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Kauppaan tai kokousta-
maan lähtiessä maski kas-
voille kuin pankkirosvolle 
naamari. Ihan pikkuisen 
alkaa jo nyppiä tämä hom-
ma. Voisipa melkein sanoa, 
että ainoa hyvä puoli tässä 
on se, että ihmisten silmät 
tulevat tutuiksi, kun naa-
masta ei juuri muuta näy.
Molekyylibiologi Jason 
McLellan väitti The New 
Yorker -lehdessä, että ko-
ronaviruksella on käytös-
sään vain rajallinen määrä 
mutaatioita, joiden avulla 
se voi väistellä immuu-
nisuojaa. Viruksen kan-
nalta hyödyllisin mutaatio 
on kehittynyt itsenäisesti 
sekä eteläafrikkalaisessa 
että brasilialaisessa muun-
noksessa. Nimekseen se 
on saanut E494K. McLel-
lanin mukaan virus ei voisi 
sitä pahempaa enää kek-
siä. Jos tuohon uskoisi, 
niin korona loppuisi, kun 
E494K saataisiin rokotteilla 
tuhotuksi tai muulla tavoin 
nujerretuksi. Suomalaiset 
tutkijat ovat kuitenkin sitä 
mieltä, että mutaatioiden 
määrä vain lisääntyy.  Oi-
keasti tekisi jo mieli uskoa 
tuota McLellania, niin olisi 
toivoa, että tämä kurimus 
joskus loppuu.

Millainen rokote sitten voi-
taisiin keksiä, että lionstoi-
minta saataisiin kiinnosta-

maan myös nuoria ihmisiä? 
Rokote, jonka avulla klu-
beihin alkaisi olla tunkua 
uusista jäsenistä, kuten 
vielä reilu kymmenen vuot-
ta sitten oli. Ainakin kaudel-
la 2007-2008 Iisalmi/Yläsa-
vottariin oli pyrkijöitä siinä 
määrin, että kokouksessa 
piti tehdä päätös, ettei klu-
bin jäsenmäärä saa kasvaa 
yli 45. Vieläkö heillä lie tuo 
päätös voimassa…

Siilinjärvi/Sandelsissa taas 
on keksitty kutsua koolle 
nuoriso ja kuulostella, mitä 
he toiminnalta haluavat. 
Kun Johannes Eskelinen 
kertoi asian puhelimessa, 
kysyin että miten te saatte 
nuorison tulemaan. Johan-
nes vastasi, että kutsu-
malla klubin neljänkympin 
hujakoilla olevat jäsenet 
paikalle. Tämä on hyvä uu-
tinen! Eivät minkään klubin 
jäsenet ole vanhoja, kes-
ki-ikäisiä korkeintaan. Tällä 
positiivisella asenteella olisi 
hyvä jatkaa eteenpäin.
Jäsenkatoon yritetään vai-
kuttaa kaikin keinoin monilla 
paikkakunnilla. Esimerkik-
si alue ykkösen kakkos-
lohkossa, johon kuuluvat 
klubit Iisalmi, Porovesi, 
Koljonvirta, Yläsavotta-
ret ja Lapinlahti/Viertäjät, 
käynnistettiin tammikuussa 
Radio Sandelsissa Leijo-
navartit. Klubit esittäytyvät 

vuorokuukausin ja kertovat 
omasta toiminnastaan. Jo-
kaisessa vartissa on myös 
tietoisku lionstoiminnasta 
ja tietenkin musiikkina soi 
Leijonahenki. Ohjelmasta 
on tullut positiivista palau-
tetta muistakin piireistä. 
Jos Sandelsin kuuluvuus-
alueen klubeja kiinnostaa 
tulla syksyllä mukaan, otta-
kaapa minuun yhteyttä.

Suomessakin on tekeillä 
piirijakouudistus, joka ote-
taan virallisesti käyttöön 
1.7.2023. Piirit vähenevät 
yhdeksään ja näin ollen 
K-piiri yhdistyy H-piirin 
kanssa ja suurenee tuonne 
itärajalle asti. Uuden piirim-
me nimeksi tulee FI4. Tällä 
toiminnalla saadaan piirin 
jäsen- ja klubimäärä sellai-
selle tasolle, että toiminta 
voi tehokkaammin jatkua. 
Ja jos olen tulkinnut pikku-
lintujen laulun oikein, niin 
samassa yhteydessä myös 
piirikuvernöörin virka kokee 
uudistuksia.

Monissa klubeissa mieti-
tään lopettamista tai mah-
dollisesti yhdistymistä jon-
kin toisen klubin tai peräti 
koko paikkakunnan klubien 
kanssa. Jututin Kari Rä-
sästä, joka alue nelosen 
kakkoslohkon vetäjänä 
auttoi Leppävirtaa ja Lep-
pävirta/Unnukkaa yhdisty-

misessä. Kari kertoi, että 
homma toimi oikeasti niin, 
että Unnukka lopetti toi-
mintansa ja sen halukkaat 
jäsenet siirtyivät LC Lep-
pävirtaan, josta samalla tuli 
yhteisklubi. Jos klubi ei tee 
itsenäistä päätöstä lopet-
tamisestaan, vaan haluaa 
neuvotella paikkakunnan 
muiden klubien kanssa, 
kannattaa ensiksi miettiä, 
mikä klubeista lopettaa. 
Vasta sitten ruvetaan kaik-
kien paikkakunnan klubien 
kanssa miettimään yhteisiä 
säveliä. 

Itse toivoisin, että klubit 
odottaisivat tämän koro-
na-ajan ohi, tekisivät mitä 
rajoitteilta pystyvät ja vas-
ta sitten tilanteen norma-
lisoiduttua päättäisivät 
lopettamisesta tai jatka-
misesta. Moni ihminen on 
tänä epänormaalina aika-
na saanut apua ja tajunnut 
auttamisen merkityksen. 
Leijonilla saattaa tulevina 
vuosina olla kuitenkin jä-
senkasvua odotettavissa, 
kun aktiviteetteja voidaan 
jälleen järjestää ja tarjota 
uusille jäsenille muutakin 
kuin nettikokoustamista.

Airi
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Hei kaikille

Olemme päässeet tässä 
jo kevään kynnykselle ja 
piirimme toimintakausi on 
pian viimeisellä neljännek-
sellä. Tässä kohtaa haluan 
palata hieman taaksepäin 
ja kertoa omista tuntemuk-
sistani kuluneesta kaudes-
ta.

Edellisen kauden loppu-
puoli oli suuresti koro-
naviruksen sävyttämä, 
Covid-19 alkoi silloin jo 
vaikuttaa meidän toimin-
taamme ja mm. piirimme 
vuosikokous Pieksämäellä 
jouduttiin perumaan. 

Kansainvälinen vuosikoko-
us Singaporessa peruuntui 
ja perinteinen kuvernöö-
rivala siirtyi verkossa teh-
tävään versioon. Se kyllä 
toteutui hyvin, mutta ei 
valitettavasti jäänyt yhtä 
painavasti mieleen kuin 
miten olisi jäänyt, jos oli-
simme päässeet tekemään 
sen Singaporessa yhdessä 
kokoukseen osallistuvien 
elektien kanssa. 

Syyskausi pääsi kuitenkin 
alkamaan melkein normaa-
lioloissa, kun kesän aikana 
korona oli lähes poissa. 

Klubit aloittelivat toimin-
taansa ja aloitin vierailut 
suunnitellusti. 

Syksyllä järjestettiin myös 
diabeteskävelyjä eripuolilla 
piiriämme ja monet klubit 
osallistuivat tapahtuman 
järjestämiseen yhteistyös-
sä paikallisten diabetesjär-
jestöjen kanssa. Muutamil-
la paikkakunnilla oli myös 
mukana muita järjestöjä 
tekemässä tapahtumaa, jo-
ten yhteistyö meidän sekä 
muiden järjestöjen kanssa 
oli hieno osoitus toiminta-
tavasta, jota kannattaa jat-
kossakin tehdä.

Usealla klubilla olisi ollut 
myös juhlavuosi kuluneella 
kaudella, pyöreitä vuosia, 
40, 50 ja 60 vuotta  tuli täy-
teen, mutta juhlia ei ole voi-
tu järjestää koronan vuoksi. 
Onnittelen kuitenkin jo-
kaista klubia merkkipäivän 
johdosta ja kunhan tämä 
tilanne jossain kohtaa tulee 
lähelle normaalia, niin juhlat 
kannattaa kuitenkin pitää. 
Klubit ja niiden jäsenet ovat 
sen ansainneet.

Piirimme jäsenkehitys on 
valitettavasti jatkanut las-
kuaan ja kuluneella kaudel-
la lopettaneita klubeja on 
neljä, joista tosin kaksi siir-
tyi viime kauden puolelta 
rasitteeksi kuluvan kauden 
lukemiin. Kolikolla on kui-
tenkin aina kaksi puolta ja 
uusia lioneita on tullut toi-
mintaamme mukaan, siitä 
suuret kiitokset ja onnittelut 
näille klubeille.

Yhtenä lionstoiminnan uu-
distamiseen tähtäävänä 
toimenpiteenä aloitimme 
valtakunnantasolla suunni-
tella piirijaon muuttamista, 
jotta kaikki piirit olisivat toi-
mintakykyisiä ja tasavertai-
sia.

Pallon laittoi liikkeelle liiton 
puheenjohtaja Matti Rei-
jonen. Hän ehdotti Porin 
kuvernöörineuvoston ko-
kouksen yhteydessä kuver-
nööreille projektia, jota oli 
jo yritetty muutama kerta 
siinä onnistumatta. Porissa 
kaikki kuvernöörit halusivat 
ottaa härkää sarvista kiinni 
yhteistuumin ja kääriä hi-
hat, jotta tämä työ saatai-
siin alkuun ja sen mukaan 
myös valmiiksi.

Kokoonnuimme Tampe-
reella loka-marraskuun 
vaihteessa ja teimme har-
tiavoimin töitä saadak-
semme ehdotuksen aikaan 
koko Lions-Suomen uudes-
ta piirijaosta. Kartta lattial-
la, kuvernöörit vuorollaan 
laittoivat neuloja merkiksi 
klubien sijoittelusta maas-
samme. Kun viikonloppu 
oli ohi, niin ensimmäinen 
esitys uudeksi piirijaoksi 
oli valmis julkaistavaksi.

Yhdessä sovittiin, että ku-
kin kuvernööri tahollaan 
viestii asiasta mahdolli-
simman laajasti omassa 
piirissään ja sen pohjalta 
tulevat kommentit kentältä 
käsiteltäisiin myöhemmin 
yhdessä.

Useita sähköpostikeskus-
teluja ja pilvikokouksia 
käytiin. Savonlinnassa ko-
koonnuttiin 2.-3.1.2021, 
osa kuvernööreistä oli pai-
kan päällä ja muutamat 
osallistuivat etäkokousjär-
jestelmiä käyttäen. Kes-
kustelimme palautteista 
ja muokkasimme ensim-
mäistä esitystä. Tässä vai-
heessa näytti jo hieman 
hankalalta joidenkin piirien 
osalta. Pääsimme kuiten-
kin jonkinlaiseen yhteisym-
märrykseen ja uudelleen 
modifioitu esitys näki päi-
vänvalon.

Petri Lappi katselee kansainvälisen presidentin, Jung-Yul 
Choin, webinaaria ja vannoo piirikuvernöörivalan virtuaa-
lisesti.
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Viestintä kentälle jäi taas 
jokaisen kuvernöörin har-
teille. Jotta tieto varmasti 
saavuttaisi mahdollisim-
man monet, pidettiin we-
binaari kaikille jäsenille 
11.1.2021, jossa esiteltiin 
koko prosessi ja palauttei-
den perusteella modifioitu 
piirijakoesitys. Mutta täs-
säpä kohtaa peli muuttui 
entistä haastavammaksi. 
Kolmesta piiristä tuli eril-
liset pyynnöt saada tulla 
kuulluiksi, joten pidimme 
etäkokouskuulemiset näi-
den piirien ja piirijakotyö-
ryhmän kanssa, jotta kaikki 
saavat sanoa mielipiteensä 
asiasta.

Lisäksi piirijakotyöryhmä 
sai yhteyden Englantiin se- 
kä Ruotsiin, joissa vastaa-
vanlainen uudistus oli tehty 
joitakin aikoja sitten. Myös 
päämajaan saatiin viimein 
yhteys ja sieltä selviteltiin, 
kuinka tämä prosessi ja 
siihen liittyvät päätökset 

menevät. Tässä kohtaa tuli 
muutos päätösprosessiin, 
kun saimme tietää, että 
piirijaon valtakunnallinen 
uudistus päätetäänkin vuo-
sikokouspäätöksenä ja lä-
pimenoon riittää yksinker-
tainen ääntenenemmistö.

Palautteet käytiin ao. pii-
rien kanssa läpi ja niitä 
käsiteltiin kuvernöörineu-
voston kokouksen yhtey-
dessä 5.-7.3.2021. Osa 
kuvernööreistä sekä liiton 
puheenjohtaja kokoontuvat   
Kuopiossa ja ne, jotka eivät 
päässeet paikalle, olivat 
etänä mukana kokoukses-
sa. Lauantai-iltapäivänä 
käytiin läpi kuvernöörien 
sekä liiton puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan 
mielipiteitä henkilökohtai-
sesta näkökulmasta sekä 
kuvernöörien tietoon an- 
nettuja kommentteja ja eh-
dotuksia. Sunnuntaille jäi 
ratkaisun etsiminen sol-
muun menneelle tilanteelle. 

Yhdessä aloitettiin piirien 
läpikäyminen ja erityisesti 
keskityttiin niihin piireihin, 
joista oli tullut eniten nega-
tiivista palautetta hanket-
tamme kohtaan. Loppujen 
lopuksi, kun piirien mie-
lipiteitä käsiteltiin tiheällä 
kammalla totesimme, että 
meidän oli äänestettävä 
kahdesta vaihtoehdosta. 
Prosessin päätteeksi pää-
simme lopputulokseen, 
jonka kaikki kuvernöörit 
pystyivät hyväksymään 
ja tulevat esittämään sen 
omissa piireissään. Pii-
rijakoesitys etenee nyt 
Lions-liiton hallitukseen ja 
sieltä sitten ylimääräiseen 
virtuaaliseen KVN-kokouk-
seen, josta esitys etenee 
MD-107 vuosikokoukseen.

Klubivierailuja tein kulu-
valla kaudella tähän men-
nessä 26 klubissa ja kiitän 
jokaista klubia yhdessä ja 
erikseen, että sain vierailla 
teillä. Kiitos vieraanvarai-

suudestanne. Vierailut ovat 
parasta antia tässä virassa 
ja tietenkin myös se, kun 
voi nähdä klubien ja jäsen-
ten omistautumisen hyvän 
tekemiseen. Klubien akti-
viteetit ovat olleet todella 
tiukassa ja jakovara rahal-
liseen tukemiseen eri koh-
teisiin on ymmärrettävästi 
vähentynyt. Palvelupuolella 
on ollut hiljaisempaa ko-
ronarajoituksista johtuen ja 
monet klubit ovat joutuneet 
pitämään taukoa tapaami-
sista. Kuitenkin jonkin ver-
ran on saatu aktiviteetteja 
tehtyä. Esimerkiksi Nenä-
päiväkeräykseen osallistui 
useita klubeja piirissämme.

Talvinen aktiviteetti nuori-
solle eli Lasten Leijonahiih-
to, olisi ollut tänä vuonna 
erinomainen tapahtuma 
järjestää, kun lunta on vaik-
ka naapureille jakaa, mutta 
korona estää pääsääntöi-
sesti tämänkin aktiviteetin 
järjestämisen. Tosin muu-

Piirijakosuunnittelua Tampereella, DG:t Pete, Erkki, Antero ja Markku merkitsevät piiriensä klubeja kartalle.
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Kuvernöörit ja CC Kuopiossa sekä loput etänä taululla.

tamilla paikkakunnilla on 
voitu ja onnistuttu järjes-
tämään tapahtuma turval-
lisesti varotoimia hyväksi 
käyttäen. Jatketaan tätä 
ensi kaudella ja toivotaan, 
että tilanne menisi silloin jo 
lähemmäksi normaalia elä-
mää.

Tuleva  vuosikokouskin   
Pieksämäellä jouduttiin 
perumaan pahentuneen 
koronatilanteen vuoksi ja 
nyt olemmekin jännän ää-
rellä, kun pidämme piirim-
me vuosikokouksen etä- 
kokouksena sähköisiä jär- 
jestelmiä käyttäen. Äänes-
tyksetkin tullaan suoritta-
maan sähköisesti OpaVo-
te-ohjelmistoa hyödyntäen 
kokouksen aikana. Olkaa 
aktiivisia ja osallistukaa ko-
koukseemme.

Kuluvan kauden juhla ja pal- 
kitsemiset tullaan pitämään 
todennäköisesti samalla 
konseptilla kuin tänäkin 
vuonna, eli ensi kauden 

aloitustapahtuman yhtey-
dessä lopettelemme kulu-
neen kauden. Se jää sitten 
nähtäväksi onko loppuke-
sästä mahdollista järjestää 
yhteinen tapahtuma.
Toivotan kaikille klubeille ja 
sen jäsenille oikein hyvää 
loppukautta ja toimitaan 
hyväntekemisen saralla 
niin hyvin kuin voidaan, ra-
joituksia noudattaen. 

Pysytään terveinä ja odo-
tetaan vuoroamme roko-
tusten edetessä kullakin 
paikkakunnalla.
 
Tee hyvää – Jaa hyvää.
Kehitä, Osallistu, Suvait-
se, Kiitä.

 Pidetään tassut töissä.
 Petri (Pete) Lappi
 Teidän piirikuver-

nöörinne

Kansainvälinen johtajamme Heimo Potinkara jakaa meille kansainvälisen presidentin pins-
sit Porissa kuvernöörineuvoston kokouksessa. DG_Tuula Rantaeskola H-piiristä (vas.), 
DG_Antero Stenius I-piiristä, DG Petri Lappi K-piiristä, DG_Arto Harju-Autti L-piiristä ja 
ID Heimo Potinkara.  Kuva: Anna-Kaisa Jansson

Kaikki kuvernöörit ulkokuvassa ja hyvä mieli oli kaikilla.
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Hyvät leijonat
Mitä olisinkaan tehnyt il-
man koronaa? Omalta koh-
daltani vastaan, että olisin 
matkustanut ympäri maata 
erilaisiin liiton, piirien ja jopa 
kansainvälisiin kokouksiin, 
osallistunut merkkijuhliin ja 
edustanut Suomen leijonia 
eri tilaisuuksissa. Paljon on 
jäänyt kokematta ja kauden 
toinen puolisko näyttää su-
juvan samanlaisesti. Tie-
dossa ei ole yhtään fyysistä 
kokoontumista, kaikki on 
peruutettu.

Mitä tämän vallitsevan ti-
lanteen aikana on tapah-
tunut? Lions-aate ei ole 
antanut periksi, vaan toi-
minta jatkuu edelleen toi-
sessa muodossa. Viime 
kaudella opettelimme pi-

tämään kokouksia interne-
tin kautta ja tällä kaudella 
pääsääntöisesti. Hyvänä 
esimerkkinä on liiton vuosi-
kokous kesäkuussa, johon 
osallistui 700 edustajaa. 
Se oli ensimmäinen suuri 
kokouksemme, mutta on-
nistui erinomaisesti. Jat-
kona oli viikonlopun mittai-
nen yhteispohjoismainen 
NSR-vuosikokous tam-
mikuussa, joka noudatteli 
täysin fyysisen kokouksen 
ohjelmaa, jossa oli puhei-
ta, musiikkia, seminaareja 
ja niihin liittyviä työpajoja 
ja tietysti vuosikokous pää-
töksineen. Kaikki äänes-
tettävät asiat hyväksyttiin. 
Erityisesti säännöt ja me-
nettelytapaohjeet täytyy 
hyväksyä yksimielisesti, 

mikä toteutuikin. Päätösten 
perusteella NSR-toiminnan 
kehittämistä voidaan poh-
joismaissa jatkaa hyvässä 
yhteishengessä. Osallistu-
jia oli yli 400 ympäri maa-
ilmaa, jotka pohjoismaa-
laisten lisäksi kehuivat 
järjestelytoimikunnan am-
mattitaitoa ja minuuttiaika-
taulun mukaista ohjelman 
hallintaa.

