteen osallistui Suojakodin henkilö-
kuntaa ja asiakkaita sekä mukana olleiden 
klubien edustajia. 

Arne Ritari -säätiön toiminta mahdollistaa 
monipuolisen klubitoiminnan, sillä sääti-

Viimeiset naulat katolle. Yhteistyössä Heikki Mäkelä ja Timo Laine.

Satu Pajunen leikkaa rusetin kodan ovelta. Kuvassa vasemmalla 
Hilkka Mäkelä, keskellä Satu Pajumäki ja oikealla Seppo Lonnakko

ön avustus projektista on noin 50 prosent-
tia. Apua avustuksiin liittyvissä asioissa 
saa asiamies Haastolta ja piirin DC-ARS 
Reino Laineelta. Lomakkeet eivät ole 
monimutkaisia, mutta niidenkin täyttämi-
sessä saa apua ja tukea. Avustusraha tulee 
klubin tilille nopeasti. Tärkeää on muistaa, 
että ARS-avustus tulee tehdä ennen kuin 
klubi on ryhtynyt minkäänlaisiin akti-
viteetin toteuttamistoimiin. Tarkemmin 
ARS:sta http://www.lions-piiri107a.fi/fi/
jasenkeskus/arne-ritari-saatio.

Hilkka Mäkelä
LC Turku/Lucia, past presidentti
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LC Turku/Pohjola

Äitienpäivätilaisuus Turussa

Kuvassa klubimme presidentti Pentti 
Aaltonen yhdessä ladynsä Ailan kans-
sa jakaa yhteensä kymmenelle äidil-
le mitalin rintapieleen. Viime vuonna 
kaupungin puolesta juhlapuhujana oli 
kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja 
Ilkka Kanerva. Tilaisuudessa oli myös 
lauluesityksiä ja huomionosoitus kau-
pungin emeritus kansliapäällikkö Jouko 
K Lehmustolle. Hänen avullaan saatiin 
Turun kaupunki mukaan tämän juhlan 
onnistumiseen vuosien aikana. 

Seurakunnan terveisen on tuonut eri 
vuosina seurakunnan omat pastorit. 
Myös arkkipiispa emeritus Jukka Paar-
ma on kerran ollut hengellisen sanoman 
tuojana. Tilaisuus on saanut varauk-
setonta kiitosta näinä vuosina, joten 
siitä rohkaistuneena jatkamme tätä jo 
perinteiseksi tullutta tilaisuutta. Tähän 
mennessä on jo yli 70 äitiä palkittu tällä 
Äitienpäivä-mitalilla.
 
Pentti Aaltonen
LC Turku Pohjola

Turussa vietettiin 12.5.2019 Äitienpäiväjuhlaa Turun tuomiokirkossa, nyt jo 10. vuotena peräk-
käin. LC Turku/Pohjola on vastannut juhlan järjestämisestä yhdessä tuomiokirkkoseurakunnan 
ja Turun kaupungin kanssa. Juhlassa on myönnetty Äitienpäivä-ansiomitali äideille, jotka ovat 
toimineet vapaaehtoisina yhteiskuntaa hyödyttävillä aloilla ansiokkaasti ja ovat äiteinä sekä 
isoäiteinä huoltaneet myös omia perhekuntiaan, usein vaikeissakin olosuhteissa, kuten perheitä 
kohdanneissa onnettomuuksissa ja vammaishoitajina.

Palkitut äidit: Hilda Sofia Tolmunen, Tarja Ekholm, Ewa Lundell, 
Irmeli Kaukonen, Laura Leppänen, Heidi Torsti-Varjonen, Kaija Kajala, 

Irmeli Leppänen, Anja-Liisa Hyysalo, Hissu Kytö

Kuvassa vasemmalla klubin presidentti 
Pentti Aaltonen yhdessä ladynsa Ailan kanssa.
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Kirkkopyhän järjestelyissä mukana olleet onnelliset Birgitat.

Presidentti Riitta Martikainen ja sihteeri Liisa 
Sievänen laskevat seppeleen sankarihaudalla.

Yhdeksän klubin lippurivistö osoittaa kunniaa 
sankarihaudoilla.

LC Salo/Birgitat

Kirkko-
pyhä 
Salon 
Uskelan 
kirkossa
LC Salo Birgitat sai kunni-
an järjestää V-alueen kirk-
kopyhän 12.1.2020 Salon 
Uskelan kirkossa. Tilaisuu-
dessa olivat edustettuina 
kaikki alueen klubit.

Messun jälkeen lippurivistö siirtyi san-

karihaudoille. Birgittojen presidentti 
Riitta Martikainen ja sihteeri Liisa Sie-
vänen laskivat seppeleen. Sievänen lau-
sui Anna-Mari Kaskisen runon Puolesta 
isänmaan ja lopuksi laulettiin yhdessä 
Jumala ompi linnamme.

Lämminhenkinen kahvitilaisuus oli 

seurakuntatalolla. Juhlapuheen piti Bir-
gittojen perustajajäsen Mirja Jyläntö. 
Yhdessä laulettiin sekä Varsinaissuo-
malaisten laulu että Leijonahenki, joka 
saikin äänenkannat soimaan.

Päivi Kallio
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LC Turku/Suikkila
Klubin 50-vuotishistoria Mikko Uolalta:

YHDESSÄ OLEMME VAHVOJA 
LC Turku/Suikkila on tuottanut kymmenvuosittain his-
toriikin toiminnastaan. Neljän ensimmäisen vuosikym-
menen painotuotteet on laadittu klubin omien jäsenten 
toimesta. Kun klubin perustamisesta tulee 26.2.2020 ku-
luneeksi 50 vuotta, yhdistys päätti tuottaa toiminnastaan 
ISBN-koodatun julkaisun ”Yhdessä olemme vahvoja”. Tätä 
varten klubi muodosti toimituskunnaksi projektiryhmän, 
johon tulivat klubin jäsenet Heikki Mäkelä, Markku Horte, 
edellisen historiikin kirjoittaja Jukka Rauhaniemi ja Esko 
Vuori. Kirjoittajaksi saimme  tunnetun ammattimiehen 
Mikko Uolan Turusta.

Mikko Uola on Eurajoella syntynyt ja 
Turun yliopistosta valmistunut. Hän toi-
mi uransa alkupäässä arkistonhoitajana, 
sitten 1980 – 1992 raumalaisen Länsi-
Suomi -lehden päätoimittajana, kunnes 
väitteli valtiotieteen tohtoriksi 1995. 
Turun yliopiston poliittisen historian 

dosenttina hän on toiminut vuodesta 
1997. Uolan julkaisujen määrä - poliit-
tista, järjestöjen ja yhdistysten historiaa 
- on vaikuttava. ”Yhdessä olemme vah-
voja” on suunnilleen hänen viideskym-
menes kirjansa.

Klubien 50-vuotisesta toiminnasta on 
tehty kirjoja monella tavoin, kuva- tai 
tekstipainotteisesti. Suikkilan historia 
on lähinnä jälkimäistä lajia. Vastaavia, 
hyviä klubihistorioita, myös ISBN-
numeroituja, löytyy niin Turun alueelta 
– kuten Turku/Aninkaiselta ja Turku-
Åbolta - kuin kauempaa. Lionstoimin-
nasta ei ole kovin paljoa tutkimuksia 
ja edellisiä laajempia yleisjulkaisuja. 
Mm. Leijonan jalanjälkiä -teoksesta 
on painos lopussa. Nyt julkaistava LC 
Turku/Suikkilan historia täydentää tätä 
joukkoa. Kirja sisältää myös lyhyen 
julkaisuluettelon leijonakirjallisuudes-
ta. Samalla se osaltaan pyrkii innos-
tamaan muitakin klubeja saattamaan 
menneisyyttään kansien väliin. Kirja on 
osa Turun Suikkilan paikallishistoriaa. 
Se sisältää kertomuksia, miten leijonat 
toimivat alueella, rakensivat yhteiseksi 
iloksi kuntorataa, leikkipuistoa ym. tyy-
pillistä toimintaa, jollaista monet klubit 
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LC TURKU/SUIKKILAN 
50-VUOSIJUHLAAN 7.3. KLO 19 
RAVINTOLA SUOMALAISELLE 

POHJALLE TURUSSA OVAT KAIKKI 
LIONIT TERVETULLEITA.  

Juhlapuhe ID Heimo Potinkara.
- Ennakkoilmoittautumiset 28.2.2020 mennessä Mikko Torkkelille, 

puh. 044 520 6574 tai mikko.torkkeli@gmail.com 
(tulijoiden nimet, klubi ja ”Suikkilan 50 v juhla 7.3.” viestiin).

- Illallinen 75 €/henkilö maksetaan 28.2.2020 mennessä 
hallintotilille FI93 5711 3020 0409 63. Toiveet erikoisruokavaliosta 

ilmoitetaan ravintolaan 28.2.2020 mennessä puh. 02 251 2000.

- Emme toivo kukkia emmekä esineitä. Mahdolliset 
muistamiset pyydämme tekemään yhdistyksen aktiviteettitilille 

FI25 1474 3000 1023 18, viestiin ”LC Turku/Suikkila 50 v”. 

Ilmoittautumisohje löytyy myös A-piirin kalenterista www-sivulta

Suomenmaassa ovat tehneet – ja anta-
neet sitten kunnan ylläpidettäväksi.

Historian kirjoittamisessa huomataan 
se, miten tärkeää klubien on laatia huo-
lellisesti hyviä toimintakertomuksia ja 
pöytäkirjoja, joihin selkeästi ja syste-
maattisesti kirjataan päätökset, tapah-
tumat, lahjoitukset, palkitsemiset ja 
muu toiminta. Tärkeää on merkitä, mitä 
vanhat kuvat esittävät. Vanhojen yhdis-

tysasiakirjojen oikea paikka on maa-
kunta-arkisto ja sinne Suikkilankin yli 
kymmenen vuotta vanhat arkistot tule-
vat kokoustiloista siirtymään – klubilla 
on ollut poikkeuksellinen mahdollisuus 
säilyttää arkistoaan Turun Kansallisen 
palvelutalon tiloissa.

Kirja tulee painosta helmikuussa 2020 
ja se on ostettavissa klubin arkistonhoi-
taja Jukka Rauhaniemeltä jukka.rauha-

niemi@pp.inet.fi, puh. 040 595 2306. 
Teos tulee luettavaksi muun muassa Tu-
run kaupunginkirjastoon ja kautta maan 
myös niissä kirjastoissa, joilla on vapaa-
kappaleoikeus.

Heikki Mäkelä, 
LC Turku/Suikkilan 
historiatoimikunnan puheenjohtaja

LC Turku/Suikkilan 50-vuotishistoriikin tekoa New Printissä.
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LC Aura/Sisu

Nyt puhalletaan yhteen hiileen! 
Kun on yhteinen tavoite, ajatus saa siivet, ja kun kaikki puhaltavat yhteen hiileen yhtei-
sen hyvän saavuttamiseksi, silloin voi syntyä tuloksia, joista koko kylä voi nauttia.  Tämä 
on tarina siitä, miten kuntoporrasajatuksesta voi syntyä monikäyttöinen virkistysalue 
keskelle kylää.
Lionstoiminnan yksi pääpainoalueista 
on diabeteksen ehkäisy.  Liikunta on 
diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kannalta 
yksi tärkeimmistä tekijöistä.  Portaissa 
liikkuminen on osoittautunut erityisen 
tehokkaaksi lihaskunnon kehittäjäksi ja 
ylläpitäjäksi.  Niinpä syntyi ajatus mal-
tillisten kuntoportaiden rakentamisesta 
Auran keskusta-alueelle, jotta mahdolli-
simman monilla olisi tilaisuus vaikkapa 
iltalenkillään piipahtaa porrastreeniin. 

