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PÄÄTOIMITTAJAN
KYNÄSTÄ
Kädessäsi on kauden 2021-2022 Leijonaviesti. Viime talvena kipuilin paljon mielessäni Leijonaviestin kanssa ja mietin
kovasti lehden funktiota kesken kautta julkaistuna. Tuntui
että sen ainut ajankohtainen asia oli kuvernööriehdokkaiden
esittely. Siitä päätinkin lähteä ehdottamaan, josko siirtäisimme lehden julkaisua heti kauden alkuun niin voisimme paremmin esitellä lehdessä tulevaa kautta ja siten siirtää lehden
katsantakantaa enemmän tuulilasiin takalasin sijaan. Lehteä
voisi tietenkin muutenkin uudistaa, mutta julkaisuajankohdan
siirtäminen oli nyt ensimmäinen kokeilu tulevaisuuteen. Toivottavasti ajankohta saa positiivisen vastaanoton.

Tällä kaudella lähdemme uudistamaan pienin askelin myös
ulkoista viestintäämme sosiaalisessa mediassa. Jätämme piiritason viestinnän vähemmälle, koska se ei tunnu tavoittavan
kuin vain omia jäseniämme ja sehän ei ole ulkoisen viestinnän
tarkoitus. Jatkossa haluamme kertoa leijonatoiminnasta klubien omien tai alueellisten, kuten esimerkiksi Päijät-Hämeen,
facebook-sivujen kautta. Piiri tulee jatkossakin tuottamaan
päivityksiä, joita toivomme klubien jakavan omilla sivuillaan
tietyillä viikoilla. Eikä tämä kokeilu jää vaan meidän piirin
vaan tarkoituksena on saada aloitettua tämä koko valtakunnan
tasolla. Olenkin mukana valtakunnallisessa leijonien viestintätyöryhmässä, jossa asiaa suunnitellaan ja viedään eteenpäin.
Menemme pienin askelin eteenpäin ja kokeilemalla mikä toimii. Tietenkin välillä tulee takapakkejakin, mutta eteenpäin
etanakin pyrkii vaikka vauhti ei päätä hurmaa.
Antoisaa kautta meille kaikille.
Outi Kyöstilä
Viestintävastaaja
LC Orimattila/Leonat
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PÄÄKIRJOITUS
Yhdessä olemme
enemmän
Tämä teema nousi tärkeänä ajatuksena kertomaan
miten me voimme yhdistää leijonien aktiivisen
toiminnan. Vuonna 2019 aloittelin 2.VDG kautta tutustumalla ensimmäisiin klubeihin C-piirin
alueella. Olen saanut olla läsnä monen klubin kokouksissa. Siitä lämmin kiitos kaikille. Vierailut
ovat opettaneet minulle, kuinka monella tavalla
voimme tehdä hyvää läheisillemme.
Matkani jatkuu vielä monen ihanan klubin vierailulla.
Leijonat ovat aktiivisia ja toteuttavat erilaisia aktiviteetteja monin eri tavoin ja mikä tärkeintä oman
paikkakunnan tarpeiden mukaan. Lainatakseni
kansainvälisen presidentin Douglas X Alexanderin
teemaa: Service from the Hearth / palvelu Sydämestä.
Korona – pandemia on aiheuttanut meille paljon erilaisia muutoksia toiminnassamme. Olemme olleet todella vaikean tilanteen edessä miettiessämme, miten voimme jatkaa aktiviteettien ja
palvelujen suorittamista lähes normaaliin tapaan.
Leijonat ovat näyttäneet, että halumme auttaa
läheisimpiämme on tuonut uusia ideoita siihen,
miten toimimme. Klubikokouksia on järjestetty
erilaisien yhteyksien avulla. Tällä tavalla olemme
pitäneet yllä yhteistä leijonahenkeä ja rakentaneet
yhteistyötä jäsenten keskuudessa. Hyvin voivan
klubin ja jäsenistön on helppo jatkaa yhdessä vahvoin voimin eteenpäin. Toivotan voimia ja iloista
mieltä jokaiselle Leijonalle, Leolle ja puolisolle.

Mitä on lionstoiminta ja 			
miksi me olemme Leijonia?

Meistä jokainen Leijona on varmaan ollut tuon
kysymyksen edessä. Ensimmäistä kertaa ehkäpä,
kun meitä on pyydetty mukaan Leijonaperheeseen.
Vuosien varrella tilanteet ovat muuttuneet ja olemme miettineet päivityksiä. Minä vastaisin tuohon,
että haluamme auttaa, palvella ja vaikuttaa merkittävällä tavalla.
Teemamme ohjaavat mielestäni hyvin leijonien
palvelutyötä. Suomen Lions-liiton teemana on

”Monta tapaa tehdä hyvää”, Lions-liiton puheenjohtaja Sanna Mustosen teemana Tekevä, näkyvä
Lion ja oman piirimme teemana yhdessä olemme
enemmän

Leijonaviesti C-piirin 			
tiedotuslehti

Olet saanut piirin uuden Leijonaviestin luettavaksesi. Toivottavasti olemme onnistuneet tavoitteessamme, kun päätimme siirtää lehden valmistumisen
heti tähän kauden alkuun. Olemme muokanneet
lehden rakennetta siten, että tästä löytyisi mahdollisimman paljon tärkeää tietoa ja apua löytää linkkejä, mistä kysellä koko yhteisen kautemme aikana. Otamme vastaan ruusut ja risut, jotta tulevalla
kaudella voidaan suunnitella mahdollisia uudistuksia tai paluuta aiemmin lehden malliin. Kiitos jo
etukäteen palautteesta.
Toivotan C-piirin Leijonille toimintaan iloista
mieltä, innostusta yhteisen kauden aikana toteuttaa aktiviteetteja ja palvelutehtäviä. Olemmehan
valmiina näyttämään, että Leijonissa on yhdessä
voimaa. Toiveikkuus uuteen normaaliin palaamiseen on virinnyt.

Eija Björkbacka
Piirikuvernööri 2021–2022
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Tervehdys teille C-piirin lionit ja leot!
Kansainvälinen järjestömme on ottanut yhdeksi palvelualueekseen ympäristön ja saankin heti aluksi onnitella teitä C-piiriläisiä
Suomen Lions-liiton ympäristökilpailun aktiivisin piiri 2021 -nimityksestä. Upeat palveluprojektinne ovat laittaneet kulmia kuntoon
niin luontoon kuulumatonta pois poimien,
vieraslajeja peraten kuin ympäristöä entistäen.
Tekevät leijonat ja leot ovat käveleviä käyntikortteja toiminnastamme ja kun saamme
kumppaneiksemme mukaan toisia toimijoita, moninkertaistamme palveluvoimamme ja
luomme hedelmällisiä yhteistyösuhteita myös
tuleviin projekteihin.
Teemamme tällä kaudella on edelleen Lions –
monta tapaa tehdä hyvää. Se kuvaakin järjestöämme ja sen tuhansia klubeja mitä parhaiten. Emme ole yhden asian liike vaan voimme
kohdistaa voimavarojamme ja energiaamme
kohteisiin, jotka kulloinkin apua tarvitsevat
tai jäsenistöämme kiinnostavat. Perinteisiä
aktiviteetteja on hienoa jatkaa, jos ne edelleen toimivat. Meidän on kuitenkin oltava
valmiita kysymään niin itseltämme kuin yhteisöltämme, mitä muuta voisimme tehdä ja
mihin uuteen meitä voitaisiin tarvita. Uuteen
uteliaasti suhtautuminen on parasta ennaltaehkäisyä urautumiselle ja pitkästymiselle.
Toivon herkkäkorvaisuutta erityisesti uusien
jäsenten suhteen. Mitä kohtaan uudet lionimme kokevat auttamisen paloa? Mikä heitä innostaa? Jos klubi tarttuu uuden jäsenen
ideaan ja lähtee toteuttamaan sitä, todennäköisyys jäsentyytyväisyyteen lisääntyy ja kiinnittyminen toimintaan vahvistuu. Keskustellaan siis klubi-illoissa toiveista ja jäsenten
kokemuksista. Tehdään yhdessä klubeistamme vielä erinomaisempia.
Toivotan teille mahtavaa toimintakautta
2021-22! Pitäkää huolta toisistanne, välittäkää lähimmäisistä lähellä ja kaukana, toimikaa suurella leijonasydämellä!
Sanna Mustonen
Suomen Lions-liiton
puheenjohtaja 2021-22
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LIONS-piiri 107-C ry

LIONS-piiri 107-C ry
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1.Varapiirikuvernööri
1.VDG Ismo Kajaala
LC Riihimäki/Kara
045 315 0677
ismo.kajaala@lions.fi

2.Varapiirikuvernööri,
2.VDG Hannu Ojala
LC Kärkölä
050 375 9620
hannu.ojala@lions.fi

Piirisihteeri Kirsi Suikkanen
LC Kellokoski/Annat
040700 1372
Carlanderintie 3 as 20, 04500 KELLOKOSKI
kirsi.suikkanen@lions.fi

Rahastonhoitaja Hannu Ojala
LC Kärkölä
050 375 9620
Arhamankatu 4,15230 LAHTI
hannu.ojala@lions.fi

Edellinen Piirikuvernööri
IPDG Nina Moilanen
LC Vihti
040 833 9218
nina.moilanen@lions.fi

Kotisivut www.d107c.fi
Facebook www.facebook.com/D107C/
YouTube Lions C-piiri
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Lohkojen puheenjohtajat
I Alue

1 Lohko pj. Teppo Valtonen
LC Hämeenlinna/Tawasti
p.0400 513 887 teppo.valtonen@lions.fi
Klubit:
Hämeenlinna, Hämeenlinna/Renko
Hämeenlinna/Tawasti,Parola, Parola/Fredrikat

2 lohko pj. Annikki Mutta
LC Hämeenlinna/Liinut
040 577 1048 annikki.mutta@lions.fi
Klubit:
Hauho, Hämeenlinna/Aulanko, Hämeenlinna/LiinutHämeenlinna/ Linnattaret, Hämeenlinna/Wanaja, Lammi, Tuulos
3 Lohko pj. Petri Rautio
LC Janakkala/Turenki
p.0400 927 034 petri.rautio@lions.fi
Kubit:
Hämeenlinna/Birger, Janakkala/IdatJanakkala/Turenki,
Tervakoski

II Alue

1 Lohko pj. Ari Pakarinen
LC Loppi/Marski
p.050 355 7289 ari.pakarinen@lions.fi
Klubit:
Hausjärvi, Hausjärvi/Helmi ,Hausjärvi/LukotLoppi,
Loppi/MaijaStiinat, Loppi/Marski
2 Lohko pj. Esa Salonen
LC Riihimäki/Kara
p.050 413 0395
esa.salonen@lions.fi
Klubit:
Riihimäki, Riihimäki/Kristalli, Riihimäki/Mixed,
Riihimäki/Uramo-Kara
3 Lohko pj. Satu Järvinen
LC Forssa/Flores
p.040 513 4517 satu.jarvinen@lions.fi
Klubit:
Forssa, Forssa/Flores, Forssa/Jokivarsi,
Forssa/Kuha, Forssa/Wahren, Tammela
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III Alue
1 Lohko pj. Sirpa Kilpeläinen
LC Lahti /Vellamot
p.050338 4881 sirpa.kilpelainen@lions.fi
Klubit:
Lahti, Lahti/Vellamot, Lahti/Vesijärvi

2 Lohko pj. Anne Vanhala
LC Lahti/Ankkurit
p.040 582 1582 anne.vanhala@lions.fi
Klubit:
Lahti/Ankkurit, Lahti/Kariniemi,
Lahti/Laune, Lahti/Masto

IV Alue

1 Lohko pj. Kirsi Tevajärvi-Pärssinen
LC Asikkala /Kanava
p.040 756 1166 kirsi.tevajarvi-parssinen@lions.fi
Klubit:
Asikkala, Asikkala/Kanava, Asikkala/PäijänneKuhmoinen,
Padasjoki

2.Lohkon pj. Outi Kyöstilä
LC Orimattila/Leonat
p.044 548 2260 outi.kyostila@lions.fi
Klubit:
Nastola, Nastola/Helmet, Orimattila,Orimattila/Leonat, Orimattila/Viljamaa

3 Lohko pj. Heikki Palo
LC Salpakangas
p.045 235 8645 heikki.palo@lions.fi
Klubit:
Hollola, Hollola/Kapatuosio, Kärkölä, Salpakangas
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V Alue
1 Lohko pj. Mikko Korpinen
LC Jokela
p.050 438 7887 mikko.korpinen@lions.fi
Klubit:
Kellokoski, Kellokoski/Annat,
Kerava, Kerava/Kivi,Jokela
2 Lohko pj. Erkki Tolonen
LC Järvenpää/Jean Sibelius
p.040 501 0612 erkki.tolonen@lions.fi
Klubit:
Tuusula, Tuusula/Hyrylä, Tuusulanjärvi, Järvenpää,
Järvenpää /Ainot, Järvenpää/Jannet,
Järvenpää/Jean Sibelius,Järvenpää/Vennyt ja Jussit

VI Alue

1 Lohko pj. Elisa Jääskeläinen
LC Hyvinkää/Höffinga
p.040 76 4743 elisa.jaaskelainen@lions.fi
Klubit:
Hyvinkää, Hyvinkää/Höffinga, Hyvinkää/Paavola,
Hyvinkää/Puolimatka Hyvinkää/Sveitsi,
Hyvinkää/Viertola

2 Lohko pj. Paula Fagerroos-Hautala
LC Klaukkala/Leat
p.050 370 9845 paula.fagerroos-hautala@lions.fi
Klubit:
Klaukkala, Klaukkala/Leat, Nurmijärvi,
Nurmijärvi/Kanerva,Nurmijärvi/Rock, Rajamäki

3 Lohko pj.
Klubit:
Karkkila, Pusula, Vihti
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GST Palvelu- ja varainhankinta Raija Alonen
LC Hämeenlinna/Linnattaret
p.050 407 8863 raija.alonen@lions.fi
Joulukortit, arvat, LCI-Forward

GMT jäsenohjelma Tarja Salomäki
LC Hämeenlinna/Liinut
p.040 5797709 tarja.salomaki@lions.fi

GLT Koulutus ja Piirineuvoja
Nina Moilanen
LC Vihti
p.040 833 9218 nina.moilanen@lions.fi

Viestintä ja PR Outi Kyöstilä
LC Orimattila/Leonat
p.044 548 2260 outi.kyostila@lions.fi

Webmaster Osmo Niiranen
LC Lahti/Vesijärvi
p.040 508 7588 osmo.niiranen@lions.fi

Kunnia ja PDG Nina Moilanen
LC Vihti
p.040 833 9218
nina.moilanen@lions.fi
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Kokous/Tapahtumat Päivi Benjaminsson
LC Nurmijärvi/Kanervat
p.0400 605250 paivi.benjaminsson@lions.fi

Nuoriso-ohjelma Minna Kurki
LC Riihimäki/Mixed
p.040 517 1836 minna.kurki@lions.fi

Leo-johtaja Lauri Vainio
LC Hämeenlinna/Birger
p.040 558 7888 lauri.vainio@lions.fi

Lions Quest Merja Kivilahti
LC Nurmijärvi/Kanervat
p.040 567 5871
merja.kivilahti@lions.fi

Päihdetyö, 2 pääomaa, Markku Rantala
LC Järvenpää
p.040 831 0003 markku.rantala@lions.fi

Ympäristö, Anne Vanhala
LC Lahti/Ankkurit
p.040 582 1582 anne.vanhala@lions.fi
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Sri Lankan Lions-ystävät ja Kummilapset
Matti Paavola
LC Lahti
p.040 544 1228 matti.paavola@lions.fi

Veteraaniohjelma Matti Kulmala
LC Tuusula
p.040 538 5515 matti.kulmala@lions.fi

Joulupata Vesa Rauttu
LC Järvenpää /Jean Sibelius
p.040 550 8445 vesa.rauttu@lions.fi

Rauhanjuliste Kirsi Tevajärvi-Pärssinen
LC Asikkala/Kanava
p.040 756 1166
kirsi.tevajarvi-parssinen@lions.fi