Koska kaikki fyysiset ta-
paamiset oli peruutettu, 
oli aika päivittää vanhoja 
ohjeita. Ensimmäiseksi laa-
dittiin dokumentti lionstoi-
minnan selkeyttämisestä, 
joka selvittää klubin, pii-
rin, liiton ja kansainvälisen 
järjestön välisiä sidonnai-
suuksia, velvoitteita ja vas-
tuita. Se on tehty kaikkien 
klubijäsenten luettavaksi 
yhteenvetona, miten lions-
toiminta toimii. Dokument-
ti löytyy liiton kotisivuilta 
koulutusosiosta. Seuraa-
vaksi päivitettiin klubin ja 
piirin mallisäännöt. Suurin 
peruste oli etäkokousten 
salliminen sääntömääräi-
sissä kokouksissa. Tämän 
johdosta kaikkien piirien 
ja klubien on päivitettä-
vä omat sääntönsä, jotta 
sääntömääräiset kokouk-
set voidaan pitää inter-
netin kautta tarvittaessa. 
Valtioneuvoston antama 
poikkeusohje sääntömää-
räisten kokousten pitämi-
seksi yhdistyksille päättyy 

30.6.2021, minkä jälkeen 
sitä ei enää jatketa. Sään-
töjen päivittäminen malli-
säännöiksi kestää usean 
kuukauden ajan ja ne ovat 
saatavissa liiton sivuilta. 
Tällä hetkellä liiton sään-
nöt ja menettelytapaohjeet 
sekä ansiomerkkiohje ovat 
hyväksymiskierroksella, 
minkä jälkeen tärkeimmät 
dokumentit on päivitetty.

Todennäköisesti tämän 
kevään piirien piirikoko-
ukset joudutaan pitämään 
netissä. Samoin harkitaan 
liiton vuosikokouksenkin 
siirtämistä nettiin, mitä on 
suunniteltu risteilynä Tu-
rusta Tukholmaan ja takai-
sin. Elämme nyt määrää-
mättömän ajan sähköisten 
välineiden kanssa kom-
munikoiden ja suojaten 
itseämme viruksilta. Ter-
veellisempää tulevaisuutta 
odotellessa voimme kui-
tenkin toteuttaa erilaisia 
ympäristöaktiviteetteja, 
suorittaa pieniä palvelui-
ta vanhuksille, sairaille tai 
vammaisille ja puhua nii-
den suorittamisesta ulko-
puolisille siinä toivossa, 
että saamme heidät kiin-
nostumaan palveluista ja 
mahdollisesti liittymään 
leijonalaumaamme. Nou-
dattakaa viranomaisohjeita 
ja suojatkaa itsenne viruk-
silta.

Matti Reijonen 
Lions-liiton

puheenjohtaja

Lions-liiton puheenjohtaja Matti Reijonen
kausi 2020-2021
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TARJOLLA ARJA

Piirikuvernöörielektin esittely

Kiinnostuin lionstoiminnas-
ta 1900- ja 2000 -lukujen 
vaihteessa. Tapasin oman 
alani seminaarissa ame-
rikkalaisen lääkärin, jonka 
puvuntakin kauluksessa oli 
erikoinen merkki. Kysyin 
merkistä ja hän alkoi tosi in-
nokkaasti puhumaan lions- 
järjestöstä, klubistaan ja 
lionstoiminnasta. Ihastuin 
järjestöön ja sen toimin-
taan. Tuo kohtaaminen in- 
nosti muutamia vuosia 
myöhemmin G-piirissä ole-
maan mukana perustamas-
sa uutta lionsklubia. Sama 
innostuminen ja ihastumi-
nen lionstoimintaan on jat-
kunut. 

Klubeilla on piirissämme 
monenlaisia mahtavia akti-
viteettejä ja palveluja. Kiitos 
siitä klubeille ja ennen kaik-
kea jäsenille. Olen kertonut 
onnistumisista kysyjille sa-
moin kuin amerikkalainen 
omistaan, innostuneesti ja 
ihaillen. Ajatelkaa sitä kii-
tollisuutta ja hyvää mieltä, 
mitä avun tai palvelun vas-
taanottajat tuntevat. Pieni 

apukin voi helpottaa paljon. 
Muistan mm. Lapinlahden 
parkour-puiston avajaiset 
ja lasten sekä vanhempien 
ilon ja kiitollisuuden. Rie-
mulla ei ollut rajaa. 

Meillä on ollut haasteellinen 
vuosi takana. Pandemia on 
sulkenut tapahtumia ja es-
tänyt kokoontumisia. Poik-
keustilanne on vaikuttanut 
myös jäseniin, palveluun 
ja toimintaan. Nyt tarvi-
taan innokkuutta tulevan 
kauden presidenteiltä ja 
klubien hallituksilta koota 
jäsenistö toimimaan, otta-
maan suunnitteluun siirty-
neitä tapahtumia ja innos-
taa jäseniä Lions-arvojen 
mukaiseen toimintaan. Toi-
votaan ensi kaudesta roko-
tuskattavuuden myötä pa-
rempaa ja lionstoiminnan 
jatkuvuutta tukevaa. Meitä 
vapaaehtoisia tarvitaan en-
tistä enemmän. 

Ensi kausi alkaa klubikäyn-
neillä ja niitä on enemmän 
kuin varakuvernöörikausi-
na. Klubit saavat kuvernöö-

rien vierailulistat elokuun 
lopulla. Jos klubivierailu ei 
sovi, ottakaa yhteyttä ajois-
sa vierailijaan. Jos vierailul-
le haluatte mukaan jonkun 
toisen piirihallituksen toimi-
jan, esimerkiksi  LCIF-koor-
dinaattorin tai palvelujohta-
jan (GST), kertokaa asiasta 
ennen kokousta kuvernöö-
rille ja piirihallituksen edus-
tajalle. 

Toivon kaikkien klubien 
käynnistävän toimintansa 
tulevan kauden alkaessa. 
Toimimme valtakunnalli-
sesti ja alueellisesti annet-
tujen ohjeiden mukaisesti. 
Pidetään huolta itsestäm-
me, läheisimmistämme ja 
klubimme jäsenistä, jos 
joku apua tarvitsee.  
Jatketaan luotettavaa ja ih-
misläheistä lionstyötä pal-
veluhaluisesti talkoohen-
gellä ja paikallisella tasolla.

Arja Kekoni 
piirikuvernöörielekti
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TARJOLLA HANNU

Ehdolla ensimmäiseksi varapiirikuvernööriksi
Olen Hannu Smolander, LC 
Tuusniemi. Tällä kaudella 
olen ollut toisena varapiiri-
kuvernöörinä 107 K-piiris-
sä.

Kauden alkupuolella vierai-
lin niissä klubeissa, joissa 
minun piti käydä. Klubeissa 
minut otettiin lämpimäs-
ti vastaan. Klubijäsenet 
kertoivat omasta toimin-
nastaan ja myös kyselivät 
mahdollisia lionstoimintaan 
liittyviä asioita.

Kaikilla klubeilla on ollut 
aktiviteetteja, mutta korona 
on rajoittanut suurempien 
tapahtumien järjestämistä. 
Tämän vuoden puolella osa 
klubeista on siirtynyt ta-
paamisissa etäyhteyksille. 

Tällä kaudella K-piirissä 
jäsenmäärä on vähentynyt 
tähän mennessä reilulla sa-
dalla jäsenellä ja samaan 
aikaan neljä klubia on lo-
pettanut toimintansa. Tämä 
on huolestuttava suunta, 
yhtenä syynä tähän on ollut 
jäsenten ikääntyminen.

Uusia nuoria jäseniä on 
ollut vaikea saada lions-
toimintaan. Mielestäni loh-
kojen toiminta tulisi saada 
aktiivisemmaksi, osa loh-
koista toimii hyvin, osalla 
toiminta on ollut hiljaista. 

Joissakin lohkoissa lohkon 
puheenjohtajan saaminen 
on ollut vaikeaa.

Viime syksynä kuvernöö-
rineuvosto päätti aloittaa 
piirijakouudistuksen. Syynä
tähän oli, että osalla piireis-
tä jäsenmäärä on alle vaa-
ditun 1250 jäsenen, näin on 
myös K-piirissä. Suomeen 
tulisi 9 piiriä nykyisen 14 
piirin sijaan. Itä-Suomessa
nykyisistä K-piiristä ja 
H-piiristä tulisi uusi FI4-pii-
ri. Minä kannatan tätä uu-
distusta ja toivottavasti 
uudistus toteutuu. Tällä 
hetkellä osa piireistä vas-
tustaa uudistusta.

Piirien 2.VDG:t ovat talven 
aikana keskustelleet lions-
asioista etäyhteyksillä. Täl-
lä hetkellä keskusteluissa 
on ollut piirijakouudistus. 
Näihin tilaisuuksiin minäkin 
olen osallistunut, on ollut 
mielenkiintoista, kuinka eri 
piireissä asioihin suhtaudu-
taan.

Viime vuoden puolella osal-
listuin 2.VDG:n koulutuksiin 
Porissa ja Tampereella ja 
etäyhteyksillä kaksi kertaa 
tänä vuonna. Kuvernöö-
rineuvoston kokoukseen 
osallistuin Porissa elokuus-
sa ja sen jälkeen etäyhtey-
dellä kaksi kertaa.

Hannu Smolander 
2. VDG

Liput 25 € Musiikkikeskukselta ja LC-Kalakukon jäseniltä.
Konsertin tuotto kuopiolaisille vammaisille lapsille ja nuorille.

Ossi Jauhiainen
Veli-Pekka Varpula

Kristiina Brask
Piia Rytkönen

Heikki Mononen

Tahdistin Orkesteri
joht. Harri Hyppölä
Alavan kirkkokuoro

Houseband

LC-Kuopio Kalakukko 

40-vuotisjuhlakonsertti
 

Kuopion Musiikkikeskus ke 24.11.2021 klo 19
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TARJOLLA JUHA

Luottava katse horisonttiin ja kalastusharrastukseen
LC Siilinjärvi/Sandels klu-
bin kannattamana ja 107 
K-piirin muutamien lionien 
rohkaisemana olen ehdolla 
K-piirin 2. VDG:ksi. Olen 
toiminut Sandels-klubissa 
1993 – 2000 ja uudelleen 
2016 lähtien.  Klubitoimin-
nassa eri vastuutehtävät 
ovat tulleet tutuiksi ja kol-
men eri presidenttikaute-
ni osalta piirikuvernöörit 
ovat katsoneet tehtävien 
hoitamisen ansiokkaak-
si. Kaudella 2019 – 2020 
toimin 2. alueen 1. lohkon 
puheenjohtajana. Lionstoi-
minnan olen kokenut mie-
lekkääksi eri muodoissaan 
paikallisesti, kansallisesti ja 
kansainvälisesti. Vastaavaa 
ymmärrän kokeneen seit-
semän klubiini liittyneen 
lionin, joiden kummi olen ja 
ko. lionit ovat edelleen mu-
kana toiminnassa, osa pit-
kän aikaa. Lionstoiminnan 
elävyyden ja yhteiskunnal-
lisen kantavuuden säilymi-
nen on pitkältä ajalta tuo-
tu esiin. Tuore Lions-liiton 
tekemä jäsenkysely antaa 
pohjaa löytää muutostar-
peita ja innovaatioita; sa-
malla varmasti tarkentaen 
lisäpohdinnoissa keinoja. 
Ihmisläheiset ja näkyvät 
sekä näkyviksi tehdyt toi-
memme ovat ilmeinen ydin 
lioneille ja puolisoille.  Pal-
velutarpeita on Suomessa, 
klubien lionien ja puolisoi-
den voimavarojen puit-
teissa erimuotoinen aut-
taminen ja tukeminen on 
mahdollista. Odotammeko 
avustushakemuksia, päät-
telemmekö itse mitä avus-
taa vai haemmeko kohteita 
aktiivisesti muiden tahojen 
kuulemisen kautta? Tapo-
ja on, mutta muilta kuullut 
tarpeet tuottanevat niitä ai-
doimpia tarpeita. Yksi klubi 
toteuttaa jotain, muutaman 

klubin yhteistoiminta tekee 
enemmän ja koko piiri pal-
jon. Näkyvyys on tänä päi-
vänä ”netissä” unohtamat-
ta perinteisiä infokanavia 
– näkyvyys tuo toiminnasta 
kiinnostuneita jäseniä. 

Taustaltani olen 62-vuo-
tias syntyperäinen kuo-
piolainen, varttunut Veh-
mersalmella, asunut 31 
vuotta Siilinjärvellä ja tuo-
re paluumuuttaja Kuopion 
Saaristokaupunkiin loka-
kuusta 2020 alkaen. Am-
mattini on lääkäri, erikoisa-
lana psykiatria. Työpaikka 
Kuopion yliopistollisessa 
sairaalassa, siellä valta-
osin Julkulan sairaalassa 
osastonylilääkärinä. Toi-
min asiantuntijatuomarina 
Itä-Suomen hallinto-oikeu-
dessa.  Varhemmassa his-
toriassa yhteiskunnallinen 
aktiviteetti toteutui opis-
kelija-aineyhdistyksissä ja 
Suomen lääkäriliiton Kuo-
pion paikallisosastossa 
neljän vuoden ajan. 

Oma perhe käsittää ny-
kyään puoliso Kaisan ja 
Selma-koiran, rodultaan 
vehnäterrieri. Neljä las-
tamme ovat niin sanotus-
ti omillaan, lapsenlapsia 
on tiiviisti ilonamme neljä 
pienokaista. Vapaa-ajan 
menoissa luonnossa liikku-
minen ja havainnointi sekä 
kalastus ovat antoisia, 20 
vuoden retkiveneily lop-
pui viime kesään. Iisalmen 
Pörsä-järvellä oleva mökki 
vetää lähes joka viikonlop-
pu luokseen ja pitkälti lo-
ma-aikoina.  

Juha Haatainen
LC Siilinjärvi Sandels

klubisihteeri 2020 - 2021

Kalavale: 5 kuhaa, 3 isoa ahventa.
Fakta: saalis aamulla 2 hyvää haukea, 2 paistiahventa

LC Kuopio Siskotyttö 
kiittää vuosista 2013-2020 

 
Hyväntekeväisyystyön tekeminen jatkuu! 
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LIONS 107K-PIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2019 – 2020

Yleistä
Kansainvälinen teema: Me palvelemme moninaisuuden kautta
Kotimainen teema: Monta tapaa tehdä hyvää
Puheenjohtajan (CC) teema: Kiitos ajastasi palvelulle
Piirikuvernöörin teema: Auta lähimmäistä sydämellä
 ”Tassut töihin”
Johtavat ajatukset: Ideoi – Toimi - Palkitse

Kulunut kausi on viimeinen ei rekisteröitynä yhdistyksenä, Lions-liiton suosituksen mukaan piirin vuosikokous päätti, 
että toiminta siirtyy rekisteröidyksi yhdistykseksi.

Syyskausi toteutui suunnitelmien mukaan, mutta tammikuussa 2020 ilmaantunut maailmanlaajuinen korona Covid-19 
-pandemia peruutti lähes tyystin toiminnan kokoontumisrajoitusten vuoksi.

PIIRIKUVERNÖÖRIN KATSAUS KAUTEEN

Kausi alkoi murheellisesti, kun Milanon kansanvälinen kokous jäi väliin moottoripyöräonnettomuuden vuoksi ja olin 
silloin KYS:in vuodeostolla. Ensimmäinen kuvernööritehtävä oli Varpaisjärven maalaismarkkinoilla heinäkuussa puolen 
päivän pakinan kertominen yli 3000 hengelle aiheena paikallinen lionstyö ja sen merkitys paikkakunnalle ja samassa 
tilaisuudessa oli ilo luovuttaa kaksi Melvin Jones -jäsenyyttä.

Piirihallitus kaudella 2019-2020 Kunnonpaikan edustalla. Kuva: Hannu Nyman
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KAUSI 2019-2020

Klubivierailut, jotka ovat kauden yksi tärkeimmistä kuvernöö-
ritiimin tehtävistä, tulivat suoritetuiksi muutamaa käyntiä lu-
kuun ottamatta, mikä johtui keväällä alkaneesta koronapan-
demiasta.

Kuvernöörin vierailut ovat hyvin mielenkiintoisia ja tehtävät 
monipuolisia, kuten LC Sonkajärvellä huutokauppameklarina 
toimiminen.

Diabetes-kävely onnistui alkusyksyllä keliolosuhteisiin näh-
den hyvin. 

Syksyllä 2019 kuvernöörineuvoston kokous nimesi minut 
Lions-liiton edustajaksi Suomen Lions-liiton ja Suomen Hiih-
toliiton väliseen Lasten Leijonahiihto kumppanuusohjelmaan.
Hiihtotapahtumien järjestämistä hankaloitti kaudellani
valtakunnallisesti vähäluminen talvi. Kumppanuusohjelma
jatkuu seuraaville kausille.

Piirihallituksen kokouksista kolme pidettiin läsnäoloko-
kouksina ja viimeinen kokous pidettiin etänä koronapan-
demian takia. Myös piirin vuosikokous jouduttiin pitämään 
kansanvälisten sääntöjen mukaan kirjeäänestyskokouk-
sena. Vuosikokous hyväksyi piirin toiminnan muuttami-
sen rekisteröidyksi yhdistykseksi ja samalla kotipaikaksi 
tuli Pieksämäki. Tämän vuoksi tulevien kausien kokouk-
set voidaan järjestää tarvittaessa myös etäkokouksina 
sähköisesti sekä julkisten avustusten hakeminen palve-
luhankkeisiin mahdollistuu. Piirin vuosikokous ja iltajuhla 
siirtyivät seuraavan kauden aloituskokouksen yhteyteen, 
jossa tapahtuivat muistamiset ja palkitsemiset. Paras 
kauden klubi -kiertopalkinto meni LC Lapinlahti/Viertä-
jille. Samassa tilausuudessa oli kunnia luovuttaa yhden 
ruusukkeen ansiomerkki aktiiviselle yli 100-vuotiaalle lion 
Onni Ryynäselle LC Tuusniemeltä.

Erkki Lappi Varpaisjärven maalaismarkkinoilla kerto-
massa puolen päivän pakinaa.

Lasten Leijonahiihto -tapahtumat käynnistyivät verkkaisas-
ti koronan vuoksi. Kuva tältä kaudelta Virtasalmen hiihdois-
ta, kuvaaja Petri Lappi.

LC Lapinlahti/Viertäjät on kauden klubi. Kuva: Airi Leskinen
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KAUSI 2019-2020

Kaikista hankaluuksista huolimatta piirin toiminta niin hallituksen kuin klubien osalta meni olosuhteisiin nähden hyvin. 
Tästä suuret kiitokset kaikille piirin lioneille, että olette jaksaneet toimia poikkeuksellisissa olosuhteissa. Auta lähimäistä 
sydämellä ja pidä lionstassut töissä.

PIIRIN HALLINTO

PIIRIHALLITUS
Piirihallituksessa oli 25 henkilöä, 21 miestä ja 4 naista.