Kävimme tutustumassa Tarvasjoen 
ja Loimaan portaisiin.  Loimaan portai-
den rakennusvaiheista ja kustannuksista 
hankimme tietoa tarkemminkin. Suun-

nittelimme avustuksen anomista Arne 
Ritari-säätiöltä.

Aurajoki-törmässä riittävä nousu

Muutaman klubilaisen voimin kävim-
me tutustumassa Aurajoki-rantaan ai-
van Auran keskustassa, missä tiesimme 
olevan kunnan maa-aluetta.  Paikka 
osoittautui erinomaisen hyväksi laajem-
paankin vapaa-ajan toimintaan.  Se on 
myös ainoa paikka keskusta-alueella, 
missä on riittävä korkeusero portaille. 
Kävimme tapaamassa kunnanjohtajaa 
ja kerroimme ajatuksistamme. Yhtei-

nen kiinnostus alueen kehittämisestä 
syntyi oitis, koska se kuuluu oleellisena 
osana Auran kuntastrategiaan. Pienenä 
haittana nousi esiin, että melkoinen osa 
suunniteltua aluetta oli OP Auranmaan 
omistuksessa. Sekin asia järjestyi kivut-
tomasti, koska alue on kaavassa merkit-
ty lähivirkistysalueeksi. Alue siirtyikin 
elokuussa Auran kunnan omistukseen, 
jo ennestään omistamansa maa-alueen 
jatkoksi. Tässä kohdassa pitää esittää 
kiitos niin pankin kuin kunnan johdol-
le, jotta päästiin etenemään seuraavaan 
vaiheeseen.

Kuvassa vasemmalta, rakennustarkastaja Pentti Urho Auran kunta, 
LC Aura/Sisun jäsenet Hannele Tanner-Penttilä, Mika Mäkinen, Paavo Arvo 
ja Pasi Kullanmäki sekä Marko Mäkinen, Maanrakennus M. Mäkinen Oy.
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Maasto synnytti ajatuksen katso-
mosta ja ”laululavasta”

Alun perin tarkoituksena oli rakentaa 
kuntoportaat, mutta hyvä maasto syn-
nytti heti ajatuksen kevytrakenteisesta 
rinnekatsomosta ja esiintymislavasta. 
Kuntoportaat toimisivat tapahtumien 
aikana kulkuväylänä lavalle ja katso-
moon.  Kesällä alueella voitaisiin pitää 
yhteislauluiltoja ja muita kesäisiä tapah-
tumia.  Laiturin lisäämisellä alueelta on 
mahdollisuus päästä uimaan tai suppai-
lemaan. Aurasta on kokonaan puuttunut 
tällainen tila kesätapahtumille ja luonte-
va pääsy jokirantaan.   Talvella alueel-
la voisi olla pulkkamäki, vaikka varsi-
naista talvikunnossapitoa alueelle ei ole 
suunniteltukaan.

Lohduttomalta ja matalalta näyttää Aurajoki-törmä joulukuussa, 
mutta kesällä toivomme kaiken olevan toisin.

Talkootyöllä vähennetään rahan 
tarvetta

Suunnitelmien laajetessa heräsi kysy-
mys hankkeen rahoituksesta.  Huoma-
simme, että vaikka saisimme suurim-
man mahdollisen Arne Ritari-säätiön 
avustuksen, sillä ei saataisi tätä suunni-
telmaa rahoitetuksi.  Istuimme yhteiseen 
pöytään Auran kunnan johdon ja Leader 
Jokivarsikumppanien edustajien kanssa. 
Jokivarsikumppanit tukee maaseudun 
elinvoimaisuuteen tähtäävää hanketoi-
mintaa.  Myös Jokivarsikumppanien 
edustajien suhtautuminen suunnitel-
maan oli hyvin myönteinen. Hankkeen 
kokonaiskustannus on 60 000 euroa. 
Siihen voimme saada 65 % Leader-
avustuksen, klubimme osuudeksi jää  

25 % hankkeen kustannuksista, mutta 
talkootyöllä voimme vähentää makset-
tavaa rahasummaa.   Selviteltyämme 
mitä Leader-rahoituksen hakeminen 
klubimme kannalta merkitsee, tulim-
me siihen tulokseen, että esitämme LC 
Aura/Sisun hallitukselle hankehake-
muksen tekemistä.  Seuraavassa koko-
uksessaan hallitus hyväksyi ehdotuksen.  
Jätämme hankehakemuksen tammikuun 
loppuun mennessä. Jos anomuksemme 
hyväksytään, rakennustöihin ryhdytään 
keväällä.  Valmista toivomme olevan jo 
tulevan kesän aikana.

Hannele Tanner-Penttilä, 
Paavo Arvo, Pasi Kullanmäki
LC Aura/Sisu
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Nuorten ympäristöpäivä Novidassa 
innosti pohtimaan omaa vastuuta ja hiilijalanjälkeä

Uudenkaupungin Novidan toisen vuoden opiskelijat ovat viettäneet jo melkein kymme-
nen vuoden ajan Ympäristöpäivää. Opiskelijat ovat saaneet vaikuttaa päivän sisältöön ja 
toimintaan. Ympäristöpäivää vietettiin jälleen 7.5.2019. Tällä kertaa päivän teemaksi oli 
valittu MERI, LUONTO, KASVU ja JÄTE.

LC Uusikaupunki/Merettaret otti vas-
tuulleen luonto-toimintapisteen toimin-
nan suunnittelun ja rakentamisen. Päi-
vän aikana Merettaret saivat olla mu-
kana seuraamassa nuorten innostunutta 
työskentelyä.

Ympäristöasioista huolehtiminen 
on nuorista mieluista, mutta siivous ja 
sotkujen korjaaminen ei. Niinpä sii-
vouspäivä on vaihtunut vuosien saatos-
sa muuten toiminnalliseen tapaan. Lu-
ennoitsijat ovat perehdyttäneet nuoria 
kiertotalouteen ja jätehuoltoon. Nuorten 
mielestä kuitenkin oma osallistuminen 
syventää ympäristötietoutta paremmin 
kuin luennot. Tällä kertaa perehdyttiin 
oman hiilijalanjäljen tutkimiseen ja Yle 
Areenan dokumentin ”Muovi- ihmeai-
neesta inhokiksi” katsomiseen.

Nuoret saivat osallistua työpajoissa 
jätteiden lajitteluun ja paperinkeräys-
laatikon rakentamiseen. Istutusastioita 
tehtiin sanomalehtipaperista ja saattoi-
pa niihin istuttaakin, vaikkapa persil-
jaa. Meren puhdistuksesta kertoi kaksi 
Turku AMKin opiskelijaa. Merettaret 
rakensivat toimintapisteen ”Luonto”-
teeman ympärille. 

Tytöt syventyvät omien luontorunojensa ja tekstiensä ääreen
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Merettaret mukana  
kestävän kehityksen  
yhteistyössä
Lionien ympäristöteemaan oli mahdol-
lista osallistua konkreettisesti Novidan 
ympäristöpäivänä. Järjestimme yhteen 
luokkaan useita toimintapisteitä. Yhdes-
sä pisteessä nuorten ryhmä saattoi poh-
tia, kuinka he voivat omalla toiminnal-
laan vaikuttaa luonnon tilaan. Toisessa 
pisteessä syvennyttiin miettimään hiili-
jalanjälkeä, T-paidan tai kännykän koko 
elinkaarta. Kolmannessa pisteessä nuo-
ret saivat mahdollisuuden heittäytyä te-
kemään oman, luontoaiheisen runonsa. 
Pojat viipyivät tällä pisteellä vähemmän 
aikaa kuin tytöt, jos istahtivat pisteelle 
ollenkaan. 

Kaikilta osallistuneilta nuorilta ky-
syttiin, miten tärkeänä he näkevät yk-
sittäisen ihmisen toimet ympäristöolo-
suhteiden parantamisessa. Lähes kaikki 
uskoivat yksilön valintojen ja toimien 
olevan tärkeitä.

Opiskelijat osallistuivat innokkaasti  

Merettarien työryhmä, 
vasemmalta Marja-Liisa Ketonen, 

Helena Rantanen, 
pres. Marketta Suoja-Sjöblom 

ja Pirjo Koskenrouta

työpisteiden tehtäviin. Vastuullisia ja tu-
levaisuudenuskoisia nuoria!

Merettarien mielestä yhteistyö nuor-
ten kanssa oli hieno ja palkitseva koke-
mus. Ympäristötyön tulevaisuus näyttää 
hyvältä.

Kirjoittajat 

Novidan koulutuspäällikkö  
Mari Laihonen

Turku AMK:n lehtori 
Helena Rantanen, RC
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Ensiksi lyhyt kertaus. Mitä ovat vieras-
kasvit ja miksi ne ovat uhka Suomen ja 
lähiseutumme luonnon monimuotoisuu-
delle? 

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levin-
neet luontaiselta levinneisyysalueiltaan 
uusille alueille ihmisen mukana joko 
tarkoituksella tai tahattomasti. Haital-
liset vieraskasvit aiheuttavat vahinkoa 
luonnolle, terveydelle ja taloudelle. 
Nämä vahingot tulevat lisääntymään il-
mastomme lämmetessä. 

Myös me LC Aura/Sisussa havahduim-
me viime keväänä lähiympäristössämme 
muhivaan ympäristöuhkaan. Jättiputki, 
komealupiini ja jättipalsami ovat levin-
neet asuinympäristöömme kuin hiipien. 
Miten olimmekaan aikaisemmin um-
mistaneet silmämme tältä ongelmalta?

Haitallisia vieraskasveja, meillä, 
meidän omassa rakkaassa lähiym-
päristössämme!

Apua! Mikä nyt neuvoksi?

Otin ongelman keväällä puheeksi LC 
Aura/Sisun klubikokouksessa, minkä 
jälkeen päätimme kartoittaa mahdollisia 
yhteistyötahoja,lyödäksemme voimava-
ramme yhteen. 

Olemmehan yhdessä enemmän! 

Suureksi iloksemme huomasimme ai-
heen puhututtavan ja kiinnostavan lukui-
sia lähiseutumme asukkaita. Ongelma 
muuttui siis haasteeksi. Tästä rohkaistu-
neena LC Aura/Sisu otti haasteesta ko-
pin ja päätimme ryhtyä käytännön toi-
miin lisätäksemme kuntalaisten tietoi-
suutta ja keinoja vieraslajien torjuntaan. 
Onhan toiminta väkevämpää kuin puhe. 

Yhteydenottomme Suomen luonnon-
suojeluliittoon oli hedelmällinen ja 
saimme runsaasti uusia keinoja asiam-
me edistämiseen.  Saimme tietää VieKas 
Life -hankkeesta. 

VieKas Life on kansallinen 2019 käyn-
nistynyt hanke, jossa yhdistetään va-
paaehtoiset kansalaiset, kunnat, kansa-

laisjärjestöt ja yritykset pysäyttämään 
haitallisten lajien leviäminen. 

