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Palvelemme - muutoksessa, yhdessä
ympäristöämme kunnioittaen

Palvelemme - muutoksessa, yhdessä
ympäristöämme kunnioittaen
Piirikuvernööri Ritva Kajaala

Sydäntämme lähellä meillä kaikilla ovat
lapset ja nuoret, huoli heidän tulevaisuudestaan tässä muuttuvassa maailmassa. Syrjäytyminen on vaarana yhä
useammalle nuorelle, jopa lapselle.
Monimuotoisen palvelutyön avulla ja
tuella voimme kuitenkin tehdä oman
parhaamme lähimmäistemme hyväksi.

teen ja myönteiseen asenteeseen kohtaamaan vahvana sekä myrskyt että
tyynet”. Gudrun vertaa lionstoimintaa
purjehdukseen ja neuvoi pitämään horisontin näkyvissä.

Viime vuonna aloitimme LCI:n maailmanlaajuisen kampanjan, joka tuli
Lions-100vuotis kampanjan jatkajaksi.
Palvelukehyksessä on viisi aluetta diabetes, ympäristö, nälän helpottaminen,
näkökyky ja lapsuusiän syöpä. Useat
klubit ovat olleet näyttävästi diabeteksen torjunnassa mukana erilaisin
tapahtumin. Tapahtumissa on jaettu
tietoa diabeteksesta, mitattu verensokeria ja havainnollistettu esim. piilosokerin määrää elintarvikkeissa.

Olen kiitollinen, että olen saanut olla
mukananne erilaisissa aktiviteeteissa,
klubivierailuilla, tapahtumissa sekä juhlissanne. Olemme yhdessä jakaneet
kuulumisia, suunnitelmien kehittelyä,
pohtineet niin tulevaa kuin mennyttäkin
leijona-aikaa. Näin ”ilmailun ystävänä”
oli todella mielenkiintoista päästä tutustumaan entisen hävittäjälentäjän opastuksella ja kokemuksella Vesivehmaalla
sijaitsevaan Ilmailumuseoon Asikkalan klubin vieraana. Vuosittaiset
Kalamarkkinat Lahdessa olivat aivan
mahtava elämys. Eduskuntatalossa
sain vierailla Vihtiläisen klubin mukana.
Hyvin mielenkiintoisia jopa historiallisia
kokouspaikkoja on tullut myös koettua.
Mielenkiintoisia ovat olleet myös klubien nimet taustoineen.

Jäsenten näköistä
toimintaa yhdessä
viihtyen
Tärkeää on klubitoiminnan kehittäminen jäsentensä näköiseksi toiminnalliseksi, sekä yhteistyökeskeiseksi ja
viihtyisäksi klubitapaamisille sekä aktiviteeteille. Lionstoiminta on palveluja varainhankinta-aktiviteettien lisäksi
sosiaalista ja inhimillistä läheisistämme
välittävää ja huolehtivaa toimintaa.
Aktiivisuudessa ja sitoutumisessa on
huolestuttavaa aaltoliikettä, meidän on
mietittävä mihin voimavaramme riittävät ja miten meidän tulisi huolehtia
toimintakyvystämme. Toimintamme ehdoton ja tärkein yksikkö on klubi, jossa
viihtyvät jäsenet ovat järjestömme paras voima!
Kansainvälinen presidentti Gudrun
Yngvadottir evästi minua ”toiveikkuu-

tajille suunnattu koulutus on nyt
muokattu vastaamaan partiolaisten tarpeita. Punainen Sulka keräyksen tuottamin varoin toteutettu koulutus tarjosi
lasten ja nuorten kanssa toimiville ryhmänjohtajille käytännön työkaluja.

Ilmastonmuutos on tämän päivän todellisuutta, ja meidän kaikkien arkea.
Toivon, että jokainen meistä tekee
pieniä muutoksia tavoissamme sekä
asenteissamme esimerkkeinä muovikassin korvaaminen kestokassilla. Ympäristöministeriö suosittelee:
”Vähennä, vältä, kierrätä ja korvaa.
Vaihtamalla kertakäyttöiset muovipullot
mieluimmin kestomuovisiin, jotka ovat
kierrätettäviä.

”Haku päällä” jäsenhankintakampanjan
ovat klubit hienosti ottaneet vastaan ja
mukavasti on uusia jäseniä saatu mukaan lionstoimintaan. Nuoriso-ohjelma
on sujunut hyvin suunnitelmien mukaan. Olemme antaneet apuamme,
jopa yli piirirajojen. Tämä mielestäni
osoittaa kumppanuutta, jota yhä enemmän tulemme tarvitsemaan ja samalla
saamme hyvää vuorovaikutusta erilaisiin lähellämme toimiviin yhdistyksiin
tai järjestöihin. Kesällä 2020 pidetään
seuraava C-piirin kansainvälinen nuorisoleiri, joten jo nyt voi miettiä isäntäperheeksi ryhtymistä. Nuoret ovat iältään
17-21 vuotiaita.
Lions Quest – Elämisentaitoja koulutusta suunnattiin nyt syksyllä partiojohtajille, alun perin luokanopet-

Kestävä kehitys luodaan keittiössä, eli
kiinnitä huomiota ruokahävikkiin.
Globaalisti meidän pitää olla huolissaan
ilmastonmuutoksesta. Maailmassa on
jo pulaa puhtaasta vedestä. Noin puolet maapallon väestöstä kärsii veden
niukkuudesta. Ilmastopakolaisuus voi
olla tulevaisuuttamme. Minkälaisen
maailman jätämme lapsille ja lapsenlapsille?
Kevättä kohden toivon kaikille oikein Hyvää alkanutta vuotta 2019!
Me palvelemme edelleen!

”Palvelemme - muutoksessa,
yhdessä ympäristöämme
kunnioittaen
Muutosta klubi-iltoihin saadaan vaikka taiteilijavierailuilla, yhteislaululla ja jäsenten harrastusten esittelyillä.

Yhdessä
Yhdessä leijonat voivat tehdä maustekurkkuja tai rakentaa laavun, valaista koko
kirkonkylän raitin jätkänkynttilöillä tai järjestää bingoillan.
Yhdessä voi olla päivän prinsessana tai mennä vaikka
vankilaan.
Materiaali on valmiina ja lehden taiton suunnittelu alkaa
Miten kauden teema näkyy
Leijonaviestissä?
Tässä
muutamia esimerkkejä.

Palvelemme
Me palvelemme – se näkyy
toki kaikessa, mutta erityisesti jutuissa, joissa mittavia
lions-uria tehneet ”konkarileijonat” kertovat kokemuksistaan. Todella kunnioitettavia suorituksia.

Muutoksessa
Yksi muutos järjestössä tapahtui, kun naiset hyväksyttiin mukaan toimintaan.
Suomen
ensimmäisen
naisten lions klubin perustamisesta tuli tällä kaudella kuluneeksi 30 vuotta.
Kauden uusi kansainvälinen
aktiviteettikohde, diabetes,
näkyy myös lehdessämme.

Leijonaviesti
38. vuosikerta
Julkaisija: Suomen Lions-liitto ry, Piiri 107-C
Lehden ilmestymisaika: Tammikuu 2019
Päätoimittaja: Maija-Liisa Heikkilä, 040 867 4639
Ilmoitukset ja jakelu: Maija-Liisa Heikkilä,
maija-liisa.heikkila@lions.fi
Painos 2800 kpl
Jakelu: Piiri 107-C leijonat, julkiset tilat, sidos- ja yhteistyöryhmät
Kansikuva: ”Kohtaaminen”, Lauri Ikäheimonen LC Pusula
Ulkoasu ja taitto: Jukka Uola
Paino: Forssa Print

Yhdessä piirin leijonien
kanssa teimme myös tämän
lehden. Kiitos kaikille teille, jotka monin eri tavoin
olette avustaneet lehden
tekemisessä.

Ympäristöämme
kunnioittaen
Leijonat tekevät mittavia ympäristötekoja siivoten metalliromua ja akkuja luonnosta,
tehden aurauskeppejä ja
pihasiivousta sekä organisoiden takki- ja asustekeräyksiä.
Tämä kaikki ja paljon, paljon
muuta löytyy Leijonaviestistä
2019!
Antoisia lukuhetkiä.

PDG Maija-Liisa Heikkilä

C-piirin
Vuosikokous
13.4.2019
Kirkkopuiston Seurakuntakoti
Kirkkopuisto 2, Riihimäki
Piiri 107-C
vuosikokousjuhla ja vuosikokous
la 13.4.2019 klo 10.00
Ilmoittautumiset piirin kotisivujen kautta.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 1.4.2019
Valtakirjojen tarkastus kokouspaikalla
klo 09.00 - 09.45
Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen määräämät
asiat. Tarkemmat ohjeet ja vuosikokousmateriaali
lähetetään klubeille erikseen.
Tervetuloa!
Ritva Kajaala
Piirikuvernööri 2018-2019
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Lions-elämää

Piirikuvernööriehdokas kaudelle 2019-2020

Hannu Hertti

Syntynyt 16.09.1954 Nastola
Perhe: Vaimo Tuula, kaksi lasta,
seitsemän lastenlasta, yksi lapsenlapsenlapsi
LC Padasjoki 2009
Klubisihteeri 2011-2012
Presidentti 2014 – 2015
Lohkon puheenjohtaja 2016 – 2017
2. VDG 2017 – 2018
1. VDG 2018 – 2019
SLL:n hallituksen jäsen 2018-2019
Lions-järjestön vuosikongressi Las Vegas 2018
Eurooppa Foorumi Skopje 2018
SLL:n vuosikokous neljä kertaa
Melvin Jones Fellow 2018
SLL I-ruusukkeen ansiomerkki
Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto
Lohkon puheenjohtajan palkinto
Erinomaisen klubin palkinto
100 % presidentin ansiomerkki
Puolitoista kautta kuvernööritiimin jäsenenä on takana ja
jo nyt tuntuu siltä, että kokemuksia on tullut useamman
kauden edestä. Varsinkin
klubivierailut ovat antaneet
sen tunteen, että lion-polku,
jonka olen valinnut ja, jonka
toivon vielä jatkuvan, on ollut
oikea valinta. Se tarmo, millä eri klubit suunnittelevat ja
toteuttavat palvelutehtäviä,
varainhankintaa ja saatujen
varojen jakamista niitä tarvitseville, on ollut todella vaikuttava. Myös vastaanotto ja
yleinen ilmapiiri tekemilläni
klubivierailuilla on lisännyt
uskoani liontoiminnan tulevaisuuteen. Kiitos kaikille
niille klubeille, joissa olen
ehtinyt vierailla.
Lions-toiminta on kuitenkin
pitkälti samassa tilanteessa kuin muukin yhteiskunnallinen toiminta eli jatkuvan muutoksen tilassa.
Voidaksemme jatkossa toteuttaa valitsemiamme palvelutehtäviä meidän on ol-
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tava halukkaita muuttumaan
sekä ymmärtämään toimintamme laajuus maailmanlaajuisesti.

