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PÄÄKIRJOITUS

Mitä eroa on naisilla ja mie-
hillä, jos selvät fyysiset erot 
jätetään huomioimatta? Mo-
lemmat ovat ihmisiä. Mo-
lemmilla on ainakin yleensä 
kaksi jalkaa, kaksi kättä, 
kaksi silmää ja korvaa, yksi 
nenä ja jonkinlainen mää-
rä hampaita. Suurimmalla 
osalla on myös kymme-
nen varvasta ja kymmenen 
sormea. Sormi tosin taitaa 
useammin puuttua miehel-
tä kuin naiselta, miehet kun 
yleensä enemmän tolskaa-
vat erilaisten teräaseiden 
kanssa ja niillä katkovat 
sormiaan.
Suomessahan naiset sai-
vat äänioikeuden 1906, 
ensimmäisinä Euroopassa 
ja kolmansina maailmassa. 
Täyttä tasa-arvoahan siitä 
ei ole seurannut vieläkään, 
vaikka hyvään suuntaan 
ollaankin menossa. Silti 

naisen euro on edelleenkin 
noin 80 senttiä. Kotitöitä ei 
kuitenkaan enää niin jyrkäs-
ti jaotella naisten ja mies-
ten töihin, vaan hommat 
hoitaa se, joka paremmin 
osaa tai jolla on enemmän 
aikaa. Jo lapsuuskodissani 
isä pystyi tarvittaessa lait-
tamaan ruokaa, leipomaan 
ja lypsämään lehmät ihan 
siinä missä äitikin. Ruo-
kakauppareissut isä hoiti 
mielestäni paremmin kuin 
äiti, hän toi aina reilummin 
herkkuja. Mutta kyllä äitikin 
miesten töihin pystyi, aina-
kin suutuspäissään saattoi 
lähteä rankametsään, kun 
sille päälle sattui.
Kansainvälinen president-
timme Barry J. Palmer on 
esittänyt toivomuksen, että 
nimenomaan naisleijonien 
ja naisklubien määrä kas-
vaisi koko maailmassa. 

Etenkin Suomessa tämä on 
meille erittäin tärkeä asia, 
koska jos maan jäsenmäärä 
putoaa alle 25000 leijonan, 
ei suomen kieli ole enää 
virallinen lions-kieli. Tämän 
edun menettäminen on tosi 
helppoa, mutta takaisin 
saaminen voi olla sitten jo 
täysin toinen juttu. Leijonik-
si lasketaan siis kaikki leijo-
nat, myös ne naisklubeissa 
olevat.  Leidit taas toimi-
vat puolisoidensa rinnalla 
miesklubien alaisuudessa 
eikä leidejä lasketa leijonik-
si, vaikka he tekevätkin to-
della arvokasta työtä.
Käsittääkseni ei todella-
kaan ole keneltäkään pois, 
jos paikkakunnalle peruste-
taan toimiva naisklubi. Sen 
riveihin tulevista jäsenistä 
yleensä suurin osa on sel-
laisia, jotka eivät aikaisem-
min ole olleet millään tavalla 

mukana lions-toiminnassa. 
Lisäksi naisklubilaisten ak-
tiviteetit ovat usein täysin 
toisenlaisia kuin miesklubi-
laisten. 
Uuden naisklubin myötä 
paikkakunnalle voi viritä ai-
van uudenlaista toimintaa 
eikä mikään estä sekä nais- 
että miesklubeja yhdistä-
mästä voimavarojaan ja jär-
jestämällä yhteisiä, isompia 
aktiviteetteja. Näin meillä 
Iisalmessa ainakin tehdään, 
kaikki kolme miesklubia ja 
yksi naisklubi sulassa so-
vussa keskenämme. Se on 
hauskaa ja se todellakin toi-
mii! 

Lämpimät onnittelut LC 
Siskotyttö Kuopiossa ja 

LC Helmiina Kiuruvedellä!

Leijona on leijona, vaikka voissa paistaisi
AIRI LESKINEN

Tili ja Isännöinti Oksman Oy 
Isännöinti- ja toimistopalvelut 

taloyhtiöille ja tiekunnille. 

Kissakuusentie 8, 72100 Karttula 

017-2881411, 044-5568068 
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PIIRIKUVERNÖÖRIN PENKILTÄ

Tärkeimmät tavoitteet kau-
della ovat kansainvälises-
tikin, kuten myös Suomen 
piireissä, jäsenmäärän kas-
vattaminen, naisten määrän 
reipas lisääminen jäsenis-
tössä sekä leijonien uskot-
tavuuden ja medianäkyvyy-
den parantaminen. Tähän 
teemaan meidänkin kauden 
piirin teema, ”Viesti palve-
lusta”, on sopinut hyvin.
Teemamme mukaisesti ha-
luamme kuluvalla kaudel-
la viestittää toimintaamme 
nykyisille sekä tuleville yh-
teistyökumppaneillemme ja 
lisätä tietoa leijonien teke-
mästä palvelutyöstä. Kevät-
kauden aikana toteutamme 
kaikkien klubien yhteistyö-
nä viestittää asioista Savon 
Leijona -lehdessä kaikille 
yhteistyötä tekeville kump-
paneillemme.
Ulospäin näkyvyys toimin-
nassamme auttaa myös 
toisessa keskeisessä tavoit-
teessamme, eli jäsenmää-
rän kasvattamisessa.
Kansainvälisen presidentin 
ja myös Suomen Lions-liiton 
asettamat tavoitteet jäsen-
määrän ja palveluvoiman 
lisäämiseksi ovat vähintään-
kin haasteelliset, mutta eivät 
mahdottomat toteuttaa.
K-piirin kasvutavoitteeksi 
asettamani 50 jäsenen li-
säyksen saavuttaminen on 
lähellä, mutta se edellyttää 
klubien huolehtimista tur-
hien eroamisien ehkäisemi-
seksi sekä uusien klubien 
perustamisia. Jo nyt voim-
me kaikki olla iloisia Kiuru-
veden leijonien puolesta, 
heidän saamastaan uudesta 
naisklubista paikkakunnalle. 
Monet piirin klubit ovat on-
nistuneet todella hyvin uu-
sien jäsenten hankinnassa. 
Parhaita uutisia eripuolilta 
piiriä ovat olleet uutiset, jois-
sa kerrotaan otetun klubiin 
milloin seitsemän, milloin 
yhdeksän uutta jäsentä. Jo 
kaksi tällaista vastaa mää-
rältään lähes uutta klubia. 
Erityisen tyytyväinen olen 

niiden klubien puolesta, 
jotka ovat muuttaneet toi-
mintansa yhteisklubeiksi, 
ja saaneet toimintaansa 
uutta vireyttä naisjäsenten 
mukaan tulosta. Siinäkin 
asiassa olemme saaneet 
päivitettyä toimintaamme 
vastaamaan haasteeseen 
nykyaikaisesta lions-toimin-
nasta.
Toimintakautemme kääntyi 
yli puolenvälin kohti kevät-
kautta. Klubivierailuja on 
vielä runsaasti jäljellä, joten 
saamme tutustua edelleen 
piirin monipuoliseen klubi-
toimintaan ja hankkia hyviä 
kokemuksia seuratessa lei-
jonatyötänne.
Kiitos klubeille vieraanva-
raisuudesta tapaamisten 
yhteydessä, on ollut kiinnos-
tavaa olla hyvällä näköala-
paikalla ja tutustua erilaisiin 
klubeihin. Teette arvokasta 
työtä kukin tahoillanne ja 
soveltaen sitä oman paikka-
kuntanne palvelutarpeisiin.
Erikoisesti mieleen jääviä 
tilaisuuksia ovat olleet uu-
sien jäsenten vastaanotot ja 
varsinkin klubien jäsenilleen 
kohdistaman lions-työn ar-
vostaminen anomalla heille 
Arne Ritari -killan jäsenyyttä. 
Kiitos myös merkkivuosia 
viettäneille klubeille, joissa 
olemme saaneet vierailla. 
Historiat ja tarinat hyvistä 
menneistä vuosista ovat 
mielenkiintoista kuultavaa 
ja tärkeä perusta uusille aja-
tuksille siitä, millaiseksi leijo-
natyötä tulee tulevaisuudes-
sa kehittää.
Hienoin hetki vierailuilla 
syyskaudelle oli 2.12.2013 
Kiuruvedellä, jolloin perus-
tettiin kauden ensimmäinen 
uusi klubi, LC Kiuruvesi Hel-
miina. Perustajajäsenten 
into ja asenne leijonatyöhön 
oli heissä jo valmiina, ja var-
masti tulevina vuosina kuu-
lemme hyviä tarinoita hei-
dän onnistumisistaan. 
Suomen Lions-liitto on 
ryhtynyt rakentamaan 
lions-toiminnan tulevaisuut-

ta uudessa strategisessa 
suunnitelmassa. Seuraavien 
vuosien aikana halutaan uu-
distaa kasvavan maailman 
suurimman palvelujärjestön 
julkisuuskuvaa vastaamaan 
realistista kuvaa järjestöstä, 
joka auttaa maailmanlaajui-
sesti niitä, jotka eniten ovat 
avun tarpeessa. Suomen 
lions-brändiin ja sen kehittä-
miseen keskitytään huolella.
Lions-liitolla on hyvät mah-
dollisuudet saada toimintan-
sa kasvu-uralle. Positiivinen 
jäsenkehitys edellyttää jä-
mäkkää yhteistyötä ja sys-
temaattista, suunniteltua 
toimintaa. Suomen lions-toi-
mintaa ryhdytään uudista-
maan piiri- ja klubitasolla, 
jota liitto tukee, jolloin klubit 
saavat tarvitsemiaan työka-
luja ja koulutusta toimintan-
sa kehittämiseen.
Lions-organisaatioon kai-
vataan uutta keskustelua. 
Kaivataan pohdiskelua sii-
tä, mihin olemme menossa, 
mitkä on tavoitteemme ja 
millä keinoilla meidän tulisi 
tavoitteisiimme pyrkiä. Ar-
vokkaan lions-historian poh-
jalle rakentuvan tulevaisuu-
den lions-työn tekeminen on 
aika aloittaa nyt myös K-pii-
rissä.
Viemällä klubien toimintaa 
eteenpäin perusarvojen 
mukaisesti, myös unelmat 
toteutuvat ja voimme todeta 
avun menevän sitä tarvitse-
ville.
Yhteinen tavoitteemme jä-
senmäärän kasvattamiseksi 
ja toiminnan kehittämiseksi 
vaatii kuitenkin mm. klubien 
tapaamiskäytäntöjen muut-
tamista. Onhan tiedostettu, 
että jäsenyydestä luopuu 
alle kolme vuotta mukana 
olleita jäseniä. Syinä on 
usein kokouskäytäntöihin 
turhautuminen, toimintam-
me ei ole vastannut odo-
tuksia, mielikuva meistä on 
epärealistinen, perehdyttä-
minen klubiin on puutteel-
lista tai emme muuten pidä 
huolta jäsenestä ja anna hä-

nelle vastuuta.
Klubin aktiviteetit ovat ratkai-
sevassa asemassa jäsenten 
pysyvyyttä pohdittaessa. 
Tämän takia on jokaiselle 
klubilaiselle annettava mah-
dollisuus osallistua toimin-
nan suunnitteluun. 
Olisiko tässä uusi keino saa-
da klubeihin toimivia jäseniä 
ja uutta toimintaa. Mieles-
täni tässä voitaisiin palata 
toiminnan alkuaikoihin. Li-
sää näkyvyyttä ulospäin 
tekemällä hieman isompia 
tapahtumia, jos ei yksin, 
niin vaikka yhdessä naapu-
riklubien kanssa. Nykyajan 
nuoremmat leijonat saisivat 
vaativampia, haastavampia 
tehtäviä, sillä heillä on am-
mattitaitoa tehdä ja toimia 
tämän päivän vaatimalla ta-
valla. Tämä kuitenkin unoh-
tamatta palvelutoimintaam-
me.
Onhan tutkittu juttu, että 
nuorilla on kuitenkin halu 
osallistua myös palveluteh-
täviin.
Mielekkyys vapaaehtoises-
sa palvelutoiminnassa ja 
vapaa-ajan vietossa ei ole 
lainkaan vähäpätöinen asia 
klubiviihtyvyyden elementti-
nä. 
Minä olen aina kannustanut 
leijonien yhteisten aktiviteet-
tien lisäämiseen ja ennen 
kaikkea ulostuloon oman 
klubin rutiiniympyröistä. Se 
on omiaan lisäämään viihty-
vyyttä ja hyvien kokemusten 
määrää yhteisen harrastuk-
semme parissa. 

Onni Piippo
piirikuvernööri 2013-2014

Viesti palvelusta
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Lions-toiminta on ollut osa 
elämääni vuodesta 1970 
lähtien, jolloin 24-vuotiaa-
na sain kutsun kotipitäjäni 
Reisjärven Lions-klubiin. 
Pankkityön perässä juok-
sentelu tarkoitti leijonarinta-
malla sitä, että klubit ja sa-
malla piirit vaihtuivat varsin 
usein. Reisjärven jälkeen 
seurasivat Kustavi, Ter-
vo ja Laitila. Laitilassa olin 
myöhemmin perustamassa 
toista Lions-klubia, jonka 
ensimmäisenä president-
tinä sain kunnian toimia. 
M-piirissä toimin 1980 lu-

vulla myös lohkon ja alueen 
puheenjohtajana. 
25:n sataprosenttisen 
Lions-vuoden jälkeen tuli 
aika siirtyä hetkeksi re-
serviin. Kun 2002 muutin 
Iisalmeen, heräsi ajatus 
paluusta aktiiviseen leijona-
toimintaan. Kerroin haluk-
kuudestani kaikille Iisalmen 
klubeille ja LC Iisalmi/Kol-
jonvirta otti minut sitten 
huomaansa. Yhtenä syynä 
halukkuuteeni saattoi olla, 
että puolisoni Ritva oli jo 
silloin aktiivinen lion ja on 
edelleen.

Nykyisessä klubissani olen 
toiminut kolme kautta sih-
teerinä ja kaudella 2006 
- 2007 presidenttinä. Kau-
della 2007 – 2008 toimin 
lohkon puheenjohtajana 
ja kaudella 2011 – 2012 
alueen puheenjohtajana. 
Suosikkitehtäväni klubissa 
on sihteerin tehtävä, jota 
tehtävää suosittelen kaikille 
mainiona näköalapaikkana 
klubitoimintaan.
Viime talvi vierähti meiltä 
Thaimaan Phuketissa, mis-
sä Lions-toiminta oli päähar-
rastuksemme. Tutustuimme 
usean paikallisen klubin toi-
mintaan ja vierailimme myös 
Malesian Penangissa sikä-
läisen klubin Charter-juh-
lassa. Sykähdyttävin hetki 
oli kuitenkin Chantaburissa, 
jossa Thaimaan Lions-liiton 
vuosikokouksessa saimme 
olla ainoat kansainväliset 
vieraat.
Olen nyt toisena varapii-
rikuvernöörinä vieraillut 
muutamissa piirimme klu-
beissa ja jokaisesta vierai-
lusta on jäänyt hyvä mieli. 
Jokaisella klubilla on ollut 

annettavaa, mutta toivotta-
vasti olen myös itse kyennyt 
antamaan klubeille ajatte-
lemisen aihetta. Klubeissa 
on hyvä henki ja tekemisen 
meininki. Eurojen mahdolli-
simman suuri määrä älköön 
olko toiminnan päätavoite. 
Pienikin on kaunista - sen 
opin Thaimaassa.
Minulle klubien erilaisuus on 
rikkaus, jota ei väkisin sai-
si padota yhteen muottiin. 
Aina on toki kehitettävää, 
mutta älköön tehtäkö sitä yl-
häältä tulevasta painostuk-
sesta, vaan klubin omista 
tarpeista.
On yksi asia miltei ylitse 
muiden, josta olen kertonut 
viimeaikaisilla klubivierailuil-
la – Sri Lankan Lions-ystä-
vien seura. Toivon, että te 
jokainen kävisitte Lions-lii-
ton sivuilla ja tutustuisitte Sri 
Lankan Ratnapuran silmäs-
airaalaprojektiin. Ehkäpä 
sen jälkeen meitä ko. seu-
ran jäseniä on K-piirissäkin 
paljon enemmän kuin nykyi-
set parikymmentä jäsentä.

Hannu Nyman
2.VDG

TARJOLLA PEKKA

TARJOLLA HANNU

Olen ilmaissut halukkuuteni 
tulla valituksi ehdolle K-pii-
rin piirikuvernööriksi. Mur-
sin niskani 29.9. ja se 1.10. 
ruuvattiin 46 mm:n ruuvilla 
kasaan. Kolmen kuukau-
den hiljaiselo vei minulta 
mahdollisuuden vierailla 
klubeissa ja muutenkin val-
mistautua täysillä vaativaan 
tehtävään. Uskon kuitenkin 
pystyväni hoitamaan piiriku-
vernöörin tehtävää - olen-
han ollut runsaat 45 vuotta 
lions-toiminnassa. Tuosta 
ajasta olen mielestäni aina-
kin suuren osan ollut jopa 
aktiivinen.

Jos minut valitaan piiriku-
vernööriehdokkaaksi, niin 
olen etukäteen mietiskellyt 
joitakin uudistuksia piirihal-
lituksen toimintaan. Muu-
toksiin tarvitsen tietenkin 
jokaisen piirin nykyisen ja 
tulevan lionin tuen. Lupauk-
semme velvoittaa jokaisen 
tekemään tuleville sukupol-
ville paremman Suomen.
Pieksämäellä 5.2. 2014

Pekka Seppä
alias Romu

Pekka Seppä lyötiin 
ritariksi Arne Ritari –säätiön

 lounaalla 1.2.2014.

Pekka Seppä piirikuvernööriksi

1. varapiirikuvernööriehdokas Hannu Nyman
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TARJOLLA VEIKKO

Olen Veikko Laitinen, 62-vuo-
tias ja asun syntymäkotikun-
nassani Kangasniemellä. 
Toimin työurallani poliisina 
yhteensä 37 vuotta, ensin 9 
vuotta Helsingissä ja viimei-
set 28 vuotta kotipitäjässä. 
Jäin ylikonstaapelin virasta 
täysin palvelleena eläkkeelle 
31.12.2009. Eläkkeelle jää-
tyäni olen ollut muutamana 
viime vuotena ”kiireapulai-
sena”, noin puolen vuoden 
pestejä, Pohjoismaiden 
suurimmassa valaisinpylväi-
tä valmistavassa Tehomet 
Oy:ssä Kangasniemellä. 
Toukokuusta lokakuuhun pe-
lailen liki päivittäin golfia ko-
tikunnan upealla PuulaGolfin 
kentällä.
Aluksi muutama sana siitä, 
mikä omassa ja puolisoni 
elämässä on tällä hetkellä 
tärkeintä.
Asumme puolisoni kanssa 
kahdestaan, sillä lapset ovat 
jo perustaneet omat per-
heensä. Onneksi he asuvat 
ihan lähimaisemissa (Kan-
gasniemi, Jyväskylä ja Piek-
sämäki), joten keskinäinen 
yhteydenpito on helppoa.  
Kuten kaikki isovanhemmat 
tietävät, erityisesti lastenlap-
set ovat tärkeitä ja rakkaita. 
Olemme puolisoni kanssa kii-
tollisia ja etuoikeutettuja, kun 
saamme olla läheisesti osal-
lisina heidän elämässään ja 
kehitysvaiheissaan. Heidän 
myötään koko perheemme 
elämään on tullut uutta iloa 
ja läheisyyttä sekä lämmintä 

kiintymystä.
Leijonataustaa minulla on 
28 vuoden ajalta, sillä sain 
kutsun LC Kangasniemi His-
ki klubin jäseneksi vuonna 
1986. Kangasniemen klubit 
yhdistyivät vuonna 2003 LC 
Kangasniemeksi, jonka jä-
sen olen ollut siitä lähtien. 
Muutimme klubimme sään-
töjä pian yhdistymisen jäl-
keen. LC Kangasniemi on 
nyt yhteisklubi, johon otim-
me 15.12.2013 klubimme 
50-vuotisjuhlassa ensimmäi-
set naisjäsenet lioneiksi.
Olen toiminut em. Kangas-
niemen klubien liki kaikissa 
hallituksen tehtävissä; mm. 
presidenttinä ja sihteerinä 3 
kautta kummassakin pestis-
sä sekä varsinaisen toimin-
nan osalta mukana kaikissa 
aktiviteeteissa. Olen nyt en-
simmäistä kautta piirihallituk-
sessa lohkon puheenjohtajan 
ominaisuudessa. Klubivie-
railuilla painotan klubiviihty-
vyyden merkitystä, kannus-
tan pitämään kiinni klubien 
vahvuuksista ja hyvistä pe-
rinteistä sekä kertomieni esi-
merkkien pohjalta kehotan 
miettimään, onko joltain osin 
tarpeen tehdä uudistuksia.
Oman kokemukseni ja tietä-
mykseni mukaan K-piiri jär-
jestää hyvät koulutukset niin 
perusklubien kuin myös piirin 
eri tasojen toimijoille. Lionit 
saavat tehtäviensä hoitoon 
tarvittavaa koulutusta kai-
killa toiminnan tasoilla, mm. 
johtamiseen, jäsenasioihin 

sekä mahdollisiin muutostar-
peisiin ja uudistuksiin liittyen.                                                                        
Lions-toiminnan kehittymisen 
kannalta on tärkeää, että 
K-piirin perinteisten ja hyviksi 
koettujen käytäntöjen ohel-
la jokainen lion klubeissa ja 
myös piirin tasolla tuo kulloi-
seenkin tehtäväänsä oman 
persoonansa, kokemuksen-
sa sekä omat vahvuutensa. 
Hyviin tuloksiin pääseminen 
edellyttää edellä mainittu-
jen seikkojen lisäksi hyvää 
yhteishenkeä ja yhteistyötä 
kaikessa toiminnassa niin 
piirihallituksen sisällä, piirin 
ja klubien välillä, eri klubien 
kesken kuin kussakin klubis-
sa.                                                              
Meidän kaikkien on hyvä 
muistaa, että kallisarvoisinta, 
mitä voimme tosillemme an-
taa, on oma aikamme. Aika 
täytyy jakaa oikein perheen, 
työn ja harrastusten kesken. 

Lions-toiminnassa meitä vel-
voittaa myös tunnuslauseem-
me ”Me Palvelemme”. Voim-
me itse kukin yhdistää nämä 
asiat omassa elämässämme,  
perheessä, työssä ja har-
rastuksissa. Kun myös klu-
beina ja yksittäisinä lioneina 
annamme palvelutehtävissä 
toisille aikaa ja kun palvelem-
me aina ilolla, silloin aito ilo 
näkyy ja tuntuu hyvältä, niin 
auttajan kuin autettavankin 
sydämessä ja elämässä.

2. varapiirikuvernööriehdokas Veikko Laitinen
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KAUSI 2012 – 2013

TOMINTAKERTOMUS

Kauden aloitus
Kausi alkoi Etelä-Korean Busanissa piirikuvernöörivalmen-
nuksella 18.-21.6.2012 ja jatkui 22.6.-26.6.2012 Lions Club 
Internationaalin (LCI) 95. maailmankongressina.
Kuvernöörivalmennuksen jälkeen LCI:n kokouksessa 14 
piirikuvernööriehdokasta Suomesta sekä 734 ehdokasta 
maailmalta nimitettiin piirikuvernööreiksi.
Kokouksessa valittiin kansainväliseksi presidentiksi Wayne 
A. Madden USA:sta (puoliso Linda), 1. varapresidentiksi 
Barry J. Palmer Australiasta ja 2. varapresidentiksi Joseph 
Preston USA:sta. Kansainvälisen presidenttimme teema oli 
”Palvelun maailmassa”.

Suomen Lions-liiton 59. vuosikokouksessa 8.-9. 6.2012 
Jyväskylässä valittiin liiton puheenjohtajaksi Seppo Söder-
holm (puoliso Helena) LC Lappeenranta Raja ja varapu-
heenjohtajaksi Asko Merilä (puoliso Kaisu) LC Utajärvi.
Kotimainen teema oli ”Palvelulla Hyvinvointia”.