Toukokuussa 2019 LC Aura/Sisu järjes-
ti yhteistyössä Auran kunnan ja Suomen 
luonnonsuojeluliiton kanssa kuntalaisil-
le suunnatun VieKas Infon. Tilaisuuden, 
jossa Suomen luonnonsuojeluliitosta 
saimme asiantuntija Markus Seppälän 
luennoimaan meille vieraslajien haital-
lisuudesta ja torjuntaan liittyvistä kysy-
myksistä. 

Tilaisuus oli menestys. Saimme runsain 
mitoin kuntalaisia motivoitua torjunta- 
ja kitkentätoimiin omilla kiinteistöil-
lään. Lisäksi Auran kunta oli tässä suu-
rena apuna lupautuessaan kuljettamaan 
kitketyt vieraskasvit keskitetysti asian-
mukaiseen hävitykseen. Kirsikkana ka-
kussa, Viekas Life- torjuntapartio lisäsi 
merkittävästi tehokkuutta kiertäessään 
torjumassa kuntalaisten ilmoittamia vie-
raskasviesiintymiä ympäri kuntaamme. 

Näillä toimilla saimme tämän, monivuo-
tisen projektimme polkaistua menestyk-
sellä käyntiin. Vuoden 2020 keväänä 
tulemmekin jälleen jatkamaan torjunta-
työtämme reippaassa lionshengessä.

Yhdessä tekemällä  
ja onnistumalla

Yhdessä tekemällä pystymme todella-
kin nopeampaan muutokseen. 

LC Aura/Sisu
Vieraslajit 
- Uhka vai 
haaste

Tavoitteenamme onkin olla malliesi-
merkkiklubi vieraskasvien torjunnassa. 

Heitänkin haasteen nyt myös teille, 
hyvät klubit ja klubilaiset. Kaikkialla 
maailmassa. Olkaamme yhteistyössä, 
vieraskasveja vastaan!

Nyt ja tulevaisuudessa! Yhdessä enem-
män!

Pasi Kullanmäki
1. Varapresidentti, LC Aura/Sisu
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LC Naantali-Raision jäsenet päättivät 
lähteä 17.10.2019 tutustumaan ja ta-
paamaan LC Kupittaan lioneita. Mat-
kaan lähdettiin 6 jäsenen voimin. Ilta 
sujui mukavissa merkeissä keskustellen 
ja kuukausikokousta seuraten. Muissa 
asioissa sitten tapahtui tiu ´un ryöstä-
minen. Kerrotun mukaan tämä tiuku 
olisi lähetetty Tampereelta parantamaan 
turkulaisten klubien yhteistoimintaa. 
Jotain hyvää siis Tampereelta. Tiuku 
antaa hyvän syyn lähteä tutustumaan 
toisiin klubeihin. Ensin tietenkin pitää 
yrittää selvittää, missä tiukuja kulloin-
kin piilotellaan. Ryöstön osapuolet ovat 
molemmat tyytyväisiä ja iloisia klubien 
tapaamisesta.

Keväällä 2018 Eija Kesti ja Pirjo Kos-
kenrouta toteuttivat Markku Patrikaisen 
tuella piirimme II alueella ns. tyytyväi-
syyskyselyn. Myös siitä saatujen tulos-
ten mukaan alueen leijonaklubeissa toi-
votaan enemmän muun muassa klubien 
yhteisiä vierailuja, kokouksia ja teatte-
rimatkoja.

Nykyisessä työssä 2. varapiirikuvernöö-
rinä olen saanut itsekin kokea kokous 
toisensa jälkeen, miten hyvä mieli tulee 
sitä, kun tapaa samanhenkisiä lioneja ja 
saa tutustua erilaisiin aktiviteetteihin.

Suosittelen lämpimästi vierailuja ja klu-
bien yhteisiä aktiviteetteja.

Eija Kesti 2 VDG, 
LC Naantali-Raisio

Kuvassa tiu´un luovuttajat/ryöstetyt. Keskellä Teppo Nolvi ja oikeassa reunassa Erik Arro. LC Naantali-Raision 
”ryöstöporukka” oikealta lukien: Kaija Honka, Marja Kylämäkilä, Ritva Raitmaa, Riikka Ketola 

ja Eeva Harjulahti. Vasemmassa laidassa Eija Kesti 2VGD valvomassa tapahtumaa.

Ryöstöretki kannattaa!
Raisio-Naantalin klubista lähti kuusi jäsentä ryöstöretkelle LC Kupittaan kokoukseen.  
Saaliiksi saatiin mukava tapaaminen, kuulumisten vaihdot ja tiuku omaan klubiin vie-
täväksi. Suosittelemme: ryöstöretki kannattaa! Kuvassa iloiset rosvot ja riemastuneet 
ryöstetyt
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LC Someron seinäkalenteri 
on jo keräilykohde
LC Someron seinäkalenteri on joillekin somerolaisille jo vuosittainen keräilykohde. Moni 
haluaa kalenterin juuri sen nostalgisten valokuvien vuoksi. Kalenterin tuotolla klubi 
hankkii joka vuosi pyöräilykypärät kaikille Somerolla koulunsa aloittaville ekaluokkalai-
sille. Näin  klubi on omalta osaltaan turvaamassa nuorten kulkua liikenteessä.

LC Someron tuottoisa varainkeruuaktiviteetti 1980-luvulla 
oli verokalenterin julkaiseminen. Vuonna 1987 säädetty uusi 
henkilörekisterilaki rajoitti kuitenkin verotustietojen massa-
luovutusta, joten klubin oli luovuttava verokalenterin julkai-
semisesta ja keksittävä tilalle jotakin muuta.

Verokalenteritoimikunnan tekemä ehdotus seinäkalenterista 
hyväksyttiin, ja LC Somero julkaisi  ensimmäisen seinäka-
lenterinsa vuonna 1988. Neljän vuoden alkujakson jälkeen 
pidettiin taukoa , kunnes se otettiin uudelleen klubin varain-
hankintaohjelmaan vuonna 1999. Siitä alkaen seinäkalenteri 
on julkaistu vuosittain.

Kalenterissa on Somero-Seuran arkistosta saatuja, nostal-
gisia valokuvia Somerolta. Henkilökuvista moni löytää 
sukulaisiaan. Vanhoista kuvista voi seurata myös Someron 
kaupunki-ilmeen muutoksia. Someron paikallislehti julkai-

Vuoden 2020 kalenterin kannessa on kypärän saaneiden ekaluokkalaisten ryhmäkuva.

Myyntipöydän rekvisiittana oli kalenterin 
tuotolla ekaluokkalaisille jaettava kypärä.
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si vuoden 2018 kalenterin kuvat kuu-
kausittain, mikä kirvoitti monet lukijat 
muistelemaan kuvien esittämiä tapah-
tumia ja henkilöitä. Näin kalenteri loi 
myös yhteisöllisyyttä ja vanhat kuvat 
ikään kuin heräsivät hetkeksi eloon.

Kalenterin tuotto muodostuu sekä il-
moitus- että myyntituloista. Kalenterei-
ta on myynnissä paikallisissa liikkeissä 
ja pankeissa. Tärkein, oivallinen myyn-
titapahtuma on  marras-joulukuun vaih-
teessa Somerolla järjestettävät, vuosit-
taiset Ruokava-messut. Ruokava on pai-
kallisten tuottajien myyntitapahtuma, 
joka kerää tuhansia kävijöitä Somerolta 
ja lähiseudulta.

Jo vuosia kalentereita Ruokavassa myy-
neet lionit Mika Pieniniemi ja Eino 
Lindström kertoivat, että vuoden 2019 
messuilla kauppa kävi edellisvuotta 
vilkkaammin. Vakiokävijöiden lisäksi 
nyt oli myös uusia asiakkaita, ja jotkut 
ostivat useammankin kalenterin kerral-
la. 

Monet kalenterin ostajat kertovat ke-
räävänsä niitä ja säilyttävänsä vanhat 
nimenomaan entisaikojen Someroa esit-
tävien kuvien vuoksi. Toiset ostavat taas 
siksi, että kalenterin tuotolla rahoitetaan 
lasten liikenneturvallisuutta.

Vuoden 2018 kalenterin syyskuun kuva esitti Härkälän-Saarentaan diakoniapiirin lähtöä retkelle Saloon 1960- 
ja 1970-lukujen taitteessa. Paikallislehden keskustelupalstalla tunnistettiin lähes kaikki kuvassa olijat.

Vuoden 2019 Ruokava-messuilla LC Someron kalenteria esit-
televien Mika Pieniniemen (vas.) ja Eino Lindströmin 

mukaan myynti oli edellisvuotta vilkkaampaa.

 - Se, että kaikki ekaluokkalaiset saavat 
kypärän, kannustaa lapset käyttämään 
niitä, kalenterin ostajat uskovat. 

Teksti: Hannu Lehtonen
Kuvat: Hannu Lehtonen 
ja Somero-Seuran arkisto
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LC Turku/Aurora

Muotinäytös tyttöjen 
talon hyväksi
Viime keväänä kekseliäät 
Auroran naiset järjestivät 
hyväntekeväisyystapahtu-
man, muotinäytöksen Suo-
malaisella Pohjalla. 

Tuoton kohteeksi valittiin 
Turun Tyttöjen Talo.

Tyttöjen talo on maksuton vapaa-ajan 
tila 12-18-vuotiaille tytöille, nuorille 
naisille ja sellaiseksi itsensä kokeville. 
Siellä voi viettää vapaa-aikaa, harrastaa 
ja kokeilla kiinnostavia asioita yhdessä 
tai itsekseen. Jos jokin asia painaa miel-
tä, siellä voi keskustella aikuisten kans-
sa, luottamuksellisesti kahden kesken.

Muotinäytökseen osallistuneet yrittä-
jät, opiskelijat ja tietysti Aurorat olivat 
asiassa innolla mukana. Lipun hinnalla 
yleisö sai muotinäytöksen lisäksi tietoa 
Lions-toiminnasta, hyviä arpajaisvoit-
toja ja pientä iltapalaa.

Olipa helppoa laittaa itsensä likoon ja 
olla mallina! Illan tuotto 600 euroa lah-
joitettiin kokonaisuudessaan Tyttöjen 
Talolle. Kiitokset yleisölle!

Tänä keväänä on meillä tarkoitus järjes-
tää vastaavanlainen hyväntekeväisyysta-
pahtuma 23.4. klo 18.00 Suomalaisella 
Pohjalla. Merkitse kalenteriin! Lippujen 
myynti alkaa ja tarkempi ohjelma saata-

vissa maaliskuussa. Lisätietoa saa Auro-
ran jäseniltä.

Marja-Leena Knuutinen
presidentti 

Auroran klubin omat mannekiinit säteilivät lavalla.
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LC Aura/Sisu

Tyttökalenteri! 
Monta tapaa tehdä hyvää: Naisten aurinkovoimaa, iloa ja kumppanuutta

Jokaisen voimakkaan naisen ta-
kana on hän itse!

Kaikki sai alkunsa yksittäisestä lau-
seesta, kun ryhmä eri ikäisiä, näköisiä, 
kokoisia ja taustaisia naisia kiipesi hiki 
päässä rappuja keskellä metsää por-
rastreeneissä: ”meidän pitäisi varmaan 
tehdä kalenteri!” Tyttökalenteri, jossa 
juuri kaltaisemme tavalliset daamit tree-
naavat hyvällä fiiliksellä. Haluamme le-
vittää liikkumisen ja treenaamisen ilosa-
nomaa ihan jokaiselle. Sinä olet kaunis, 
ihan omana itsenäsi ja eritoten hikisenä 
ja treenistä uupuneena. 

