SAVON LEIJONA

SAVON LEIJONA
2022
JULKAISIJA: SUOMEN LIONS-LIITTO PIIRI 107K

Yhteistyössä on voimaa!

1

SAVON LEIJONA

2

PÄÄKIRJOITUS

Livin’ life in peace
Pieni tyttö saa kultamitalin kaulaansa ja hänen
silmänsä loistavat kuin
tähdet. Niin hyvä mieli niin
pienestä asiasta. Lasten
Leijonahiihdot ovat todella
tärkeitä tapahtumia pienille
hiihtäjille, liikunnan riemu
on suorastaan käsin kosketeltavaa. Näitä tapahtumia
jatkakaamme tulevinakin
talvina.
Iloa ja riemua tässä kaipaavat aikuisetkin. Sitä kuviteltiin, että elämä palaa raiteilleen, kun korona viimein
saattaa helpottaa, mutta
mitä vielä. Pitipäs löytyä
iso paha hukka naapurista.
Siis miksi ja miten ihmeessä yhden ihmisen aivoitukset voivat tänä päivänä
vielä johtaa sotaan, miten
siihen ei saada stoppia.
Kun koko maailma on jo
kaksi vuotta kärsinyt ja kärvistellyt koronassa, miten
jollekin voi edes unissaan
välähtää päähän hyökätä
toiseen maahan, aloittaa
sota. Tai omien lausuntojensa mukaan ei tietenkään ole hyökännyt, kyse
on vain operaatiosta. Itse
olen aina mieltänyt operaation sairaalassa tehtäväksi
toimenpiteeksi, en todellakaan sairaalaan tai hautaan
johtavaksi teoksi.
Miltä tuntuu niistä omista
kodeistaan lähtevistä ukrainalaisista lapsista, äideistä ja vanhuksista, jotka
henkensä kaupalla pake-
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nevat raunioiden keskellä
eteenpäin,
mahdollisimman pian ja kauas pois.
Monella mukana vain pieni
nyytti tavaraa kainalossa.
Taakse on jätettävä kaikki,
koti, tavarat, muistot, rakkaat ihmiset puolustamaan
kotimaata, mitä siitä vielä puolustettavissa on. Ja
kaikki tämä tapahtuu vain
yhden vallanhaluisen ukon
vuoksi. Ukon, johon monet
hänen omassa maassaan
vielä uskovat iänikuisen aivopesun johdosta.
Tätä sotaa seuratessa on
kerta toisensa jälkeen tullut mieleen oma isä, joka
oli talvi- ja jatkosodassa
puolustamassa tätä itselleni niin itsestään selvästi
itsenäistä isänmaatamme,
tätä Suomea. Tuntuu todella vaikealle uskoa, että siitä
ajasta ei ole kuin yhden sukupolven verran ja nyt sota
taas kolkuttelee melkein
ovella. Eivätkö ihmiset tai
oikeammin nuo valtaapitävät suurvaltojen päämiehet
todellakaan opi historiasta
mitään. Ei sodalla mitään
voiteta, sillä luodaan vain
inhimillistä hätää ja kärsimystä. Voiko vallanhalu
jostakin maapläntistä olla
oikeasti niin suuri, että sen
vuoksi täytyy tuhota koko
toinen maa, tappaa tuhansittain ihmisiä, hävittää
kaikki, mikä on vaivalla rakennettu?

Me suomalaiset olemme
valmiita auttamaan ja ottamaan vastaan näitä sodan jaloista maahamme
rantautuvia. Lionit auttavat voimavarojensa mukaan niin paikallisesti kuin
kansainvälisestikin. Paljon
teemme, mutta tuntuu,
että sekään ei vain riitä.
LCIF:n kautta lähetetty
apu menee varmasti kokonaisuudessaan perille ja
sen avulla voidaan auttaa
monia. Rahallinen apu on
järkevintä tässä vaiheessa,
koska siellä paikan päällä
tiedetään oikeasti, mitä tarvitaan kiperimmin. Paikallista apua lionit taas voivat
kohdentaa omalle paikkakunnalle tuleviin pakolaisiin. Heitä voi auttaa tavaralahjoituksilla paikallisiin
keräyspisteisiin, heitä voi
tukea henkisesti ja keskustella, jos vain yhteinen kieli
löytyy. Ja vaikka ei yhteistä
kieltä olisikaan, empatiaa
voi osoittaa myös ilmeillä
ja eleillä, ottamalla heidät
vastaan ja toivottamalla
tervetulleiksi.
Niin minun kuin varmasti
monen muunkin mielessä
pyörii ajatus, että entä jos
tämä sotaisa naapuri hyökkää myös Suomeen. Tarvitaanko siihen oikeasti syitä,
ei tarvittu talvisodan aloittamiseen eikä Ukrainaan
hyökkäämiseen? Maamme
johto valmistautuu pahimpaan ja se on oikein. Silti
koko ajan elää toivo, että

mitään ei tapahdu, sotaa
tai siis operaatiota ei Suomeen tule, ei nyt eikä enää
koskaan. Että maamme on
niin suvereeni ja oikeudenmukainen, ettei tänne ole
kenelläkään mitään syytä
hyökätä. Mutta voimmeko
nyt olla puolueettomia ja
riippumattomia? Voimmeko vielä joskus suhtautua
tuohon pitkän rajan naapuriin samoin kuin muihinkin
naapurimaihin? Luottamus
on loppunut ja silmät auenneet.
Kun YouTubessa kiertävällä videolla Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi laulaa John Lennonin
Imagine-kappaleen,
sen
sanat herkistyttävät: Imagine all the people livin’
life in peace! Tuo vanha
kappale sopii niin mahtavasti tähän päivään, näihin
mietteisiin ja toiveisiin. Tuntuu aivan mahtavalta, että
Ukrainan presidentti on niin
hieno mies, fiksu, rohkea,
lämminhenkinen ja monipuolinen. Kannattaa myös
katsoa Ylen Areenasta hänen näyttelijänä oloajaltaan
sarja Kansan palvelija. Se
on kuin vuosia aikaisempi
arvaus presidentin virasta.
Kauanko menee siihen,
että kotinsa ja kotimaansa
jättämään joutuneet lapset
ovat niin onnellisia, että
heidän silmänsä loistavat
kuin tähdet?
Airi

Päätoimittaja Airi Leskinen
LC Iisalmi
airi.leskinen1@gmail.com
040 5793 113
Toimituskunta: Piiri 107K klubit
Markkinointi: Piiri 107K klubit
Sivunvalmistus ja painopaikka: Kirjapaino Kari Ky
Painosmäärä: 1800 kpl

SAVON LEIJONA

3

PIIRIKUVERNÖÖRIN PENKILTÄ

Arja Kekoni 107K DG kauden 2021-2022
tutetaan
vapaaehtoisella
tukimaksulla 5 €/jäsen, jotta voimme vastata kotimaassa ja maailmalla olevaan hätään riittävän nopeasti. Maksu osoitetaan
liiton katastrofitilille nro
FI 54 8000 1970 8298 84,
viestikenttään ”klubin” nimi
ja katastrofirahasto”.

Ihanaa lionsklubit, leijonat, lionstoiminta on voimissaan. Kun korona jälleen vuoden vaihteessa
ja tammikuussa vaikeutti
toimintaamme, niin klubit
eivät lannistuneet. Klubikokouksia on pidetty hybridinä tai kokonaan etänä ja
juhlia on siirretty keväämmälle. Hyvä näin.

vallisuusympäristö on nopeassa ja rajussa muutoksessa. Suomi tuomitsee
jyrkästi Venäjän hyökkäyksen. Kun aamulla Venäjä oli
ilmoittanut hyökkäävänsä
Ukrainaan, saman päivän
iltapäivänä meillä oli toinen
piirifoorumi IsoValkeisessa.
Sodan kauhut olivat mielessä, osin jo näkyvillä.