LCIF Kaisa Vainio
LC Janakkala/Iidat
p.040 581 9834 kaisa.vainio@lions.fi

AR-säätiö Ritva Kajaala
Lc Riihimäki/Kristallit
p.040 587 9915 ritva.kajaala@lions.fi
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KiTeNet- näin piirissämme kampanja tehdään
KiTeNet-Kampanjamme on lionien tapa olla vahvistamassa nousevaa sukupolvea. Olettehan mukana! Myös
teidän paikkakuntanne lapset ja perheet tarvitsevat tukea keskenäiseen vuorovaikutukseen ja internet-maailmaan saloihin!
Uskoa Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen (KiTeNet)-kampanjan tärkeyteen on luonut median monet
avaukset. Niissä on puhuttu lasten psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä, syrjäytymisestä, oppimisesta, groomingista ja häirinnästä.Internetissä opitaan monia hyviä
taitoja. Samanaikaisesti joka viides lapsi kokee itsensä
kiusatuksi netissä ja yli 50 %:n lähipiirissä on ollut kiusaamista (MLL).
Mitä vanhemmat tarvitsevat luotsatakseen lapsiaan terveeseen mediankäyttöön?
Kampanjamme keskeisiä painopisteitämme ovat: Ohjataan lapsia terveeseen itsensä suojelemiseen internetissä,
toisen oikeuksia kunnioittavaan ja rikokset tunnistavaan
nettikäyttäytymiseen sekä tuetaan vahvasti lasten ja heidän vanhempiensa yhteyttä.
Kampanajan markkinointi alueellamme tapahtuu välineenä aluelehdet, klubiemme ja piirimme FB, Youtube ja
Insta. Kirjoitusaihio medialle on nettisivuillamme, johon
klubit voivat lisätä asioita tarpeen mukaan.
Mitä SLL ja piirit tarjoavat avuksi: Nettisivut, joilla on käyttöopas, videoita ja toimintaohjeet klubeille ja
valituille vastuuhenkilöille sekä tiedotusmateriaali. Videoilla on mm. oma esittelymme ja asiantuntijoiden sekä
lasten puheenvuoroja. Kampanjan aineiston lionit tarjoavat ilmaiseksi kouluille yhteistoimintapäivinä ja vanhempainilloissa. Oppaassa vanhemmat saavat vastauksia
tärkeimpiin kysymyksiinsä ja hyviä keskustelun aiheita
yhteisiin tilaisuuksiin sekä lasten kanssa keskusteluihin:
Miten kännykän käyttöä seurataan? Miten olla lapsen
rinnalla digimaailman karikoiden välttämiseksi? Mitkä
ikärajat ovat merkityksellisiä ja miksi? Mistä apua vaaratilanteissa?
Syvempää perehtymistä varten sivuilta löytyvät linkit tietolähteisiin, ajankohtaista faktatietoa asian nykytilasta ja
esimerkkejä lapsen tarvitsemista mediataidoista. Sähköisenä materiaalimme löytyy netistä https://lions-fi.sites.
avoine.com/kitenet-kiusaamisesta-terveeseen-nettikaytokseen/.
Infoa klubien ja piirien vastuuhenkilöille: Ensimmäisen asiantuntijawebinaarin taltioitu nauhoitus, Webinaari
16.9 kampanjan, webinaari vastuuhenkilöille syyskuussa. Liiton
nettisivustoilla on tukea ja infoa
mm. klrjeet klubeille ja kouluille,
tukilinkit ja kysymismahdollisuus sekä FB-sivut lionien ajatustenvaihtoon.
Klubien avaintehtävänä on keskustelutilaisuuden järjestäminen
koulun, vanhempainyhdistysten
tai opettajan kanssa. Tilaisuuden

alustajan valinta on klubikohtainen ratkaisu, Näiden vanhempainiltojen vetäjäksi on ajateltu leijonaa, vaihtoehtoina opettaja, MLL:n asiantuntija, poliisi. Ulkopuolisten
tapauksessa klubi maksaa luennoitsijapalkkion. Mutta lionit ovat mukana ainakin aloittamassa tilaisuuden
ja mm. kahvittamassa. Materiaalipankkimme, jossa on
valmis ppt-esitys iltaan, tarkoitus on tukea lionien omaa
roolia keskustelun alustajana ja vertaistukena.
Käytännön toimien ohjeet ovat Kitenetin sivuilla, joilla on myös ohjeet- ASKELEET ONNISTUNEESEEN
VANHEMPAINILTAAN. Se sisältää KiTeNet -kampanjamateriaalit, Esivalmistelut, Toteutusvaihtoehdot,
Järjestelytehtävät, Vanhempainiltamallit.
KiTeNet -vanhempainilta on parhaimmillaan koulun
ja kodin kasvattajien tietojen ja ajatusten vaihtoa ja samanikäisten huoltajien vertaistukea. Avoin ja turvallinen
keskusteluyhteys kotona tukee lapsen tervettä kasvua.
Haluamme olla järjestämässä vanhempainiltoja, joissa
kodin aikuiset voivat istua kuin kahvilaan yhdessä turvallisessa ilmapiirissä, ystävien keskellä. Jokainen uskaltaa kertoa ajatuksistaan, tunteistaan ja kokemuksistaan ja
kuunnella toisia.
Näkökulma näissä on oman lapsen tukeminen. Materiaali on suunniteltu noin 10-vuotiaille (8-12). Tavoitteenamme on myös tukiverkoston rakentaminen lapsille ja
aikuisille yhdistämällä eri perheiden voimavarat.
Olkaa yhteydessä piirinne KiTeNet-yhteyshenkilöön ja
lähikouluun.
Klubeille ilta on jaetulla materiaalilla vaivaton ja mielekäs
aktiviteetti lasten hyväksi! Aloittakaa KiTeNet-vanhempainillan suunnittelu jo tänään!

Terveisin C-piirin Kitenet-yhdyshenkilö
Merja Kivilahti
Merja.kivilahti@icloud.com
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Koulutuksesta ideoita, intoa ja osaamista
Jäsenemme palvelevat monin tavoin. Jotta palvelu ja klubin
toiminta sujuisivat mahdollisimman sutjakkaasti, on järjestöllämme tarjolla lukuisia mahdollisuuksia opiskella, kehittää
itseämme ja klubejamme ja valmistautua eri virkojen hoitamiseen. Katsotaan kuinka:

C-piirin koulutuksen perusrungon muodostaa klubivirkailijakoulutus. Tavoitteenamme on, että 70% tulevista
presidenteistä ja sihteereistä osallistuu valmennukseen.
Valmennukset järjestetään pääsääntöisesti talvi- ja kevätkaudella ja niitä täydennetään tarpeen mukaan syksyn piirifoorumin yhteydessä. Haluamme myös vahvistaa klubien
viestintää sosiaalisessa mediassa, tuoda uusia aktiviteetti-ideoita ja pilotoida brändi-ajattelua.

Jokaisen ulottuvilla on MyLionin Oppimiskeskus, josta
voit löytää eväitä niin klubissa kuin työelämässäkin toimiPresidenttikoulutus on kaksiosainen. Ensimmäinen koumiseen. LCI:n kotisivuilta löytyy resurssikeskus https://
lutus järjestetään helmikuussa, jotta tuleva presidentti voi
www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resourKoulutuksesta ideoita, intoa ja osaamista
huomioida toimintasuunnitelmansa teossa myös piirin ja
ce-center, jossa on valtavasti järjestöömme liittyvää dokuLiitonsujuisivat
tärkeät tulevan
kauden painopistealueet.
Jäsenemme mm.
palvelevat
monin
tavoin. Jo0a
palvelu ja klubin toiminta
mahdollisimman
sutjakkaas7, on Toisen
mentaatiota,
e-kirjoja
eri tehtäviin,
markkinointimakoulutuksen
jälkeen
1-varapresidentti
on valmis
uuteen
teriaalia,
klubi- ja
jäsenoppaita.
LCI-instituutti opiskella,
järjestää kehi0ää itseämme ja klubejamme ja valmistautua
järjestöllämme
tarjolla
lukuisia mahdollisuuksia
eri virkojen
kauteen
ja
hän
tuntee
mm.
johtamiskoulutusta
yhteistyössä
hoitamiseen. Katsotaan
kuinka:Lions-liiton kanssa.
Lions-liiton kotisivujen koulutusosiosta https://www.
V liiton ja piirin toimintasuunnitelmat
Jokaisen ulo0uvilla löytyy
on MyLionin
Oppimiskeskus,
josta voit löytää eväitä
niin klubissa
kuin työelämässäkin
toimimiseen.
lions.fi/koulutus-1/
jokaiselle
jäsenelle tarpeellista
huomioitavaksi
omassa
toimintasuunnitelmassa
lion-tietoutta.
Liiton
tavoitteena
on luoda
oppipolku tuoLCI:n ko9sivuilta
löytyy
resurssikeskus
h0ps://www.lionsclubs.org/ﬁ/resources-for-members/resource-center,
jossa on
V
tärkeät
kuukausittaiset
ja
vuotuiset
maan
erilaiset
lions-tehtävät
jokaisen
jäsenen
ulottuville.
valtavas7 järjestöömme lii0yvää dokumentaa7ota, mm. e-kirjoja eri tehtäviin, markkinoin7materiaalia, klubi- ja
tapahtumat klubissa ja piirissä
Piirien
käyttöön
tuotetaan verkkokoulutusalusta,
jolle voi- yhteistyössä
jäsenoppaita.
LCI-ins9tuu=
järjestää johtamiskoulutusta
Lions-liiton kanssa.
daan rakentaa itseopiskelukursseja jäsenille.
V vastuut, tehtävät ja vuosikellon.

Lions-liiton ko9sivujen koulutusosiosta h0ps://www.lions.ﬁ/koulutus-1/ löytyy jokaiselle jäsenelle tarpeellista lion7etou0a. Liiton tavoi0eena on luoda oppipolku tuomaan erilaiset lions-tehtävät jokaisen jäsenen ulo0uville. Piirien
käy0öön tuotetaan verkkokoulutusalusta, jolle voidaan rakentaa itseopiskelukursseja jäsenille.

Esimerkkejä järjestön tarjoamista koulutuksista ja opiskelumateriaaleista:
Esimerkkejä järjestön tarjoamista koulutuksista ja opiskelumateriaaleista:

piiri
kaikki jäsenet

klubivirkailijat
presiden7t

sihteerit
rahastonhoitajat
vies7ntävastaavat

jäsen- ja palvelujohtajat

piirivirkailijat

lohkon puheenjohtajat
alueen puheenjohtajat
piirisihteerit
piirikuvernöörit
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sosiaalinen media
brändi
ak7viteeMpajat
uuden jäsenen koulutus
klubin voimavalmennus

lii>o
x

presidenMkoulutus
brändi
Move
klubin voimavalmennus
sihteerikoulutus
rahastonhoitajakoulutus
vies7ntä
sosiaalinen media
brändi
brändi
lpj-koulutus

LCI
Resurssikeskus
Oppimiskeskus
x
ryhmätyöskentely
tavoi0eenase0elu
päätöksenteko
delegoin7
muutosjohtaminen
x

x
x
x

LCI
Ins7tuuM
ELLI
RLLI

oppipolku
SWOT
LCIF
klubin kehi0äminen
oppipolku
oppipolku

x
x
x
x
x

x
x
x
x

ALLI
FDI
LCIP
oppipolku

C-piirin koulutuksen perusrungon muodostaa klubivirkailijakoulutus. Tavoi0eenamme on, e0ä 70% tulevista

Sihteeri- ja rahastonhoitajakoulutukset valmistavat virkailijat hoitamaan tehtävänsä menestyksellä. Erityinen
painopiste on raportoinnin sujumisella heti kauden alusta alkaen. Raportointi tekee toimintamme näkyväksi, ja
se on osa sisäisen lions-yhteishengen rakentamista. Kun
tunnemme palvelumme vaikuttavuuden, voimme viestiä
entistä innostavammin myös yleisölle.
Lohkon puheenjohtajien ja toimikuntapuheenjohtajien
osaamisen vahvistaminen on tärkeää, jotta he voivat palvella klubeja parhaiten. Tavoitteenamme on, että kaikki
tulevat lohkon ja toimikuntien puheenjohtajat osallistuvat
valmennuksiin, joita tarjoaa myös Lions-liitto.
Suomen Lions-liiton brändityöryhmä on aloittanut työnsä
jo keväällä 2021. Kesäkuussa tehtiin jäsenkysely sisäisen
leijonan löytämiseksi ja arvojemme syväluotaamiseksi.
Näiden tulosten pohjalta kehitetään yhdessä Liiton ja
naapurimme B-piirin kanssa brändi- ja markkinointikoulutus klubeille, jota pilotoidaan jo tällä kaudella myös
C-piirissä. GAT-ryhmälle, eli klubin presidentille, jäsen-,
palvelu-, koulutus- ja viestintävastaaville suunnatun Klubin voimavalmennuksen tavoitteena on ryhmätöiden ja
koulutuksen kautta löytää ne voimatekijät, jotka pitävät
meitä yhdessä ja jotka herättävät kiinnostusta myös yleisössä. Klubien viestinnässä näitä löytöjä käytetään johtotähtenä – vahvistuen samalla itse.

Sosiaalinen media alueellisena viestivälineenä on edullisuutensa ja tavoittavuutensa takia jatkossa edelleen keskeinen kommunikaatiokanavamme. Tarjoamme somekoulutusta niin aloittelijoille kuin klubin viestintävastaaville.
Uudet jäsenet tulevat ja jäävät, kun saavat hyvän perehdytyksen lions-toimintaan heti alussa. Uusien jäsenten
koulutusta järjestetään tarpeen mukaan. Olkaa yhteydessä
lohkonne puheenjohtajaan, niin järjestämme koulutuksia
lohko- ja aluekohtaisesti.
Miten pääset koulutuksiin? Verkkokoulutukset ovat käsiesi ulottuvilla tietokoneellasi. Piirin koulutukset löydät
kotisivuiltamme https://www.d107c.fi/koulutus . Viime
kaudella saamaamme kokemusta etäkoulutuksista ei heitetä hukkaan, mutta kyselyissä saadun palautteen perusteella
tärkein koulutuksen anti on muiden lioneiden tapaaminen
ja ’vertaiskeskustelu’. Tätä on vaikea saavuttaa etänä. Siksi koulutukset pääsääntöisesti järjestetään paikan päällä
mahdollisimman osallistavina niin, että lähdet niistä riemumielellä kotiin – reppu täynnä ideoita klubitoimintaan.
Otahan yhteyttä:
GLT Nina Moilanen
040-833 9218
nina.moilanen@lions.fi
LC Vihti

15

Yhteistyötä, ideointia ja tukea
klubien toimintaan

Jäsentoimiala, GMT Tarja Salomäki
Klubien hyvinvoinnin tueksi jäsentoimiala tarjoaa valmennusta ja työkaluja jäsenhuoltoon ja jäsenhankintaan. Valmennuksissa jäsentoimialan kokonaisuus jaetaan pienempiin osa-alueisiin ja klubien toiveiden mukaisiin aiheisiin.
Alueelliset valmennukset otetaan käyttöön – näissä huomioidaan alueen erityispiirteet, jotta koulutuksista ja toteutettavista projekteista saadaan kaikki hyöty irti. Yhdessä löydämme uusia tapoja kohdata yleisöä ja monipuolistaa
klubien palvelutarjontaa sekä lisätä yhteistyötä klubien
kesken sekä muiden alueen toimijoiden kanssa.
Piirimme kotisivun jäsenohjelma-välilehdeltä löytyvät jäsenresurssit, johon on koottu muutamia LCIF:n laatimia
työkaluja klubin kehittämiseen, jäsenviihtyvyyteen ja jäsenhankintaan liittyen. Näiden lisäksi piiri tuottaa klubien
käyttöön materiaalia ja tietoutta, jota voi hyödyntää niin
jäsenhankinnassa kuin jäsenviihtyvyyden toteuttamisessa.
Viime kaudella piirin klubeille tehdyn kyselyn perusteella
jäsenhankinta-aktiviteetit toteutetaan pääasiassa palvelutai varainkeruuaktiviteettien yhteydessä. Viime kaudella
rakennettu messupaketti on klubien lainattavissa erilaisiin
jäsenhankintatilaisuuksiin. Onnenpyörä kysymyksineen ja
muine oheistuotteineen on tehty helpottamaan kontaktointia yleisötilaisuuksissa sekä vahvistamaan lionstoiminnan näkyvyyttä ja tunnettuutta. Paketti kannattaa varata
ajoissa, tällä hetkellä varauksia on jo muutama.
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Paketti sisältää:
V
V
V
V

V
V

onnenpyörä kysymyksineen
pientä puuhaa lapsille
arvontalipukkeet

jaettavat esitteet
’Tuhansien leijonien maa’
jaettavat heijastimet

roll-up, winder ja lions-pöytäliina

Jäsentoimiala kulkee käsi kädessä koulutus-, palvelu- ja
viestintätoimialojen kanssa. Yhteistyö tulee tälläkin kaudella olemaan tiivistä ja pyrimme kehittämään lisää työkaluja, jotka auttavat klubeja vahvistamaan toimintaansa
ja jäsenistöään. Klubien toimintaa ja rekrytointia tukevaa
sisältöä lisätään sosiaalisessa mediassa. Liiton brändi- ja
viestintätyöryhmät tuottavat osan materiaalista sosiaaliseen mediaan klubien jaettavaksi omilla sivuillaan. Näitä
resursseja hyödyntäen klubi voi lisätä näkyvyyttään paikkakunnalla.
Aktiivista ja mielenkiintoista toimintakautta toivottaen,
Tarja Salomäki
LC Hämeenlinna/Liinut
tarja.salomaki@lions.fi

Teemakuukausilla ja aktiviteettipankilla
virtaa kubitoimintaan
Toinen kausi piirin GST-koordinaattorina alkaa ja
suunnitelmia kauden suhteen on monenlaisia, mutta haittaako korona meitä vielä tulevalla kaudellakin
niin, ettei kaikkia suunnitelmia päästä toteuttamaan
jää nähtäväksi.
Tavoitteenani on raportoinnin parantaminen koko
piirin alueella, opastusta ja ohjeita on luvassa kaikille
raportoinneista vastaaville.
Lisäksi toiveenani on, että viimekauden alussa luodut
teemakuukaudet alkaisivat elää klubien toiminnassa
ja niitä saataisiin kehitettyä lisää. Ideoita teemakuukausien suhteen olisi myös kiva saada klubeilta ja
kuulla millaisia ideoita teemoista on saatu.