Lennokas ajatus alkoi konkreti-
soitua:” Mehän tehdään se kalenteri!”  
Vähän pilke silmäkulmassa ja just sillä 
hullunhurtilla huumorilla, mikä tree-
neissämme ja ryhmän viesteissä kukkii. 
Kalenterin tuotot ohjaamme hyvään tar-
koitukseen, TYKS Lastensairaalalle.

Yhteistyökumppani SunVoima-
Naiset: Lahjoitus TYKS Lasten-
sairaalalle

Teemme kalenteriprojektin  yhdessä LC 
Aura/Sisun kanssa ja lahjoituskohteeksi 
on valittu 2021 valmistuva TYKS T3-

sairaalan lasten ja nuorten sairauksien 
hoitoon suunniteltu osasto, ”TYKS Las-
tensairaala”. 

LC Aura/Sisu on hoitanut projek-
tin taloushallinnon ja auttanut myös 
myyntityössä.  Myynnistä kertyvät va-
rat lahjoitetaan LC Aura/Sisun toimesta 
edelleen Sun VoimaNaisten kanssa so-

vittuun kohteeseen. Rahaa on kalenteri-
myynnillä vuodenvaihteeseen mennessä 
kerätty runsas 2000 euroa.

SunSali on Aurassa toimiva kuntosali, jonka mukaan kuntoilevat 
naiset ovat saaneet ryhmälleen oivallisen nimen.

Joulunajan myyjäisissä LC Aura/Sisun osastolla olivat sulassa sovussa 
SunVoimaNaisten kalenterit, oman Happy Xmas-konserttimme liput, 

Lions-nuorisoarvat ja LC Aura/Sisun nimikkojuoma Omena-juhlajuoma.
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Kaarinan ensimmäinen ja ainoa naisklubi LC Kaarina/Katariinat on toiminut jo 25 vuotta. 
Juhlapäiväämme vietimme toukokuun puolivälissä. Voimme ilolla todeta, että klubin pe-
rustamisesta saakka pääaktiviteettiemme kohde, Kaarinakoti,  on edelleenkin sama. Tässä 
joitakin poimintoja vuoden 2019 tapahtumista.

25-vuotispäiväämme vietimme luonnon-
läheisesti Tammiluodon Viinitilalla Pa-
raisilla. Tunnelmallista tilaisuutta olivat 
juhlistamassa myös kummisetämme, LC 
Littoisten jäsen Seppo Ilmanen ja Liisa 
Ilmanen. Muistelimme menneitä aina 
klubin perustamisesta lähtien.
 
Kaarinakoti on ollut pääaktiviteettimme 
kaikki nämä vuodet. Ystävänpäivänä 
pidettiin lettukestit totuttuun tapaan. On 
aina yhtä palkitsevaa seurata asukkaiden 
ihastuneita ilmeitä, kun he saavat eteensä 
lettulautasen hilloineen ja kermavaahtoi-
neen!

Toukokuussa 25-vuotisen yhteistyön 
merkeissä tarjosimme Kaarinakodin 
asukkaille ja henkilöstölle kakkukahvit. 
Musiikkiesitykset kuuluvat itsestään 
selvästi näihin tilaisuuksiin.  Juhlavuo-
temme huipentui perinteiseen puurojuh-
laan Kaarinakodissa. Paitsi meille Ka-

25-vuotiskahvitarjoilu alkamassa Kaarinakodissa.

Synttäriväkeä alkudrinkillä Tammiluodossa.
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tariinoille se on joulunajan kohokohta 
myös vanhuksille ja henkilöstölle. Ohjel-
massa oli jälleen joulumusiikkia ja jou-
lumuori tonttuineen. Jokainen asukas sai 
oman lahjakassin, joka tällä kertaa sisälsi 
muun muassa pöytälampun ja makeisia. 

Keväällä kävimme pitkästä aikaa ryöstö-
retkellä, tällä kertaa Paimion Aallottaret-
klubissa. Saimme haltuumme pienen, 
mutta kuuluisan tiukukellon, jonka LC 
Piikkiö kävi puolen vuoden kuluttua 
ryöstämässä itselleen. 

Omaa virkistäytymistäkään emme ole 
unohtaneet. Yhteiset teatteri-illat kuulu-
vat vakio-ohjelmistoomme. Syyskauden 
alussa kävimme tutustumassa Porvoo-
seen sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-So-
fie Silvennoisen (LC Kaarina/Katariinat) 
vieraina. Apropå ruotsin kieli: Porvoon 
matkan lisäksi olemme muutenkin saa-
neet nauttia ”kielikylvyistä”, nimittäin 
sihteerimme Gun-Britt Lindberg kirjoit-
taa protokollat ym. dokumentit på svens-
ka. Jokainen voi samalla verestää ruotsin 
kielen sanavarastoaan. Vad kul, tycker 
vi! 

Katariinojen juhlavuoden tapahtumiin 
mahtuu paljon iloa, mutta valitettavasti 
myös surua. 

Huhtikuussa 2019 saimme suruviestin. 
Katariinojen perustajajäsen ja sittemmin 
kunniajäsen Irma Joutsa oli nukkunut 
pois. Irma oli todellinen lion. ”Parempi 
päivä leijonana kuin koko ikänsä lam-
paana” oli hänen osuva sanontansa.

Teksti: Ritva Minni
Kuvat: Taina Heino-Kaukonen, 
Soili Raitala ja Matti Tamminen

Kello ryöstetty.  LC Piikkiön varapresidentti Mika Kytö 
ja Katariinojen presidentti Liisa Särkkä.

Katariina-tontut jakamassa lahjakasseja

”Keväällä 
kävimme 

pitkästä aikaa 
ryöstöretkellä, 

tällä kertaa 
Paimion 

Aallottaret-
klubissa.”
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LC Paimio/Aallotar
JOULUKONSERTTI PAIMION 
KIRKOSSA 20.12.2019

Klubimme on jo toistakymmentä vuotta järjestänyt joulu-
konsertin, jonka tuotto on käytetty paimiolaisten vähäva-
raisten lapsiperheiden joululahjoihin.  Tänä vuonna kon-
sertti järjestettiin ensimmäistä kertaa Paimion  kirkossa ja 
se keräsi kirkkosalin lähes täyteen kuulijoita. Ajankohta oli 
mitä parhain, muutama päivä ennen joulua. Moni kuulija 
totesi että ”tästä se joulu alkaa”.

Esiintyjiksi saimme vanhat tutut ammat-
tilaiset Outi Ollilan ( laulu ja piano) ja 
Jussi Lammelan (laulu). Orkesterissa 
soittivat Pasi Ketola (puhaltimet), Roo-
pe Kivimaa (viulu) ja Janne Kuosa (sel-
lo ja kontrabasso). Äänentoistosta piti 
huolta Mikko Kreivilä. Tänä vuonna 
saimme mukaan myös Jokelan koulun 
lapsikuorot johtajinaan Susanna Salo ja 
Pauliina Kärkäinen. Lasten heleä-ääniset 
esitykset saivat monet silmäkulmat kos-
tumaan. Välillä yleisö puhkesi nauruun 
Lammelan Jussin rentojen välispiikkien 
kirvoittamina. 

”Kiitos hienosta, tunnelmallisesta 
konsertista”. ”Ihanaa, tästä voi  joulu al-
kaa, lämmin kiitos”. ”Kiitos järjestäjille, 
oli kyllä joulumieltä kohottava konsertti 
”. Tällaista palautetta saimme perintei-
sestä joulukonsertistamme. Myös monel-
ta taholta esitettiin toive että ensi jouluna 
taas. Mielellämme toteutamme tämän 
toiveen.

Teksti ja kuvat 
Ritva Holopainen
LC Paimio/Aallotar

Presidentti Teija Laaksonen ja sihteeri Teija Roos myymässä ohjelmia 
kirkon ovella.
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Aikuiset esiintyjät ja kuoron johtajat  yhteiskuvassa.

Yleiskuva kertoo: kirkko on täysi



LC Naantali-
Raisio

Joulu-
puu 
– hyvän-
tekeväisyys-
keräys
Joulu on juhla, jolloin jokaisen 
lapsen haaveissa on löytää 
paketti kuusen alta. Turhan 
monen lapsen haave jää kui-
tenkin toteutumatta. Valta-
kunnallisen Joulupuu-hyvän-
tekeväisyyskeräyksen avulla 
jaetaan jouluiloa ja tehdään 
lahjahaaveista totta.

Lions Club Naantali-Raisio on jo use-
ampana vuotena järjestänyt yhteistyös-
sä Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
paikallisosastojen kanssa Joulupuu 
-keräyksen. Niin tapahtui myös viime 
vuonna. Aktiivisen panoksensa keräyk-
sen järjestelyihin antoivat myös alueen 
muut lionsklubit. Mukana olivat LC 
Naantali, LC Naantali/ Tawast, LC Rai-
sio, LC Raisio/Martinus ja LC Rymätty-
lä/Merimasku.

Keräys järjestettiin yhdeksännen ker-
ran. Nyt se toteutettiin 23.11.-7.12.2019 
välisenä aikana. Ideana oli tarjota yksi-
tyishenkilöille ja yrityksille helppo tapa 
saada hyvä joulumieli ja levittää sitä 
eteenpäin. Hyväntekeväisyysprojek-
ti keräsi Naantalin, Raision ja Maskun 
vähävaraisille lapsiperheille lähes 2 600 
lahjapakettia ja 775 ruokalahjakorttia tai 
valmiiksi pakattua ruokakassia. Kaikki 
keräyksen piirissä olleet perheet saivat 
vähintään yhden ruokalahjakortin tai 
ruokakassin ja kaikki lapset vähintään 
kaksi lahjaa. 
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Lahjoja auton täydeltä
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Keräys onnistui kokonaisuutena erittäin 
hyvin.

Joulupuu-keräyspisteitä alueellamme oli 
yhteensä 9: Raisiossa 2, Naantalin kes-
kustassa 2; Rymättylässä 2 ja Maskussa 
1. Lisäksi joulupuu oli Raisiossa eräässä 
isossa yrityksessä sekä Vaisaaren ylä-
koululla.

Keräykseen voivat osallistua kaikki, 
sekä yksityishenkilöt että yritykset. 
Lahjojen hankkimisen lisäksi voi jou-
lumieltä jakaa perheille myös ostamalla 
Joulupuu-kauppiailta ruokalahjakortteja 
tai valmiiksi pakattuja ruokakasseja.

Lionsklubilaiset ja MLL:n vapaaehtoiset 
hoitivat lahjojen keräyksen ja lajittelun. 
Raision, Naantalin ja Maskun sosiaa-
litoimi sekä seurakuntien diakoniatyö 
huolehtivat lahjojen jakamisesta perheil-
le.

Joulupuu-keräyksessä yhdistyivät lasten 
pyyteetön auttaminen, ihmisten henki-
lökohtainen panos ja aito välittäminen. 
Joulupuu on tuonut hyvän mielen lahjo-
jen antajille, keräyksessä mukana olleille 
ihmisille ja ennen kaikkea pienille lahjan 
saajille perheineen.

Jälleen paljon hienoja kokemuksia rik-
kaampina jatkamme tätä arvokasta työtä 
myös tulevina vuosina. 
 