Suru ja suuri järkytys kohtasi meitä 24.2.2022 kun
Venäjä hyökkäsi Ukrainaan,
itsenäiseen eurooppalaiseen valtioon. Naamiot on
riisuttu, vain sodan kylmät
kasvot näkyvät, sanoi presidenttimme Sauli Niinistö
puheessaan. Seuraavalla
viikolla presidentti Niinistö totesi ennen menoaan
USA:n presidenttiä tapaamaan, että Suomen tur-

Sota tuo aina tuhoa ja sodan keskellä olevat ihmiset tarvitsevat apua, myös
meiltä leijonilta ja lionsklubeilta. Rahaa voi lahjoittaa
Ukrainaan LCIF:n kautta.
Vastikkeettomasti yleisöltä
kerätyt varat voi maksaa
suoraan LCIF:lle
www.
lionsclubs.org/fi/lahjoita.
Lions-liiton vuosikokouksessa 2021 päätimme,
että katastrofirahastoa kar-

Kun yhden kerran pääsimme yhdessä kouluttautumaan
DG tehtävään, liiton koulutusjohtaja sai meiltä kukkakimpun.

Kuvernöörikauteni
käynnistyi konkreettisesti piirin
avajaisista elokuun lopulla
Rauhalahdessa, jossa samalla myös edellisen kauden päätösjuhla pidettiin.
Koulutusta järjestettiin klubien presidenteille, sihteereille, rahastonhoitajille ja
lohkon puheenjohtajille jo
toisen kerran, kun keväällä 2021 oli ensimmäiset
valmennukset, osalle etävalmennuksena. Kun valmennukset olivat keväällä
ja kauden alussa, käytäntöä pidettiin hyvänä.
Jäsenistön
valmennukseen/koulutukseen panostettiin. Kauden aikana järjestettiin kaksi piirifoorumia, valmennuksia ajankohtaisista asioista. Klubeilta ja jäsenistöltä tuli aiheet
piirifoorumeihin. Lisäksi tarjosimme
piirin
varoista osallistujille kahvit ja piirakkapalan.
Piirifoorumi 1 oli 6.10.2021
IsoValkeisessa ja asioina oli
jäsenyys ja KiTeNet. Kouluttajana jäsenyydessä oli
Lions-liiton koulutusjohtaja
Hannu Hertti. KiteNet-osuudessa
K-piirin
KiTeNet-vastaava Eeva Väätäinen. Ryhmätöissä edistettiin jäsenistön saatavuutta ja toisessa ryhmässä, miten toteuttaa
KiTeNet-tilaisuudet
kouluissa. Ryhmätyöt toimivat
ja keskustelu oli vilkasta.

Palautteessa tuli toive, että
samanlaisia
tilaisuuksia
tulisi jatkossakin toteuttaa. Piirifoorumissa lisäksi
tutustuttiin toisten klubien
jäseniin ja saatiin vertaistietoa. Lisäksi KiTeNet tuli
tutummaksi ja lähti hyvin
etenemään piirin alueelle.
Piirifoorumi 2 oli tarkoitus
järjestää
tammikuussa,
kun MyLionin vahvistamiseen oli tarvetta jo syksyllä. Korona esti tammikuun
kokoontumiset. Piirifoorumi oli 24.2.2022 IsoValkeisessa. Aiheina oli MyLion,
palvelu ja LCIF. Kouluttaja
toimi liiton palvelujohtaja,
IPDG Petri Lappi ja PDG
Erkki Lapin tilalla DG Arja
Kekoni. Lopuksi MyLioniin
kirjautumisen opastuksessa onnistuttiin. Nyt palveluiden sekä aktiviteettien
kirjaamiset alkavat. Jos
vielä tulee ongelmia, ota
yhteyttä piirin admin Kari
Piiraiseen, tai IPDG Petri
Lappiin tai kuvernööreihin.
Kuvernöörineuvosto
eli
KVN kokoontui Tahkolla
21.-22.11.2021.
Puitteet
olivat hyvät ja järjestelyt
onnistuivat.
Osallistujien
määrää rajoitti toisaalta
korona, mutta toisaalta se,
ettei 1 VDG tai 2 VDG koulutuksia ollut seminaarin
yhteydessä. Palautteissa
saimme parhaat arvioinnit
esityksistä, jotka olimme
itse valinneet eli poliisin ja
omaisen puheenvuoroista.
Seminaarin talous jäi vähän
miinukselle ja tappio menee K-piirille. Kiitos LC Nilsiä/Syvärinseutu ja myös
valmisteluryhmälle osallisuudestanne.
Vaikka joillakin viikoilla klubikäyntejä oli maanantaista
perjantai-iltaan, niin aina
oli ihana lähteä vierailulle.
Meillä on paljon innokkaita
klubeja. Klubikäynneillä jokaisen klubin yksilöllisyys
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Kansainvälinen Lions-järjestön puheenjohtaja Alexander
X. Douglas ja Arja Kekoni.
tuli esille. Pienikin klubi voi
olla iloisen innokas toimimaan. Yhdessä klubissa
kuulimme klubin historiaa
yhden perustajajäsen kertomana, jossakin luettiin
runoja ja lionslaulu kajahti
jossakin klubissa kokouksen alkuun. Joissakin klubeissa ladyt kokoontuivat
samaan aikaan, mutta eri
salissa. Hienosti monessa
klubissa ikääntyneet klubin

jäsenet tuodaan tapaamisiin/kokouksiin.
Uusia jäseniä on tullut moneen klubiin, useampiakin
kauden aikana. Hienosti on
etenkin pienten paikkakuntien klubeihin tullut uusia
jäseniä. Hyvä klubit. Kaikki uuden jäsenen kansiot
olen jakanut klubeille, osan
VDG tai lohkareiden kautta,
saan lisää kansioita Kok-

kolan KVN kokouksessa
11.-13.3.2022. Kuten Piirifoorumin 1 jäsenyysosuudessa totesimme, ottakaa
uudet jäsenet mukaan
toimintaan mahdollisuuksiensa mukaan. Uusien
jäsenten koulutusta alueilla on vielä kevään aikana.
Klubivierailuja klubit ovat
ennen tehneet eri alueille ja
piireihin, mutta jopa toisiin
piireihin. Mahdollista klubivierailut ovat vieläkin. K-piirissä on mukavia klubeja,
jotta vierailuja voisi tehdä ja
oppia uutta toiselta klubilta ja antaa vinkkejä oman
klubin toiminnasta toiselle.
Vaihtelua klubille.
Jäsenkehitys on miinuksella, vaikka uusiakin jäseniä on kiitettävästi tullut. Kauden aikana on LC
Vehmersalmi
lopettanut,
mutta jatkavat vapaaehtoisina Jalopeuroina. Kiitos
LC Vehmersalmelle pitkästä
lionsklubitoiminnasta,

Nilsiässä kuvernöörineuvoston kokouksessa piirikuvernöötit ja leot.

monista lahjoituksista ja
näkyvyydestä paikkakunnalla. Klubitoiminnan lopettamisen uhka pienenee, jos
klubi voi yhdistyä toiseen
klubiin, toteuttaa aktiviteettiä toisen klubin kanssa tai
innostua hankkimaan uusia
jäseniä, vaikka yhteisklubiksi siirtymällä ja saada
naisia mukaan toimintaan.
Onnittelut ovat ansainneet
klubit, joiden vuosijuhlia
osin koronakin on siirtänyt.
Vuosijuhlaa kevään aikana
viettävät LC Kuopio/Kalakukko 40 vuotta, LC Pielavesi/Lepikko 40 vuotta,
Iisalmen klubit LC Iisalmi
65 vuotta, LC Iisalmi /Porovesi 55 vuotta, LC Iisalmi/Koljonvirta 45 vuotta
ja Iisalmi/Yläsavottaret 25
vuotta yhteisessä juhlassa
huhtikuussa. Paljon onnea
kaikille vuosijuhlaansa juhliville klubille ja klubien jäsenistöille.
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Seudullinen klubien yhteistyö on pitkään jatkunut Iisalmen klubien kesken, nyt
myös koko I alueen lohkon
2 eli Iisalmen klubien ja Lapinlahti/Viertäjien kesken.
Lohkon yhteistyö vahvistaa
näkyvyyttä. Seudullinen yhteistyö on käynnistynyt
myös III alueen lohkon 1
klubien kesken Kuopiossa. Lasten Leijonahiihto
järjestetään yhdessä maaliskuussa, yhdessä myös
KiTeNet:n osalta toimitaan.
Myös alue III ja 2 lohkon
alueella on klubien välistä
yhteistyötä ja vierailuja tehty Kaavi-Tuusniemi suunnalla. Muutakin yhteistyötä klubien kesken voi olla,
mutta kaikki ei ole tullut
tietooni. Toivon yhteistyön
klubien kesken vahvistuvan
kaikkien lohkojen alueella.
Osallistuin
ensimmäisen
kerran lionsien kansainväliseen seminaariin 2019,
kun tulin valituksi 2 VDG
tehtävään ja ilmoittauduin
102nd Lions Convention in
Milan, Milanossa. Olen erittäin tyytyväinen, että osallistuin ja Lions Convention
tuli tutuksi. Conventionssa
on vahva Lions-henki ja
kaikki vahvisti yhteenkuuluvuutta. Hyviä esitelmiä,
mutta Suomen lionstoiminnasta vähän tiedettiin, mm.
Quest-koulutusten toteutumisesta.
Harmillisesti
kuvernöörikaudellani kaikki tapahtui
virtuaalisesti, kun korona
esti kokoontumiset. Lions
Conventionit peruttiin koronan vuoksi 2020 ja 2021
se oli virtuaalisena. Kuvernöörikautena
emme
päässeet USA:han koulutukseen, emmekä Montrealin Lions 103th Conventioniin. Kansainvälinen
koulutus 1 VDG aikana oli
virtuaalisena. Lions-valan
vannoimme kaikki DGe:t