Tehtävä Nimi, Klubi OSALLISTUMINEN
  HALLITUKSEN
  KOKOUKSIIN
Piirikuvernööri Erkki Lappi, LC Virtasalmi 5/5
1 varapiirikuvernööri
1 & 2 alue pj Petri Lappi, LC Virtasalmi 4/5
2 varapiirikuvernööri
3 & 4 alue pj & Quest* Arja Kekoni, LC Kuopio / Canth 5/5
Piirisihteeri ja -rahastonhoitaja Arto Sepponen, LC Pieksämäki / Keskus 5/5
Alue 1 Lohko 1 pj Tero Tapio Sirviö, LC Sukeva 1/5
Alue 1 Lohko 2 pj Jukka Vattukallio, LC Iisalmi / Porovesi 1/5
Alue 1 Lohko 3 pj Veijo Huuskonen, LC Nilsiä 3/5
Alue 2 Lohko 1 pj Juha Haatainen, LC Siilinjärvi / Sandels 3/5
Alue 2 Lohko 2 pj Risto Lindholm, LC Rautalampi / Malvi 5/5
Alue 3 Lohko 1 pj Esa Utriainen, LC Kuopio 2/5
Alue 3 Lohko 2 pj Teuvo Voutilainen, LC Tuusniemi 0/5
Alue 4 Lohko 1 pj Ari Naukkarinen, LC Pieksämäki / Mlk 5/5
Alue 4 Lohko 2 pj Kari Räsänen, LC Leppävirta 5/5
Jäsenjohtaja Erkki Huupponen, LC Pieksämäki / Mlk 4/5
Koulutusjohtaja Hannele Taattola, LC Nilsiä / Syvärinseutu 4/5
Palvelujohtaja Jyrki Viitanen, LC Karttula 0/5

100-vuotias lion Onni Ryynänen palkittiin 1. ruusukkeen ansiomerkillä Rauhalahdessa. 
Kuva: Airi Leskinen
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KAUSI 2019-2020

Varainhankinta ja Nenäpäivä Urho Karhu, LC Rautalampi / Malvi 4/5
Aarne Ritari -säätiö Jarmo Puustinen, LC Nilsiä 5/5
LCIF-koordinaattori Pekka Leskinen, LC Iisalmi 4/5
Nuorisovaihto Kari Pihlainen, LC Nilsiä / Syvärinseutu 3/5
LEO-toiminta ja Sri Lankan Lions-ystävät Pekka Saarikko, LC Rautalampi / Malvi 4/5
Viestintä Airi Leskinen, LC Iisalmi  4/5
Kotisivutoimittaja Eero Kumpulainen, LC Kuopio / Päiväranta 5/5
Kunnia ja Pdg Ritva Korolainen, LC Iisalmi / Yläsavottaret 3/5
Quest* Arja Kekoni*
Vesileijona Hannu Nyman, LC Iisalmi / Koljonvirta 2/5
OSALLISTUMISAKTIIVISUUS  67,2%

TOIMINNANTARKASTAJAT
Varsinaiset toiminnantarkastajat Hannu Järvinen, LC Pieksämäki/Mlk ja Kauko Hotti, LC Pieksämäki/Mlk sekä varatoi-
minnantarkastajat Helena Saavalainen, LC Pieksämäki/Pieksättäret ja Pirkko Haapsaari, LC Pieksämäki/Pieksättäret.
Edellä mainituista IPDG Tuula Väätäinen toimi myös PDG- ja kunniatoimikunnan puheenjohtajana, DC Urho Karhu vas-
tasi myös Nenäpäivä-kampanjasta, DC Pekka Saarikko toimi myös Sri Lankan Lions-ystävien piirivastaavana ja DC Arja 
Kekoni vastasi K-piirissä myös Rauhanjulistekilpailusta sekä Vastuu on meidän- ja Koulukaveri-kampanjoista.

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUKSET
Piirihallitus kokoontui kauden aikana 5 kertaa, kolme kokousta pidettiin läsnäolokokouksena, ylimääräinen kokous säh-
köpostikokouksena ja yksi etäkokouksena. Kokouksiin on kutsuttu läsnäolo- ja puheoikeudella piirin PDG:t, kokouksiin 
osallistui yhteensä 4 PDG:tä.
1. ke 21.8.2019 klo 18-21, Kunnonpaikka, Siilinjärvi, II-alue
2. to 14.11.2019 klo 18-21, Kuopion Klubi, Kuopio, III-alue
3. la 8.2.2020 klo 12-15, Hilpeä Hospodar, Pieksämäki, IV-alue
4. ti 17.3.2020 – ke 28.3.2020, ylimääräinen sähköpostikokous vuosikokousjärjestelyistä päättäminen
5. pe 4.4.2020 klo 18-20:30, etäkokous

PIIRIN JA LIITON TAPAHTUMAT
• la 31.8.2019 Kauden avajaiset Vesileppis, Leppävirta.
• la 13.6.2020 Suomen Lions-liiton 67. vuosikokous, etäkokouksena
• pe 3.7.2020 Piirihallituksien vaihtokokous, Partaharju, Pieksämäki
• la 22.8.2020 Päätösjuhla ja palkitsemiset, Rauhalahti, Kuopio
Piirin nuorisoleiriä ei ollut. Vuosikokous koronan vuoksi postiäänestyskokouksena.

PIIRIN TALOUS
Piirin talouden pohjana on Lions-liiton myöntämä piiriraha, joka perustuu jäsenmäärään ja toimintaan. Kaudelle piirira-
han suuruus oli 6.677 euroa, jota pääasiassa käytetään piirihallituksen toiminnan rahoittamiseen. Savon Leijona -lehden 
nettotuotto kohdistetaan nuorisoleirin kuluihin. Muut tapahtumat ja kokoukset pyritään järjestämään niin, että kulut ja 
tulot vastaavat toisiaan. Hallinnon ja muun toiminnan tuotot olivat 10.087 euroa ja kulut 9.413,06 euroa tuottaen 673,94 
euron ylijäämän. Nuorisoleirin varainhankinnan tuotot olivat 8.100 euroa ja kulut 3.915,33 euroa tuottaen 4.184,67 eu-
roa. Kauden ylijäämä oli 4.858,61 euroa. Taseen loppusumma on 30.547,93 euroa.
Piirillä on kolme pankkitiliä Tervon Osuuspankissa: Hallintotili, Nuorisoleiri ja Aktiviteetti.

Tilien saldot kauden alussa, päättyessä ja muutos kauden aikana:
• Hallintotili: 5.444,19€ 8.289,13€ +2.844,94€
• Nuorisoleiri: 18.073,13€ 22.257,80€ +4.184,67€
• Aktiviteetti: 1,00€ 1,00€ +0,00€
Kauden lopussa piirillä ei ollut saatavia, tosin siirtovelkoja oli 2.171€, jotka aiheutuivat heinäkuussa 2020 järjestetyn 
piirihallituksien vaihtokokouksen ja elokuussa 2020 järjestetyn kauden päätösjuhlan kuluista.
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ALUEET, LOHKOT, KLUBIT JA JÄSENMÄÄRÄT (Erkki Huupponen)
Piiri on jaettu 4 eri alueeseen ja 9 eri lohkoon. Kauden alussa 1.7.2019 piirissä oli 51 klubia, 25 mies-, 7 nais- ja 19 yh-
teisklubia, joissa oli 1.296 jäsentä, joista naisia 296 (19%). Kauden päättyessä 30.6.2020 piirissä oli 51 klubia, joissa oli 
1.233 jäsentä. Yhtään klubia ei poistunut virallisesta jäsenrekisteristä. Jäsenmäärä väheni 63 hengellä. Piirissä LEO-klu-
bia ei ole.

VUOSIKOKOUS
Koronapandemian takia piirin vuosijuhlaa ja vuosikokousta ei pystytty järjestämään perinteisesti. Piirin vuosikokous 
järjestettiin postiäänestyksellä 13.4.-12.5.2020. Kokoukseen osallistui 29 klubia 51:stä, äänestyslomakkeita palautettiin 
79, joista 12 oli PDG:ltä. Perinteinen iltajuhla ja palkitsemiset jouduttiin järjestämään seuraavan kauden avajaisissa la 
22.8.2020 Rauhalahdessa Kuopiossa.
Vuosikokouksen äänten avaus ja pöytäkirjan laatiminen tapahtui 24.5.2020 piirikuvernööri Erkki Lapin ja piirisihteeri Arto 
Sepposen toimesta, pöytäkirjantarkastajina sekä ääntenlaskijoina toimivat Erkki Hupponen ja Kari Räsänen piirihallituk-
sen 3.4.2020 päätösten mukaisesti. Vuosikokous hyväksyi kauden 2018-2019 toiminnan ja talouden sekä myönsi vas-
tuuvapauden kauden 2018-2019 piirihallitukselle. Vuosikokous valitsi kauden 2020-2021 piirikuvernööriksi Petri Lapin, 
LC Virtasalmi, 1. varapiirikuvernööriksi Arja Kekonin, LC Kuopio/Canth sekä 2. varapiirikuvernööriksi Hannu Smolande-
rin, LC Tuusniemi. Toiminnantarkastajiksi kaudelle 2020-2021 valittiin Juha Kauppinen, LC Leppävirta ja Tuula Ahonen, 
LC Kuopio/Canth sekä varahenkilöiksi Ari Naukkarinen, LC Pieksämäki/Mlk ja Juha Haatainen, LC Siilinjärvi/Sandels. 
Myös kauden 2020-2021 toimintasuunnitelma ja talousarvo hyväksyttiin sekä piirihallituksen jäsenet valittiin esityksen 
mukaisesti.

PIIRIYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN
Suomen Lions-liitto on suosittanut, että piirit perustavat 
toimintansa tukemiseksi rekisteröidyt yhdistykset. Syinä 
tähän on kiristynyt pankkisäätely sekä esim. mahdolli-
suus hakea julkista hanketukea projektien rahoittamiseen. 
Piirihallitus esitti piirin vuosikokoukselle piiriyhdistyksen 
perustamista, vuosikokous äänin 69-1 (9 tyhjää) päätti 
hyväksyä esityksen. Rekisteröintiprosessi saatiin päätök-
seen 26.10.2020 ja yhdistyksen nimi on Lions-piiri 107K 
ry, y-tunnus 3142898-2, kotipaikka Pieksämäki. Yhdis-
tyksen nimenkirjoittajina toimii yksin piirikuvernööri sekä 
varapiirikuvernööri yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan 
kanssa. Yhdistyksen jäseninä ovat piirin lionsklubit, ei 
henkilöjäseniä.

TOIMINTA

Klubien palveluaktiviteetit 
MyLion-järjestelmään kirjattiin piirin 33:sta klubista aktiviteetteja seuraavasti: 66.705 ihmistä palveltu, 396 suoritettua 
palveluaktiviteettiä, 13.344 vapaaehtoistuntia, 30.630 USD lahjoitetut varat ja 48.519 USD hankitut varat. Koko Suo-
messa: 1.055.856 ihmistä palveltu, 10.804 suoritettua palveluaktiviteettiä, 286.987 vapaaehtoistuntia, 1.133.856 USD 
lahjoitetut varat ja 1.422.115 USD hankitut varat.
Piirin alueella on mm. hankittu sydäniskureita, esim. Pieksämäen alueen klubit luovuttivat 5 kpl, joista 2:een saivat Arne 
Ritari -säätiön tukea.

Valmennukset (Hannele Taattola)
Virkailijavalmennukset pidettiin 31.8.2019 kauden avajaisten yhteydessä Leppävirralla. Presidenttivalmennuksen piti 
PDG Erkki Huupponen (LC Pieksämäki/MLK), osallistujia oli 19. Sihteerivalmennuksen piti PDG Reijo Lyttinen (LC Ii-
salmi/Porovesi), osallistujia oli 17. Rahastonhoitajat valmensi tuttuun tapaan lion Irja Kuosmanen (LC Siilinjärvi/Tarina), 
osallistujia oli 7. Lohkojen puheenjohtajien valmentajina toimivat nykyinen ja tulevat piirikuvernöörit. Uutena valmennuk-

Tulevan kauden piirikuvernööri Petri Lappi (oik.), 1. vara-
piirikuvernööri Arja Kekoni ja 2. varapiirikuvernööri Hannu 
Smolander. Kuva: Airi Leskinen
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sena oli kummeille/jäsenjohtajille/muille lohkon puheenjohtaja Risto Lindholmin (LC Rautalampi/Malvi) leijonakatsaus, 
johon osallistui 10 leijonaa. Tarkoituksena oli osittain vaihtaa kouluttajia, jotta saamme kouluttajille varahenkilöjärjes-
telmän. Kevään 2020 valmennus uusille virkailijoille peruttiin koronapandemian vuoksi. Piirikuvernöörin mietteissä oli 
muistutus, jotta tulevat virkailijat kävisivät tutustumassa tehtäväänsä piirin nettisivulta www.107k.fi. Sieltä löytyy suorat 
linkit (ilman kirjautumista) presidenteille, sihteereille ja rahastonhoitajille. Muille on kerrottu polku, miten omaa tehtä-
väkuvaansa pääsee treenaamaan. Tietoa todellakin on saatavana ja myös me leijonat voimme trendikkäästi opiskella 
etänä. Kannustimme myös klubien nykyisiä virkailijoita valmentamaan seuraajiaan. Piirin koulutusvastaavalle tuli vain 
muutama virkailijatehtäviin liittyvä kysymys kauden aikana.

Lions Quest 2019-2020 (Arja Kekoni)
Lions Quest -peruskoulutus toteutui 7.-8.10.2019. Osallistujia 9 opettajaa, ala- ja yläkoulusta sekä toiselta asteelta. 
Koulutus järjestettiin Kuopion kansalaisopistossa ja kouluttajana toimi Sirpa Kannisto. K-piirin Quest-vastaava, 2. VDG 
Arja Kekoni. Toivotin koulutuksen alussa koulutettavat tervetulleiksi ja kerroin lionsjärjestöstä ja koulutuksen lopussa kii-
tin osallistujia. Kun palautteet olivat erinomaisia, kannustin innostamaan opettajakollegoita seuraavalle Quest-kurssille. 
Kerroin myös liikuntaseurojen koulutuksesta. Innostin opettajia käymään klubikokouksessa kertomassa koulutuksesta. 
Toinen peruskoulutus 23.-24.3.2020 ja liikuntaseurakoulutus 6.5. ja 12.5.2020 peruutettiin koronavirustilanteen vuoksi. 
Piirin Quest-vastaava, 2. VDG Arja Kekoni kuului Liiton Quest -johtoryhmään kauden 2019-2020.

Nuorisovaihto (Kari Pihlainen)
Kausi 2019-2020 alkoi nuorisovaihdon osalta normaalisti. Hakemuksia kesän 2020 vaihtoon tuli määräaikaan 15.12. 
mennessä kaikkiaan 12 kappaletta. Kohdemaita monet Euroopan maat, mutta myös USA, Australia ja Japani. Sijoitte-
lukokouksessa Tampereella 25.-26. tammikuuta kohteet vahvistettiin ja suurin osa K-piirin hakijoista pääsi ensisijaisesti 
toivomaansa kohteeseen. Sijoittelukokouksen jälkeen tammi-helmikuun vaihteen aikoihin jatkui prosessi hakemusasia-
kirjojen lähettämisellä kohteiden YCEC-yhteyshenkilöille. Näihin aikoihin alkoivat uutiset kantaa maailmalta yhä huo-
lestuttavampia tietoja COVID-19-viruksen leviämisestä sekä vaarallisuudesta. Ensimmäinen tieto kohteesta tulevasta 
nuorisovaihdon peruutuksesta tuli 5.3. Kaliforniasta Yhdysvalloista. Siinä todettiin kasvava huoli COVID-19-viruksesta, 
minkä johdosta oli tehty päätös koko YCE-ohjelman peruuttamisesta vuoden 2020 osalta. Tämän jälkeen vastaavia pe-
ruutuksia alkoi tulla muistakin kohteista ja muutamien asiaa koskevien etäkokousten jälkeen myös Suomessa päätettiin 
lopulta 18.3. tehdä peruuttamispäätös koskien sekä lähtevää että maahan saapuvaa nuorisovaihtoa. Samalla kesäksi 

Erkki Lappi palkitsemassa kauden Rauhanjulistekilpailun
voittajaa.

suunniteltuja leirejä päätettiin siirtää vuodella eteenpäin. 
Päätöksestä tiedotettiin välittömästi kohdemaiden yhte-
yshenkilöille, lähtemässä oleville nuorille, heidän huolta-
jilleen sekä klubien yhteyshenkilöille. Koska nuoret olivat 
jo tulleet valituiksi matkaan sekä hyväksytyiksi myös koh-
teisiin, annettiin heille mahdollisuus olla etusijalla seuraa-
van vuoden vaihdossa. Myös toukokuussa pidettäväksi 
tarkoitettu lähtevien nuorten INFO Hotelli IsoValkeisessa 
peruttiin. Näin nuorisovaihdon osalta koronavirus pysäytti 
loppukaudeksi kaiken, lukuun ottamatta omaa sisäistä tie-
dottamista sekä tilanteen seurantaa.

Kilpailut
Rauhanjulistekilpailu järjestettiin, voittaja Julia Heath (LC 
Virtasalmi). Hän sai myös pienen rahallisen palkinnon pii-
riltä.

Tiedotus (Airi Leskinen)
Savon Leijona 2020 tehtiin koronakeväänä poikkeukselli-
sen suurena, sivumäärä oli peräti 60 ja se oli suurin ikinä. 
Painosmäärä oli 2000 kpl. Lehti jaettiin poikkeusjärjeste-
lyin, koska piirihallituksen kokousta huhtikuussa ei pystyt-
ty pitämään kuin etänä.
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Lehden ilmestymisaikataulu muutettiin helmikuusta huhtikuuhun. Näin klubeille jäi enemmän aikaa kertoa aktiviteeteis-
taan ja tietenkin hankkia mainoksia lehteen.
Lehden painokulut olivat 2976 €, sivunvalmistuskulut 595,20 €, toimituskulut 248 € (Leppävirta, Kuopio, Pieksämäki ja 
Iisalmi) sekä käsittelykulu 7,19 €. Kulut yhteensä 3 826,39.
Lehden tuotot 7 650 € sisältäen klubien ilmoitushankinnat sekä tukimaksut ja AR-säätiön 400 €.
Kun tuotoista vähennetään kulut 7650,00 € - 3826,39 €
on lehden tulos 3823,61 €.

Varainhankinta (Urho Karhu)
• Arvat: K-piiri oli paras piiri palautettujen arpojen suh- 
 teen 21,7 %, 330 kpl palautettiin. K-piiri oli myös paras 
 piiri - myydyistä arvoista, 1487 arpaa myytiin.
• Joulukortit: Joulukorttien myynnissä K-piiri oli kahdek- 
 sas 3.253 eurolla = 120,48 euroa/klubi, ylivoimaisesti  
 paras klubi oli LC Pieksämäki/Mlk 807 eurolla, toisena  
 LC Iisalmi/Yläsavottaret 273 euroa, kolmas Kuopio/ 
 Päiväranta 169,25 euroa
• Nenäpäiväkeräys: Keräys tuotti 2.950,89 euroa, paras 
 klubi LC Siilinjärvi/Sandels 466,74 euroa, toisena LC  
 Karttula 434,25 euroa, kolmantena LC Rautalampi/ 
 Malvi 397,75 euroa. Yhteensä mukana oli 10 klubia.

Arne Ritari-säätiö (Jarmo Puustinen)
Arne Ritari -säätiö saa varoja toimintaansa säätiön adres-
seista sekä Lions-ritarin ja Pro Ritarin arvonimistä. AR-kil-
lan jäsenyys eli Lions-ritarin arvo on merkittävin kotimai-
nen palkitseminen ansiokkaasta lionstyöstä. Kaudella 
2019-2020 piirin 17 klubia hankki yhteensä 300 adressia 
ja lahjoitti ansioituneille jäsenilleen kaksi Lions-ritarin tun- 
nustusta: Risto Lindholm, LC Rautalampi/Malvi ja Raimo
Hätinen, LC Tuusniemi.
Yhteinen Aarne Ritari -kilta ja Melvin Jones Fellows juhlalounas pidettiin 11.1.2020 Kuopion IsoValkeisessa.
AR-säätiön avustusta haettiin ja saatiin K-piirin alueella kolmeen kohteeseen:
• LC Kuopio/Kallavesi sai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten luontoretkeen 560 €.
• LC Varkaus/Koskenniemi ja LC Varkaus/Justiina saivat vanhusten ulkoiluviittoihin ja jalkapusseihin 1.500 €.
• LC Pieksämäki/Pieksättäret ja LC Pieksämäki/Keskus saivat kahden sydäniskurin ja kaapin  hankintaan 940 €.