K-piirin 42. vuosikokouksessa 15.4.2012 Kuopiossa hyväk-
syttiin piirin teemaksi ”Lion – Sitoudu –
Osallistu – Palvele. Teema pyrki innostamaan piirin lioneita 
aktiivisuuteen lions-työssä.

Piirin tavoitteet kaudelle
Tavoitteena oli palvelu- ja toimintakyvyn vahvistaminen. 
Jäsenmäärä +8 nettolisäys ja yksi uusi klubi. Vireä klubi-
toiminta, sisältöä klubi-iltaan esimerkiksi vierailujen ja esi-
telmien avulla,  mielenkiintoiset, valmistellut kokoukset, 
osallistuminen toimintaan ja tehtävien kierrätys. Kummitoi-
mintaan kiinnitetään huomiota. Leijonat ovat paikkakunnil-
laan tunnettuja toimijoita.
Klubien tulevan kauden toimintasuunnitelmat valmiina ke-
väällä sekä suunnitellaan toimintaa pitemmällä tähtäimellä, 
esimerkiksi kolme vuotta etukäteen.

Koulutus. Koulutukset järjestetään omina tapahtumina, 
niin että tilaisuuksissa voidaan keskittyä esillä oleviin asioi-
hin. Koulutusta järjestettiin lohkojen puheenjohtajille kah-
dessa osassa, samoin tuleville presidenteille ja muille klubi-
virkailijoille sekä Lions Quest.

Viestintä. Klubien kotisivut piirin kaikille klubeille, piirin ja 
klubien ulkoinen tiedottaminen Lions-toiminnan näkyvyy-
den parantamiseksi sosiaalisessa mediassa, paikallisissa 
ja maakunnallisissa medioissa, sisäisen tiedottamisen ke-
hittäminen sähköpostilla. Savon Leijona –lehti on tärkeä 
tiedotuskanava, samoin sen tuotto piirissä nuorison hyväksi 
tehtävän työn tukemisessa.

Yhteistyö. Klubien välistä kanssakäymistä tulisi parantaa, 
suhteet paikkakunnan kaikkiin toimijoihin ja osallistuminen 
tapahtumiin ja niiden järjestämiseen.
Toimiva johtoryhmä. Johtoryhmän muodostavat; IPDG, 

DG, 1. ja 2. VDG ja piirisihteeri. Korvaa futura-työryhmän.
Kokoontuu säännöllisesti, suunnittelee piirin stradegiat ja 
toimenpiteet, valmistelee piirihallituksen kokoukset, tavoit-
teiden ja toimenpiteiden seuranta.

Piirin organisaatio.
Piirikuvernöörinä toimi DG Martti Törrönen (puoliso Ritva) 
LC Rautalampi, 1. varapiirikuvernöörinä VDG Onni Piippo 
(puoliso Eija) LC Iisalmi Porovesi, 2. varapiirikuvernöörinä 
VDG Pekka Seppä 

(puoliso Seija) LC Jäppilä. Piirisihteeri/rahastonhoitajana 
toimi Keijo Happonen (puoliso Erja Kotta)
LC Rautalampi.
Kauden aikana kevennettiin organisaatiota poistamalla 
aluepuheenjohtajan virat. Lohkonpuheenjohtajan asema 
organisaatiossa vahvistui ja vastuu lisääntyi.
Piirihallituksen kolmannessa kokouksessa 2.3.2013 päätet-
tiin yhdistää III alueen lohkot 1. ja 2. 
Numerointi muuttui siten, että III alueen lohkoja on yhdistä-
misen jälkeen kaksi 1. ja 2. (aikaisemmin 3.) 
Toimikunnat: Kunnia- , PDG- , juhla- ja kokoustoiminta. 
Viestintä: Savon Leijona ja internet ja tietotekniikka. Kou-
lutus: jäsenohjelma, johtajuus, Lions Quest. Nuoriso: nuo-
risovaihto, koulukaveri ja rauhanjulistekilpailu, LEO:t, Ske-
ba ja nuorisoleiri. Palvelu:  AR-säätiö kortit ja adressit, LCIF 
ja Melvin Jones. Suomi Johtoon ja liikuntatoimi. 

Kansainvälisyys
Piirin klubeja osallistui Haiti-katastrofin keräykseen sekä 
Sri Lankan silmäsairaalan keräykseen  leikkausrobotin 
hankekustannukseen. Klubit ovat tehneet myös lahjoituk-
sia LCIF:lle.

Kansainväliseen nuorisovaihtoon on piirin alueelta osal-
listunut useita nuoria ja vastaavasti tänne on tullut nuoria 
ulkomailta. Kansainvälinen nuorisoleiri järjestettiin Pieksä-
mäen Partaharjulla elokuussa viikolla 32.
Piirin lioneita puolisoineen osallistui LCI:n maailman-
kongressiin 22.-26.6.2012 Etelä-Korean Busanissa. 

Piirihallitus 2012-2013
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TOIMINTAKERTOMUS 2012 – 2013

KLUBIT JA JÄSENISTÖ
Kauden alussa piirissä oli 58 klubia ja kauden lopussa 59 
klubia. Kauden aikana perustettiin uusi naisklubi Kuopioon, 
nimeltään LC Kuopio Siskotyttö, nimi viittaa Kuopion kaup-
pahallin edessä seisovaan sorjaan Siskotyttö-patsaaseen. 
Tervetuloa uudet lionit mukaan kansainväliseen Lions – 
perheeseen.
Jäseniä oli kauden alussa 1632 ja lopussa 1611, joten jä-
senmäärä supistui 21 jäsenellä eikä kauden jäsentavoittee-
seen + 8 jäsentä päästy.

KOKOUKSET
Piirin toiminta aloitettiin 18.8.2012 Suurpnatilla  Poh-
jois-Savon opiston tiloissa.

Lohkonpuheenjohtajien kokoukset järjestettiin 1. ja 2. vara-
kuvernöörin johdolla siten, että toiseen kokoukseen osallis-
tuivat 1. ja 2. alueen lohkot ja toiseen kokoukseen 3. ja 4. 
alueen lohkot.

Piirihallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa, Iisalmes-
sa, Kuopiossa, Pieksämäellä ja Rautalammilla piirin vuosi-
kokous ja vuosijuhla. 
Vuosikokouksen ja -juhlan juhlavieraina olivat PID Tapani 
Rahko, puoliso Helena, sekä PDG Tuomo Holopainen ja 
puoliso Kaija.  Kokouksesta lähetettiin seppelepartio san-
karihaudoille.

Lions-liiton kuvernöörineuvoston kokouksia oli kauden ai-
kana neljä, Kuusamossa, Hämeenlinnassa,
Pieksämäellä ja Heinolassa, osallistuin puolison kanssa 
kaikkiin kokouksiin.

Vierailut ja klubijuhlat
Piirikuvernöörinä vierailin puolison kanssa 41 klubissa, 1. 
ja 2. varakuvernööri vierailivat 17 klubissa.
Vuosijuhlia viettivät seuraavat klubit:
LC Leppävirta 50 v.
LC Varpaisjärvi 50 v.
LC Vesanto 50 v.
LC Maaninka 50 v.
LC Sonkajärvi 50 v.
LC Kuopio Päiväranta 40 v.
LC Siilinjärvi Tarina 15 v.

Palkitsemiset 
ja huomionosoitukset
Kansainvälinen presidentti myönsi PDG Timo Särkelälle 
LC Tervo Leardership Avart -ansiomerkin.
Melvin Jones -huomionosoituksia jaettiin piirissämme 12 
kpl.
Arne Ritari -killan jäsenyyksiä myönnettiin piiriimme 10 kpl.
Piirin vuosikokouksessa palkittiin vuoden klubi, LC Suonen-
joki.
Piirin vuosikokouksessa palkittiin ansioituneita lioneita  piiri-
kuvernöörin palkinnoin. 
Klubien vuosijuhlissa jaettiin kymmeniä ansiomerkkejä pe-
rustajajäsenille ja pitkäaikaisille jäsenille sekä puolisoille.
Kansainvälisen presidentin myöntämiä 10-55-vuotischevro-
neita lions-jäsenyydestä jaettiin piirissä yli 200 kpl.

Lännen miehet idässä eli Etelä-Koreassa.

LC Kuopio Siskotyttö –klubin perustamiskokous 17.4.2013. Ku-
vassa mukana Onni Piippo, lohkonpuheenjohtaja Pirjo Tarvainen, 
Martti Törrönen.

Martti Törrösen vieressä vas. presidentti Riitta Lyytinen, sihteeri 
Minna Tihinen ja rahastonhoitaja Minna Natunen.
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KAUSI 2012 – 2013

Suomen lions-liiton 
ansiomerkit:
Medal of Merit ansiomerkit: 
Mauri Huttunen LC Kuopio Päiväranta
Leo Tervo LC Suonenjoki Soittu
I-ruusukkeen ansiomerkit:
Kari Rönkkö LC Tervo
Aki Happonen LC Kuopio Päiväranta
Matti Kansanen LC Leppävirta
Antti Mikkola LC Leppävirta
Arni Malmioja LC Leppävirta
Pekka Karvonen LC Leppävirta
Juha Kauppinen LC Leppävirta
Kalevi Karjalainen LC Pieksämäki Keskus
Pekka Saarikko LC Rautalampi Malvi
Reijo Kytölä LC Suonenjoki Soittu
100 % Presidentin ansiomerkit:
Pentti Levänen LC Jäppilä
Ritva Räsänen LC Iisalmi Yläsavottaret
Taito Tuovinen LC Joroinen
Seppo Kantosalo LC Kuopio Kalakukko
Eero Reinikainen LC Kuopio Kallavesi
Reijo Lyttinen LC Kuopio Päiväranta
Jukka Toivanen  LC Nilsiä Syvärinseutu
Jouko Pispala LC Rautalampi
Seppo Kettunen LC Vehmersalmi
Eero Vauhkonen LC Pieksämäki MLK
Lady-ansiomerkit:
Birgitta Koivisto   LC Kuopio/Päiväranta
Sirkka Malmioja  LC Leppävirta
Ani Tuomainen    LC Leppävirta
Pirjo Kansanen    LC Leppävirta
Aulikki Pitkänen  LC Leppävirta
Toini Ruusunen   LC Leppävirta
Aini Räsänen        LC Leppävirta
Eeva Wright         LC Leppävirta

Kunnia - pdg - juhla - ja 
kokoustoiminta

K- ja G-piirien yhteinen PDG tapaaminen järjestettiin Viita-
saarella 10.11.2012. Osanottajia oli n. 30 henkilöä, G-piiri 
runsaammin edustettuna.
Toimikuntaan kuuluivat PDG Pirjo Järvi LC Iisalmi Yläsavot-
taret ja lion Pekka Taattola LC Lapinlahti Viertäjät.

Viestintä – ja 
internettoiminta
Viestintätoimikunta on hoitanut tehtäviään puhelinkokouk-
sin ja sähköpostilla.

Savon Leijona -lehteä painettiin 2300 kpl tuotto oli 6723,64 
€, tuotto on tuloutettu nuorisotilille.
Klubien nettisivut eivät kaikilta osin ole ajan tasalla, eivätkä 
kaikki klubit ole vielä valmistaneet omia sivuja.
Toimikunnasta on ollut edustus piirihallituksen kokouksissa 
ja vuosikokouksessa.
Toimikuntaan kuuluivat lion Airi Leskinen LC Iisalmi Yläsa-
vottaret, lion Pekka Leskinen LC Iisalmi Koljonvirta ja lion 
Esa Utriainen LC Kuopio.
  

Jäsenohjelma-, johtajuus- 
ja koulutustoiminta
Piirin jäsenjohtajana toimi GMT 1. VDG Onni Piippo LC 
Iisalmi Porovesi, koulutusjohtajana toimi 
 GLT lion Hannu K. Halonen LC Kuopio Kalakukko.
Koulutukset aloitettiin 30.4.2012 lohkonpuheenjohtajien 
koulutuksella.
18.8.2012 piirin foorumissa koulutettiin klubien virkailijoita, 
kouluttajina toimivat seuraavat henkilöt:
Presidentit, PDG Pirjo Järvi
Sihteerit,  lion Reijo Lyttinen
Rahastonhoitajat, PDG Eero Ipatti
Lohkon puheenjohtajat, lisää koulutusta lohkon puheen-
johtajille järjestettiin 15.11.2012 kouluttajana GLT Hannu K 

Timo Särkelä vastaanotti Leardership Avart -ansiomerkin.

Pirjo Järvi sai laajennuspalkinnon kunniakirjan.
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Halonen
8.9.2012 ja 9.2.2013 koulutettiin varapresidenttejä III ja IV 
alueelta, sekä 15.9.2012 ja 23.2.2013   
I ja II alueelta, kouluttajina GLT Hannu K Halonen ja PDG 
Pirjo Järvi.
Koulutuksiin osallistui n. 60 tulevaa presidenttiä.
Piirin klubien uusille jäsenille järjestettiin jäsenfoorumi, ti-
laisuudessa uusille leijonille kerrottiin Lions-järjestön tar-
koituksesta, tavoitteista ja käytännöistä. Tilaisuus pidettiin 
3.4.2013 Siilinjärvellä, tilaisuuteen osallistui n. 30 henkilöä. 

 Lions Quest: Kauden aikana järjestettiin kaksi kurssia 
Kuopion Marttalassa. Kurssit oli suunnattu ensisijaisesti 
päiväkotien ja alakoulun opettajille ja kasvattajille. Kurssit 
pidettiin 26.-27.11.2012 ja 25.-26.3.2013, osallistujia oli yh-
teensä 52 henkilöä, kaikkiaan on tähän mennessä koulutet-
tu 1 043 henkilöä.
Mainittakoon, että ensimmäisen kurssin maksoi LC Kuopio 
Päiväranta 40-vuotisjuhlansa kunniaksi tarkoitusta varten 
keräämistään varoista.
Toimikuntapuheenjohtajana on toiminut PDG Eero Ipatti LC 
Kuopio Päiväranta.

Puolisotoiminta
G- ja K-piirin yhteinen puolisopäivä oli Jyväskylässä, tutus-
tuttiin Käsityömuseoon ja samassa tilassa mm. vanhoihin 
polkupyöriin. K-piiriläisiä osallistui kymmenkunta henkilöä.

Nuorisopalvelu – ja 

leotoiminta
Kansainvälinen nuorisoleiri pidettiin Pieksämäen  Partahar-
jussa elokuun alussa 2012.
Leirille osallistui 28 nuorta 18:sta maasta, toimikunnan pu-
heenjohtajana toimi lion Aarno Klemettilä ja leirin johtajana 
Vesa Vahtermo. 

LC Pieksämäki Keskus. Talkoisiin osallistuivat muutkin 
Pieksämäen klubit. Piirin alueelta lähti nuorisovaihtoon 13 
nuorta, USA:n (8), Japaniin, Unkariin, Italiaan ja Ruotsiin.
Muista piireistä lähti 15 nuorta piirimme kirjeenvaihtomai-
hin, yhteensä 28 nuorta.
Piirin nuorisovaihtojohtajana toimi 2.VDG Pekka Seppä LC 
Jäppilä.
Vastuu on minun -aktiviteetti auttaa vanhempia, opettajia 
sekä oppilaita keskustelemaan yhdessä internetin käyttöön 
liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista. Koulujen 4. luok-
kalaisille jaettiin aktiviteettiin liittyvä 24-sivuinen Vastuu on 
minun -opas.
Koulukaveriprojekti: Projektin tarkoituksena on kehittää las-
ten ja nuorten tukemiseksi pitkäjänteinen ja vahva toiminta-
malli eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
Käytännön toteutus sovittiin klubien ja koulujen kesken, Hy-
vän Toveruuden Edistämiseksi.
Keväällä kaikki huipentui Hymy-patsaiden ja kunniakirjojen 
jakamiseen esimerkillisesti käyttäytyneille oppilaille kevät-
juhlassa 2013.
Patsaiden jaon yhteydessä useat koulut kertoivat jakope-
rusteet sekä kuka on patsaat lahjoittanut. Tähän onkin syy-
tä kiinnittää huomiota ja kertoa kouluille mitä me haluam-
me, että leijonista kerrotaan.

Rauhanjulistekilpailun voitti Maija Heikkinen Siilinjärven 
Hamulan koulusta. Maijan työ todettiin Suomen parhaaksi, 

LC Suonenjoen ja yhteistyökumppaneiden lasten liikennepuiston 
avajaisissa nauhaa leikkaamassa kaupunginhallituksen puheen-
johtaja, lion Reijo Kytölä, keltaisessa liivissä hankkeen vetäjä lion 
Erkki Paukkunen, oikeassa reunassa maakuntajohtaja Jussi Hut-
tunen ja mukana tietenkin piirikuvernööri Martti Törrönen.

Suomen parhaaksi valittiin Siilinjärven Hamulan koulusta olevan 
Maija Heikkisen työ.
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niinpä työ on nyt LCI:n päämajan kokoelmissa.
Projektivastaavana on toiminut lion Sari Laine LC Iisalmi 
Yläsavottaret.

Leot ja Sri Lankan ystävät
Leo-klubin perustaminen ei vielä onnistunut, tarvittaneen 
Lions-klubien aktiivisempaa taustavaikuttamista. 

Sri Lankan ystävät -seurassa on piiristä 17 henkilöjäsentä 
ja 3 klubia. K-piirin klubit tukivat 
PHACO-leikkausmikroskoopin hankintaa Ratnapurin  sai-
raalaan, v. 2013 aikana siellä on tehty tavoitteen mukaisesti 
n. 1 000 leikkausta.
Toimikuntapuheenjohtajana on toiminut lion Pekka Saarik-
ko LC Rautalampi Malvi.

Skeba-bändiskaba 2013 karsintakilpailu pidettiin Kuopion 
kulttuuriasema 44:ssä 10.2.2013.
Kilpailuun osallistui 5 bändiä ja kilpailun voitti SKYLINE Sii-
linjärveltä.
Toimikuntapuheenjohtajana on toiminut PDG Eino Lilja LC 
Kiuruvesi Niva.

Palvelu - ja 
aktiviteettitoiminta
AR-säätiö (adressit ja kortit). Adresseja myytiin 690 kpl, 
tavoite oli 1 000 kpl. Arne Ritari -killan ritareiksi otettiin 
juhlallisesti 10 uutta Leijonaa.  K-piirissä on edelleenkin 
vähiten killan jäseniä.

Säätiön apurahoja on hakenut kolme klubia, ovat myös 
saaneet hakemansa apurahan.  
ARS-toimikuntaan kuuluivat: puheenjohtajana K-piirin  
ARS-asiamies PDG Urho Karhu LC Rautalampi Malvi 2. 
alue, 1. VDG Onni Piippo LC Iisalmi Porovesi 1. alue, lion 
Lauri Osmala LC Kuopio Kallavesi 3. alue ja 2. VDG Pekka 
Seppä LC Jäppilä 4. alue.

LCIF  ja Melvin Jones toimikunnan puheenjohtajana toimi 
IPDG Pekka Järvelä LC Kuopio Päiväranta. Melvin Jones 
lounastilaisuus järjestettiin 19.1.2013 Hotelli Iso-Valkeisssa 
Kuopiossa, osanottajia oli ennätysmäärä.
Uusia Melvin Jones jäsenyyksiä olivat klubit hankkineet 12 
leijonalle.

Suomi johtoon -kampanjavastaavana on piirissämme toimi-
nut PDG Eero Holopainen.
Moninaisten valintaprosessien ja -politiikan jälkeen v. 2016 
näyttäisi olevan Euroopan vuoro, jolloin Suomi ja PID Harri 
Ala – Kulju olisi vahva ehdokas.

LC Kiuruvesi Niva järjesti SM-karaokekilpailut Kiuruvedellä 
2.2.2013

Liikuntatoimi
Huhki hikeen -kampanjaan 1.1.-30.3.2013 osallistui 18 
klubia, voittaja oli LC Tervo, toinen 

LC Iisalmi Porovesi ja kolmas LC Varkaus Justiinat.

Ylä-Savon keilaturnauksen järjesti LC Sonkajärvi ja myös 
korjasi turnauksen voiton. Turnaukseen osallistui 11 jouk-
kuetta, toiseksi sijoittui LC Pielavesi ja kolmanneksi LC Ii-
salmi Porovesi.

Piirin golf-mestaruus ratkaistiin Joroisissa.

Piirin pilkkimestaruus ratkaistiin LC Muuruveden järjestä-
mällä kilpailulla Kivennavalla 9.3.2013.

LC Kiuruvesi Niva halusi järjestää piirin viestihiihtokisat, 
mutta osanottajien puutteen vuoksi kisat jouduttiin peruut-
tamaan.

TALOUS
Kauden tuloslaskelma osoittaa 3 715,55 euron alijäämää 
(nuorisoleiri 2012). Taseen loppusumma  on 16 878,32 eu-
roa.

Martti Törrönen
DG kaudella 
2012-2013

KAUSI 2012 – 2013

Ravintola

Seurasali
JOROINEN
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PRESIDENTIN MIETTEITÄ

Iisalmen jäähallilla
18.5.2014 klo 10-16

Messut järjestää
YS-Painos Oy yhteistyössä

LC Iisalmi/Koljonvirran kanssa.