Lapsuusiän syöpä ja Ympäristö. Monen teeman
kanssa klubit toimivat ja
mm. ympäristöä on Kulmat
Kuntoon -teemalla talkoilla
parannettu.
Diabeteskävelyjä järjestettiin monilla
paikkakunnilla, osin sade ja
tuuli haittasivat tapahtumia
ja etenkin verensokerin mittausta. Säätilakin vaikuttaa
tapahtumaan. Jos on aurinkoista, tulee enemmän
osallistujia ja ohikulkijatkin
lähtevät mukaan.
Vasemmalla Lions-liiton CC Sanna Mustonen, sitten rouva Taru Rytkönen, minä ja Jaakko-puolisoni. Oikealla 107
N-piirin edustaja hallituksessa DG Markku Helle vihreässä
puserossa ja aivan oikealla on L-piirin DG Veijo Nurmikumpu.
yhdessä Jyväskylässä. 1
VDG aikana oli koulutusta
paljon, mutta 2 VDG aikana oli vain yksi koulutus
kauden alussa, syynä oli,
että rahaa koulutuksen järjestämiseen ei ollut. Silloin
ei vielä webinaareja osattu ajatella. 2 VDG vuotena
järjestin
DG-tapaamisen
ilman kouluttajia, koska eri
alueiden kuvernööriehdok-

kaiden perehdytys vaihteli
piireissä paljon. Tapaamisessa tasasimme tietoja
ja tutustuimme toisiimme.
Tästä seurasi minulle elämän pituinen tehtävä toimia kurssin DG 2021-2022
vanhimpana.
Suomen Lions-liitolla ovat
keskeisinä teemoina Diabetes, Nälkä, Näkökyky,

Tulevat piirikuvernöörit vannomassa valaansa.

Diabetestä on monessa
perheessä ja huoli verensokerin heittelyistä. Siihen
hypokoira on erinomainen
kumppani. Hypokoira on
tehtävään soveltuva koira,
joka koulutuksen jälkeen
aistii diabetesta sairastavan liian matalat tai korkeat
verensokeritasot ja reagoi
tilanteeseen. Koira jopa oppii tuomaan sokerijuomaa
avustettavalle. Hypokoiran
koulutusta toteuttaa Suomen
Hypokoirayhdistys.
Koulutus on useammalla
kerralla toteutuva, hinta
n. 3000 €. Avustusjärjestelystä toivotaan pysyvää
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palvelua, ei hetken helmeä.
Olisi aitoa lionstoimintaa ja
positiivista näkyvyyttä. Tarkoitus on pilotoida toteutus
K-piirissä ja kokemusten
myötä esittää kansalliseksi
malliksi. Pohjois-Savossa
on koiratarvetta, ilmoittautua voi juha.haatainen@
kuh.fi.
Ihanaa, saimme lunta ja
sitä riittää, jossakin liikaakin. Toivotaan Lasten Leijonahiihtojen
onnistuvan
joka alueella ja klubilla. Jos
järjestit hiihdon, ilmoita siitä erkki.lappi@ekinmuovi.
fi. Lasten Leijonahiihto on
kohdentunut 4-12 -vuotiaille ja kaikki osallistujat
saavat mitalin. Mahtavaa,
jos lapset ihastuvat hiihtämiseen. Hiihto ja mäenlasku olivat minulle lapsena
mieluisia, laskin jopa Antikkalan rinteen tavallisilla
suksilla alas ja vauhti oli
sopiva silloin.

Kaikki äänet tähän lootaan.

KiTeNet-tilaisuuksia kouluissa on järjestetty ja KiTeNet jatkuu vielä ensi
kauden.
Quest-koulutus
kasvattajille onnistui ja jälleen palaute oli loistavan
hyvä.
Liikuntaseurojen
Quest-koulutus on huhtikuussa. Rauhanjulistekilpailun voitti Rautalampi/
Malvin klubin valitsema
Emilia Heikkilän työ. Työ
luovutettiin
kehystettynä
Martti Lohen koululla ulkotiloissa, koska koronarajoitukset estivät sisätiloissa
luovutuksen. Luovuttamassa olivat LC Rautalampi/
Malvin presidentti Anttu
Röntynen ja 107K DG Arja
Kekoni. Onnea voittajalle.
Lions-liiton 2030 strategiatyö etenee ja helmikuun lopun viikonloppuna Tampereen Varalassa työstimme
nykytilaa, arvoja, visiota
ja missiota eteenpäin, jatkossa sama työ klubeilla. Toimin ryhmässä DG

roolissa valvojana. Kaikki
piirikuvernöörit valitsevat
piiristään 3- 5 henkilöä
piirin
strategialähettiläiksi. K-piirin strategiaryhmä
on valittu, sinne kuuluvat
1 VDG Hannu Smolander,
2 VDG Juha Haatainen ja
2 VDGe Jukka Vattukallio,
piirin palvelujohtaja Risto
Lindholm ja DG Arja Kekoni. Strategiatyön vaiheet
esitellään
KVN-kokouksissa. Strategiatyö jatkuu
ja vuoden 2023 Lions-liiton vuosikokouksessa se
esitellään. Strategia antaa
suunnan myös piirijakouudistukselle.
Toivotan kaikille klubeille
ja jäsenistölle oikein hyvää
loppukautta, hankitaan uusia jäseniä, perustetaan
yhteisklubeja, palvellaan ja
oman harkinnan ja tilanteen
mukaan lahjoitetaan LCIF:lle tai Suomen katastrofirahastolle. Toivotaan, että
Suomi säilyy itsenäisenä il-

LC Vehmersalmi presidentti Marja-Liisa Pekkarinen ja
DG Arja Kekoni.

man vieraan maan hyökkäystä. Kaikkea hyvää sinulle,
perheellesi ja klubillesi.
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Hannu Smolander 3. oikealta. Hänen oikealla puolella on
kansainvälinen tuleva presidentti Brian Sheehan, muut kuvassa ovat 1.VDG kurssilaisia (osa).
Olen Hannu Smolander, LC
Tuusniemi. Tällä kaudella
olen ollut ensimmäisenä
varapiirikuvernöörinä. Korona on vaikuttanut toimintaamme tällä kaudella.
Klubivierailut pystyin tekemään syys-lokakuussa.
Havaintonani voin sanoa,
että naisklubeissa ja yhdistelmäklubeissa toimintaa
on yleensä enemmän kuin
miesklubeissa.
Kaikissa
niissä klubeissa, joissa vierailin, on ollut toimintaa.
Marraskuussa oli Suomen
Lions-liiton
Kuvernööri-

neuvoston kokous Nilsiän
Tahkolla. Olin mukana järjestämässä kokousta. Sain
huomata, kuinka paljon
erilaisia asioita on otettava
huomioon järjestettäessä
kyseistä tilaisuutta. Tulevan
kauden
KVN-kokousten
järjestäjät ovat kyselleet
minulta asioita, jotka vaikuttavat kokouksen järjestelyyn.
Tällä kaudella K-piirin jäsenmäärä on vähentynyt
43 jäsenellä (28.2.2022).
Yksi klubi on lopettanut