Aktiviteettipankin työstäminen jatkuu myös edelleen ja siinäkin kehitystyössä kaipailen klubien apua.
kotisivuilla on aktiviteettipankkiin laitettu jokaisen
aktiviteetin kohdalle tila mihin voi kirjata ne klubit
jotka kyseistä aktiviteettia ovat tehneet, näin klubiin
uutta aktiviteettia suunnitellessa voi kysäistä apua
ja kokemuksia jo kyseistä aktiviteettia suorittaneilta klubeilta. Yhteistyöllä saamme paljon enemmän
aikaiseksi.
Palveluterveisin Raija
GST Raija Alonen,
LC Hämeenlinna/Linnattaret

Kumppanuushankkeina tulevalla kaudella jatkuvat Leijonaemojen kanssa tehtävä yhteistyö ja Lastenklinikoiden kummien kanssa kumppanuus jatkuu edelleen ja toivottavasti tulevalla kaudella päästäisiin tekemään yhdessä hyvää lasten syöpätautien hoidon,
hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehittämiseksi Suomessa.
Tässä vielä teemakuukaudet listattuina:

Elokuu ”Huumeet”, tietoa ja apua niistä eroon pääsemiseksi
Syyskuu ”Tullaan tutuiksi”, klubien viihtyvyyteen ja tutustumiseen paneutumista
Lokakuu ”Hyvän teon aikaa”, lokakuussa vietetään Hyvän Päivää 8.10. sen ympärille voi
rakentaa monenlaista hyvää tekoa
Marraskuu ”Joulukorteilla iloa”, joulukortteilla voi ilahduttaa yksinäisiä ihmisiä, niitä voi
lähettää läheisille ja sukulaisille ja mikä parasta niiden myynnillä saadaan varoja nuorisotyöhön
.Joulukuu ”Jouluiloa kaikille”, nuorisoarpojen myyntiä, joulupataa, erilaisia ruoka- ja lahja
keräyksiä, joulukonsertteja, joulujuhlia.
Tammikuu ”Kuntoillen vuosi käyntiin”, tammikuun klubitapaamisiin jokin liikunnallinen
teema
Helmikuu ”Ystävällisiä tekoja”, ystävänpäivään liittyen helmikuussa voidaan tehdä vaikka
klubivierailuja
Maaliskuu ”Katseet kohti kevättä”, esim. suunnittelua erilaisiin ympäristötekoihin
Huhtikuu ”Ympäristöä kunnioittaen”, toteutetaan erilaisia ympäristön hyvinvointiin liittyviä
aktiviteetteja.
Toukokuu ”Kevät on juhlien aikaa”, stipendien jakamisen aikaa
Kesäkuu ”Kesäisiä tapahtumia”
Heinäkuu ”Lomaillaan ja aloitellaan uutta toimintakautta”
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Kondiksen toiminta-ajatuksena on tarjota kokonaisvaltaista tukea perheille, jotka ovat kohdanneet
arjessaan huumeet ja sen tuomat ongelmat. Yhdistys järjestää huumeidenkäyttäjien läheisille vertaistuki
ryhmiä ja nuorille ennaltaehkäisevää huumeidenvastaista valmennusta. Toimimme myös linkkinä läheisten
käyttäjän ja viranomaisten välillä. Annamme konkreettisia välineitä elämänhallintaan niin läheisille kuin käyt
täjillekin. Tilanteen vaatiessa toimimme nopeasti ja tehokkaasti sekä etsimme läheisille ja käyttäjille nopeim
man tavan ja reitin saada itselleen apua, tukea ja hoitoa.

Taistelu päihdeongelmaa vastaan;
Kaksi pääomaa
Me kaikki yhdistyksen perustajat, Maria Thelen,

Jukka Riipinen ja Minna
Leskinen
huuHyvät C-piirin Leijonat, nuorten huumeidenkäyttö
on
laan jaolemme
parhaimmillaan
on.
meidenkäyttäjien läheisiä. tiedämme siis mistä puuseilla C-piirin klubien alueilla lähtenyt
voimakkaaseen
Uskomme,
että
avoin
ja
kokehumme ja mitä perheissä tapahtuu, kun joku tai
musperäinen
huumevalmennus
kasvuun. Käyttäjät ja välittäjät ovat yhä nuorempia,
asenteet
jotkut perheenjäsenistä ovat sairastuneet huumeriippuvuuteen.
nuorten keskuudessa yhdistetmiedoiksi koettuja huumeita ja lääkkeitä
kohtaan ovat lieventyneet.
tynä soveltuvilta osiltaan tutkiMeillä kaikilla kolmella on pitkä aikainen läheiskoNuorison tietämys aineiden vaikutuksista,kemus.
niiden Sen
aiheuttamasmustiedon esilletuomiseen,
voi
lisäksi Maria on kouluttautunut
kokeMinna taas
on kouluttautunut
ta riippuvuudesta ja sen seuraamuksistamusasiantuntijaksi.
on ylioptimistinen.
saada
aikaan asennemuutoksen. Kukaan meistä ei etukäteen
lähihoitajaksi,
suuntautumisentiedä,
päihdeja mielenRiippuvuussairauden puhkeamista ja osumista
omalle kohdalmiten
riippuvuuteen taipuvainen eli addiktiivinen perterveystyö. Jukka taas on pitkän kokemuksen kautta
le ei pidetä lainkaan todennäköisenä, ja siksi
päihderiippuvuusoonallisuus
itse kukin on. Voisinko minä tulla riippuvaisekperhekeskeisen huumetyön kokemusasiantuntija.
den seuraamuksia sekä vaikutuksia vähätellään.
huumeista?
Olisiko se ensimmäinen kokeilukertakin hyvä
Olemme Kondiksen toiminnansivetäjiä
ja pyörittäjiä.
Kauden aikana tullaan lisäämään C-piirin jäsenten tietoisuutjättää väliin?
Tukea ja turvaa
ta pahenevasta ongelmasta ja luodaan toimintamalleja klubien
Kannabiksen vaikutukset käyttäjänsä toimintaan, kehoon
käyttöön paikkakunnilla koko C-piirin alueella.
mieleen
konkretisoimme
kouriintuntuvasti. Puhumme
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Vantaalla Nikinmäessä,
Sipoossa
Ennaltaehkäisevä huumetyö ja kumppanuustoiminta
vaikutuksista
ja seuraamuksista, joita kokemuksen kautta
Nikkilässä, Helsingissä Kontulassa, Espoossa, KuoKondis ry:n kanssa on valmiiksi suunniteltu
ja on vain vailla
olemme havainneet ja huomanneet. Esitämme asiat kiihpiossa, Kokkolassa, Lohjalla, Inkoossa, Tampereelkottomasti,Kotkassa,
tuputtamatta, painostamatta. Annamme oppitoteutustaan, mihin toivottavasti päästäänla,syksyn
2021Klaukkalassa,
aikana.
Lahdessa,
Järvenpäässä,
Kuhmossa
ja Pietarsaaressa. laiden näkemänsä ja kuulemansa perusteella itse tehdä omat
Meillä C-piirissä on nyt, olemalla aktiivisia
ja tarjoamalla
sekä tekemällä yhteistyötä koulujen kanssa, erinomainen
päätelmänsä, onko kannabis haitallista ja vaarallista. Kun
Vertaistuen merkitys läheisen jaksamisessa ja toipumahdollisuus profiloitua piirimme alueella
ennaltaehkäiseolemme
rehellisiä ja avoimia oppilaiden suuntaan, he tulevat
misessa on merkittävässä osassa.
Se on samanlaisten
kokemusten
omaavien
läheisten
toinen
toisilleen
vän huumetyön aktiiviseksi tukijaksi. Jos tiedät, että koulussa
luennon jälkeen
kysymään lisää. Silloin on taas vaikutusantamaa
kokemusperäistä
tietoa,
tukea
ja apua.
mahdollisuus.
tai vaikkapa läheisellä ihmisellä on huumeidenkokeilua tai
Ryhmässä voi turvallisessa ympäristössä kertoa tion itkeä,
valittavissa joko luokkakohtaiset tai massalu–käyttöä, voit olla yhteydessä Kondikseen.
lanteestaan, purkaa tunteitaan,Oppilaille
huutaa, raivota,
ennot. muiden sanauraa, vihata ja rakastaa ja kuunnella
Kondis ry:n perustajat Maria, Jukka ja Minna
manlaisessa tilanteessa olevien tarinoita ja selviytyPäihdetyö - kaksi pääomaa, C-piirin toimialajohtaja
miskeinoja.
Markku Rantala
Hinnoittelu on seuraavanlainen:
Ryhmässä myös etsitään aktiivisesti konkreettisia j

Ryhmässä ei kulisseja tarvitse pitää V
pystyssä,
kaikki
kokemusperäisiä
läheisen omalle jaksa
luokkakohtainen
valmennus 100vaihtoehtoja
euroa per luokka
samassaMaailma
veneessä. Ryhmässä ei tarvitse hävemiselle ja toiminnalle.
Huumeriippuvuus. Elämänhallinnan ovat
menetys.
massavalmennus
auditoriossa tai jumppasalissa 250
tä tai syyllistyä, kaikki tietävät mistäVon
kysymys ja
jota kukaan ei tavoittele. Valmennusta
elämään yhteisminkälaista on elämä kun perheessä euroa
on huumeiJaamme vertaistukea myös suljetussa facebook-ryh
/ massatilaisuus
työssä Lions C-piirin ja Kondiksen kanssa.
denkäyttäjä. Asiasta voi puhua luottamuksellisesti ja
mässä. Virtuaalinen ryhmä mahdollistaa tuen saan
vanhempien
ilta 250
euroa / ilta joilla ei ole fyysises
avoimesti, purkaa ahdistusta, vihaa jaVpelkoja
ja käy- / kotiväen
nin niilläkin
paikkakunnilla,
dä
kriisiä
läpi
yhdessä
muiden
ryhmäläisten
kanssa.
kokoontuvia
ryhmiä.
V lisäksi matkakulut verottajan kulloinkin
Lions C-piirin Leijonat ovat aloittaneet
yhteistyön Kondis
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voimassaolevan ohjesäännön mukaisesti
ry:n kanssa, joka antaa kokonaisvaltaista ja kokemusperäistä apua ja tukea perheille, jotka ovat kohdanneet arjessaan
Leijonaviesti_20-21.indd 4
2/2/2021
Valmennushintoihin ei lisätä arvonlisäveroa, Kondis on
huumeet ja niiden mukanaan tuomat ongelmat. Kondis
yleishyödyllisenä yhdistyksenä alv-vapaa.
järjestää kouluissa oppilaille sekä heidän vanhemmilleen
ennaltaehkäisevää huumevalmennusta elämään keskustelutilaisuuksien ja luentojen muodossa, sekä huumeidenkäytC-piirin Leijona, toimi näin:
täjien läheisille vertaistukiryhmiä joita tällä hetkellä on 15
Ole yhteydessä alueesi koulujen rehtoriin / kuraattoriin / terveydenhoitajaan, ja kerro mahdollisuudesta toteuttaa huupaikkakunnalla Suomessa. Kaikilla valmentajilla on omakohtaista kokemusta asiasta, he ovat kaikki huumeidenkäytmevalmennus yhteistyössä Leijonien C-piirin ja Kondiksen
täjän läheisiä.
kanssa. Kun kiinnostus herää, niin ilmoita siitä Kondikseen
Lions C-piiri on huolissaan nuorista ja siksi olemme päättäJukalle, joka ottaa pallosta kopin ja sopii järjestelyistä ja ykneet lähteä yhteistyöhön Kondis ry:n kanssa. Kohderyhmänä
sityiskohdista suoraan koulun kanssa, ja pitää Leijonat ajan
ovat ensisijaisesti yläasteen oppilaat ja heidän vanhempansa.
tasalla etenemisestä. Näin toimien homma hoituu parhaiten,
Oppilaille suunnattu osuus kestää 60-75 minuuttia ja vanja C-piirin Leijonat profiloituvat omalla alueellaan ennaltahempien osuus 75 - 90 minuuttia. Luentojen kärkenä on
ehkäisevän huumetyön aktiiviseksi tukijaksi.
kannabis, jonka vaikutukset käyttäjäänsä konkretisoidaan
Lions C-piirin ja koulujen yhteyshenkilönä Kondiksessa on
yksinkertaisella ja mieleenpainuvalla tavalla. Oppilasluennot ovat interaktiivisia, ja oppilaita aktivoidaan erilaisilla
Jukka Riipinen, p. 045-679 8801,
kysymyksillä, väittämillä ja ryhmätyöllä. Luentojen vaikute-mail: jukka.riipinen@kondisrf.fi
tavuutta ja mieleenpainuvuutta lisäävät niihin oleellisena
osana kuuluvat läheisten tositarinat, jotka kerrotaan suoraan
Lisää tietoa Kondiksesta löydät alla olevista linkeistä:
ja kaunistelematta. Kaikki kuulijat saavat kokea, millaista
https://www.kondis.net/
huumeidenkäyttäjän ja hänen perheensä elämä pahimmilhttps://www.facebook.com/kondisry
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ARNE RITARI-SÄÄTIÖ
Suomalaisen Lions-toiminnan
tukena 35 vuotta.
C-piirin AR-toimikuntapuheenjohtaja PDG Ritva Kajaala
ARNE RITARI-SÄÄTIÖN AATE
Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Suomen lionsklubien hyväntekeväisyyteen johtavia aktiviteetteja sekä vaalia
Suomen Lions-toiminnan kummin, Arne Ritarin elämäntyötä maamme lionstoiminnan perustamisessa.
Säätiö toteuttaa toimintaansa jakamalla apurahoja Suomen
Lions-liitto ry:n jäsenklubien omille ja yhteisille piiri- tai
liittotason aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin suomalaista lionstoimintaa.
AVUSTUSTOIMINTA
Arne Ritari-Säätiö on toiminut vuodesta 1986 alkaen ja tukenut vuosikymmenien ajan suomalaisten lionsklubien palveluaktiviteetteja niin lasten, nuorten ja ikäihmisten kuin
myös sotaveteraanien hyvinvointia heidän monissa elämänvaiheissaan.
Myös katastrofin kohdatessa säätiöltä on saanut merkittävää
tukea.
Vuosien myötä ovat lisääntyneet myös aktiviteetit, joissa klubi lahjoittaa eteenpäin aineellista hyvää. Tästä esimerkkinä
on parin edellisen kauden kestosuosiksi noussut sydäniskuri
eli defibrillaattori. Tässä on siis kyseessä klubin hallinnoima
aktiviteetti.
Säätiö on jakanut apurahat kahteen eri luokkaan, joiden perusteet löytyvät säätiön kotisivuilta. Sieltä löytyy lomakkeet
ja ohjeet hakemuksen tueksi.
Tärkeintä tässä on, että hakemus liitteineen tehdään ja toimitetaan ennen kuin hanke on aloitettu. Kaikki hakemukset
tulee lähettää AR-toimikuntapuheenjohtajan Ritva Kajaalan kautta.
ADRESSIT
Säätiön adressit on suunniteltu moneen tarkoitukseen käytettäviksi, monien tunteiden tulkiksi niin myötätunnon, kiitoksen kuin myös onnittelujen sanansaattajiksi.
Adressi sisältää viisi erilaista välilehteä ja on mahdollista
käyttää vaihtoehtoisena myös omaa taidetta.
KIITOLLISUUS ON ARVOKAS TAPA
KOHOTTAA MIELIALAA
Arne Ritari-killan jäsenyys
Lions Ritarin arvo on arvostettu kunnianosoitus klubisi ansioituneelle lionille.
Perinteisesti jäsenyys luovutetaan klubin juhlavassa tilaisuudessa, kuten vuosijuhlat. Elämme nyt poikkeusoloissa
ja kokoonnumme pienemmissä ryhmissä. Voimme tehdä
niistäkin arvokkaan juhlan. Joskus vähemmän on enemmän.
Lions-Ritarille luovutetaan arki- ja juhlamerkit sekä kehystetty taulu.
Jäsenyyttä voi hakea klubi tai piiri.
Pro Ritari
Pro Ritarin arvoon kuuluu kaulassa kannettava merkki vitjoineen, miekka sekä kehystetty taulu.