Lisätietoja:
Tuula Lehtinen
LC Naantali-Raisio
puh. 040 737 6775

Lahjat valmiina jakoon

Kuvassa vasemmalla Kaija Honka, keskellä villasukkien suurlahjoittaja 
Annikki Koponen ja oikealla Merja Salonen. Kuva Olli Välimäki



LC Ypäjä/Kate on kerännyt rahaa toi-
mintaansa useina vuosina talkoilemalla 
havukransseja ja  -palloja  sekä sinap-
peja ja salaatinkastikkeita myyntiin. Ai-
empina vuosina yhdistys on järjestänyt 
näille artikkeleille omat myyjäiset ennen 
pyhäinpäivää, mutta tänä vuonna kokei-
limme uutta tapaa myydä tuotteita. Nyt 
paikallinen yrittäjä otti yhdistyksen tal-
koilla tekemiä tuotteita myyntiin ilman 
erillistä korvausta ja saimme edelleen 
koko myynnin tuoton yhdistyksen käyt-
töön. Lisäksi olemme olleet useana vuo-
tena myös paikkakunnan joulumarkki-
noilla myymässä itse tehtyjä tuotteitam-
me. Erityisen suosittua oli tänä vuonna 

konjakkisinappi, joka kävi oikein hyvin 
kaupaksi. 

Tuotteet on tehty aina talkoilla. Havuja 
olemme saaneet yhdistyksen jäsenten 
avustuksella ilmaiseksi. Jäsenenä meillä 
on onneksi asiantuntijoita, jotka auttavat 
myös ensikertalaisia talkoissa. Havutöis-
sä suurena apuna on jäsenemme Pirjo 
Rokosa, joka on opettanut kädestä pitä-
en havutöiden tekoa. Hän on opettanut 
myös, kuinka antaa kransseille ja palloil-
le loppusilauksen koristelemalla ne esi-
merkiksi ruseteilla tai muilla somisteilla. 
Elintarvikkeiden kanssa meitä on aut-
tanut jäsenemme Minna Alakoski, joka 

on etsinyt sopivat reseptit ja järjestänyt 
käyttöön tilat, joissa sinappia ja salaatin-
kastikkeita voidaan tehdä. 

Näiden tuotteiden myynti on merkittävä 
osa varainhankintaa LC Ypäjä/Katelle. 
Varoilla olemme voineet tarjota esim. 
jalkahoitoja vanhuksille, muistaa koti-
hoidon asiakkaita jouluna tai osallistua 
pyöräilykypärien hankintaan ekaluokka-
laisille. Talkootyössä on voimaa!

Heidi Moilanen
Tiedotussihteeri
LC Ypäjä/Kate
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Pienen mutta pippurisen naisklubi LC 
Mietoinen/Ulricat koko toimintakauden 
pääponnistus on nyt jo 12. kertaa jär-
jestetty Hyvän Mielen Joulumarkkinat. 
Alusta asti Mietoisten maamiesseuran-
talolle rakennettu tapahtuma on vakiin-
nuttanut paikkansa niin ostajien kuin 
myyjienkin keskuudessa – tapahtumaa 
odotetaan, ja monen joulumieli syttyy 
juuri Mietoisten ”Mamiksella”. Siellä on 
jo muutaman vuoden ajan voinut myös 
sytyttää omaan lyhtyynsä tulen partio-
laisten Suomeen kuljettamasta Betlehe-
min rauhantulesta (betleheminrauhantu-
li.blogspot.com).

Ulricoiden Joulumarkkinat ovat luon-
nollisesti hyväntekeväisyystapahtuma, ja 
sen tuotto ohjataan joka vuosi toiminta-
alueen eli Mietoisten, Mynämäen, Mas-
kun, Nousiaisten, Lemun, Askaisten, 
Taivassalon ja Vehmaan lasten ja nuorten 
toiminnan tukemiseen. Klubi myöntää 
avustuksia edellä mainittujen paikka-
kuntien partiolaisille, kerholaisille ja 
erilaisille nuorten toimintaryhmille, sekä 
jakaa keväisin muun muassa stipendejä 
alueen erikoisluokkien oppilaille. 

Pienen klubin vuoden 2019 Joulu-
markkinoiden yksi pienimmistä markki-
namiehistä oli puolestaan mietoislainen 
5-vuotias Iivo Pulmuranta, joka liikkui 
markkinaväen keskuudessa mainosta-
massa 10-vuotiaan isoveljensä businesta 
eli ”Aatun Laatuhiekkaa”. Pulmuran-
nan veljekset sekä Aatun koulukaveri 
Markus Lehtonen myivät itse tarkkaan 
seulomaansa ja purkittamaansa hiekoi-
tushiekkaa uuden elämän ja etiketit saa-
neissa maitopurkeissa. Poikien ideana on 
tarjota kätevästi ja siististi siroteltavaa 

Mietoislainen Iivo Pulmuranta, 5 v. oli Hyvän Mielen Joulumarkkinoiden 
nuorin markkinointimies.

Hyvän Mielen Joulumarkkinoilta 
Mietoisten maamiesseurantalolla

LC Mietoinen/Ulricat
Hyvän mielen markkinoilla pienetkin 
ponnistavat

liukuestettä. Aatun Laatuhiekkapurkki 
onkin hyvä olla ulko-oven vieressä, au-
ton tavaratilassa tai kellarinpolun varrel-
la liukkaan kelin yllättäessä.

Pienet siis ponnistivat yhdessä – mo-
lemmat, niin Ulricat kuin Aatukin, hyvän 

asian puolesta.

Teksti: Ann-Mari Rannikko
Kuvat: Ann-Mari Rannikko 
ja Arja Männistö
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LC Hirvensalo - Lauluilta
LC Hirvensalo järjesti palvelutalo Iso-
Heikissä 27.8. lauluillan. Paikalla oli 
moniosaaja-trubatuuri Klaus Ristola 
vahvistettuna Anita Winbergilla.

Kuulijat saivat osallistua yhteislauluihin 

ja kahvipöydissä kuului iloista puheen-
sorinaa tuttujen laulujen muistelusta.

Klubilaiset olivat mukana roudaamassa 
musiikkivälineitä ja avustamassa kah-
vinkaadossa.

Vapaa-ajanohjaaja Jaana Virtanen kertoi 
myöhemmin yleisön tykänneen ja tilasi 
klubilta heti jouluaiheisen tapahtuman.
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LC Naantali-Raisio

Taiteellinen 
klubi-ilta
Vietimme marraskuista klubi-iltaa tai-
telija Kristiina Turtosen vieraana hänen 
Naantalin vanhan kaupungin ateljees-
saan. Kristiina toivotti meidät tervetul-
leeksi sekä kuohuviinillä että kahdella 
kauniilla musiikkiesityksellään. Saatoim-
me vain todeta, että emäntämme on sekä 
lahjakas kuvataiteilija, mutta myös taita-
va pianonsoittaja ja laulaja.

Illan aluksi Kristiina kertoi omasta elämästään ja taiteilijan urastaan hyvinkin avoi-
mesti ja syvällisesti. Tunnelma oli jo tässä vaiheessa hyvin lämmin ja tunteikas. Saim-
me ihailla ensin hänen teoksiaan, ja pääsimme myös itse tositoimiin. Ensimmäinen 
tehtävämme oli piirustustehtävä, jossa saimme täydentää kuvan puolikkaan. Kristiina 
oli leikannut kuvia kahteen osaan ja me jatkoimme piirtämällä kuvan kokonaiseksi. 
Totesimme, että tämä olisi hauska tehtävä mihin tahansa illanviettoon.
 
Toinen tehtävä olikin sitten jo luovempi ja tunteellisempi: saimme ensin miettiä sitä 
paikkaa, mikä on meille itsellemme tärkein, missä olemme onnellisillamme tai mikä on 
meille se oma rauhoittumisen paikka. Tämä ei vielä riittänyt. 

Sitten tämä omin paikkamme piti nähdä lintuperspektiivistä 
ja maalata tämä näkymä paperille. Jokainen sai käyttöönsä 
viittä eri väriä, joista sitten saattoi sekoittaa mieleisensä vä-
riyhdistelmät tai käyttää niitä sellaisenaan. Ja ohjeena oli, 
että ei mitään pikkutarkkaa piperrystä vaan rohkeita vetoja. 
Työvälineenä meillä ei ollut pensseli, vaan pieni kuminen 
lasta. Voitte kuvitella, että taideteoksemme olivat mitä vä-
rikkäimpiä ja mielenkiintoisempia, eivätkä ne ihan ilman 
selityksiä välttämättä muille auenneet. 

Illan merkittävin hetki taisikin olla se, kun kävimme nämä 
hienot teokset yksitellen läpi. Kerroimme muille tästä omas-
ta tärkeästä paikastamme ja jaoimme toistemme kanssa ne 
tunteet, joita paikkaan liittyy. Liikutuksilta ja kyyneliltä ei 
vältytty. Opimme tässä hetkessä toisistamme paljon sellais-
ta, mitä emme olleet aiemmin tienneet ja olimme hyvinkin 
avoimia tunteissamme. Teoksissa nousi teemoiksi muun mu-
assa meri, järvi, luonto, ilotulitus ja Lappi. 

Puhetta teoksista riitti pitkälle iltaan ja jokainen sai varmasti 
tästä illasta ikimuistoisen, yhteisen kokemuksen.

Ritva Raitmaa
Presidentti 2019-2020
LC Naantali-Raisio
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LC Somero/Paratiisi

YHTEISTYÖSSÄ MAAILMAN 
YMPÄRI TAITEEN KEINOIN

Kuvataiteilija 
Keanne van de Kreeke 
(vas.) ja suunnittelija-

opettaja Anne Turkulainen 
van de Kreeken 
Somero-opiston 

tiloihin 
toteuttamansa 

teoksen edessä.
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- Jokainen osaa piirtää, vakuuttaa kuva-
taiteilija Keanne van de Kreeke Somero-
opiston tiloissa Kiiruun koulukeskukses-
sa. Hän vetää somerolaisella Oinasjär-
ven kyläkoululla syyslukukaudella 2019 
käynnistynyttä ja kevätlukukauden 2020 
ajan jatkuvaa kuviskerhoa alakoululaisil-
le.

- Miettiessäni kuviskerholle punaista 
lankaa, syntyi ajatus yhteisestä matkasta. 
Ihmeellisellä maailmanretkellä loimme 
tilkkutäkin paikoista, jonne alakoululai-
set joskus haluaisivat matkustaa. Kuvis-
kerhon ensimmäisellä viikolla menim-
me Pariisiin, toisella Afrikkaan, van de 
Kreeke jatkaa.

Oinasjärven alakoulun ykkös- kuudes-
luokkalaisista osallistuu kuviskerhoon 
kymmenen, joista tyttöjä on puolet, 
poikia saman verran. Opettajan mukaan  
tasajakauma on poikkeuksellista valta-
kunnallisestikin. Kuviskerho kokoontuu 
iltapäivällä kerran viikossa ja kestää 
tunnin. Oinasjärven alakoulu on vire-
än kylän turvallinen koulu, jossa kaikki 
tuntevat toisensa. Tästä on hyötyä myös 
kerhossa. 

- Tykkään kuviskerhosta ja käyn siellä 
mielelläni. Olen oppinut uusia teknii-
koita, ja on mukavaa, kun saan päästää 
mielikuvitukseni valloilleen, kuudes-
luokkalainen Casper Salmén innostuu 
kertomaan.