TERVETULOA
PAIKALLISEEN
PALVELTAVAKSI!
OP Rautalampi puhelinpalvelu 010 256 2701*
Tilit, kortit, ajanvaraukset, säästäminen & sijoittaminen, luotot sekä lainopilliset palvelut
*OP ryhmän 010-yritysnumerot: kiinteän verkon lankaliittymistä ja kotimaisista matkapuhelinliittymistä
0,0835 e/puhelu + 0,167 e/min.
Muut yhteystietomme:

www.op.ﬁ/rautalampi

toimintansa kokonaan ja
mahdollisesti joku toinen
klubi saattaa vielä lopettaa. Tämä on huolestuttava
suunta, mahdollisesti tulevan kauden aikana jäsenmäärä K-piirissä voi olla
alle 1000 jäsentä. Syynä
lopettamiseen on ollut jäsenten ikääntyminen ja yksille ja samoille henkilöille
tulleet klubin johtotehtävät.
Kun klubi lopettaa toimintansa, niin yleensä lähes
kaikki jäsenet eroavat lioneista. Olisi toivottavaa,
että mahdollisimman moni
jäsen liittyisi johonkin toiseen klubiin. Useamman
klubin yhdistyminen yhdeksi klubiksi on mahdollista.
Päämaja edellyttää piirin
jäsenmääräksi 1250 tai
enemmän. K-piirissä on
1045 jäsentä (28.2.2022).
Tästä johtuen päämaja ei
avusta DGE puolison matkaa kansainväliseen vuosikokoukseen.

den saaminen lohkojen
puheenjohtajiksi on ollut
haastavaa. Näyttää siltä,
että oman klubin ulkopuolelta olevista tehtävistä ei
olla kiinnostuneita.
Toimintasuunnitelma
on
myös tekeillä, se on melko
paljon edellisten kausien
kaltainen. Uusina asioina
siinä ovat kansainvälinen
nuorisoleiri ja jäsennyyteen
liittyviä toimia. Tulevalla
kaudella koulutusta tapahtuu yhä enemmän etäyteyksillä, samoin myös osa
piirihallituksen kokouksista
(hybridi).
Hannu Smolander
1.VDG

Parasta aikaa olen kokoamassa tulevan kauden
piirihallitusta.
Henkilöi-

Rakennusten tutkimukset
kuntotarkastukset
kosteusmittaukset
mikrobitutkimukset
ja asbestikartoitukset
Ylä-Savon alueella
Kosteusvaurioisten rakennusten
korjausasiantuntija Tiina Tanskanen

044 2371 860
www.rak-fix.fi

RAK-FIx
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TARJOLLA JUHA

Luottava katse edelleen horisonttiin
LC Siilinjärvi/Sandelsin kannattamana ja 107 K-piirin
useiden lionien rohkaisemana olen ehdolla K-piirin
1. VDG:ksi. Olen toiminut
Sandels-klubissa
19932000 ja sittemmin 2016 alkaen. Klubitoiminnan vastuutehtävät ovat tuttuja
mm. kolmen klubipresidenttikauden myötä. Kaudella 2019 – 2020 toimin 2.
alueen 1. lohkon puheenjohtajana. 2 VDG-kaudella
piirihallitustehtävä on tullut
tutummaksi.
Ansiokkaaseen Lions-liiton varapiirikuvernöörikoulutukseen
olen osallistunut syyskaudella 2021. Kahdeksaan
lionsklubiin pääsin vierailulle, kaikki mieluisia ja antoisia.
Lionstoiminnan ytimenä on
palvelu: tekoina, läsnäoloina, avustuksina. Kaikkea
tätä piirin klubit tekevät voimavarojensa mukaan. Palvelutarpeiden näkeminen
on aktiivista hakemista,
aika ja tilanteet vaihtelevat
ja siten myös toimintamme
kohdistaminen. Yhteiskuntia ravistanut Covid19 on
tuonut paikallisia tarpeita.
Tuore sotatila Ukrainassa on aktivoinut klubeja
LCIF-avustuksiin.
Lionstoiminnan
palvelualueita
on runsaasti mm. diabetes, KiTeNet, nälkä, näkökyky, Lions Quest ja klubeilla omat kohteet sekä
rahastoavustuskohteet:
ARS-säätiö, Lions-liiton katastrofitili, LCIF . Ehditäänkö tai jaksetaanko rynnistää kaikilla alueilla? Jollain
alueella varmasti jokainen
klubi huomioiden paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen aktiivisuus. Palvelu
saa näkyä ja kannattaa näkyä aktiivisti, emme voi olla
näkymättömiä kummisetiä
ja- tätejä; hyvää voi ker-

toa. LC Keitele kajauttaa
aina ”Hei!”-huuto hyvälle
asialle, sama saa kuulua
myös seinien ulkopuolelle
joka klubista. Näkyvyys
on myös netissä tänä päivänä, huolletaan kotisivuja,
ollaan keskustelupalstoilla;
vanhan ajan radiokin on
toiminut kuuluvuudessa –
Radio Sandelsin klubiesittelyt ovat olleet hyviä.
”Hyvä kello kauaksi kuuluu” varmistaa myös uusien jäsenien löytymistä ja
mielekkääseen toimintaan
liittymistä. Suomen lionsjäsenten määrä on pienentynyt monista eri syistä mutta
K-pirissäkin uusia jäseniä
on liittynyt klubeihin hyvä
määrä. Jäsenhankinta on
vain oltava aktiivista ja varmasti uudet jäsenet ovat
klubien toiminnalle näköaloja tuovaa. Jatketaan jäsenhankintaa, ei vain tänä
vuonna ainakin yksi uusi
jäsen klubiin vaan edelleen.
Tehokkain tapa löytää tuleva lion on kysyä ihmisiltä ja
kertoa lioneista.
Toiminnallamme on oltava
mielekkyys ja koskettavuus, siitä tulee palvelun
voima lioneille ja puolisoille. ”Teemme hyvää” -teema jatkuu, mielen sydän
mukana. Juhliakin saa nyt
pitää, kaivetaan klubihenkeä jälleen eri muodoin.
Tulevaa aikaa katsotaan
jo nyt, kesällä 2023 on toteutumassa Lions-kansainvälinen nuorisoleiri, sen
suunnittelun vetovastuun
ovat ottaneet Siilinjärven
kolme klubia tavoitteella
kokemuksellinen ja iloinen tapahtuma nuorille.
Suunnittelussa pilottihanke
K-piiriin hypokoira -koulutuksena diabeetikolle.

Olen 63-vuotias kuopiolainen. Taustani työelämässä
on vielä vuoden 2022 loppuun KYSin palveluksessa
osastonylilääkärinä, täysin
Pohjois-Savon terveydenhuoltoa palvelleena eläke
koittaa. Itä-Suomen hallinto-oikeuden
asiantuntijatuomarin tehtäviä aion
vielä jatkaa. Perheeseeni
kuuluu Kaisa-puoliso, mu-

kana pyörii vehnäterrieri
Selma. Harrastukset ennallaan: kalastus ympäri vuoden, luonnossa liikkuminen
ja havainnointi, mökkeily
Pörsä-järven rannalla Iisalmessa.
Juha Haatainen
107-K piiri / VDG
LC Siilinjärvi/Sandels

SAVON LEIJONA
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TARJOLLA JUKKA

2. varapiirikuvernööriehdokas

Olen Jukka Vattukallio,
48-vuotias projektipäällikkö Iisalmesta. Koulutukseltani olen tietohallinnon ja
viestinnän tradenomi.
Tulin mukaan lionstoimintaan joulukuussa 2014,
jolloin liityin LC Iisalmi/Porovesi -klubiin. Heti seuraavasta kaudesta (20152016) lähtien olen ollut
klubin hallituksen jäsen
hoitaen tiedotussihteerin
tehtävää. Olin klubimme
presidentti kaudella 20172018 ja lohkon (1. alue 2.
lohko) puheenjohtaja kaudella 2019-2020.

KuvaTuulos, Anssi Viljakainen

Siilinjärvellä Mäntyrannan kesäteatterissa
1.- 27.7. Aapelin koko perheen näytelmä

KOKO KAUPUNGIN VINSKI
Ohjaaja Tiina Naumanen
Dramatisointi Janne Puustinen
Musiikki Antti Janka-Murros
www.siilinjarventeatteri.fi
lippuvaraukset: lipunmyynti@siilinjarventeatteri.fi

Korona on viimeisen kahden vuoden aikana kurittanut myös lionstoimintaa kovalla kädellä;
fyysiset tapaamiset ja tapahtuma-aktiviteetit ovat
olleet lähes täysin pysähdyksissä – yhteisöllisyys on
ollut koetuksella. Me lionit
olemme osoittaneet, että
olemme sopeutumiskykyisiä ja uusia toimintamalleja niin kokouskäytäntöihin,
kuukausitapaamisiin kuin
aktiviteetteihinkin on kehitelty innokkaasti klubeissa.