Arvo myönnetään henkilölle, jolla on jo Lions-Ritarin arvo.
Pro Ritariutta voi hakea klubi, klubinsa välityksellä klubin
jäsen tai ulkopuolinen taho.
HUOMIONOSOITUKSET
Arne Ritari-Säätiön sääntöjen mukaan on mahdollista välittää merkkipäivälahjoituksia klubeille Säätiön kautta, jolloin
onniteltava klubi voi käyttää Säätiölle annettua lahjoitusta
osana hakemaansa Lions-Ritariarvoon viimeistään seuraavan toimikauden loppuun mennessä.
Jos klubi ei käytä saatua lahjoitusta em. päivämäärään mennessä, lahjoitus siirtyy Säätiölle.
Syyskaudella järjestetään piirin AR-toimikuntapuheenjohtajan toimesta Seminaari kaikille klubien ARS lioneille!
Arne Ritari-Säätiö järjestää klubien kesken kilpailun adressituotoista eniten hankkineiden kesken.
Palkintoina on I:lle 600€, II:lle 500€, III:lle 400€ ja IV:lle
300€ kunniakirjoineen.
Kilpailuaika 1.7.2021 – 15.4.2022. Laskentaan otetaan mukaan 15.4.2022 mennessä tilatut ja laskulla 17.5.2022 mennessä maksetut adressit. Kilpailuun osallistuvat kaikki Suomen Lions-klubit.
AR-toimikuntapuheenjohtaja PDG Ritva Kajaala on mukana Piirifoorumissa, Aluefoorumeissa, piirihallituksen kokouksissa ja piirin vuosikokouksessa sekä PDG tilaisuuksissa.
Toivotaan, että tapaamme myös seuraavissa tilaisuuksissa:
Piirin ARS ja MJ jäsenien juhla (tammikuu 2022)
Lions-ritarien ja Pro Ritarien Ritarilounas (maaliskuu 2022).
Piirin AR-toimikuntaan tällä kaudella kuuluvat:
Puheenjohtaja Ritva Kajaala, LC Riihimäki/Kristalli
Piirikuvernööri Eija Björkbacka, LC Nurmijärvi/Kanervat
1.varapiirikuvernööri Ismo Kajaala, LC Riihimäki/Uramo-Kara
2.varapiirikuvernööri Hannu Ojala, LC Kärkölä
Lpj Elisa Jääskeläinen, LC Hyvinkää/Höffinga
Lpj Petri Rautio, LC Janakkala/Turenki
Lpj Kirsi Tevajärvi-Pärssinen, LC Asikkala/Kanava
Lpj Teppo Valtonen, LC Hämeenlinna/Tawasti
Adresseja on saatavana toimikunnan jäseniltä.
Ota yhteyttä niin kerron
mielelläni lisää ja olen tukenasi
kysymyksissä,
joita toivottavasti herää!
Laitetaan hyvä kiertämään!

Ritva Kajaala PDG
AR-toimikuntapuheenjohtaja
ARS hallituksen jäsen
ritva.kajaala@lions.fi
040 5879915
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Nyt on loppukirin aika
Haluan kiittää näin aluksi klubeja,
jotka ovat osallistuneet Campaign
100-keräykseen viimeisen kolmen
vuoden aikana. C-piirin klubeista
2/3 on lahjoittanut leijonien omalle
kansainväliselle säätiölle, LCIF:lle,
mahdollistaen heikommassa asemassa olevien ihmisten, lasten ja nuorten
paremman elämän. Teidän tai sinun
lahjoitukset menevät täysimääräisenä
perille kohteeseen, jossa paikalliset
leijonat huolehtivat, että rahat käytetään juuri siihen tarkoitukseen mihinkä ne on määritelty.
Tällä kaudella tulemme lisäämään tiedotusta niin sosiaalisessa mediassa kuin eri tapahtumissa. ”Etäopastus” jatkuu kuten ennenkin, autan ja neuvon niin lahjoituksissa
kuin Melvin Jones Fellow-hakemuksissakin ja toki myös
avustushakemuksissakin, jos tarvetta tulee.
Toukokuussa 2021 oli tarkoitus järjestää koko Euroopan
kattava LCIF-päivä. Korona-tilanne oli nyt hieman tulenarka, mutta keväällä, kesän korvalla v. 2022 on uusi
yritys. Materiaalia on valmiina klubien aktiviteetteja varten, kysy rohkeasti niitä käyttöösi. Seuraavaksi hieman
MD-LCIF koordinaattori Heikki Hemmilän ajatuksia
kuluvan vuoden LCIF-päivän tiimoilta.
”Lions klubien kansainvälisellä säätiöllä (LCIF) on meneillään Euroopan laajuinen suurkeräys, jonka yhtenä
tavoitteena on kerätä varoja tuhkarokon hävittämiseksi
maailmasta. Suomen Lionit keräävät varoja tempauksellaan keväällä 2021 sekä myös ensi keväänä 2022. Vaikka
maailmalla on nyt vastassaan aivan uusi haaste, on aika
saada tämä koronaakin tappavampi virus hävitetyksi kokonaan. Se oli jo lähellä.
Tuhkarokkoon kuolee länsimaissa vain joka tuhannes
sairastunut, mutta kehitysmaissa se tappaa joka viidennen. Sata vuotta sitten lapsikuolleisuus oli meilläkin kaksikymmentä prosenttia, pääosin rokotuksella estettäviin
sairauksiin. Tuhkarokko tarttuu jopa kymmenen kertaa
herkemmin kuin korona. Lisäksi, että se on tappavin
lastentauti, se aiheuttaa pysyviä vammoja kuten näkö-,
kuulo-, keuhko- ja aivovammoja. Vasta viime vuosina on
selvinnyt tuhkarokon jälkitautien mekanismi: Se tuhoaa
immuunijärjestelmän muistisolut. Jopa 30-70% näistä
”nopean toiminnan joukoista” tuhoutuu, jolloin tulevissa
hyökkäyksissä uhri joutuu turvautumaan hitaan reservin
liikekannallepanoon, mikä ei aina ehdi ajoissa. Kuolleisuus on koholla jopa vuosien ajan. WHO ottikin tavoitteeksi tuhkarokon hävittämisen maailmasta - vuoden
2020 loppuun mennessä.
Tällä vuosituhannella ovat Lions-klubitkin olleet mukana tuhkarokon torjunnassa WHO:n, UNICEFin ja mm.
Bill ja Melinda Gatesin säätiön kanssa. Lionit järjestävät rokotuksia siellä, missä virallinen järjestelmä ei siihen
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pysty. Lionit pyydettiin mukaan siksi, että toimimme yli
200 maassa, ja paikallisiin jäseniimme luotetaan esimerkiksi Afrikassa enemmän kuin valkoihoisiin lääkäreihin.
Tuhkarokkokuolemat vähenivätkin vuosien 2000 ja 2017
välillä yli 80%. Tuhkarokkovapaa maailma jäi kuitenkin
viime vuonna toteutumatta. Vuonna 2018 tuhkarokkoon
kuoli maailmassa taas yli 200.000 lasta, Euroopassakin 72
kaikkiaan 82.000 tartunnan saaneesta.
Kaiken kukkuraksi tuli korona-pandemia, joka söi terveydenhuollon resurssit monilta köyhiltä mailta. WHO:n
mukaan tarvitaan 225 miljoonaa dollaria, jotta rokottamatta jäänyt lapsiväestö saadaan suojatuksi. Lionit rokottivat viime lokakuussa LCIF:n tuella yli 11 miljoonaa
lasta Brasilian köyhimmillä alueilla. Sen lisäksi, että koronan torjuntaan käytettiin 5.3 miljoonaa dollaria. Rokotuksella ehkäistävien tautien torjunta on yksi avain väestöräjähdyksen hillintään. Iso lapsikatras kun varmistaa,
että edes joku selviää jatkamaan sukua. Kun tuhkarokko
saadaan eliminoiduksi koko maailmasta, voidaan yksi osa
kansallista rokotusohjelmaa meiltäkin jättää pois. Se vain
edellyttää, että 95% lapsista saadaan rokotetuksi, myös
Suomessa.”
Itse haluan haastaa kaikki klubit mukaan lahjoittamaan
LCIF:lle tämän kauden aikana parhaaksi katsomallanne
summalla. Pienistäkin puroista koostuu iso virta. Haluan itse toimia teille mallina ja siksi lahjoitan myös itse
LCIF:lle. Toivon, että entiset ja nykyiset piirikuvernöörit,
liiton puheenjohtajat sekä kansainväliset johtajat ottavat
haasteen vastaan.

Nähdään, jutellaan ja lahjoitetaan!
Kaisa Vainio
C-piirin LCIF-koordinaattori
kaisa.vainio@lions.fi
040-5819834

C-piiri / Nuorisovaihdon
toimintasuunnitelma
kaudelle 2021-2022
Nuorisovaihdon toiminnan osa-alueet ovat: Lähtevä Nuorisovaihto, Saapuva Nuorisovaihto, Kansainvälisen Nuorisoleirin
organisointi, Isäntäperhehankinta, Nuorisovaihdon tiedotus ja
Klubien Nuorisovaihtovastaavien valmennus. Kaudella 20212022 nuorisovaihdossa tärkein tavoite on kesän 2022 Kansainvälisen Nuorisoleirin järjestelyt ja leiriorganisaation perustaminen. Nuorisovaihtotoiminnasta tiedottaminen ja klubien
aktivoiminen mukaan toimintaan mm. isäntäperheiden hankkimiseksi sekä nuorisovaihdon osaamisen ja kokemusten jakaminen ovat myös tulevan toimikauden tavoitteina.
Uusien toimintatapojen omaksuminen pandemian muuttamassa toimintaympäristössä klubien Nuorisovaihtotoiminnan
aktivoimiseksi on kaikkien Nuorisovaihtovastaavien yhteinen
tavoite.
Nuorisovaihdon toimikunta
Nuorisovaihtoon on perustettu toimikunta, johon etsitään uusia innostuneita henkilöitä mukaan, erityisesti SOME-tiedotuksen osaajia.
Leiriorganisaatio
Kesän 2022 kansainvälisen nuorisoleirin johtajan ja leirikoordinaattorin, kuin myös koko leiriorganisaation rekrytointi käynnistetään heti kauden alussa. Leirijohtaja vastaa leiriohjelman
viimeistelystä ja leirin käytännön organisoinnista.
Klubien Nuorisovaihtovastaavien valmennus
Klubien Nuorisovaihtovastaavien valmennus organisoidaan
niin, että uusille ja kokeneille virkailijoille järjestetään erilliset
verkkokoulutukset ja infot syys-lokakuussa. Tavoitteena erityisesti kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakaminen mm. tiedottamisessa. Verkkovalmennuksiin laaditaan erilliset teemat
ja aihealueet, mm.: Nuorisovaihtovastaavan starttivalmennus,
Lähtevä Nuorisovaihto, Isäntäperheiden hankinta, Kesän 2022
Nuorisoleiri ja Saapuva Nuorisovaihto. Koulutukset taltioidaan, jotta ne voidaan jakaa myöhemmin esim. verkkosivuilla
kaikkien saataville.
Markkinointi ja tiedotus
Klubien Nuorisovaihtovastaavien valmennuksen yhteydessä
kootaan kokemuksia ja näkemyksiä nuorisovaihtotoiminnan
markkinoinnin ja tiedotuksen parhaiden käytäntöjen jakamiseksi. Perustetaan yhteinen kanava (esim. FB-ryhmä tai/

ja WhatsApp-ryhmä) ideoiden jakamiseksi klubien kesken.
Yhteistä mainosmateriaalia valmistellaan erityisesti SOME-markkinointia ja tiedottamista varten. Piirin tiedotuskanavia (kotisivut, FB) hyödynnetään säännöllisesti.
Nuorisovaihdon verkkosivut päivitetään ja niille koostetaan
uudistettua materiaalia, sekä käytännön vinkkejä erityisesti tiedottamista ja markkinointia varten.
Nuorisovaihdon toiminnan esittely piirin eri tilaisuuksissa ja
kanavissa koko kauden ajan.
Lähtevä vaihto
Aiemmilta vuosilta koronapandemian vuoksi siirtyneet ja vaihtoon jo hyväksytyt nuoret ovat etusijalla myös vuoden 2022
vaihtoon. Lähtevän Nuorisovaihdon markkinointi tullaan
käynnistämään uudelleen, jotta noin 20 nuoren joukko voitaisiin lähettää vaihtoon.
Kansainvälinen nuorisoleiri 2022 Forssa ja
Saapuva Nuorisovaihto
Koronapandemian vuoksi kesästä 2020 siirtynyt Kansainvälinen nuorisoleiri toteutetaan uudistunein suunnitelmin. Leiripaikaksi on varattu Eerikkilän Urheiluopisto Tammelassa.
Koko leiriorganisaatio ja alustavat järjestelyt joudutaan uudistamaan vastuuhenkilöiden muutosten vuoksi.
LC Forssa/Flores ja LC Pusula ovat olleet aiemmin vastuuklubeina, mutta uusia klubeja otetaan mahdollisesti valmisteluihin
ja toteutukseen mukaan. Budjetti pysyy pääpiirteissään samana
kuin aiemmille vuosille tehty budjetti.
Leirille tarvitaan omat nettisivut kansainvälistä tiedottamista
varten, lisäksi mahdollisesti muita SOME-kanavien nuorten
yhteydenpitoa ja kokemusten jakamista varten.
Saapuvien nuorten aikataulu ja leiriaikataulu ehdotetaan uudistettavaksi, jotta myös isäntäperheiden tulevan kesän aikataulut
voidaan järjestää paremmin ja kuljetukset tehokkaammin.
YCEC ja koko toimikunta auttaa leiriorganisaatiota leirin eri
osa-alueiden suunnittelussa.
YCEC-C Minna Kurki

Aikataulu:
heinäkuu 2021 leiriorganisaation haku ja leiriohjelman valmistelu
elokuu 2021 tiedot leiristä päämajaan – leiriesite valmiina
syyskuu 2021 leirin tiedotussivu valmiina
lokakuu 2021 leirin tilanne esitellään piirihallitukselle
marraskuu 2021 isäntäperhehaku käynnistyy
joulukuu 2021 lähtevien nuorten hakuaika päättyy, leirin yksityiskohtia tarkennetaan ja viimeistellään
tammikuu 2022 leirin yksityiskohtia tarkennetaan ja viimeistellään
helmikuu 2022 leirin yksityiskohtia tarkennetaan ja viimeistellään, lähtevien nuorten tiedotus
maaliskuu 2022 saapuvien nuorten hakuaika päättyy – YCED jakaa saapuvat nuoret leireille
huhtikuu 2022 leirin ohjelma valmis ja tiedotussivut päivitetty, isäntäperheet valmiina
toukokuu 2022 nuoret jaetaan isäntäperheisiin (leirikoordinaattori)
kesäkuu 2022 leiriorganisaatio ja aikataulut viimeisteltynä ja valmiina, valmistautuminen saapuvien nuorten vastaanottoon
Toimikunta
Minna Kurki		
LC Riihimäki/Mixed 		
YCEC-C
Hilkka Ruusuvirta
LC Nurmijärvi/Kanerva 		
Isäntäperhevastaava
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Sri Lankan Lions -ystävät - Hand in hand we serve

Logomme mukaan me palvelemme käsi kädessä.
Sri Lankan Lions-ystävät on 8.6.2009 Ratnapuran silmäsairaalaa sekä muuta Sri Lankassa
tapahtuvaa lionien tukitoimintaa varten perustettu yhteisö.
Ratnapuran silmäsairaala
Rakentamamme Ratnapuran sairaala Nethsetha
jatkorakentamisineen on täysin valmis. Uusien
tilojen värit ovat kauniin kirkkaita, niin että potilaat, jotka vuosiin eivät ole nähneet, leikkauksen
jälkeen näkisivät heti jotain kaunista. On unohtumaton hetki olla paikalla, kun leikkauksen jälkeen
sokean äidin silmiltä poistetaan sideharsotaitokset ja hän näkee kauniin ympäristön lisäksi ensimmäistä kertaa 3 -vuotiaan poikansa kasvot!
”Immu´s Lift” on Sri Lankassa ensimmäinen konehuoneeton KONEen valmistama hissi. Sillä kuljetetaan potilaita leikkaussalin ja potilashuoneiden
kerrosten välillä. Hississä soi koko ajan kaunis
rauhoittava musiikki. Potilas, joka ei ole koskaan
nähnytkään hissiä, ei pelkää.
Sairaalassa tehdään kaihileikkauksia, joista
noin puolet on vähävaraisten ihmisten näön palauttamiseksi tehtäviä ilmaisleikkauksia. Maksavat potilaat ovat sairaalalle tärkeä tulonlähde. Sen
avulla sairaala pystyy toteuttamaan tehtäväänsä.
Vuosina 2011-2020 leikattiin yli 20 600 potilasta. Potilaskontakteja on ollut noin 242 000 kpl.
Tällä hetkellä keskitymme kaihileikkausten tukemiseen
Jokainen voi 50 eurolla avustaa varattomalle potilaalle kaihileikkauksen.
Yksi leikkaus maksaa noin 100 € – sairaala maksaa loput.
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Lähetä PID Erkki Laineelle sähköpostissa erkki.
laine@lions.fi tieto, montako leikkausta haluat
sponsoroida. Hän lähettää sinulle toimintaohjeet.
Halutessaan maksaja saa sähköpostissa leikatun
henkilön kuvan ja nimen.
TUKIMAKSUT Jos haluat tukea Sri Lankan Lions
-ystävien toimintaa, voit liittyä tukijäseneksi. Vuosimaksu on henkilöltä 40, klubilta 100 ja yritykseltä 200 euroa. Yhden henkilön maksamasta 40
eurosta 35 euroa menee lyhentämättömänä silmäleikkauksen maksamiseen. Viiden euron lisällä
katetaan toiminnan hallinnollisia menoja.
Palveleminen on uuden tulevaisuuden antamista
lähimmäisille.
Myös kaukana asuvat ovat lähimmäisiämme.
Toiminta jatkuu. Ystävyys ei ole määräaikaista.
PDG Matti Paavola
matti.paavola@lions.fi
LC Lahti
puh.+358 405 441 228
DC Sri Lankan Lions -ystävät