Kuviskerhon vetäjää, Keanne van de 
Kreekeä, luonnehditaan taiteilijana ko-
keilevana ja leikkisänä arjen ihmeiden 
kuvaajana. Hollantilaissyntyinen, muun 
muassa Belgiassa ja Norjassa asunut, 
opiskellut ja tunnustusta saanut van de 
Kreeke muutti perheineen pysyvästi So-
meron Hirsjärvelle 20 vuotta sitten. 

- Kun tuolloin näin meidän nykyisen 
asuinpaikkamme, tiesin heti, että olen 
tullut kotiin, van de Kreeke herkistyy 
kertomaan.

LC Somero/Paratiisin tuella tasa-
arvoinen taidekasvatus kylille

- Somero-opistolla oli suuri ilo ja onni 
saada kuviskerhon vetäjäksi Keannen 
kaltainen opettaja, iloitsee Somero-
opiston suunnittelijaopettaja Anne Tur-
kulainen, joka on kuulunut LC Somero/
Paratiisiin kymmenkunta vuotta. Hän 
vastaa Somero-opistossa taiteen perus-
opetuksen sekä kuvataide- ja kädentai-
tokurssien opetuksesta, suunnittelusta ja 
kehittämisestä. 

Somero-opiston Taidekoulu käynnisti 
kaksi vuotta sitten pilottikokeiluna kou-
lupäivän jälkeisen harrastustoiminnan. 
Opetuksen suunnittelua ja toteutusta oh-
jasivat kuvataiteen esteettiset, eettiset ja 

ekologiset kysymykset. Saavutettavuutta 
lisättiin järjestämällä harrastus kellonai-
kaan, jolloin kyyditys kotiin on mahdol-
lista, sillä kyläkoululaisten koulumatkat 
voivat olla hyvinkin pitkiä. Kurssimaksu 
pyrittiin pitämään mahdollisimman al-
haisena.

- Nykyisin tavoitteena on, että jokai-
sella lapsella on ainakin yksi harrastus. 
Laajennamme Taiteen perusopetusliiton 
suositusten mukaisesti taidekasvatuksen 
saatavuutta kylille, jotta kaikille haluk-
kaille lapsille olisi mahdollisuus osal-
listua taideharrastuksiin. Seuraavaksi 
kuvisryhmä toteutetaan Someron toisella 
kyläkoululla, Pitkäjärvellä, Turkulainen 
selvittää.

LC Somero/Paratiisin Helena Vaahtojär-
ven ideasta syntyi halu tukea lasten ku-
vataidekasvatusta ja -harrastusta Some-
rolla. Klubi on tähän mennessä pitänyt 
Somero-opiston näyttelyissä kaksi tai-
dekahvilaa, joiden tuotto on kohdennettu 
tähän tarkoitukseen. Kolmas kahvila on 
kevään 2020 näyttelyssä. 

- Klubin tuki on mahdollistanut kerhon 
kaikkien materiaalien hankkimisen lap-
sille maksuttomasti, ja näin jokaisella on 

yhtä laadukkaat maalauspohjat ja -värit. 
Nyt pääsemme lasten kanssa kokeile-
maan erilaisia tekniikoita ja luomaan oi-
keita taideteoksia, Turkulainen iloitsee.

Teksti: Leena Nuotio
Kuvat: Keanne van de Kreeke  
ja Leena Nuotio

Oinasjärven kyläkoulun kuviskerhon lapsia luomassa 
mielikuvituksellista maailmankarttaa kollaasitekniikalla.

Kuviskerhossa kierrätyspuulle 
luodussa maalauksessa 

New Yorkin taloja.
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Suomen Kuvataiteen päi-
vänä 10.7. vietettiin Helene 
Schjerfbeckin syntymäpäi-
vää monessa paikassa, eri 
tavoin. Vaikka päivä ei ole 
vielä virallinen liputuspäi-
vä, ympäri Suomea maalail-
laan ja tapaillaan silloin tai-
teen merkeissä. Koko Suomi 
oli tosi helteinen sinä päivä-
nä, niinpä ulkona järjestetyt 
tapahtumat onnistuivat ja 
sisällä oli viihtyisän viileää. 
LC Uusikaupunki/Merettari-
en tapahtumassa oli tapah-
tumia sisällä ja ulkona.

Uusikaupunkilainen monitoimiaktivisti 
Hilkka Knaapinen ehdotteli järjestet-
täväksi jotain uutta säpinää kaupungin 
katukuvaan, yleisön iloksi. Kalenteriin 
merkitty Suomen Kuvataiteen päivä oli 
kymmenen päivän päässä, mutta rivakka 
yhteydenotto paikalliseen taiteilijaseu-
raan, museoon, kirjastoon ja pääkadun 
varrella olevan, tyhjän huoneiston halti-
jaan tuotti tulosta. Kokouksia, siivoustal-
koita, roudausta ja puheluita riitti, mutta 
kaikkien osapuolten innostus siivitti yh-
teistä tekemistä. 

Paikallislehti kutsui yleisöä tapah-
tumaan. Merettaret suunnittelivat Pop 
Up -kahvilan, ja tyhjästä huoneistosta 
loihdittiinkin kaunis taidekahvila, jonka 
seinillä oli tilaa tauluille ja suurelle maa-
lauspohjalle, yhteistä taideteosta varten. 
Kuvataideporukka Horisontti järjesti laa-
jennetun näyttelyn omassa galleriassaan, 
Pop Up -kahvilassa ja piharakennuksen 
lisätiloissa. Taiteilija Heli Sammalisto 
oli päivän aikana näyttämässä yleisölle, 
kuinka oikea akvarelli syntyy.  Museo 
auttoi tarvikehankinnoissa, joten ulkona 
saattoi maalata väriliiduilla asvalttia, si-
sällä valita pensselin ja maalit tai värilii-
dut. Kaikille tekniikoille oli käyttäjiä. 

Kutsuvieraina oli erityisesti päiväko-
din ryhmä, joka sai tutustua taiteilijoihin 
ja oman taiteen tekemiseen omien päivä-

kotitätiensä ja oikeiden taiteilijoiden joh-
dolla. Kaupungin kirjasto lupasi järjestää 
näyttelyn päivän taiteellisesta tuloksesta. 
Yleisölle tarjottiin tilaisuudessa myös 
mahdollisuus kuulla kaupunginhallituk-
sen puheenjohtajan Heikki Walan kerto-
van kaupungin suunnitelmista kehittää ja 
elävöittää kaupungin keskustaa. 

Tämä tapahtuma oli täsmälleen sitä 
mitä tavoiteltiin: eloisa ja avoin yhteista-
pahtuma, josta on riittänyt jälkikäteenkin 
hyvää mieltä ja kannustavaa kokemusta 
uusiin yhteistyökuvioihin.

Pirjo Koskenrouta

LC Uusikaupunki/Merettaret

Pop Up Taidekahvila Uudessakaupungissa 

- Iloinen kesäpäivä kulttuuriyhteistyössä

Yhteinen taideteos 
kahvilan seinällä etenee.
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Kirjastonhoitaja Tuula Amberla kiinnittää uutta 
taideteosta kirjaston lastenosastolle

Taiteilija Heli Sammalisto esittelee akvarellin tekoa

Huhhuijaa, päivä on pulkassa. 
Vas. pres. Maisu Ketonen, Pirjo Koskenrouta, 

Vuokko Virtanen, Leena Karimo-Närhi ja Essi Lorjo

Pop up -taidekahvila, seinällä Pirjo Koskenroudan maalauksia. Kahvilan ovi avoimena pääkadulle



Leijona lähikuvassa

Naisen vuoro: Esittelyssä Eija Kesti
Eija Kesti on syntyperäinen ”pohojalainen” ja on asunut pitkään Raisiossa. Siis vahvasti 
varsinais-suomalaistunut. Hän on LC Naantali-Raision charterpresidentti ja viettänyt ta-
saisen aktiivista lion-elämää lähes 20 vuotta.

Nyt on takana luja työputki henkilöstöhallinnon johtotehtävissä ja edessä kuvernööriput-
ki. Millainen on tämä teollisuudesta ja yliopistomaailmasta tuleva nainen? Onko kyseessä 
pehmeä kovis vai kova pehmis?

JALOPEURA 202070
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Pannaanpas haastatellen!

1. Olet ollut pitkään henkilöstöhal-
linnossa, työskennellyt johtajuuden 
parissa ja itsekin johtajana. Mikä 
on se oppi, jonka olet työelämässä 
omaksunut ja jota haluat soveltaa 
lions-työssä?

Unelmoin ja seuraan ns heikkoja signaa-
leja. Haluan asettaa kutenkin realistisia 
tavoitteita ja palkita niiden saavuttami-
sesta. Rakennetaan yhteistyötä, arvoste-
taan erilaisia ihmisiä ja erilaista osaamis-
ta, ollaan valmis oppimaan uutta (myös 
mokista) ja muistetaan, että huumorin 
kukka on kaunein kukka.

2. Mitkä ovat tärkeimmät tavoit-
teesi tulevana kuvernöörinä?

Tavoitteeni on ylläpitää ja uudistaa yh-
teisvoimin ja harkiten lionstyötä vastaa-
maan piirissämme paremmin nykyisyyttä 
ja tulevaisuutta unohtamatta arvoasioita: 
luotettavuus, ihmisläheisyys, palveluha-
lu, talkoohenki, paikallisuus ja kansain-
välisyys.

3. Sinusta on tehty luonnollisesti 
työurasi aikana monenlaisia per-
soonallisuusprofiileja, kyselyjä ja 
kartoituksia. Paljastapas nyt meille 
ne, henkilökohtaiset ja salaiset ar-
vioinnit luonteestasi ja toimintata-
vastasi.

Reilun kolmenkymmenen vuoden aikana 
olen tosiaan seurannut ja lienen onnis-
tunutkin kehittämään toimintamalliani 
saamani 360 -analyysin pohjalta. Pääosin 
minut tunnutaan kokevan positiivisena 
uudistajana ja faktalähtöisenä. Ihmisten 
mukaan ottaminen ja motivointi on mi-
nulle tärkeää. Suoruuteni, välillä liiankin 
suoraksi koettu, lienee pohjalaista perua.  
Puolustan joskus kantaani niin, että tukka 
tärisee.

4. Mitä uutta ja kivaa voisi lions-
toiminta tarjota jäsenilleen?

Oman analyysini mukaan LC Naantali-
Raisiossa parasta on mm. aktiivinen ja 
omavalintainen toimikuntatyö. Sen li-
säksi jokaista presidenttiä ja hallitusta 
tuetaan ja opastetaan varsinkin kauden 
alussa. Jokaisella presidentillä on kuiten-
kin oikeus johtaa omalla tyylillään. Sii-
hen kun yhdistetään hauskaa yhdessäoloa 
ja uusiin erilaisiin elämänalueisiin tutus-
tumista, jäsenet viihtyvät. Tästä kaikesta 
pitää pyrkiä kertomaan avoimesti niin 
omissa viestintäkanavissa kuin lehdistös-
sä ja netissä. 

Hyvä kello ns. maine kauas kaikaa, ja 
näin saamme vuosittain uusia jäseniä 
mukaan. Brändätään eli siis rakennetaan 

hyvää omaa klubin sisäistä imagoa, jonka 
tuloksena myös ulkoinen maine paranee.