Kausi 2022-2023 tulee
olemaan
sopeutumista
”uuteen normaaliin”, yhteiskunta alkaa avautua
rajoituksien poistuessa ja
voimme jälleen järjestää
fyysisiä tapaamisia sekä
tapahtuma-aktiviteetteja.
Korona-ajan myötä tulleet
uudet toimintatavat ovat
tulleet jäädäkseen, ja niitä
voidaan yhdistää aiempiin
toimintatapoihin – tulemme
elämään yhä enemmän ja
enemmän ”hybridiaikaa”.
Näen että yhteistyön merkitys on kasvanut – ja kasvaa entisestään lionstoiminnassa.
Kannustankin
paikkakuntien lionsklubeja
yhteisien aktiviteettien ja
projektien suunnitteluun ja
toteutukseen. Hyvänä esimerkkinä yhteisestä tekemisestä nostan esiin oman
paikkakuntani,
Iisalmen,
neljän lionsklubin keskinäisen yhteistyön; olemme
toteuttaneet jo useamman
kauden ajan yhteisiä aktiviteetteja, ja klubien edustajat kokoontuvat lähes
kuukausittain yhteistoimintapalavereihin, joissa näitä
yhteisiä aktiviteetteja suunnitellaan. Yhteistyössä on
voimaa!

LVI-alan
erikoisliike
• Urakointi • Tarvikemyynti ja -asennus
• Suunnittelu • Öljypoltinhuolto • Maalämpö
• Viemärikuvaukset

Lentokentänkatu 3, 77600 SUONENJOKI
puh. 020 198 0980 • info@castmet.fi
Avoinna arkisin klo 7.00–16.00
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TOIMINTAKERTOMUS 2020 - 2021

Piirikuvernöörit viimeisen kerran koolla oman vuosikurssinsa porukalla Turussa kesällä 2021.

Kansainvälinen teema:
Kotimainen teema:
Puheenjohtajan (CC) teema:
Piirikuvernöörin teema:
Johtavat ajatukset:

We serve (Me palvelemme)
Kindness matters (Ystävälliset teot ovat tärkeitä)
Monta tapaa tehdä hyvää
Yhdessä eteenpäin
Tee hyvää – Jaa hyvää
Ideoi – Toimi - Palkitse

PIIRIKUVERNÖÖRIN KATSAUS KAUTEEN
Koronan sävyttämänä kansainvälinen vuosikokous Singaporessa jouduttiin perumaan ja DG-vala tuli suoritettavaksi
etänä kansainvälisen presidentin Jung-Yul Choin ohjauksessa. Kesän aikana koronan esiintyvyys Suomessa vähentyi ja
pääsimme pitämään kauden 2019-2020 lopetus- ja kauden 2020-2021 aloitustapahtuman Kylpylähotelli Rauhalahdessa. Juhlan lisäksi siellä järjestettiin myös koulutusta presidenteille, sihteereille ja rahastonhoitajille.
Myös klubivierailut päästiin aloittamaan suunnitelman mukaisesti heti syyskuun alusta alkaen.
Vierailut ovat kuvernööriputken suola ja ilman suoraa yhteyttä klubeihin kauden aikana jäisi mielestäni iso osa pois. Etäkokoukset eivät voi sitä kokonaan korvata, vaikka hyvä apuväline ovatkin. Pahentuneesta koronapandemiatilanteesta
johtuen vain yksi klubivierailu jäi omalta osaltani toteutumatta.
Syksyllä järjestettiin monella paikkakunnalla klubien toimesta diabeteskävelyjä. Tapahtumissa oli hyvin osallistujia ja
todennäköisesti tämä aktiviteetti jatkuu tulevinakin kausina.
Piirihallituksen kokouksista kaksi pidettiin läsnäolokokouksina, yksi hybridimallisena ja kaksi etänä, toinen sähköpostilla
ja toinen GoToMeeting-alustaa hyväksikäyttäen. Myös piirin vuosikokous jouduttiin pitämään etäkokouksena. Kokouksen tekninen työryhmä järjesti kokouksen Kylpylä-Hotelli Rauhalahdessa, alustana käytettiin GoToMeeting-ohjelmistoa.
Äänestykset kokouksessa suoritettiin OpaVote-ohjelmistoa hyödyntäen.
Kuvernöörineuvoston nimittämänä toimin Suomen Lions-liiton jäsentyöryhmän DG-jäsenenä kuluneella kaudella.
Kaikista haasteista huolimatta piirin toiminta niin hallituksen kuin klubien osalta meni olosuhteisiin
nähden hyvin. Tästä suuret kiitokset kaikille piirin lioneille, että olette jaksaneet toimia poikkeuksellisissa olosuhteissa.

SAVON LEIJONA

KAUSI 2020 - 2021
PIIRIN HALLINTO
PIIRIHALLITUS

Piirihallituksessa oli 25 henkilöä, 19 miestä ja 6 naista.

TOIMINNANTARKASTAJAT

Varsinaiset toiminnantarkastajat:
Juha Kauppinen LC Leppävirta ja Tuula Ahonen LC Kuopio/Canth
Varatoiminnantarkastajat:
Ari Naukkarinen LC Pieksämäki/Mlk Juha Haatainen LC Siilinjärvi/Sandels
Tuula Ahosen poismenon johdosta Juha Haatainen siirtyi varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi.

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUKSET
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KAUSI 2020-2021
PIIRIN JA LIITON TAPAHTUMAT
•

la 22.8.2020

Kauden avajaiset Spa Hotel Rauhalahti, Kuopio.

•

la 12.6.2021

Suomen Lions-liiton 68. vuosikokous etäkokouksena, Turku.

•

pe 02.7.2020

Piirihallituksien vaihtokokous Partaharju, Pieksämäki

•

la 21.8.2021

Päätösjuhla ja palkitsemiset Hotelli Iso-Valkeinen, Kuopio

Piirin nuorisoleiriä ei järjestetty. Vuosikokous koronan vuoksi etänä GoToMeeting-alustalla.

PIIRIN TALOUS

Piirin talouden pohjana on Lions-liiton myöntämä piiriraha, joka perustuu jäsenmäärään ja toimintaan. Kaudelle piirirahan suuruus oli 6.582 €, 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 11.001 euroa ja kulut 14.356,96 euroa tuottaen -3.355,96
euron alijäämän. Nuorisoleirin varainhankinnan tuotot olivat 7.350 euroa ja kulut 3.836,88 euroa tuottaen 3506,12 euroa.
Kauden ylijäämä oli 50,31 euroa. Taseen loppusumma on 29.146,24 euroa.
Piirillä on kolme pankkitiliä Tervon Osuuspankissa: Hallintotili, Nuorisoleiritili ja Aktiviteettitili.
Tilien saldot kauden
• Hallintotili:
• Nuorisoleiri:
• Aktiviteetti:

alussa,
8.289,13 €
22.257,80 €
1,00 €

päättyessä ja
3.469,23 €
25.364,07 €
1,00 €

muutos kauden aikana:
-4.819,90 €
+3.106,27 €
0,00 €

Kauden lopussa piirillä ei ollut saatavia, tosin siirtovelkoja oli 719 €, jotka aiheutuivat heinäkuussa 2021 järjestetyn piirihallituksien vaihtokokouksen ja elokuussa 2021 järjestetyn kauden päätösjuhlan kuluista.

NETTIHUIJAUS

Piirimme joutui törkeän nettihuijauksen kohteeksi syksyllä 2020. Piirisihteerille tuli ”piirikuvernööriltä” sähköpostiviesti,
jossa kysyttiin, että voiko hän tehdä ulkomaansiirron (2.850 €). Kun viestiin vastasi, niin sieltä tuli ohjeet maksun tekemiseen. Kaikki näytti luonnolliselta, myös vastausviesti näytti tulevan piirikuvernöörin sähköpostiosoitteesta ja oli hyvällä
suomen kielellä. Huijaus oli niin täydellinen, että piirisihteeri suoritti maksun myöhään illalla ja tajusi huijauksen vasta
seuraavana aamuna, kun tuli uusi vastaava pyyntö.
Pankkiin oltiin yhteydessä välittömästi ja asiasta tehtiin rikosilmoitus. Valitettavasti huijareita ei saatu kiinni eikä rahoja
takaisin. Huijauksesta varoitettiin muita ja kaikkia kehotettiin seuraamaan sähköpostejaan ja vaihtamaan salasanoja.