LC Iisalmi/Koljonvirta

18.5.2014

Kevätmessut

Olin yhdessä Lionsien 
kanssa istuttamassa puita 
Syvänniemen tsasounan 
pihalle syksyllä 2011. Liityin 
Lions Clubiin silloisen pre-
sidentin kutsusta. Mukavan 
oloisilta nuo Lionsit tuntui-
vat, joten kutsuun vastasin 
myöntävästi. Silloin en tien-
nyt paljoakaan Lions-toi-
minnasta, mutta tutkittuani 
Lionsien toiminta-ajatusta, 
tuntui liittyminen hyvältä 
ajatuk-selta. Varsinkin mot-
to “ me palvelemme” vah-
visti päätöstä.
Olen nyt ollut mukana toi-
minnassa kaksi ja puoli 
vuotta, edelleen tuntuu hy-
vältä olla Lions, vaikka ihan 
kaikkea en ymmärräkään 
Lions-toiminnassa. Toimin-
ta tuntuu olevan hieman 
ylhäältä päin johdetun tun-
tuista, hyvin hierarkkista ja 
sanoisinko “herraskaista”.  
Se saat-taa vieraannuttaa 
monia hyviä toimijoita toi-
minnan piiristä. Suomen 
Lions-toiminnassa pa-nos-
tetaan paljon kansainväli-
syyteen, mutta mielestäni 
Suomen Lionsien painopis-
tettä tulisi muuttaa siten, 
että autetaan enemmän ko-
timaisia kohteita. Tätä presi-
denttititteliä vielä vie-rastan, 
paremmin pelkkä puheen-
johtaja tuntuisi sopivammal-
ta. Tämä tehtävä tuli vähän 
yllättäen, kun presidenttim-
me joutui vetäytymään syr-
jään tehtävästä sairauden 
myötä. On-neksi kokous- 
ym. toimintaa tuli opituksi 
ihan riittävästi 45 vuoden 
työuran aikana.
Täällä Karttulassa on on-
neksi mukava, hyvä po-
rukka ja perusasiat kun-
nossa. Nuorisotyö-toiminta 
on Karttulassa mielestäni 
kunnossa ja nyt haluankin 
kehittää yhteistyötä kohdis-
tu-en Karttulan ikäihmisiin 
ja vanhuksiin. Mielestäni 
suhtautuminen ikäihmisiin 

ja vanhuksiin on jotenkin 
vääristynyt työelämässä 
sekä eläköityessä. Kun yh-
teiskunnan pitää jostakin 
säästää, niin ensimmäise-
nä säästämiskohteena ovat 
lapset ja vanhukset.
Avustuskohteita on maa-
ilmalla paljon, pääosin ne 
ovat ulkomailla ja eivätkä 
ne lopu. Siitä pitävät huolen 
ihmisten ahneus, vallanhi-
mo ja suvaitsemattomuus 
sekä myös luonnonolo-suh-
teet. Toisaalta ei täältä 
Suomestakaan auttamisen 
tarve lopu. Valtiovallalla 
tuntuu riit-tävän miljoonia 
ulkomaiseen apuun, mutta 
kotimaassa pitää turvau-
tua yksityisten avustuk-siin, 
jotta saisimme tänne mm. 
ajanmukaisen lastensairaa-
lan ja ikäihmisille arvoste-
tun tur-vallisen vanhuuden.
Muutama vuosi sitten jou-
duin omakohtaisesti näke-
mään vanhushoidon nur-
jan puolen, kun äitini sisko, 
joka asui Hämeenlinnassa 
palvelutalossa, joutuikin 
yllättäen sairaalan vuo-
de-osastolle toimintakyvyn, 
mutta ei älyn huononnut-
tua. Kun kävimme häntä 
katsomassa, niin löysimme 
hänet sängystä sairaalan 
käytävältä.  Ei ollut löytynyt 
asianmukaista paikkaa hä-
nelle ja hän itsekin oli siitä 
pahoillaan. Siinä hän vietti 
viimeisen elinvuotensa. Kä-
sittä-mätöntä heitteillejättöä 
mielestäni. Kyllä meidän 
vanhuksemme ansaitsevat 
arvokkaam-man lähdön 
tuonpuoleiseen. Siksi halu-
ankin lisätä toimintaamme 
vanhusten auttamiseen ja 
hyvinvointiin.
Palvelutaloissa tuntuu ole-
van tarvetta vanhusten 
ulkoiluttamiseen, yksinäis-
ten ihmisten ystävänä ole-
miseen ja seurusteluun, 
virikkeitten tuottamiseen, 
esimerkiksi laulutuokiot ja 

kahvihetket. Tällä tavoin 
voisimme heitä auttaa ja 
palvella. Yhteistyö paikal-
lisen reservi-läisjärjestön 
kanssa on jo käynnistynyt, 
esimerkiksi autoimme hau-
takivien suoristamisessa 
sankarihautausmaalla sekä 
annoimme kuljetusapua ve-
teraanikeräyksessä.  Tarvi-
taan li-säksi yhteistyötä pai-
kallisten Lions-klubien sekä 
muiden järjestöjen kanssa.
Haluan ennen kaikkea ke-
hittää paikallista toimintaa 
“me palvelemme” -henges-
sä. Toivon klubikokouksiin 
uutta ilmettä ja hyvää yh-
dessäoloa mielenkiintoisten 
luentojen myötä.  Li-sääm-
me myös vierailuja ja tutus-
tumisia eri tahoihin. Mutta 
ei se yksin presidentistä ole 
kiinni. Lions-jäsenyyteen 
liittyy myös velvoitteita. 
Lions-toiminta pitää olla yh-
dessä teke-mistä ja asioista 
päättämistä.
Meille maaseutuklubilaisi-
na liikkuminen luonnossa 
on tärkeää. Täällä har-
rastetaan met-sästystä ja 

kalastusta sekä luonto on 
olennainen osa elinympä-
ristöämme. Jäsenmäärä 
on nyt 24 ja tavoitteemme 
on saada kuluvan kauden 
aikana lisää jäseniä toi-
mintaan. Pienenä klubina 
taloudelliset resurssit ovat 
rajalliset, siksi yhteistyö- ja 
vapaaehtoistyömuodot ovat 
meille olennaisinta. Kun on 
Lions-jäsenyyden vastaan-
ottanut, niin sen tuomat vel-
voitteet on hoidettava, mei-
dän kaikkien.

Markku Asikainen
presidentti
LC Karttula

LC Karttulan presidentin ajatuksia toiminnasta
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LYÖTIIN RITARIKSI

Loppuvuodesta 2013 lyötiin 
lion Pentti Äyräs Arne Rita-
riksi Koljonvirran kartanon 
salissa. Ritarin arvon saami-
nen edellyttää pitkäaikaista 
hyväntekeväisyyttä ja Arne 
Ritari -säätiön mukaista toi-
mintaa. Lion Pentti Äyräs on 
lähes kaksikymmentä vuot-
ta aktiivista toiminut järjes-
tön eri sektoreilla. Kahdesti 
hän on ollut sekä presiden-
tin  että sihteerin viroissa 
sekä muissa vastuunalai-
sissa tehtävissä, joissa ak-
tiivinen toiminta  puoltavat 
arvonimen saantia. 
Pentillä on myös ritarillinen 
luonne kanssaihmisiään ja 
vähäosia kohtaan. Vaikka 
onkin juuriltaan laihialai-
sia, antoi hän saamansa 
60-vuotispäivän lahjarahat 
maatalousopiston rahaston 
kautta stipendeihin ja kehi-
tysvammaisten koulun ret-
kien tukemiseen.
Hänen aikanaan ja osin 
johdollaan rakennettiin tal-
kootyönä siirtolapuutarhaan 
oma mökki vuosina 1995-
2006. Syynä rakennuspro-
jektin kestoon voidaan pi-

tää ritarinkin pohjaalaasta 
luonnetta. Tehhään kerralla  
hyvä ja korree, jotta naapu-
reille käyp katteeksi. Vertai-
lun vuoksi myö savolaiset 
ollaan jälkeenpäin katteel-
lisia ja sanotaan, että oisin 
sen osanna minäkiin, jos 
olisin nuin paljon käyttänyt 
aikaa. 
Puutarhaan mökki vaatii 
kasviston ympärilleen. Tu-
levalla ritarilla oli jo silloin 
”vihreä peukalo ”.   Mök-
ki myytiin lopulta hyvään, 
sen arvoiseen, hintaa. En-
nen myyntiä LC Iisalmi otti 
osaa vuosina 1998 ja 2000 
Puutarha Expo -näyttelyyn. 
Näyttelyn pääsylipputuloista 
saatiin osa tuloutettua, mut-
ta tärkeintä oli kokonaisuu-
den arvostuksen nousu. 
Lion-ritari Pentti Äyräs on 
siis kunnostautunut raken-
tajana. Hänen hyviin puo-
liin kuuluu myös nuorison 
kasvattaminen.  Vaimonsa 
Mirjamin kanssa he ovat 
kasvattaneet omat jälki-
kasvunsa ja sen lisäksi toi-
mineet vaihto-oppilaiden 
isäntäperheenä. Perheestä 

on lähtenyt omia nuoria lion-
sien vaihto-oppilaiksi. 
Lukijasta voi tuntua artikkeli 
pelkältä kehumiselta. Mutta 
eikö niin ole elämässä, että 
tunnustusta on annettava 
silloin, kun se on paikallaan. 
Satikutia vuorostaan, kun 
tehdään väärin. Olemme 
nähneet pahantahtoisia, it-
sekkäitä jopa lioneissa. Luo-
jan kiitos pahuudella ja häi-
käilemättömyydellä ei enää 
saavuteta paljon hyötyä, ei 
ainakaan pitkäaikaista etua.  
Palataan  lion Pentti Äyräk-

seen ja LC Iisalmen puo-
lesta sanotaan hänelle kii-
tokset. Meidän Löötäesen 
toimittaminen ja ilmoitusten 
hankinta on nojautunut klu-
bimme ritareihin Raimoon ja 
Penttiin.

Risto Pehkonen

Pentti Äyräs lyödään ritariksi. 
Piirikuvernööri Onni Piippo on 
lyöjänä ja todistajina Raimo 
Piiroinen sekä Matti Tallgren.  

Lion Pentti Äyräs on ritarin arvon ansainnut

Helmikuisena iltana 
23.12.2013 kokoontuivat LC 
Siilinjärvi Tarinan innokkaat 
naisleijonat juhlistamaan 
klubin 15-vuotisjuhlaa Sii-
linjärven Kunnonpaikkaan. 
Tunnelma oli rennon juhla-
va ja paikalla oli 30 naislei-
jonaa puolisoineen.
Tapahtuman kohokohdaksi 
muodostui klubin perus-
tajajäsen Irja Kuosmasen 
ritariksi lyöminen, jonka 
suoritti piirikuvernööri Martti 
Törrönen. Irja Kuosmanen 

oli huomiosta yllättynyt, sillä 
arvoa oli haettu salaa. Irja 
Kuosman kertoi arvosta-
vansa ritarin arvoa.
Lions Club toiminnassa on 
Irja Kuosmanen ollut mu-
kana täydellä sydämellä, 
aikaa ja itseä säästämättä. 
Irja Kuosmasen lions-ura 
alkoi vuonna 1998, jolloin 
hän aloitti Siilinjärvi Tarinan 
toiminnassa. Vuosien var-
rella Irja on toiminut klubin 
aktiivina, presidenttinä ja 
rahastonhoitajana. Lisäksi 

hän on osallistunut piirin ja 
valtakunnallisiin tapahtu-
miin. K-piirissä hän on toi-
minut toiminnanjohtajana 6 
vuotta sekä rahastonhoita-
jan kouluttajana.
Klubin presidentti Kyllikki 
Miettinen oli Irja Kuosma-
sen saamasta ritarin arvos-
ta mielissään, sillä Irja on 
toiminut klubissa koko sen 
toiminnan ajan aktiivisena 
jäsenenä. Lisäksi Irja on 
vuosien ajan ollut K-piirin 
Arne Ritari -säätiön toimi-

kunnan puheenjohtajana. 
Irja, jos kuka, on ritarin ar-
von ansainnut, kommentoi 
Kyllikki.

Onnea Irjalle koko LC Siilin-
järvi Tarinan puolesta!

Ulla Lappalainen

K-Piiriin ensimmäinen naisritari
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SYNTTÄRISANKARI

Merkkipäivän vietto aloitettiin Kangas-
niemi-salissa järjestetyllä juhlakonser-
tilla. Konsertin musiikillisesta annista 
vastasivat upeilla esityksillään taitei-
lijat Tuukka Lehtonen (laulu ja viulu) 
ja Riitta Talvitie (flyygeli) sekä nuorten 
musiikkiesityksen tähdet Lotta Ahtola 
(flyygeli) ja Elise Ignatius (viulu). Vä-
liajalla nautittiin klubin tarjoamat kak-
kukahvit. Leijonat myivät etukäteen 
konserttiliput ja he lahjoittivat myös 
itse maksamiaan lippuja läheisilleen 
ja kehitysvammaisten yhteisöille, jois-
ta 15 henkilöä oli kunniavieraina kon-
serttisalin etuosassa.150-henkinen 
konserttiyleisö täytti Kangasniemi-sa-
lin. Heti konsertin jälkeen ja myöhem-
minkin saimme yleisöltä palautetta, 
että musiikkiesitykset, puheet ja muu 
ohjelma olivat juhlavia ja arvokkaita, 
mutta samalla tilaisuuden tunnelma oli 
sopivan kepeä ja rento.
Piirikuvernööri Onni Piippo toi konsert-
tiin K-piirin tervehdyksen, jonka yhtey-
dessä hän esitteli perinteisten leijo-
nahankkeiden lisäksi myös sellaista 
Kangasniemen leijonien toimintaa, 
jota ei muualla ole tehty. Monet näistä 
ja muistakin hankkeista on tehty yh-
teistyössä Kangasniemen kunnan ja 
seurakunnan kanssa. Piirikuvernöörin 
erikoismaininnan saivat koulumate-
riaalin hankinta tansanialaiskoululle, 
partiomajahanke Puula Partiolle, ke-
hitysvammaisten syysjuhlat vuodesta 
1982 alkaen, juhlan tähtinä ja esiin-
tyjinä kehitysvammaiset itse, omine 
hykerryttävine ohjelmineen;, Joukon 
joukko ”veljeä ei jätetä” –toiminta, jon-
ka puitteissa lionit vierailevat viikoit-
tain liikunta- ja puhekykynsä menet-
täneen ”ikilion” Jouko Praudan luona, 
tervetuloa Kangasniemelle tilaisuudet, 
joihin kutsutaan kunkin vuoden aikana 
kuntaan muuttaneet uudet kuntalaiset.                                                                                                             
Piirikuvernööri kiitti juhlivaa klubia pe-
rinteisistä toimista nuorten parhaaksi 
sekä myös uusimmasta tulevaisuu-
teen katsovasta otteesta nuorten ja 
lasten kanssa toimittaessa. Tämä nä-
kyy erityisen hyvin juuri nyt ajankoh-
taisessa nuorisopuistohankkeessa. 
Hän totesi lämpimässä puheessaan 
lions-toiminnan tarjoavan mahdolli-
suuden päästä toteuttamaan paitsi 
apua tarvitsevien, myös meidän omia 
unelmiamme. 

Nuorisobonus luovutet-
tiin Kangasniemen nuo-
risotoimelle
Kangasniemen leijonat jatkoivat vuo-
sikymmenten aikana hyvin hoita-
maansa nuorison tukemista luovutta-
malla 50 -vuotisjuhlakonsertin tuoton 
nuorisobonuksena Kangasniemen 
nuorisotoimelle. Bonuksesta on tar-
koitus kasvattaa lahjoituksin ja avus-
tusten kautta paikkakunnan nuorten 
harrastuksiin soveltuva kokonainen 
nuorisopuisto. Viisikymmenvuotisen 
toimintansa aikana leijonat ovat jaka-
neet vuosittain stipendejä, tukeneet 
nuorisovaihtoa ja yliopisto- ja ammat-
tikorkeakouluopiskelijoita. Klubi on 
myös avustanut ja sisustanut nuor-
ten toimitiloja. Onpa klubilla ollut oma 
kummikoulu ja -lukiokin Tansaniassa, 
Gonjan kylässä.  Leijonat ovat myös 
rakentaneet ja peruskorjanneet Puula 
Partiolle leirikäyttöön loma-asuntota-
soisen Partiomajan, erillisine sauna- 
ja huoltorakennuksineen.                       

- Tarpeet muuttuvat ja kasvavat ajan 
myötä. Kaikki ymmärrämme, että enää 
eivät riitä pienet tilat, nuorten käyttöön 
tarvitaan jo kokonainen puisto, totesi 
lion Jouko Häkkinen nuorisobonuksen 
luovutuspuheessaan.                                                
Leijonat eivät kuitenkaan ota puistoa 
vastuulleen, vaan nuoriso tulee itse 
toimimaan vastuullisena hankkeen 
suunnittelussa ja toteutuksessa sekä 
myöhemmin myös sen ylläpidossa.

Juhlapäivällisillä ravin-
tola Hymykuopassa
Päivällistilaisuus käynnistyi juhlavasti, 
kun heti tervetuliaismaljojen jälkeen 
klubiin otettiin klubipresidentti Jorma 
Seppälän johtamassa seremoniassa 
ensimmäiset naisjäsenet; Pirjo Toivo 
ja Armi Laitinen, jotka antoivat juhlal-
lisen leijonalupauksen. 

- On iloinen asia, kun uusien jäsenten 
myötä saadaan naisenergiaa mukaan 
klubin toimintaan, totesi klubipresi-
dentti Jorma Seppälä.
Historiallista hetkeä olivat oman klubin 
jäsenten ja puolisoiden lisäksi todis-
tamassa mm. LC Kangasniemi klu-
bin perustajajäsen, kunniavieraamme 
Esko Riponiemi, piirikuvernööri Onni 
Piippo, 1. varapiirikuvernööri Pekka 
Seppä ja lady Seija sekä joukko muita 
kutsuvieraita. Klubin toinen elossa ole-
va perustajajäsen Arto Kankaansyrjä 
oli estynyt saapumasta tilaisuuteen.
Perustajajäsen Esko Riponiemi 
oli mukana LC Kangasniemi klu-
bin toiminnassa vuodet 1963-1968.                                               
Hän tervehti ja onnitteli juhlivaa klubia 
noita vuosia muistelemalla, teemalla 
”Tästä se alkoi.” Saimme kuulla haus-
koja muistoja klubin alkuvaiheista, 
jäsenistä, tapahtumista ja ladytoimin-
nasta. Mieleenpainuvia olivat erityi-
sesti leijonien vuosittain järjestämät 
jääjuhlat, joihin leijonat haastoivat 
ilkikurisesti ja ilakoivasti kunnan luot-
tamushenkilöt ja viranhaltijat monissa 
lajeissa. Leijonilta meni useita vuosia, 
ennen kuin he voittivat ensimmäisen 
kerran haastekisan.
1. varapiirikuvernööri Pekka Seppä 
käytti onnittelupuheenvuoron, jonka 
yhteydessä hän tiivisti tuntojaan ai-
heesta: ”Leijonat huomenna ja ylihuo-
menna.” Pekka Seppä onnitteli klubia 
ja oli mielissään, kun klubiin otettiin 
juhlapäivänä mukaan ensimmäiset 
naisjäsenet. Hän totesi, että naiset 
tulevat voimalla mukaan leijonatoimin-
taan – mitä hän piti hyvin toivottavana 
tulevaisuudenkuvana. Pekka Seppä 
kiteytti vielä sanomansa niin, että lei-
jonien palvelutyössä tarvitaan kaikilla 
tasoilla oikeaa asennetta ja iloista toi-
mintakulttuuria, jotka näkyvät viihty-
vyytenä klubien sisällä sekä hyvänä 

LC Kangasniemi 5-kymppiseksi

Kangasniemen Leijonien 50-vuotisjuh-
lassa Nuorisobonuksen luovuttivat Jouko 
Häkkinen  ja klubipresidentti Jorma Sep-
pälä. Nuorisobonuksen ottivat vastaan 
konsertissa upeasti  esiintyneet Lotta Ah-
tola ja Elise Ignatius sekä nuorten edusta-
jat Hanna Ahtola ja Jutta Hotti
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ja luotettavana toimintana klubeista 
ulospäin. 

Palkitsemiset 
ja huomionosoitukset
Perustajajäsen Esko Riponiemelle luo-
vutettiin päivällisellä klubin lahjana pe-
rustamisasiakirjasta hieno taulu. Klu-
bin edustaja vei vastaavan taulun Arto 
Kankaansyrjälle juhlapäivän jälkeisenä 
päivänä. Klubi kiitti lion Jouko Häkkistä 
monista klubin varainhankinta- ja pal-
veluaktiviteeteista kunnan vaakunasta 
klubin aktiviteettina toteutetulla puisel-
la pöytävaakunalla. Piirikuvernööri pal-
kitsi klubin toimijoista moninkertaiset 
presidentit Aimo Laitisen, Veikko Laiti-
sen ja Jorma Seppälän sekä monien 
aktiviteettien vetäjän Jarmo Puukarin.                                                                                                                                       
Piirikuvernööri Onni Piippoa kiitettiin 
juhlapäivän merkeissä klubin pöytäs-

tandardilla.  
Juhlapäivällinen huipentui juhlavaan 
seremoniaan, jossa piirikuvernööri 
Onni Piippo löi lion Urpo ”Upi” Malisen 
lionsritariksi, ansioistaan klubin omien 
sekä klubin ja yhteistyötahojen yhteis-
ten tapahtumien ehtymättömänä idea-
nikkarina.  Samalla Upille luovutettiin 

ritariksi nimittämisestä annettu taulu, 
ritarimerkki ja juhlamitali sekä lady Sis-
ko-Liisalle puolison rintakoru.

TEKSTI: lion Veikko Laitinen
KUVAT: valokuvaaja Arto Pellinen

Klubin perustajajäsen Esko Riponiemi 
muisteli:  ”Tästä se alkoi”

Piirikuvernööri Onni Piippo löi lionsritarik-
si Urpo Malisen, seremonian todistajina  
vasemmalla 1. varapiirikuvernööri Pekka 
Seppä ja lion Veikko Laitinen.

LC Kiuruvesi Niva järjesti 
jälleen syksyllä kekrimarkki-
nat. Niiden myötä pystyttiin 
elvyttämään vanhaa perin-
nettä ja samalla saamaan 
näkyvyyttä lions-toiminnal-
le. 
Kauppaa hierottiin kyntti-
lälyhtyjen ja rakovalkean 
loisteessa iltaviidestä pari 
tuntia eteenpäin. Erilaiset 
käsityöt ja monenlaiset lei-
vonnaiset vaihtoivat omis-
tajaa hämärtyvässä illassa.
Päävastuu oli LC Kiuruvesi 
Nivalla, mukana oli myös 
useita yrittäjiä sekä kau-
punki.
Niin leijonien kuin mukana 
olevien yrittäjienkin mieles-
tä tapahtuman tärkein anti 
on kerätä ihmiset yhteen 
sekä luoda valoa ja iloa pi-
meimpään aikaan. Kaupal-
lisuus ei ole tapahtuman 
pääasia yrittäjien näkökul-
masta, vaan tilaa halutaan 
antaa nimenomaan käsityö-
läisille ja kotileipureille.
Peltolan aukioksi kutsutulle 

parkkipaikalle oli kertynyt 
myyjiä ihan enemmälti. Esi-
merkiksi leijonien 10 mark-
kinakojua olivat kaikki käy-
tössä ja sen lisäksi monia 
sellaisia myyjiä, jotka toivat 
oman pöydän tullessaan. 
Tilaisuuden juonsivat lion, 
laulaja Juha Vartiainen ja 
nykyisin jo lion, laulaja Kati 
Huttunen.
Tapahtumaan osallistuneet 
myyjät ja osa yleisöstäkin 
oli pukeutunut vanhanajan 
vaatteisiin, joista yleisö sai 
äänestää parhaan. Voittaja 
sai lahjakortin johonkin kiu-
ruvetiseen yritykseen. 
- Kekrimarkkinoilla leijonat 
markkinoivat Nenäpäivää, 
jolla kerättiin varoja lasten 
auttamiseen Afrikassa, Ete-
lä-Aasiassa sekä Väli- ja 
Etelä-Amerikassa. Kekri-
markkinoiden järjestäminen 
oli yhteiskoetus myös klu-
bille ja puolisoille, tuumasi 
klubin presidentti Esko Ber-
qvist.

Lahjoituksia 
LC Kiuruvesi Niva lahjoit-
ti joulun alla terveyskes-
kuksen Veikkolan osaston 
asukkaille viisi uutta cd-ra-
diosoitinta. Uudet soittimet 
pääsivät heti käyttöön, kos-
ka entinen soitin oli palvellut 
jo kymmenen vuotta ja tullut 
tiensä päähän.
Asukkaammehan ovat suu-
rin osa vanhoja isäntiä ja 
emäntiä. Myös hengellisyys 
näkyy
- Lahjoitusten paikallisuus 
on meille tärkeää, kertoo 
LC Kiuruvesi Nivan presi-
dentti Esko Bergqvist. 
Vanhustyökeskus Virran-
rantaan leijonat lahjoittivat 
joulukuusia. Ensi vuonna 
kirjahankkeen myötä ke-
rättäviä varoja suunnataan 
nuorille.

Esko Bergqvist
LC Kiuruvesi Niva

ENTISAJAN MEININKIÄ

Lion-puolisot Sari Rautio 
ja Anita Pölkki.

Valoa ja perinteitä

LC Kiuruvesi Nivan perusta-
jajäsen Heikki Rautio 1969 
ja LC Kiuruvesi Helmiinan 
perustaja Leena Pietikäinen 
2013 kekrikahvilla.

Tapahtuman valoisa juon-
tajakaksikko Kati Huttunen 
ja Juha Vartiainen, leijonia 
molemmat.
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SYNTTÄRISANKARI

Vireä ja aktiivinen LC Tervo vietti ku-
luvana kautena toimintansa 50-vuotis-
juhlavuotta  (21.10.1963 - 23.10.2013). 
Vuosi huipentui kolmeen päätapah-
tumaan ja aktiviteettiin, jonka lisäksi 
olimme monessa ”normaalivuoden” 
aktiviteetissa mukana.