Hämmennystä harrastuksen parissa?
Nina Moilanen
Lions-toiminnan tavoitteena on auttaa avuntarpeessa olevia ympäri maailman. Suoraviivaista! Leijona-sydän tuntee toisensa, kun kohdataan eri paikkakunnilla ja eri maissa. Jotta toimisimme samojen
periaatteiden mukaisesti, on avuksemme luotu useita
erilaisia säännöstöjä ja toimintatapoja.
Jotta klubit voisivat toimia mahdollisimman vapautuneesti, sääntökirjojen ahdistamatta, löytyy piiristä
useita eri henkilöitä, joiden puoleen voitte kääntyä,
kun vastaanne tulee kysymyksiä tai jos tarvitsette
apua klubin toimintaan.
Lähin apu löytyy lohkonne puheenjohtajalta. Yhteystiedot löytyvät niin tästä lehdestä, kuin piirin
kotisivuiltakin https://www.d107c.fi/ yhteystiedot.
Samasta paikasta löytyvät eri aktiviteettien taitajat.
Luonnollisesti myös kuvernöörit ovat valmiina auttamaan. Kaikki tavoitatte sähköpostitse etunimi.sukunimi@lions.fi
Kun teillä on yleisiä kysymyksiä tai OIKEIN VAIKEITA asioita, niin silloin on paikallaan ottaa yhMuutama knoppi-kontakti:
MyLion ja MyLCI -raportointi		
jäsenhankintamessupakettien lainaus
tiedotusasiat, some-apu		

teyttä piirin neuvojaan: Nina Moilanen, p. 040-833
9218 nina.moilanen@lions.fi
Lions-liiton neuvonta on hajautettu meille piirin
neuvojille, joten ota ensin yhteyttä minuun – apu on
lähellä!

raija.alonen@lions.fi
tarja.salomaki@lions.fi
outi.kyostila@kyostilantila.fi

Himmetä ei muistot koskaan saa
Sotiemme veteraaneja oli vuoden 2021 alussa 5.823,
joista yli puolet oli naisia. Vuoden 2020 aikana viimeiseen iltahuutoon poistui noin 24 %.
Vähenevä veteraanijoukkomme tarvitsee vielä
apuamme, nyt enenevässä määräin henkilökohtaisia tapaamisia. Etenkin puolisot ja lesket , joita oli
vuoden alussa hieman yli 12.000, ovat niin ikään
avun tarpeessa. Juuri he olivat ne, jotka ottivat sodasta palaavan puolison, sulhasen ja tietysti tulevan
miehensä vastaan. Yhdessä he rakensivat sodan kurimuksista tämän rakkaan Suomen sellaiseksi, josta
nyt me sodanjälkeset sukupolvet voimme edelleen
olla ylpeitä.
Perintö on saatava siirrettyä nuoremmalle sukupolvelle. Jo peruskoulussa on saatava opetusohjelmaan
Suomen sodanaikainen historia, Suomen taistelu

itsenäisyydestä, uhraukset ja uhrit, niin rintamalla
kuin kotirintamallakin.
Perinnetyötä varten on perustettu Tammenlehvän
Perinneliitto ( TaPe ) Liitto ja sen jäsenyhdistykset
ovat sitoutuneet vaalimaan ja säilyttämään veteraanien meille jättämää perintöä.
Meidän leijonien on hyvä käyttää tätä organisaatioita hyväksemme . Olkaa aktiivisia ja pysytään veteraaniasiassa ajan tasalla.

Piirin veteraanivastaava
Sotakamreeri Matti Kulmala
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Rauhanjulistekilpailu

Rauhanjulistekilpailu on käynnistynyt kaudelle 2021-2022.

Teema: Olemme kaikki yhteydessä toisiimme.

Rauhanjulistekilpailu on vuosikymmenien
ajan rohkaissut ja auttanut nuoria osoittamaan
luovuuttaan, pyrkimyksiään ja toiveitaan maailman rauhasta taiteen kautta.
Tänä vuonna olemme vastanneet uusiin haasteisiin ennennäkemättömän pandemien seurauksena ja sen vuoksi juhlimme asioita, jotka
ovat pitäneet meidät yhteydessä toisiimme,
ystäviin, perheen jäseniin, yhteisöihimme sekä
ihmisiin eri puolilla maailmaa. Siksi kutsumme nuoria miettimään näitä yhteyksiä, tutustumaan niihin ja visuaalisesti kuvaamaan niitä.
Kilpailu on osa maailmanlaajuista Lion-nuoriso-ohjelmaa. 34 vuoden ajan yli neljä miljoonaa lasta lähes sadasta maasta on osallistunut
kilpailuun. Tämä on hieno tilaisuus Klubeille
lähestyä paikkakunnan nuoria ja tehdä heidän
kanssa yhteistyötä.
Miten Klubeissa edetään:
Ottakaa kilpailu mukaan toimintasuunnitelmaan (aikataulu ei unohdu)
Nimetkää vastuuhenkilö (perehtyy pakettiin)
Yhteydenotto kouluihin / kerhotiloihin ja esitelkää kilpailu
Klubi hankkii yhden kilpailupaketin jokaista sponsoroitua kilpailua kohden
Paketin sisältö:
Virallinen kilpailuopas ja säännöt
Virallinen koulun tai nuorisoryhmän kilpailuopas ja -säännöt sekä tiedote koteihin.
Tarra voitto julistetta varten
Todistukset voittajille
Paketit tilataan suoraan Suomen Lions-liiton verkkokaupasta.
Tilausaika on meneillään ja kestää 30.09.2021.
Paketteja on rajallinen määrä, joten kannattaa tilata paketit hyvissä ajoin. Kouluihin kannattaa olla
yhteydessä jo keväällä, mutta heti syksylläkin vielä ehtii.
Tarkistakaa paketin sisältö ja pitäkää Klubeille kuuluva materiaali.
Oma Klubini LC Asikkala/Kanava on sponsoroinut neljää paikallista koulua jo useita vuosia. Lasten
töitä on tullut todella kiitettävästi kilpailuun mukaan, joista koulut ovat valinneet jatkoon lähetettävät
työt. Kannustamme Klubeja lähtemään tähän mukaan. Toivonkin tänä vuonna runsaasti taideteoksia
mukaan kilpailuun.
Terveisin:
Kirsi Tevajärvi-Pärssinen
LC Asikkala/Kanava
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Tuleva kausi leolinssien läpi
Kaudella 2021–22 leotoiminnassa tullaan keskittymään
toiminnan vakauttamiseen ja klubien uudelleenkäynnistämiseen. Viime kausi jäi hyvin pitkälti koronan jalkoihin, ja
usean klubin toiminta jäi kauden aikana vähäiseksi. Keväällä kuitenkin moni klubi on herätellyt jo toimintaansa rajoitusten helpottuessa, ja useita uusia aktiviteetteja on keksitty.
Moninkertaispiirin tavoitteina ensi kaudelle on edellä mainittu olemassa olevien klubien toiminnan vakauttaminen.
Suuri osa leotoimintaa on yhteisöllisyys ja ystävät, joista leot
ovat joutuneet olla erossa viimeisen vuoden päivät. Onkin
syytä odottaa, että leojen kansallisille tapahtumille saapuu
väkeä tapaamaan pitkän tauon jälkeen! Myös leojen ja leijonien välistä yhteistyötä tullaan jatkamaan. Yhteistuumin
toteutetut aktiviteetit sekä tapahtumat ovat osoittautuneet erityisen onnistuneiksi, ja C-piirissä tämän suhteen
ollaankin ammattilaisia. Järvenpäässä erityisen lämpimät
leo-leijona välit ovatkin olleet avain klubin pitkäaikaiseen
menestykseen. Leot on hyvä ottaa osaksi lions-klubin aktiviteettitoimintaa uusiakin klubeja miettiessä. Leoenergia
nimittäin tuo uutta nuorekasta ilmettä leijonien aktiviteetteihin! Ympäristöasiat ovat myös leojen kansallisella asialistalla. Leot ovat toimineet monin eri tavoin suorittaen
erilaisia ilmastoaktiviteetteja aina rantojen siivoamisesta
vieraslajien kitkemiseen. Pienetkin teot kantavat pitkälle
ja useat sellaiset kasaantuvat yhteen suureen laariin. Uusia
jäseniä motivoikin mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti lähiluontoonsa.
C-piirin osalta leotilanne onkin hyvä aktiivisten klubien
osalta. Järvenpään leoklubi on kauden loppupuolella herätellyt toimintaansa, ja kehittänyt loistavan uuden somekampanjan. Myös klubiin on saatu uusia jäseniä, joiden löytäminen oli pitkään klubille ongelma. Uusien ja perinteisten
aktiviteettien voimin on hyvä lähteä rakentamaan tulevaa

kautta yhdessä Suomen perinteisimmissä leoklubeissa! Piirin passiivisten klubien osalta olisi tärkeää saada klubiin
uusia jäseniä, joiden pohjalta rakentaa uutta tulevaisuutta
klubille.
Tuleva kausi tuo tulleessaan omia haasteitaan, ja pitää sisällään muutaman kysymysmerkin, mutta lienee turvallista
olettaa, että ensi syksyllä rokotustilanne helpottaa koronalukemia ja toimintaa päästään jatkamaan vanhoin keinoin.
Odotan myös innolla vanhojen tuttujen tapaamista uusiin
tutustumista tulevissa kansallisissa leotapahtumissa!
Tulevalla kaudella koetetaan saada perustettua yksi tai
useampi leoklubi C-piirin alueelle. Jatketaan koronan
keskeyttämiä perustamisvalmisteluita muutamilla paikkakunnilla. Samoin pyritään saamaan leojejn puheenvuoro
jokaiseen piirin isompaan tapahtumaan ja näin tuoda leotoimintaa vieläkin tunnettavammaksi.
Joel Stockmakare ja Lauri Vainio
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Sri Lankan kummilapset 35 vuotta
Suomen ja Sri Lankan leijonien yhteinen kummilapsiprojekti on vanhin yhtäjaksoinen kansainvälinen avustuskohde Suomessa. Jo 35 vuoden ajan on avustettu köyhien lasten koulunkäyntiä. Tämän ulkomaan avun arvo
oli vuoden 2020 lopussa yli 3.8 miljoonaa euroa.

Sri Lanka - 22 miljoonan asukkaan paratiisisaari Intian valtameressä kätkee sisälleen monenlaisia ihmiskohtaloita. Osa väestöstä elää niin köyhissä oloissa,
että heillä ei ole varaa kouluttaa lapsiaan.
Sri Lankassa toiminnasta vastaavat 24 Lions -klubin koordinaattorit.
He esittävät uusia lapsia kummilapsitoiminnan piiriin.
Lapset ovat yleensä juuri koulunkäynnin aloittaneita.
Useimmalta isä on kuollut. Tällöin perheen toimeentulo on niukka, noin 10 - 40 euroa kuukaudessa ja koti
yleensä vaatimaton. Peruskoulu on ilmainen, mutta jos
lapsella ei ole koulupukua ja -tarvikkeita, hän ei pääse
kouluun.
Kummeja voivat olla lions -klubit, lionit, ladyt, yksityishenkilöt tai erilaiset yhteisöt.
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Kummien maksamat maksut ovat peruskoulun oppilas 10, lukion oppilas 15 ja yliopisto-opiskelijan 30 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan10 euroa vuodessa,
jolla katetaan hallinnolliset kulut sekä lasten viralliset valokuvat ja heille lahjaksi annettavat koulutarvi-

- tule mukaan

kekassit. Lasku kummille tulee sähköpostitse kerran
vuodessa. Maksut lähetetään Suomen Lions -liiton
kautta Sri Lankalaiseen pankkiin kummilapsitileille.
Koordinaattorit maksavat kummilasten koulutusavustuksen kuukausittain.
Kummilapsitoiminta ei saa ulkopuolista rahoitusta.
Kaikki toiminta on vapaaehtoista lions -toimintaa.
Suomessa toiminnasta vastaa kummilapsitoimikunta
lion Eero Arvon johdolla.
Vuosittain tammi- helmikuussa järjestetään Sri Lankassa klubien lastenjuhlat, joissa käydään läpi lasten
koulutodistukset, heidät valokuvataan ja he saavat
lahjaksi koulutarvikekassit. Keväällä kummeille lähetetään lapsen raportti, valokuvat ja kuitti maksuista.
Nyt korona-aikana raportteja ei juuri ole tullut, koska
koulut ja yliopistot ovat olleet suljettuna.
Toivottavasti korona -tilanne ei estä ensi talvena matkaa Sri Lankaan ja osallistumista lastenjuhlissa oleviin
tehtäviin.
Kummilapsia on ollut yli 2.660, joista avustuksen
saajia tällä hetkellä noin 1.000. Suuri osa opintonsa
päättäneistä on saanut hyvän ammatin esim. lääkä-

reinä, insinööreinä ja opettajina. Koulutus ja opiskelu
luovat lapselle mahdollisuuden löytää oma paikkansa elämässä. Kummilapsia, jotka odottavat kummia
Suomesta, on noin 50. Tule mukaan auttamaan.
On etuoikeus nähdä lasten kehittyvän ja kasvavan
reippaiksi koululaisiksi, kun heillä on mahdollisuus
käydä koulua. Perheille on tärkeää, että on joku ulkopuolinen aikuinen, joka välittää köyhistä, alkeellisissa
oloissa asuvista perheistä ja mahdollistaa lasten koulunkäynnin.
Meilläkin on hyvä mieli, kun voimme auttaa Sri Lankan lapsia. Matka Suomesta Sri Lankaan on pitkä –
matka sydämestä sydämeen on lyhyt. On monta tapaa
tehdä hyvää.
Jos haluat oman kummilapsen, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.
Ayubowan - näkemiin.
PDG Matti Paavola
matti.paavola@lions.fi
LC Lahti
puh.+358 405 441 228
DC Kummilapsitoiminta
Sri Lankassa
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uutta alkavaa kautta Lions Club Vihdin jäsenenä uusien lions-ystävien kanssa.
LC Vihti/Hiidenvesi, Veijo Nuppola: Yhdistymisemme LC Vihtiin tapahtui mielestäni aika kivuttomasti.
Asia kypsyi menneen kauden aikana, koska totesimme hallituksessa, että emme saa uutta hallitusta nyt
alkaneelle kaudelle. Menneen kauden aikana suoritettiin jäsenten kesken tiedustelu klubin
lakkauttamisesta ja liittymisestä LC Vihtiin. Lakkautus ja liittyminen koettiin ainoana mahdollisuutena
jatkaa lions-toimintaa Vihdissä. Yli puolet jatkaa Lions toimintaa siirtymällä jäseneksi LC Vihtiin. Uudessa
klubissa tulemme jatkamaan perinteisiä aktiviteettejämme isommalla joukolla lions-jäsenten kesken.

Yhdessä vahvoina – kolmen klubin yhdistyminen
Nina Moilanen, LC Vihti pres 2021-22
30.000 asukkaan Vihdissä on 30 vuotta toiminut kolme
lions-klubia, parhaimmillaan jäseniä on ollut yhteensä lähemmäs 100. Viime vuosina jäsenmäärät ovat laskeneet ja
keski-ikä kasvanut – tyypillinen asiain tila useammassakin
suomalaisessa klubissa. Vihdin klubien kesken on yhdistymistä suunniteltu aiemminkin, mutta viime keväänä aika
oli vihdoin kypsä.

Lions Club Vihti (yhteisklubi) täytti viime kaudella 60
vuotta, jäseniä oli 14 ja keski-ikä 72-v. Hallitus oli pysynyt
samana jo useita vuosia ja uusia jäseniä oli vaikea saada.
Naisklubi LC Vihti/Nummela täytti 30 vuotta. Jäseniä
oli 19 ja keski-ikä 57-v. Uusia jäseniä on saatu vuosittain,
mutta poistumaa on ollut vastaavasti. LC Vihti/Hiidenvesi oli 43-v miesklubi, jonka keski-ikä oli yli 68-v. Jäsenmäärä on vähentynyt viime vuosina yli neljästäkymmenestä
25:en. Klubilla on ollut vahvoja, perinteisiä aktiviteetteja ja
aktiivinen lady-toiminta. Innokkaita hallituksen jäseniä on
kuitenkin ollut vaikea löytää.

Yhdistymiskeskustelut aloitettiin ensin LC Vihdin ja Vihti/Nummelan kesken. Pandemia esti hyvät suunnitelmamme tutustua ja pitää yhteisiä klubikokouksia. Siitä huolimatta alustavia suunnitelmia tehtiin koko kauden ajan.
Molemmissa klubeissa keskusteltiin siitä, millaisia tunteita
yhdistyminen herätti. Isoksi kysymykseksi nousi uuden yhteisen klubin nimi. Vahvimmaksi vaihtoehdoksi nousi LC
Vihti-Nummela.