Uusia tuulia ja
kansainvälisyyttä
On myös tullut kansainvälisen järjestön aloittamia uusia kampanjoita.
Lions Forwardin tarkoitus on
jatkaa järjestömme 100-vuotisjuhlia varten käynnistettyä
läheisten palvelutavoitetta
palvella 100 miljoonaa ihmistä. Se jatkuu vuosina
2019 – 2021 siten, että palvelutavoite on 200 miljoonaa
ihmistä vuosittain. Tämä
tavoite tulee edellyttämään
klubeilta paitsi tekoja myös
niiden raportointia, jotta palvellut ihmiset tullaan myös
kirjaamaan ylös.

”Me palvelemme”
Kampanja 100 tavoite on
lisätä järjestömme säätiön

Advanced Lions Leadership Institute (ALLI)
koulutus Salzburg 2018
LCIF:n mahdollisuuksia lahjoittaa varoja niin katastrofikohteisiin, kuin muihinkin
LCIF:n tukemiin kohteisiin,
kuten Lions Quest. Vaikka
klubien ensisijainen tarkoitus onkin tukea ja palvella ihmisiä lähellämme, on
maailmalla lukuisia alueita ja
kohteita, joita meidän hyvinvointivaltioissa elävien lionien tulisi tukea oman organisaatiomme kautta. Kuten
muukin aktiviteettiraha niin,
kaikki LCIF:lle lahjoitettu tuki
menee lyhentämättömänä
valittuihin avustuskohteisiin.
LCIF avustuksia voivat hakea myös yksittäiset klubit
Suomessa.
”Siellä missä on tarve, siellä
on lion”

Diabetes ja lionit
Meille on jo viime kaudella
tullut uusi palveluaktiviteetti
eli Diabetes. Moni varmaan

ajattelee, että sen hoitamiseen on yhteiskunta ja sen
kanavat. Näin ajattelin itsekin, kunnes aloin tarkemmin
miettiä, mitä kaikkea me lionit ja meidän klubimme voivat asian eteen tehdä. On
paljon ihmisiä, jotka eivät
tiedä sairastavansa diabetestä, on paljon ihmisiä, joille ei ole selvää, miten diabetestä voidaan estää. On
myös paljon lioneita, jotka
kuuluvat edellisiin ryhmiin.
Haluan tällä korostaa sitä,
että voidaksemme palvella muita meidän lionien on
myös kiinnitettävä huomiota
itseemme.
Tulevan kauden C-piirin teema ”Kunnon vuosi – lionina”

1. varapiirikuvernööriehdokas kaudelle
2019-2020

Nina Moilanen

Syntynyt 22.12.1966, Espoo
Perhe: pojat Patrik (24), Miikka (17),
Markus (13)
LC Vihti/Nummela, jäsen 2010
Klubin tehtävät
- rahastonhoitaja 2011-14
- presidentti 2015-16
- sihteeri 2017-18
Piirin tehtävät
- lohkon pj 2016-17, 2017-18
- Quest pj 2017 - 2.VDG 2018-19
100 % klubipresidentin ansiomerkki 2017
Lohkon puheenjohtajan palkinto 2017
Toimikunnan puheenjohtajan palkinto 2018
Suomen Lions-liiton vuosikokous 7 krt. 2012-18
MOVE-valmennus 2014-15
RLLI-kehitä itseäsi, johtamistaidot 2/2017
Agronomi, Maatalous- metsätieteiden maisteri
Head of Finance, Scanditron Finland Oy
Muut harrastukset: golf, uinti, veneily, liikunta
”Olemme toisiamme varten”

2. varapiirikuvernööriehdokas kaudelle
2019-2020

Keijo Leppänen

Syntynyt 10.09.1953
Perhe: vaimo Päivi ja aikuinen tytär
Suvi
LC Forssa, jäsen 2010
Klubin tehtävät
- presidentti 2014-15 ja 2017-18
Piirin tehtävät
- lohkon pj 2015-16
Suntio AMK
Mielestäni Lionstoiminta on parasta palvelua mitä
ihminen voi tehdä läheísten hyväksi omalla alueella.

2. varapiirikuvernööriehdokas kaudelle
2019-2020

Eija Björkbacka
Syntynyt 09.02.1957
Perhe: kaksi poikaa ja kaksi
lapsenlasta

LC Nurmijärvi/Kanerva, jäsen 2009
Klubin tehtävät
- presidentti 2015-16
- tiedottaja 2010-11 ja 2012-13
Piirin tehtävät
- lohkon pj 2016-17, 2017-18 ja
2018-19
- toimikuntapj 2014-16
100 % klubipresidentin ansiomerkki 2016
SLL I-ruusukkeen ansiomerkki 2017
Suomen Lions-liiton vuosikokous 7 kertaa
Piirin vuosikokouksissa lukuisia kertoja
Osallistunut lähes kaikkiin oman klubin aktiviteetteihin sekä yhteistyöhön kunnan muiden klubien
kanssa
VAK Asiantuntija, perheen omien yritysten
talous/henkilövastaava
Kannustakaamme uusia ja vanhoja jäseniä leijonatyöhön
lämpimällä sydämellä sekä nauttimaan yhdessäolosta.

2. varapiirikuvernööriehdokas kaudelle
2019-2020

Timo Ståhl

Syntynyt 20.07.1954
Perhe: Lady Pirjo, kaksi lasta ja
kolme lastenlasta
LC Kärkölä, jäsen 2011
Klubin tehtävät
- presidentti 2016-17
- aktiviteettitmk. pj. 2012-14
- juhlatoimukunnan pj 2016
Piirin tehtävät
- lohkon pj 2018-19
100 % klubipresidentin ansiomerkki 2017
Suomen Lions-liiton vuosikokous 3 kertaa
MOVE-valmennus 2016
RLLI-kehitä itseäsi, johtamistaidot 2/2017
Yrittäjä
Kärkölän Sotaveteraanit ry:n jäsen
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Kansainvälinen hallitus
Kansainvälisen hallituksen
kokous pidettiin lokakuussa 2018 Kalifornian Ojai
Valleyssa.
Normaalisti hallituksen kokouksen kesto on neljä päivää, sisältäen komiteoiden
työskentelyn, sekä niiden
esitysten valmistelun hallituksen päätettäväksi.

Mm. seuraavia
asioita päätettiin
kokouksessa
Hallituksen sääntökokoelmaa tarkistettiin kohdasta,
jossa säädetään perustuslaillista tulkintaa, että yksittäisen lionsklubin jäsenyyden perusteella yksittäinen
lion katsotaan olevan kansainvälisen järjestön jäsen.
Hyväksyttiin moninkertaispiirien 101 (Ruotsi) ja 104
(Norja) piirimuutokset. Ruotsi
vähentää piirien lukumäärän

10 piiristä 5 täyteen piiriin.
Norja vähentää 7 piiristä 5
täyteen piiriin. Lopullinen
”siunaus” tapahtuu Milanon
vuosikongressissa
2019.
Käytännössä uudet piirijaot astuvat voimaan alkaen
1.7.2019. Pidennettiin piiriin uudelleenjärjestely tuki
aikaa. Tukeen oikeuttavat
kaikki piirit, joiden muutos on
hyväksytty viimeistään lokakuun loppuun 2021 mennessä. Poistettiin säännöstöstä
vaatimus, jonka mukaan lionin on pitänyt olla klubipresidentti ennen kuin hän voi
toimia Opas leijonana.
Tarkistettiin vuoden 2019
Milanon vuosikongressin ohjelma. Tapahtumat, mukaan
lukien täysistunnot ja näyttelyhalli pidetään Milanon
kongressikeskuksessa.
MiCo on Euroopan suurin kongressikeskus. Myös
DGE-seminaari järjestetään
MiCossa.
Kansakuntien

paraati pidetään lauantaina 6. heinäkuuta Milanon
sydämessä. Paraati alkaa
klo 9.00 ja päättyy Duomon
katedraaliin n. klo 10:30.
Pohjoismaat marssivat ryhmässä 2. Pääpuhuja on
Englannin entinen pääministeri Tony Blair.
Seitsemän kaupunkia on
kiinnostunut
järjestämään
vuoden 2026 vuosikongressin. Kaupungit ovat; Atlanta,
Calgary, Dubai, Louisville,
Pariisi, Salt Lake City ja
Madrid. Mahdollisesti Wien
hakee myös.
Afrikka
on
saavuttanut
30 000 jäsenen rajan ja
Afrikasta tulee uusi perustuslaillinen alue heinäkuun
2020 loppuun mennessä.
Afrikan haaste hyväksyttiin huhtikuussa 2010, kun
Afrikassa oli noin 21 000
jäsentä. Kahdeksan vuoden
kuluttua Afrikan kasvu on ollut yli 35 prosenttia!
Yksi keskeisistä syistä uuden Afrikan perustuslaillisen
alueen perustamiseen on
se, että ISAAME:n perustuslaillinen alue on maailman suurin. Alue käsittää
yli 50 maata pelkästään
Afrikassa ja kat-taa 7 aikavyöhykettä Länsi-Afrikasta
Bangladeshiin, ja e on ainoa
perustuslaillinen alue, johon
kuuluu yksi koko maanosa ja
suuri osa toisesta.

Kuvassa olemme kokouspäivän jälkeen paikallisten lionien
järjestämässä iltatilaisuudessa Ojai Valleyssa.
Vasemmalta Ingrid Zemrosser, Tuire Potinkara, Pres.
Gudrun Yngvadottir, Jon Bjarni Thor-steinsson, allekirjoittanut ja ID Walter Zemrosser.
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Tämä on ensimmäinen vuosi, jolloin FVDG/DGE- seminaari järjestetään kahdessa osassa, ensimmäiset
3 päivää pidetään helmikuun 11-15 päivä 2019, St.
Charlesissa,
Illinoisissa,
Yhdysvalloissa ja 4. päivä vuosikongressin yhteydessä heinäkuun 5 päivä
Milanossa.