5. Mitkä ovat hauskimmat harras-
tuksesi?

Olen harrastanut joogaa koko 2000 -lu-
vun, ihaillut ja keräillyt suomalaista lasia 
ja toivon oppivani vielä jonkin verran 
kommunikoimaan italian kielellä.

6. Kerro arjen iloistasi

Nykyinen arkeni on sitä, mistä olen tiu-
kimpien työvuosien aikana vain voinut 
unelmoida. Kalenterissani on edelleen 
lähes jokaiselle päivälle joku merkintä. 
Tärkeysjärjestys valinnoissani on tämä: 
pojanpojan hoitoa Hesassa, perheen kans-
sa, mentoroimassa/luentoa tekemässä/ 
luennoimassa, lionstyössä, ystävätapaa-
minen, lasiaarteita etsimässä, matkoilla, 
italiaa opiskelemassa, joogassa jne.

7. Mikä on mielimusiikkiasi?

Olen kaikkiruokainen musiikin suhteen. 
Opiskelujani rahoitin tiskijukkana ja olen 
aikoinaan soittanut viulua pienessä or-
kesterissa.

8. Mikä on haaveittesi matkakoh-
de?

Jaa, mieluiten pysyttelen nykyisin Euroo-
passa.

9. Naisleijonalta on ihan pakko ky-
syä, missä merkeissä olet syntynyt.

Horoskooppia en taida arjessa edes vil-
kuilla, mutta vaakahan minä olen. Sattu-
malta kuulin astrologi Markku Mannisen 
luennon syysihmisestä. Se tuntui omalta: 
tunne edellä tutustutaan ilmiöihin tai ih-
misiin ja sen jälkeen faktapohjalta tarkas-

tellaan ennen päätöksentekoa. Pitkäjän-
teistä ja tasapainoista elämää.

10. Kerropas, minkälainen mum-
mu haluat olla.

Lempilauseeni on, että mummoilu on 
ihanaa kun sen oikein ymmärtää. Poika-
ni eilinen viesti oli, että taas on viikon-
loppuna tultava, koska Seve vetää takkia 
päälle ja sanoo tahtovansa autolla mum-
molaan. Luemme kirjoja, käymme ulko-
na luonnossa ja leikimme.

11. Lupaamme, että saat tehdä 
meille A-piirin leijonille kautesi ai-
kana niin paljon kysymyksiä kuin 
haluat!

Kiitos lupauksesta, kysymällä on hienoa 
myös johtaa.

Eija Firenzen maisemissa
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Linjakas päätös

Uuteen tehtävään 
- ”Eikö ketään muuta löydy” ” No mä voin alkaa, jos kukaan muu ei ala”

Kiitokset kuvernöörillemme Heikki Mä-
elle, joka teki ryhdikkään päätöksen olla 
hankkimatta vuosittaista huivia tai sol-
miota piirihallituksen jäsenille. Päätös 
kravatti- ja huivihankinnan supistami-
sesta on arvojemme mukaisesti ympä-
ristöystävällinen, kestävän kehityksen 
teko. Pitkäaikaisena piirihallituksen jä-
senenä noita Lions-huiveja on kertynyt 
turhan paljon, niin minulla kuin muilla-
kin. Muutenkin elämän huivikiintiö on jo 
täynnä, ja itse hankin taas kun houkutus 
on ylivoimainen. Miehen saamat kravatit 
ovat vielä alkuperäispakkauksissaan. En 
ole hänelle, vanhalle Rotarylle, ehdotta-
nut Lions-asuun sonnustautumista. 

Miksi sitten olen sen ottanut vastaan? Ei 
niitä anneta ulkopuolisille eikä myydä 
eteenpäin, joten kunnioituksella säilytän 

Olen saanut olla klubin eri tehtävissä ja 
parhaillaankin olen klubimme sihteerinä. 
Olen toiminut sekä lohkon että alueen 
puheenjohtajana. Kaikki tehtävät ovat 
antaneet ja antavat edelleen paljon. Suu-
rin osa tehtävistä on toimikauden mittai-
sia. Usein toiminnassa kuulee vastauksen 
”eikö ketään muuta löydy” ja olen itsekin 
tähän syyllistynyt.

Lions-toiminta antaa hienon mahdolli-
suuden erilaisiin tehtäviin ja osaamisen 
kehittämiseen. Uuden oppiminen, ryh-
mässä toimiminen, toisten kunnioitta-
minen ja huomiointi, avoin keskustelu, 
avun pyytäminen, kiitoksen antaminen 
ovat muun muassa asioita, joita toimin-
nassamme pääsee harjoittelemaan ja 
opettelemaan käytännössä.  Teemamme 
”Me palvelemme” sopii mainiosti myös 
toimintamme sisälle. Halu oppia uutta on 
keskiössä ja se vie meitä kaikkia eteen-
päin jatkuvasti muuttuvassa ympäristös-
sä ja uusien teknologioiden viidakossa.
Rohkaisen kaikkia avoimesti uusiin teh-

edelleen, kaapissa. Miksi noita vuosit-
taisia huiveja edes tarvitaan? Miksi tar-
vitsemme ”koulupukua”, samankaltaista 
asua? Vai toimiiko se lisäprenikkana?

Ymmärrän hyvin sen, että halutessaan 
voisi tuollaisen asusteen tilata ja maksaa 
siitä. Mutta että se varataan kaikille pii-
rihallituksen jäsenille puolisoineen, on 
turhaa tavaraa ja hintakin on silloin pii-
rille turha meno. Eikös sillä rahalla saisi 
jotain järkevää tässä vapaaehtoisjärjes-
tössä, jossa raha on aina tiukalla. Koulu-
tusta?  Vuosikirja-avustusta?

Minun pieni maalaisjärkeni kyselee, eikö 
jäsenluetteloita voi julkaista, jos jäsenet 
antaisivat allekirjoituksellaan luvan ni-
men julkaisuun? Sehän ei vaadi kuin 
nimilistan, A 4-kokoisen lapun klubista? 

MIELIPIDEPALSTA

Ette tiedäkään, kuinka moni on sanonut 
tarvitsevansa ja kaipaavansa vuosikir-
jaa. Ja joku vielä muistuttaa tiukkana: se 
luvattiin jäsenyyteen liittyvänä tarveka-
luna. Yhteisyys, lionstieto ja tiedonkul-
ku, siinä sen merkitys. Siis tärkeimmät 
asiat järjestössä. Nettisivujen käyttö on 
todellisuudessa mitättömän pientä, to-
distettavasti. Ja kuka kaipaa vuosittaista 
silkkihuivia tai kravattia? Soo soo, sinä 
kaipailija, on aika miettiä yhä enemmän 
ekologiaa ja ekonomiaa. Ja halutessaan 
semmoisen ”tarvikkeen” voi itse hank-
kia, asemansa perusteella.

Pirjo Koskenrouta DC 
LC Uusikaupunki/Meretar

täviin ja haasteisiin toiminnassamme. On 
täysin ymmärrettävää, että on ajanjakso-
ja kun joudumme priorisoimaan työ- tai 
kotielämää etusijalle. Meistä jokainen 
on varmaan miettinyt itsekseen uutta 
tehtävää, vain rohkeus ottaa se askel on 
mietityttänyt. Toisille ”hyppy tuntemat-
tomaan” on helpompaa, halun ohjatessa 
uuden oppimista. 

Tehtävä piirissä, esimerkiksi lohkon ja 
alueen puheenjohtajana, antaa jäsenelle 
paljon uutta. Piirin toiminta tulee tutuksi 
ja Lions-toiminta avautuu uudelle tasol-
le. Tapaat paljon jäsenistöämme, vierailet 
klubeissa, olet mukana piirihallituksessa 
ja pääset näin oppimaan paljon uutta. 
Rakennat suhteita, jotka auttavat toimin-
nassa vuosia eteenpäin. Ota rohkeasti ja 
avoimin silmin uusi tehtävä vastaan. Ota 
myös puolisosi mukaan. Olin itse alueen 
puheenjohtajana toimikaudella 2018-
2019 ja sain nauttia mahdollisuudesta 
sekä uuden oppimisesta. Näin jälkikä-
teen katsottuna toimikausi meni yhdessä 

hujauksessa. Oli erilaisia kokoontumisia, 
yhteistä tekemistä ja toinen toistansa 
hienompia juhlia. Kausi huipentui Maa-
rianhaminassa piirin vuosikokoukseen 
ja vuosijuhlaan. Samalla tuli kokeiltua 
kasinon saloja ja pelin huumaa. Hieno 
vuosi.

On hyvä olla muutoksessa mukana. Us-
kalla ottaa uusia toimia, se on mielen-
kiintoista ja palkitsevaa.

Älä turhaan kursaile.

Olli Välimäki
LC Raisio/ Martinus
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LC Naantali-Raisio

Lottien hemmottelupäivä
LC Naantali-Raisio kutsui perintei-
sesti Lotat ja Pikkulotat hemmot-
telupäivään Naantalin Kylpylään.  
Lotat ovat tehneet maanpuolustus-
työtä vaikeissa olosuhteissa. Heillä 
on ollut valtava merkitys Suomen 
itsenäisyyden säilyttämisessä. 

Siksi klubimme järjestää vuosittain 
heille virkistävää toimintaa. Lou-
naan lisäksi olivat presidenttimme 
Irma Jusleniuksen ja kirkkoherra 
Jouko Henttisen tervehdykset sekä 
runonlausuntaa ja kuorolaulua.

Martti Suosalo esiintyi 30.3. täy-
delle katsomolle Naantalin Urhei-
lutalolla. LC Naantali-Raisio järjesti 
hyväntekeväisyysillan, jonka tuot-
to käytettiin Lottien ja Pikkulottien 
hemmottelupäivään.Näyttelijä Martti Suosalo
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Merettarien 
Runokuoro
Uudenkaupungin Merettarien toimintaan on kuulunut 
alusta asti tunnelman tekeminen.

Onpa ollut kyseessä joko toritapahtuma, 
messut, katukuva tai itsenäisyyspäivän 
juhlallisuudet, Merettaret ovat valmis-
taneet tilaisuuden tunnelmaan sopivan 
esityksen. Runokuoron rivissä on 5-7 
lausujaa.

Kuoron johtajana on toiminut alusta 
asti Helena Rantanen.

Runokuoron esitykset saivat alkunsa 
siitä, että juhlimme omaa kevätjuhlaam-
me Flooran päivänä seitsemän vuotta 
sitten. Päivän kunniaksi pukeuduimme 
kukkaisiin asuihin, hattuihin ja huivei-
hin. Ja ohjelmakin oli keväisen kuk-
kainen. Muutaman viikon päästä Uu-
dessakaupungissa oli Kukkamessut. Ja 
mistäs sinne ohjelmaa? No Merettarilta!  
Heillähän oli valmis Runokuoron esitys. 
Siitä alkoivat yleisöesiintymiset.  Alun 
perin tarkoituksemme taisi olla esiintyä 
oman klubimme joulu- ja kevätjuhlien 
esiintyvinä tähtinä. Mutta maine kasvoi 
ja nousujohteisen uran käyrä kipusi.  Oh-
jelmat suunnitellaan ja harjoitellaan kul-
loisenkin tilanteen ja tarpeen mukaan. 
Olemme käyneet Marttojen juhlavuoden 
tilaisuudessa, naapurikaupungin itse-

näisyyspäivän juhlassa, omissa ylei-
sötilaisuuksissamme, Vakka-Suomen 
Sotaorpojen kirkkopyhässä ja Uuden-
kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa. 
Olemme esittäneet klassisista ru-
noista jyhkeisiin isänmaallisiin ja 
kansallisiin aiheisiin ja välillä on 
ollut suorastaan rallatuksia. Olim-
me ylpeitä kun meidät pyydettiin  
esiintymään Suurjuhlassa Turun 
Virastotalolla. Ohjelmassamme 
oli runoja ja aforismeja naisista ja 
miehistä ja näiden välisistä eroista. 
Totesimme, että tämä aihe osui ja 
upposi yleisöön. Sieltä nimittäin 
kuultiin ääni ”Niin just!”