Laiturihanke kaiken 
kansan iloksi
Vuoden suurin yksittäinen aktiviteetti 
oli esteettömän laiturin rakentaminen. 
Sen avajaisia vietettiin heinäkuussa 
ja nimekseen se sai julkisen nimikil-
pailun jälkeen Lehmisalmen Apaja. 
Koskentien varrelle, matonpesupaikan 
läheisyyteen rakennettu laituri täyttää 
turvamääräykset ja on riittävän iso 
pyörätuolilla liikkumiseen. Laiturin no-
kan pyöreä muoto antaa vaikutelman 
kuin olisi liikkeessä, varsinkin kun lai-
neet näkyvät kaiteiden läpi.  Laiturin 
kustannusarvio oli 15 000 € ja sitä 
olivat rahoittamassa pääosin LC Ter-
vo ja maaseudun kehittämisyhdistys 
Mansikka ry. Myös Arne Ritari -säätiö 
sekä lähialueiden kalastusosakaskun-
nat tukivat rakentamista. Rakentami-
seen käytettiin paljon talkootunteja ja 
sen suunnitteli Timo Korhonen. Uusi 
laituri on tarkoitettu kalastus- ja virkis-

tyskäyttöön. Kalastusharrastusta halu-
taan tällä tavoin herätellä sekä myös 
liikuntarajoitteisille tarjotaan mahdolli-
suus päästä veden lähelle. Avajaistilai-
suudessa laituri luovutettiin kunnalle, 
joka huolehtii jatkossa sen kunnossa-
pidosta.

Juhlakonsertti huipensi 
syksyn
LC Tervo juhli musiikillisissa merkeissä 
50-vuotista taivaltaan Tervon Mantulla 
lauantaina 19.10.2013. Musiikista vas-
tasi kolme lahjakasta musiikin taitajaa, 
Hanna Raittila sekä Tähkävuoren sisa-
rukset Raisa ja Riikka. Juhlassa PDG 
Timo Särkelä piti ansiokkaan historii-
kin leijonien synnystä. Hän kertoi mm. 
kuinka yksi klubimme sydämenasia 
on olla lasten ja nuorten asialla. Kym-
menet tervolaisnuoret ovat osallistu-
neet lionien kansainväliseen YOUTH 
CHANGE -nuorisovaihtoon. Muita 
maininnan arvoisia aktiviteetteja ovat 
olleet mm. talviset koiravaljakkoaje-
lut. Olemme tukeneet Tervaspartion, 
palokuntanuorten, Mannerheim-liiton 
Tervon osaston toimintaa sekä lasten 
ja nuorten liikuntaharrastuksia. Vuo-
sittain jaamme stipendejä koululaisille 
ja opiskelijoille. Lisäksi olemme aktivi-
teeteillämme monin tavoin edistäneet 
vammaisten, veteraanien ja vanhus-
ten hyvinvointia. Myös lion-puolisot 
ovat monin tavoin edesauttaneet toi-
mintaamme osallistumalla aktiviteet-
teihin. Klubiyhteisömme henkeä ja 
kuntoa olemme ylläpitäneet yhteisin 
harrastuksin. Näitä ovat esimerkiksi 
eräkerho, pilkkionginta, golf, sulka-
pallo sekä vierailut ja yhteiset matkat. 
Juhlassa jaettiin kaikkiaan 3600 euroa 
tervolaisille järjestöille ja yhdistyksille. 
Avustusten avulla yhdistykset voivat 
järjestää mm. matkoja, konsertteja ja 
harrastaa muuta virkistystoimintaa. 

LC Karttulan ja LC 
Tervon 50-vuotisjuhla 
kruunasi vuoden
Lohimaa Tervo tarjosi mahtavat puit-
teet LC Karttulan ja LC Tervon arvok-
kaalle 50-vuotisjuhlalle 25.1.2014. 
Klubien yhteinen Charter Night  -pe-

rustamisjuhla pidettiin 25. tammikuu-
ta 1964 eli siis tasan 50-vuotta aiem-
min. Juhlapuhujaksi oli kunnia saada 
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja, 
CC Asko Merilä Utajärveltä. Hän to-
tesi puheessaan, kuinka lions-toimin-
nassa voidaan määrätietoisella työllä 
toteuttaa monia unelmia. Suomessa 
ja maailmalla on paljon apua tarvitse-
via ihmisiä. Lionien tärkein toiminta 
maailmanlaajuisesti ovat olleet näön-
suojeluprojektit, joiden tuloksena on 
aikoinaan myös otettu käyttöön kaik-
kien tuntema valkoinen keppi. Puheen 
jälkeen oli vuorossa ansioituneiden 
palkitseminen. Mitaleja jaettiin ansioi-
tuneille lion-ladyille sekä 50, 40 ja 30 
vuotta toiminnassa mukana olleille 
lion-veljille.  
Juhlan huipentumana lyötiin kolme 
lionia ritareiksi. He ovat Lauri Reini-
kainen ja Juhani Sepponen LC  Kart-
tulasta sekä Timo Särkelä LC Tervos-
ta. Juhlavan charter-illallisen jälkeen 
lion-veljet muistelivat menneitä vuosia 
niin perustamisajoista, urheiluaktivi-
teeteista, lukuisista pöytäkirjoista sekä 
hurtin huumorin kokoavasta voimasta 
lion-yhteisössä.  
Juhlan päätössanoissa LC Tervon 
presidentti Heikki Kiiski kiitti kaikkia 
osallisia hienosta juhlasta. Hän muis-
ti myös edesmenneitä lioneita, joiden 
kunniaksi Äyskoskessa paloi kolme 
kynttilää. Hän muistutti, kuinka tah-
domme pitää kunnossa joukkueittem-
me palveluvoiman ja -halun, luovan 
ilmapiirin, talkoohengen, keskinäisen 
luottamuksen sekä humaanisuuden.  
Olkoon johtotähtenämme seuraavalla 
50-vuotistaipalleella lionien isähahmo 
Melvin Jonesin kiteytys: ”Pääset pitkäl-
le, kun alat tehdä jotakin jonkun toisen 
hyväksi!”
Paljon on puolessa vuosisadassa ta-
pahtunut ja saatu aikaan, toivottavas-
ti myös tervolaisen lähiyhteisömme 
parhaaksi.  Luottavaisena klubijouk-
kueemme suuntaa kohti tulevaa puo-
livuosisataa. Toimintaympäristömme 
muuttuu, mutta lions- palvelun perusta 
kestää. Me palvelemme  –  We serve!

Olli Kokander, 
tiedotusvastaava LC Tervo

LC Tervo 50 vuotta, juhlavuoden tapahtumia

Charter-juhlan ritarit PCC Harri Forssin ja 
CC Asko Merilän seurassa. 

Järjestöjen ja yhdistysten edustajat kun-
niapotretissa juhlakonsertissa.
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VAALITAAN PERINTEITÄ

Uusi naisklubi Kiuruvedelle vastatuulesta huolimatta
TEKSTI: AIRI LESKINEN, KUVAT: RIITTA AIRAKSINEN

Presidentti Leena Pietikäinen 
”korkkaa” vieraskirjan”.

Kiuruvedellä viriteltiin 
naisklubin perustamista jo 
vuonna 2005, mutta silloin 
asia ei vielä saanut tuulta 
siipiensä alle. Viime vuoden 
joulukuun 2. päivä se sit-
ten kuitenkin tapahtui. Uusi 
klubi sai nimekseen LC 
Kiuruvesi Helmiina ja pe-
rustamishetkellä jäseniä oli 
jo 26. Klubin ensimmäiseksi 
presidentiksi valittiin Leena 
Pietikäinen, ensimmäiseksi 
varapressaksi Kaisa Kämä-
räinen ja toiseksi varapres-
saksi Sinikka Kähkönen.
- Olin viime kaudella miehe-
ni klubin puolisotoiminnan 
vetäjänä ja työskentelimme 
koko kauden aktiivisesti 
yhdessä. Kahvipöytäkes-
kusteluja naisklubistakin 
kävimme. Kun sitten piiriku-
vernööri Onni Piippo ja piirin 
jäsenjohtaja Pirjo Järvi rupe-
sivat innostamaan ja halusi-
vat tulla käymään, ajattelin, 
että asia kannattaa ainakin 
selvittää. Yhdessä Anne 
Härkösen kanssa otimme 
heidät vastaan ja tunnin pa-
laveeraamisen jälkeen pää-
timme ryhtyä kokoamaan 
yhteen lions-toiminnasta 
kiinnostuneita naisia. Kaisa 
Kämäräinen tuli joukkoom-
me kolmanneksi ja hänen 
jälkeensä Tiina Jauhiainen 
ja Kati Huttunen. Kävimme 
läpi leijonien puolisotoimin-
nassa mukana olevat sekä 

naisverkosto KiuruNaisten 
jäsenet. Tavoitteemme oli, 
että saisimme mukaan ihan 
uusia, aktiivisia jäseniä lei-
jonatoimintaan mahdollisim-
man monelta alalta. Toinen 
toiveemme oli saada nuoret 
naiset innostumaan toimin-
nasta, kertoo Helmiinan 
presidentti Leena Pietikäi-
nen klubin alkumetreistä.
Jo marraskuussa tuli 
Lions-liiton jäsenjohtaja 
Maija-Liisa Heikkilä kerto-
maan tarkemmin asiasta 
kiinnostuneille naisille. Ko-
kouksessa sovimme uusien 
innokkaiden naisten etsin-
nästä ja kuinkas sitten kävi-
kään: löysimme lisää naisia 
ja näin saimme kokoon 26 
perustajajäsentä. Heikkilä 
innosti myös nopeaan klu-

bin perustamiseen, koska 
silloin into on korkealla.
- Noudatimme Heikkilän 
ohjetta ja teimme nopean 
ja selkeän aikataulun ja 
se todellakin innosti teke-
mään. Kaikkiin ehdokkaisiin 
otimme henkilökohtaisesti 
yhteyttä, emme toimineet 
sähköposteilla tai tekstivies-
teillä. Niin siinä sitten kävi, 
että 2.12.2013 pidimme 
perustamiskokouksen.  Tie-
toomme on tullut vielä lisää 
naisia, jotka ovat kiinnostu-
neita toiminnasta. Heidän 
jäsenyytensä tulevat käsit-
telyyn kevään aikana, iloit-

see Leena Pietikäinen.
Helmiina-klubi perustettiin 
nopeatempoisesti ja aktiivi-
suus on todella korkealla. 
Kuitenkaan alkutaival ei ol-

lut helppo, mutkia matkassa 
oli paljon.
- Paikkakunnan miesklu-
bilaisissa oli vastustusta 
klubimme perustamista 
kohtaan. Se tuntui hyvin 
raskaalta. Vastustusta on ol-
lut vaikea ymmärtää, koska 
koko valtakunnan tasolla, 
omasta K-piiristämme nyt 
puhumattakaan, kannus-
tetaan perustamaan uusia 
naisklubeja. Olen kysynyt 
vastustajilta syytä moiseen 
asenteeseen ja vastauksina 
olen saanut, että Kiuruvesi 
on liian pieni paikkakun-
ta kolmelle klubille ja että 

tulemme kilpailemaan sa-
moista rahoista paikkakun-
nalla. Sellaista tarkoitusta 
meillä ei todellakaan ole. 
Tulemme tekemään paljon 
palveluaktiviteettaja ja yh-
teistyötä monien eri tahojen 
kanssa. Erityisesti haluam-
me tehdä yhteistyötä paik-
kakunnan toisten klubien 
kanssa. Mutta kenenkään 
apajia emme ainakaan tie-
ten tahtoen halua sotkea, 
kiteyttää Leena Pietikäinen.
Helmiinoissa on mukana 
muutamia miestensä rin-
nalla puolisoina toimineita 
naisia, mutta suurin osa 
jäsenistä eli 19 ei ole ai-
kaisemmin ollut mukana 
lions-toiminnassa.
Uusi klubi tarvitsi itselleen 
kummiklubin ennen perus-
tamista ja Iisalmen naisklubi 
Yläsavottaret sai kummik-
lubin kunnian. Yläsavotta-
rien lionit Pirjo Järvi ja Ritva 
Korolainen toimivat Helmii-
na-klubin opasleijonina. 
Klubin Charten Night vietet-
tiin 22.2.2014 Kiuruveden 
kulttuuritalossa. Kunniavie-
raina olivat Lions Liiton pu-
heenjohtaha Asko Merilä 
Kaisu-vaimonsa kanssa, 
piirikuvernööri puolisoineen, 
piirin jäsenjohtaja puolisoi-
neen, Kiuruveden kaupun-
ginjohtaja Jarmo Muiniekka, 
Kiuruveden klubien presi-
dentit sekä Yläsavottarien 
presidentti puolisoineen. 

Kiuruvesi Helmiinan Charter Night -juhlaa vietettiin 22.2.2014 
Kiuruveden kulttuuritalossa.

Piirikuvernööri Onni Piippo luovutti klubin perustamiskirjan presi-
dentti Leena Pietikäiselle.
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Kun Varpaisjärvi Susj juhli 
30-vuotistaivaltaan viime 
vuoden helmikuun 16. päi-
vä, saivat he juhlapuhujak-
seen emeritus kenttäpiispa 
Hannu Niskasen . Juhlassa 
esitettiin myös historiikki ja 
lyötiin kolme uutta ritaria 
entisten neljän lisäksi. Uu-
den ritariarvon saivat Hele-
na Hartikainen, Arja Väänä-
nen ja Reijo Voutilainen.
- Meillä tehdään monen-
laisia aktiviteetteja. Koska 
klubimme on sekaklubi, on 
aktiviteetteja mahdollista 
suunnitella monipuolisiksi, 
jotta mielekästä tekemistä 
löytyy kaikille, kertoilee klu-
bin presidentti Reijo Vouti-
lainen.
Varpaisjärven Susj-klubi 
myi jo 30 vuotta sitten jou-
luarpoja kolmena ensim-
mäisenä vuotena, mutta 
sitten arpainnostus hiipui. 
Nyt vanha aktiviteetti on 
herätelty uudelleen eloon ja 
jo viisi kertaa on  joulun alla 
saatu kaupaksi 500 arpaa.
- Sepelinjako on odotet-
tu ja toivotta aktiviteettim-
me. Kiinteistöhuoltoyrittä-
jä Jääskeläinen lahjoittaa 
meille sepelit ja me jaamme 
sen tarvitseville, vanhuksille 
ja vammaisille lähinnä. Lai-
tamme lehteen ilmoituksen 
ja sepeliä kaipaavat soitta-
vat sitten meille. Viemme 

sepelin kotiin, mutta levitys 
jää sitten saajan tehtäväksi, 
kertoo Voutilaisen Reijo.
Uutena aktiviteettina ovat 
leijonat pesseet ja lajitel-
leet pulloja, jotka entinen 
pitkänmatkanjuoksija Keijo 
Kokkonen on kerännyt. Hän 
on rakentanut pulloille va-
raston ja siinä on tarkoitus 
keväällä pitää näyttely. Pul-
loja on kertynyt kaikkiaan 
kymmenisen kuutiota, joten 
kaikki eivät mahdu edes va-
raston hyllyille. 
- Yksi isotöinen aktiviteet-
ti meillä on jokavuotinen 
hautausmaan kuusiaidan 
leikkuu. Aita on 450 metriä 
pitkä ja 3,5 metriä korkea. 
Se on tosi hankala leikatta-
va, nosturi on oltava. Tämä 
ei ole pelkkä palveluaktivi-
teetti, vaan saamme työs-
tämme myös rahaa.
Varpaisjärvi Susj-klubi osti 
lankoja ja kansalaisopiston 
kurssilaiset neuloivat mys-
syjä ja sukkia. Ne leijonat 
sitten lahjoittivat KYSin syö-
päosastolle. 
Molemmat Varpaisjärven 
lions-klubit vievät yhteis-
työssä kynttilät sankarihau-
doille jouluaattona sekä 
lahjoittavat syksyisin eka-
luokkalaisille turvaliivit.

SUET AHKERINA

Leijona taipuu vaikka pullonpesijäksi

LC Varpaisjärvi Susj juhli 30-vuotistaivaltaan.

AIRI LESKINEN

LC Varpaisjärvi/Susj kustantamaa 
kirjallisuutta saatavana:

VASTAANTULIJOETA: juttuja ja kaskuja 17 € / kpl

Suomen-poika Otto Peters elämänkertateos 17 € / kpl

Ota yhteys lion Reijo Voutilainen
r.voutilainen@gmail.com   040 5610 302
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MUOTI KOUKUTTAA

LC Iisalmessa jo useana vuo-
tena muotinäytöksen lähes 
yksin kokoon juossut Vesa 
Pakarinen rupesi ehdottele-
maan Yläsavottarille, että jär-
jestäisimme muotinäytöksen 
yhdessä. Naisellista silmää 
tapahtuman rakentamiseen 
kaivattiin. Yläsavottaret tuu-
masivat asiaa hetken ja vil-
kuttivat yhteistyölle vihreää 
valoa.
Heti syyskaudella 2012 aloi-
tettiin suunnittelupalaverit. 
Työt jaettiin, edistymistä seu-
rattiin, muistioita kirjoitettiin, 
yrittäjiä houkuteltiin mukaan, 
malleja kalasteltiin ja mietit-
tiin kovasti, kuka juontajaksi. 
Juontajalla haluttiin olevan 
sen verran julkisuusarvoa, 
että sekin vetäisi osaltaan 
ihmisiä tapahtumaan. Molem-
mista klubeista myös jokainen 

leijona velvoitettiin myymään 
vähintään viisi pääsylippua.
Kun h-hetki sitten huhtikuus-
sa koitti. oli kaikilla lajinsa 
perhosia vatsassa. Miten on-
nistumme, toimiiko kaikki hy-
vin, eihän kukaan kompastu, 
eihän mitään puutu... Eikä 
mitään puuttunut, kaikki toimi 
ihan hyvin, olimme onnistu-
neet.
Malleiksi saimme omien klu-
bilaisten lisäksi myös oman 
kaupungin ”julkkiksia” ihan 
kansanedustajatasosta läh-
tien. Esiteltävänä oli erilai-
sia asuja arkeen, juhlaan, 
vapaa-aikaan alusasuja ja 
rantakamppeita unohtamatta 
eri-ikäisille ja kokoisille ihmi-
sille. Mukana olevat yritykset 
olivat yksityisten omistukses-
sa olevia, ketjuliikkeiden tuot-
teita ei näytöksessä nähty. 

Asukokonaisuudet rakennet-
tiin viimeisen päälle koruja, 
silmälaseja, kenkiä, laukkuja 
ja muita asusteita myöten.
Leijonat saivat tapahtumasta 
itselleen todella hyvän mielen 
sekä mukavan tuoton, joko 

pystyttiin lahjoittamaan Iisal-
men nuorisotoimelle. Tuoton 
avulla järjestettiin JVG-kon-
sertti.
Muotinäytös on myös tänä 
keväänä 5.4.2014 klo 15 Ii-
salmen kulttuurikeskuksessa. 

Morsianten hääpuvuissa prinsessameininki.

Kevyet, kesäiset mekot.

Selvästi ovat nämä miehet joihinkin hienoihin juhliin menossa.

Muotinäytös nuorten hyväksi
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TAVARA VAIHTOI OMISTAJAA

- Paljonko tarjotaan? Polku-
pyörä, uutuuttaan kiiltävä! 
Paljonko tarjotaan? Tarjo-
taanko vielä? Sataviisikym-
mentäviisi euroa ensimmäi-
nen, toinen ja kolmas kerta, 
kauppasi telkkarista tuttu 
meklari Aki Palsanmäki vaa-
leanpunaisen polkupyörän 
LC Iisalmi Poroveden järjes-
tämässä huutokaupassa.
Tavarat vaihtoivat huuto-
kaupassa omistajaa tiuhaan 
tahtiin. Ihmisiä oli Urheilu-
halli täynnä ja termostaatit, 
kahvaparit, pakkasneste-
pänikät, moottorisahan lai-
pat, pienet traktorit, lelut, 
polkupyörät, puuveistokset 
ja monet muut kapineet löy-

sivät tiensä uusiin koteihin. 
Jopa poljettava Tikkakoski 
ompelukonekin sai itselleen 
uuden elämän.
Todella monet yritykset oli-
vat lahjoittaneet kaupatta-
vaa tavaraa. Suurin osa oli 
täysin uutta, osa hitusen 
käytettyä. Urheiluhallissa 
marraskuun alussa olleiden 
Joulumessujen yhteyteen 
järjestetty huutokauppa oli 
hyvä veto Poroveden klubin 
leijonilta, yleisöä oli varmas-
ti riittävästi paikalla. 
- Tuottoa tuli parituhatta eu-
roa. Se on tarkoitus käyt-
tää nuorison hyväksi, kertoi 
Porovesi-klubin presidentti 
Matti Komulainen.

Polkupyörä kävi hyvin kaupaksi.

Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta

Toimi oikein - Puutu kiusaa-
miseen -seminaari järjestet-
tiin Varkaudessa toista kertaa 
tammikuussa 2014. Vuosi 
sitten ollut ensimmäinen se-
minaari lähti liikkeelle LC Var-
kaus  Justiinoiden ja Warka-
uden Nuorkauppakamari ry:n 
ideasta saada kiusaamisen 
kierre loppumaan Varkaudes-
sa.  Seminaarin suunnitteluun 
ja käytännön järjestelyihin 
osallistuivat myös kaupungin 
koulutoimi, seurakunta, Peli-
tuki-hanke, Warkauden lehti, 
Savonia ammattikorkeakoulu 
ja paikallisia yrittäjiä. 
Tämänvuotinen Toimi oikein 
- Puutu kiusaamiseen -semi-
naari painottui nettikiusaami-
seen. Nettikiusaaminen on 
ajankohtainen aihe.  Nuorten 
keskuudessa se on yleistä, 
mutta monelle aikuiselle ja 
nuoren vanhemmalle netti-
kiusaaminen on uusi ja vieras 
asia.
Seminaarin alussa osallis-
tujia johdatti illan teemaan 
varkautelainen teatteriryhmä 
Nimettömät esittämällä aja-
tuksia herättävän kohtauksen 

isoisän, isän ja pojan tieto-
koneenkäyttöä koskevasta 
keskustelusta. Seminaarioh-
jelma koostui neljästä osas-
ta. Könönpellon koulun reh-
tori Päivi Kilpeläinen kertoi 
Itä-Suomen yliopiston vetä-
män Pro koulu -pilottihank-
keen tuloksista. Varkaudessa 
kolmella peruskoululla on 
vahvistettu oppilaiden posi-
tiivista käyttäytymistä tietoi-
sesti. Noin vuoden kokeilun 
aikana opettajat ovat havain-
neet positiivisia muutoksia 
oppilaiden käytöksessä. Kiu-
saaminen on vähentynyt kou-
lulaisten keskuudessa, mutta 
kokonaan sitä tuskin koskaan 
saadaan kitketyksi.
Illan pääesiintyjänä oli Duut-
sonien HP eli Hannu-Pekka 
Parviainen.  HP työskentelee 
Seinäjoella ala-asteen opet-
tajana aina silloin, kun on 
vapaalla Duutsonien toimis-
ta. Duutsonit ovat antaneet 
kasvot kiusaajalle ja kiusa-
tulle oppilaalle. He ovat kier-
täneet lukuisilla kouluilla ker-
tomassa tarinansa. He ovat 
painottaneet esityksessään, 

että kaikista ei tarvitse tykä-
tä, mutta kaikkien kanssa on 
tultava toimeen. HP kannusti 
kuulijoita uskomaan unelmiin 
ja olemaan kaikille kiltti. Hän 
muistutti siitä, että tänään kiu-
saamani henkilö voi tulevai-
suudessa olla se henkilö, joka 
päättää toteutuuko unelmani.
Iisalmelainen nettipoliisi ja 
vanhempi rikoskonstaape-
li Timo Holopainen kertoi 
omassa puheenvuorossaan, 
että nykynuoren täytyy pärjätä 
sosiaalisesti luokkahuoneen 
lisäksi netissäkin. Sosiaalinen 
media antaa aseita kiusante-
koon. Netti on tehnyt kiusaa-
misesta raaempaa, koska 
siellä voi esiintyä kasvottoma-
na ja anonyyminä. 
Kiusaamista käsittelevään 
paneelikeskustelun osallistui-
vat Duutson Hannu – Pekka 
Parviainen, nettipoliisi Timo 
Halonen, Varkauden nuo-
risovaltuuston puheenjohtaja 
Jussi Mikkonen, rehtori Päivi 
Kilpeläinen ja Pelituki-hank-
keen työntekijä Pia Paana-
nen. Pia Paananen kertoi 
puheenvuorossaan, että syy 

kiusaamiseen voi olla se, et-
tei ole pärjännyt nettipeleissä 
yhtä hyvin kuin luokkakaverit. 
Seminaarin juonsi rautaisel-
la ammattitaidolla Honeywell 
Oy:n paikallisjohtaja Tommi 
Taskinen. 
Seminaariin osallistui van-
hempia, opiskelijoita, opet-
tajia ja muita kiusaamises-
ta kiinnostunutta henkilöitä 
noin 300. Seminaari herätti 
keskustelua paikanpäällä ja 
mediassa. Seminaarin jär-
jestäjiltä toivottiin kolmatta 
kiusaamisseminaaria Var-
kauteen. Meillä leijonilla on 
tärkeä rooli olla aktiivisena 
ajankohtaisten asioiden esille 
nostamisessa ja tapahtumien 
järjestämisessä. Vastuu on 
meidän, lasten turvalliseen 
netin käyttöön opastava 
kampanja/aktiviteetti ja Lions 
Quest -ohjelma ovat meille 
leijonille tärkeitä työkaluja kiu-
saamisen vastaisessa työssä.