Piirikuvernööri lajittelee syksyn 2021 juhlassa jaettavia
chevroneita.

Diabeteskävely Pieksämäellä syksyllä 2020.

SAVON LEIJONA
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KAUSI 2020-2021

Vierailu Iisalmi/Yläsavottarien kokouksessa. Presidentti
Pirjo Järvi saa piirikuvernööriltä muistamisen.

Kuvernöörit ja CC Kuopiossa, loput etänä taululla.

Huijauksen asiakirjat rikosilmoituksineen ja päätöksineen löytyvät kirjanpidosta.
Toimintatapoja muutettiin siten, että kaikki rahansiirto varmistetaan joko puhelimitse tai muilla viestimillä ennen maksujen suorituksia.

ALUEET, LOHKOT, KLUBIT JA JÄSENMÄÄRÄT

Piiri on jaettu neljään eri alueeseen ja yhdeksään eri lohkoon. Kauden alussa 1.7.2020 piirissä oli 51 klubia, 25 mies-,
7 nais- ja 19 yhteisklubia, joissa oli 1.233 jäsentä, kauden päättyessä 30.6.2020 piirissä oli 46 klubia, joissa oli 1.087
jäsentä. Kauden aikana neljä klubia lopetti toimintansa, joista tosin kaksi päätti lopettamisesta jo kaudella 2019-2020.
Vähennykset kohdistuivat kuitenkin kuluneelle kaudelle myöhässä hoidetun dokumentoinnin sekä ilmoituksen tekemättä jättämisen takia. Jäsenmäärä väheni 146 jäsenellä. Nelosalueella tehtiin lohkoihin muutos, jossa kaksi lohkoa yhdistettiin yhdeksi lohkoksi klubien määrästä johtuen.
K-piirissä ei ole LEO-klubia.

VUOSIKOKOUS

Koronapandemian takia ei piirin vuosijuhlaa eikä vuosikokousta pystytty järjestämään perinteisesti. Piirin vuosikokous
järjestettiin GoToMeeting-ohjelmistolla Kuopiosta käsin 24.4.2021. Kokoukseen osallistui 31 klubia 46:sta. Perinteinen
iltajuhla ja palkitsemiset jouduttiin järjestämään seuraavan kauden avajaisissa la 21.8.2021 Hotelli IsoValkeisessa Kuopiossa.
Vuosikokouksen äänestykset sekä pöytäkirjan laatiminen tapahtui 24.4.2021 piirisihteeri Sari Laineen toimesta, pöytäkirjantarkastajina sekä ääntenlaskijoina toimivat tuolloin Leena Marin ja Kari Pihlainen. Vuosikokous hyväksyi kauden
2019-2020 toiminnan ja talouden sekä myönsi vastuuvapauden kauden 2019-2020 piirihallitukselle. Vuosikokous valitsi
kauden 2021-2022 piirikuvernööriksi Arja Kekonin LC Kuopio/Canth, 1. varapiirikuvernööriksi Hannu Smolanderin LC
Tuusniemi sekä 2.varapiirikuvernööriksi Juha Haataisen LC Siilijärvi/Sandels. Toiminnantarkastajiksi kaudelle 2021-2022
valittiin Kari Puustinen LC Tuusniemi ja Esa Simanainen LC Tuusniemi sekä varahenkilöiksi Jarmo Puustinen LC Nilsiä ja
Ilkka Hiltunen LC Kuopio. Myös kauden 2021-2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin sekä piirihallituksen
jäsenet valittiin esityksen mukaisesti.

PIIRIN REKISTERÖINTI

Rekisteröintiprosessi saatiin päätökseen 26.10.2020 ja yhdistyksen nimi on Lions-piiri 107K ry. Yhdistyksen y-tunnus on
3142898-2 ja kotipaikka Pieksämäki. Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimii piirikuvernööri yksin sekä varapiirikuvernööri
yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Yhdistyksen jäseninä ovat piirin lionsklubit, ei henkilöjäseniä.

SAVON LEIJONA
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KAUSI 2020-2021
TOIMINTA
Klubien palveluaktiviteetit

Piirin 46:sta klubista 35 kirjasi MyLion-järjestelmään aktiviteetteja seuraavasti: 98.542 ihmistä palveltu, 549 suoritettua
palveluaktiviteettiä, 7.860 tehtyä vapaaehtoistuntia, lahjoitettuja varoja 29.419 USD ja hankittuja varoja 66.102 USD.
Vertailun vuoksi koko Suomessa: 981.373 ihmistä palveltu, 10.941 suoritettua palveluaktiviteettiä, 208.060 tehtyä vapaaehtoistuntia, lahjoitettuja varoja 1.310.823 USD ja hankittuja varoja 1.390.159 USD.

Valmennukset

Valmennuksia järjestettiin klubivirkailijoille syys- ja kevätkaudella useampaan otteeseen.
22.8.2020 Spa Hotel Rauhalahti, Kuopio
•
Sihteerikoulutus: 2 kouluttajaa, osallistujia valmennukseen 15 henkilöä.
•
Lohkon puheenjohtajien koulutus: 3 kouluttajaa, osallistujia valmennukseen 6 henkilöä.
•
Presidenttikoulutus: 1 kouluttaja, 22 osallistujaa.
•
Rahastonhoitajien koulutus. 1 kouluttaja, 7 osallistujaa.
10.11.2020 Siilinjärven kunnan valtuustosali, Siilinjärvi
•
Uusien jäsenten pikakoulutus: 1 kouluttaja, LC Siilinjärvi/Tarina, 26 henkilöä paikalla.
12.1.2021 Hotelli IsoValkeinen, Kuopio
•
Sihteerikoulutus: 4 kouluttajaa, 12 osallistujaa.
11.5.2021 Spa Hotel Rauhalahti, Kuopio
•
Rahastonhoitajien koulutus: 1 kouluttaja, 3 osallistujaa,
•
Lohkon puheenjohtajien koulutus: 3 kouluttajaa, 7 osallistujaa.
18.5.2021 Etävalmennus, GoToMeeting
•
Presidenttikoulutus: 1 kouluttaja, 9 osallistujaa.
•
Sihteerikoulutus, 2 kouluttajaa, 7 osallistujaa.

Lions Quest 2020-2021
•

Elämisentaitoja peruskurssi Kuopiossa lokakuussa, 12 osallistujaa ja kaikille heille saatiin sponsorit:
LC Kuopio, LC Kuopio/Canth x 2, LC Kuopio/Kalakukko, LC Kuopio/Päiväranta / Eero Ipatin syntymäpäivärahasto x 2 , LC Kuopio/Päiväranta, LC
Lapinlahti/Viertäjät, LC Nilsiä/Syvärinseutu, LC Siilinjärvi/Tarina x 2 ja LC Vehmersalmi.
•
Kevään koulutukset peruttiin koronatilanteen johdosta.

Nuorisovaihto

Koronasta johtuen nuorisovaihto-ohjelma on ollut ”jäissä”
kaudella 2020-2021.

Kilpailut

Rauhanjulistekilpailu järjestettiin, voittaja piirissämme oli Julia-Karoliina Hokkanen, sponsoroiva klubi LC Rautalampi.

Rauhanjulistekilpailun palkitseminen Rautalammilla.
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2020-2021

Nenäpäiväkeräys Virtasalmella.

Petri Lappi joutui koronan vuoksi vannomaan piirikuvernöörivalansa etänä netin välityksellä. Vierellä puoliso
Tatjaana Lappi.