Hyväksyttiin 10 nuorisovaihdon Top Ten palkinnon
saajat. Suomesta palkinnon
saa liiton nuorisovaihtojohtaja Ari Lindell. Kymmenestä
palkinnon saajasta 5 tuli
Eurooppaan.
Kokouksen jälkeen hallituksen jäsenillä oli mahdollisuus tutustua Los Angelesin
alueen lionien aktiviteetteihin. USA:n leijonien yksi
suosittu ohjelma on lasten
näöntutkimus ”Lions Kids
Sight Program”. Ohjelman
tarkoituksen on turvata lasten näkö ja seulonta ulottuu
6 kuukauden ikäisistä lapsista aina 6 vuoteen asti.
Tutkimus tapahtuu hyvin
nopeasti liikuteltavalla kameralla, joka antaa välittömästi tuloksen mahdollisesta jatkotoimenpiteestä.
Saimme itse konkreettisesti
tehdä tutkimuksen 3- 4 vuotiaille lapselle. Pääsimme
myös osallistumaan ”Special
Olympics” Softball- turnaukseen. Tapahtuma oli mieleenpainuva ja tunnelma oli
korkealla. Ilmassa oli suuren
urheilujuhlan tuntua kansallislauluineen. Pelit olivat jännittäviä ja urheilijoiden into
ja taistelu oman joukkueen
eteen oli 100 prosenttista.
Tämä kirjoitus on lyhyt läpileikkaus hallituksen toiminnasta. Käsiteltäviä asioita
on paljon. Seuraava hallituksen kokous pidetään huhtikuussa 2019 Reykjavikissa
Islannissa.
Heimo Potinkara
Kansainvälinen johtaja (ID)
2018-2020

Mikä ihmeen IPDG?
IPDG = Immediate Past District Governor = Edellinen piirikuvernööri
Piirin toimintaa ohjaa ja
valvoo piirin klubien valitsema piirikuvernööri, jonka kausi on yksi vuotinen.
Piirikuvernöörikautensa jälkeisen kauden hän on edellinen piirikuvernööri IPDG,
eli sen vuoden ajan voidaan
kuvainnollisesti sanoa hänellä olevan PIIRIN i. IPDG
kauden jälkeen hän on PDG
= Past District Governor =
Entinen piirikuvernööri.

Riihimäkeläisen lasitaiteilija
Pekka Paunilan paperipainossa on näkyvillä lionien
sinistä, pohjalla juurevaa
ruskeaa maata, josta lähtee vihreää uusien versojen
kasvua ylöspäin, levittäytyen kuten lionien arvokas
monipuolinen
palvelutyö
avautuu maailmalle lähelle
ja kauas. Näin kertoi Ritva
Kajaala luovuttaessaan kiertopalkintoa DG Jami Virralle.

Keväällä 2018 silloinen VDG
Ritva Kajaala hankki piiriin
uuden kiertopalkinnon, ns.
PIIRIN I:n, jonka piirikuvernööri saa aina kautensa
päättyessä vuodeksi haltuunsa. IPDG:n kiertopalkinto jaetaan kiitokseksi kuluneen kauden lionstoimintaa
edistävästä esimerkillisestä
palvelutyöstä

PDG Maija-Liisa Heikkilä

316 Messinkistä kynttilälyhtyä
Sankarihaudoilla
Lions Club Forssa/Kuha
Viisitoista vuotta sitten klubimme hankki Forssan ja
Koijärven sankarihaudoille
316 messinkistä kynttilälyhtyä.
Sen jälkeen olemme vuosittain ladyjen kera pystyttäneet lyhdyt ja sytyttäneet
niihin kynttilät pyhäinpäivän
aattona
Viisi vuotta sitten eräs klubimme leijonista ehdotti,

että laulaisimme tapahtuman lopuksi Veteraanin iltahuudon. Tämä vaikutti meihin kynttilöiden valaisemalla
hautausmaalla niin, että sen
jälkeen näin on tehty joka
vuosi.
Suomen juhlavuonna kirkkoherra tuli pitämään hartauden ja tilaisuudesta ilmoitettiin seurakunnan toimesta.
Kun mukava joukko hautausmaalla kävijöitä osallistui

tilaisuuteen, teimme siitä jo
”perinteen” tänä vuonna!
Tilaisuudesta on tullut näin
yhteinen seurakunnallinen
tapahtuma.
Muutenkin olemme olleet
yhteistyössä seurakunnan
kanssa.

timme
sankarivainajien
muistoristit, sekä kustansimme niiden hopeointien uudistamisen.
Pentti Kaunisto
LC Forssa/Kuha

Viime vuonna valmistimme
sankarihaudoille ja eräille
veteraanien haudoille 250
havuseppelettä ja puhdis-
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Lions Club Lahti 65 vuotta
Yhdessä on mukava olla avuksi

Suomen
kahdeksanneksi
vanhimman ja piirin 107-C
vanhimman Lions Clubin,
LC Lahden, alkusanat lausuttiin piirikuvernööri Paul
Hjeltin toimintakaudella joulukuun 2 päivänä 1953 pidetyssä perustavassa kokouksessa. Perustamiskomitean
puheenjohtajuus
uskottiin Aimo N K Viitalalle.

Kunniajäsenemme Aimon,
entisen kansainvälisen johtajan, lionsura on maamme
mittavin ja hän on 65 vuotta
pitänyt Lions Club Lahden
lippua korkealla myös kansainvälisissä
yhteyksissä.
Hän on tällä hetkellä leijonaiältään maailman vanhin
Nyt lähes 65 vuotta myöhemmin Lions Club Lahti

PDG Sinikka Uola toi Suomen Lions -liiton, C-piirin ja piirikuvernöörin tervehdykset.
vietti hyvin arvokkaan ja lämminhenkisen Charter Night
-juhlan ravintola Roux´issa
7.11.2018.

tiläpakkausta
toivottaen
Hyvää Joulua osallistujille.
Lahjoituksen arvo oli 3.500
euroa.

PDG Sinikka Uola toi Suomen Lions -liiton, C-piirin ja
piirikuvernöörin tervehdykset. Sen jälkeen seurasi illan
kohokohta - Lionsritariksi
lyöminen.

Lahti-klubin ladyt lahjoittivat
Joulumaa-tapahtumassa
lapsille 3 x 65 kappaletta
pehmoleluja. Lisäksi aikuisille annettiin 2 x 65 kappaletta pieniä maljakkokuusia.
Aikaisemmin ladyt lahjoitti-

PDG Jukka Uola kutsui
paikalle erittäin ansioituneen lion Hannu Aspelinin.
Upeassa
seremoniassa
hänet lyötiin tyylikkäästi ja
kokemuksella Lionsritariksi.
Tätä seurasi leijonakarjaisu
ja onnittelut uudelle ritarille.
Lady Riittaa muistettiin puolisomerkillä ja kukkakimpulla.
Myös klubin muita leijonia palkittiin eri mitaleilla ja
presidentti Jari Nisula sai
Vuoden Leijona -palkinnon.
Kuva klubin 60 v juhlasta, jossa klubin kunniajäsen PID
Aimo N K Viitala pitää juhlapuhetta.
Tämän kirjoittamisen jälkeen olemme saaneet suruviestin:
Aimo N K Viitala on jouluaattona 24.12.2018 siirtynyt täältä
puolehen ylhäisen maan.
Syvää kaipausta tuntien kiitämme häntä hänen lionismin
hyväksi tekemästään arvokkaasta työstä. Tunnemme
häntä kohtaan nöyrää kiitollisuutta, suurta kunnioitusta ja
rakkautta. Hän on saanut lions -uransa kunniakkaaseen
päätöksen. Me jatkamme hänen työtänsä.
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Lions Club Lahti
65 vuotta –
lahjoitukset yli
7.500 euroa
Juhlassa julkaistiin juhlavuoden avustukset. Lions
Club Lahti luovutti Joulumaa
- tapahtumassa 700 kynt-

Klubin presidentti Jari Nisula
kiitti lady Ulla Paavolaa 10
vuotta kestäneestä hyviä
tuloksia tuottaneesta ladytoiminnan vetämisestä.

Erittäin ansioitunut lion Hannu Aspelin lyötiin Lionsritariksi
juhlallisessa seremoniassa, jonka toteutti PDG Jukka Uola
vat jo 65 kappaletta pehmoleluja Ensi- ja Turvakodille.
Sri Lankaan vietiin 65 kappaletta hoitohenkilökunnan
työasuja lahjoitettavaksi paikalliseen sairaalaan. Näiden
lahjoitusten arvo oli 3.000
euroa.
Lisäksi klubi lahjoitti PäijätHämeen Keskussairaalan

lastentautien osaston keskolalle 650 euroa keskolan
kanssa sovitulla tavalla käytettäväksi sekä kustansi yhdelle lahtelaiselle opettajalle
Lions Quest -koulutuksen.
Klubin presidentti Jari Nisula
kiitti lady Ulla Paavolaa 10
vuotta kestäneestä hyviä
tuloksia tuottaneesta lady-

Juhlassa palkitut klubin jäsenet. Vasemmalta
Piirikuvernöörin ansiotähti Jari Nisula, Piirin Pro Lion
ansiomerkki Juhani Hinkkanen ja Markku Kiviluoto sekä
SLL I ruusukkeen ansiomitali Arvo Pekuri
toiminnan vetämisestä. PDG
Matti Paavola kiitti puolisoaan Ullaa tuesta ja hyvästä yhteistyöstä varsinkin Sri
Lankan kummilapsiaktiviteetissa. Tämän jälkeen PDG
Matti Paavola ja presidentti
Jari Nisula luovuttivat lady
Ullalle hänen isänsä käyttä-

mällä lauseella ”Yhdessä on
mukava olla avuksi” varustetun lasitaideteoksen ja kukkakimpun.
Teksti PDG Matti Paavola
kuvat Unto Rönkkönen

Matti Sutinen lion 60 vuotta
Lions Club Riihimäki vietti perinteistä Charter Night- perustamisjuhlaa
Riihimäen Varuskunnan Upseerikerholla 2.2.2018.
Tilaisuudessa myönnettiin Matti Sutiselle 60 vuoden Chevron. Matti aloitti lionina Karkkilassa 1958 ja siirtyi Lions Club Riihimäen jäseneksi 1962.
Klubissamme hän on toiminut rahastonhoitajana 1963-1964, klubimestarina
1969-1970 sekä presidenttinä 1972-1973. Matti on saanut lisäksi seuraavat
huomionosoitukset; Melvin Jones 2008 sekä Lions Ritari 2015. Hän on myös
klubimme kolmas ainaisjäsen. Matti on edelleen aktiivisesti mukana Leijona
toiminnassa.
Samassa tilaisuudessa Melvin Jones jäsenyys myönnettiin myös lion Juhani
Sjöholmille.
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Lions Club Hollola/Kapatuosio
25 vuotta
LC Hollola/Kapatuosio juhli 25- vuotista toimintaansa
13.10.2018 Lahden Upseerikerholla. Klubi on nimetty
Hollolan kirkon lähellä olevan muinaisen linnavuoren
mukaan ja Kapatuosian
mäki on kuvattu myös klubin lipussa ja viirissä. Mäen
jokakeväiset siivoustalkoot
ovat klubin pitkäaikainen perinne.
Klubi perustettiin vuonna
1993 ja tällä hetkellä klubissa on 32 jäsentä, joista
kaksi on perustajajäseniä.
Klubin kummeja ovat Veikko
Salminen ja Jukka Torstila ja
opaslion on Anja Kuittinen.
Klubin tärkeimmät aktiviteetit ovat kummiluokkatoiminta, vanhusten ja kehitysvammaisten virkistystilaisuudet,
kaunein joulukuusiäänestys,
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muoti- ja hyvinvointitapahtuma sekä Hollolan klubien yhteisesti järjestämä talvirieha.
Juhlapäivän aamuna vietiin
kukat Hollolan hautausmaalle poisnukkuneiden jäsenten
haudoille.
Upseerikerholla klubipresidentti Anne Kortelainen
toivotti juhlaväen tervetulleeksi. Ohjelmassa oli muun
muassa kansantanssiryhmä
Kärkkyjen tanssiesitys, klubilaisten oma esitys Kultainen
nuoruus 25 v kuvien kera
sekä poloneesi.
C-piirin tervehdyksen tilaisuuteen toi DG Ritva
Kajaala.
Pirkko Loisa
LC Hollola/Kapatuosio
Kuvat: Anna Jaskari

Illan kohokohtana Paula Järvenpää lyötiin klubin ensimmäiseksi Lionsritariksi PDG Sinikka Uolan toimesta.