Merja Ikonen

ÄLÄ KIUSAA!
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VAIHTARINA VIROSSA

Sinä päätät,  
rakennetaanko 

valokuituverkkoa  
kuntaasi

Tilaa liittymä nyt!

www.kaistasavoon.fi

Viime kesänä hyppäsin 
Suonenjoelta Helsinkiin 
menevään junaan. Hieman 
haikein mielin lähdin yksin 
matkaan. Siitä alkoi elämä-
ni matka, jota en kadu kos-
kaan.
Matkani alkoi oikeastaan sii-
tä, kun opettajamme kysyi, 
haluaisiko joku lähteä Lion-
sin kautta nuorisovaihtoon. 
Vastasin heti, että en halua. 
Aikaisemmin olin miettinyt, 
että voisin lähteä, mutta silti 
päädyin siihen etten lähde. 
Rupesin kuitenkin mietti-
mään vaihtojuttua ja lopulta 
päätin lähteä. Kohdemaaksi 
valitsin Viron, koska en ollut 
ennen käynyt siellä, ja vaih-
toaika oli kolme viikkoa. 
Koko kevään mietin, kuinka 
tulen pärjäämään englantini 
kanssa, koska se on minul-
la niin heikkoa. Välillä jopa 
itkin, koska minua pelotti 
lähteä ensimmäistä kertaa 
ulkomaille yksin. 
Matkat sujuivat todella hy-
vin. Onneksi samoille mat-
koille sattui avuliaita ihmi-
siä, jotka auttoivat minua 
matkalaukun kanssa. Me-

nin junalla Helsinkiin ja ta-
kaisin. Onnekseni ne eivät 
olleet myöhässä. Suomen-
lahden ylitin laivalla, jossa 
olin ensimmäistä kertaa. 
Lopulta saavuin Viroon 
ja minua olivat vastassa 
isäntäperheen sisko ja äiti. 
Samalla kiersimme Tallin-
naa, sillä isäntäperhe asui 
Etelä-Virossa. Illansuussa 
olimme Tõrva-nimisessä 
kylässä, joka oli aika lailla 
samankokoinen kuin Kart-
tula. Mitään kulttuurishokkia 
ei siis tullut. 
Pääsin käymään Võrussa, 
Tallinnassa, Pärnussa ja 
Tartussa. Ajoimme autolla 
pidemmät matkat ja välillä 
pyöräilimme ja kävelimme. 
Tutustuin myös isäntäper-
heen siskon ystäviin ja heis-
tä tuli myös minun ystäviä. 
Puolet ajasta olin leiril-
lä, jossa oli nuoria ym-
päri maailmaa. Leiriläisiä 
oli Meksikosta, Irlannista, 
Tanskasta, Sloveniasta, Itä-
vallasta, Unkarista, Turkis-
ta, Italiasta, Espanjasta, 
Puolasta ja minä Suomes-
ta. Leirin kielenä oli tieten-

kin englanti. Leirillä tehtiin 
joka päivä jotakin erilaista. 
Pääsimme muun muassa 
kiipeilemään ja melomaan. 
Yhtenä päivänä vierailimme 
lasten luona, joilla ei men-
nyt kotona hyvin tai ei ollut 
enää vanhempia. Teimme 
heille lahjat ja he olivat on-
nellisia niistä. 
Kolmen viikon vaihto oli 
elämäni paras kokemus. 

En koskaan kadu sitä, että 
lähdin. Sain paljon uusia 
ystäviä ja olemme mietti-
neet uudelleen näkemistä. 
Myös englannin kieleni ke-
hittyi.  Toivon, että monet 
muut nuoret ottavat haas-
teen vastaan ja lähtevät ul-
komaille vaihtoon. 

Tuija Nuutinen

Viron matka

Tuijan esitys.

Tuija nautiskelee.
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TIERNAPOJAT KIERTUEELLA

 

Me teemme metsänomistajan eteen enemmän.
Metsänhoitoyhdistykset, MTK ja  Metsänomistajien liitot.

Metsänomistajan on selvittävä 
puukaupoissa omin neuvoin.

Eihän se nyt niin mene!

Puumarkkinoiden paras paikallistuntemus löytyy 
metsänhoitoyhdistyksestä. Me kilpailutamme 
leimikon puolestasi, valvomme tukin katkonnan, 
korjuutyön ja mittauksen. Avullamme saat parhaan 
hinnan puukaupasta.

Kun harkitset puukauppoja, ota yhteyttä metsän- 
hoitoyhdistys Savottaan. Yhteystiedot löydät 
osoitteesta www.mhy.fi 

Metsänomistajat
SAVOTTA

Lepikkolaisten ´aikuiset´ 
tiernapojat ovat olleet jo 25 
vuotta osa Pielaveden jou-
luun valmistumista. Porukka 

pyörii kylällä pitkän päivän 
aatonaattona luoden omal-
ta osaltaan joulutunnelmaa. 
Vierailukohteina ovat pai-

kalliset kaupat, apteekki, 
pankit ja tietysti terveyskes-
kus sekä vanhustyönkes-
kus. Vuosittainen tiernapoi-
kakiertue on liikeyritysten 
ansiosta myös merkittävä 
varainhankinta-aktiviteet-
ti. Esitysten yhteydessä on 
myös jaettu katsojille ja eri-
tyisesti lapsille heijastimia 
turvallisuuden parantami-
seksi talven pimeydessä. 
Esitykset ovat loistava tapa 
saada positiivista julkisutta 
leijonatoiminnalle.
Tiernapojat sai alkunsa hy-
väntekeväisyysaktiviteet-
tina, jossa haettiin ladyjen 
aloitteesta ohjelmaa heidän 
järjestämäänsä vanhusten 
joulutilaisuuteen. Musiikkia 
rakastavat veljet edesmen-
neen opettaja Alpo Viitalan 
johdolla panivat suunnitel-
mista toimeksi. Ladyt tietysti 
ompelivat esiintymisasut. 
Alkuperäisistä esiintyjistä 
ovat edelleen mukana klu-
bin perustajajäsenet He-
rodes Tuomo Niskanen ja 
Murjaanien kuningas Ka-

lervo Saastamoinen. Kaikki 
nykyiset esiintyjät ovat yrit-
täjiä, mutta aina on heidän 
kalentereistaan löytynyt päi-
vä tälle hienolle kiertueelle. 
Vuosien mittaan esiintymis-
rinkiin on kuulunut tietysti 
useita klubin jäseniä. Ko-
koonpanot ovat olleet jous-
tavia. Alkuvuosina ryhmä 
kävi esiintymässä rahan-
keräysmielessä muillakin 
paikkakunnilla, mutta nykyi-
sin toimitaan omalla kylällä. 
Esiintymisvaatteetkin ovat 
ladyt uusineet matkan var-
rella edustavammiksi.
Vuosien mittaan esitykseen 
on muodostunut ryhmällä 
hyvä rutiini, eikä harjoituk-
siin kulu enää paljoa aikaa. 
Harjoitteluksi riittää yleensä 
klubin joulukuun kokouksen 
esitys. Esiintymiseen on 
myös löytynyt vuosien mit-
taan letkeä, hieman keven-
netty meininki. Se on kyllä 
paikallaankin, sillä esiintyjät 
ovat poikien sijasta aikuisia 
miehiä. 

Pekka Päivike

Tiernapoikina jouluna 2013 toimivat Herodes Tuomo Nis-
kanen, Murjaanien kuningas Kalervo Saastamoinen, Knihti 
Aarno Niskanen, urkuri Hannu Kumpulainen ja Mänkki Ola-
vi Matsi sekä kylttipoika Veeti Niskanen.

LC Pielavesi Lepikon tiernapojat 25–vuotiskiertueellaa

LIONS-APU 
MENEE PERILLE
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ERILAINEN PALVELUAKTIVITEETTI

Aidosti lähellä ihmistä

Osuuspankki Poppia

IISALMI Riistakatu 7 
www.poppia.fi

 Taloustutkimus Oy / Kan sa llinen asiakaspalve lupalaute tutk imus 2001

20
21

-2007 ja 2009-

Lauantaiaamupäivä, taivas 
pilvessä ja viima käy. Sil-
ti se on erilainen lauantai. 
Yläsavottaret suuntaavat 
virkeinä kohti Kirkonsalmen 
koulua ja sen käsityöluok-
kaa. Jokaisella on jonkinlai-
nen pussukka kainalossa. 
On ensimmäinen lorupus-
sien ompelutalkoopäivä. 
Pussukoista paljastui toinen 
toistaan kauniimpia kankai-
ta ja pitsinauhoja. Niitä ai-
kansa ihasteltiin, vertailtiin 
ja viimein uskallettiin tarttua 
sakseihin ja huh… leikata 
se ensimmäinen. Ompeli-
joiksi lupautuneet virittelivät 
koneitaan, silitysrauta laitet-
tiin kuumenemaan ja välillä 
napsittiin suklaata. Tarinoita 
kerrottiin, naurettiin ja vie-
tettiin hauska päivä, klubim-

me kauden teeman mukai-
sesti oltiin yhdessä, tultiin 
ystäviksi.
Kymmenkunta ahkeroijaa 
leikkasi, ompeli, purki ja si-
litti yli neljä tuntia.
Koko lorupussitarina alkoi 
jo edellisenä kesänä, kun 
seurakunta otti meihin yh-
teyttä ja kysyi, että voisim-
meko ommella lorupusseja. 
Seurakunta laittaa niihin 
sitten ne lorut ja neuvolan 
täti vie jokaiselle vastasyn-
tyneelle vauvalle ensimmäi-
sellä kotikäynnillä kauniin 
lorupussin.
Me innostuimme asiasta 
eikä into loppunut vielä sii-
henkään, kun kuulimme, 
että pusseja tarvitaan 200 
kappaletta.
- Hei, montako te saitte val-

miiksi, kyselivät seuraavas-
sa klubikokouksessa ne, 
jotka eivät itse olleet teke-
mässä.
- Saatiin jo 11, ei puutu enää 
kuin 189 kappaletta!
Jouluun mennessä saimme 
useita eri konsteja käyttäen 
valmiiksi yli 100 pussia, 
enää puuttuu alle puolet. 
Nyt siitä urakasta heitetään 
arpaa, että ommellaanko 
itse vai maksetaanko jolle-
kin oikealle ompelijalle.

Toisaalta meidän kannattai-
si ommella ne itse, saisim-
me hyvää harjoitusta ja voi-
simme ensi syksynä ruveta 
valmistamaan iltapukuja 
presidentin linnanjuhliin.

Leena Marin  pujottaa en-
simmäiseen nauhan pussin 
suuhun.

Eelin keelin kot, viipula vaapula vot…
AIRI LESKINEN

Ritva Räsänen (vas.) ja Maire Rönkkö esittelevät ylpeinä 
ensimmäistä valmistunutta lorupussia.

Koneet vain surisevat, 
kun Anneli, Arja, Taina ja 
Tuula ahkeroivat pussien 
kimpussa.
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KANSAINVÄLINEN NUORTEN LEIRI

Mitä saadaan, kun 27 nuorta 17 
eri maasta tuodaan viileään ja 
sateiseen Suomen kesään, lisä-
tään sekaan suomalaisia isosia 
ja työntekijöitä, kielimuureja 
ja kulttuurishokkeja? Elokuun 
alussa Nilsiä toimi tuon arvoi-
tuksen näyttämönä. 

Sunnuntai 2. elokuuta 2009 
ei edes vaikuttanut tavalliselta 
kesäpäivältä. Aamupäivästä al-
kaen oli lämmintä, mukavana 
vaihteluna aikaisempiin kelei-
hin, kuin varta vasten tervehti-
mään Tiirinlahden leirikeskuk-
seen saapuvia nuoria. Oli Nil-
siän Lions-klubien ja Nilsiän 
seurakunnan yhteisen kansain-
välisen nuortenleirin ensim-
mäinen päivä. Leiriläiset olivat 
16-21 ikävuoden väliltä ja oli-
vat Suomessa vaihto-oppilai-
na Lions Club Internationalin 
kautta. Edustettuna leirillä oli-
vat mm. Espanja, Japani, Bul-
garia, USA ja monet muut maat. 
Jokainen leiriläinen saapui hy-
my huulillaan, mutta kaikkien 
kasvoilta oli luettavissa sisäi-
nen huoli. Mihin he olivatkaan 
lupautuneet? 

Ensimmäinen päivä oli koko-
naan omistettu tutustumiselle. 
Jo ennen kuin kukaan ehti pan-
na merkille, huolille varatun ti-
lan oli vaatinut itselleen innos-
tuneisuus. Oli sanomattakin sel-
vää, ettei tämän leirin jälkeen 
kaikki olisi kuin ennen.

Ystävystyminen ja hauskan-
pito saivat ajan kiirehtimään 
hurjaa vauhtia ohi. Toinen päi-
vä, kolmas, neljäs… Ohjelmaa 
oli joka päivä. Villisikoihin tu-
tustumista, luontoretki Metsä-
kartanolla, päivä Kuopiossa ja 
Puijolla, Road Ravensin kon-
sertti, keilailua ja uintia Tahkol-
la ja niin edelleen. Lähialuemat-
kailun lisäksi nuorille tuli tutuk-
si suomalainen kulttuuri sau-

Ratkaistu arvoitus

nomisineen päivineen. Yhteis-
henki kasvoi päivä päivältä, jo-
pa nopeammin. Päivittäin ryh-
mät kilpailivat toisiaan vastaan 
leikkimielisissä kilpailuissa, ja 
hauskuutta riitti. 

Aivan liian nopeasti koitti lei-
rin viimeinen päivä. Yli puolet 
leiriläisistä oli hereillä jo aamu-
viideltä, hyvästelemässä päivän 
ensimmäiset lähtijät. On tar-
peetonta sanoa, että tunnelma 
oli surullinen. Edes sana surul-
linen ei läheskään riitä kuvaa-
maan lohduttomuutta, mitä uu-
sista rakkaista ystävistä eroami-
nen aiheutti. On mahdotonta ku-
vata sanoin tyhjyyden tunnetta, 

joka valtasi Tiirinlahden puo-
lenpäivän jälkeen viimeistenkin 
leiriläisten lähdettyä joko koti-
matkalle tai takaisin isäntäper-
heeseen.

Pelastus on kuitenkin olemas-
sa. On asia, joka tekee erossa 
olemisen vähemmän lopullisek-
si. Tuo asia on Internet, tarkem-
min sanottuna Facebook-yhtei-
sö. Siellä pysyy perillä kansain-
välisten ystävien kuulumisista 
ja voi jutella heidän kanssaan. 
Viikoittain joku leirillä olleista 
kommentoi leirikuvia tai muis-
telee tapahtumia ja kertoo ikä-
västään ystäviään kohtaan. Li-
säksi Facebookissa suunnitel-

laan, ja pari leiriläistä onkin jo 
tavannut toisensa uudelleen ul-
komailla. Osalla paluu Suomeen 
on edessä jo tänä jouluna!

Siispä, mitä saatiin, kun 27 
nuorta tuotiin Suomeen, sekoi-
tettiin suomalaisten isosten, 
työntekijöiden, kielimuurien ja 
kulttuurishokkien kanssa? Saa-
tiin uskomattoman tiivis yhtei-
sö rakkaita ihmisiä, joita maa-
ilman hauskimmat ja kauneim-
mat muistot pitävät toistensa sy-
dämissä hyvin todennäköisesti 
elämiensä loppuun asti.

Annu Lahti

Nuorisoleiri Varpaisjärvellä kesällä 2009.

www.maintpartner.fi

Kumppanisi kunnossapitoon
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Lokakuun hämyisinä päi-
vinä rupesi piirikuvernööri 
Onni Piippo touhuamaan 
oman klubinsa, Iisalmi Po-
roveden, presidentti Matti 
Komulaiselle, että eiköhän 
vain pistetä tuulemaan ja 
järjestetä leijonien yhteinen 
Nenäpäivägaala entisen 

Seurahuoneen alakerras-
sa. Ideana oli, että viettää 
hauska leijonailta katsellen 
telkkarista Nenäpäivä-oh-
jelmaa ja samalla kerätä li-
sää rahaa Nenäpäivään.
Illalliskortti kattoi ruoan, 
karaokeisännän palkkion 
ja siitä jäi vielä puolet Ne-

näpäiväkeräykseen. 
Tilaisuus oli avoin kai-
kille, joten muutama ul-
kopuolinenkin sai kunnian 
laittaa rahaa lippaaseen. 
Nopeasti lisätuottoa saatiin 
kasaan, kun ystäväni kans-
sa heitimme vitsin, että pal-
jonko maksatte, jos emme 
mene laulamaan. Välittö-
mästi vilahti viisikymppinen 
lippaaseen. Mutta sehän ei 
tietenkään riittänyt, vaan al-
koikin toinen veto, että pal-
jonko maksatte, jos mene-
vät laulamaan. Tällä tavalla 
tuli vielä toinen viisikymp-
pinen lisää. Baarikärpänen 
oli käytävä laulamassa ja 
olimmekin ystäväni kanssa 
tuona iltana ainoat esiinty-
jät, jotka saivat lavan eteen 
suuren bändärijoukon kan-
nustamaan, kuvaamaan 
ja nauhoittamaan esitys-
tämme. Sitähän oltiin kuin 

suuret taiteilijat ikään – ja 
hauskaa oli esiintyjillä ja 
varmasti vielä hauskempaa 
kuulijoilla.
Yhteinen päätös tehtiin jo 
illan aikana, että tapahtuma 
uusitaan joka syksy, mutta 
tietenkin sillä poikkeuksel-
la, että joka kerta on entistä 
enemmän osallistujia. Jo 
tällä ensimmäisellä kerral-
lakin oli vierailijoita Kiuru-
vedeltä, Kuopiosta ja ihan 
Askolasta asti. Suurisuun-
tainen haaveemme olisikin, 
että pystyisimme tekemään 
tästä koko K-piirin yhteisen 
tapahtuman, saisimme var-
masti näkyvyyttä.

PUNANENÄT

Nenäkkäät leijonat
AIRI LESKINEN

Iso lauma nenäkkäitä leijonia.

LC Kuopio/Päiväranta 
 
 

Olemme mukana seuraavissa  
tapahtumissa: 

 
Kalaryssäys – tapahtumassa 

Kuopion satamatorilla 

 
Perinteinen kalan painon  

arvauskilpailu, tule osallistumaan! 
Hyvät palkinnot! 

 

Kuopion Prisman pihassa 

TERVETULOA! 
joulunalusviikolla 

Joulukuusten myynnissä 

6. - 8. 9. 2013 12.-14.9. 2014

VARPAISJÄRVEN 35. 
MAALAISMARKKINAT

lauantaina 19.7.2014
klo 9 - 16 koulukeskuksella

Päälavalla esiintyy  Meiju Suvas & Souvarit
Lapsille ylä-asteen auditoriossa

Allu Tuppurainen Pieneläinpiha
Puolen päivän pakin 

kansanedustaja Elsi Katainen.
Perinteinen upea ja mielenkiintoinen

perinnepiha
Kilpailuja, arvontoja

Noin 100 torikauppiasta 
ympäri Suomen nientä!

Lady-kahvio palvelee yleisöä 
markkinoiden aikana: Makkaraa, kahvia,

virvokkeita, jäätelöä ym.

Liput: aik. 7 €, lapset 4 €
Järjestää Lions Club Varpaisjärvi

Tervetuloa!
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Olet nyt ensimmäistä kautta Lions 
Quest  -vastaavana.  Miten kausi on 
lähtenyt käyntiin?
- Olen osallistunut Quest-seminaariin 
ja Quest-koulutukseen. Niistä olen 
saanut paljon asiatietoa toimintani 
perustaksi. Kauden aikana olen ollut 
yhteydessä koulumaailmaan ja tiedot-
tanut klubeja koulutuksista sekä etsi-
nyt sponsoroivia klubeja koulutuksiin 
osallistuville opettajille. Alku on kyllä 
ollut melko haastavaa, mutta mielen-
kiintoista. 
Paljonko kasvattajia on osallistunut 
kautesi aikana järjestettyihin koulu-
tuksiin?
- Marraskuussa 2013 oli Kuopiossa 
Quest-koulutus, jossa oli viisitoista 
osallistujaa. Seuraava koulutus on 
24.-25.3.14, se on tarkoitettu kou-
lunkäynninohjaajille sekä ala- ja ylä-
koulun opettajille. Toivon, että klubit 
tekevät kaikkensa ja mahdollistavat 
koulutukseen haluaville opettajille 
pääsyn Quest-koulutukseen.
Pystyvätkö kasvattajat mielestäsi so-
veltamaan Quest-koulutuksen oppeja 
päitittäisessä työssään?
- Kyllä pystyvät. Opettajat saavat kat-
tavan aineiston, jossa jokaiselle ikä-
luokalle on oma opetusmateriaali val-
miine tuntimalleineen.

Minkälaista palautetta kentältä tulee 
koulutuksesta?
- Osallistujat arvioivat aina kurssin 
jälkeen koulutuksen käytännön lä-
heisyyttä, ilmapiiriä, merkitystä työlle 
kasvattajana, saamiaan käytännön 
työkaluja sekä kouluttajan ammattitai-
toa. Palautteet näistä ovat olleet aina 
kiitettäviä. Koulutusta kommentoidaan 
laadukkaaksi, hyvin suunnitelluksi ja 
monipuoliseksi. Opettajat ovat koke-
neet koulutuksen itselleen hyödylli-
seksi ja odottavat innolla, että pääse-
vät soveltamaan saamiaan työkaluja 
opettajan käytännön työhön.  Klubien 
kannattaa pyytää koulutukseen spon-
soroimiaan opettajia kokouksiinsa ker-
tomaan näiden kokemuksista ja siitä, 
miten he ovat soveltaneet Questia 
omaan työhönsä.
Minkä olet kokenut haasteellisim-
maksi tehtäväksi Quest-vastaavana?
- Haasteellisinta on ollut aktivoida klu-
beja etsimään koulutukseen haluavia 
kasvattajia. Tarkoitushan on, että klu-
bien Quest-vastaavat vievät näitä kou-
lutusasioita klubeissaan eteenpäin. 
Toisaalta on paljon klubeja, joissa ei 
ole nimettyä Quest-vastaavaa ja sen 
vuoksi olenkin pyytänyt myös lohko-
jen puheenjohtajia olemaan aktiivisia 
Quest-asioissa. Lions Quest-toimi-

kunnan tavoite 
on, että jokainen 
klubi kustantaa 
vähintään yhden 

opettajan koulutuksen toimintakau-
della ja tämän toivoisin myös K-piirin 
klubien huomioivan tulevia budjetteja 
laatiessaan.
Onko K-piirin sisällä joku maantie-
teellinen alue, jolta koulutettavia tulee 
vähän tai paljon?
- Iisalmen alueelta on ollut yllättävän 
vähän koulutettavia,  mutta nyt näyt-
tää hyvältä, sillä siellä on tehty kovas-
ti töitä ja saatu pää auki koulutusten 
suhteen. Kuopiossa taas on koulutet-
tavia ollut paljon, jotkut klubit ovat jopa 
järjestäneet omia kursseja.
Koetko saaneesi riittävästi tukea ja 
apua tehtäväsi hoitamisessa?
- Olen käytännön asioissa saanut aina 
tarvittaessa apua liiton Quest-sihteeril-
tä ja alueemme uusi kouluttaja, Sirpa 
Kannisto, on minulle myös hyvä tuki. 
Kerro vähän itsestäsi ja lions-taustas-
tasi.
- Työurani olen tehnyt yrittäjänä ta-
loushallinnon ja markkinoinnin paris-
sa, eläkkeelle jäin kiinteistönvälitys-
alalta pari vuotta sitten. Meillä on kaksi 
lasta ja neljä lastenlasta Alavus-Wien 
-akselilla.  Leijonaharrastuksen lisäksi 
näiden pienten luona vierailut antavat 
mukavasti vaihtelua elämään. Mieheni 
liittyi LC Kuopio Päivärantaan vuonna 
2004 ja olin puolisona aktiivisesti mu-
kana klubin toiminnassa, kunnes liityin 
itsekin jäseneksi vuonna 2012.