Lions Clubs International Foundation LCIF (Pekka Leskinen)
LCIF eli kansainvälinen lionsklubien säätiö avustaa merkittäviä sosiaalisia hankkeita sekä huolehtii taloudellisen avun 
toimittamisesta suuriin katastrofikohteisiin, joita yleensä ovat erilaiset luonnonmullistukset.  Varat toimintaansa LCIF 
saa erilaisin lahjoituksin. Merkittävä osa tuloista kertyy klubien 1.000 dollarin lahjoituksista, jolla klubi voi anoa ansioitu-
neelle jäsenelleen Melvin Jones Fellow -arvonimen. Se on korkein kansainvälinen tunnustus ansiokkaasta lionstyöstä. 
Kauden aikana K-piirissä Melvin Jones Fellow -nimityksen sai viisi ansioitunutta lionia:
Airi Leskinen LC Iisalmi, Arja Kekoni LC Kuopio/Canth, Risto Lindholm LC Rautalampi/Malvi, Tarmo Heiskanen LC Var-
paisjärvi ja Kalevi Nykänen LC Varpaisjärvi.
Lahjoituksia kerättiin seuraavasti: Lahjoitukset klubeittain: LC Iisalmi 940 dollaria, LC Kiuruvesi/Niva 270,42 dollaria, 
LC Kuopio/Päiväranta 520 dollaria, LC Pieksämäki/Keskus 20 dollaria, LC Rautalampi/Malvi 1100 dollaria, LC Varkaus/
Justiina 216,78 dollaria, LC Virtasalmi 500 dollaria, Yhteensä: 3567,20 dollaria.
Yhteinen Melvin Jones Fellows ja Aarne Ritari -killan juhlalounas pidettiin 11.1.2020 Kuopion IsoValkeisessa, osallistujia 
oli yli 80 henkilöä. Aarne Ritari -säätiön puheenjohtaja Sakari Rahkala piti juhlapuheen.
Avustuksia piirimme klubit eivät anoneet LCIF:ltä.

Arne Ritari -säätiöltä klubit voivat saada apurahoja aktivi-
teetteihinsa.
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Kaudella moni presidentti sai  toiminnastaan 100 % ansiomerkin. Kuva: Airi Leskinen

Sri Lankan Lions -ystävät ja LEO-toiminta (Pekka Saarikko)
Sri Lankan Lions-ystävien jäsenmäärä 30.6.2020 oli 27 henkilöjäsentä, 5 klubia ja yksi yritysjäsen. Jäsenmäärää on 
pyritty aktiivisesti kasvattamaan kertomalla silmäsairaalan tärkeydestä Sri Lankassa. Leo-klubin perustaminen ei onnis-
tunut kauden aika.

Kevään Säveliä- konsertti (Arja Kekoni)
Kevään Säveliä -konsertti 21.3.2020 Pyhän Johanneksen kirkossa peruttiin koronatilanteen takia. Konsertin vastuuklu-
bina toimi LC Kuopio Päiväranta.

Kansainvälinen presidentti Dr. Jung-Yul Choi ja Erkki Lappi.
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PALKITSEMISET
• 100 %:n presidentit kaudella 2018-2019 (DG 2018-2019 Ritva Korolaisen myöntämät)
  Pekka Leskinen, LC Iisalmi
  Ensio Kainulainen, LC Iisalmi/Koljonvirta
  Tanja Reinikainen, LC Kiuruvesi/Helmiina
  Pekka Taattola, LC Lapinlahti/Viertäjät
  Raimo Pennanen, LC Leppävirta
  Risto Taskinen, LC Nilsiä
  Kaija Rantala, LC Siilinjärvi/Tarina
  Jouko Markkanen, LC Suonenjoki/Soittu
  Hannu Kurikkala, LC Virtasalmi
• Medal of Merit Hannele Taattola, LC Nilsiä / Syvärinseutu
  Airi Leskinen, LC Iisalmi 
• SSL Ansiotähti Petri Lappi, LC Virtasalmi
• 1. ruusukkeen ansiomerkki Onni Ryynänen, LC Tuusniemi
  Arto Sepponen, LC Pieksämäki / Keskus
  Kari Pihlainen, LC Nilsiä / Syvärinseutu
  Juha Haatainen, LC Siilinjärvi / Sandels
  Ari Naukkarinen, LC Pieksämäki / Mlk
  Kari Räsänen, LC Leppävirta
• Melvin Jones Airi Leskinen, LC Iisalmi 
  Arja Kekoni, LC Kuopio/Canth
  Risto Lindholm, LC Rautalampi/Malvi
  Tarmo Heiskanen, LC Varpaisjärvi
  Kalevi Nykänen, LC Varpaisjärvi
• Arne Ritari  Risto Lindholm, LC Rautalampi/Malvi
  Raimo Hätinen, LC Tuusniemi.
• Lohkonpuheenjohtajan palkinto Tero Tapio Sirviö, LC Sukeva
  Jukka Vattukallio, LC Iisalmi / Porovesi
  Veijo Huuskonen, LC Nilsiä
  Juha Haatainen, LC Siilinjärvi / Sandels
  Risto Lindholm, LC Rautalampi / Malvi
  Esa Utriainen, LC Kuopio
  Teuvo Voutilainen, LC Tuusniemi
  Ari Naukkarinen, LC Pieksämäki / Mlk
  Kari Räsänen, LC Leppävirta
• Päämajan myöntämiä Chevron-palkintoja annettiin 168 lionille, jotka kuvernööritiimi luovutti klubivierailujen yhteydessä.

IN MEMORIAM
PDG Tuula Ahonen menehtyi yllättäen kotonaan toukokuussa 2020.
Kaiken kaikkiaan 15 lionia siirtyi ajasta ikuisuuteen kauden aikana.

Erkki Lappi  Arto Sepponen
piirikuvernööri  piirisihteeri / rahastonhoitaja
2019-2020  2019-2020
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K-piirin ARS-toiminta kaudella 2019 -2020

Arne Ritari -säätiön tar-
koitus on edistää ja tukea 
suomalaista lionstyötä. AR- 
säätiö myöntää apuraho-
ja klubien aktiviteetteihin. 
Apurahat myöntää sääti-
ön hallitus, jonka nimittää 
Lions-liiton hallitus. Suurin 
myönnettävä avustus on 
10.000 € ja pienin 500 €. 
Varat apurahoihin saadaan 
klubien ja leijonien lahjoi-
tuksista. Merkittävimmät 
lahjoitukset ovat säätiön 
adressit, standaarit, kun-
niakirjat, Lions Ritari ja Pro 
Ritari -arvot. 

K-piirin lahjoitukset koos-
tuivat seuraavista tuotteis-
ta: adresseja 300 kpl, 10 
€/kpl ja ritareita 2 kpl, 850 
€/kpl. Huomionosoitukset 
voidaan maksaa aktivi-
teettitililtä, koska ne ovat 
lahjoituksia säätiölle. Kak-
sikymmentä adressia voi 
varmistaa osaltaan klubin 
presidentin 100 % ansio-
mitalin. Adressit ovat mo-
nikäyttöisinä merkittävin 
tulo säätiölle, siksi on jo 

pitkään ollut tavoitteena, 
että leijonat käyttävät aina 
tarvittaessa säätiön adres-
sia ja hankkivat niitä kotiva-
rastoon. 

Ritarit
Arne Ritari -killan jäseniä 
on kaikkiaan n. 2200 ja 
heistä K-piirissä 79 sekä 
Pro Ritareita 2. Kaudella 
2019-2020 on Lions-ritarin 
arvo myönnetty seuraaville:
Lion Risto Lindholm, LC 
Rautalampi/Malvi
Lion Raimo Hätinen, LC 
Tuusniemi

Apurahat
Kaudella 2019-2020 on 
myönnetty seuraavat apu-
rahat:
LC Kuopio/Kallavesi 570 €
LC Koskenniemi ja LC Var-
kaus/Justiina 1500 €
LC Pieksämäki/Pieksättä-
ret ja LC Pieksämäki/Kes-
kus 940 €

Jarmo Puustinen
LC Nilsiä

ARS – toimikuntapuheen-
johtaja

Arne	Ritari	–säätiö

Suomalaisen	lionstyön tukena
Arne Ritari -säätiö

Aarne	Ritari	–säätiö

www.lions.fi

Onnittele tapahtumaa 
upealla

Lionsadressilla

Pro Ritari – kun on aika palkita

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

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

Arne Ritari –säätiö sr

Suomalaisen lionstyön tukena

www.lions.fi

Seuraa meitä Facebookissa 
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NUORISOVAIHTO KESÄ 2019

Olen 18-vuotias Janina 
Kaasinen Iisalmesta. Opis-
kelen Iisalmen lyseossa 
kolmatta eli viimeistä vuot-
ta. Lähdin kesällä 2019 
nuorisovaihtoon kolmek-
si viikoksi. Kohteekseni 
minulle valikoitui kovas-
ti toivomani Yhdysvallat, 
Colorado. Halusin lähteä 
vaihtoon juuri siksi, että 
englannin kielen taitoni pa-
ranisi entisestään ja saisin 
tutustua uusiin ihmisiin ja 
kulttuuriin. Tätä kaikkea ja 
enemmän kyseiset kolme 
viikkoa minulle antoivatkin.

Matkani Yhdysvaltoihin 
alkoi 20.7.2019. Onnekse-
ni sain matkustaa toisen 
suomalaistytön kanssa, 
koska matkat olivat pitkiä. 
Kun saavuimme viimeisel-
tä lennolta Denveriin, koko 
host-perheeni oli vastassa 
minua lentokentällä. Siitä 
lähti käyntiin kahden viikon 
perhejakso. Host-perhee-
seeni kuului kolme lasta, 
äiti, isä, koira, kissa, käär-
me ja kymmenen kanaa. 
Ensimmäisen viikon vietim-
me matkustaen neljän osa-
valtion läpi autolla. Saa-
vuttuamme matkalta sain 

nähdä enemmän perheen 
normaalia arkea ja viettää 
heidän kanssaan aikaa. 
Koin paljon uusia asioita, 
joita olivat muun muassa 
baseball-pelin katsominen, 
ampumaradalla käyminen, 
trampoliinilla taivasalla 
nukkuminen ja käärmeen 
kädessä pitäminen. Sain 
perheestä elinikäisiä ystä-
viä ja kokemuksia, joita en 
ikinä unohda.

Kahden viikon jälkeen hy-
västelin perheen ja edessä 
oli viikon kestävä leiri. Vie-
timme leiriaikamme upeas-
sa miljöössä Kalliovuorilla 
Coloradossa. Leirillä oli 
leirinohjaajat mukaan lu-
kien nuoria kahdeksasta eri 
maasta. Vietimme paljon 
aikaa luonnossa: kävimme 
vaeltamassa, kalastamas-
sa, kiipeilemässä ja tutus-
tumassa lähiympäristön 
nähtävyyksiin. Lisäksi kä-
vimme muun muassa huvi-
puistossa ja shoppailemas-
sa lähikaupungissa. Leiri oli 
aivan ihanaa aikaa ja sain 
kokea ja nähdä paljon uu-
sia asioita.

Kiitos Lionsclub Iisalmi, 
kun mahdollistitte minulle 
tämän aivan upean koke-
muksen, jota en tule ikinä 
unohtamaan. Muistelen 
matkaani lämmöllä ja olen 
yhteydessä ystäviini ympä-
ri maailmaa.
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PARKOUR HOUKUTTELEE LIIKKUMAAN

Mitäpä eivät leijonat tekisi, kun sille päälle sattuvat

Lapinlahti/Viertäjät ovat 
tehneet todellisen urotyön 
rakentamalla Matin ja Lii-
san koulun viereen par-
kour-puiston. Homma lähti 
liikkeelle jo vuosi aikaisem-
min pidetystä kirkkokon-
sertista. Tuottoa konser-
tista tuli reilut 5000 euroa, 
mutta silloin ei vielä näin 
suuret haaveet käyneet 
mielessä, mietitytti vain mi-
hin raha köytettäisiin. Asia 
kuitenkin jalostui ja huipen-
tui yhteistyökumppaneiden 
avulla 50.000 euron hank-
keeksi ja niin 14.8.2020 
vietettiin Lapinlahden par-
kour-puiston avajaisia. 

Hankkeeseen saatiin mu-
kaan monia yhteistyötaho-
ja, joista tärkeimmät olivat 
Ylä-Savon Veturi merkittä-
vällä rahasummalla, Maan-
rakennus Paldanius teki 
pohjatyöt ja mahdollisti 

kentän teon asiantunte-
muksellaan, Lapinlahden 
kunta antoi tontin ja lupasi 
jatkossa pitää puiston kun-
nossa, Matti ja Liisa -lehti 
toteutti haastekampanjan, 
jonka avulla monet yrityk-
set, yhdistykset ja yksityi-
set tukivat hanketta. Mutta 
todella suuren työn tekivät 
talkoolaiset, peräti 1300 
tuntia. Se on yli 54 vuoro-
kautta, jos ajatellaan, että 
töitä tehtiin 24/7. Muka-
na oli noin 30 talkoolaista, 
joista suurin osa oli klubilai-
sia ja heidän perheenjäse-
niä, mutta myös muutamia 
aktiivisia kyläläisiä. Maan-
rakennus Paldaniuksen ko-
netyötuntejakin kertyi noin 
75.

Elokuussa valmistuneen 
hankkeen valmistus alkoi jo 
kesäkuussa, silloin raken-
nettiin valumuotit. Maanra-

kennus Paldanius purki as-
faltin ja kentän pohja tehtiin 
suunnitelmien mukaisesti. 
Talkoolaiset kasasivat lait-
teet ensimmäisen kerran 
paikoilleen, minkä jälkeen 
tehtiin betonivalu. Näin 
laitteet tulivat oikeille pai-
koilleen. Täyttövaiheessa 
pohjalle laitettiin ensik-
si sepeliä. Sitten välineet 
purettiin osina pois tieltä. 
Sepelin päälle tuli 23 ton-
nia kivituhkaa. Turvallisuus 
otetiin hyvin huomioon 
ja välineiden alle laitettiin 
joustokerrokset telineiden 
korkeuden mukaan. Hiek-
katekonurmi rullattiin pai-
koilleen ja levitettiin viisi 
tonnia hiekkaa. Pohjaan tuli 

hiekan ja kivituhkan lisäksi 
181 tonnia mursketta sekä 
puoli tonnia betonia. Väli-
neet asennettiin uudelleen 
paikoilleen, suurin nostet-
tiin konevoimin paikoilleen. 
Elokuisena perjantai-iltana 
avajaisiin kokoontui rei-
lut sata henkeä koululai-
sia, kyläläisiä, klubilaisia 
ja yhteistyökumppaneita. 
Parkour Akatemian ohjaa-
ja Jaakko Junttilan pitämä 
esitys oli suorastaan päätä-
huimaava, lapset ja aikuiset 
katsoivat esitystä niin sa-
notusti ”suut auki ja silmät 
levällään”. 

Vielä löytyy talkoohenkeä ja todellista lionsak-
tiivisuutta . Tämän on nyt todistanut Lapinlahti/
Viertäjien klubi hankkimalla hyvät yhteistyö-
kumppanit ja talkooväen, joiden kaikkien yhteis-
työllä rakennettiin Matin ja Liisan koulun viereen 
parkour-puisto. Ei siis mikään ihme, että viime 
kauden piirikuvernööri Erkki Lappi luovutti Paras 
kauden klubi -tittelin kiertopalkintoineen Lapin-
lahti/Viertäjille.

Talkoita tehtiin kaikkiaan 1300 tuntia.

Parkour Akatemian ohjaaja Jaakko Junttila esitteli todella 
näyttävästi Parkour-puiston, jonka hän on myös suunnitel-
lut. 

Lapinlahden kunnanjohtaja Janne Airaksinen ja klubin past 
presidentti Antero Ylitalo leikkaavat nauhan poikki.

AIRI LESKINEN
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PARKOUR HOUKUTTELEE LIIKKUMAAN

Yhteistyökumppanit esitellään hienosti taulussa.

Lapset olivat heti innokkaasti kokeilemassa parkourlaittei-
ta.

KASVOHOIDOT JALKAHOIDOT KÄSIHOIDOT SOKEROINTI KESTOVÄRJÄYKSET LAHJAKORTIT

www.kuopionuusiapteekki.fi/apteekkihoitola-aamu/
puh. 017-264 8100

 Anna-Leena Härkönen – Heikki Paavilainen – Janne Puustinen 

 KAIKKI OIKEIN 
Siilinjärvellä Mäntyrannan kesäteatterissa 

ajalla  18.6.–25.7. 2021 
Lisätiedot sivullamme 
www.siilinjarventeatteri.fi 
tai  info@siilinjarventeatteri.fi 

TERVETULOA. Noudatamme 
voimassa olevia koronaohjeita. 

Anna-Leena Härkönen – Heikki Paavilainen – Janne Puustinen 

 KAIKKI OIKEIN 
Siilinjärvellä Mäntyrannan kesäteatterissa 

ajalla  18.6.–25.7. 2021 
Lisätiedot sivullamme 
www.siilinjarventeatteri.fi 
tai  info@siilinjarventeatteri.fi 

TERVETULOA. Noudatamme 
voimassa olevia koronaohjeita. 

Korona epidemian vuoksi jouduimme perumaan vuo-
den 2020 hyväntekeväisyysmuotinäytöksen. Yhteis-
työtahot antoivat osallistumismaksujen ja pääsylippu-
tulojen tuotot lahjoitettavaksi edelleen. 
Kiitämme kaikkia, yhteistyötahoja, yrityksiä ja yksit-
täisiä lahjoittajia, jotka mahdollistitte meidän lahjoit-
taa eniten tukea tarvitsevien kuopiolaisten lasten ja 
nuorten Unelmista totta -harrastustoimintaan (unel-
mista.fi) 3 050 euroa.

Hyväntekeväisyyteen lahjoittaneet:
Carlsson, Nina&Henri,
Sokos, Moico,
OptiSyke Oy,
Kuopion kaupunki,
Savon Xpress, Tilimeno,
Investointi Saarelainen,
KRY ja yksittäiset
henkilöt. 

Lions Club Kuopio/ Canth
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PARTIOLAISIA

Eräelämää nuoresta asti 

Kevätaurinko on houkutel-
lut koronanruntelemat suo-
malaiset liikkumaan ulos, 
metsiin, rannoille ja vaara-
maisemiin. 

Nuoret Ilveksetkin rientävät 
keväthangilla – tässä ta-
pauksessa tosin ei ole kyse 
luonnoneläimistä, vaan par- 
tiolippukunta Iisalmen Kor-
venkävijöiden Ilvekset-lau-
man nuorista. Meno on silti 
luonnonmukaista ja rapsa-
katkaan pakkaset eivät 
näitä nuoria haittaa. Ilvek-
set ovat retkeilemässä ja 
rakentamassa napakelkkaa 
partiolaisten kämpällä Iisal-
men Ahmon leirisaaressa.

Leirisaari on kehittynyt voi-
makkaasti edellisinä vuosi-
na, kertoo Ilvesten toinen 
laumanjohtaja Sami Savo-
nen. Saaressa on tänäkin 
keväänä Kotkat-vartion laa-
vunrakennushanke ja tar- 
koitus on myös rakentaa 

pieni vaja venetarvikkeille 
mantereen puolen veneval-
kamaan.  

- Ahkeran kunnostus-
kauden lähtölaukauksena 
oli kahden iisalmelaisen 
lionsklubin, Iisalmi ja Po-
rovesi, talkoohanke, jossa 
”Arne Ritari” -säätiön tuella 
leijonaveljet rakensivat saa-
reen keittiö- ja puuvarasto-
rakennuksen sekä uuden 
modernin huussikomplek-
sin.  Apu tuli tarpeeseen, 
sillä lippukunta oli kasva-
nut muutaman kymmenen 
partiolaisen porukasta lä-
hes sadan nuoren eräpo-
rukaksi. Erityisesti yhteisillä 
syys- ja talvileireillä muonit-
taminen oli vaikeaa ja ves-
sajonot olivat pitkiä, Savo-
nen muistelee. 