Kuvernöörineuvoston koko-
ukseen Turussa valmistimme 
merellisen ja ympäristötietoisen 
sisällön. Totesimme, että se kävi 
oikeasta johdannosta aiheeseen, 
Itämereen ja puhtaaseen luon-
toon, tunnelman kera. Nousujoh-
teinen uramme jatkukoon... 

Teksti ja kuvat:  
Pirjo Koskenrouta 

Runokuoro A-piirin yhteisessä Suurjuhlassa Turussa 16.3.2019
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LC Aura

Piirin 
golfkisat 
Alastaron 
kentällä

Lions Golf 107-A
Uudessakaupungissa la 13.6.2020 klo 09.00 
Piirin golf-mestaruuskilpailu

Klubimme sai keväällä lyhyellä valmis-
tautumisajalla järjestettäväkseen  A-pii-
rin golfmestaruuskilpailut. Kisa pelattiin 
Alastarolla 25.5.2019

Sää oli sinä päivänä huono, tuuli ja vet-
tä tuli taukoamatta joka suunnasta. Tästä 
johtuen tapahtumasta ei ole yhtään ku-
vaa.

Samasta syystä muutama pelaaja jätti ki-
san kesken 9 reiän jälkeen.

Hannu Takala

Pelimuoto:   18 reiän pistebogey (PB 0-36) tasoituksin.  Erikoiskilpailut: 
   pisin draivi ja lähemmäs lippua. Sarjat  NAISET/MIEHET

Sarjat:   Osallistumisoikeus lioneilla ja heidän puolisoillaan/seuralaisillaan. 
   Tasoitusraja HCP 54
    
Kilpailumaksu:  Kilpailumaksu 60 euroa, joka maksetaan etukäteen tilille 
   LC Uusikaupunki FI91 5491 0220 1508 53. 
   Sisältää: gree feen, range pallot, aamukahvi, lounas ja vesipullo kierrokselle. 
   Maksamalla. Voit pelata harjoituskierroksen 30 € hinnalla
   Mahdolliset autovaraukset suoraan golfklubilta +35828413060

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 8.6.2020 kello 12.00
   Ilmoita viestissä nimesi, tasoituksesi, golfseurasi, sähköpostisi, puhelimesi ja lionsklubisi. 
   Ilmoittautumiset sähköpostilla jaakko.s.suominen@gmail.com, puh. 040-500 3828
   Pelaajien nimet ja lähtöajat nähtävissä UGK:n kilpailukalenterissa www.ugk.fi

1. PEKKALA, Erkki   Loimijoki Golf   35 bp
2. KUJALA, Pirjo   Salo Golf   32 bp
3. ÄÄRI, Markku   Alastaro Golf   29 bp
3. SIEVÄNEN, Liisa   Salo Golf   29 bp
5. HAKALA, Hannu   Alastaro Golf   28 bp
5. KAIRUS, Leena   Loimijoki Golf   28 bp
7. SILLANPÄÄ, Heikki   Kankaisten Golf  24 bp
7. KYLÄNPÄÄ, Simo   Kankaisten Golf  24 bp
9. KYLÄNPÄÄ, Arja   Kankaisten Golf  23 bp
10. RISKI, Seppo   Alastaro Golf   22 bp
10. AALTONEN, Eeva   Alastaro Golf   22 bp
10. KAINULAINEN, Jari  Revontuli Golf   22 bp
13. LIPSANEN, Mikko   Aurinko Golf   18 bp
14. TOIVONEN, Marjaana  Salo Golf   16 bp
15. VAHTERA, Juha   Alastaro Golf   10 bp

DQ PIENINIEMI, Mika   Salo Golf
DQ SUOMINEN, Timo   Alastaro Golf
DQ TAKALA, Hannu   Alastaro Golf
DQ ANTIKAINEN, Matti  Alastaro Golf

TULOKSETatMerettarien 
Runokuoro
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ELEMENTTEJÄ
maatalouteen ja teollisuuteen

ORIPÄÄN ELEMENTTI OY
www.oripaanelementti.fi • P. 0500 120 190
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Kodikasta asumista 
Raision Kerttulassa
Kerrostaloasumisen helppous yhdistettynä 

ympäroivään luontoon ja lukuisiin erilaisiin 

liikuntamahdollisuuksiin tarjoaa unelmako-

din niin perheille kuin aktiivisille luonnossa 

liikkujille. Raision keskustan välittömässä 

läheisyydessä sijaitseva Kerttula on tunnettu 

lukuisista harrastus- ja ulkoilumahdollisuuk-

sistaan ja alueen välittömässä läheisyydessä 

sijaitsee Kerttulan liikuntahallin lisäksi myös 

päiväkoti, koulu ja K-Supermarket.  

www.tku-rakennus.fi
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SOMERO   P. 02 484 060
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| katehuolto.fi |Soita! 044 210 6720

SANEERAUS- JA UUDISKOHTEIDEN 
VESIKATOT JA VEDENERISTYSTYÖT

KOTIMAISELLA LAADULLA!

PYYDÄ KILPAILUKYKYINEN TARJOUS!

Katopas, kun ka�o on jo kunnossa:
- Prisma Piispanris�
- Motonet Piispanris�
- Koy Orikedon por�
- Paraisten liikekeskus (S-Market Parainen)
- Ker�ulan hoivako�, Raisio

• lämpökatko-ovet • murtosuojaovet • teräslasiovet • desibeliovet  
• liuku- ja taiteovet • Oiva-umpiovet • lasiseinäjärjestelmät

|  
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Jalopeura kiittää lehdessä 
ilmoittaneita yrityksiä ja yhdistyksiä!
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puh. 029 041 2300

Paikallista, nopeaa ja 

joustavaa palvelua - 
Tervetuloa!

www.saastopankki.fi/someronsp
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Kutsu 
Kaikki Leijonat ja puolisot! 

Juhlikaamme yhdessä palkittavia lioneita 
piirimme Suurjuhlassa Melvin Jonesin ja Arne 

Ritarin merkeissä. 
 

Iloista, juhlavaa, rentoa ja 
maukasta menoa! 

 

Ohjelma 
Juhlapuhe, TYKS:n sairaalajohtaja Petri Virolainen 

Arne Ritari -säätiö, pj. PDG Sakari Rahkala 
Suomen Lions-liiton LCIF-koordinaattori 

PCC Heikki Hemmilä 
Laulua, Lempi Saurén 

Ansioituneiden lionien palkitseminen, Lions-
ritariksi lyöminen ja MJF-tunnusten jako 

Tanssimusiikkia, Risto Oinaala ja Roihaus-yhtye 
 

Tiedot juhlassa luovutettavista klubien MJF-
tunnusten saajista sähköpostilla kaksi viikkoa 

ennen juhlaa 
kirsti.seppala@lions.fi  

ja vihittävien Lions-ritareiden Lions-ansioluettelot 
reino.laine@lions.fi 

 

Ilmoittautuminen 
Piirin kotisivuilta ”Ilmoittautumiset” 

(heti tai viimeistään 7.3.2020). 
Illalliskortin hinta on 49 € / hlö ja se laskutetaan 

erikseen sähköpostilla 7.3.2020 jälkeen. 
Kaikki ruuat laktoosittomia. 

Erikoisruokavaliosta tieto suoraan ravintolaan 
puh. 040 7014 503 viimeistään 9.3.2020 mennessä. 

Inbjudan 
Alla lion och partner! 

Låt oss tillsammans fira belönade lion i vårt 
distrikt i tecknet av Melvin Jones och Arne Ritari. 

 
 

Glatt, festligt, lättsamt och 
smakligt! 

 
Program 

Festtal, ÅCUS sjukhusdirektör Petri Virolainen 
Arne Ritari -stiftelsen, ordf. PDG Sakari Rahkala 
Finlands  Lionsförbundets LCIF koordinator 

PCC Heikki Hemmilä 
Sång, Lempi Saurén 

Belöning av förtjänta lion, dubbning av Lions-
riddare och överlämnande av MJF-insignier 

Dansmusik, Risto Oinaala och Roihaus ensemblen 
 

Uppgifter om de som skall tilldelas MJF-insignier 
med e-post två veckor före festen till 

kirsti.seppala@lions.fi 
och meritförteckningen gällande de som dubbas 

till Lions-riddare till 
reino.laine@lions.fi 

 

Anmälning 
På distriktets webbsida ”Anmälningar” 

(genast, eller senast 7.3.2020). 
Supékortets pris är 49 € / person och det 
faktureras skilt per e-post efter 7.3.2020. 

Alla maträtter är laktosfria.  
Meddelande om specialdiet direkt till 

restaurangen tel. 040 7014 503 senast 9.3.2020.
 

Lions A-piirin suurjuhla – Lions A-distriktets storfest 
 

Turussa lauantaina 14.3.2020 klo  17.00 
”Lämmittely” kello 16.00 alkaen 

Ravintola Aitiopaikassa, Itsenäisyyden 
aukio 2 

Åbo lördag 14.3.2020 kl. 17.00 
”Uppvärmning” med början l.16.00 

Restaurang Aitiopaikka, 
Självständighetsplan  2 
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A-piirin vuosikokous 
Turussa valtion virastotalolla 
(Itsenäisyydenaukio 2, Turku) 

lauantaina 25.4.2020

Avaruuden pääkaupunki 
kutsuu leijonia!
Tervetuloa Suomen Lions-liitto ry:n 67. 
vuosikokoukseen Seinäjoelle 5.-7.6.2020!



Kustavi on vastustamaton saaristo-
kunta. Tarjoamme hyvät palvelut 
matkailijoille, vakituisille ja vapaa-
ajan asukkaille.  
 

Tule viettämään Kustaviin 
kokouspäivää. Kustavista 
löytyy useita laadukkaita ko-
kouspalveluiden järjestäjiä ja 
oheisohjelma vaihtoehtoja on 
runsaasti tarjolla kokoustami-
sen oheen. Lisätiedot ja tiedustelut: 

Puh. 02-842 6600 
kustavi@kustavi.fi 

www.kustavi.fi 

CRUSELL MUSIC
FESTIVAL 25.7.-1.8.

2020Oodi ilolle

ANNA ERIKSSON
KAARTIN KOMBO

RETUPERÄN WPK

KESKI-POHJANMAAN KAMARIORKESTERI

feat. Jepa Lambert
CRUSELLIN MATKAPÄIVÄKIRJAT

Crusell-viikon ohjelmassa mm:

Ohjelma julkaistaan kokonaisuudessaan maaliskuussa 2020.
Lippuja konsertteihin myynnissä jo nyt osoitteessa www.lippu.fi

crusellmusicfestivalLisätietoja: www.crusell.fi        