QUEST KOULUTTAA AUTTAMAAN

Anita Hakaoja aloitti piirin Lions Quest –vastaavana
AIRI LESKINEN

Uusi Lions Quest –esite on mukaansatempaavan raikas.
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Virtasalmella 
tikku toimi keihäänä
Pidimme siis normaalin presidentin vaihtajaisen. Mukana 
oli 20 lionia ja leidiä. Pieneltä paikkakunnalta asia oli hyvin. 
Normaalien vaihtorituaalien jälkeen söimme hieman ja ju-
tustelimme.
Huipentumana oli ”keihäänheittokisa”, koska keihäs on 
suomalaisten mielilaji. Heitimme kuitenkin tulitikuilla reväh-
tymien ehkäisemiseksi. Kullakin oli 2 heittoa, ja voittajaksi 
selviytyi hiuksen hienosti veli Tuomo Parkkonen. Seuraavi-
na olivat veljet Seppo Sikanen ja Pekka Väisänen. Tuloksia 
ei mitattu - vain järjestys.
Leidien kisan voitti hieman yllättäen veteraani Maija Jouha.

Mauri K. Honkanen
LC Virtasalmi

Rautalampi Malvista 
sekaklubi
Klubimme täydensi taas joukkojaan. Ensimmäiset klubim-
me historian naisjäsenet saatiin riviimme. Jäsenmääräm-
me oli  27, mutta kun oulukuun klubikokouksessa 17.12. 
kutsuttiin klubiimme 4 naisjäsentä ja 3 miestä, onkin klu-
bimme jäsenmäärä  nyt 34.
 Piirikuvernööri Onni Piippo oli mukana todistamassa uu-
sien jäsenten ja kummien lupausta ja hänen asettamansa 
jäsenmäärän lisäys piirissä sai hyvän lisän tavoitteelle.

Urho Karhu 
Rautalampi Malvi

MIESKLUBISTA SEKAKLUBIKSI

Ismo Koponen klubin presidentti (vas.), Tero Jalkanen uusi 
jäsen, Risto Lindholm uusi jäsen, Markku Siponen uusi jä-
sen, Irma Ikäheimo uusi jäsen, Sari Hintikka-Varis uusi jä-
sen, Helena Korhonen uusi jäsen, Irma Hintikka uusi jäsen 
ja Pekka Seppä VDG

RIITALLE AUTO

Auton voittaja Riitta Seppäläinen ja klubin presidentti Taito 
Tuovinen.

Joroinen arpoi Volkkarin 

Lions Club Joroinen järjesti kesällä 2013 arpajaiset, jossa 
päävoittona oli upouusi Volkswagen Up. Arvonta suoritet-
tiin heinäkuun 26. päivänä FinTriathlon-kilpailujen yhtey-
dessä. 
Kampanja onnistui erinomaisesti ja sen tuotto oli klubin 
historian aktiviteeteista suurin.

Kuvat ja teksti: Timo Vesa

PRESSA VAIHTOON

Past Pasi Venäläinen (vas.) ja oikealla nykyinen Mauri K. 
Honkanen. Suomalaiselta se keihäs lentää.
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Olin vaihto-oppilaana Ma-
lesiassa 15.7. - 16.8.2013. 
Suomesta meitä lähti vaih-
to-oppilaina kolme tyttöä. 
Vaihtoni aikana olin kah-
dessa eri isäntäperheessä. 
Ensin vietin viikon maan 
pääkaupungissa Kuala 
Lumpurissa, minkä jälkeen 
menin kymmeneksi päi-
väksi maan eteläkärkeen, 
Johor Bahruun. Loppu-
ajaksi palasin ensimmäi-
seen isäntäperheeseen. 
 
Ensimmäinen perheeni oli 
Cheongin perhe, johon kuu-
luivat isä Danny, äiti Mary, 
23- ja 14- vuotiaat veljet 
Luiz ja Jian sekä 19-vuotias 
sisko Tsyr En, jota kutsuttiin 
lyhyesti Eniksi. Kanssani 
asui myös toinen suoma-
lainen, Henrietta Tuomai-
la. Perhe on kiinalainen, 
joten he puhuivat kotona 
mandariinikiinaa. Malesias-
sa on paljon eri kansalai-
suuksia, kuten malaijeja, 
kiinalaisia ja filippiiniläisiä. 
Yleiskielenä maassa on 
englanti, jota lähes kaikki 
puhuvat sujuvasti. Koulua 
käydään kuitenkin malai-
jin kielellä, joten monet 
maassa ovat kolmikielisiä. 
 
Cheongin perheen talossa 
asui myös kaksi talouden-
hoitajaa sekä kolme talou-
denhoitajan lasta, hostäitini 
sisko ja tämän lapsi sekä 
hostisäni äiti. Vaikka talos-
sa asuikin paljon ihmisiä, en 
törmännyt heihin kovinkaan 
usein. Danny ja Mary oli-
vat suurimman osan ajasta 
töissä, he omistivat mm. 
ravintoloita ja syöpäsairaa-
lan. Minusta ja Henrietasta 
huolehtivat suurimmaksi 
osaksi En ja Luiz. He olivat 
keksineet joka päivälle oh-
jelmaa. Kiersimme Kuala 
Lumpurin kauppakeskuk-
sissa, kävimme vesipuis-
tossa pelaa massa väri-

kuulasotaa ja vierailimme 
Batu cavesissa, vanhassa 
hindutemppelissä, joka on 
oikeastaan valtava luolasto. 
 
Kuala Lumpurista lensin 
Johoriin. Paikallinne Lions 
club oli järjestänyt minulle 
lentoliput, ja kentällä oli leo-
ja varmistamassa, että pää-
sen oikeaan koneeseen. 
Kaikki vaihtoon liittyvät jär-
jestelyt oli Malesiassa hoi-
dettu mallikkaasti ja minus-
ta pidettiin aina huolta. 
Toinen isäntäperheeni oli 
Chewin perhe, johon kuu-
lui isä Jew, äiti Annie, 25- 
ja 21-vuotiaat veljet Sing 
Chern ja Sing Hong sekä 
17-vuotias sisko Shi Min. 
Heidän kanssaan kiersin 
ympäri Malesiaa. Kävim-
me mm. Melakan kaupun-
gissa, joka on UNESCOn 
maailmanperintökohde. 
Vietimme myös päivän Sin-
gaporessa, jonne pääsee 
Johor Bahrusta siltaa pitkin. 
 
Kävin Shi Minin kanssa 
neljänä päivänä koulus-
sa. Koulu alkoi 7:30, mutta 
koulubussi haki meidät jo 
kuudelta. Malesian koulun-
käynti eroaa todella paljon 
suomalaisesta. Opettajat 
eivät juurikaan opeta, vaan 
antavat oppilaille tehtävät, 
joita he tekevät tunnin ajan. 
Työrauhaa ei ole nimeksi-
kään, vaan parhaimmillaan 
oppilaat pelaavat korttia 
ja opettaja katsoo luokan 
edessä televisiota. Kouluis-
sa oppilaiden rankaisemi-
nen lyömällä on sallittua. 
Shi Min kertoi, että häntä oli 
kerran lyöty, koska hänellä 
oli liian lyhyet sukat.  Kaik-
ki koululaiset olivat todella 
ystävällisiä ja tulivat mie-
lellään juttelemaan minulle, 
ja viihdyin koulussa hyvin. 
 
Oltuani kymmenen päivää 
Johorissa menin leirille, 

jossa olivat kaikki 
lionsien vaihto-op-
pilaat. Leiri järjes-
tettiin vuoristossa, 
missä ilmasto oli vii-
leä verrattuna kau-
punkien trooppiseen 
ilmastoon. Leirillä 
oli nuoria Italiasta, 
Belgiasta, Ranskas-
ta, Sveitsistä ja Ja-
panista. Pelasimme 
erilaisia pelejä ja 
tutustuimme Male-
sian kulttuuriin. Esi-
timme mm. varjo-
teatteria ja teimme 
henna tatuointeja. 
Leirin jälkeen pala-
sin Kuala Lumpuriin. 
 
Kuala Lumpurin 
isäntäperheeni oli 
päättänyt ottaa äk-
kilähdön Taiwaniin, 
ja he halusivat ot-
taa myös minut ja 
Henrietan mukaan. 
Niinpä lensimme 
neljäksi päiväksi Taiwanin 
pääkaupunkiin Taipeihin. 
Sää siellä oli vielä kuu-
mempi kuin Malesiassa, ja 
päivä, jonka vietimme hu-
vipuistossa, oli maan kuu-
min päivä sataan vuoteen. 
 
Malesialaiset syövät paljon 
ulkona.  Kävimme joka päi-
vä ravintolassa, parhaim-
millaan söimme aamupa-
lankin ulkona. Malesialaiset 
syövät melko raskaan aa-
mupalan, yleensä paistettu-
ja nuudeleita tai riisiä ja li-
haa. Ravintolassa jokainen 
ei tilaa itselleen omaa ruo-
kaa, vaan pöytään tilataan 
yhteisesti monia ruokalaje-
ja. Maassa syödään paljon 
mereneläviä, ja opinkin pi-
tämään erityisesti ravuista.  
 
Malesia ei ole kaikkein tur-
vallisin maa. Ensimmäi-
nen isäntäperheeni asuu 
varakkaalla alueella, mis-

sä on turvatarkastus aina 
ennen sinne pääsyä, joten 
he antoivat meidän käydä 
kävelemässä naapurus-
tossa. Toinen isäntäper-
heeni puolestaan lukitsi 
aina huolellisesti porttinsa 
ja ovensa, ja saattoi minut 
ja siskoni kymmenen met-
rin päähän bussipysäkille. 
 
Matkani oli todella onnistu-
nut, eikä minulle jäänyt yh-
tään huonoja kokemuksia. 
Molemmat perheet olivat 
vieraanvaraisia ja keksivät 
minulle tekemistä joka päi-
väksi. Olen pitänyt heihin 
edelleen yhteyttä ja toivon, 
että näen heitä vielä.

Alisa Rönkkö

VAIHTARINA MALESIASSA

Kuvassa oik. Alisa Rönkkö ja Emilia 
Korenius sekä Henrietta Tuomaila 
hindutempelissä nimeltä Batu Ca-
ves.

LC Iisalmen vaihto-oppilas Malesiassa
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YSTÄVYYS ON YLITSE MUIDEN

Olemme kuluvalla kaudella panostaneet 
jäsenhankintaan. 
Vietimme juhlahetkeä 9.10.2013. Saim-
me joukkoomme kerralla neljä uutta 
jäsentä. Tämän jäkeen olemme kaulin-
neet vielä kaksi uutta Justiinaa ja kam-
panja jatkuu.
Sydämellisesti tervetuloa aitoon alkupe-
räiseen Justiina-klubiin. 

Tuula Väätäinen

LC Varkaus/Justiina  jäsenhankintakampanja

Uudet jäsenet kummeineen. Sari Avikainen (vasen) Pirkko Valkeapää-Häti-
nen, Tuula Väätäinen, Aune Toivanen, Irmeli Tsupari, Mervi Ahonen, Satu Ho-
lopainen ja Merja Ikonen.

Ystävänpäivä on yksi vuo-
den parhaista päivistä. Kun 
vielä järjestetään yhteiset 
ystävänpäivänaamiaiset, 
pääsee jokainen hulluttele-
maan haluamallaan taval-
la. LC Iisalmi Yläsavottaret 
organisoi yhdessä kummik-
lubinsa LC Iisalmi Koljon-
virran kassa tapahtuman 
perjantai-iltana 14.2. Iisal-
men Seurahuoneen alaker-
rassa. Monenlaisia otuksia 
oli paikalle saapunut aina 
simpanssista ja leijonista 
Elvikseen ja Napoleoniin eli 
erilaiset eläimet ja julkkikset 
pärjäsivät hyvin keskenään.
Ilta aloitettiin mainoslau-
seen mukaisesti ruokailul-
la, saatiin vielä entistäkin 
parempi mieli. Karaokea 
laulettiin yksin ja yhdessä 
ja tanssimaan pystyi vallan 
mainiosti pöytien välissä. 
Jossakin vaiheessa järjes-
tettiin myös runonlausun-
takilpailu, jonka voitti Paula 
Oksman Yläsavottarista. 
Koska Paula onnistui lau-
sumisessaan niin hyvin, sai 
hän muistoksi Angry Bird´s 

maskotin. 
Illan aikana pidettyjen ar-
pajaisten tuotto käytetään 
yläsavolaiseen nuorisotyö-
hön.

Outojen otusten yö
AIRI LESKINEN

Juhlista ei julkisuuden henkilöitä puuttunut.
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LEIJONA YRITTÄJÄNÄ

Varkautelaisella pelti- ja 
ilmastointialan yrityksellä 
TT-Ilmastointi Oy:llä täyttyi 
1.8.2013 neljännesvuosisa-
dan mittainen yrittäjätaival. 
Osoituksena onnistuneesta 
yrittäjyydestä marraskuun 
alkupuolella Kauppaleh-
destä voitiin lukea, että 
TT-Ilmastointi Oy on listattu 
Pohjois-Savon alueen Me-
nestyjäyritys 2013 -jouk-
koon.
Entisen työnantajan kan-
nustamana syttyi kipinä 
yrittämiseen. 23-vuotias 
Toni Karvonen aloitti  yrit-
täjänä 1988. Ensimmäiset 
toimitilat olivat Joroisten 
Tahkorannalla. Sen jälkeen 
Varkaudessa kahden toimi-
paikan kautta yritys siirtyi 
Pajamiehentielle, johon ra-
kennettiin omat, noin 500 
neliön toimitilat. 
Pajamiehentien hallissa 
valmistetaan asennuksiin 

tarvittavat osat ja lisäksi ti-
loissa on tarpeelliset 
tuotevarastot. Nykyisellään 
yritys työllistää 7-10 työn-
tekijää ja työmaat ovat suu-
relta osin Varkaudessa ja 
lähikuntien alueella. Viime 
vuosina urakointia on ol-
lut myös Etelä-Suomessa. 
Vuosi 2013 on ollut yrityk-
selle työntäyteinen. 
Yrityksen toimialaan kuu-
luvat ilmanvaihtoasennuk-
set, IV-laitteiden huoltotyöt, 
rakennuspeltityöt ja IV-ka-
navistojen nuohous. Kar-
vonen kertoo, että ilman-
vaihtokanavien nuohoukset 
ovat lisääntyneet koko ajan. 
- Pientaloilla IV-kanavien 
nuohous ei ole pakollista, 
mutta suositeltavaa kym-
menen vuoden välein. 
Julkisissa rakennuksissa 
sekä kerros- ja rivitaloissa 
kanavien nuohous tulee 
suorittaa kymmenen 

vuoden välein lakimääräi-
sesti, toimistoissa viiden 
vuoden välein. 
Yhteistyö alueen LVI-ura-
koitsijoiden ja -suunnitteli-
joiden sekä rakennusliikkei-
den kanssa on tiivistä. 
Vuosien myötä on kehitty-
nyt hyvä yhteistyöverkosto 
alan toimijoiden kesken. 
Kehitys ilmanvaihtoalalla 
on ollut nopeaa. Ilmanvaih-
toalaa koskevat vaatimuk-
set ja säädökset tiukkene-
vat 
koko ajan. Ongelmana alal-
la on työvoimapula, koska 
ammattioppilaitoksissa ei 
juurikaan ole ilmanvaihdon 
opiskelulinjaa. 
- Yrityksen vanhoille työn-
tekijöille pitäisikin saada 
oppipoikia oppimaan ”halli-
hommiin” työnteon 
kautta. Asennuspuolen op-
pii kentällä, mutta osienval-
mistukseen halliin ei tahdo 
löytyä nuoria. 
Peltisepän ammatti vaatii 
kädentaitoa ja hyvää hah-
motuskykyä, kun sileästä 
pellistä aletaan valmistaa 
tarvittavia osia. 
Yritysvuosista puhuttaessa 
Toni Karvonen sanoo, että 
yrittäjyys vaatii jonkinlais-
ta hulluutta, mutta muka-
na on oma viehätyksensä. 
Varsinaiset kesälomat ovat 
yrittäjyyden aikana jääneet 
pitämättä, mutta nykyisin 
hän on yrittänyt ottaa töis-
tä vapaata pidennettyjen 
viikonloppujen merkeissä. 
Kaksi 
tärkeintä harrastusta hänel-
lä ovat kesäaikaan moot-

toripyöräily ja talvisaikaan 
kaukalopallo. 
Lions-toiminnassa hän on 
ollut mukana 15 vuoden 
ajan LC-Kangaslammin jä-
senenä. 
- Mukavaa toimintaa ja toi-
mii hyvänä vastapainona 
työnteolle. Jos vain olen 
paikkakunnalla, tulee 
lähdettyä kokouksiin. Klu-
bissa on mukavaa poruk-
kaa ja on kiva tehdä akti-
viteeteissä myös fyysistä  
työtä. Päähommana on 
jokasyksyinen aurausviit-
ta-aktiviteetti, nykyisellään 
noin 50 kilometrin matkalla. 
Aktiviteetteja on sopivasti ja 
ihan kiva olisi tehdä myös 
pitkäkestoisia aktiviteetteja, 
kuten esimerkiksi sotavete-
raanien talonkunnostuksia. 

Teksti ja kuvat: 
Vesa Moilanen

Pellistä tehdään lähes kaik-
kea. Yrittäjä Toni Karvosen 
kaverina ilmastointiputkista 
tehty ”Peltiheikki”.

Leijona on usein yrittäjänä

TT-ilmastointi Oy:n toimitilat sijaitsevat keskeisellä paikalla 
Varkaudessa Pajamiehentiellä, josta on hyvät liikenneyh-
teydet.

Sakupe Oy
Myllyharjuntie 10, 71870 Harjamäki
puh. (017) 178 011, fax. (017) 178 021

LEIJONAT AUTTAVAT,
LIITY SINÄKIN!
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Loppiaisaamuna tuli surusanoma. 
Kun oma puhelimeni soi ja näin 
ruudulta, kuka soittaa, tiesin jo en-
nen vastaamista, mistä on kyse. 
Tiesin, että nyt on yksi joukostam-
me poissa.
Pirkko Ryynänen, klubimme perus-
tajajäsen ja ensimmäinen Melvin 
Jones -jäsenemme, nukkui pois 
kauniina talviaamuna. Muutamia 
viikkoja jatkunut sairaalareissu ei 
parantanutkaan, vaikka niin kovas-
ti toivoimme. Kotiin pääsy vaihtui 
taivaan kotiin pääsyksi.
Me muistamme Pirkon iloisena, 
elämänmyönteisenä ja todella 
avarasydämisenä ihmisenä, to-
della aitona leijonana. Aina hän oli 
ensimmäisten joukossa osallistu-
massa erilaisiin aktiviteetteihimme, 
tekemässä mitä vain pyydettiin.  
Kampaajamestarina hän huolehti 
hiuksistamme ja vikkeläkätisenä 
kutoi töppösiä. Vielä lokakuus-
sa Pirkko osallistui lorupussien 
ompelutalkoisiin ja piristi päivää 
hauskoilla jutuillaan. Pirkon tilan-
nekomiikan taju ja välillä hieman 

pikkutuhmat vitsit olivat monen lei-
jonareissun parhaita matkaeväitä.  
Jos me kaikki olisimme Pirkon kal-
taisia, yhtä auttavaisia ja iloisia, 
olisi tämä maailma paljon parempi 
paikka elää.
Kun tammikuun viimeisenä lauan-
taiaamuna kokoonnuimme Pro-
feetta Elian eli Iisalmen ortodok-
sisen kirkon eteen, näkyi suru ja 
liikutus kaikkien kasvoilta. Useita 
jo toiminnastamme eronneita Pir-
kon ystäviä klubin perustamisajoil-
ta oli saapunut paikalle ja yhdessä 
kanssamme he kulkivat kirkkoon. 
Yhdessä kuljimme arkulle pala-
vat tuohukset käsissä ja jätimme 
hyvästit ystävällemme. Yhdessä 
menimme myös viemään yhteisen 
kukkatervehdyksemme ja samalla 
jokainen jätti yhden ruusun arkun 
reunustalle. Se oli niin kaunista, 
sanoinkuvaamattoman kaunista ja 
surullista.
Kiitos, Pirkko, että saimme olla ys-
täviäsi, merkitsit meille todella pal-
jon!

YSTÄVÄ ON POISSA

Kiitos, Pirkko!