Uudisrakentamisen kautta 
nuoret pääsivät ottamaan 
vastuuta isojen leirien muo-
nittamisessa – kun tilat ovat 

Lionsklubit Iisalmi ja Porovesi lahjoittivat muuta-
ma vuosi sitten Arne Ritari -säätiön hyvällä avus-
tuksella partiolaisten saareen keittiövajan, ves-
sarakennuksen ja lautan. Suurin osa töistä tehtiin 
leijonien talkootyönä.

Ilves-sudenpentulauma sytyttelee tulia johtajansa Tommi 
Kukkosen kanssa.

Ilvekset etsivät sopivaa paikkaa napakelkalle.

Oravajengin-vartiolaiset muonittavat nuorempiaan leijo-
nien lahjoittamassa keittiörakennuksessa kesäleirillä.
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PARTIOLAISIA

kunnolliset ja tarvikkeille on 
hyvät säilytyspaikat.

Leijonat hankkivat myös 
saareen kulkua varten 
ponttonilautan, ”Järvijel-
lonan”.  Lautalla saadaan 
laivattua kerralla saareen 
10 nuorta tai suuri määrä 
kalustoa – seikka mikä on 
helpottanut suuresti leirien 
järjestämistä. Savosen mu-
kaan aiemmin isolle leirille 
saapuminen vei yli kolme-
kin tuntia, kun tarvikkeet ja 
osallistujat soudettiin sou-
tuveneellä saareen. 

- Leijonien esimerkin voi-
malla partiolaiset ja hei-
dän vanhempansa ovat 
käärineet hihansa ja viime 
vuosina on tehty paljon pe-
rusparannuksia, Korvenkä-

Sähkövalo helpottaa iltapalan jakelua uudesta keittiöraken-
nuksesta talvileirillä.

Järvijellona-lautalla kulku saareen onnistuu helposti ja tur-
vallisesti. Kipparina tarpojaluotsi Janne Hannula.

Keittiömestarit toimessaan. Tiskivedet lämpiävät jo.

vijöiden talkoomestari Kari 
Piiponniemi kertoo.

Ilmanvaihdon parantami-
seksi päämökki palautet-
tiin hirsipinnoille ja lattia 
uusittiin rossipohjaa myö-
ten.  Saarelle rakennettiin 
tiskauskatos – peseväthän 
partiolaiset omat astian-
sa joka ruokailun jälkeen 
helteessä tai pakkasessa. 
Työkaluvarasto, huoneka-
luja ja keittiöremontti on 
myös tehty. 

Teksti: Paavo
Maskulainen

Kuvat: Sami Savonen, 
Sanna Savonen, Paavo 

Maskulainen
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LC Iisalmi otti helmikuun 
piirihallituksen kokoukses-
sa kopin Lasten Leijona-
hiihdon järjestämisestä ja 
se toteutuikin jo maalis-
kuun 3. päivänä.

Hiihtotapahtuman aamuna 
menimme samassa klubis-
sa olevan mieheni Pekan 
kanssa Päiväkoti Kissan-
päivien pihapiiriin odottele-
maan hiihtämään lähtijöitä. 
Pian ovelle ilmestyikin seit-
semän iloista, viisivuotiasta 
lasta hoitajiensa Niina Rie-
pon ja Marjaana Kortelai-
sen ohjaamina. 

Tottuneesti lapset ottivat 
suksinippunsa kainaloon ja 
marssivan nätisti jonossa 
läheiselle rannalle, missä 
valmis hiihtolatu odotti.

Ensimmäiset ja innokkaim-
mat olivat jo ladulla me-

LASTEN LEIJONAHIIHTO

nossa ennen kuin viimeiset 
olivat valmiita hiihtämään. 
Hyvän lenkin reippaat lap-
set kävivät hiihtämässä. 
Iloisina ja punaposkisina 
he palasivat lähtöpaikalle ja 
yllättyivät, kun jokainen sai 
hienon mitalin kaulaan.

Mitalit ovat todella näyttä-
vät ja yllättävän painavat, 
ihan kuin aidot olympia-
mitalit. Kun ne ovat vielä 
hienossa, sinivalkoisessa 
nauhassa, uskon juhlalli-
sen mitalin pysyvän lapsilla 
muistona pitkään. Kaikki 
tietenkin olivat niin hyviä 
hiihtäjiä, että kultamitalit 
ansaitsivat. 

Niin pienellä vaivalla ja 
panostuksella saimme 
toteutetuksi luultavasti 
unohtumattoman, mutta 
ainakin iloisen ja erilaisen 
hetken pienille hiihtäjille. 

Sovimmekin Kissanpäivät 
päiväkodin kanssa, että 
klubimme ottaa heidät 
kummipäiväkodikseen ja 
järjestämme heidän kanssa 
jotakin kivaa joka kaudella. 

Tämä Kissanpäivät sopii-
kin tosi hyvin lionsklubin 
kumppaniksi, koska mo-
lemmat ovat kissaeläimiä. 

Kissanpäivät leijonien kanssa
Lasten Leijonahiihto on Suomen Lions-liiton ja 
Suomen Hiihtoliiton yhteinen kampanja, jonka ta-
voitteena on järjestää matalan kynnyksen hiihto-
tapahtumia ensisijaisesti 4-12 -vuotiaille lapsille 
ympäri Suomea. Tapahtumista aiheutuvista kus-
tannuksista vastaa paikallinen lionsklubi.

Päiväkoti Kissanpäivät on Iisalmessa lähellä Pertunrantaa.

Reippaasti jonossa hiihtopaikalle.

Viisivuotias Reitu on jo kokenut hiihtäjä, sukset menevät 
tottuneesti nippuun hiihdon jälkeen.

Aaro, Aleksi, Reitu, Jonni, Aada, Kerttu ja Hanan hiihtivät 
kaikki kultamitalin Lasten Leijonahiihdossa. Kuvasta puut-
tui Venla.

AIRI LESKINEN
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LEIJONAVARTIT RADIO SANDELSISSA

Idea Leijonavarteista syntyi 
jo syksyllä, kun tein klubil-
lemme toimintasuunnitel-
maa. Ajattelin, että kos-
ka ihmisten lehtitilaukset 
vähenevät, niin voisi olla 
hyvä kokeilla jotakin muu-
ta mediaa. Radio Sandel-
sin Reijo ja Teva Glad ovat 
vanhoja tuttuja, joten heitä 
oli idean kanssa helppo 
lähestyä. Reijo otti ideasta 
kopin ja tuli marraskuussa 
klubiemme yhteispalaveriin 
kertomaan Sandelsin toi-
minnasta ja me kerroimme 
omasta ideastamme. Niin 
päätettiin, että vartit aloite-
taan tammikuussa, jolloin 
lohkon kaikki viisi klubia, 
Iisalmi, Iisalmi/Porovesi, 
Iisalmi/Koljonvirta, Iisalmi/
Yläsavottaret ja Lapinlahti/
Viertäjät, ennättävät ke-
vään aikana käydä esittäy-
tymässä.

Kävin Sandelsissa viikko 
ennen ensimmäistä Leijo-
navarttia ja nauhoitimme 
lionstoiminta pähkinän-
kuoressa -osuuden ja Lei-
jonahenki kappaleen. Ne 
tulevatkin jokaisen vartin 
yhteydessä.

Ensimmäisenä oli oma 
klubini eli LC Iisalmi tam-
mikuussa. Menimme klu-
bimme palvelujohtaja Vesa 
Pakarisen kanssa paikalle. 
Homma sujui hyvin, San-
delsin toimittaja Reijo Glad 
haastatteli meitä noin 10 
minuuttia kestävässä suo-
rassa osuudessa. Sen jäl-
keen soi vielä Leijonahenki.
Helmikuussa esiintyi LC 
Iisalmi/Porovesi ja sieltä 
äänessä olivat presidentti 

Leijonat siirtyivät ääniaalloille
Iisalmen klubien ja Lapinlahti/Viertäjien yhteiset 
Leijonavartit käynnistyivät Radio Sandelsissa 
tammikuussa ja kuukausittain niin, että jokainen 
klubi pääsee vuorollaan kertomaan tekemisis-
tään ja klubinsa meiningistä.
AIRI LESKINEN

Radio Sandelsin Leijonavartissa vuorossa LC Iisalmi/Kol-
jonvirta. Äänessä Henrik Blumenthal (vas.)  ja Hannu Ny-
man, toimittajana Teva Glad.

Voitto Rytkönen ja 1. va-
rapresidentti Reijo Lytti-
nen. Maaliskuussa vuoron 
sai LC Iisalmi/Koljonvirta 
ja myös heiltä lähetykseen 
osallistuivat presidentti 
Henrik Blumenthal ja 1. 
varapresidentti Hannu Ny-
man. Näissä molemmissa 
lähetyksissä toimittajana oli 
Teva Glad.

Huhtikuun 20. päivä on 
vuorossa LC Iisalmi/Yläsa-
vottaret ja toukokuun 18. 
päivä  LC Lapinlahti/Vier-
täjät.

Lähetykset alkavat kello 
12.45 ja ovat kuunneltavis-
sa sekä Radio Sandelsin 
kanavilta ja Nettiradiosta 
suorina lähetyksinä. Netti- 
radioon lähetykset tallen-
netaan viikon kuluessa lä-
hetyksestä ja ne voi kuun-
nella jälkikäteenkin.

Tempauksemme on herät-
tänyt huomiota piirissä ja 
valtakunnallisestikin, muis-
takin piireistä on jo kyse-
lyjä tullut, että miten tämä 
oikein onnistuu. Helppo 
nakki, ottakaa vain yhteyt-
tä omaan paikallisradioon-
ne ja sopikaa säännöt. Me 
sovimme ne niin, että vartit 
eivät maksa klubeille mi-
tään, mutta kun klubeilla on 
sellaisia tapahtumia, jois-
ta tulee rahaa, esimerkiksi 
konsertteja, niin niitä mai-
nostetaan Radio Sandel-
sissa. Teemme yhteistyötä, 
josta molemmille osapuolil-
le on hyötyä. Kiitos Radio 
Sandelsille tästä mahdolli-
suudesta!
   

Lasten oppia liikenteeseen!
Lauantaina 7.8.2021 klo 10-14
6-7 -vuotiaille lapsille liikenneopastusta
kaupungin lasten liikennepuistossa
Luuniemenkatu 11, 74100 Iisalmi.
Opastajina poliisi, autokoulut ja Lionsclub Iisal-
men jäsenet.
Lahjoitamme 100 ensiksi ilmoittautuneelle lap-
selle pyöräilykypärät.
Kaikkien osallistuneiden kesken arvomme
2 lasten polkupyörää.
Tarjoamme lapsille limsaa ja munkkeja, muille 
tilaisuuteen osallistuville
grillimakkarat ja mehut.

Tapahtuman järjestää Lionsclub Iisalmi,
päätukijana Savon Voima.
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KEKRIMARKKINAT KIURUVEDELLÄ

Perjantaina 30.10.2020  kel- 
lo 17-19 Lions Club Kiu-
ruvesi/Niva ja Puolisot jär-
jestivät Kiuruveden torilla 
perinteiset Kekrimarkkinat 
jo 12:nnen kerran.

Jo kesällä olimme päät-
täneet siirtää tapahtuma 
Peltolan aukiolta torille. 
Koronatilanteen vuoksi 
markkinoiden järjestämi-
nen ei ollut vielä kirkossa 
kuulutettu, mutta suunni-
telmat olivat valmiina. Viik-
ko ennen h-hetkeä saimme 
kuitenkin AVI:lta luvan ta-
pahtuman järjestämiseen 
tietyin ehdoin. Totta kai 
meitä mietitytti, että uskal-
taisivatko ihmiset koronan 
vuoksi tulla paikalle. On-
neksi huoli oli turha, sillä 
tori täyttyi nopeasti ylei-
söstä. Paikalla oli viitisen-
toista myyntipöytää, clubin 
grillimakkarateltta ja puoli-
soitten vohvelikahvio sekä 
lahjatavarapöytä. Myynti- 
pöydissä oli tarjontaa ja 
tavaraa laidasta laitaan ja 
kauppa kävi hyvin. Myyjät 
antoivatkin tapahtuman 

Torilla tavataan jälkeen myönteistä palau-
tetta, mikä onkin tapahtu-
man järjestäjille mieluisaa 
kuultavaa.

Vaikutti siltä, että kun koko 
keväänä ja kesänä ei ollut 
minkäänlaisia yleisötapah-
tumia, niin nyt oli väki lähte-
nyt todella innokkaasti liik-
keelle. Entiset kävijämäärät 
ylittyivät reippaasti.

Markkinoiden yhteydessä 
julkaistaan KekriSanomat 
-lehteä, joka onkin tärkein 
tulonlähde meidän clubin 
toiminnassa. Ilman paikal-
listen yrittäjien ilmoituksia 
ja mainoksia ei olisi lehteä, 
eikä myöskään markkinoita 
kannattaisi järjestää. Täs-
täpä lämpimät kiitokset 
kaikille mukana olleille.

Toinen iso yleisötapahtu-
ma, jonka järjestelyissä clu- 
bimme on ollut aina mu-
kana, on Joulunavaus to-
rilla noin marras-joulukuun 
vaihteessa. Tällä kertaa 
tapahtuma valitettavasti 
jouduttiin perumaan koro-
natilanteen vuoksi.

Puolisoitten vetäjä Lea Luttinen tietää, että hyvin suunni-
teltu on puoliksi tehty! Kello on n. 15.30

Sama paikka pari tuntia myöhemmin.

No, ensi syksynä on aika 
uus ja torilla tavataan, vai 
tavataanko?

Mikko Pennanen

Kauppa käy hyvin.
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AHKERA TOIMITTAJA

Monta lehteä tehnyt Raimo
Kuopiolainen Raimo Naumanen oli valtakunnalli-
sen Lion-lehden päätoimittajana peräti 13 vuot-
ta. Se on pitkä pätkä kasata joka toinen kuukausi 
lehti, jonka sivumäärä oli välillä jopa 100. Raimon 
toimittajuusajan Lion-lehti ilmestyi ainoastaan 
paperilehtenä.

AIRI LESKINEN

Raimo Naumanen on teh-
nyt todella pitkän ja kun-
niakkaan lionstyön tähän 
tullessa ja mitä kaikkea hän 
vielä ennättääkään. Lionik-
si hän liittyi vuonna 1972, 
kun Kuopio/Päiväranta pe- 
rustettiin. Ensi vuonna tu-
lee täyteen 50 vuotta lei-
jonaelämää. Raimo on 
100-prosenttinen leijona ja 
klubinsa ainoa perustajajä-
sen, joka on vielä mukana 
toiminnassa. 

- Ikään kuin sattuman oi-
kusta lionstoimintaan liityin. 
Pelasin tuohon aikaan len-
topalloa ja siinä porukassa 
oli mukana leijonia. He al-
koivat houkutella, että enkö 
minäkin liittyisi mukavaan 
toimintaan mukaan. Koska 
juuri tuolloin oli perusteilla 
LC Kuopio/Päiväranta, he 
innostivat liittymään siihen, 
kertoo Raimo Naumanen.
Hän on löytänyt toiminnas-
ta miellyttäviä asioita ja hy-
viä kavereita ja ystäviä.

- Toimintaa on ollut ihan 
näihin päiviin asti. Mieles-
täni lionstoiminnassa henki 
on säilynyt samanlaisena, 
mutta ihmisillä on nyt vain 
niin paljon kaikenlaista te-
kemistä ja erilaisia harras-
tuksia on paljon. Viitisen-
kymmentä vuotta sitten 
avustuskohteita pyrittiin 
löytämään enemmän, toi-
mintaan mukaan haluavia 
tulijoita oli enemmän ja 
innostusta myös. Lions-
toiminta koettiin yleisesti 
mielekkääksi, muistelee 
Naumanen.

Raimo Naumanen on hoi-
tanut monenlaisia lionsteh-
täviä. 

- Klubissa olen ollut lähes 
kaikissa viroissa, mutta ra-
hastonhoitajana en ja toi-
vottavasti ei siihen koskaan 
pyydetäkään. Klubimme 
muuttui yhteisklubiksi 2012 
ja silloin otettiin mukaan 
kahdeksan naista. Aikai-
semmin he tekivät omia jut-
tujaan ladyinä, mutta osal-
listuivat joskus isompiin 
hankkeisiin leijonaveljien 
kanssa. Oma tyttäremme oli 
useita vuosia Kuopio/Can-
thin jäsen, mutta jäi pois 
toiminnasta, kun perhe kas- 
voi, kertoo Raimo.

Raimo Naumanen teki pit-
kän työuransa Savon Sa-
nomissa, peräti 40 vuotta. 
Siellä hän oli ensiksi toimit-
tajana, uutistoimittajana, 
vuoropäällikkönä ja pitkään 
toimitussihteerinä.

- Tykkäsin työstä todella 
paljon, oli hienoa aamulla 
lehdestä nähdä oman kä-
den jälki.

Suomen Lions-liitossa Rai-
mo Naumanen on myös 
ollut monissa tehtävissä. 
Liiton tehtävät avautui-
vat piirikuvernöörikauden 
1994-1995 jälkeen ensik-
si kolmen kauden tiedot-
tajaputkella. Lion-lehden 
toimitusneuvoston pu-
heenjohtajana hän oli yh-
den kauden ja siirtyi siitä 
Lion-lehden päätoimitta-

jaksi vuonna 2004. K-piiris-
sä Raimo toimi 4-5 vuotta 
koulutusvastaavana.

- Kansainvälisissä vuosi-
kokouksissa eli Internatio-
nal Conventioneissa olen 
ollut mukana 13 kertaa 
ja niiden lisäksi monissa 
Lions Eurooppa Fooru-
meissa ja Pohjoismaisen 
yhteistyöneuvoston ko-
kouksissa (NSR = Nordiska 
samarbetsrådet), muistelee 
Raimo.

Noin monista merkittävistä 
tehtävistä on tietenkin tullut 
myös lajinsa tunnustusta 
vuosien aikana. 

Syntymäpäivänsä kun-
niaksi Raimo sai klubiltaan 
lahjaksi ainaisjäsenyyden. 
Hänelle myönnetty mer-
kittävin tunnustus on PRO 
Ritarin arvo. Lisäksi hänelle 
on myönnetty Lions-rita-
ri ja Melvin Jones -arvot, 
kansainvälisen presidentin 
myöntämiä palkintoja kol-
me kappaletta sekä tieten-
kin kolmen ruusukkeen an-
siomerkki.

Pieni joukko Kuopio/Päivärannan klubilaisia kävi onnitte-
lemassa päivänsankaria. Kuvassa edessä Leena Järvelä 
(vas.), juhlakalu Raimo Naumanen, Eero Kumpulainen, ta-
kana Unto Holopainen (vas.), Marja-Leena Vuori ja Pekka 
Järvelä. Kuvan otti Ritva Naumanen.
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Pieksättäret monessa mukana  

Pieksämäellä lahjoitettiin viisi sydäniskuria 

NAISTENPÄIVÄ

SYDÄNISKUREITA

LC Pieksämäki/Pieksättä-
rien piskuinen joukko on 
koronavuoden aikana teh-
nyt voitavansa mukaan hy-
vää suurella sydämellä. 