Tiedotus

Savon Leijona -lehti 2021 tehtiin koronakeväänä, sivumäärä oli 48.
Painosmäärä oli 2000 kpl. Lehti jaettiin poikkeusjärjestelyin, koska piirihallituksen kokousta huhtikuussa ei pystytty pitämään kuin etänä. Lehden ilmestymisaikataulu muutettiin helmikuusta huhtikuuhun. Näin klubeille jäi enemmän aikaa
kertoa aktiviteeteistaan ja tietenkin hankkia mainoksia lehteen.
Lehden painokulut olivat 2.852 €, sivunvalmistuskulut 476,16 €, toimituskulut 508,40 € (Postin jakelukulut lohkon puheenjohtajille) sekä käsittelykulu 7,32 €. Kulut yhteensä 3 836,88 €.
Lehden tuotot 7 350 € sisältäen klubien ilmoitushankinnat sekä tukimaksut ja AR-säätiön tuen 400 €. Lehden tulos oli
3.506,12 €.
Lehden päätoimittajana oli Airi Leskinen jo 13. kerran

Varainhankinta
•

Arvat: K-piirin klubeihin toimitettiin 1.015 kpl. Myytyjä oli 814 kpl ja palautettuja 201 kpl. Palautusprosentti oli
19.8 %.

•

Joulukortit: K-piirin myynti laski edelliskauteen verrattuna 26 %, suunta näyttää olevan kaikissa piireissä sama.
Eniten myyntiä oli LC Kuopiolla: osuus piirin klubeista 7,86 %, toisena LC Varkaus/Justiina 7,60 % ja LC Vehmersalmi kolmantena 7,40 %. Puolet korttien myyntitulosta jäi klubeille.

•

Nenäpäivä toteutettiin K-piirissä seitsemän klubin toimesta. Keräystulos oli 1.760,64 euroa, paras keräystulos oli
LC Iisalmi/Porovedellä 497,39 euroa, toisena oli LC Rautalampi/Malvi 349,08 euroa. Koronatilanne huomioiden
tulos oli hyvä ja keräystä kannattaa jatkaa ensi kaudellakin.
Lippaat on jaettu klubeille ja klubit säilyttävät ne itsellään tulevaa keräystä varten.
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KAUSI 2020-2021

Lionspäivä Helsingissä elokuussa 2020.

Syksyllä 2021 kausien vaihtojuhlissa Melvin Jones -palkinnon sai Juha Haatainen Siilinjärvi/Sandelsista.

Arne Ritari -säätiö

Kaudella 2020–2021 piirin 22 klubia ottivat vastaan yhteensä 340 adressia ja lahjoittivat ansioituneille jäsenilleen yhden
Lions-ritarikillan jäsenyyden ja yhden Pro Ritarin arvon.
AR-säätiön avustusta haettiin ja saatiin K-piirin alueella kahteen kohteeseen:
LC Lapinlahti/Viertäjät sai kahden sydäniskurin hankintaan 780 € avustuksen.
LC Varpaisjärvi sai torin esiintymislavan rakentamiseen 7.000 € avustuksen.
Koronapandemia on vähentänyt klubien aktiviteetteja ja vuosijuhlia on jäänyt pitämättä. Tämä toimintojen väheneminen
on vaikuttanut myös Arne Ritari -säätiön toimintaan.

Lions Clubs International Foundation (LCIF)

LCIF eli kansainvälinen Lions-klubien 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 ansioituneelle
jäsenelleen Melvin Jones Fellow -arvonimen. Se on korkein kansainvälinen tunnustus ansiokkaasta lionstyöstä.
Kauden aikana K-piirissä Melvin Jones Fellow -nimityksen sai yhdeksän ansioitunutta lionia: Hannu Kurikkala LC Virtasalmi, Keijo Lintunen LC Tervo, Juha Haatainen, LC Siilinjärvi/Sandels, Markku Penttinen, Mika Niemetmaa, Juha
Leminen LC Pielavesi/Lepikko, Eeva Väätäinen LC Nilsiä/Syvärinseutu, Hilkka Pelkonen LC Muuruvesi, Pekka Leskinen
LC Iisalmi.
Lahjoituksia LCIF:lle seuraavasti:
LC Iisalmi 1.000 $, LC Kuopio/Canth 160 $, LC Kuopio/Päiväranta 600 $, LC Nilsiä/Syvärinseutu 366,88 $, LC Pielavesi/
Lepikko 2.500 $, LC Rautalampi/Malvi 1.300 $, LC Tervo 1.000 $, LC Varkaus/Koskenniemi 1.000 $, LC-Virtasalmi 1.701 $.
Yhteistä Melvin Jones Fellows ja Aarne Ritari -killan juhlalounasta ei voitu järjestää koronasta johtuneiden kokoontumisrajoituksien vuoksi.
Avustuksia piirimme klubit eivät anoneet LCIF:ltä.

Sri Lankan Lions -ystävät ja LEO-toiminta

Sri Lankan Lions-ystävien jäsenmäärä 30.6.2021 oli 22 henkilöjäsentä, 5 klubia ja yksi yritysjäsen. Jäsenmäärää on
pyritty aktiivisesti kasvattamaan kertomalla silmäsairaalan tärkeydestä Sri Lankassa. Leo-klubin perustaminen ei onnistunut kauden aika.
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KAUSI 2020-2021
Kummit yhteistyö-konsertit

Korona tilanteen vuoksi konsertteja ei pystytty järjestämään kauden aikana.

PALKITSEMISET

• 100 %:n presidentit kaudella 2019-2020 (DG 2019-2020 Erkki Lapin myöntämät)
Mirjami Kinnunen
Marja-Leena Limnell
Eeva Hallikainen-Pirskanen
Matti Leinonen
Timo Kinnunen
Ilpo Vellonen
Jouni Juhala
Kai Majander
Henrik Blumenthal
Esa Tossavainen
Tuula Ahtiainen
Olli-Pekka Hersio
Irja Kuosmanen
Jari Lappi

LC Iisalmi
LC Karttula
LC Kuopio/Päiväranta
LC Suonenjoki/Soittu
LC Pieksämäki/Mlk
LC Varkaus/Koskenniemi
LC Rautalampi
LC Siilinjärvi/Sandels
LC Iisalmi/Koljonvirta
LC Rautalampi/Malvi
LC Pieksämäki/Pieksättäret
LC Tuusniemi
LC Siilinjärvi/Tarina
LC Virtasalmi

• SSL Ansiotähti

LC Iisalmi/Yläsavottaret

Ritva Korolainen

• 1. ruusukkeen ansiomerkki
Mirjami Kinnunen
LC Iisalmi
		
Eeva Väätäinen
LC Nilsiä/Syvärinseutu
		
Risto Lindholm
LC Rautalampi/Malvi
		
llkka Hiltunen
LC Kuopio
		
Heikki Manninen
LC Virtasalmi
			
• Melvin Jones
Hannu Kurikkala
LC Virtasalmi
		
Keijo Lintunen
LC Tervo
		
Juha Haatainen
LC Siilinjärvi/Sandels
		
Markku Penttinen
LC Pielavesi/Lepikko
		
Mika Niemetmaa
LC Pielavesi/Lepikko
		
Juha Leminen
LC Pielavesi/Lepikko
		
Eeva Väätäinen
LC Nilsiä/Syvärinseutu
		
Hilkka Pehkonen
LC Muuruvesi
		
Pekka Leskinen
LC Iisalmi
• Arne Ritari
		

Hannu Ylönen
Leo Tervo (Pro Ritari)

• Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto:

Erkki Lappi		 LC Virtasalmi
Kari Räsänen		 LC Leppävirta

•
		

Erkki Huupponen
Hannele Taattola
Risto Lindholm

LC Pieksämäki/Mlk
LC Nilsiä/Syvärinseutu
LC Rautalampi/Malvi

• Piirisihteeri- ja rahastonhoitajan palkinto:

Sari Laine

LC Iisalmi/Yläsavottaret

Piirin toimikunnan pj:n palkinto:

LC Tervo
LC Suonenjoki/Soittu
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KAUSI 2019-2020
• Alueen puheenjohtajan palkinto:
		

Arja Kekoni
Hannu Smolander

LC Kuopio/Canth
LC Tuusniemi

• Lohkonpuheenjohtajan palkinto:							
		
Markku Linninen
LC Kiuruvesi
		
Mirjami Kinnunen
LC Iisalmi
		
Lauri K. Nykänen
LC Varpaisjärvi
		
Pekka Päivike
LC Pielavesi/Lepikko
		
Arvo Leskinen
LC Rautalampi
		
Ilkka Hiltunen
LC Kuopio
		
Marko Miettinen
LC Vehmersalmi
		
Jouko Häkkinen
LC Kangasniemi
		
Kari Räsänen
LC Leppävirta
			
• Päämajan myöntämiä Chevron-palkintoja annettiin 182 lionille, jotka kuvernööritiimi luovutti klubivierailujen yhteydessä.