RAUHANJULISTEKILPAILU

Varkauden Puurtilan koulun 
lapset piirsivät näkemyk-
sensä  maailmanrauhasta. 
Kirjastokävijä kohtaa Varka-
udessa värikkään sermin. 
Pääkirjaston  ensimmäi-
sessä kerroksessa on esillä 
Puurtilan koulun viides- ja 
kuudesluokkalaisten  rau-
hanjulisteita, joissa on paljon 
kyyhkyjä, eri maiden lippuja, 
enkeleitä, nalleja ja lapsia.
Kaikki ovat erinäköisiä, sen 
takia ei saa tapella. Ihmisten 
pitää suojella maapalloa, 
kertoo erään julisteen seli-
tys.
Töiden mukana on lyhyet 
kuvaukset siitä, mitä tekijät 
ovat miettineet. Upeita piir-
roksia, oli valinnanvaikeus, 
sanovat paikallisen raadin 
jäsenet Arja Keinänen ja Ir-

meli Mustonen LC Varkaus 
Justiinasta. Opettajat ja 
oppilaat lähtivät tosi innok-
kaasti mukaan. Varkauden 
parhaana valittiin Siina Sal-
men panda-aiheinen juliste. 
Kuudesluokkalainen Salmi 
kuvailee pandaa rauhalli-
seksi ja toivoo, että kaikki  
tulisivat toimeen keskenään, 
jottei maailmassa olisi sotia. 
Siina Salmen työ voitti 
K-piirin kilpailun ja osallis-
tui loppukilpailuun, jossa 
valittiin juliste, joka edustaa 
Suomea kansainvälisessä 
kilpailussa. Tällä kertaa va-
linta ei osunut Siinan koh-
dalle vaan loppukilpailupaik-
ka meni Erika Paasoselle, 
Aleksis Kiven koulu Helsinki.
Tämä oli toinen vuosi, kun 
LC Varkaus Justiina järjes-

ti kilpailun. Viime vuonna 
teimme yhteistyötä Luttilan 
koulun kanssa.
Palkitsemme keväällä voit-
tajatyön ja viisi julistetta saa 
kunniamaininnan. Seuraa-
vasta kilpailusta ollaan kou-

luihin yhteydessä jo kevään 
aikana. Perinnettä aiotaan 
jatkaa. 
Tuula Väätäinen

Erinäköisten ei tarvitse tapella

AIRI LESKINEN
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MUOTINÄYTÖKSELLÄ MUSIIKKIA

LC Iisalmi oli pitänyt LC 
Yläsavottarien  kanssa ke-
väällä onnistuneen muo-
tinäytöksen kulttuuri¬kes-
kuksessa. Muotinäytöksen 
tuotosta oli päätetty lahjoit-
taa 2 000 euroa nuorisolle 
konsertin muodossa.  LC 
Iisalmi oli jo vuonna 2012 
lahjoittanut pienemmän 
summan nuorten musiikin 
konserttiin Music against 
drags. Vanha vitsi, että ny-
kyään, ei vai kyllä, ”hevil-
lä päästä taivaaseen”, tuli 
musiikista vanhemman lei-
jonan mieleen. Periaate oli 
toki kohdallaan.
Tämän  vuoden rauhalli-
sempi rap-konsertti oli al-
koholiton yli 12-vuotiaille 
nuorilla tarjottu tapahtuma.  
Konserttiin tultiin suuren 
maailman tyyliin järjestys-
miesten turvatarkastuksen 
läpi, jossa oli puhalluskoe, 
kassien ja iän tarkastus. 
JVG-yhtye toi mukanaan 
keskelle salia ääni- ja va-
lopöydän sekä näyttämölle 

valoarsenaalin ja mahtavat 
kaiuttimet. Konsertin aluk-
si lämmiteltiin tanssimalla 
ja testattiin elektro¬niikkaa 
reilu tunti. Vaikuttavimmat 
tunnelman nostattajat olivat 
usean kilowatin basso¬-
kaiuttimet. Sävelet eivät 
soineet enää pelkästään 
korvissa, vaan rintakehän 
luissa.  Näyttämön valoe-
fektit säädettiin valopöydäs-
tä. Käytössä oli lasertyyli-
set kauaskantoiset spotit, 
jotka loivat diskotunnelmaa 
hämyiseen konserttisaliin. 
Moniväriset musiikin tahdis-
sa valaisevat lamppusarjat 
esiintyjien ympärillä lisäsi-
vät konsertin aistivaikuttei-
ta.
Lämmittelyvaiheen jälkeen 
JVG eli rap-kaksikko as-
tui ”lauteille” vähäeleisesti. 
Rytmikästä juttua alkoi so-
lua saliin. Väliin testattiin 
yleisöä mukaan kyselyillä ” 
haluatteko lisää yms”. Suu-
rin osa nuorista seisoi näyt-
tämöön päin pitäen käsivar-
sia ylhäällä ja huojuttivat 

niitä musiikin tahdissa. Pie-
ni osa tanssi räppäreiden 
sanoitusten tahdissa.
JVG-yhtye on tuottanut 
useita kärkialbumeja sen 
jälkeen, kun ensilevy Mus-
taa kultaa ilmestyi huhti-
kuussa 2011.  Mainetta 

JVG eli Jere ja VilleGalle 
ovat saaneet kappaleilla 
Kran Turismo, Karjala takai-
sin ja  Häissä.  
Nyt yläsavolaisille nuorilla 
oli LC Iisalmen ja LC Yläsa-
vottarien sekä POP Pankin 
tukemana mahdollisuus 
nähdä, kuulla ja tuntea bas-
sosävelien kautta mainetta 
saavuttanutta JVG:tä.
Lahjoitus oli osoitettu Iisal-
men  kaupungin nuoriso-
toimelle, korvamerkittynä 
syksyn 2013 nuorten mu-
siikkitapahtumaan.

Risto Pehkonen
LC Iisalmi

JVG räväyttää nuokkarilla
Iisalmen nuorisotalolla kajahti 25. lokakuuta, kun la-
valle astui suursuosioon noussut rap-kaksikko JVG. 
Konsertin järjestivät Iisalmen nuorisopalvelut, Osuus-
pankki Poppialta, LC Iisalmelta ja LC Iisalmi Yläsavot-
tarilta saamansa 6 000 euron lahjoituksen turvin. 
”Nuoret ovat valtavasti toivoneet tapahtumia, ja heidän 
äänensä on alkanut nyt paremmin kuulua Iisalmen 
nuorisoneuvoston kautta. On hienoa, että voimme nyt 
järjestää Iisalmessa näin kiinnostavan tapahtuman”, 
sanoi Iisalmen kaupungin vapaa-aikajohtaja Pekka 
Partanen nuorisotalolla järjestetyssä rahanluovutusti-
laisuudessa. 
Helsinkiläisen JVG:n kumpikin albumi on myynyt Suo-
messa kultaa. Debyyttilevy Mustaa kultaa julkaistiin 
huhtikuussa 2011. Se ampaisi virallisen levylistan kär-
keen ja viihtyi siellä neljä viikkoa. Vuotta myöhemmin 
julkaistu kakkosalbumi jvg.fi meni listakärkeen heti jul-
kaisuviikollaan. 
JVG on myös palkittu vuoden tulokas- ja vuoden 
hiphop -albumi palkinnoilla vuoden 2012 Emma-gaa-
lassa. JVG eli Jare ja VilleGalle tunnetaan mm. kap-
paleistaan Häissä, Karjala takaisin ja Kran Turismo. 
Ennen JVG:n keikkaa Nuokkarilla järjestettiin Hi 
Energy -disko, joka alkaa klo 19. JVG hyppäsi lauteille 
klo 21. Tapahtuman alaikäraja oli 12 ja promilleraja 0. 
Viiden euron lippuja oli ennakkomyynnissä 200 ja li-
säksi portilla myydiin 150 lippua. Olvi tarjosi lipun os-
taneille HalloweenColat.

Markku Reiss

Lahjoittajien edustajat, 
muotinäytöksen maestro 
Vesa Pakarinen, presi-
dentit Seppo Toppinen LC 
Iisalmesta ja Ritva Räi-
sänen LC Yläsavottarista 
sekä Anneli Ripatti POP 
Pankista.

Rap raikui Iisalmessa
LC Iisalmi ja LC Yläsavottaret sekä POP Pank-
ki sponsoroivat rap-konsertin Iisalmen ja lä-
hiympäristön, Sonkajärven ja Vieremän nuorille 
25.10.2013. Rahalahjoitus 6 000 euroa toi Iisal-
men nuorisotalolle JVG:n Suomen tämän het-
ken johtavan rap-kaksikon.
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Piireihin on perustettu uusi 
toimikunta, huolehtimaan 
varainkeräysaktiviteeteista. 
Toimikuntapuheenjohtaja 
vastaa piirin varainkeräyk-
sistä: 
 - joulukortit 
 - arpajaiset 
 - tulossa oleva Punainen     
   Sulka keräys 
Joulukortit: 
Kaudella 2012-2013 K-pii-
rin tavoitteeksi asetin 8000 
joulukortin myynnin, tavoite 
ylitettiin, sillä kortteja meni 
yhteensä 11832 kpl, jos-

ta klubit saivat 6777 euroa 
nuorisotyöhön omilla paik-
kakunnillaan ja toisen puo-
len liitto käyttää myös lasten 
ja nuorten kasvun ja kulttuu-
rityön tukemiseen. Eniten 
kortteja hankki LC Iisalmi/
Yläsavottaret 932 eurolla, 
toiseksi tuli LC Pieksämäki/
MLK 865 eurolla ja kolman-
neksi LC Rautalampi 432 
eurolla. Kiitokset kaikille klu-
beille hyvästä tuloksesta. 
Arpajaiset: 
Arpoja on lähetetty K-piirin 
klubeille yhteensä 1605 kpl, 

suurin osa klubeista on tilit-
tänyt lähetetyt arvat liitolle, 
muutama klubi on palaut-
tanut arvat. Arvoilla ei ollut 
ostopakkoa, joten myymättä 
jääneet arvat voitiin palaut-
taa liitolle, tai sieltä voi tilata 
myös lisää arpoja. 
Punainen Sulka: 
Suomalaiset lionsklubit ovat 
keränneet vuodesta 1972 
lähtien Punainen Sulka –
kampanjoissaan noin 21 
miljoonan euron verran va-
roja. Niillä on taisteltu syö-
pää vastaan, torjuttu sydän-

tauteja, autettu sotiemme 
veteraaneja ja tuettu vam-
maisia ja vanhuksia. 
Seuraavaa kampanjaa ol-
laan suunnittelemassa kau-
delle 2016 – 2017. Sen ke-
räyskohteena ovat nuoret. 

PDG Urho Karhu 
varainkeräysvastaava

0400 272572 
urho.karhu@pp1.netsor.fi

Toimintaa kaudelta 2012-2013 
Adressit: 
Klubit ovat hankkineet adresseja ja käyttävät niitä onnitte-
luihin ja surunvalitteluihin, säätiön adressit ovat mainio tapa 
muistaa eri tarkoituksissa. Kun klubi hankkii vähintään kak-
sikymmentä adressia kaudessa, se mahdollistaa presiden-
tin 100 % palkinnon saamisen. 
Ritarit: 
Tavoitteena asetin kaudelle 8 uutta ritaria, vuoden 2013 lop-
puun mennessä on saatu 14. Uudet ritarit ovat: Eero Ipatti 
LC Päiväranta, Pekka Järvelä LC Päiväranta, Matti Marti-
kainen LC Leppävirta, Irja Kuosmanen LC Siilinjärvi Tarina, 
Veikko Jääskeläinen LC Suonenjoki Soittu, Pekka Myller 
LC Vesanto, Raimo Lempinen LC Pieksämäki MLK, Tauno 
Laitinen LC Rautalampi Malvi, Jukka Varis LC Rautalampi 
Malvi, Sirkku Saarelainen LC Kuopio Canth, Ahti Kossila 
LC Haukivuori, Timo Mattila LC Haukivuori, Olli Lahti LC 
Haukivuori, Urpo Malinen LC Kangasniemi. Lisää ritareita 
tulee vielä v. 2014 keväällä. 
Ritarin arvo on mainio tapa palkita klubin ansioituneita jä-
seniä, jota saaja varmasti arvostaa ja se on kiitos hänelle 
toiminnasta. Ritarin arvo ostetaan aktiviteettivaroista, Arne 
Ritari -säätiö käyttää saadut varat 100-prosenttisesti koti-
maan kohteisiin, klubien hakemiin aktiviteetteihin, samoin 
adresseista saadut tuotot. 
Arne Ritari lounas järjestetään Kuopio Klubilla 1.2.2014 klo 
12:00, jonne kaikki K-piirin ritarit puolisoineen kutsutaan. 
Apurahat: 
Arne Ritari-säätiöltä klubien kannattaa hakea apurahaa ak-
tiviteetteihin, K-piiristä on haettu vähän ja varmasti jokaisel-
la paikkakunnalla olisi hankkeita, joihin voisi saada 50 % tai 
25 % avustusta. 

Urho Karhu
Ar-toimikuntapuheenjohtaja  

VARAINKERÄÄJÄ

Varainkeräys

ARNE RITARI -SÄÄTIÖ
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Ikimuistoinen vuosikongressi Hampurissa
AIRI LESKINEN

LEIJONAT REISSUSSA

Oli todella hienoa ja mie-
leenpainuvaa osallistua 
elämänsä ensimmäisen 
kerran kansainväliseen vuo-
sikongressiin Hampurissa 
heinäkuun alussa. Helteinen 
Hampuri näytti todella par-
haat puolensa ja järjestelyt 
toimivat yllättävän hyvin, 
vaikka paikalla oli likimain 
25 000 leijonaa. Suomesta-
kin peräti lähes 350, mikä on 
tähänastinen ennätys. 
Viiteen päivään mahtui mo-
nenlaista ohjelmaa. Täys-
istuntoja pidettiin kahdessa 
eri paikassa, 2 Word Arenal-
la ja Hamburg Messe und 
Kongresse -keskuksessa. 
Mieliinpainuvia hetkiä tuli 
päivittäin, mutta suurimman 
vaikutuksen kyllä teki uuden 
kansainvälisen presidentin, 
Barry J. Palmerin sanoin 
ja kuvin esitetty kertomus 
lions-toiminnastaan ja elä-
mästään Australiassa. 
Todella suuren vaikutuksen 
teki myös italialaisen, so-
kean oopperatenori Andrea 
Bocellin esitys. Eritavalla, 
mutta varmaan yhtä vaikut-
tavasti kolahti nuorten Up 
With Peolpe –yhtyeen ilta-
konsertti.
Paraatimarssille osallistui lä-
hes 15 000 leijonaa. Reilun 
puolentoista kilometrin lenk-
ki kiersi Binnenalster-lahden 
ympäri. Marssi kesti kaikki-
nensa viitisen tuntia. Skan-
dinavialaiset olivat suunnil-
leen joukon keskivaiheilla 
marssimassa. Sen jälkeen 
kerkesimme istua rantakah-
vilassa useita tunteja ennen 
kuin viimeisinä marssineet 
saksalaiset vasta tekivät 
lähtöä.
Koska osallistujia oli lähes 
130 eri maasta, oli jouk-
ko melkoisen kirjavaa. Oli 
hauska seurata, millaisia 
lions-asuja eri maista tule-
villa leijonilla on. Todella mo-
nenlaisia virityksiä siellä tuli 
vastaan. Päällimmäiseksi 
jäivät mieleen nigerialaisten 

värikkäät asut, joissa kan-
kaaseen painetut lions-tun-
nukset risteilivät kuin ruudut. 
Samanlaisesta kankaasta 
oli tehty niin naisten kuin 
miestenkin asut. Kaiken li-
säksi heitä näytti olevan 
kaikkialla. 
Pinssien vaihtokauppa kävi 
kuumana. Etenkin thaimaa-
laiset nuoret olivat todella 
aktiivisesti kauppaa hiero-
massa. Yhdestäkin itse os-
tamastani lions-rintakorusta 
olisi kaksi nuorta thaimaa-
laistyttöä ollut valmiita anta-
maan kaikki rinnuksissaan 
olleet pinssit. Toki tuollaista 
vaihtokauppaa en sentään 
lähtenyt tekemään. Mutta 
monta uutta, ihanaa pinssiä 
matkan aikana jakkuuni ker-
tyi ja monta omaani annoin 
pois. Voittaa taisin kuitenkin, 
koska takki tuntui raskaam-
malta kotimatkalla kuin men-
nessä. 
Lions-kokousten ohella jäi 
myös vapaa-aikaa. Koska 
hotellimme sijaitsi St. Paulin 
kaupunginosassa, tuli Ree-
perbahnilla renttastua lähes 
joka päivä. Katu oli todella-
kin nimensä veroinen, kaup-
pojen näyteikkunat erilaisine 
houkuttelukyltteineen tarjo-
sivat ainakin miespuolisille 
silmänruokaa ja vitsailun 
aihetta. Kun isommalla po-
rukalla liikkuessamme huo-
masimme eräässä ikkunas-
sa tietyn palvelun maksavan 
39 €, kuului naispuolinen 
toteamus, että halvasta me-
nee. Siihen taas joku mies-
puolinen koiranleuka väänsi 
takaisin, että se on varmaan 
joku etukorttitarjous. Vanhat 
konkarit tosin väittivät Ree-
perbahnin siistiytyneen pal-
jonkin parissakymmenessä 
vuodessa, tarjonta oli siirty-
nyt kadulta sisätiloihin.

Iltajuhlassa tavattiin ystäviä. Kuvassa Tuomo (vas.) ja Kaija 
Holopainen sekä iisalmelaisia leijonia ystävineen. 

Reeperbahnilla riittää vieläkin tarjontaa.

Äänestämään mentiin narukujia pitkin kuin lentokentällä. 
Etualalla 2. varapiirikuvernööri Hannu Nyman

Suomalaiset näkyivät ja kuuluivat.
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Meitä suomalaisia oli paikal-
la yli kolmesataa ja K-piiriläi-
siä yli 20 henkilöä.
Suomalaisten teema Ham-
purissa oli Suomi näkyviin. 
Se todella toimi. Yli kolme-
sataa suomalaista istui yh-
dessä heilutellen suomen 
lippuja. Tunnelma oli mah-
tava.
Meidän matkaseurueessa 
oli 18 henkilöä. Saavuimme 
kukin omine kyyteinemme 
Helsingin lentoasemalle, sii-
tä koneeseen ja kohti Ham-
puria. 
Pari taksia piti olla meitä 
vastassa lentoasemalla, 
mutta eipä ollutkaan. No, 
ei hätää tunnin odottelun ja 
muutaman puhelun jälkeen 
saimme tarpeeksi tilavat 
taksit ja pääsimme hotellille.
Illalla lähdimme porukalla et-
simään ruokapaikkaa, Ree-
perbahn-kadulta, joka oli 
aivan lähellä hotelliamme. 
Pois tullessa kaikki miehet 
olivat mukanamme, kukaan 
ei jäänyt ”seikkailemaan.”
Lauantainan kansainvälinen 
paraati oli elämys. Marssim-
me Skandinavian ryhmässä 
omana osastonamme, hei-
lutimme Suomen lippuja  ja 
lauloimme yhdessä …Falle-
rii,Falleraa.....
Kansainvälisen paraatin 
jälkeen osa siirtyi kuunte-
lemaan orkesteri Nordenin 
esitystä, jossa oli mukana 
myös suomalaisnuoria.
Illalla oli kansainvälinen 
show.  Up With People 
-ryhmän viimeisin tuotanto 
”Voices”.
”Voices” -esityksen kansain-
välinen esiityjäkaarti tarjosi 
ikimuistoisen esityksen, joka 
sisälsi niin alkuperäistä mu-
siikkia kuin suosikkejakin. 
Mukana dynaaminen sekoi-
tus vokalisteja, ryhmäesityk-
siä, räjähtäviä koreografioita 
ja värikkäitä asuja. 
Sunnuntaina oli kauhea hel-
le ja leijonien järjestämät 
linja-autot tupaten täynnä, ei 
ilmastointia, olipa tiivis tun-
nelma. 

Ensimmäisen täysistunnon 
kohokohtia olivat presidentin 
puhe, lippuseremonia, kan-
sainvälisen paraatin tulokset 
(valitettavasti Skandinavia ei 
saanut palkintoa), sekä pää-
puhujan Laura Bushin puhe. 
Presidentti Wayne Madden 
yhteen veti toimiaan tehtä-
viään ja tuloksiaan.
Lukutaito-  ja puunistutus-
kampanjat jatkuvat.
Rauhanjulistekilpailun voit-
taja, 13-vuotias kalifornia-
lainen Jenny Park, sai  pal-
kintona  5000 dollaria ja sen 
lisäksi 1000 dollaria klubilta.
Jenny perusti rahoilla sääti-
ön, jaetaan mm. silmälaseja 
köyhille lapsille. Kolme aikai-
sempien kilpailujen voittajaa 
kertoi mitä voitto on heille 
merkinnyt. 
Skandinavinen ilta
Kaikilla skandinavian mailla 
oli omat pöydät, jossa jaet-
tiin virvokkeita, ruokaa ja 
vapaata keskustelua. Olin 
päivällä nähnyt täpötäydes-
sä bussissa Onnin ja Eijan ja 
kysyin, mitä suomalaisten 
pöydässä tarjotaan. Ehdo-
tin, että tönkkösuolattuja 
muikkuja ja vodkaa. En saa-
nut vastausta. Toinen näistä 
arvatuista osui oikeaan. Tar-
jolla oli myös suklaakarkke-
ja ja tulitikkurasioita joiden 
kannessa oli suomenlippu.
Maanantaina oli toinen 
täysistunto. Tietoja LCI-
F:n toiminnasta, Hollannin 
prinsessa Laurentien puhe, 
lukutaitokampanja, muisto-
tilaisuus ja ehdokkaiden ni-
meäminen toiseksi varapre-
sidentiksi ja kansainvälisten 
johtajien ehdokkuudet. En-
simmäinen varapresidentti 
on Joe Preston  ja toinen 
varapresidentti Jitsuhiro 
Yamada.
Twin Kun Tam antoi kahdelle 
pojalleen ja tyttärelleen Mel-
vin Jones -arvot. Se oli hie-
no hetki.
Yksi tämän istunnon koho-
kohdista oli, kun suomalai-
nen Satu Pamilo sai kauden 
2012-2013 kansainvälisen 

leo-palkinnon. Suomalainen 
tyttö seisoo siellä lavalla 
kansainvälisen presidentin 
Wayne Madden ojentaes-
sa palkintoa. Arvatkaapa 
heiluiko suomenliput ja hur-
raa-huudot kaikuivat suures-
sa suomalaisjoukossa. 
Tiistaina pääsimme äänes-
tämään. Mielenkiintoinen 
tapahtuma. Ensin jonotettiin 
ja kuljettiin narujen välissä 
siksakkia kuin lentoasemal-
la. Sitten lopulta päästiin 
tiskin ääreen. Vielä tarkis-
tus, nimenkirjoitus ja saim-
me pitkän kapean paperin. 
Menimme avoimien pöytien 
ääreen, ei mitään äänestys-
koppeja, ja siinä yhdisteltiin 
nuolia toisiinsa.
Sitten nopeasti täpötäyteen 
bussiin ja kohti päätöstäys-
istuntoa.
Päätösistunnossa oli kan-
sainvälisen presidentin, 
australialaisen Barry J. Pal-
merin virkaanasettaminen. 
Barry J. Palmerin  teema on 
”Seuraa unelmaasi”.
”Jos voit unelmoida siitä, 
pystyt siihen.” - Walt Dis-
ney...
Martin Luther King ei sa-
nonut, ”Minulla on tavoite.” 
Eikä hän sanonut, ”Minä 
pyrin johonkin.” Tärkeimmät 
sanat hänen kuuluisassa 
puheessaan olivat ”Minulla 
on unelma.”
Barry J. Palmerin unelmiin 
kuuluu mm. jäsenmäärän 
kasvattaminen 1,4 miljoo-
naan jäseneen nykyises-
tä 1,35 miljoonasta, sekä 
naisten määrän lisääminen 
jäsenistössä 30 %:iin. (nyt 
24,5 %). Toisena unelma-
na leijonien uskottavuuden 
ja medianäkyvyyden reipas 
parantaminen.Nämä ovat 
aivan samoja asioita, joita 
mekin täällä omissa klubeis-
samme mietimme. 
Palvelu se on enemmän 
kuin unelma, se on identi-
teettimme. (Ja menestys tu-
lee vain tiimityön kautta.)
Ei ole koskaan liian myö-
häistä löytää oma unelma. 

Oletko Sinä löytänyt jo oma-
si?
Minulla niitä on ollut aina ja 
osa on toteutunutkin. 
Leijona-asioissa minun unel-
ma tällä kaudella on saada 
klubiini viisi uutta jäsentä.
Tilaisuudessa annettiin hu-
manitäärinen palkinto And-
rea Bocelille ja kuultiin hä-
nen esittämänä Schubertin 
Ave Maria. Minusta paras 
musiikkiesitys koko aikana.
Yksi kohokohta oli, kun 755 
uutta piirikuvernööriä ase-
tettiin virkaansa. Piirikuver-
nööriparit seisoivat omina 
ryhminään maittain ja kun 
heidät julistettiin virkaansa, 
sininen nauha poistettiin 
takin rintamuksesta. Silloin 
alkoi virallinen kuvernööri-
kausi. 
Kyllä oli hieno hetki olla 
suomalaisena todistamas-
sa tätä tapahtumaa ja olla 
ylpeä kaikista suomalaisista 
piirikuvernööreistä ja erityi-
sesti meidän omasta K-piirin 
piirikuvernööriparista, On-
nista ja Eijasta. Nousimme 
seisomaan, heiluttaen Suo-
men lippujamme ja hurra-
simme.
Matka oli ikimuistoinen. Tun-
nelma, kun istui areenalla 
tuhansien ihmisten joukossa 
ja ajatteli, että kaikki nämä 
ihmiset ovat samalla asialla. 
Minäkin kuulun tähän jouk-
koon. Siinä istuessani tunsin 
kuuluvani oikeaan järjes-
töön. 
Ensikertalaisena kaikki oli 
uutta ja ihmeellistä, monta 
tilaisuutta jäi väliin, kun ei 
tiennyt tai ehtinyt siirtyä pai-
kasta toiseen.
Suosittelen kaikille ainakin 
kerran käymään kansainvä-
lisessä vuosikokouksessa. 
Ei tarvitse olla kielitaitoinen, 
tulkkaukset toimivat hienos-
ti.
Tai sitten voi käydä niin kuin 
minulle, että olen ensi vuon-
na lähdössä Torontoon.