Neljännesvuosisata kohti
kirkkaampaa tulevaisuutta
Lions Club Riihimäki/Kristalli vietti 25-vuotisjuhlaansa 15.12.2018. Päivälleen neljännesvuosisata aikaisemmin perustettu naisklubi
juhli syntymäpäiväänsä iloisissa ja juhlavissa
merkeissä Riihimäen Upseerikerholla.
Juhlaan oli kutsuttu oman
jäsenistön lisäksi edustajat Riihimäen ja ympäristön muista klubeista, sekä
tietenkin kummiklubi LC
Hyvinkää/Höffingan jäseniä.
Illan aikana nautittiin juhlaillallinen,
kuultiin
Kari
Majarannan esittämää musiikkia, sekä piirikuvernööri Ritva Kajaalan pitämä
juhlapuhe. Piirikuvernöörille
tilanne oli erityisen mieleenpainuva, sillä hän pääsi näin
onnittelemaan Lionsliiton ja
–piirin puolesta omaa klubiaan.

Historiikin
julkistaminen
LC Riihimäki/Kristallin tunnuksena on alusta asti ollut
”Kohti kirkkaampaa tulevaisuutta”.
Tällä tunnuksel-

la on haluttu paitsi viitata
Riihimäen vahvaan kristalli- ja lasiperinteeseen, myös
klubin
avustustoiminnan
painopisteeseen: Lapsiin ja
nuoriin. Vuosien varrella on
toteutettu monia erilaisia aktiviteetteja, joiden tuotolla on
tuettu oman alueen lapsia ja
nuoria heidän kasvussaan ja
harrastuksissaan.
Toisaalta Kristalli ei ole unohtanut ikäihmisiäkään, sillä
mm. lauluhetket palvelutaloissa ovat kuuluneet klubin
toimintaan alusta lähtien.
25-vuotisjuhlassa menneitä
muisteltiin hymynkare suupielessä. Illan yhtenä kohokohtana olikin Kristallin
oman historiikin julkistaminen. Kyseessä on liki parisataasivuinen, kovakantinen
kirja, jonka on kirjoittanut
rehtori ja freelancertoimit-

Lion, ritari Raimo Nieminen löi näyttävässä seremoniassa Lionsritariksi klubin perustajajäsenen, Pirjo Oksan.
Tapahtuman todistajat vasemmalta: Anneli Virtanen,
Anne Jokinen-Talikka, Pirkko Kostamo, Timo-Talikka, Ulla
Svärd-Kivinen, Anja Laakso, Mari-Anna Perttunen ja Merja
Kivekäs
taja Kari-Veli Lehtonen.
Hänen apunaan on toiminut
historiikkitoimikunta puheenjohtajansa perustajapresidentti Maija Sumin johdolla.
Materiaalia historiikkia varten on koottu liki kahden
vuoden ajan. Niinpä tuloksena onkin tarkka ja huolella tehty dokumentti klubin
toiminnasta ja vaikutuksesta
omassa kaupungissaan.

C-piirin Pro Lion n:o 51 ansiomerkillä
piirikuvernööri
palkitsi lion Jaana Laukkasen aktiivisesta, kunnioittavasta ja väsymättömästä
toiminnasta klubin ja piirin
parhaaksi.
Sirpa Viherä
LC Riihimäki/Kristallin
perustajajäsen
kuvat J.Sarpola

Pirjo Oksasta
Lionsritari

Piirikuvernööri Ritva Kajaalalle klubin historiikin luovuttivat
charterpresidentti Maija Suomi ja tämän kauden presidentti
Virpi Heikkurinen

Illan yllätysmomentista vastasi lion, ritari Raimo Nieminen, joka näyttävässä seremoniassa löi ritariksi klubin
perustajajäsenen, Pirjo Oksan. Hänelle ritarinarvo oli
näkyvä kiitos siitä monipuolisesta ja tuloksellisesta palvelutyöstä, jota hän vuosien
varrella on klubissa tehnyt.
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Melvin Jones ja Lionsritari -juhla
Aulangolla
”Melvin Jones ja Lionsritari
-juhla on C-piirissä perinne
jo vuodesta 1998 lähtien”
totesi PDG Sinikka Uola toivottaessaan 120 henkisen

vierasjoukon
tervetulleeksi juhlaan Hämeenlinnan
Aulangolle 12.1.2019.
Illan aikana vieraat saivat
nauttia maukkaan ruoan li-

säksi monipuolisesta ohjelmasta.
Piirin tervehdyksen toi piirikuvernööri Ritva Kajaala,
joka tervehti juhlaa järjestön
perustajan Melvin Jonesin
sanoin: ”Et pääse kovinkaan
pitkälle ennen kuin teet jotain jonkun toisen hyväksi”
Hän myös totesi, että toimintamme ehdoton ja tärkein
yksikkö on klubi ja klubi on
vahva jos sen jäsenet ovat
motivoituneita, aktiivisia ja
sitoutuneita, samalla hän
muistutti, että meidän on
myös huomioitava omien
voimavarojemme riittävyys.
Säätiöiden tervehdykset toivat ARS DC Teppo Valtonen
ja LCIF PDG Kaisa Vainio.

Tärkeää asiaa lasten arjesta kertoi mielenkiintoisella
tavalla Hämeenlinnan kaupungin Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, lion Päivi Kankaanmäki.
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Nautinnollisen musiikkituokion juhlaan loi pianolla Pekka
Rantio.
Tärkeää asiaa lasten arjesta
kertoi mielenkiintoisella ta-

valla Hämeenlinnan kaupungin Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja,
lion Päivi Kankaanmäki. Hän
korosti miten tärkeää on
tehdä asioita turvallisessa
ympäristössä lapsen tarpeet
huomioon ottaen.
Arki kuulostaa tylsältä, mutta
se luo pohjan lapselle kasvaa rauhassa kohti aikuisuutta. Hän kertoi myös, että
lasten ja nuorten toiveena
on saada lisää yhteistä aikaa vanhempien kanssa.
Päivi Kankaanmäki piristi
esitystään lukemalla otteita lasten saduista, jotka 2-7
vuotiaat lapset ovat satuilleet Hämeenlinnan, Hattulan
ja Janakkalan kuntien yhteistyönä toteutettuun Suomi
100v juhlakirjaan.
Teksti ja kuvat
Maija-Liisa Heikkilä

Sydäntä, Sukkia, Soppaa, Sivistystä
suloisessa sovussa
Lions Club Järvenpää/Ainot

Tällä 24. toimintakaudellaan Järvenpään Ainot
auttavat erityisesti nuoria. Monta välittävää
Aino-sydäntä oli liikkeellä leijonien vuosittaisena Hyvän Päivänä 8.10.2018. Päivän tarkoitus
on tuoda esille lions-toiminnan moninaisuutta
ja kaikkea sitä auttamistyötä, jota Suomen n
900 lionsklubia tekevät.

Sydäntä
Samaan aikaan vietettiin
Nuorisotyön viikkoa, joten
Ainot valitsivat YlläriHyvänsä
kohteeksi Järvenpään Nuorisotalon. Paikalla oli noin
40
nuorta
ohjaajineen.
Nuorisotyön viikolla tuodaan
esille nuorisotyöntekijöiden,
järjestöjen, kuntien ja seurakuntien tekemää arvokasta
työtä nuorten hyväksi. Kyllä
Ainojen tuomat porkkanasämpylät lisukkeineen maistuivat. Nuoret olivat aidon
ilahtuneita Ainojen vierailusta ja toivoivat heidän tulevan toistekin. Myös Ainoille
itselleen vierailu ja jutustelut
nuorten kanssa olivat mieleenpainuvia.

Soppaa
Osa Ainoista kokkaa viitenä
iltana arkiruokia Auerkulman

perhekeskuksen
nuorten
kanssa. Kokkailuja järjestettiin myös viime kaudella viisi
kertaa. Varat tulevat klubin
Punainen Sulka-keräyksestä
saamasta osuudesta. Ainot
onnistuivat
keräyksessä
erinomaisesti ylittäen oman
tavoitteensa.
Osa Ainoista auttaa Auerkulman
perhekeskuksen
nuoria yhteistyössä Hyvä
kasvaa Järvenpäässä -asukasyhdistyksen
kanssa.
Kolme nuorta on suunnitellut itselleen omat räsymatot, jotka kudotaan asukasyhdistyksen
lahjoittamista
matonkuteista. Mattojen kudonta on näiden nuorten ja
Ainojen todellista yhdessä
tekemistä, sillä kun toisissa kangaspuissa kutoo
joku nuorista, niin viereisissä kangaspuissa on joku
Ainoista, joka kutoo mattoja

Ainot leikkaavat matonkuteita Seppälä -talolla
Kuva Helena Rahko
muihin perhekeskuksen koteihin. Matonkudonta ei ole valmistuu jouluksi sukkia
monellekaan nuorelle tai järvenpääläisille mielenterAinolle entuudestaan tuttua, veys- ja päihdekuntoutujille.
neulotaan
joten opetus on aloitettu ihan Kevätkaudella
pikkuruisten
somalivauvojen
kuteiden leikkaamisesta alauttamiseksi. Lion Khadra
kaen.
vie ensi kesänä Somalimaan
synnytyssairaalaan
tekemiämme pikkuruisia sukkia,
tumppuja, myssyjä ja peittoja.