Lahjoitimme sydäniskurin 
Partaharjun toimintakes-
kukseen, polkuauton Piek-
sämäen liikuntapuistoon, 
stipendejä opiskelijoille, 
liikenneturvakirjoja Har-
jun koululle ja lahjakortteja 
joulupuukeräykseen koh-
dennettuna erityisesti lap-
sille ja nuorille. Muistimme 
joulukukalla ja joulutarinalla 
Pieksämäen Lottaperin-
neyhdistyksen jäseniä ja 
leivoimme tykönämme 30 
kuivakakkua, jotka kah-
vipaketin kera seurakun-
nan diakoniatyö yhdessä 
kaupungin sosiaalitoimen 
kanssa toimitti yksinäisille 

Nämä ystävänpäiväharjat tuunasivat ja kuvasivat Tuula Ah-
tiainen, Pirjo Hynninen, Anja Tarvainen ja Sirpa Savolainen.  
 

vanhuksille. Lapin Kukka-
kaupan kanssa yhteistyös-
sä lahjoitimme yksinäisille 
vanhuksille joulukukkia. 

Pidimme ikimuistoisen 
15-vuotisjuhlan Tuulete-
taan iltapukuja -teemalla. 
Osallistuimme lokakuussa 
myös Diabeteskävelyyn. 
Valitettavasti perinteinen 
jouluhiljentyminen Ristiki-
ven metsäkirkossa Parta-
harjulla jouduttiin epide-
mian vuoksi perumaan. 
Klubi-illoissa olemme naut-
tineet oman klubin jäsen-
ten erityisosaamisista ja 
saaneet oppia ja vinkkejä 
kukka-asetelmista, kal-
ligrafiasta ja rentoutukses-
ta. Helmikuussa koristelim-
me ystävänpäiväksi upeita 
harjoja ja luutia maalaten ja 
virkaten. 
 

Teksti Pirjo Riipinen 

- On todella upeaa olla mu-
kana lahjoittamassa nämä 
viisi sydäniskuria oman 
paikkakunnan käyttöön. To- 
sin olisi hyvä, jos näitä ei 
tarvitsi käyttää. Mutta jos 
näillä saa yhdenkin ihmis-
hengen pelastettua, ovat 
ne tehtävänsä täyttäneet, 
sanoi piirikuvernööri Erkki 
Lappi luovutustilaisuudes-
sa kesäkuussa. 

Pieksämäen Seudun Sy-
dänyhdistyksen puheen-
johtaja Mari Tamminen sa-
noi lahjoituksen olevan 
huomattava Pieksämäellä, 
sillä paikkakunnalla on en-
nestään rekisteriin ilmoitet-
tuja laitteita noin 20 kappa-
letta. 

Sydäniskureiden sijoitus-
paikat ovat Partaharjun 
toimintakeskus ja Sale 
-myymälät Jäppilässä, 
Kontiopuistossa, Naarajär-
vellä ja Virtasalmella.  Re-
kisteröidyt iskurit Suomes-
sa löytyvät nettiosoitteesta 
www.defi.fi . 

Iskurit lahjoittivat LC Pieksä-
mäki/Keskusta, LC Pieksä-
mäki/Maalaiskunta ja Maa- 
laiskunnan ladyt, LC Piek-
sämäki/Pieksättäret ja LC 
Virtasalmi. LC Pieksämäki/ 
Keskusta ja LC Pieksämä-
ki/Pieksättäret saivat han-
kintaansa avustusta Arne 
Ritari -säätiöltä. 

Teksti ja kuva:
Pirjo Riipinen

Luovutustilaisuudessa 16.6.2020 pres. Tuula Ahtiainen 
(vas.), pres. Timo Kinnunen, DG Erkki Lappi, pres. Jari 
Lappi, lady Tuula Kinnunen, Mari Tamminen, Raili Väänä-
nen, pres. Ari Avikainen ja 1. varapres. Pirjo Hynninen. Mari 
Tamminen ja Raili Väänänen edustivat Pieksämäen Seu-
dun Sydänyhdistystä.
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JUHLAKALUT

Pieksättäret ovat nyt 15-vuotiaita
Yhdistyksemme LC Piek-
sämäki/Pieksättäret ry viet-
ti lämminhenkistä 15-vuo-
tisjuhlaansa Partaharjulla 
13.10.2020 teemalla ”ilta-
pukujen tuuletus”. 

Koronapandemiasta johtu-
en rippikouluiän saavutta-
mista juhlittiin pienimuotoi-
sesti kutsuvieraina olleiden 
piirikuvernöörien, oman vä- 
en ja avecien kanssa. Presi-
dentti Pirjo Hynnisen terve-
tuliaispuheen lopuksi nos- 
tettiin onnittelumaljat ja 
nautittiin maittava juhlapäi-
vällinen.

Piirin tervehdyksen meidän 
juhlivalle yhdistykselle toi 
varapiirikuvernööri Arja Ke-
koni.

Edellisen kauden piiriku-
vernööri Erkki Lappi luo-
vutti 100 % presidentin 
merkin viime kauden klu-
bimme presidentti Tuula 
Ahtiaiselle.

Olli-Matti ”Opa” McLees 
viihdytti juhlaväkeä ”italia-
laisella ilottelullaan”, parin 
kauden takainen president-
ti Pirkko Haapsaari esitti 
upean historiikin ja II va-
rapresidentti Satu Karonen 
lauloi.

Runsaiden arpajaisten jäl-
keen otettiin vielä yhteis-
potretteja vieraiden ja oma 
väen kesken.

Onnea meille ja meidän 
lionstyölle! Kohta ollaan jo 
täysi-ikäisiä.

Teksti ja kuvat
Pirjo Riipinen

Pieksättärien lionit yhteiskuvassa 15-vuotisjuhlassaan.

IPDG Erkki Lappi luovuttu 100 % presidentin merkin Tuula 
Ahtiaiselle.

Etsintäkuulutus
LC Varpaisjärvi/Susj klubin
SUSJPATSAS on kateissa.
Haluaisimme suden huoltoon,
ainahan reissussa rähjääntyy.
Patsaalla on puinen,
kannellinen ”kirnu”,
jossa saatekäärö ohjeineen.
Tiedot/havainnot
puh. 040 723 6323
pres. Tuula Voutilainen tai 
sposti info@sihvontila.com
Tulemme noutamaan
lemmikkimme kotiin huoltoon!

WANTED
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Rautalampi jakoi stipendejä

STIPENDEJÄ

Tämänvuotiset lionsopiske-
lijastipendit ammattiin val- 
mistavista opinnoista jaet-
tiin kymmenelle rauta-
lampilaiselle opiskelijalle 
6.3.2021 kahvila Zepeteuk-
sessa järjestetyssä tilaisuu-
dessa. Tilaisuus poikkesi 
aikaisemmista siinä, että 
sen järjestelyjä leimasivat 
koronaviruksen aiheutta-
mat turvatoimet.

Luovutustilaisuus alkoi pe-
rinteisellä kahvi- ja teetar-
joilulla, jonka yhteydessä 
luovuttajat kertoivat lyhyes-
ti lionsjärjestöstä ja sen toi-
mintaperiaatteista lisättynä 
muutamalla työelämään ja 
työnhakuun liittyvällä käy-
tännön ohjeella.

Lionsopiskelijastipendin 
saivat ammattikorkeakou- 
lutasolta  (150 €) Päivi Heik- 

kinen, Emmi Kattainen, 
Satu Koppanen, Aada 
Matilainen, Aki Paananen, 
Anni Pihl, Petja Puumalai-
nen, Elina Sahlberg ja Kalle 
Ylönen sekä ammattikoulu-
tasolta (100 €) Aada Hotti. 
Merkille pantavaa on, että 
kolme stipendinsaajaa oli 
aikuisopiskelijoita, mikä ku- 
vaa hyvin ajan henkeen 
kuuluvan jatkuvan opiske-
lemisen merkitystä.

Luovuttajina toimivat klu-
bipresidentti Ensio Happo-
nen ja stipenditoimikunnan 
puheenjohtaja Raimo Hy-
tönen LC Rautalammista 
sekä kollegansa Pekka 
Saarikko LC Rautalampi/
Malvista. Stipendi- ja tarjoi-
lukulut jaettiin tasan klubi-
en kesken. 

Raimo Hytönen

Osa stipendien saajista tai heidän edustajistaan luovutus-
tilaisuudessa. Turvaväleistä johtuen kaikki eivät mahtuneet 
samaan kuvaan.

AOLUTEVRET  
NEESILLAKIAP  

ISKAVATLEVLAP  !

 *1072 652 010 ulevlapnilehup ipmalatuaR PO
 tulevlap tesilliponial äkes totoul ,nenimattiojis & nenimätsääs ,teskuaravnaja ,titrok ,tiliT

  
ätsimyttiilnilehupaktam atsisiamitok aj ätsimyttiilaknal nokrev näetniik :toremunsytiry-010 nämhyr PO*  

 .nim/e 761,0 + ulehup/e 5380,0
  

 :emmoteitsyethy tuuM  ipmalatuar/fi.po.www

Vietämme 200-vuotisjuhlia!
Tutustu koko juhlavuoden

ohjelmasisältöön:
rautalamminpestuumarkkinat.fi

11.–12.9.2021
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HISTORIAN HAVINAA

Siilinjärvi/Sandels syntyi tarpeeseen

LC Siilinjärvi/Sandels sai al-
kusysäyksensä Varpaisjärvi 
klubin viisivuotisjuhlasta, 
joka pidettiin silloisessa 
Varpaisjärven juhlatalossa 
vuonna 1966. Juhlan koho-
kohtana oli mannekiiniesi-
tys, johon minut oli kutsuttu 
”malliksi”. Tuote-esitysten 
päätyttyä minutkin kutsut-
tiin yhteiselle juhla-aterialle. 
Sain vapaan paikan opetta-
ja Sakari Mustosen vieres-
tä, olihan hän työkaverini. 
Uteliaisuuteni lionstoimin-
taan heräsi ja aloin udella 
yleisesti aatteen merkityk-
sestä. Sytyke klubin perus-
tamiseen oli saatu.

Vuonna 1968 muutin asu-
maan Siilinjärven Vuo-
relaan. Havaitsin, että 
alueella ei ollut vielä lions-
toimintaa. Aluetta alettiin 
vasta rakentaa ja vilkas 
muuttoliikenne oli alkamas-
sa. Varpaisjärveltä saama-
ni innoite lionstoimintaan 
jatkui. Soitin LC Siilinjärvi 
klubin presidentti Paavo 
Pöntiselle mahdollisuudes-
ta perustaa uusi klubi Vuo-
relan – Toivalan alueelle eli 
Etelä-Siilinjärvelle. Asialle-
ni sain heti kannustuksen, 
koska heidän klubinsa oli 
ainoa klubi kehittyvällä Sii-
linjärvellä. Sovimme asias-
ta ja hän ilmoitti kantanaan, 
että perustakaa klubi ja me 
olemme sitten teidän kum-
miklubinne.

Perustamispuuhat alkoi-
vat

Kartoittelin mielessäni alu- 
etta, joka minulle oli van-
hastaan melko tuttu. Alu- 
eella asui muutamia tutta-
viani, joille esitin ajatukseni 
uuden lionsklubin perus-
tamisesta. Ajatus otettiin 
mielihyvin vastaan, olim-
mehan nuoria ja innokkaita 
miehiä. Jotain pitäisi kylä-
kunnalle saada, mikä meitä 
yhdistäisi.

Kukin meistä kertoi asiasta 
omille kavereilleen ja pian 
meillä oli koossa joukko 
asiasta innostuneita mie-

hiä. Kokoonnuimme Vuo-
relassa Sandelsintie 17 
A talon kerhohuoneessa 
syksyllä 1968. Muistaak-
seni läsnä oli yli 20 miestä.  
Meistä osa oli vuorelalai-
sia, muutamia Toivalasta 
ja Rissalan alueelta sekä 
Siilinjärveltä. Olipa joukos-
samme muutamia miehiä 
Kallansiltojen eteläpuolel-
takin. Pidimme muutamia 
yhteisiä palavereita, joissa 
lopulta selvisi keitä olisi 
lähdössä mukaan uutta 
klubia perustamaan. Lopul-
ta seuloitui 17 miestä, jotka 
lähtivät mukaan valmistele-
maan klubin perustamista.

Kokeilimme härkävasikan grillausta.

Korjasimme katon.
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HISTORIAN HAVINAA

Uusi klubi näki ”päivän-
valon”

Uuden klubin perustamis-
töitä teimme ns. Siilinjärven 
”ukkoklubin” ohjauksessa. 
Saimme asiat melko no-
peasti valmiiksi klubin pe-
rustamiskokousta varten. 
Aloitimme joukostamme 
klubihallituksen valitsemi-
sen. Monien vaihtoehtojen 
jälkeen ensimmäiseksi pre-
sidentiksi valittiin Olli Heik-
kinen lentokentän alueelta. 
Minä muistaakseni toimin 
toisena varapresidenttinä. 
Klubin nimi oli helppo valin-
ta. Olihan Sandels tunnettu 
sotapäällikkö Toivalan tais-
telussa, jolloin oli luonnol-
lista laittaa klubin nimeksi 
LC Siilinjärvi/Sandels.

Uusi jäsenistö, kummiklu-
bin edustajat ja piirikuver-
nööri Esko Raisio Joen-
suusta saapuivat Toivalan 
metsäkoululle klubimme 
perustavaan kokoukseen 
13.12.1968. Tuolloin oli 
vahva toive, että klubin 
jäsenmäärän tulisi olla vä-
hintään 20 veljeä. Muuta-
mia jäsenehdokkaita perui 
osallistumisensa vähän 
ennen perustamiskokous-
ta. Näin jäsenmääräksi jäi 
17 veljeä. Ohjeistukseen 
kuului myös, ettei samalta 

Teimme kauralyhteitä, mutta sen lystin lopettivat rotat syömällä tekemämme lyhteet.

ammattialalta saisi jäsenis-
tössä olla enemmän kuin 
kaksi jäsentä.

Veljestössä ammatillinen 
jakauma oli laaja. Joukos-
samme oli lennonjohtajia, 
rakennusmestareita, yrittä-
jiä, kaupan alalla toimivia, 
maanviljelijöitä, opettajia 
ja armeijan palveluksessa 
olevia jäseniä. Olipa jou-
kossamme muutama virka-
mieskin. Joukkomme alkoi 
hioutua yhteen sitä mukaa, 
kun aloimme tehdä yhtei-
siä aktiviteetteja. Aluksi ne 
olivat vaatimattomia, mutta 
joukkoamme yhteen liit-
täviä. Puolisomme, ladyt, 
olivat innokkaina harras-
tuksessamme mukana aut-
taen meitä eri projekteis-
samme pääasiassa hoitaen 
tarjoilupuolta.

Alkuaikoina pidettiin vilk-
kaasti erilaisia tapahtumia, 
kuten matkailuiltoja, joi-
hin myytiin pääsylippuja. 
Kokeilimmepa Toivalan 
Tanhualassa vasikan gril-
laustakin, missä puuhassa 
saatiin kokea pettymys. 
Kauralyhteiden valmistami-
nen jatkui hyvissä merkeis-
sä, kunnes rotat tuhosivat 
lyhdevarastomme. Muuta-
mina vuosina valmistimme 
TVH:lle aurausviittoja.  Kai-

killa näillä toimilla teimme 
klubiamme tunnetuksi. Nyt 
saamme niittää sitä satoa, 
jonka siemen kylvettiin 52 
vuotta sitten.

Tänään 52 vuotta myö-
hemmin

LC Siilinjärvi/Sandels on 
saavuttanut miehen iän, 
kuten sen kotikylä Vuo-
relakin. Kumpainenkin on 
kehittynyt samaa tahtia. 
Aikoinaan Viitostie jakoi 
Toivalan ja Vuorelan eri ky-
liksi, mutta uusi silta yhdisti 
kylät yhteiseksi kokonai-
suudeksi. Klubin toiminnan 
painopiste on tällä alueella. 
Kaukaisimmat toimivat vel-
jet asuvat jopa Tampereella 
ja Hämeenlinnassa saakka. 
Muutoin veljestö asuu kol-
menkymmenen kilometrin 
säteellä Vuorelasta.

Klubimme on vakava-
rainen ja hyvin hoidettu 
yhteisö, jolla on näyttä-
viä aktiviteetteja, kuten 
mm. Sandels-markkinat 
ja Sandels-konsertti. Klu-
bin jäsenmäärä on kaksin-
kertaistunut perustamisko-
koukseen verraten.
Klubimme jäseninä toimii 
vielä kaksi perustajajäsen-
tä, Antero Heinämäki ja al-
lekirjoittanut. Minä olen pa-
lannut takaisin Sandelsiin 
klubimme 50 vuotisjuhlan 
seurauksena.

Saatuani kutsun palaami-
seksi takaisin Sandelsiin, 
en voinut kieltäytyä, olin-
han tavallaan klubin isä.

Veli Nykänen
LC Siilinjärvi/Sandels

perustajajäsen
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SE KORONA, SE KORONA…

Koronaviruspandemia on 
vaikuttanut myös LC Sii-
linjärvi/Tarinan toimintaan; 
Siilinjärven Suuret Joulu-
myyjäisetkin, joiden järjes-
telyvastaavana olisimme 
olleet, peruutettiin korona-
virustartuntojen ehkäisemi-
seksi. 

Toimintaa koronan varjossa

Yksi leijonien nuorille koh-
distettu aktiviteetti eli kan-
sainvälinen nuorten rau-
hanjulistekilpailu pystyttiin 
kuitenkin järjestämään.

LC Siilinjärvi/Tarina on jär-
jestänyt leijonien Rauhan-
julistekilpailun jo 17 kertaa 
ja  pääpromoottorina paik-
kakunnallamme on ollut 
jokaisessa kilpailussa lion 
Helvi Miettinen. Tapahtu-
ma on antanut leijonille 
tilaisuuden olla vuorovai-
kutuksessa paikallisten nuor- 
ten kanssa ja esitellä nuo-
rille kansainvälistä yhteis-
ymmärrystä. 

Tänä vuonna kilpailuun 
osallistuivat Vuorelan kou-
lun oppilaat. Kilpailun tee- 
mana oli nyt “Rauhaa pal-
velun kautta”. Opettajien 
tekemän esivalinnan jäl-
keen valitsimme 6A-luo-
kan oppilas Leila Perttinän 

Siilinjärvi/Tarina tiedottaja

työn jatkamaan kilpailussa 
eteenpäin Lions 107K-pii-
riin ja voittajatyön tekijälle 
luovutettiin palkinnoksi pie-
ni stipendi.

LC Siilinjärvi/Tarina on teh-
nyt antoisaa ja mukavaa 
kummiyhteistyötä Siilinlah-
den koulun S-luokkalaisten 
kanssa jo parin kymmenen 
vuoden ajan. S-luokkalai-
set ovat erityisluokkia kehi-
tysvammaisille tai muutoin 
kehityksessään laaja-alai-
sesti viivästyneille. Kummi-
luokkalaisten muistamiset 
ja lahjoitukset ovat yleensä 

keskittyneet joulun alle ja 
keväällä koulun päättymi-
sen aikaan ja leijonilla on 
ollut mahdollisuus osallis-
tua kummiluokkien ikimuis-
toisiin joulu- ja kevätjuhliin. 
Tänä koronavuonna joulu-
juhla jäi haaveeksi, mutta 
tapasimme sen sijaan kum-
miluokkalaisiamme joulun 
alla koulun piha-alueella. 
Siellä näimme alaluokkien 
valloittavan tonttuleikin, 
johon jokainen oppilas 
innoissaan osallistui. In-
nostusta varmaan lisäsi 
leijonien säkeissä vilkku-
vat joulutuliaiset. Ylempien 
luokka-asteiden oppilaat 
lauloivat iloisen jouluter-
vehdyksen kahdella kielellä 
opettajiensa kanssa kuulu-
misten vaihdon ohessa.

Saamamme palautteen mu- 
kaan leijonakummien vie-
railuja odotetaan kovasti ja 
todella tärkeiksi, antoisiksi 
me leijonatkin tapaamiset 
koemme. Hyvän joulumie-
len lisäksi saimme mekin 
oppilaiden tekemiä tuliai-
sia, kortit ja itse askarrellut 
joulutähdet. 