Kun oli uuden klubin ensimmäisten suunnittelukokousten
aika, liittyi neuvotteluihin mukaan myös LC Vihti/Hiidenvesi. Nimiasia ratkesi luonnostaan niin, että valittiin
kaikille yhteinen nimi: Lions Club Vihti, joka niin ikään
oli myös jatkava klubi vanhimmalla taustallaan. Muut kaksi
klubia päätettiin lakkauttaa kevään aikana. Yhteisen klubin
hallitukseen valittiin 3 jäsentä kustakin vanhasta klubista ja
tarkemmat toteutussuunnitelmat tehtiin alkukeväästä. LC
Vihdin ja Vihti/Nummelan jäsenet jatkoivat kaikki uuden
klubin jäseninä, Vihti/Hiidenvedestä jatkoi noin puolet.
Lisäksi saimme uuden jäsenen ladyistä. Nyt jäseniä on 48
ja keski-ikä on 66-v. Nuoria siis tarvitaan mukaan!
Yhteisen klubimme historia pitää nyt sisällään kolmen
klubin historian. Aiomme vaalia kaikkien värejä ja perinteitä, mutta pyrimme päättäväisesti myös luomaan uudet
yhteiset toimintatavat ja antaa tilaa uusille ideoille. Yhdistyminen tuo mukanaan useita etuja: näymme yleisölle yhtenä klubina, emme kilpaile toistemme kanssa paikallisten
yritysten tuesta, voimme valita mieluisimmat ja vaikuttavimmat aktiviteetit ja lisäksi iäkkäät jäsenemme voivat olla
voimiensa mukaan mukana, ja silti aktiivisia jäseniä löytyy
eri aktiviteetteihin, kun voimavaroja ei mene kolmen eri
hallinnon pyörittämiseen.
Haasteena on löytää yhteinen uuden klubin me-henki ja sytyttää jäseniin taas toiminnan into pitkän eristys-
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kauden jälkeen. Suunnitteilla on pilotoida klubissamme
yhdessä B-piirin työryhmän kanssa brändi- ja markkinointikoulutusta, jossa huomioidaan myös Lions-liiton
brändityöryhmän työn ja jäsentutkimuksen tulokset. Keskeisenä ajatuksena on kartoittaa jokaisen jäsenen tarpeet ja käydä klubissa aktiivista keskustelua toiminnan
tavoitteista jäsentyytyväisyyden ja klubin tulevaisuuden
vahvistamiseksi. Keskiössä pitää olla iloinen, toiminnasta
innostunut lion.
Klubilaisen näkökulma:

LC Vihti, Erkki Wuoma: Vihtiläisten lions-klubien yhdistyminen on merkittävä saavutus Vihdin lions-toiminnassa.
Vuodesta 1960 alkanut lions-toiminta jatkuu Vihdissä nyt
yhdistynein voimin. Odotan innolla alkaneen toimintakauden ensimmäisiä tapaamisia ja aktiviteetteja. Yhdistynein
voimin toteutamme nyt palvelutavoitettamme – yhdessä
enemmän!
LC Vihti/Nummela, Mia Uusimäki: Vihdin lions-klubien yhdistyminen on hieno asia. Vaikka oma naisklubimme
on ollut koko 30-vuotisen ajan ja on edelleen aktiivinen,
niin koemme, että saamme uudesta isommasta klubista
myös uutta energiaa, uusia aktiviteetteja ja tekijöitä toimintaan. Toimiminen Vihdissä yhden klubin alla on selkeämpää lahjoittajien, apua tarvitsevien ja muiden sidosryhmien kanssa. Mietimme yhdistymistä jonkin verran jäsenten
kesken, koska Lions Club Vihti/Nummela on ihan ensimmäisiä naisklubeja Suomessa ja loi omia, uusia aktiviteettejä Vihtiin. Lisäksi nykyinenkin toiminta on meille jäsenille
mielekästä ja yhdessä tekeminen on mukavaa. Yhdistymiskeskustelujen kautta kaikki jäsenemme kuitenkin kannattivat yhdistymistä ja odotan innolla uutta alkavaa kautta
Lions Club Vihdin jäsenenä uusien lions-ystävien kanssa.

LC Vihti/Hiidenvesi, Veijo Nuppola: Yhdistymisemme
LC Vihtiin tapahtui mielestäni aika kivuttomasti. Asia
kypsyi menneen kauden aikana, koska totesimme hallituksessa, että emme saa uutta hallitusta nyt alkaneelle kaudelle.
Menneen kauden aikana suoritettiin jäsenten kesken tiedustelu klubin lakkauttamisesta ja liittymisestä LC Vihtiin. Lakkautus ja liittyminen koettiin ainoana mahdollisuutena jatkaa lions-toimintaa Vihdissä. Yli puolet jatkaa
Lions toimintaa siirtymällä jäseneksi LC Vihtiin. Uudessa
klubissa tulemme jatkamaan perinteisiä aktiviteettejämme
isommalla joukolla lions-jäsenten kesken.

Ympäristöpääkaupungin nuoret
torjuvat vieraslajeja
Jaana Karmala-Vanamo
LC/Lahti/Ankkurit
Miten saadaan sopimaan yhteen nuorten kesätyöpaikkojen puute, Lahden asema Euroopan ympäristöpääkaupunkina, espanjansiruetanat ja Lionstoiminta?

Lahdessa se tiedetään. Kesäkuun 7. päivänä käynnistyi
LC/Lahti/Ankkurien Anne Vanhalan ideoima yhteistyöhanke vieraslajien hävittämiseksi kaupungistamme.
Kohteena ovat erityisesti espanjansiruetanat, jättipalsami
ja komealupiinit.
Ensimmäisen viikon kokemukset ovat olleet hyviä. Mukana hankkeessa olleet nuoret ovat urheiluseurojen ja
kaupungin nuorisotyöpajojen sekä partion väkeä ja viettävät kukin viikon verran tutustuen vieraslajeihin, niiden
merkitykseen ja haittaan kotoperäiselle luonnolle ja niiden torjuntaan käytännössä. Nuorten innokkuudesta kertoo sekin että sovitun aamuyhdeksän sijaan he halusivat
aloittaa jo seitsemältä. Se aika onkin mitä otollisin kesähelteillä torjuntaa ajatellen. Aamun kosteus helpottaa
niin lupiinin kuin jättipalsamin kiskomista juurineen ja
siruetanatkin ovat vilkkaasti liikkeellä ruokailemassa ja
hävittämässä muuta luontoa.

Tämä kaveri on röyhkeä syöppö ja samalla levittää niin
hyöty- ja koristekasveihin kasvitauteja ja erityisen vaarallinen se on mm. koirille tartuttaen sydänmatoa.

Miksi vieraslajien kimppuun näin määrätietoisesti juuri
Lahdessa käydään?

Aikojen myötä on nähty miten ns. vieraslajit ovat muuttaneet maamme luontaista kasvustoa ja eläinkunta on
tuonut omia ongelmiaan mm. eläintautien muodossa.
Vieraskasvit valtaavat tilaa ja vievät levinneisyysalueillaan
tilan kotoperäiseltä kasvustolta, samoin ravinteet.

Alkukesän aamut ovat siis parasta aikaa tarttua toimeen,
ennen kuin sen paremmin kasvit kuin eläimetkään ovat
kasvaneet lisääntymisvaiheeseensa. Siis ennen kukkimista. Mitä paremmin nämä nyt kohteena olevat komealupiinit ja jättipalsamit saadaan jo nuorena karsituksi luonnosta sen herkemmin niiden esiintyminen ja maaston
valtaaminen vähitellen tyrehtyvät.
Mikäpä olisikaan parempi yhdistelmä ympäristöpääkaupungissa kuin tarjota nuorille mielekästä tekemistä, oppia
luonnosta ja ansaita silkkaa toimintarahaa omalle urheiluseuralle!

Lahtelaisnuoret saapuivat jo aamuseitsemältä kaivamaan Markku Hälisen (LC/Lahti/Vesijärvi) ohjaamana Komealupiineja vanhan raviradan ympäristöstä.
Koska mukana ovat kaikki Lahden LC -clubit riittää jokaiselle toimintaryhmälle koulutettu ohjaaja auttamaan
tunnistamisessa ja myös turvallisessa työpukeutumisessa.
Työtä myös riittää. Jo ensimmäisellä viikolla ensimmäisestä kohteesta kertyi 20 isoa säkillistä pelkkää lupiinia.
Veikkaan että nuorten viiden viikon urakointi jo tulee näkymään luonnossa ja kaupunkiympäristössä. Viimeistään
ensi kasvukaudella on odotettavissa vähemmän haittalajeja kaupunkinäkymässämme.

Palveluhankkeessa mukana ovat Lahden alueen lionit, urheiluseurat, Lahden nuorisopalvelut, Lahden kaupungin metsätoimi ja ympäristöpalvelut, Lahden viherpalvelut, Luontoturva Ky, Salpakierto, Tavarataksi Finland, Hämeenmaa
sekä rahoittajana ELY-keskus. Projektiin osallistuu kaikkiaan lähes 150 henkilöä, joista nuoria n. 100 ja pelkästään
heidän työpanoksensa ko. ajalta on 1.500 henkilötyötuntia, 200 työpäivää.

Lions Lahti Green City -yhteistyöhankkeella edistetään kaupungin Green City ideaa ja jokainen osallistuja voi omalla
panoksella vaikuttaa, että Lahti Euroopan ympäristöpääkaupunki vuotenaan 2021 on entistä vihreämpi ja puhtaampi.
Lisäksi tämän hankkeen yhteydessä pyritään mahdollisuuksien mukaan edistämään asukasyhteistyötä.
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LC Loppi/MaijaStiinat kausi 2020-2021
oli aktiivinen
Kulunut leijonavuosi on ollut haasteellinen , myös Maijastiinoille. Olemme voinet pitää kaikki kuukausikokoukset
joko livenä tai etänä, kiitos osaavan sihteerimme Kaisan ja
osallistumisprosentti niihin on ollut huikea, huhtikuun etäkokouksen osallistumisaktiivisuuden ollessa liki 90%! Hyvä
me! Etäkokoontumisten lisäksi pääsimme siis muutaman
kerran näkemään ihan livenä, toisin turvallisuusnäkökohdat
huomioon ottaen, osa kokouksista olikin ilman niin olennaisesti kokoontumisiimme normaalisti kuuluvaa ruokailua.
Kuitenkin kauden ensimmäisessä ja viimeisessä kokouksessa nautittiin hengen ravinnon lisäksi myös ruumiin ravintoa
iltapalan merkeissä.
Kokoontumisten lisäksi ahkeroimme myös aktiviteetti- ja
lahjoitusrintamalla. Nyt jo perinteeksi muodostuneen adventtikalenterin rinnalle tuli palapeli ,molemmissa oli kuvana Lopen maisemia ja rakennuksia. Kuusenkerkkää keitettiin keväällä 2020, viime kauden puolella ja myytiin sitä jäi
vielä vähän tämän kauden puolelle . Tänä keväänä oli vuorossa samanlainen talkookerääminen ja keitto/purkitusaktiviteetti. Syksyllä teimme erän sekä pihlajanmarja- että
omenahilloa, tätä päätettiin myös jatkaa seuraavana syksynä. Luonnonyrttikoulutuksessa olimme yhdessä tuumin
keväällä , ehkä kuusenkerkän lisäksi voisimme ottaa jotain
muutakin repertuaariimme.

Lahjoituspuolella olimme mukana Lopen seurakunnan ,
kunnan ja kaikkien kunnan kolmen Lions-klubin yhteisessä
Tabletteja hoivakoteihin- projektissa, olihan se luonteva jatke keväällä 2020 alkaneelle omalle yhteistyölle vanhuspalvelun kanssa. Tuolloinhan lahjoitimme seniorituoleja Ars
-säätiön avustuksella sekä vielä lisäksi ison television. Tämä
tablettiprojekti oli kirkkoherra Tuomas Hynysen aloittama,
johon mielellämme osallistuimme. Tabletteja hankittiin
yhteensä 15 kpl, siihen liittyvine Chromecast- laitteineen
jaettavaksi eri hoitolaitoksiin.
Nuorisopuolelle olimme jo tehneet päätöksen osallistumisesta kesällä tehtävien retkien kustannuksiin. Mutta koska
korona.. niin retkiä ei järjestetty. Mutta yksittäisen perheen
tukeminen onnistui; Puuhamaa-liput monilapsiselle perheelle otettiin kiitollisuudella vastaan. koulunsa päättäneitä muistettiin stipendein ja tanssiopiston pienempien
iloksi hankittiin tarvikkeita. Tämähän onkin MaijaStiinojen perusajatus, tuetaan ihmisiä paikallisesti. Kevään 2021
naistenpäivän tempaus, Jalkahoito-lahjakortit 10 naiselle
sosiaalitoimen /perhepalvelun kautta jaettuna oli paikallista
auttamista parhaimmillaan.
Paikallista , mutta samalla valtakunnallista osallistumista oli Loppijärven hoitokalastuksen tukeminen Leijonat
Puhtaan veden puolesta – kampanjan puitteissa. Kulmat
kuntoon-aktiviteettiin osallistuimme kesällä kitkemällä
vieraslajeja tienvarsilta sekä huolehtimalla jokainen omasta lähiympäristöstä. Itsenäisyyspäivän aikaan kirjoitimme
kortteja veteraaneille ja ennen joulua joulukortteja vanhuksille, molemmat osana valtakunnallisia kampanjoita. Pelastusarmeijan Joulupata Lopella järjestettiin jo perinteiden
mukaisesti MaijaStiinojen toimesta, patavahteina olo tuo
aina itsellekin joulumielen.
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Emme myöskään unohtaneet kansainvälistä auttamista
: lahjoitukset LCI katastrofirahastoon sekä Sri Lankan
kummitytön tukeminen ovat olleet sitä. Jos kansainvälinen
nuorivaihto olisi toteutunut, siinäkin olisimme olleet aktiivisesti mukana isäntäperheinä.

Monenmoista muutakin mahtui kuluneeseen kauteen, tässä
vaan muutama mainittuna. Aktiivinen vuosi kaiken kaikkiaan, vaikka monet kaudelle suunnitellut asiat jäivät toteutumatta. Etäyhteyksien kautta on osallistuttu moneen
, piirin ja liiton vuosikokouksiin, aluefoorumeihin, webinaareihin, virkailijakoulutuksiin. Saimme onneksi ihan
livenä emännöidä elokuun 2020 C-piirin piirifoorumia.
Elokuussa vietimme myös MaijaStiinojen 10-vuotispäivää,
perhepiirissä , Maijastiinojen kesken. Juhlat siirsimme tälle
vuodelle elokuulle, toivottavasti koronatilanne on rauhoittunut ja juhlat voidaan turvallisesti järjestää.
Päivi Appelberg
2020-2021 MaijaStiinat presidentti

Lions Club Hämeenlinna/Aulanko lahjoitti
pyörätuolin kirurgian osastolle
LC Hämeenlinna/Aulanko luovutti hankkimansa uuden pyörätuolin keskiviikkona 21.4. Kanta-Hämeen
keskussairaalan kirurgian osastolle 5B, jossa hoidetaan
ortopedia-, plastiikka- ja verisuonikirugia- sekä yleiskirurgiapotilaita. Tuolia olivat vastaanottamassa osastonhoitaja Merja Kairi ja apulaisosastonhoitaja Kirsi
Nieminen. Luovuttamassa LC Hämeenlinna/Aulangon
presidentti Pirkko Riikonen ja rahastonhoitaja Outi
Ruohela.
Klubimme oli saanut vinkin, että osastolla olisi tarve uudelle pyörätuolille lisävarusteineen. Helmikuun klubikokouksessa päätimme tuolin hankinnasta kahdella suoralla
jalkatuella varustettuna. Toivomme, että uusi laite tuo vähän helpotusta osastojen hektiseen arkeen.
Pääasiallinen LC Aulangon varainhankinta koostuu erilaisista tapahtumista, teatteriretkistä ja myyntiaktiviteeteistä. Ymmärrettävistä syistä tällä toimintakaudella on
varainhankinta ollut erittäin vaikeaa, koska pandemiaohjeet ovat rajoittaneet kaikkea toimintaamme. Siksi lahjoituksiakin on voitu tehdä vähemmän. Pyörätuolin lisäksi
olemme tällä kaudella pystyneet hankkimaan jouluruo-

Tuolissa istuva kaveri on osaston Kalevi-tonttu, joka seikkailee osastolla päivittäin ja jekkuilee sairaalan somekanavilla.
Kalevi tuli alun perin osastolle joulukalenteriin kertomaan päivittäin osaston toiminnasta, mutta jäikin pysyvästi asumaan
osastolle. Henkilöt LC Hämeenlinna/Aulangon presidentti Pirkko Riikonen (oik.)
ja rahastonhoitaja Outi Ruohela.

kapaketin neljälle perheelle Alvari-toiminnan kautta sekä
muutamia stipendejä lasten ja nuorten harrastustoimintaan vuoden aikana sekä kevätstipendejä koululaisille.
Lisäksi klubilla on Keniassa kummityttö, jota tuemme
vuosilahjoituksella.
Kohdistamme taloudellisen tukitoimintamme pääasiassa lapsiin ja nuoriin, mutta rajoitusten taas purkautuessa
käynnistämme palvelutoiminnan ja käymme vierailulla
mm. palvelutaloissa ja ikäihmisten luona, joissa vietämme aikaa laulaen, lukien ja keskustellen. Uskon, että tälle
toiminnalle tulevalla toimintakaudella vuoden yksinäisyyden jälkeen on entistä suurempi tarve.
Kun klubimme lokakuussa 1989 perustettiin, olimme
kolmas naisklubi Suomessa. Nykyisin meitä on 18 aktiivista naista mukana toiminnassa. Tärkein tavoitteemme
on tehdä sellaisia asioita, joiden tuloksena voimme auttaa
niitä, jotka apua tarvitsevat. Yhdessä tekeminen on antanut myös tekijöille iloa ja voimaa.
Teksti: Outi Ruohela
Kuva: Merja Kairi
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25 v Forssa/Floresit –
Juhlivat rennosti!
Vanha Värjäri tarjosi puitteet
iloiseen iltaan, kun vihdoin
saimme uuden päivän sovittua, toukokuulta 2020 marraskuulle.