Mattojen
kudonta on näiden nuorten ja
Ainojen todellista yhdessä tekemistä

Asukasyhdistyksen
ja
Ainojen yhteistyö on perusta tälle kierrätykseen
ja kestävään kehitykseen
kannustavalle aktiviteetille.
Hyvä kasvaa Järvenpäässä
-asukasyhdistykseltä ja sen
osaajilta Ainot saavat opetuksen, kuteet, kangaspuut
sekä tilat aktiviteetin toteuttamiseen.

Sukkia
Ainot viemisineen Järvenpään Nuorisotalolla Hyvän
Päivänä 8.10.2018. Kuva Marjo Nykänen

Joukko Ainoja tykkää vastaavasti neuloa ja heiltä

Sivistystä
Ainojen toiminnassa myös
yhdessäolo, oma virkistyminen on tärkeää.
Joka
kuukausi ”suloisessa sovussa”
auttamistoiminnan
kanssa on tarjolla kulttuuria
ja ”Sivistystä”. On vierailuja
eri kulttuurikohteisiin, teatterikäyntejä, klubi-illoissa taiteilijavieraita, yhteislaulua ja
jäsenten harrastusten esittelyjä.
Kohtaamisista, auttamisesta, uuden oppimisesta jää
Sydämiimme Hymy ja Hyvä
mieli!
Teksti Helena Rahko
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Luontoaktiviteettina Sibeliuksen
Ainola
Kaikkien ainakin nimeltä tuntema Ainola on LC
Järvenpää/Jean Sibeliuksen
ainutlaatuinen ja pitkäaikainen luontoaktiviteettikohde.
Klubin ensimmäisenä toimintavuotena kevättalvella 1985
klubin ensimmäinen presidentti Jussi Sammalisto
tiedusteli
Ainola-säätiöltä,
millä tavoin klubi voisi olla
apuna Ainolan ympäristön
hoitamisessa. Säätiö ehdotti haravointitalkoita klubille
sopivaksi toimintamuodoksi. Ainolan piha-alueen haravointi on säilynyt klubin
vuotuisena syyskauden perinnetapahtumana,
jolloin
puhdistamme Ainolan pihaalueen, hauta-alueen ja kul-

myös puolisoita. Viime vuosina
haravointitalkoisiin
osallistuneiden määrä on ollut noin kymmenen ja tuolla
joukolla urakka on vienyt aikaa pari kolme tuntia.
Haravoinnin lisäksi klubin
apua on tarvittu moniin muihinkin Ainolan puutarhan
ja metsäalueen tehtäviin.
Klubimme jäsenet ovat tehneet Ainolaan lehtikompostorin, raivanneet vesakkoja
ja mm. tehneet viinimarjapensaille tukikehikot.
kureitit pudonneista puiden
lehdistä ja irto-oksista.

ja nyt viimeisimmät vuodet
Heikki Hurme.

Pitkään
aktiviteettivastaavana oli Jaakko Kuusela

Talkoisiin kutsutaan kaikki
lionit ja mukana on usein

Lions-talkooporukkaa hoitaa
hommat sekä teknisesti hyvin että kunnioittaen Ainolan
hienoa kulttuurikohdetta.
Teksti ja kuva: Kari J. Hietala

Vanhuksia kirkkoon Järvenpäässä
Hyvän päivän aktiviteettina
Vanhusten
kirkkopyhää
vietettiin
Järvenpäässä sunnuntaina 7.10.2018.
Järvenpään lionsit yhdistivät kirkkopyhän
Lionsjärjestön Hyvän päivään 8.10.2018
ja järjestivät aktiviteetin vuorokautta etuajassa kuljettaen vanhuksia kirkkoon sekä
auttoivat heitä kirkossa ja kirkkokahveilla.
Tempauksessa oli mukana myös kaksi
nuorta Järvenpään Leo-klubista.
Järvenpään seurakunnan pappi Heli
Seppänen ja diakonia viranhaltija
Marketta Hyytiäinen kiittivät kovasti leijonia, jotka mahdollistivat monelle vanhukselle tilaisuuden päästä kirkkoon ja
kirkkokahveille tapaamaan ikätovereitaan.
Tänä vuonna lionit kyyditsivät kirkkoon 20
vanhusta.
Teksti ja kuva:
Kari J. Hietala
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Lions ja Diabetes-yhteistyö
Järvenpäässä
Järvenpään klubit ovat lähteneet yhdessä toteuttamaan Lions-järjestön ns. viidettä 100-vuotishaastetta diabetesteemalla.
Presidenttien ja klubien diabetesyhdyshenkilöiden kesken sovittiin, että LC Järvenpää/
Jean Sibelius pitää yhteyttä kaikkien klubien
nimissä Järvenpään seudun diabetesyhdistykseen, joka toimii Järvenpään ja Tuusulan
alueella.

Kaksi vapaaehtoisjärjestöä tukemassa toisiaan

Diabetesyhdistyksen ja leijonien tapaamisessa saatiin
nopeasti sovittua kuluvan

kauden yhteistyömuodoista.
Kävi ilmi, että diabetesyhdistys kaipaa tukea viestinnässä ja näkyvyydessä.
Näissä asioissa leijonilla on
rutiinia ja näin syntyi hetkessä kumppanuus, jossa kaksi
vapaaehtoisjärjestöä voi tu-

kea toisiaan yhteisen kohderyhmän palvelemisessa.

Asiantuntijaluento
keinohaimasta –
leijonat
viestintäapuna
Ensimmäinen yhteistyömuoto oli auttaa diabetesyhdistystä järjestämään asiantuntijaluento keinohaimasta.
Leijonat perustivat viestiketjun naapurilohkojen klubien
kesken (Tuusula ja Kerava),
jossa kaikki lohkojen leijonat
saivat pyynnön välittää ilmoitusta luennosta lähipiirissään kaikille, joita aihe saattaisi kiinnostaa.
Leijonatiedottaja teki lisäksi
ennakkojutun paikallislehteen ja jakoi ilmoitusta facebookissa. Kaksi leijonaa
oli auttamassa itse tapahtumapaikalla. Tilaisuus vetikin yli ennakko-odotusten
ja paikalla oli 50 kuulijaa.
Luennoitsija sisätautilääkäri
Lorenzo Sandini sai muistoksi Sibelius-kalenterin.

Monia ideoita
yhteistyöhön –
tietoutta,
ruonlaittokurssia,
Autopäivää

Diabetes-viikolla leijonien kalenterimyynti ja diabetesyhdistyksen esittelypiste toimivat rinnakkain paikallisessa
kauppakeskuksessa. LC- diabetesyhteyshenkilö Hannu
Tamminen yhdessä diabetesyhdistykseen puheenjohtaja Heli Alho-Mikkosen ja Timo Koiviston kanssa
jakoivat tietoutta.

puheenjohtaja Heli AlhoMikkosen ja Timo Koiviston
kanssa jakoivat tietoutta.
Toisena yhteistyömuotona
klubit ovat kustantaneet Oy
Haima Ab -nimistä kirjaa
Hyvinkään sairaalalle, joka
jaetaan uusille lapsipotilaille.
Kirjaerä riittänee noin vuoden tarpeiksi.
Leijonat ovat järjestäneet
myös laulavan pukin diabetesyhdistyksen lasten pikkujouluun.
Kevääksi on suunniteltu yhteistä ruoanlaittokurssia erityisesti teineille.
Diabetesyhdistys
osallistuu myös neuvontapisteellä
Koko perheen Autopäivä
-tapahtumaan
28.4.2019
teemalla, jonka työnimi on
”Liikenneturvallisuus ja veren sokeri”.
Järvenpäässä presidenttien
kokous on aktiivinen forum,
jonka kautta myös diabeteshankkeesta on voitu tehdä
ketterästi päätöksiä.
Teksi: Hannu Tamminen
LC-diabetesyhteyshenkilö
Kuva: Anna Gorell

Näkyvyyttä on tuettu myös
diabetesviikolla siten, että
leijonien
kalenterimyynti ja diabetesyhdistyksen
esittelypiste toimivat rinnakkain yhden päivän ajan
17.11.2018
paikallisessa
kauppakeskuksessa.
LC-diabetesyhteyshenkilö
Hannu Tamminen yhdessä
diabetesyhdistyksen
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Piirikuvernöörin

Kuvernöörikurssi 2018-2019 elektikoulutus Las Vegas, kouluttajana PCC Jari Rytkönen,
edessä keskellä kansainvälinen presidentti Gudrun Yngvadottir, Islanti

Syyskuussa piirikuvernööri vieraili LC Järvenpää/Jean
Sibeliuksen klubi-illassa. Kuvassa kuvernöörin seurassa PID
Tapani Rahko ja C ja E piirien Leo piiripresidentti Anniina
Laakso, joka oli ollut klubin nuorisovaidokkina Kanadassa

Klubitapaaminen Lions Club Vihti/Nummelan mukana
Eduskuntavierailulla 12.9.2018 kansanedustaja Raija
Vahasalon vieraina. Saimme varsin viihtyisän ja mukavan kuvan hänen työstään eduskunnassa. Pääsimme myös kurkistelemaan tiloihin, joihin ei yleisöopastus-kierroksilla pääse.
DG sai myös kokeilla kokoomuksen ryhmätyöhuoneen puheenjohtajan paikkaa hm!
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matkassa
Lahden XXIII Kalamarkkinat 21.-23.9.2018
järjestäjänä Lions Club Lahti/Vesijärvi
Piirikuvernööri Ritva käsitteli puheessaan
kalamarkkinoiden yleisölle teemansa loppuosaa:
Palvelemme - muutoksessa, yhdessä ympäristöämme kunnioittaen. Juuri, kun hän oli päässyt
vesiasioissa kohtaan ”Sadevesien käyttöä voisi
hyödyntää enemmän....”, taivaalle nousi samaan
aikaan todella upea valtavan kaunis sateenkaari.
Kuva klubipresidentti Antti Salopuro

LEIJONAT MYÖTÄTUULESSA
Seminaariristeily 20.10.2018
Matkan ohjelmassa olivat esitelmöimässä CC Pirkko Vihavainen: Purjeet
kuntoon – löytyykö uusia ideoita purjeiden säätöön?
Johtava tarkastaja Ari Tauriainen Kyberturvallisuuskeskuksesta:
Arjen kyberturvallisuutta,PCC Lauri Vainio: Haku päällä – jäsenasiaa.
Juhlistettiin myös naisten 30 vuotista jäsenyyttä Suomessa.

Kuvassa Ismo Kajaala, Aki Tauriainen ja Ritva Kajaala

CC Pirkko Vihavainen sai DG Ritvalta muistoksi piirin
viirin
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Piirikuvernöörin

Lokakuussa 2018 tuli kuluneeksi 30 vuotta ensimmäisen
naisten lionsklubin perustamisesta Suomeen.
Sen kunniaksi piirikuvernööri Ritva toi piirihallituksen
kokoukseen 30 ruusua.