Siilinjärven seurakunnan 
diakoniatyö on ollut yhteis-
työkumppanimme ja avus-
tusten välittäjä jo vuosien 
ajan. Tänä jouluna annoim-
me rahalahjoituksen edel-
leen jaettavaksi perheille, 
jotka painivat mm. koronan 
takia taloudellisissa vai-
keuksissa. 

Koronan varjossa LC Tari-

Lion Helvi Miettinen esittelee rauhanjulistekilpailun voitta-
jatyötä.
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nan toimintaa on jouduttu 
mukauttamaan mm. jäsen-
tapaamisten osalta. Ko- 
kouksia on pidetty onnis- 
tuneesti etäyhteyksiä käyt-
täen esimerkiksi Whats- 
App- ja Jitsi -sovellusten 
avulla. On kokeiltu myös 
hybridimallia, jolloin osa jä-

Lionit Anneli Kröger ja Kaija Rantala kummiluokilta saadut 
tuliaiset kädessä.

senistä on livenä paikalla ja 
osa etäyhteyksien kautta. 
Suuri toiveemme on, että 
pääsisimme pian jatka-
maan normaalia, perinteis-
tä toimintaamme.

Kaija Rantala
LC Siilinjärvi/Tarina

Hybridikokous

Lionssanan kirjoitusohje
Aina lionslehtiä tehdessäni törmään pakostikin erittäin 
monella tavalla kirjoitettuun lionssanaan. Juttelimme 
maaliskuussa Suonen Lions-liiton viestintä- ja markki-
nointipäällikkö Anna-Kaisa Janssonin kanssa ja pää-
timme yhteistuumin yrittää saada tämä asia parem-
paan kuntoon. 

Yleisperiaate on, että kun puhutaan Lions-aatteesta tai 
Lions-arvoista, Lions kirjoitetaan isolla ja erotetaan ta-
vuviivalla. Mutta kun puhutaan aatteen toiminnallisista 
ilmentymistä, lions kirjoitetaan pienellä ja yhteen. Jos 
kyseessä on tuote, kuten LION-lehti tai LION-viesti, kir-
joitusasu on niiden itse käyttämän mukainen. 

Näin ollen siis yksi klubilainen on lion, koko klubi on 
lionsklubi, homma mitä tehdään, on lionstoiminta ja 
ne prenikat, joita joskus saadaan, ovat lionsmerkkejä.

Sitten tämä vaikeampi eli iso ja pieni kirjain sekä se 
yhdysmerkki. Silloin kirjoitetaan Lions-tavoitteet, 
Lions-periaatteet, Lions-lupaus, Lions-ritari.

Ja kun puhutaan klubien nimistä, joissa on useampi 
sana, ne kirjoitetaan näin: LC Virtasalmi, LC Kuopio/
Päiväranta, LC Oulu-Uleåborg, koska siinä on tuo 
ruotsinkielinen klubin nimi liitettynä. 

Eikös se vanha kansanviisauskin sano, että ihan 
sama, mitä ne lehdissä kirjoittavat, kunhan kirjoitta-
vat edes nimet oikein.

OPPIA IKÄ KAIKKI
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Korona-ajan toimintaa Sonkajärven klubissa

LC Sonkajärven toiminta 
pysähtyi viime keväänä, 
kuten monien muidenkin 
lionsklubien. Keväälle oli 
suunniteltu paljon tapahtu-
mia, mutta ne kaikki joudut-
tiin perumaan. Huhtikuussa 
kokous pidettiin oikeassa 
ajassa ulkona parkkipaikal-

la turvavälejä noudattaen. 
Sonkajärvellä on korona-
tartuntoja ollut maaliskuus-
ta 2020 helmikuun 2021 al-
kuun kahdeksan tapausta. 
Kesällä käytiin LC Son-
kajärven joukkueen kans-
sa heittämässä tonkumia 
Sonkajärven eläkeläisten 

Säestäjä Katja Aminoff-Tyni (vas.), keskellä hänen tyttären-
sä Selma ja oikealla Taito Kainulainen.

järjestämässä tapahtumas-
sa paikallisen K-kauppa 
Marjapaikan parkkipaikalla.
Syksyllä aloitettiin toiminta 
normaalisti syyskuun hal-
lituksen ja kuukausitapaa-
misen merkeissä. Meillä 
siirryttiin toimimaan siten, 
että pidetään kaksi virallis-
ta kokousta eli lokakuussa 
tilikokous ja huhtikuussa 
vaalikokous. Muuten toi-
mintaa pyörittää hallitus, 
joka kertoo tekemistään 
päätöksistä kuukausiko-
koukselle. Kuukausitapaa-
miset pidetään normaaliin 
tapaan sovittuna ajankoh-
tana. Kuukausitapaamiset 
on aloitettu hieman etu-
ajassa, jolloin on saatu 
harjoitella tonkumin heittoa 
muutama kierros per jäsen 
ennen ruokailua ja varsi-
naista illan ohjelmaa. 

Syyskauden kohokohta oli 
isänpäivän konsertti sun-
nuntaina 8. päivänä mar-
raskuuta. Tämä tapahtuma 
saatiin pidettyä ottaen huo-
mioon turvavälit, käsidesit 
ja kasvomaskit. Meillä oli 
esiintymässä Taito Kainu-
lainen Iisalmesta, hän on 
itsekin lion ja häntä säesti 
Katja Aminoff-Tyni. Kon-
sertissa esiintyi myös Kat-

jan tytär Selma Suikkanen 
esittämällä kaksi laulua. 
Konsertissa näkyi koronan 
vaikutus siten, että moni 
konsertista kiinnostunut 
joutui jäämään pois koro-
nan pelossa. Konsertissa 
ladyt tarjosivat kaikille osal-
listujille kakkukahvit.

Marraskuun kuukausita-
paamisessa vieraili piiriku-
vernööri Petri Lappi. Hän 
toi meille terveisiä pääpai-
kalta ja kertoi piirijakouu-
distuksesta. Tämän jälkeen 
alkoi illanvietto, jossa en-
simmäisenä oli bingo. Piiri-
kuvernööri kertoi, että hän 
ei ole palannut bingoa kos-
kaan, mutta kuitenkin hän 
voitti pääpalkinnon. Iltaa 
jatkettiin vanhan kunnon 
Bumtsibumin merkeissä, 
johon hän ei osallistunut, 
vaan seurasi hetken ja lähti 
ajelemaan kohti kotia. 

Tätä kirjoittaessa korona-
epidemia tuntuu vain pa-
henevan ja lähenevän Son-
kajärveä, mutta kaikesta 
huolimatta eletään toiveik-
kaina, että jospa koronaro-
kote toisi pelastuksen tilan-
teeseen.   

Erkki Shemeikka
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HISTORIAN HAVINAA

Se oli silloin – toisin on nyt
Alkuun kaikki oli outoa ja 
uutta. Kokemusta ei ollut 
kellään – minkä nyt kum-
miklubi oli antanut johto-
henkilöille ohjeita.

Nyt kaikki on vapaampaa 
kuin 50 vuotta sitten. Kaikki 
sinuttelevat toisiaan. Sil-
loin sinuttelukin oli yleen-
sä sopivaa vain hyvien 
tuttujen kesken tai sitten, 
kun oli tehty sinunkaupat. 
Leijonilla sinuttelu kuului 
kuitenkin veljien kesken 
etuoikeuksiin. Jos tunte-
mattomallakin miehellä oli 
klubimerkki rinnassa, häntä 
sai toinen veli sinutella, oli-
pa hän sitten vaikka USA:n 
presidentti. Niinpä merkin 
rinnassa pitäminen oli aina 
toivottavaa. 
Klubimme keskuudessa oli 
sovittu käytäntö muuta-
mien asioiden osalta, ehkä 
sääntökirjan suosittelema-
nakin.

Sakkoja tuli, jos:
- Jos kokouksessa esi-
merkiksi presidenttiä sattui 
puhuttelemaan yleisen ta-
van mukaan herra puheen-
johtajaksi tai herra presi-
dentiksi, joutui maksamaan 
yhden markan sakon presi-
dentin pöydällä olevaan lip-
paaseen eli hallinnolliselle 
tilille.
- Jos myöhästyi kokouk-
sesta 
Jos käytti kirosanaa ko-
kouksessa 
- Jos klubimerkki puuttui 
kokousasusta
Sakottamisen tarkoitus ei 
tietenkään ollut taloudel-
linen rankaisu, vaan huo-
mion herättäminen ko. 
asiaan, josta seurasi aina 
pieni hyväntahtoinen nau-

runremahdus. Pian sakko-
lipas kuitenkin osoittautui 
tarpeettomaksi, tavat oli 
opittu hyvin.
Kokous oli aina pienimuo-
toinen juhlahetki. Niinpä, 
kun katsoo alkuaikojen ko-
kouskuvia havaitsee, että 
veljien asut olivat yleensä 
pikkutakki tai joku muu sol-
miotasoinen sekä aina klu-
bimerkki rinnassa.
Kuukausikokouskäytän-
nöksi tuli tapa, jossa jokai-
nen veli vuorollaan piti esi-
telmän omasta työstään tai 
harrastuksestaan. Vuorot 
etenivät aakkosjärjestyk-
sessä pari kierrosta, joten 
esitelmiä riitti useiksi vuo-
siksi. Näin myös jokaisen 
arkielämä tuli jokaiselle tu-
tuksi.

Osmo Korhonen
Nilsiä/Syvärinseutu

perustajajäsen
Melvin Jones ja Ritari
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VANHA PERINNE VOIMISSAAN

Hirvi Nurin 

Hirvi Nurin -aktiviteetti on 
LC Nilsiä/Syvärinseudun 
perinne, joka on jatkunut 
jo 21 vuotta. Tässä aktivi-
teetissa metsästetään vuo-
sittain yksi aikuinen hirvi 
yhdessä jonkin paikallisen 
hirviseuran kanssa. Hirven-
lihat myydään sitten huuto-
kaupalla Nilsiän syysmark-
kinoilla ”tuplahintaan”. 
Tuotto käytetään kokonai-
suutena paikallisesti, joko 
nuorison tai veteraanien 
hyväksi.

Nilsiässä on 19 metsäs-
tysseuraa, jotka harjoit-
tavat hirvenmetsästystä. 
Lionshirvenmetsästys alkoi 
vuonna 2000 Lastukoskel-
la silloisen ”Mehtä-Matin”, 
lion Matti Väätäisen ide-
oimana. Metsästystä on 
sitten jatkettu vuosittain 
metsästysseuraa ja aluetta 
vuorotellen. 

Aktiviteettiin tuo aina oman 
jännityksensä huutokaup-

Metsästysporukka Palonurmen nuorisotalolla v. 2015. (Kuva Kari Pihlainen)

pailmoituksen jättäminen 
paikalliseen lehteen. Jän-
nitys piilee siinä, kun ilmoi-
tuksen joutuu jättämään 
ennen kuin hirvi on vielä 
kaadettukaan. Joka vuosi 
on kuitenkin onnistuttu saa-
maan markkinoille hirven-
lihaa huutokaupattavaksi. 
Tosin parina vuonna jou-
duttiin lihat ”lainaamaan” 
naapuriseuran orresta, kun 
oma jahti ei tuottanut kaa-
toa ko. viikonloppuna.

LC Nilsiä/Syvärinseudussa 
on 5-7 aktiivista hirven-
metsästäjää, jotka hoita-
vat kaadon jälkeen hirven 
käsittelyn asianmukaisia 
hygieniaohjeistuksia nou-
dattaen. Lihat myydään 
markkinatorilla 1- 2 kg pa-
loina suuren huutokaup-
payleisön läsnä ollessa.  
Huutokauppa on erinomai-
nen pr-tapahtuma klubilla. 
Aktiviteetin tuotto on ollut 
tasainen ja hyvä.

Manne Jormalainen

PS.  
Korona pandemian vuoksi Nilsiän perinteiset syysmark-
kinat peruttiin vuodelta 2020. Tämän vuoksi LC Nilsiä/
Syvärinseutu ei järjestänyt viime vuonna torilla hirvenliha-
huutokauppaa. 

Manne Jormalainen passissa
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NEGATIIVINEN VOI OLLA POSITIIVINEN

Negatiivisia uutisia Tervosta
Kulunut vuosi on koetel-
lut meitä kaikkia monin 
eri tavoin. Koronan myötä 
elämämme on muuttunut. 
Moni asia on pitänyt ajatel-
la uudella tavalla. Ystävien 
ja sukulaisten näkeminen 
on jäänyt aivan minimiin, 
työpaikalla oleminen on 
monilla vaihtunut etätyöksi 
ja palaverit Teams-palave-
reiksi. On puhuttu paljon 
siitä, kuinka moni on saa-
nut/joutunut ottamaan sen 
kuuluisan digiloikan, mikä 
osaltaan on positiivinen 
asia. Mutta väitän, että ih-
minen on kuitenkin pohjim-
miltaan sosiaalinen eläin, 
joka kaipaa muita ihmisiä 
ympärilleen. Työpaikalla 
kollegojen kanssa epävi-
ralliset ajatusten vaihdot 
antavat varmasti enemmän 
kuin Teamsin kautta kes-
kustelu. 

Moni meistä on joutunut 
myös suunnittelemaan va-
paa-aikaansa uudelleen. 
Monet harrastukset on 
pitänyt laittaa tauolle ja 
lomasuunnitelmat tehdä 
uudelleen. Omalla kohdal-
lanikin useampi konsertti, 
johon olen lippuja hank-
kinut, on siirretty hamaan 
tulevaisuuteen. Intohimoi-
sena penkkiurheilijana ur-
heilukatsomoihin ei ole 
ollut mitään asiaa pitkään 
aikaan. Kaipaan todella-
kin kaveriporukoiden kes-
kusteluja Kalpan ja Kupsin 
peleissä niin erätauoilla 

kahvikupin äärellä kuin kat-
somossa vieruskavereiden 
kanssa. Mutta yhtä lailla 
kuin kaipaan näitä asioita, 
tiedostan sen, että tämä 
eristäytyminen on tällä 
hetkellä ainoa oikea tapa 
selvitä koronasta mahdol-
lisimman pienin vahingoin. 
Myös meillä LC Tervossa 
jouduttiin uuden äärelle 
viime keväänä. Kun viime 
maaliskuuhun saakka kuu-
kautta rytmittivät leijonien 
kokoukset ja aktiviteetit, 
niin yhtäkkiä kaikki joudut-
tiinkin peruuttamaan. Klu-
bimme keski-ikä on melko 
korkea, mikä omalta osal-
taan vaikutti siihen, että 
toimenpiteitä klubin toi-
mintaan piti tehdä. Klubi-
kokoukset siirtyivät tauolle, 
eikä niitä pidetty enää ke-
vään aikana. Lähes kaikki 
tapahtumat, jotka toiminta-
suunnitelmaan oli laitettu, 
piti perua, mutta tärkeinä 
aktiviteetteina toimitimme 
mm. Tervon Attendo Vuo-
kon asukkaille LC Tervo 
logoin varustettuja lämpö-
huopia ulkoilutuksen läm-
mikkeeksi. Olimme suun-
nitelleet naapuriklubiemme 
kanssa yhteistä virkistys-
reissua Ekin Muoviin ja Jär-
visydämeen, mutta sekin 
reissu on jo siirretty pariin 
otteeseen. Mutta ei hätää, 
vielä me sen toteutamme. 
Kesän kohokohdan piti olla 
K-piirin yhteinen rantaka-
lailta Rautalammilla, mutta 
senkin illan kalat odottavat 

vielä syöjiään alueen kala-
vesissä. Vaikka kesällä ak-
tiviteetit olivat vähissä, niin 
osa leijonista sai kunnian 
olla kitkemässä valvattia 
erään jäsenen pellolta.

Syksyllä toiminta normali-
soitui siinä mielessä, että 
klubikokoukset pidettiin jäl- 
leen paikan päällä koro-
naetäisyydet huomioiden. 
Ensimmäiseen kokouk-
seen saimme vieraaksi loh- 
kon puheenjohtaja Arvo 
Leskisen. Syksyn perintei-
sistä aktiviteeteista toteu-
timme mm. auraviittatal-
koot, koska ulkohommissa 
pystyimme helposti pitä-
mään turvavälit kohillaan. 
Marraskuun kokoukseen 
saimme vieraaksi Tervon 
kunnanjohtaja Seppo Nis-
kasen. Teemme paljon yh-
teistyötä kunnan kanssa, 
joten on mukavaa saada 
kunnanjohtaja kertomaan 
kunnan kuulumisia. Näin 
välitön vuoropuhelu kun-
nan ja klubin välillä säilyy 
uuden johtajankin aikana. 
Joulukuun kokouksessa 
järjestettiin jo perinteiseksi 

muodostunut kinkkubingo. 
Tärkeänä joulunajan toi-
menpiteenä oli myös lah-
jakortit vähäosaisille jou-
luksi. Tällä toimenpiteellä 
saamme omalta osaltam-
me viedä hyvää joulumieltä 
sellaisiin koteihin, jotka sitä 
eniten tarvitsevat. 

Palataanpa vielä jutun ot-
sikkoon. Vaikka sen pe-
rusteella voisi saada sen 
kuvan, että Tervoon ja klu-
billemme kuuluu vain ne-
gatiivisia kuulumisia, niin 
eiköhän ajan mukaan ole 
ainoastaan positiivinen 
asia, että joka puolelta kuu-
luu mahdollisimman paljon 
negatiivisia uutisia koro-
natartunnoista. Koitetaan 
jaksaa vielä muutama kuu-
kausi ja kun olemme saa-
neet rokotuksilla tavoitellun 
laumasuojan, niin sitten on 
aika jälleen tehdä klubeis-
sakin niitä suunniteltuja jut-
tuja ja tavata ihmisiä.

Hyvää kevään odotusta 
kaikille, pysytään terveinä 
ja pidetään lähimmäisis-
tämme huolta.

Olli Kokander
LC Tervo,

tiedotussihteeri

Leijona huopien luovutus Attendo Vuokossa Tervossa tou-
kokuussa 2020.

Uusi jäsen Jukka Partanen liittyi joukkoomme, kummina 
Keijo Lintunen.

Viittatalkoot
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HARJAT AKTIVITEETTINA

Aito Justiina-harja huiskii huolet taivaan tuuliin!

LC Varkaus/Justiina on tun-
nettu toiminnan naisistaan. 
Koronapandemian hiljentä-
män kevätkauden jälkeen 
iloiset leijonanaiset päät-
tivät jo elokuussa tarttua 
taas maalipensseleihin ja 
tuottaa pienessä tehtaas-
saan värikkäitä LC Justiina 
-katuharjoja. Harjatalkoot 
innostivat jäsenistöä hyvin 
mukaan toimintaan. Har-
joja valmistui lopulta 200 
kappaletta.

Harjatalkoissa kukin Jus-
tiina löysi mieleistään te-
kemistä. Hintalappujen 
ja -liiman irrotusta pystyi 
tekemään vaikka istuen ja 
parhaat niksit jaettiin vie-
ruskaverin kanssa. Presi-
dentin kotipihan autotallin 
rajalliset tilat vaativat myös 
sähkötyökalujen käyttöä, 
kun harjanvarsien päihin 
porattiin rautalankaripus-
tusta varten reikä, josta 
varret saatiin kuivumaan 
autotallin kattoon viritetyille 
orsille. Akkuporakone tuli 
tutuksi monelle.

Harjatehtaan maalauslin-
jastolla oli omat niksinsä 
tasaisen lopputuloksen ai-
kaansaamiseksi. Työ teki-
jäänsä neuvoo, ja Justiina 
toistaan. Maalaustalkoiden 
ahkeruutta rajoitti ainoas-
taan rajallinen kuivatusti-
la. Ahkeroinnin päätteek-
si maistui lämpimässä 
elokuun illassa kuistilla juo-
dut talkookahvit.

Justiina-harjat ovat tunnet-
tuja tyylikkäästä koriste-
lustaan. Niksit periytyvät, 
mutta tänä vuonna spray-
maalipurkit eivät olleetkaan 
tasalaatuisia. Pienistä vas-
toinkäymisistä opittiin, ja 
seuraavalla kerralla koris-
telutiiminkin työ sujui mal-
likkaasti. 