Lyhyen virallisen osuuden
jälkeen, jolloin presidentti
Päivi Kalén ja piirikuvernööri Nina Moilanen toivat tervehdykset juhlaan, nautimme upean menuun. Uuden
jäsenen vastaanoton jälkeen
seurasi vuosipalkitsemiset.
Melvin Jones jäsenyyden
sai ansaitusti Satu Järvinen.
Juhlan huipentuma: Perustajajäsen Pirjo Silvo-Kivinen löi ritariksi Annele Kasurisen,
josta tuli näin klubin 3. ritari.
Runomittaisen, mukavan historiikin esittivät perustajajäsenet 5 hengen voimin, Leena Heidenstrauch-Mikkola, Sirkka Saarinen, Aulikki Haavisto, Pirjo Silvo-Kivinen, ja Liisa
Metsämäki. Riitta Norri puuttui joukosta.

Nauruterapiaa koettiin kunnolla, omalla Kierrätysmuotinäytöksellä, jossa jäsenet laittoivat itsensä reippaasti likoon.
Kahvin kera tarjottiin vielä yhden naisen - Tarja Aro -revyy
- orkesterin kera. Ilta oli ONNISTUNUT !!
Parasta palautetta saatiin erään Leijonan (ennakkoluuloiselta) mieheltä: ”Kyllä oli hauska ilta, ei mitkään pönötysjuhlat”.
Teksti: Annele Kasurinen
Kuvat: Johanna Tulander-Välkki

LC Orimattila/
Viljamaa 55v
10.5.2021 tuli täyteen 55 vuotta klubin perustamisesta.
Juhlistimme perustamispäivää käynnillä
edesmenneiden veljien haudoilla, Pukkilassa, Lahdessa, ja Orimattilassa vieden
haudalle kukan ja muistellen heitä.
Ennen haudoilla käyntiä laskimme seppeleen Orimattilan kirkolla sankarihaudalle.

Illalla jatkoimme ”juhlintaa”12 veljen voimin siivoustalkoiden merkeissä klubimme
ympäristöaktiviteetti-kohteessa E4-valtatien varressa olevalla veljemme Paavo Palokankaan suunnittelemalla ”Liehuva harja”
maamerkillä, keräten roskat liittymän ympäristöstä.
Kun työ oli tehty, niin jatkoimme nuotion
ääressä picnicillä, syöden hyvin, ja juoden
autoilijoiden juomia. Juha Poikela tuli Hyvinkäältä ja viihdytti Jukolan poikien laululla ja runoilla. Veljemme Heikki Eerola
lausui myös itse tekemänsä runon kesästä.
Pääjuhlan pidämme syksyllä, kun tämä kiusallinen virus on selätetty.
Klubin tiedottaja:
Keijo Vilander
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Ystävätoiminta- merkityksellinen palveluaktiviteetti
Lions Club Kellokoski/Annoilla on ollut pidempään yhteistyötä kunnan kotipalvelun kanssa, siten että Annat ovat
saattaneet vanhuksia erilaisiin tutkimuksiin.
Kolmisen vuotta sitten heräsi aktiviteettitoimikunnassa ajatus, että voisimme omalta osaltamme torjua ikäihmisten yksinäisyyttä tarjoamalla heille ystävätoimintaa. Monien käänteiden ja yhteydenottojen kautta saimmekin ensimmäisen
yhteydenoton kotipalvelusta.

Terttu Kaukoranta sydäniskurin
luovutustilaisuudessa Kellokosken
Alepassa.
Kuva: Terttu
Kaukorannan
kotialbumi

Yhteydenottoa odotellessa oli tietenkin kartoitettu, ketkä
Annoista haluaisivat ryhtyä ystäväksi ikäihmiselle. Lisäksi
kotipalvelun kanssa oli sovittu raamit, mitä ystäväpalvelu
käytännössä on.
Tiivistettynä toimintaan ryhtyvät Annat sitoutuvat tutustumiskäyntien jälkeen pidemmäksi ajaksi pitämään ystävään
yhteyttä. Tapaamisia voi olla viikoittain tai kaksi kertaa
kuukaudessa ja ne kestävät tunnin-pari, sisältäen lähinnä
seurustelua, lehtien lukemista, ulkoilua tmv. Toki toiminta
muotoutuu joustavasti toiveiden mukaiseksi ja tapaaminen
voi olla vaikkapa yhdessä kauppaan kävely ja ostosten suorittaminen. Tärkeää on kuitenkin se, että tapaaminen on molemmille mielekästä ja ystävä saa kaivattua seuraa. Toiminta
on luottamuksellista.
Lion Terttu Kaukoranta tarttui heti uuteen aktiviteettiin
ja hänen ensimmäinen Anna-ystävä (kutsutaan tässä heitä
yleisesti Anna-ystäviksi tietosuojan vuoksi) oli iäkäs rouva,
ja säännölliset tapaamiset jatkuivat hyvin positiivisissa merkeissä, kahvitellen, kortteja pelaten ja ulkoillen, kunnes hän
päätyi sairaalahoitoon, eikä voinut palata takaisin kotiin.

On myös hyvin palkitsevaa kun aistii, että on odotettu vieras.
Joskus ulko-ovi on jo laitettu valmiiksi auki ennen tuloani ja
tuntuu, että myös Anna-ystävän koira on iloinen tulostani
ja ensimmäiset rapsutukset on saatava ennen emännän tervehtimistä!
Meille on ajan saatossa syntynyt hyvä luottamussuhde ja
siksi olen sanonut, että minulle voi soittaa tai laittaa viestin tapaamisten välillä jos on pulmia, niin katsotaan jos voin
auttaa niiden ratkaisemisessa. Muutaman kerran olenkin
voinut auttaa käytännön asian hoitamisessa. Olen todella
tyytyväinen että lupauduin tähän aktiviteettiin, se on rikastanut myös omaa elämääni, toteaa Terttu.

Terttu sai kolmannen Anna-ystävänsä juuri ennen korona-pandemian alkua. Ehdimme tavata ennen ikä-ihmisten
tiukkaa karanteenia vain pari kertaa, mutta ne olivat tärkeät
kerrat ja karanteenin ajan jatkoimme yhteydenpitoa puhelimen välityksellä jopa viikoittain kertoo Terttu.
Terttu ja Anna-ystävä tapaavat säännöllisesti kahden viikon
välein. Tapaamiset kestävät pari-kolme tuntia ja yleensä rupatellaan kahvikupin ääressä. Anna-ystäväni on henkisesti
erittäin vireä ja hänen kanssaan on mielenkiintoista keskustella erilaista aiheista. Oikeastaan meillä ei ole kovin suurta
ikä-eroa ja näin muistomme vanhoilta ajoilta ovat samankaltaisia. Toisinaan käymme hoitamassa kauppa-asioita ja
autan kantamaan kasseja. Vaikka ystäväpalveluun ei kuulu
kotityöt, niin olen kyllä joskus ottanut rivitalon pihalla haravan käteen tai lapioinut lunta portailta naurahtaa toimelias
Terttu.
Terttu suosittelee ystävätoimintaa lämpimästi 		
kaikille kiinnostuneille.
Minulle sopii tämä tapa auttaa! Olen työskennellyt koko
urani asiakaspalvelussa ja kaipaan paljon erilaisia kontakteja,
vaikka olen nyt jäänyt eläkkeelle ja nautin siitäkin suuresti,
toteaa Terttu.
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Yliyhdistyksellistä yhteistyötä
Lions Club Hämeenlinna Liinut otti varaslähdön ”Kulmat kuntoon”-tempaukseen. Tuuloslaisen kotiseutumuseon, Museo-Eerolan toukokuinen siivouspäivä kaipasi lisää tekeviä käsiä.

Tuulos-Seura ry:n omistama ja ylläpitämä Museo-Eerolan historiallinen pihapiiri rakennuksineen on museoitu kotiseutumuseoksi jo vuonna 1962. Hirsinen päärakennus on 1850-luvulta ja
pihapiirissä on rakennuksia aina 1750-luvulta asti.
Vanhan maalaistalon interiööri on sisutettu ajanmukaisesti talonpoikaishenkeen paikkakunnan omilla, vanhoilla esineillä.
Tapahtumapäivänä Liinut saapuivat paikalle ämpärein, siivousliinoin ja maalipensselein ”aseistautuneina”.

Talkoolaiset imuroivat, tuulettivat tekstiilejä, pesivät ikkunoita,
pyyhkivät pölyjä ja raapivat ikkunanpuitteista lohkeillutta maalia,
maalaten niitä uudestaan. Myös vanhojen räsymattojen hellä käsinpesu hoituu ilmojen salliessa Liinujen toimesta.
Miesvahvistusta saatiin alueen klubilta Lions Club Tuulokselta
ja mukana ahersi tietysti myös Tuulos-Seuran omaa yhdistysväkeä, koordinaattorinaan ja kahvinkeittäjänään puheenjohtaja Suvi
Mäkelä.
Leijona-asiat tulivat puheisiin siivoamisen lomassa ja taisi toinen
klubeista saada pari uutta jäsentäkin!
Pienillä, ja miksei suuremmillakin paikkakunnalla voisi miettiä
voimien yhdistämistä. Esimerkiksi kyläyhdistykset, kotiseutuyhdistykset, Martat, partiolaiset ja leijonat saisivat paljon aikaan tehden yhdessä hyvää paikkakunnallaan. Myös jäsenlisäystä saattaisi
tapahtua.

Talkoopäivänä noudatettiin korona-ajan rajoituksia, kasvomaskit,
käsidesit ja turvaetäisyydet huomioitiin tarkasti.

LC Riihimäki/Uramo ja LC Riihimäki/Kara ympäristötalkoissa
Korona-aika ja sen mukanaan tuomat kokoontumisrajoitukset on rajoittanut monen leijonaklubin aktiviteettitoimintaa. Yleisötapahtumia ei ole voinut järjestää ja palvelutapahtumat on toteutettu rajoitettuina pienryhmissä.
Riihimäkeläiset klubit, Uramo ja Kara, toteuttivat toukokuussa yhdessä kaksi ympäristöaiheista aktiviteettia.
Paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa toteutettiin
11.5. metsänistutustapahtuma. Kummankin klubin veljiä
osallistui yhteensä 13 henkilöä ja parissa tunnissa istutettiin
puolen hehtaarin alueelle noin 700 kuusentainta.

Toisena aktiviteettitapahtumana oli 18.5. osallistuminen
Riihimäen kaupungin yleisten alueiden siivoustalkoisiin.
Kaupungin ympäristövastaavan kautta järjestyi sopiva siivousalue ja kymmenen leijonan joukko, jakaantuneena kahden henkilön ryhmiin, kiersi kahden tunnin ajan aluetta,
keräten roskia ja risuja jätesäkkeihin.
Molemmat talkootapahtumat onnistuivat mainiosti. Oltiin
ulkoilmassa, huolehdittiin turvaetäisyyksistä eikä osallistujamäärä ollut liian suuri. Lopputuloksena osallistujille hyvä
mieli ja kaikille siistimpi ympäristö. Lisäksi metsänistutus
tuotti pienen rahasumman klubien tileille.
Leijonaveljien lisäksi muutama lady oli lähtenyt mukaan.
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LC Riihimäki/Uramo ja LC Riihimäki/Kara yhdistyvät
ensi kauden alussa ja uuden klubin nimeksi tulee LC Riihimäki/Uramo-Kara.
Jukka Kaleva
LC Riihimäki/Kara
sihteeri

Kulmat kuntoon Anianpellon markkinoilla

LC Asikkalan talkooväkeä tyhjennystalkoissa.

Takaseinän hirsityöt käynnissä.

Risto Jokiaho
Lions Club Asikkala
Vääksyn Kalmarinrannassa järjestettävät Anianpellon
50v-juhlamarkkinat on koronan takia siirretty pidettäväksi 12.-13.8.2022. Sen sijaan klubi on osallistunut
järjestön ”Kulmat kuntoon”-projektiin osallistumalla
markkinatoimiston kunnostamiseen sekä pitämällä perinteisten markkinoiden itäisenä markkinaporttina toimivan Tynnyrkiven ympäristön siivoustalkoot.

Kalmarinrannassa sijaitseva vanha saunarakennus on
kulttuurihistoriallinen muistomerkki. Rakennus on viime
vuosina toiminut Anianpellon markkinoiden toimistona ja markkinairtaimiston varastona. Asikkalan kunnan
omistaman vanhan saunan takaseinä oli niin pahasti
lahonnut, että se oli uhkana rakennuksen säilymiselle.

Kunnostaminen alkoi rakennuksen tyhjentämisellä ja
eräiden sisärakenteiden purkamisella Leijona-talkoilla.
Takaseinän hirsityöt tehtiin erikoisvoimin vuoden 2021
huhtikuussa. Työn valmistuttua klubin väki kokoontuu
vielä rakennuksen maalaustalkoisiin.
Tynnyrkivi
laatoitettiin
kulttuurimuistomerkkinä
40v-juhlamarkkinoilla 2010. Siitä lähtien klubimme on
huolehtinut kiven ja sen ympäristön siistimisestä vuosittaisilla toukokuussa pidettävillä siivoustalkoilla. Tarinoiden mukaan kivi perinteisillä 1700-luvulla alkaneilla
valtakunnallisilla markkinoilla väkijuomien myyntipaikkana. Oluttynnyrit oli sijoitettu kiven päällä oleviin koloihin.
Kuvaajana toimi talkoisiin osallistunut Risto Jokiaho

Klubin kiinnittämä muistolaatta.

Tynnyrkivi tynnyreineen .
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Iloa liikunnasta koronavuonna

Hiihtoretki Työtjärven jäälle.
Kuten muillakin klubeilla, LC Hollola/Kapatuosion toimintasuunnitelma muuttui melkoisesti kuluneella kaudella. Klubikokouksia peruttiin ja ne hoidettiin sähköpostilla tai keväällä virtuaalisesti etänä. Pääaktiviteeteille
ja monelle palveluaktiviteetille kävi samoin.
Totesimme, että jotain on tehtävä, jotta mieli pysyy virkeänä ja yhteishenki lujana. Päädyimme lisäämään yhteisiä liikuntahetkiä. Syksyllä oli ollut jo yksi luontoretki
lähimaastossa, mutta nyt saimme porukan innostumaan
myös hiihtoretkistä. Täällä on hyvät hiihtomaastot ja –
ladut. Siihen sitten lisäksi omat eväät ja makkaranpaisto
nuotiolla. Lisämausteena kevään toisella retkellä oli kau-
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nis auringonpaiste ja toisella kuutamo. Kauden lopuksi
teemme vielä yhden kävelyretken luonnon helmaan uuteen kohteeseen. Saamme muistella yhdessä kulunutta
kautta tai suunnitella tulevaa, mutta ennen kaikkea nauttia yhdessä olosta pitkästä aikaa. Omaehtoisen liikunnan
lisäksi olemme myös talkoilleet eli ottaneet osaa Kulmat
kuntoon –siivoustalkoisiin.
Liikunta teki meille hyvää, virkisti ja saimme siitä voimia
jatkaa yhteistä, iloista lionstaivaltamme.
Teksti ja kuva Leila Huikuri
tiedotussihteeri

Vuosi etäkokouksia
Kulunut kausi vietettiin LC Parola Fredrikoissa, kuten
monissa muissakin klubeissa, etäkokouksin. Klubilaisia
näki useimmiten vain kameran välityksellä ja yhteisen tekemisen tuntu jäi vähän etäälle, mutta jotain saatiin kuitenkin aikaiseksi.
Fredut on jo muutaman vuoden kerännyt paikallisessa
K-marketissa pullonpalautuskuitteja ja niistä saaduilla
varoilla olemme pystyneet järjestämään tapahtumia tai
tekemään lahjoituksia hattulalaisille lapsille ja nuorille.
Tällä kaudella pystyimme tuottamaan jouluiloa vähävaraisten perheiden lapsille lahjoittamalla seurakunnan
kautta leluja ja lahjakortteja perheille jaettavaksi. Muistimme myös yksityisiä perhepäivähoitajia kasvomaskeilla
ja Jääkarhu Patrickin-seikkailukirjalla, joka luovutettiin
myös Hattulan kirjastoon. Kevään päätteeksi teimme
yhteistyötä Hattulan sosiaalitoimen kanssa, ja 61 hattulalaista lasta ja nuorta saa lahjakortin kesäherkutteluun
paikallisella kahvilagrillillä. Myös kahvilagrillin omistajat
osallistuivat lasten ja nuorten tukemiseen lahjoittamalla lahjakorteista 11.
Joulukuussa olimme mukana Auta lasta, auta perhettä -keräyksessä yhdessä
LC Parolan kanssa. Tuotto keräyksestä oli erittäin hyvä ja se jaettiin jälleen
seurakunnan kautta eteenpäin.
Villa Katinala, vanhusten palveluasuntola on ollut myös meidän lahjoitusten
kohteena. Vanhusten iloksi toimitimme
joulukoristeita ja kynttelikköjä heidän
toivomuksensa mukaisesti. Samoin
pääsiäiseksi piristimme asukkaiden
huoneita koristeilla ja pöytäliinoilla.