Piirikuvernööri Ritva Kajaalan tervehdys
LC Hollola/Kapatuosion 25-vuotisjuhlassa

16

matkassa

Riihimäen Sotaveteraanien Joulujuhla 30.11. Istumassa vasemmalta Niilo Iivonen ja
Lasse Österdahl. Takana vasemmalta Vilho Areva, DG, Veikko Hakasalo ja Arvo Vehmassalo
DG Ritva on mukana veteraanien palvelutyössä Kiitos Veteraani kampanjasta alkaen jatkuen
Veteraania ei jätetä!

LC Loppi/Marskin 50-vuotisjuhlissa piirikuvernööri Ritva piti juhlapuhetta ja oli
nimittämässä Lionsritariksi klubin perustajajäsenen Matti Laanolan.
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Leijona ja katti

GLT koulutus ja valmennusohjelma,
IPDG Jami Virta

Klubitoiminnan
haasteita
ratkaisevaa voiton kaavaa
tuskin löytyy, jokainen klubi
on omanlaisensa. Useimmin
klubivierailuilla
puheeksi
nousivat kuitenkin vaikeus
muuttaa vakiintuneita käytäntöjä ja epävarmuuden
tunne valittaessa henkilöitä
keskeisiin klubin virkailijatehtäviin.
Yhdistystoiminnalla on velvoitteensa, joita me vuorollamme hoidamme. Toivottavasti ilman, että tunnemme
musertuvamme niiden alle.
Siksi järjestämme piirissä
valmennusta neljännesvuosittain. Muistanette, piirifoorumin ja aluefoorumin sekä
kevään virkailijakoulutukset.
Ne toimeenpannaan tuon
taakan keventämiseksi, mutta valitettavasti me saavutamme vuosittain vain osan
klubeista. Tiedän, että osa
virkailijoista jää vaille suoraa
tukea tietämättään tai tunnistamatta tarvetta.

GAT selkeyttää
klubien toimintaa
Nämä
haasteet
koskevat tietysti koko Lionsjärjestökenttää – Suomi ei
ole mitenkään erityistapaus.
Siksi maailmanlaajuisesti on
otettu käyttöön tapa uudelleen organisoida tapaamme järjestää toimintaamme.
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Tuon katin (Global Action
Team – GAT) perimmäinen pyrkimys on jäsentää,
selkeyttää ja tukea klubien
toimintaa tuomalla yhteen
kolme lionien avainaluetta
- johtamisen, jäsenyyden ja
palvelun.
Kuten aiemmin totesin, varmaa ratkaisua ei ole tarjolla.
Sen sijaan kysynkin, että
miksi ei kannattaisi kokeilla.
Kahta asiaa, ei enempää.
Mikään ei voi mennä pieleen, suuria vahinkoja ei voi
syntyä. Miksi siis ei kannattaisi kokeilla?

Tehtäväjako
tarkentuu
Ensimmäiseksi, tarkenna jo
olemassa olevaa tehtäväjakoa. Nimeä 1. varapresidentti klubinne koulutusjohtajaksi
(GLT). Miksi? Siksi, että hän
on se ketä tulevat koulutukset kiinnostavat. Hänen
toimintakautensa
keskeinen onnistumisen edellytys on aktiiviset ja osaavat
virkailija. Edellisen kauden
presidentti tai klubinne pitempiaikainen jäsenjohtaja
on jatkossa GMT – tehtäväkenttä säilyy ennallaan. Ja
sitten aktiviteettitoimikunnan
puheenjohtajasta tai klubinne palveluaktiivista tehdään
palvelujohtaja – GST.

Voidaan tietysti kysyä, että
mitä tämä muutti – ei vielä mitään? Väärin, muutti
paljonkin. Selkeytit kolmen
klubin aktiivijäsenen roolia
ja tuon klubisi presidenttinä
ja samalla GAT-tiimin johtajana yhdistit toimintamme
kolme keskeistä tukipilaria.
Jatkossa he yhdessä kanssasi tarkastelevat kaikkea
tulevaa tekemistänne näistä
kolmesta näkökulmasta.

”Koulutusjohtaja, jäsenjohtaja ja palvelujohtaja;
kolme klubin
keskeistä tukipilaria”
Tilaisuudet jatkossa ovat
osa palvelua ja jäsenhankintaa, jota johdetaan asiantuntevasti. Siis Nykäsen Mattia
lainaten - jokainen tsäänssi
on mahdollisuus!

Parempaa
tiedonvälitystä
ja lisää
klubiviihtyvyyttä
Toiseksi, siis muuttamatta juurikaan mitään, kehitit

tiedon välittämistä ja näin
välillisesti klubiviihtyvyyttä.
Nimittäin nämä klubien koulutusjohtajat tietävät jatkossa olla minuun yhteydessä
ideoiden saamiseksi ja välittämiseksi, voimme madaltaa
kynnystä osallistua valmennuksiin ja yhdistää voimamme. Aivan samoin voivat
tehdä lionit jäsen- ja palveluasioissa – soittaa Vainion
Laurille tai Salosen Esalle.
Ja me tietysti pystymme
vastavuoroisesti jakamaan
hyviä käytänteitä.
Edellä esittämäni siirtyy käytäntöön viimeistään siinä
vaiheessa, kun jäsenrekisteriin merkitsemme edellä
mainitut GAT-tiimin jäsenet.
Tarvittaessa siihenkin löytyy
asiantuntevaa apua, joten
eiköhän tartuta toimeen!

Haku päällä jäsenkampanja

Suomen Lions-liitto lanseerasi uuden jäsenkampanjan
Oulun vuosikokouksen yhteydessä viime kesäkuussa.
Perimmäisenä tarkoituksena on saada valtakunnallisen jäsenkehityksen suunta
kääntymään ylöspäin monen negatiivisen kauden
jälkeen. Kampanjan tueksi
klubeja varten on luotu erilaisia materiaaleja, jotka löytyvät Lions-liiton kotisivuilta
jäsenosiosta.

Klubin sisäinen
tutkistelu
Yhtenä tärkeänä asiana on
klubin oman itsensä sisäinen tutkiskelu. Missä mennään? Miten on tähän asti
päästy? Kehdataanko kysyä
uusia jäsenehdokkaita klubiin? Minkälainen tulevaisuus klubilla on? Kannustan
klubeja käyttämään aikaa tähän sisäiseen tutkiskeluun.
Käydään tätä tutkiskelua aika kriittisesti läpi, vaikkapa
vähän kyseenalaistamalla,
onko klubin kaikki toimintamenetelmät enää tätä päivää. Kirjoitetaan ylös klubin
vahvuudet ja heikkoudet sekä mahdollisuudet ja uhat.
Sitten pohditaan, miten
vahvuudet saadaan ylläpidettyä ja kuinka heikkoudet saataisiin vahvuuksiksi.
Pystymmekö sitten hyödyntämään klubin mahdollisuuksia ja kuinka voisimme torjua
mahdollisia uhkia.

Entäpä klubin aktiviteetit;
onko niitä riittävästi vai liian
vähän tai sitten onko jostakin aktiviteetista aika ajanut
jo ohitse ja siitä on tullut riippakivi, jota vain kaudesta
toiseen jatketaan.

Säilyttäminen
Klubin sisäinen Me-henki on
erittäin tärkeä voimavara.
Sen avulla mahdollistamme
jäsenistön pysymään klubissa. Kuppikunnat, kaveriporukat ovat tiettyyn rajaan
asti suositeltavia, mutta pitää muistaa se seikka, kun
saamme klubiin uusia jäseniä, niin otetaan heidän mukaan toimintaan tasa-arvoisina eikä laiteta heitä erilleen
istumaan. Kuunnellaan heitä
ja heidän uusia ajatuksia, voi
olla, että sitä kautta voimme
saada uuden aktiviteetin
klubille. Yhtenä motivaation
keinona voisi olla ajatus”jokaiselle jotain” kauden
aikana. Näin jokainen saisi tehdä sitä, minkä tuntee
sydämessään tärkeäksi ja
sen seurauksena varmasti
jaksaa osallistua muihinkin
aktiviteetteihin.

Uusien jäsenten
etsiminen
Varmaankin jokainen on jo
tähän mennessä miettinyt
tapoja hankkia uusia jäseniä järjestöömme. Onkohan
kaikki naapurit, sukulaiset,

työ- tai harrastekaverit jo
käyty läpi? Entäpä perheenjäsenet? Vaikka olemme
poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö,
niin onko kartoitettu mahdolliset muiden poliittisen
tai uskonnollisten suuntautuneiden jäsenehdokkaiden
halukkuus? Useat henkilöt
ovat kertoneet, ettei heitä
ole edes kysytty jäseneksi
järjestöömme, vaikka olisivat halukkaita liittymään
mukaan tekemään hyvää.
Tästä esimerkkinä eräs henkilö, jonka yritykseen kaikki
seudun klubit olivat tehneet
yritysvierailuja.
Yksikään
klubi ei ollut kysynyt henkilöä mukaan toimintaan,
vasta kun perustettiin uutta
klubia, niin henkilön nimi tuli
esiin ehdokkaana. Hän lähti
riemumielellä mukaan toimintaan, kun joku kysyi häntä mukaan. Siis kysy, ennakkoon et voi tietää vastausta!
Älä masennu, vaikka joku
vastaisi ei. Kyllä varmasti
eteen tulee henkilö, joka antaa kyllä-vastauksen. Kysy
– Ask one, niin kuin kansainvälinen presidentti muutama
kausi sitten kannusti tekemään.