Harjojen kokoaminen muo-
dosti myös oman hyvin toi-
mivan tiiminsä. 

200 harjan valmistus vaa-
ti aika monta talkootuntia, 
mutta harjat tekivät hyvin 
kauppansa parin vuoden 
tauon jälkeen. Harjoja mai- nostettiin sosiaalisessa 

mediassa, ja 150 harjaa 
sujahtikin kaupaksi parissa 
viikossa 12 euron kappale-
hintaan. 

Loput harjat myytiin Varkau- 
den Joulukauden avausta-
pahtumassa marraskuun 
lopulla, kun perinteisiä jou-
lumyyjäisiä ei tänä vuonna 
järjestetty. 

Yhteistyö on voimaa myös harjojen teossa.

Aidoilla Justiina-harjoilla 
huiskittiin huolet taivaan 
tuuliin sekä tekijöiden että 
asiakkaiden mielistä. Har-
jojen tuotto käytettiin var-
kautelaisten lapsiperheiden 
tukemiseen.

Eliisa Moilanen

Valmiita harjoja
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Lasten Leijonahiihto Virtasalmella 

LASTEN LEIJONAHIIHTO

Virtasalmella järjestettiin 
Lasten Leijonahiihto maa-
liskuun ensimmäisenä päi-
vänä.

Tapahtumasta viestitettiin 
suoralla kirjeellä. Kirjeet 
vietiin opettajille paikal-
liseen opinahjoon, jossa 
päiväkoti, esiopetus ja ala-
koulu ovat saman katon 
alla. Opettajat huolehtivat, 
että kutsut lähtivät lasten 
mukana joka kotiin. Lisäksi 
ilmoitus laitettiin paikallisen 
ruokakaupan seinälle.

Klubimme jäsen, lion Erk-
ki Lappi otti yhteyttä pai-
kalliseen urheiluseuraan 
tapahtuman järjestämisen 
mahdollistamiseksi. Virta-
salmen urheilijat ottivat yh-
teisen asian innostuneesti 
vastaan ja hiihtotapahtuma 
päätettiin järjestää koulu-
laisten hiihtoloman aikana.

Ohjelmassa oli tekniikkara-
ta kolmella rastilla ja lopuksi 
leikkimielinen hiihtokilpailu, 
jossa eri ikäluokat hiihtivät 
eripituisilla matkoilla.

Osallistujina oli iloksemme 
yli 20 lapsosta eri ikäluo-
kista ja mukana vanhempia 
kutakuinkin samanmoinen 

Erkki Lappi opasti lapsia ennen hiihtomatkalle lähtöä.

määrä kannustamassa lap-
sia. Tapahtumassa pyrittiin 
pitämään turvavälejä ja ai-
kuisilla oli maskit päällä, 
jotta tämänhetkiset suosi-
tukset täyttyisivät.

Klubistamme osallistui ta-
pahtumaan kahdeksan 
lionia ja muutama puoliso. 
Virtasalmen urheilijoiden 
puolelta oli viisi henkilöä.

Hiihdossa maaliin tulleil-
le ojennettiin upea Lasten 
Leijonahiihto -mitali jokai-
sen kaulaan. Liikunnan ilo 
ja yhdessä tekeminen nä-
kyi ja kuului. Etenkin se, 
että jokainen osallistuja oli 
maaliin tullessaan juhlit-
tu mitalimestari toi hyvän 
mielen kaikille. Onnellisuus 
ja ylpeys omasta suorituk-
sesta paistoi jokaisen lap-
sen iloisilta kasvoilta, kun 
hienoja mitaleita ihasteltiin. 
Tämä varmasti antaa intoa 
monelle lapselle jatkaa lii-
kuntaharrastusta.

Lapsille tarjottiin myös 
nuotiomakkarat ja lämmin 
mehu, nämä tekivät hyvin 
kauppansa tapahtuman 
lopuksi. Tapahtuman spon-
sorina toimi Ekin Muovi Oy.

Kiitokset VIU:lle ja las-
ten vanhemmille hienosta 
avustanne, joka mahdollisti 
tapahtumamme onnistumi-
sen. Hiihdetään taas ensi-
talvena entistä suuremmal-
la joukolla.  

Petri Lappi
piirikuvernööri,

LC Virtasalmen lion

   

Jonotusta jääkukkarastille.
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LAIDAT KAUKALOON 

Talkoita nuorten eteen
Virtasalmen kylän jääkiek-
kokaukalon laidat olivat 
päässeet vuosien varrella 
todella huonoon kuntoon. 
Ja näytti siltä, etteivät kau-
punkimme päättäjät tee 
asian korjaamiseksi mi-
tään. Kuluneet laidat eivät 
olleet enää edes turvalliset, 
joten klubissamme pää-
timme ryhtyä toimiin, että 
luisteluharrastus voisi ky-
lällämme jatkua.
Klubissamme sovimme tal-
koista ja kaupunki lähtikin 
sitten tässä vaiheessa mu-
kaan korjausprojektiimme 
siten, että se tarjosi materi-
aalit sekä antoi myös pien-
tä korvausta klubimme ak-
tiviteettitilille. Hienoa, että 
saimme aloittaa projektin 
hyvässä yhteistyössä.

Eräänä lauantaina yh-
deksän klubilaistamme 
kokoontui talkoisiin kau-
kalolle. Kiitokset tästä ko-
vasti reippaille talkoolaisil-
lemme.
Kaukalon laidat olivat osit-
tain niin pehmeät, että 
kiekko tai käsi olisi voinut 
törmätessä mennä läpi.
Paikkasimme vanerilla 
pehmenneet kohdat, jotta 
saimme kaukalosta jälleen 
turvallisen. Tällä korjaus-
projektillamme saimme 
jääkiekkokaukalon pysy-
mään kyläläisten käytös-
sä koko talven. On hienoa 
tehdä nuorten eteen hyvää 
koko sydämestä.

Erkki ”Eki” Lappi
LC Vitasalmi

Korjasimme jääkiekkokaukalon laidat, jotta kiekko pysyy 
kentällä.

Muistathan pitää huolta
itsestäsi ja läheisistäsi!

Koetetaan pitää itsemme terveinä,
jotta voimme auttaa muita.
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KULMAT KUNTOON

Vanha paja kertoa vois monta tarinaa…
Virtasalmi klubille tarjoutui 
syksyllä 2020 aktiviteetik-
si erikoinen talkooprojek-
ti, joka kesti noin 200-300 
tuntia. Kyseessä oli kauden 
suurin talkooprojekti. Akti-
viteetti tehtiin ennen lumien 
tuloa. 

Mennäänpä hieman ajassa 
taaksepäin. 
Kesällä 2020 Pieksämäen 
kaupunki myi Ekin Muovi 
Oy:lle vanhan ”sepän pa-
jan”. Punainen pikkupaja, 
joka sijaitsee Virtasalmen 
hautausmaan lähellä, on 
vanha, lähes satavuotias 
sepän paja. Ensimmäinen 
pajaosa on siis tehty lähes 
satavuotta sitten, sen jäl-
keen pajaa on laajennettu 
pariin otteeseen. Punainen 
paja on noin 100 neliön 
kokoinen ja on ollut koko 
pitkän ikänsä Virtasalmen 
kirkonkylän yksi maamer-
keistä. Pajassa ovat ai-
kanaan toimineet sepät, 
kahden sukupolven ajan. 
Kolmantena seppänä toi-
min minä, sillä yritykseni 
Ekin Muovi toimi siinä alku-
taipaleensa, vuosina 1985-
1987. 

Tässäpä siis yksi syy minkä 
takia paja haluttiin hankkia 
yrityksellemme. Pajan han-
kinnasta se idea sitten läh-
ti, että paja on saatettava 
ansaitsemaansa kuntoon, 
eli ensimmäisenä suoritet-
taisiin katon kunnostus.
Tästä päästäänkin tähän 
aktiviteettitalkooprojektiin, 
katon kunnostukseen.

Klubissamme sovittiin, että 
minä soittelen halukkaille, 
milloin töitä tehdään, koska 
työmaalla oli tehokkainta 
olla 3-5 henkilöä yhtä aikaa 
työntouhussa. Innokkaita 
talkoolaisia hääri projek-
tissamme yhteensä 9 hen-
kilöä. Sovimme, että minä 
ilmoitan kullekin henkilölle 
aina talkooajat ja kokoon-
nuimme aina kun sää sen 

vain salli. Itse hoidin mön-
kijälläni työkalut, tarvikkeet 
ym. paikalle.

Pajan katto on huopakat-
to, kolmiorimatekniikalla 
toteutettu. Kun työt aloitet-
tiin, ensimmäisenä purettiin 
vanha huopa pois. Ja työn 
edetessä samalla peitte-
limme katon kevytpeitol-
la suojaksi. Seuraavaksi 
teimme laudoituksen ehos-
tustyöt, eli huonokuntoiset 
vaihdettiin uusiin. Van-
halla osalla olikin huovan 
alla pärekatto, joten se piti 
poistaa ja tilalle rakentaa 
kunnon laudoitus. Laudoi-
tuksia laittaessamme kor-
jasimme hieman katon not-
kelmaa, mutta ei suinkaan 
liikaa, täytyyhän vanhan 
näyttää vanhalta. Uuden 
huovan laitto olikin mielen-
kiintoista, työtekniikka ja 
miten asiat toteutettaisiin, 
kirvoitti monet keskustelut. 
Kun asiat olivat kaikille sel-
keinä, jatkui huopien laitto 
todella mallikkaasti.

Tässä välissä täytyy kyllä 
antaa suuret kiitokset lei-
jonakavereille, millä ahke-
ruudella ja hyvällä ammat-
titaidolla he kaikki olivat 
toteuttamassa katon kun-
nostusta.

Koko projekti suoritettiin 
neljän viikon aikana, aina 
kun sää sen vain salli. Ko-
koontumiset tapahtuivat 
yleensä klo 10 tai 12 ai-
kaan aamupäivällä, miten 
kenellekin parhaiten sopi. 
Kahvitauot pidettiin pai-
kallisen Sale-kauppamme 
kahvipisteellä tai sitten yri-
tyksemme ruokalassa. 

Pieni yllätys minulle oli, 
miten kylämme asukkaat 
reagoivat meidän kunnos-
tusprojektiimme. Monet 
ihmiset tulivat sanomaan 
suupielet hymyssä, että 
olet tekemässä kylällemme 
isoa kulttuuritekoa. Kyläläi-

set kokivat tärkeäksi, että 
vanha punainen paja säilyy 
katukuvassa vielä tulevai-
suudessakin.

Katosta tuli hieno ja se kor-
jasi pajan ilmettä huomat-
tavasti. Mutta kunnostus-
projektimme ei jää tähän. 
Tästä eteenpäin olemme 
sopineet klubilaistemme 
kanssa, että tänä keväänä 
keitämme itse punamulta-

Vanha huopa otettiin kokonaan pois.

Viimeiset huovat paikoilleen.

Katto viittä vaille valmis ja talo on kuin uusi.

maalit ja maalataan paja 
vanhan kansan tyyliin. Sa-
malla kunnostetaan myös 
pajan ikkunat. 
Näin yhdessä leijonien 
kanssa toimien voidaan pi-
tää ”kotikulmat” kunnossa 
ja vaalia sekä säilyttää ar-
vokkaita perinnekohteita. 

Teksti: Erkki ”Eki” Lappi
Kuvat: Petri Lappi
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PUHTAAT VEDET

Vesistön raivausta ja rantojen puhdistusta
Virtasalmella on paljon ve-
sistöä, kun kirkonkylälle 
tullaan, tullaan myös aina 
vesistön äärelle.  Kyläläis-
ten harmiksi oli rantanä-
kymä vesistölle pahasti 
peittynyt vuosien saatossa. 
Rantakoivikko oli voimak-
kaasti vesoittunut. 

Eräänä syksyisenä iltapäi-
vänä töistä tullessani sain 
idean, päätin soittaa Mik-
kelin Etelä-Savon Elyn tie-
puolen johtajalle. Kysyin 
häneltä, että mitä mieltä 
hän olisi, jos minä muuta-
mana iltana vetäisisin rai-
vaussahalla vesakot ran-
nasta nurin ja huolehtisin 
myös puiden keräämisen 
pois. Lupa tulikin nopeasti, 
oikein kiitosten kera. Joten 
siitäpä sitten olikin hyvä 
lähteä toteuttamaan ran-
nan raivausta oikein viralli-
sen luvan kanssa. Vesakon 
raivaus kesti kahden ilta-
päivän verran. 

Auttamassa oli kaksi muu-
ta klubilaista, jotka ahke-
rasti keräsivät raivaamani 
puut kasaan. Myöhemmin 
klubimme presidentti, ah-
kerana traktoriammattilai-
sena tunnettu mies, kävi il-
tapuhteenaan keräämässä 
puukasat pois. Klubimme 
teki siistiä jälkeä kylämme 
”sisäänkäyntiin” muuta-
massa päivässä. Jälkikä-
teen sain monelta kylä-
läiseltä kiitoksia näköalan 
parantamisesta, olivathan 
he nähneet, kuka siellä rai-
vaussahan varressa oli hei-
lunut. Minusta tuntuu, että 
tulevaisuudessakin joudun 
ottamaan enemmän vas-
tuuta kylämme ympäristön 
viihtyvyydestä, eikä tämä 
haittaa, hyvän tekoa kun 
voi harjoittaa näinkin.

Erkki ”Eki” Lappi
LC Virtasalmi

Eki ja Eino mönkkärin kanssa raivaushommissa.

Raivauksessa tulleet roskakasat kärrättiin pois.

Näyttävä lahja leijonille!
Jykevä
pronssinen
Leijona-
kolkutin
koko: 150x130 mm

Lisätietoja:
markku.ukkonen@bastu.net
Puh. 040 7064 808

LIONS CLUB
VARPAISJÄRVI
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AKTIVITEETTEJA

Yläsavottarilla paljon aktiviteetteja

Mielenkiinnolla odotin vii-
me kesänä tulevaa pres-
sakauttani, olihan kevään 
aikana jouduttu luopumaan 
monesta tapahtumasta ja 
aktiviteetista. Millainen olisi 
kausi 2020-21?

Miten paljon onkaan osal-
listuttu ja opittu.  Elokuun 
”Kasariperjantai” oli huip-
pu juttu. Kasariperjantai on 
ilta, jolloin lähinnä ”entiset 
nuoret” tapaavat toisiaan.  
Meno on mahtavaa erityi-
sesti Pohjolankadulla ja 
siellähän mekin: oma teltta-
katos, lihiksiä ja höyrytetty-
jä makkaroita sekä juomia. 
Tuotto oli hyvä ja jaettiin 
tarpeellisiin kohteisiin.

Elämän rajalla -esitys ja 
keskustelutilaisuuden us-
kalsimme järjestää loka-
kuussa, koska Iisalmen 
seurakunta yhteistyökump-
panina lupasi järjestää 
puitteet turvallisiksi.   Sai-
raalamuusikko Anna Brum-
merin ja näyttelijä Helena 

Rydin esitys kohtaamises-
ta. välittämisestä ja musii-
kin voimasta tuli tarpee-
seen hoitohenkilökunnalle, 
seurakunnan työntekijöille, 
vapaaehtoisille ja meille lei-
jonille.

Marraskuussa muistimme 
sotiemme naisia noin 160 
kortilla ja nyt helmikuussa 
ystävänpäivänä muistimme 
vanhuksia noin 140 kortilla.
Osallistuimme perinteiseen 
joulunavaukseen torilla 
myymällä leivonnaisia ja ar-
poja. Väkeä ei luonnollises-
tikaan ollut edellisvuosien 
malliin, mutta tunnelma oli 
ihana ja meillä yläsavotta-
rilla niiiiin mukavaa.

Elämän rajalla kohdataan ja välitetään. Sairaalamuusikko 
Anna Brummer (oik.) ja näyttelijä Helena Ryd.

Höyrynakkeja ja lihiksiä, niitä 80-luvulla grilliltä ostettiin. 
Nyt nautinnon tarjoavat Yläsavottaret entisille nuorille.

Jouluiset lahjat joululau-
luineen lahjoitimme Mal-
minrannan vanhusten 
vuokratalojen asukkaille. 
Sovimme samalla uusis-
ta käynneistä yhteislaulun 
merkeissä tulevaisudessa, 
turvallisempana aikana.
Nyt odotamme vappua ja 
torin perinteistä vappauta-
pahtumaa, johon olemme 
aina osallistuneet. Odo-
tamme myös Maria Lundin 
konserttia marraskuussa. 
Jospa se nyt onnistuisi. 
Kaksi edellistä sopimusta 
olemme jo joutuneet peru-
maan.

Tapaamme muiden iisal-
melaisten klubien kanssa 
säännöllisesti joka toinen 
kuukausi. Yhteisenä pro-
jektina on tällä hetkellä 

avustaminen seurakunnan 
ruoka-avussa. Suunnitte-
lemme myös ”Kulmat kun-
toon” -talkoita ja yhteisiä 
musiikkitapahtumia.
Olemme oppineet pitä-
mään kokouksia Teamsin 
välityksellä, mikä on ollut 
erittäin tärkeää tällaisena 
aikana, mutta myös tar-
peellinen, erityisesti muil-
la paikkakunnilla asuville 
yläsavottarille.

Tämänkin joulun alla meillä oli torilla pöytä joulunavauk-
sessa.
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AKTIVITEETTEJA

Toivottavasti ensi toimin-
takauden voimme aloittaa 
Sarin ”komennuksessa” 
hänen suunnittelemallaan 

Kirjoitimme joulukortteja sotiemme naisille ja ystävänpäi-
väkortteja yksinäisille.

railakkaalla ja rentoutta-
valla yhdessäololla jossain 
”Kainuun korvessa”. 

Pirjo Järvi
pressa 2020-21

Perinteemme mukaisesti veimme joululahjoja Malmirannan 
vuokrataloihin vanhuksille.

Asunto Oy Iisalmen Virranhohde
valmistuu 9/2021

Katso vapaat asunnot www.kortelainen.fi

Savonkatu 15, IISALMI - www.kortelainen.fi
Petri 0500 579 640, Jarkko 0500 579 091, Sirpa 050 5543 557

Valokuvaamo KuvaMaija
Savonkatu 18, Kuopio

p. 044 2566745
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PIIRIJAKO

Ehdotus uudeksi piirijaoksi => FI 4

Piiri Jäsenet Klubit
FI 4 2 241 94

Kunta piiri jäsenet klubit Kunta piiri jäsenet klubit
Enonkoski FI 4 20 1 Parikkala FI 4 81 3
Heinävesi FI 4 33 2 Pieksämäki FI 4 89 4
Iisalmi FI 4 90 4 Pielavesi FI 4 50 2
Ilomantsi FI 4 47 2 Polvijärvi FI 4 0 0
Joensuu FI 4 237 9 Rantasalmi FI 4 30 1
Joroinen FI 4 0 0 Rautalampi FI 4 59 2
Juuka FI 4 19 1 Rautavaara FI 4 0 0
Kaavi FI 4 23 1 Rautjärvi FI 4 31 1
Keitele FI 4 43 1 Rääkkylä FI 4 28 1
Kitee FI 4 123 5 Savonlinna FI 4 206 8
Kiuruvesi FI 4 88 3 Siilinjärvi FI 4 73 3
Kontiolahti FI 4 63 3 Sonkajärvi FI 4 30 2
Kuopio FI 4 266 12 Sulkava FI 4 22 1
Lapinlahti FI 4 71 3 Suonenjoki FI 4 55 2
Leppävirta FI 4 41 2 Tervo FI 4 22 1
Lieksa FI 4 56 3 Tohmajärvi FI 4 38 1
Liperi FI 4 30 2 Tuusniemi FI 4 25 1
Nurmes FI 4 45 2 Varkaus FI 4 43 2
Outokumpu FI 4 43 2 Vesanto FI 4 21 1

Vieremä FI 4 0 0
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