Oman klubin jäsenten hyvinvointiakin
muistettiin ja vuosijuhla pidettiin lokakuussa syömällä hyvin yhdessä. Kevään
koittaessa viimeinen kokous pidettiin
ulkona kodalla vapputunnelmissa grillaten makkaraa ja juoden simaa.
Kesä tulee kaikesta huolimatta ja toivottavasti rokotukset mahdollistavat
sen, että syksyllä vihdoin päästäisiin
palaamaan ”normaaliin” toimintaan ja
tapaamaan Leijona-siskoja ja -veljiä
kasvotusten
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Poikkeusolojen jyllätessä Höffinga on sopeuttanut
toimintaansa tilanteeseen sopivaksi
Lions Club Hyvinkää Höffinga on suorittanut toimintakauden 2020-2021 aikana palveluaktiviteetteja ja tehnyt
lahjoituksia perinteisen keväisen varainhankinnan sijaan.
Talkootyöllä on siistitty ympäristöä ja autettu ikäihmisiä
sekä vähävaraisia. Lahjoituksena on annettu ”Jääkarku
Patrick” -kirja kaikille Hyvinkään esikoululuokille.
Kokouksiakin on pidetty kuukausittain etäyhteydellä onnistuneesti, vaikka eihän se sama ole kuin kasvotusten
illastaa ja keskustella hyvässä seurassa.
Jo syksyllä aloittamamme ympäristötalkooyhteistyö Hyvinkään kaupungin kanssa sai keväällä jatkoa siivoustalkoiden merkeissä. Ahkerat klubilaisemme keltaisissa
leijonaliiveissä keräsivät kaupungin toivomalta alueelta
roskat ja muut luontoon kuulumattomat esineet poisvietäväksi. Hyvinkään kaupunki lahjoitti projektia varten jätesäkkejä sekä suojakäsineitä ja huolehtivat myös säkkien
poisviennin kadun varresta. Parituntinen kului nopeasti
työn touhussa, jonka jälkeen klubilaiset kokoontuivat
vielä yhteiseen makkaranpaistoon ja kauden viimeiseen
klubi-iltaan ihan livenä läheiselle grillikodalle.
Kuvissa tunnelmia kevätkaudelta.
Teksti:
Hannele Verkasalo, tiedotusvastaava
Jessi Karjalainen, presidentti
Kuvat: Liisa Paakkolanvaara, rahastonhoitaja
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Sytomyssyjä
syöpäosastolle
Lions Club Kellokoski Annojen presidentti Anna-Maija Kulmala haastoi syksyllä kaikki Annat neulomaan tai
virkkaamaan sytomyssyjä syöpäosastoille. Tavoitteeksi
Anna-Maija asetti 40 myssyä luovutettavaksi SytomyssyHUS- ryhmän välityksellä. Myssyt saivat olla malliltaan
perinteisiä tai haastavampaa kuvioneuletta, naisille, miehille tai lapsille sopivia. Ainoa kriteeri oli, että ne tulee
valmistaa kutiamattomasta puuvillalangasta, jotta ne sopivat hiuksensa menettäneiden arkaan päänahkaan.
Annat ottivat haasteen innostuneena vastaan ja vuoden
vaihteessa myssyjä oli syntynyt jo n. 60 kappaletta. Hieno
saavutus 23:n jäsenen klubilta!
Myssyt oli tarkoitus luovuttaa toukokuussa, mutta kotonatilanteesta
johtuen luovutus jäänee syksyyn ja
näin ollen halukkaat Annat voivat
neuloa niitä edelleen.
Annat tekivät myssyjä myös kaudella 2019-2020, silloin luovutettiin 30
myssyä.
LC Kellokoski Annat
Helinä Kainulainen
tiedotussihteeri
Lions Club Kellokoski Annojen Lukiokirjojen lahjoitus
Kellokosken lukiolle.
Terttu ensimmäisenä oikealta.

Nousevat sukupolvemme
Maamme tulevaisuus rakentuu kouluissamme. LC
Tuusula on yli 60-vuotisen toimintansa aikana
kohdistanut vuosilahjoituksiaan eteläisen Tuusulan koululaisille. Kohteena ovat olleet koululaisten
keväiset stipendit ja lisäksi yli kymmenen vuoden
aikana Riihikallion koulun musiikkiluokkien stipendit. Musiikkiluokkatoiminta alkoi 1980 ja on
vuosittain ilahduttanut koululaisten perheitä ja
ystäviä niin kevät- kuin joulukonserttien ohjelmilla. Musiikkiluokkalaisten stipendien jako on ollut
myös ikkuna klubillemme, voidessamme olla klubin
presidentin kautta osallisena mukana konserteissa.
Kouluissa jaettavat stipendit ovat olleet määrältään
noin puolet vuosittain jaetuista klubin avustuksista.
Lisäksi merkittävä osa rahallisesta tuesta on kohdistunut lasten ja nuorten vapaa-aikana tapahtuvaan
harrastetoimintaan. Lasten ja nuorten tukeminen
onkin osoittautunut klubin toiminnassa vuodesta
toiseen kantavaksi toimintamuodoksi, saavuttaen
näin alueen asukkaiden suosion ja samalla tukenut
eri aktiviteettien rahallisia tavoitteita.
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LC Lahti urheilun nuorisotoiminnan tukijana
Lahti 6.5.2021
LC-Lahti on perustettu 1953 ja on Suomen kahdeksanneksi vanhin Lions Clubi. Klubin toiminta on ollut
vireää, joskin viime aikoina uusien nuorekkaiden henkilöiden saanti klubiin on ollut vaivalloista.
Toimintaa ja erilaisia aktiviteetteja on ollut runsaasti ja
innostus niiden toteuttamiseen on säilynyt.
Lahti tunnetaan Suomessa ja koko urheilevassa maailmassa hyvänä urheilukaupunkina ja varsinkin talviurheilu on noussut yli muiden. Täällä on järjestetty
seitsemän kertaa pohjoismaisten lajien MM-kilpailut ja
kolme kertaa ampumahiihdon MM-kisat. Salpauselän
kisat on järjestetty vuodesta 1923 lähtien.
Vuonna 1930 ei ollut lunta ja sotien aikana kaksi kertaa jäi kisat pitämättä. Lahden Hiihtoseura ja LC Lahti
ovat tehneet hyvää yhteistyötä vuosien varrella.
Pisin hyppy arpa
Vuodesta 1964 lähtien klubilla on ollut aktiviteettina
Salpausselän kisojen isonmäen kisa-arpaveikkaus.
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Kisa-arpoja painettiin 3000 kpl vuosittain ja arvauksen
kohteena oli ison mäen pisin hyppy. Arvonnassa oli eri
firmoilta hankittuja palkintoja ja useina vuosina jokin
ulkomaan matka. Lady Tuulikki ja lion Aatos Vuola myivät yhtenä vuonna 1350 arpaa ja vuonna 2001
MM-kisavuonna allekirjoittanut myi 1130 arpaa eli
enemmän kuin muut yhteensä. Arpajaislain muutoksen
johdosta myynti lopetettiin 2002 ja vielä Haapoja myi
541 arpaa.
Arpojen tuotosta osa annettiin Lahden Hiihtoseuran
juniorityöhön ja muu osa sitten anomusten perusteella
hyväntekeväisyyteen.
Peflettimyynti
Arpaprojektin loputtua tilalle tuli 2003 Salpausselän kisojen aikana myytävät istuinalukset eli pefletit.
Klubi sopi Lahden hiihtoseuran kanssa myytävästä
tavarasta, josta kustannukset materiaaleista hoidettiin
Hiihtoseuralle ja lopun sai klubi hyväkseen. Innostus
myyntiin oli hyvä ja kauppa kävi.

Olipa parina vuotena Virosta kummiklubimme LC Sakun myyjiä kymmenkunta paikalla. Klubi sai kisoissa
hyvää näkyvyyttä ja kuulutuksilla tehostettiin toimintaa. Tuotto vuosittain oli hyvä. Vuoden 2017 MM-kisoihin saakka toiminta oli kunnossa.
Nyt on taas saatu lupa myydä, mutta viime vuonna ei
koronan takia saatu ottaa yleisöä, joten tulot jäivät saamatta niin Hiihtoseuralle kuin klubillemmekin. Allekirjoittanut toimi homman junailijana ja varastopäällkikkönä.
Pilkkikilpailut
Vuodesta 1962 lähtien on vuosittain järjestetty pilkkikilpailut Kuhmoisten klubin kanssa vuorovuosin Kuhmoisissa ja Lahdessa. Vastaava klubi on aina hoitanut
paikat ja tarjoilut, ja palkinnot on hommattu lahjoitusperiaatteella. Koronan vuoksi 2020 ja 2021 kisat
siirrettiin vuodelle 2022. Tapahtuma on erinomainen
perinne, ja jotkut saavat kalaa ja jotkut ei. Lion Rauno
Palminen on ollut pilkkijä parhaasta päästä.
Palautuspulloaktiviteetti ja rakettimyynti
Muutamana viime vuotena klubilla on ollut SOK Hä-

meenmaan kanssa sopimus pullokuittilippaista, jotka
ovat säännöllisesti tuottaneet klubille rahaa. Tyhjennykset on sovittu veljien kesken vuoroperiaatteella. Samoin
on muutamana viime vuotena hoidettu Hämeenmaan
kanssa vuodenvaihteen rakettimyyntiaktiviteetti hyvällä
tuloksella.
Lahden Hiihtoseura 100-vuotta
Klubin pitkäaikainen yhteistyökumppani Lahden Hiihtoseura täyttää 3.4.2022 100 vuotta. Juhlia pidetään Sibeliustalolla kyseisenä päivänä. Hiihtoseuran urheilijat
ovat saavuttaneen 100 vuoden aikana 24 Olympiamitalia ja 86 MM-kisamitalia. LC Lahti antoi Hiihtoseuralle 500,00 eiroa lahjoituksen historiikin kirjoittamista
varten tämän vuoden toukokuun kokouksessa. Jos klubit haluavat tukea tätä projektia, niin yhteyshenkilönä
toimii Matti Haapoja.

Matti Haapoja
Lion vuodesta 1989

Järvenpään Ainojen kausi 2020-2021
erilaisen erinomainen!
LC Järvenpää Ainot -klubin auttamistyön pääkohde
kaudella 2020-2021 oli omaishoitajat. Korona-rajoituksista huolimatta Ainot saivat koottua varoja niin, että he
yhdessä yhteistyötä tarjonneen LC Järvenpää -klubin
kanssa pystyivät lahjoittamaan 40 jalkahoitolahjakorttia
järvenpääläisten omaishoitajien virkistykseksi ja terveydeksi.
Joka kevät Ainot lahjoittavat stipendejä eri tavoin
kouluvuodessaan onnistuneille järvenpääläisille koululaisille ja opiskelijoille. Niin myös keväällä 2021 kun
kymmeneen eri oppilaitokseen lahjoitettiin stipendeinä
yhteensä 1 000 euroa.
Kaudesta 2020-2021 tuli koronasta johtuen erilainen
kuin oli suunniteltu. Ainojen uutteruudella ja idearikkaudella siitä tuli kuitenkin monelle apua antava.
Osa Ainoista tarttui puikkoihin ja n 200neuleesta saivat lämpöä Päiväkeskus Wärttinä/Asunnottomien yö,
Auerkulman perhetukikeskus, omaishoitajat ja heidän
perheensä, Pihlavistokoti sekä Pienryhmäkoti Sofianna. Lisäksi Auerkulman perhetukikeskuksen jälkihuollon alaiset nuoret saivat Ainoilta 1 350 kpl kertakäyttöistä maskia.
Ainoissa kautensa päättävä presidentti saa aina lahjaksi
Aino-tossut.
Niinpä toukokuussa tossut sai Vuokko Kantanen. Heinäkuun alusta presidenttinä aloitti Aila Salomäki teemanaan Yhdessä onnistumme ja auttamisen pääkohteena järvenpääläiset omaishoitajat.

Toivomme, että korona-pandemia helpottuu ja kaudella 2021-2022 saamme kokoontua jo kasvotusten. Siitäkin kaudesta tulee varmasti monella tapaa Ainomaisen
Erinomainen
Teksti Helena Rahko,
tiedottaja kaudella 2020-2021
LC Järvenpää Ainot
Kuva Helena Rahko

41

Sihteeri V Kokkonen luovuttaa lahjakortteja Järvenpään Diakonian johtaja K Ruuskaselle jaettavaksi paikkakunnan vähävaraisille.

Koronasta huolimatta tai sen vuoksi
on LC Järvenpään kokouskäytäntö kaudella 2020-21
jatkunut lähes normaalisti. Syksyn kokoukset pystyttiin
pitämään turvaetäisyyksiä noudattaen, vain joulukuun
klubikokous jouduttiin perumaan. Klubin presidentin
ansiosta saatiin etäkokouskäytäntö nopeasti pystyyn.
Hallituksen etäkokouksissa oli aina lähes täysi miehitys.
Klubin etäkokouksissa osallistujamäärä oli jonkin verran normaalia pienempi. Tähän on saattanut vaikuttaa
klubiveljien keski-ikä, joka on yli 70 vuotta. Toisaalta
kauempana Järvenpäästä asuvien osallistuminen helpottui: kaukaisin etäkokoustaja oli Teneriffalla. Tulevana syksynä aiotaan ainakin hallituksen kokouksia jatkaa
etänä. Klubikokoukset haluttaisiin pitää fyysisinä, jos
koronarajoitukset antavat myöten. Klubin lehti Pajaveli-Tassunjälki on ilmestynyt normaalisti sähköpostilla ja
paperisena jaettuna. Sen sisältönä on presidentin pääkirjoitus, kokousten esityslistat, kokouspöytäkirjat sekä piirikuvernöörin, piirin ja Liiton tiedotteet. Klubin omien
aktiviteettien tiedottaminen ja raportointi sekä tapahtumavalokuvien julkaisu on myös osa lehteä.
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Joitakin vakioaktiviteetteja on jouduttu siirtämään tulevaisuuteen, kuten mopokoulu kaikille Järvenpään yläasteiden kahdeksasluokkalaisille, ylioppilaskuljetukset
sankarihaudoille ja linnunpönttöjen rakentaminen. Koulunsa päättävien stipendien jako vaikeutui. Toteutuneita
olivat esimerkiksi joulupata ja Kondis ry:n huumevalistuksen tukeminen. Osallistuimme myös LC Järvenpää/
Sibeliuksen järjestämään Järvenpään rantapuiston rannan
kevätsiivoukseen.
Säästyneille varoille oli keksittävä kohde. Lahjoitimme
Järvenpään Diakonian kautta paikkakunnan vähävaraisille jouluksi, pääsiäiseksi ja kesän alkuun 60 kappaletta
päivittäiskaupan lahjakortteja. Liityimme myös LC Järvenpää/Ainojen aktiviteettiin paikkakunnan omaishoitajien hyvinvoinnin tukemiseksi.
Kirjoittaja: Vesa Kokkonen LC Järvenpää, sihteeri
Kuva: Marjatta Kokkonen

Jazzia, räppiä ja yrittäjyyttä
Kaudella 2021–2022 LC Nurmijärvi/Rock keskittyy
otsikon teemoihin; konsertteja musiikkilajeista, joista
emme ole vielä tapahtumia järjestäneet sekä jäsentemme yritysverkostoihin tutustumista. Kausi alkaa musiikin
merkeissä, kun saksofonisti, jazzmuusikko, säveltäjä Jukka Perko esiintyy Nurmijärven Taaborinvuoren ulkoilmateatterissa lauantaina 11.9.2021, säestäjinään Helsingin työväenopiston sinfoniaorkesteri Helsinginkadun
Filharmonikot kapellimestarinaan Veli-Antti Koivuranta sekä Jukolan Musiikkikoulun opettajat. Konsertissa
on luvassa ammattimaista jazzin ilotulitusta ”Charlie
Parker with Strings” – ohjelmistolla. Kevätkaudella siirrytään räpin maailmaan teemalla ”Disability is Not a
Dirty Word” kuuron räppärin Signmarkin myötä.

Musiikin ohella keskitymme yrittäjyyteen; asenteena ja
toimintana. Yrittäjyysasenne edellyttää digiajan metataitoja; verkostoitumista ja vuorovaikutusta, oppimaan
oppimista, teknologian hyödyntämistä. Koronavuosi toi puoli tusinaa uusia jäseniä klubiimme; eri ikäisiä,

eri ammattikunnista, eri puolilta maatamme ja myös
hieman kauempaakin. Uudet jäsenet tuovat upeasti uusia ideoita ja näkökulmia klubin toimintaan, kuka heti
pressaputkeen sujahtaessaan, kuka missäkin aktiviteetissa. Tätä diversiteettiä klubi haluaa hyödyntää ja kun
rokoteohjelman edistyessä tilanne sallii, startataan myös
yrityskäynnit. Pääsemme tutustumaan niin high tech, taloushallinto, vakuutusala ja ravintola-alan yrittäjien organisaatioihin, iloitsee kauden presidentti Laura Ankkuri.
Monimuotoisuus on huikea rikkaus ja LC Nurmijärvi/
Rock klubin kohdalla se tarkoittaa käytännön toimintaa
digiajan toimintaympäristössä, lokaalista ja globaalista
näkökulmista, yhdessä toimien.

Teksti Aija Jokilammi
Kuvan editointi Christine Hammar

LC-Nurmijärvi/Rock
uusia jäseniä
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Arne Ritari -säätiö

Arne Ritari -säätiö tukee suomalaista
lionismia apurahoilla.
Säätiön adresseja käyttämällä edistät lionstoimintaa.

Arne Ritari -stiftelsen
Arne Ritari -stiftelsen stöder den finländska lionismen
med bidrag. Genom att köpa stiftelsens adresser
främjar du lionsverksamheten.

Arne Ritari -säätiö / Arne Ritari -stiftelsen www.lions.fi