Uuden jäsenen
vastaanotto
Mikä on uudelle jäsenelle ainutkertaista? Se hetki, kun
hän antaa Lionslupauksensa.
Siihen tilaisuuteen kannattaa panostaa, miettiä hiukan,
miten siitä saisi uudelle jäsenelle ikimuistoisen. Itse olin
kerran vierailulla yhdessä
klubissa, kun siellä otettiin

kaksi uutta jäsentä klubiin.
Vähän ihmettelin, miksi klubin jäsenillä oli käsissään
karttakepit ja soppakauhat
sekä olivat muodostaneet
kujan, jota pitkin kohta uudet
jäsenet saapuvat paikalle.
Selvisihän se hetken päästä, uusien jäsenten ammatit olivat opettaja ja kokki.
Toinen ääripää on ollut, kun
uusi jäsen otettiin vastaan
yhdessä klubissa, hän sai
käteensä muovikassin presidentiltä seuraavin saatesanoin ”Tervetuloa! Kassissa
on jotain materiaalia.” Ja siinä samassa rahastonhoitaja
toi suureen ääneen jäsenmaksulapun ja sujautti sen
sinne muovikassiin sisälle.
Varmasti tässä molemmat
ovat olleet mielenpainuvia
uudelle jäsenelle, mutta
kumpi tapaus oli varmempi
uuden jäsenen klubissa säilymiselle?
Olkaa avoimia ja kutsukaa
mahdollisia jäsenkandidaatteja tutustumaan klubeihin
ja teihin, hyödyntäkää aktiviteettejanne, tiedottakaa toiminnastanne aktiivisesti erilaisin tavoin, näkykää turuilla
ja toreilla leijonaliiveissä ja
olkaa iloisia ja positiivisia.
Yhdessä me onnistumme!
Onnea kaikille jäsenhankintaan sekä menestystä palvelutyöhön!
Lauri Vainio
GMT (jäsenjohtaja)
PCC
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Arne Ritari säätiön
kuulumisia

Teppo Valtonen, C-piirin AR toimikuntapuheenjohtaja
Piirin ARS toimikuntaan tällä kaudella
kuuluvat:
Puheenjohtaja Teppo Valtonen, LC Hämeenlinna/Tawasti
Piirikuvernööri Ritva Kajaala LC Riihimäki/Kristalli,
1. varapiirikuvernööri Hannu Hertti LC Padasjoki
2. varapiirikuvernööri Nina Moilanen LC Vihti/Nummela
lpj Merja Vainio LC Forssa/Jokivarsi,
lpj Ilkka Kauppila LC Lahti/Laune,
lpj Kirsi Suikkanen LC Kellokoski/Annat
lpj Eija Björkbacka LC Nurmijärvi/Kanerva.
Kaikilla heillä ja minulla on ”aina” adresseja klubeille 10kpl
nipuissa. Joka alueella on siis ”lähellä” edustaja, jolta saa
nopeastikin adresseja. Klubeille on jaettu myös tietolehtisiä
piirifoorumissa ja aluefoorumeissa alkukauden aikana.
Keväällä oli adressien kuvakilpailu, jonka parhaimmistoa tulee seuraavaan adressien painoerään käyttöön. AR-säätiön
sivuilla on myös valmis word-pohja, jolla voi oman kuvan
kera saada adressiin persoonallisuutta, vaikkapa juhlivaa
leijonaa kuvaavia otoksia käyttäen.

ARS piirin
kotisivuilla
Piirin kotisivuilla on ylimmäisenä kolme linkkiä, joista
kahdesta pääsee esityksen
keinoin katsomaan ohjeistusta ARS adressien tilaamiseen ja ARS apurahojen
hakemiseen ja käyttöön.
Kolmantena linkkinä on adressien tilauslinkki, josta aukeaa suoraan tilauslomake.

ARS-apurahaa
kannattaa hakea
Apuraha-asiat
purjehtivat
kovin tyynissä vesissä. Tätä
kirjoitellessa koko Suomessa
on haettu vain kahta avustusta, C-piirissä LC Kalvola/
Iittala haki ja sai avustuksen heti kauden alussa.
Adressimyynnillä ja Ritarijäsenyyksillä
kerrytetään
säätiölle varoja kotimaisten
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kohteiden avustuksiin, joten
tätä apurahaa klubien kannattaisi myös hakea.
Hakemuksen tekeminen on
helppoa. Tarvitaan vain hyvä tarpeellinen avustuskohde, suunnitelma aktiviteetin/
palvelun toteuttamiseen talousarvioineen ja talkootunteineen, klubin pöytäkirjaote
hankkeeseen sitoutumisesta
ja paperit piirin toimikunnan
puheenjohtajan sähköpostiin.
Uutena asiana, pahaksi
koettu kolmen vuoden ”karenssi” normaali apurahoissa, on pienentynyt kahteen
vuoteen, joten sekään ei
enää pitäisi olla este hakemiselle. Hankkeen toteuttamisen kesto kokonaisuudessaan on helposti kuitenkin jo
pari vuotta.
Avustuksia voi saada jopa
50% aktiviteetin kustannuk-

Piirikuvernööri Ritva Kajaala, Pro-Ritari (ja Ritari nro 2)
Markku Ilmarinen, Pro-Ritari Kalevi Kilpi ja LC Hämeenlinna/Tawastin presidentti Harri Kaunonen yhteiskuvassa
uuden Pro-Ritariuden jälkeen
sista, max. 10 000€/kohde,
joten merkittävää apua isoihin hankkeisiin on siis saatavilla. Lisätietoa saa melko
kattavasti osoitteesta www.
lions.fi ARS säätiön sivuilta ja yhteistyössä piirin AR
toimikuntapuheenjohtaja
Teppo Valtosen kanssa hanke edelleen säätiölle päätettäväksi.

Lionsritarit
Ritarijäsenyydet ovat upea
tapa muistaa ansioituneita
leijonia. Tällä kaudella on jo
tiedossa viisi Ritaria ja yksi
Pro-Ritari. Ritarin lyöminen
miekalla tuo juhlaan erilaista juhlavuutta ja on varmasti
ikimuistettava yllätys saajalle. Pro-Ritari saa jopa oman
miekan tilaisuudessa. Tätä
juhlallisuutta ja muistamista
suosittelen klubien käyttävän
ahkerasti isoissa juhlissa tai
muuten sopivissa tilaisuuk-

sissa. Esimerkiksi meillä LC
Hämeenlinna/Tawastissa
lokakuun vuosikokouksen
yhteydessä klubille nimettiin
Pro-Ritari ja myös Ritari.
Rohkeasti hankkeet esille
ja avustuksia hakemaan,
ritarijäsenyyksiä anomaan
ja adresseja hankkimaan.
Arne Ritari säätiön toiminta
menee kaikki kotimaiseen
avustukseen.
Piirin Ritarien ja Melvin
Jones
jäsenten
(avec)
Leijonahenkinen
iltajuhla lauantaina 12.1.2019
Scandic Hotel Aulangolla
Hämeenlinnassa. Ritareille
ja Pro-Ritareille Ritarilounas
lauantaina 9.3.2019 Hämeenlinnassa Sokos Hotel
Vaakunassa.

LCIF ja
Campaign 100
C-piirin LCIF- koordinaattori
PDG Kaisa Vainio

Humanitääriset palvelut kuten esim näönsuojelu ja sairaalarakennukset

Lions Clubs Internationalin
Säätiö on perustettu kanavaksi, jonka kautta kuka
tahansa (henkilö, yhdistys
tms.) voi osallistua kansainväliseen avustustoimintaan kaikkialla maailmassa.
LCIF:ää johtaa edellinen
kansainvälinen presidentti.

LCIF:n
kunnialuetteloon
merkitään lahjoittaja tai hänen nimeämänsä henkilö,
joka on lahjoittanut säätiölle
vähintään 100 USD. Se henkilö, jonka kunniaksi lahjoitus annettiin, saa kunniakirjan. Tämä palkinto voidaan
antaa toistuvasti joka vuosi.

Melvin Jonesjäsenkunta

Kannattajajäsen on jokainen, joka lahjoittaa säätiölle vähintään 20 USD
ilman määrättyä käyttötarkoitusta.
Lahjoittaja
on
lahjoitusvuoden
kannattajajäsen ja hän saa siitä
osoituksena LCIF-pinssin.
Kannattajajäsenyys voidaan
antaa toistuvasti joka vuosi.
Hopeakannattajajäsen lahjoittaa 50 dollaria, kultakannattajajäsen 100 dollaria.

Jäsenyys on suurin kunnianosoitus, jonka säätiö
voi myöntää. Sen saa vain
se yksityinen lahjoittaja,
joka on lahjoittanut tai jonka puolesta on lahjoitettu 1000 USD jompikumpi:
Palveluvoimarahasto
tai
Hätäapurahasto. Näihin kohteisiin tehdyistä lahjoituksista annetaan Melvin Jonesjäsentunnustus. Jäsen saa
palkintoplaketin, johon on
kaiverrettu
omistuskirjoitus. Lahjoituksen voi tehdä
ko. henkilö tai se voidaan
tehdä hänen nimissään.
Henkilökohtaiset, klubin tai
piirin lahjoitukset Melvin
Jones-jäsenyydestä voidaan
tehdä joko yhtenä 1000 USD
summana tai vähintään 100
USD erissä viiden vuoden
aikana.

Apurahat
Säätiö myöntää apurahoja eri luokissa siten, että
jokaiseen apurahan tarkoituksena on edistää hyödynsaajien
riippumattomuutta ja omavaraisuutta.
Apurahaluokat ja niiden jako
on seuraava:
1.
Tavalliset apurahat
jakautuen kolmeen pääryhmään:

Ammattikoulutus ammattitaitojen opettamiseksi varattomille ja vammaisille
Apu suurtuhoihin avuksi jälleenrakentamiseen ja korjaamiseen
2.
Hätäapu suurtuhoihin on tarkoitettu antamaan
suuronnettomuuksissa
eloonjääneille nopeaa ensiapua, kuten ruokaa, vaatteita, huopia ja lääkkeitä.
3.
Apurahat
suuronnettomuuksiin voidaan lähettää heti järjestön kansainvälisen presidentin ja säätiön
yhteisellä päätöksellä.
4.
Apurahat kansainvälisiin
palveluohjelmiin.
Nämä ovat ohjelmia, jotka tukevat Lionsklubien
Kansainvälisen
Järjestön
suuraktiviteetteja esim tiedottaminen diabeteksesta.
5.
Sight first-apurahat
huolehtivat sokeuden ehkäisystä kansallisilla ja aluetasoilla.

täytyy omasta puolestaan
osallistua tarpeen täyttämisestä johtuviin kustannuksiin
sekä täyttää ne muut ehdot
ja säännöt, joita selostetaan
hakemuslomakkeessa.
Olemme viettämässä säätiön 50-juhlavuotta ja kesällä
2018 Las Vegasissa lanseerattiin uusi juhlakampanja
Campaign 100, joka kunnioittaa Lions-järjestömme
100-vuotistaivalta ja uuden
vuosisadan alkua.
Uutta tässä kampanjassa on mahdollisuus ryhtyä
kuukausilahjoittajaksi
samaan tapaan kuin esim.
SPR:n tai UNICEF:n kohdallakin. Lahjoittajana voi
toimia yksityishenkilö tai
klubi (ja joskus jopa piirikin).
Yrityislahjoittajiakin on maailmalla. Lahjoitukset tehdään
klubin aktiviteettitililtä.
Ota reilusti yhteyttä, mikäli jokin asia mietityttää
tai klubisi haluaisi tehdä
lahjoituksen LCIF:lle, autan mielelläni MJF-/PMJFhakuprosessissa.
Tehdään yhdessä hyvää!