Tuula Väätäinen 
LC Varkaus/Justiina

Hampurimatkaterveiset ensikertalaisen silmin

LEIJONAT REISSUSSA
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TERVEISIÄ LIONS-LIITOSTA

Olisitko voinut kuvitella, että joku Suo-
men suuryritysten pääjohtajista kantaisi 
huolta vähäosaisten asemasta? 
Sunnuntaina 29.9.2013 Helsingin Sa-
nomissa oli artikkeli, jossa OP-Pohjolan 
pääjohtaja Reijo Karhinen kertoi, miten 
yksittäisten ihmisten tarinat satuttavat 
häntä. Niiden vuoksi hän menettää jopa 
yöunensa.  Velkaantuvalla Suomella ei 
ole enää varaa nykymuotoiseen hyvin-
vointiyhteiskuntaan. Jo nyt nähdään, että 
julkisen sektorin palvelujen ulkopuolelle 
jää yksittäisiä henkilöitä ja ryhmiä. 
Toimintaympäristöämme koskevat mul-
listukset ovat vaikuttaneet myös lionsklu-
bien toimintaedellytyksiin. Muutosvauhti 
näyttää yhä vain kiihtyvän, ja meidän on 
kehityttävä jatkuvasti, jotta pysyisimme 
mukana. Perinteitämme kunnioittaen 
on pidettävä yllä muutoshalukkuutta ja         
-kyvykkyyttä.  Ei väkisin, vaan rennolla, 
innostuneella otteella. 
Useista kyselyistä selviää, että suoma-
laiset ovat juuri nyt hyvin kiinnostuneita 
vapaaehtoistyöstä. Yhteisöllisyys ja aut-
tamishalu ovat suurimmat syyt liittyä mu-
kaan lionstoimintaa. Vapaaehtoisena toi-
miessa ei auta vain muita, vaan samalla 
saa myös omaan elämään uutta sisältöä. 
Arvostukset muuttuvat, ja vapaa-ajan 
käyttäminen lionstoimintaan on miele-
käs vaihtoehto. Se tarjoaa mahdollisuu-
den toteuttaa apua tarvitsevien unelmien 
ohella myös omia unelmiamme.

Jäsenistön mielipiteitä 
arvostetaan 
Marras-joulukuussa tehtyyn jäsenkyse-
lyyn saatiin lähes 3.000 vastausta. Kos-
kaan aikaisemmin ei vastaaviin kyse-
lyihin ole ollut näin suurta intoa vastata. 
Tämä osoittaa, että jäsenistö on sitoutu-
nutta ja haluaa vaikuttaa lionstoiminnan 
suuntaan, toteutettaviin aktiviteetteihin ja 
toiminnan kehittämiseen. 
Jäsenistömme mielestä tärkeimpiä koh-
deryhmiämme ovat lapset ja nuoret sekä 
sotiemme veteraanit ja muut ikäihmiset. 
Nämä ryhmät tullaan tulevalla toiminta-
kaudella nostamaan toimintamme kes-
kiöön. 
Viestinnän osalta hyödyllisinä pidetään 
uutiskirjeitä. Myös Lion-lehti luetaan 
tarkkaan ja sitä pidetään hyvänä ajan-
kohtaisen tiedon lähteenä. Koulutuksen 
tarjontaa ja sisältöä pidetään hyvänä. 
Koulutuksiin osallistuttiin varsin aktiivi-
sesti, mutta ehkä pienoista innostamista 

kaivattiin lisää.
Suurimpana kehittämiskohteena pide-
tään ulkoista viestintää. Siinä meillä riittää 
parannettavaa kaikilla tasoilla. Keväällä 
2013 Taloustutkimus Oy:n tekemän sel-
vityksen mukaan lionstoimintaan liitettiin 
sellaisia ominaisuuksia kuin hyväntekijä, 
kansainvälinen, hyödyllinen ja tarpeelli-
nen. Valitettavasti meihin liitettiin myös 
vähemmän mairittelevia ominaisuuksia, 
kuten konservatiivinen, vanhoillinen ja 
suljettu. Hyvin harvoin meihin liitettiin 
ominaisuuksia avoin, nuorekas ja dynaa-
minen.
Lions-brändin rakentaminen on pitkäjän-
teistä työtä. Omista tekemisistämme on 
saatava aikaan hyviä tarinoita, jotka veto-
avat jäsenistömme lisäksi potentiaalisiin 
jäseniin ja muihin ulkoisiin kohderyhmiin.
Jäsenkyselyn mukaan toinen selkeä ke-
hittämiskohde on klubien sisäinen toimin-
ta, etenkin klubikokousten ja -iltojen osal-
ta. Olen rohjennut suositella klubeille ns. 
perinteisten klubikokousten vähentämis-
tä ja niiden tilalle klubi-iltojen käyttöön-
ottoa. Niissä tiedotettavat asiat käydään 
nopeasti lävitse ja loppu aika käytetään 
mielenkiintoisiin klubiesitelmiin, keskus-
teluihin, yhdessäoloon ja viihtymiseen.  
Klubivierailut yrityksiin tai naapuriklubei-
hin antavat lisäarvoa jäsenistölle. Saa-
daan uusia näkökulmia oman elämän 
hallintaan ja vastapainoa työhön sekä 
vapaa-ajan harrastuksiin. 

Nostetaan Lions-periaatteet 
kunniaan
Mielestäni meidän olisi pysähdyttävä 
miettimään lionstoiminnan perusasioita. 
Kaikki muistamme, että Chicagossa toi-
minut 38-vuotias liikemies Melvin Jones 
kertoi paikallisen yrittäjäkerhonsa jäsenil-
le, että heidän pitäisi tehdä muutakin kuin 
keskittyä liiketoimintaan: pyrkiä paranta-
maan asuinpaikkakuntaa ja maailmaa. 
Muut olivat samaa mieltä. Jatkokertomus 
tästä onkin jo sitä historiaa, jonka me tun-
nemme hyvin.
Minulla oli onni saada syvällinen sisää-
najo ensimmäisessä klubissani. Kun olin 
nuori klubin jäsen, kokeneet lionit korosti-
vat minulle muutamia mielestään tärkeitä 
Lions-periaatteita. Olen parhaani mu-
kaan yrittänyt noudattaa niitä.
- Pidä ystävyyttä tavoitteena, ei välikap-
paleena. Tosi ystävyys ei vaadi mitään 
itselleen eikä se ole riippuvainen keski-
näisistä palveluista.

- Auta lähimmäistäsi heidän koettelemuk-
sissaan. Surevat tarvitsevat myötätun-
toasi, heikot ja vaikeuksissa kamppaile-
vat tukeasi.
- Ole varovainen arvosteluissasi, mutta 
antelias kiitoksissasi. Toimi rakentavasti, 
ei hajottaen.
- Toimi aina epäitsekkäästi. Jos sinun 
epäillään menettelevän väärin, käyttäy-
dy silloin lähimmäistäsi kohtaan niin kuin 
toivot hänen käyttäytyvän sinua itseäsi 
kohtaan.
Toivottavasti jaksamme toimia, kuten 
Melvin Jones on ajatellut ja Lions-toimin-
taperiaatteisiimme on kirjattu. Jokainen 
leijona on hyväksynyt periaatteet antaes-
saan Lions-lupauksensa. 

Meitä leijonia tarvitaan 
aikaisempaa enemmän 
Me leijonat haluamme auttaa läheisiäm-
me ja tiedämme, että saamme itsekin 
siitä hyvän mielen ja paljon uusia ystä-
viä. Kaikkien tutkimusten mukaan monet 
ihmiset olisivat halukkaita tulemaan toi-
mintaamme mukaan, kunhan vaan joku 
muistaisi pyytää. Tehdään se! 

Ota vastuu klubisi 
elinvoimaisuudesta
Mielestäni yksi keskeinen periaate klubin 
presidentille voisi olla seuraava ajatus:
”Luovuta klubisi seuraajallesi vahvempa-
na kuin otit sen vastaan edeltäjältäsi.” 
Vahvuus voi tarkoittaa klubin yhteishen-
gen ja aktiivisuuden kehittymistä, jäsen-
määrän kasvua tai kaikkia näitä. Vas-
tuuta tulevasta palveluvoimasta soisin 
kantavan jokaisen lionin, ei pelkästään 
klubin presidentin. Jos ottaisimme tämän 
periaatteen käyttöön kaikissa klubeissa, 
ei meillä olisi hädän päivääkään jäsenke-
hityksen osalta. 
Kvartaalitalouden kyllästyttämät nuoret 
ja keski-ikäiset ja vähän varttuneemmat-
kin haluavat saada elämälleen uutta si-
sältöä. He haluavat osallistua vapaaeh-
toistyöhön. Ihmisille on tärkeää kuulua 
johonkin ryhmään ja olla sen jäsen. Siksi 
lionstoiminnan yhteisöllisyys on monelle 
tärkeä syy liittyä klubiin. Niinpä uskon hy-
väntekeväisyys- ja vapaaehtoisjärjestö-
jen elävän julkista sektoria täydentävinä 
uutta renessanssia. 
Meillä leijonilla on nyt tuhannen taalan 
paikka vahvistaa toiminnastamme mieli-
kuvaa ja tunnetta:
”Tuohon toimintaan minäkin haluan osal-

Arvomaailma muuttuu
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Viime heinäkuussa vie-
tin ikimuistoiset kolme 
viikkoa lionsin vaihdossa 
aurinkoisessa Turkissa. Jo 
ennen matkaa olin aivan tä-
pinöissäni, ja kun sitten 
istuin lentokoneessa mat-
kalla kohti Istanbulin len-
tokenttää, maltoin tuskin 
pysyä paikoillani! Lopulta 
perillä määränpäässäni ta-
pasin Bingölien perheen, 
jonka kanssa asuisin seuraa-
vat 12 päivää.

Matkasta väsyneenä ja vii-
deltä aamulla heränneenä 
automatka öisen Turkin mai-
semien läpi Istanbulista Ça-
nakkalen kaupunkiin me-
ni unenomaisissa tunnelmis-
sa, mutta seuraavana aamuna 
olo oli pirteä. Ensimmäi-
nen asia, jonka aamulla näin 
oli auringossa kimmeltävä 
meri huoneeni ikkunasta kat-
sottuna, ja hetkeä myöhem-
min olinkin uinut elämäni 
ensimmäistä kertaa meressä!

Niinä 12 päivänä tu-
li nähtyä ja koettua kaiken-
laista, ja voin sanoa, että 
turkkilainen vieraanvarai-
suus on vailla vertaa! Ko-
ko naapurusto oli kuin yhtä 
suurta perhettä, johon mi-
nutkin otettiin avosylin vas-
taan. Kommunikoiminenkin 
onnistui, vaikka eivät mo-
net nuoria lukuun ottamatta 
puhuneetkaan englantia, ja 
itse en ennen matkaa osan-

Anna Turunen vaihtarina Turkissa

20

Ensimmäisen aamun ensimmäinen näkymä...

Minä ja Bingölin perhe: siskoni Birce, isäni Levent ja äi-
ti Nurcan

nut sanaakaan turkkia. Eng-
lannin puhujana tunnen 
itseni nyt entistä varmem-

maksi, host-isäni kans-
sa sönkkäsin epämääräistä 
ranskaa. Myös turkkia 

opin hieman, ja kiitok-
set siitä kuuluvat ihanalle 
host-äidilleni.

Kaksitoista päi-
vää kului nopeasti, jon-
ka jälkeen matkani jatkui 
Bursaan, jossa pidettiin 
Lions Clubin yhdeksän-
päiväinen leiri erimaista 
tulleille nuorille. Leiri oli 
täynnä kaikenlaista oh-
jelmaa, ja niinä päivinä 
tuli kyllä nukuttua vähän, 
mutta ei se mitään! Ehdo-
ton kohokohta leirille oli 
kahden päivän matka Istan-
buliin leirin viimeisinä päi-
vinä. Kaupunki oli upea ja 
olisin tahtonut jäädä sin-
ne pidemmäksikin aikaa. 
Mutta kolme viikkoa oli 
kulunut, ja oli kotiin paluun 
aika...

Miljoonakaupunki Istan-
bulin jälkeen kotona Suomes-
sa tuntui todella hiljaiselta, 
mutta arkeen tottui taas 
pian. Onneksi otin pal-
jon kuvia ja kirjotin 
matkapäiväkirjaa koko mat-
kan ajan, ja isäntäperheesee-
ni pidän yhä yhteyttä! Oli 
kyllä aivan mahtavat kolme 
viikkoa!

Kiitos Lions Club Karttula 
olitte suureksi avuksi matka-
ni toteuttamisessa.

 
Anna Turunen

Vireä 50-vuotias 
LC-Suonenjoki 

kiittää juhlaamme muistaneita 
ja muitakin leijonahengessä

Toiminnan tarkoitus

SRI LANKAN LIONS-YSTÄVÄT

Seuran ensimmäisenä ke-
hitysyhteistyökohteena on 
Ratnapuraan rakennettu 
silmäklinikka, joka on lionien 
maailmanlaajuisen Sight 
First II kampanjan jatkotoi-
menpide: Suomen valtion, 
suomalaisten lionsklubien, 
Sri Lankan lionsklubien  
sekä LCIF:n yhteishanke. 
Vapaaehtoinen kehitysyh-
teistyö, jossa lionsperiaat-
teen mukaisesti   jokainen 
seuralle hankittu euro me-
nee valvotusti sovittuun 
kohteeseen. Suomalaisil-
la lioneilla on pitkäaikaiset 
ja laaja-alaiset suhteet Sri 
Lankan lioneihin kummilap-
sitoiminnan kautta. Kantava 
ajatus on tukea hankkeita, 
joita toteuttavat lionit Sri 

Lankassa ja joita pystymme 
valvomaan loppuun asti.
Kampanjoimme myös ke-
räämällä ja kierrättämällä 
käytettyjä silmälaseja jaet-
tavaksi Sri Lankan lionien 
kautta niitä todella tarvitse-
ville.
Seuran tavoite on saada 
aikaan pysyvä muutos klu-
bien ja lionien asenteissa 
ja tukihankkeissa kehitys-
maihin ja ennen kaikkia Sri 
Lankaan. Meille on syntynyt 
suhdepääoma kummilapsi-
toiminnan kautta ja sitä on 
järkevä hyödyntää myös 
jatkossa. Jos olosuhteita 
ja henkilöitä ei tunneta, on 
suuri vaara ,että apu menee 
väärään kohteeseen. Sri 
Lankan avuntarve on suuri, 

joten työtä siellä riittää.
Seuran jäseneksi voivat liit-
tyä lionit, lionsklubit ja yri-
tykset .Jäsenet maksavat 
seuran kokouksen päättä-
män jäsenmaksun, joka on 
vuodessa henkilöjäseneltä 
30 €, klubilta 100 € ja yri-
tykseltä 200 €. Jo 30 eurolla 
voidaan pelastaa yhden ih-
misen näkö.
Viime toimintakauden jäl-
keen seurassa oli kaikkiaan 
311 henkilöjäsentä, 52 klu-
bia ja 5 yritystä. K-piirissä 
henkilöjäseniä oli 17 ja klu-
beja 3.
Kummilapsia on Suomen 
lioneilla ollut tähän mennes-
sä 1750, joista 1000 on jo 
saanut opintonsa loppuun.

Silmäklinikan alueella toimi-
vat lionsklubit ovat sitoutu-
neet yhteistyöhön. Sairaalan 
palvelut ovat yleensä mak-
suttomia. Potilaita on leikat-
tu ensimmäisenä  vuonna  jo 
608, kun tavoite oli 500.
Jäseneksi on kätevintä liit-
tyä Lions-liiton nettisivujen 
kautta . 
Toivon mahdollisimman mo-
nen lionin ja klubin liittyvän 
jäseneksi ja hienoa olisi saa-
da myös yritysjäseniä, joita 
ei piirissämme vielä ole.
Annan mielelläni lisätietoja.
Pekka Saarikko  seuran yh-
teyshenkilö K-piirissä  puh. 
040 541 2695 email pekka.
saarikko@lions.fi

listua, lionstoiminta on kivaa, motivoivaa 
ja innostavaa.”  

Hyvät K-piirin lionit ja puolisot
Lämmin kiitos teille jokaiselle tekemäs-
tänne palvelutyöstä, hyvästä asenteesta 
ja ahkeruudesta. 
Arvostan työtänne paremman huomisen 
puolesta. Toivotan teille hyvää kevättä ja 
jatkuvaa intoa auttaa oman asuinalueen-
ne tukea ja apua tarvitsevia sekä katast-
rofien uhreiksi joutuvia niin Suomessa 
kuin missä päin maailmaan tahansa. 

Toimintamme ehdottomasti tärkein yksik-
kö on klubi. Silloin kun klubi ja sen jäsenet 
voivat hyvin, voi myös koko järjestömme 
hyvin. Toivon, että Savossa säilyy teke-
misen meininki ja innostus myös tulevina 
vuosina.
Näillä ajatuksilla mennään kohti kesää ja 
tulevaa kautta. Voimme luottavaisin mie-
lin suunnata katseemme tulevaisuuteen.

Tuomo Holopainen
Lions-liiton varapuheenjohtaja

TERVEISIÄ LIONS-LIITOSTA

ÄITIENPÄIVÄKONSERTTI
la 10.5.2014 klo 16

IISALMESSA NUORISOTALOSSA
Kirkkopuistonkatu 25

Solisteina Tuomas Miettola ja Tiina Karhu.
Leivoskahvit, vapaa pääsy!

Järjestäjä: Iisalmen Lions-klubit
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LC Vehmersalmi päätti elvyttää päreka-
ton tekotaitoja tänä keväänä.  Talkoilla 
uusitaan laivarannassa oleva kirkkovene-
katoksen pärekatto yhteistyössä Kuopion 
kaupungin kanssa.  
Klubi tapasi viime elokuun Tallinnan mat-
kallaan ladyjen kummitytön Anna-Maria 
Jamsin ja  leijonat kummiveteraanin Rein 
Valmetin, joita muistetaan vuosittain raha-
lahjoituksilla. 
PDG Eero Äijö haastatteli Rein Valmetia 
Tallinnassa, mistä ovat ohessa lyhyet kat-
kelmat. 
Rein Valmet on yksi esimerkki ”Suomen 
pojista” (Soome poisit), joita on kummei-
na usealla klubilla. Hän tuli salaa v. 1943 
Suomenlahden yli pienessä alukses-
sa, jossa oli 20 miestä.  Moottoririkosta 
huolimatta he pääsivät perille ja tulivat 
puolustamaan Suomea vapaaehtoisina.  
Perusteena oli se, että suomalaiset olivat 
puolustaneet Viroa sen omassa vapaus-
sodassa.
Rein Valmet sai sotilasperuskoulutuksen 
Nurmeksessa, jonka kirkossa vannottiin 
sotilasvala.  Aluksi hän taisteli Vuoksen 
rintamalla.  Lisäkoulutusta Rein sai aliup-
seerikoulussa Taavetissa, mutta silloin 
tuli hyökkäys Viipuriin ja hänetkin kutsut-
tiin torjuntataisteluihin.  Viron pääministeri 
kutsui vapaaehtoiset takaisin kotimaa-
hansa, kun neuvostoliittolaiset olivat jo 
Viron rajoilla.  Kotiinpaluu tapahtui saksa-
laisella laivalla.
- Virossa taistelimme Tarton lähellä, sit-
ten Saksassa.  Jouduin vankileirille Vor-
kutaan ja työleirille Viroon, mikä merkitsi 
seitsemän vuoden poissaoloa kotoa.  Ko-
tiin päästyäni sitä ei enää ollut.  Isäni oli 
taistellut Viron vapaussodassa Tarton pii-
rissä.  Isä ja äiti olivat joutuneet Siperiaan.  
Vanhin sisko oli vankeudessa ja nuorin oli 
paennut kotoa.  Kaikki pääsivät aikanaan 
kuitenkin takaisin ja nukkuvat nyt Viron 
mullassa, Rein Valmet muistelee vaikeita 
aikoja.
Iästään (88 v.) huolimatta hän työsken-
telee kaksi päivää viikossa lääkärin apu-
laisena Suomen poikien toimistossa.  
Hänen tehtävänään on pitää yhteyttä ja 
laatia luettelot Suomen pojista ja heidän 
leskistään avustuksen saamiseksi Suo-
mesta.

- Suomen poikia oli 5.8.2013 Virossa 108.  
Rivit ovat harvenneet, sillä sodan päätyt-
tyä heitä oli vielä yli 700.  Heistä paljon 
muutti Amerikkaan ja Kanadaan, jossa 
meitä on lähes saman verran kuin täällä 
Virossa, Rein Valmet toteaa. 
Musiikki kiehtoo Anna-Mariaa
Nyt jo 17-vuotias Anna-Maria Jams on ol-
lut LC Vehmersalmen ladyjen kummityt-
tönä syntymästään vuodesta 1997.  Klubi 
on muistanut häntä vuosittain pienillä 
lahjoituksilla mm. musiikkiharrastuksen 
edistämiseksi. Anna-Maria soittaa useita 
soittimia, joista läheisimmät ovat viulu ja 
kitara.
Viime kesän Viron vierailullamme saim-
me ihailla hänen soittoaan Kuusalussa 
Paju-teatterissa.  Muutaman kerran An-
na-Maria on vieraillut äitinsä Anu Kar-
jatsen kanssa LC Vehmersalmen klu-
bi-illassa.  Kummityttömme on päässyt 
arvostettuun Musiikkikouluun Tallinnassa.  
Koulu kestää neljä vuotta, josta hän on 
käynyt jo puolet.  Myös jatkomahdollisuu-
det ovat hyvät.
Päreitä naulaamaan
LC Vehmersalmi luovutti v. 1980 seura-
kunnalle kuusisoutuisen kirkkoveneen ja 
kunnan hoitoon veneen säilyttämiseen 
rakentamansa pyöröhirsien venevajan.  
Nyt vajan pärekatto on tullut kolmannen 
kerran uusimisikään.  Siinäpä on tiedossa 
nykyisille leijonille mahtavat pärekattotal-
koot.  Vajassa on vielä tuolloinen kirkko-

vene, tosin rapistuneena ja kunnostusta 
kaipaavana.  Eipä ole aktiviteeteista puu-
tetta... 

Hannu Lintunen

Kummityttömme Anna-Maria Jams yh-
dessä äitinsä Anu Karjatsen kanssa Pa-
juteatterin ovella.  Tytärtä ja äitiä yhdistää 
teatteriharrastus. Kuva: HL

Päreitä kainalossa ja kummeja

KATONTEKIJÄT

LC Vehmersalmen veteraanikummi, 
”Suomen poika”,  Rein Valmet PDG 

Eero Äijön haastateltavana.  Kuva: HL
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Savontie 13, Pieksämäki | www.poleeni.fi 
Poleenin Lippupalvelu ma-pe klo 10-17 ja 
tuntia ennen esitystä puh. 0400 855 614

Klassisen musiikin konsertti 
suoraan Italiasta!

VERDI MEETS WAGNER
Massimo Lambertini, piano
Francesca Micarelli, sopraano
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POLEENIN TEATTERI ESITTÄÄ:

TEKSTI: 
ALEKSIS KIVI
OHJAUS JA DRAMATISOINTI:
JUHANI JOENSUU
PUVUSTUS JA LAVASTUS:
SUSANNA POHJALAINEN
MUSIIKIN SOVITUS: 
MERJA JAUHIJÄRVI

OIKEUDET:
SUOMEN NÄYTELMÄKIRJAILIJALIITTO

NUMMISUUTARIT
27.2.-26.3.

Aikuisen naisen iskuvoimaa!

JONNA TERVOMAA

11.3.
klo 19

14.3.
klo 19
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