Apurahojen
anominen
Mikä lionspiiri (yksittäis-,
osa- tai moninkertaispiiri)
tahansa voi anoa tavallista
tai hätäapurahaa. Jotta apuraha voidaan myöntää, piirin
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Muutama sana
nuorisovaihdon
merkityksestä
”Nuorisoleiri- ja nuorisovaihto-ohjelma (YCE)
herättää henkiin maailmankansalaisuuden
ihanteen. Ohjelma antaa joka vuosi tuhansille
nuorille tilaisuuden kokea elämää toisessa
kulttuurissa. Edustamalla kotimaitaan ja
jakamalla omaa kulttuuriaan samalla, kun he
oppivat uudesta kulttuurista, heistä tulee nuoria
rauhan ja kansainvälisen yhteisymmärryksen
lähettiläitä.”
Näin nuorisovaihtoa luonnehditaan
kansainvälisillä
sivuillamme. Nuorisovaihto
on aloitettu 1960-luvun alkupuolella, jolloin maailmanrauhan haasteet olivat
hyvin erilaiset kuin nyt - tänä päivänä haasteet eivät
varmaankaan ole vähäisemmät. Mieleeni on jäänyt
elävästi piirimme edellisen
nuorisoleirin 2017 maaesittelyt ja siellä erityisesti yksi
lause eräästä esityksestä.
Nuoret esittelivät maansa
historiaa hyvin samantyyppisesti ja toteavasti - kuten
useimmiten, nuorille historia on todellakin historiaa
ja vain tätä päivää eletään
’täysii’. Tässä esityksessä
nuori kuitenkin hyvin painokkaasti sanoi: ’we really, really hate Italians! we really do’.
Jostain syystä tämä jäi kummittelemaan mieleeni, ehkä
ajatuksena, että suvaitsevaisuus ja erilaisuuden ymmärtäminen ei ole nuorisonkaan
keskuudessa niin itsestään
selvää kuin olin uskonut.
Lions-nuorisovaihdolla
on
tärkeä tehtävä nykypäivänäkin tässä paljon matkustavassa
maailmassa
- tutustuminen ihmisiin eri
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kulttuureista poistaa ennakkoluuloja ja tuulettaa ajatuksia. Vaihto on mahdollisuus
monelle nuorelle, se toki antaa paremman kielitaidon ja
kasvattaa itsenäisyyttä, mutta myös erilaisuuden ja kulttuurien kohtaamisen kautta
väylän
hyväksyvämpään
maailmaan. Useissa ohjelmissamme on sama tavoite,
lasten ja nuorten (mikseipä
meidän aikuistenkin) asenteisiin ja toimintatapoihin
vaikuttaminen niin, että rauhanomainen rinnakkaiselo ja
yhteistyö toteutuvat.

Isäntäperheen
merkitys
nuorisovaihdossa
Isäntäperheaika antaa vaihtonuorelle sen kulttuurikokemuksen, joka on lionsvaihdon ydin. Perheessä vietetty
aika tutustuttaa nuoren suomalaisuuteen ja suomalaiseen elämänmenoon. Kun
nuorilta kysytään vaikutelmia
Suomesta ja täällä vietetystä
ajasta, useimmiten vastaukset ovat: isäntäperhe oli kuin
oma perhe, ystävälliset ihmiset, puhdas ja kaunis luonto.
Viime kesänä kysyin eräältä

nuorelta, jonka ykkösvalinta vaihtoon oli Suomi, miksi
halusit nimenomaan tänne,
hän vastasi: ’luin jostain että Suomessa ovat maailman
onnellisimmat ihmiset ja teillä on erittäin korkea koulutustaso’.
Isäntäperheitä haetaan, nyt
tätä kirjoittaessani, talvivaihtoon saapuville nuorille ja alkuvuodesta ryhdytään hakemaan perheitä kesävaihtoon
tuleville nuorille. Saamieni
isäntäperhepalautteiden perusteella, kokemus antaa
perheille paljon, tässä erään
perheen kommentit:

”isäntäperhe
saa kotiinsa
iloa ja väriä,
palan maailmaa ja uuden
perheenjäsenen”
”Rohkeasti vain mukaan!
Se on kokemus mitä harvoin mistään muuten saat!
Isäntäperheenä
oleminen
opettaa kaikkia omassa
perheessä olevia ikään ja
sukupuoleen
katsomatta.
Ymmärrät myös paremmin
eri kulttuureita ja tapoja.
Opit myös arvostamaan mitä hyvää Suomessa on sekä omalla paikkakunnalla.
Löydät myös kehityskohtia
asioihin.
Nuorista tulee pitkäaikaisia
ystäviä ja seurataan puolin
ja toisin elämää perhejak-

son jälkeenkin. Kun annat
jotain itsestäsi, saat takaisin
enemmän.”
Isäntäperheiksi
haluavia
suomalaisia on varmasti paljon, monia perheitä
kiinnostaa kansainvälisyys
ja kielitaidon kehittäminen
sekä oman maailman avartaminen. Tiedottaminen eli
yksinkertaisesti se, miten
puhumme
ystäviemme,
tuttaviemme ja sukulaistemme kanssa tästä mahdollisuudesta, on avain
isäntäperheiden löytymiselle. Tiedottamista voidaan
hoitaa myös kollektiivisesti
erilaisissa medioissa ja jos
se herättää teissä lukijoissa ajatuksia, otan mielelläni ehdotuksia vastaan.
Muistamme
useimmiten
mainita, jos olemme nähneet hyvän elokuvan ja suosittelemme kavereillemme
hyvää ravintolaa – me kaikki
otamme ne vinkit ilolla vastaan. Vinkataan siis kaverille, että meillä on tarjolla
elämys, joka rikastuttaa hänen perheensä ja muualta
saapuvan nuoren elämää
ennen kokemattomalla tavalla. Kaikki perheet ovat
erilaisia – arjen ja perheen
eroavaisuus onkin suuri rikkaus vaihtonuorelle ja vastavuoroisesti, isäntäperheet
saavat kotiinsa iloa ja väriä,
palan maailmaa ja uuden
perheenjäsenen.
Iloisin terveisin
Tarja Salomäki
C-piirin
nuorisotyötoimikunnan pj
tarja.salomaki(at)lions.fi

Lions Club Hyvinkää/Höffingan lionit
mahdollistivat huvittelupäivän
Teksti Tiina Gört-Laine

Hyvinkääläinen
lionsklubi
Höffinga järjesti yhteistyössä Hyvinkään seurakunnan
Diakoniatoimiston
kanssa
retken Linnanmäelle elokuussa ennen koulujen alkua.
Klubi järjesti keväällä Hotel
Sveitsissä muotinäytöksen
kartuttaakseen Hyvinkään
koulujen stipendirahastoa.
Muotinäytös oli menestys ja
näin ollen stipendien jakamisen jälkeen rahaa jäi muuhunkin hyvän tekemiseen.
LC Hyvinkää/Höffinga haki Arne Ritari-säätiöltä lisäavustusta
järjestääkseen
hyvinkääläisille
vähävaraisille perheille yhteisen Linnanmäkiretken.
Positiivisen
apurahapäätöksen
saamisen
jälkeen
hanke
polkaistiin
käyntiin toukokuussa ja

idea esiteltiin Hyvinkään
Diakoniatoimistolle.
Seurakunnassa suhtauduttiin ajatukseen heti hyvin
innostuneesti ja näin saatiin kerätyksi 15 perhettä, yhteensä 53 henkilöä,
lähtemään
kesäretkelle
Linnanmäelle.
Lähtijöille
kustannettiin bussikuljetus,
rannekkeet, aterialipukkeet
ja pienet eväät.
Retkeläisten apuna ja tukena olivat lionit Elisa
Jääskeläinen, Reija Multanen, Tiina Gört-Laine ja
Eija Muotka.
Säiden haltijatkin suosivat
huvittelijoita, helle oli helpottanut pari päivää ennen lähtöä sään pysyessä kuitenkin
poutaisena koko päivän.
Paluumatkalle kotia kohti
lähtikin iloinen ja monta kokemusta rikkaampi joukko!

LC Riihimäki
Turvalliseti netissä -oppaiden
luovutus kaikille Riihimäen
kolmasluokkalaisille Eteläisellä
koululla 26.11.2018 rehtorien
kehittämispäivän yhteydessä.
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Lapset rauhan asialla
Lionsklubit eri puolilla maapalloa ovat jo 31 vuoden ajan sponsoroineet lionien kansainvälisiä
rauhanjulistekilpailuja paikallisissa kouluissa ja nuorisoryhmissä. Kilpailun tarkoitus on kannustaa nuoria ilmaisemaan näkemyksiä rauhasta.
Kauden 2018-2019 rauhanjulistekilpailun teena on ”Ystävälliset teot ovat tärkeitä”
C-piirin voittajatyöksi valittiin
Lahden Steinerkoululaisen, 12 vuotiaan Mio Malmin
työ.
Opettajan mukaan tämän vuoden teema on puhutellut koko kilpailuun osallistunutta luokkaa ja Mio
kokee tämän erityisen voimakkaasti. Heikon ja voimakkaan välinen yhteydenotto kertoo nuoren ihmisen toiveen ystävällisten tekojen voimasta.
Sponsoriklubi: LC Lahti/Vellamot

voittajatyön piirtänyt Mio ja
opettaja Anita Haarnio

Milla Vaalijoki
Villähteen koulu, Lahti
Millan ajatus rauhasta:
”Erilaisuutta pitää arvostaa kaikkien ihmisten osalta”
Sponsori: LC Nastola
jaettu II sija piirissä
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Natalia Niittunen
Kirkonkulma Koulu, Hämeenlinna
Natalian ajatus:
”Sana rauha merkitsee minulle maailmaa, jossa ei
olisi riitaa”
Sponsori: LC Hämeenlinna/Linnattaret
jaettu II sija piirissä

Riihimäellä kilpailuun osallistui Haapahuhdan koulun viides
luokka. Koulu toteutti rauhan ajatuksen viettämällä Rauhan
viikkoa. Rauhanjulistetöiden ideoita pohdittaessa esille nousivat ystävällisyys, avuliaisuus, halaukset, hyvät teot ja se,
että rauhan voi piirtää monella eri tavalla.
Haapahuhdan koulun voittajatyöksi valittiin
Minttu Koskelan työ
”Maapallo, koska koko maapallolla on ystävällisiä tekoja ja
enkeli sen päällä kuvastaa rauhaa”
Sponsori: LC Riihimäki/Kristalli

Hakalantalon koulussa, Hyvinkäällä voittajaksi valittiin
Nina Laaksosen työ.
Nina kuvaa ajatustaan rauhasta:
”Kaikki ovat kilttejä toisilleen. Työssäni on Pet
Shophahmoja, koska petsit ovat kilttejä”
Sponsori: LC Hyvinkää/Puolimatka

Mio Malmin työ saavutti 2. sijan valtakunnallisessa
kilpailussa
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