IN MEMORIAM

12 lionia siirtyi ajasta ikuisuuteen kauden aikana.

Petri Lappi		
Sari Laine
piirikuvernööri		
piirisihteeri / rahastonhoitaja
2020-2021		2020-2021

Piirikuvernööri Pete vieraili LC Iisalmen kokouksessa
syyskuussa 2020. Kuvassa presidentti Arvo Ryhänen
(vas.) ja Jouko Koivunen antavat piirikuvernöörille klubimme historiikin.

Vuoden klubiksi valikoitui Nilsiä/Syvärinseutu. Pokaalia
vastaanottamassa Kari Pihlainen.

Kausien vaihtokokousta vietettiin syksyllä 2021 Kuopiossa.
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Arne Ritari -säätiön toiminnasta
Kolmivuotinen pestini Kpiirin ARS-toimikuntapuheenjohtajana päättyi kauteen 2020-2021. Pandemia
leimasi toimintaa monin
tavoin. Esimerkiksi Arne
Ritari -killan ja Melvin Jones Fellow -jäsenkunnan
yhteinen juhlalounas peruuntui. Klubit eivät voineet
järjestää vuosijuhliaan ja
tästä syystä palkitsemiset siirtyivät myöhempään
ajankohtaan. Monta ritaria
jäi lyömättä. Koko kauteni aikana saimme K-piiriin
seitsemän uutta ritaria ja
yhden Pro Ritarin. Adresseja otettiin vastaan samana aikana yhteensä
1200 kappaletta, siis yksi
adressi jokaista K-piirin jäsentä kohti. Säätiö myönsi
K-piirin klubeille apura-

hoja kaikkiaan 13.680 €.
Summasta puolet koostuu
kaudella 2020-2021 myönnetystä LC Varpaisjärven
torin esiintymislavan rakentamiseen haetusta apurahasta. Tarkempaa tietoa
viimeisen vuoden ARS-tapahtumista löydät K-piirin
toimintakertomuksesta.
Työ
ARS-toimikuntapuheenjohtajana oli mielenkiintoista ja palkitsevaa.
Kiitän klubien yhteyshenkilöitä ja muita virkailijoita
sujuvasta yhteistyöstä kauteni aikana!
Jarmo Puustinen
LC Nilsiä

Arne Ritari –säätiö
Arne Ritari -säätiö
Suomalaisen lionstyön tukena

Onnittele tapahtumaa
upealla
Lionsadressilla

Aarne Ritari –säätiö
www.lions.fi

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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LASTEN LIIKUNTATAPAHTUMA

Yhteistyössä on voimaa
Yhteistyössä on todellakin voimaa. Tämän klubimme todisti viime elokuussa, kun järjestimme
ensimmäisen kerran Turvallisesti koulutielle -lasten liikennetapahtuman. Osallistuimme Savon
Voiman yhdistyksille tarjoamaan mahdollisuuteen
hakea avustusta tapahtumien järjestämiseen.
Klubimme haki sitä ja yllätys, yllätys, saimme toimintatonnin lasten tapahtuman järjestämiseen
sekä lisäksi muuta rekvisiittaa. Kaikki Iisalmen
klubit osallistuivat apunamme tapahtumapäivänä.
AIRI LESKINEN
LC Iisalmi järjesti lauantaina 7.8.2021 yhteistyössä
Savon Voiman, LC Iisalmi/
Koljonvirran, LC Iisalmi/
Poroveden ja LC Iisalmi/
Yläsavottarien kanssa Turvallisesti koulutielle -liikennetapahtuman 6-7-vuotiaille lapsille Iisalmessa
kaupungin Lasten liikennepuistossa. Iisalmen partiolaisten Korvenkävijät olivat
tapahtuma-apuna ja järjestyksenvalvontaan saimme
kortillisen henkilön Iisalmen
Mieslaulajista. Ensiavusta vastasivat lääkärit Eero
ja Kirsti Kumpulainen LC
Kuopio/Päivarannasta.
LC Iisalmi anoi ja sai Savon
Voimalta toimintatonnin eli
1000 € tapahtuman järjestämistä varten. Lapset ajoivat liiknnepuiston ympäri
kiertävän reitin ja saivat
useissa pysähdyspaikoissa paljon opastusta liikenteessä
käyttäytymiseen.
Jaoimme
liikennetapahtumassa sadalle lapselle
pyöräilykypärät ja kaikkien
ajoreitin ajaneiden kesken
arvoimme kaksi lasten polkupyörää. Onnelliset pyörien voittajat olivat Annabella
Vornanen Iisalmesta. Hän

menee Kirkonsalmen kouluun. Toisen pyörän voitti Mikko Ryhänen ja hän
aloittaa ekaluokan Snellmanin koulussa Kuopiossa. Molemmat voittajat
ovat 7-vuotiaita.

Polkupyöräarvonnan voittivat Annabella Vornanen Iisalmesta ja Mikko Ryhänen Kuopiosta.

Vanhemmille jaettiin kotiin
viemisiksi kirjekuoret, joissa oli pyöräilijän ajokortti,
liikenneopastusta, Savon
Voiman heijastin sekä tietenkin tietoa lionstoiminnasta.
Marraskuun alussa klubimme sai iloisen yllätyksen.
Olimme voittaneet Aktiviteettikuvakilpailun ensimmäisen osion Turvallisesti
koulutielle -tapahtumassa
otetulla kuvalla. Raati perusteli voittoa siten, että siinä olivat selvästi aistittavissa iloinen meininki ja
yhteisöllisyys, lapsia ja aikuisia mukana, kuvan hyvä
sommittelu sekä lisäksi
lionstunnukset ja Punainen
Sulkakin selvästi näkyvissä. Palkinnoksi saimme
maineen ja kunnian lisäksi
rahapalkinnon klubimme
aktiviteettitilille.
Sama kuva löytyy myös tämän lehden kannesta.

Lapsille annettiin liikenneopastusta ajoreitin varrella.
Opastuksesta huolehtivat Iisalmen klubien leijonat.
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KEILAILLAAN

Syvärinseudun ykkösjoukkue voittoon
LC Sonkajärvi järjesti jälleen lähialueiden klubeille
Keilakisan Iisalmen keilahallissa. Kisajärjestelyjen
aktiivisena puuhamiehenä
toimi Erkki Tuominen.
Kisan voitti jo toisen kerran peräkkäin Nilsiä/Syvärinseudun ykkösjoukkua.
Voitokkaassa joukkueessa
heittivät Erkki Hartojoki,
Raimo Savolainen ja Antti
Lappalainen.

Saman klubin kakkosjoukkue sijoittui toiseksi. Siinä
taas kilpailivat Pekka Väänänen, Lempi Petäjä ja Jorma Väänänen.
Yksilösarjassa koko kilpailun parhaan tuloksen heitti
Erkki Hartojoki.

Voittojoukkueessa keilasivat Antti Lappalainen (vas.), Erkki
Hartojoki ja Raimo Savolainen.

Muistathan pitää huolta
itsestäsi ja läheisistäsi!
Koetetaan pitää itsemme terveinä,
jotta voimme auttaa muita.

LC Varkaus/Koskenniemi

HaRJUn nAVEtTA

Tasokkaita tiloja kokouksiin,
perhejuhliin ja tapahtumiin.
www.rientolavierema.ﬁ
p. 040 500 4190

60
1962-2022

Juhla 10.5.2022 klo 18
Ravintola Kaks Ruusua, Varkaus
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RAUHANJULISTE

Rautalampilaisnuoret ahkeroivat rauhanjulistekilpailussa
Kansainvälisen lionsjärjestön jokavuotinen rauhanjulistekilpailu tuotti viime
vuoden syyskaudella rautalampilaisnuorten
keskuudessa yllättävän hyvän
sadon.
11-13-vuotiaille
koululaisille suunnatun kilpailun ja samalla koko K
-piirin parhaaksi kohosi
Matti Lohen koulun oppilas
Emilia Heikkilän työ, joka
jatkaa edelleen Suomen
lionspiirien väliseen kilpailuun.
Emilian voittajatyö on toteutettu kollaasitekniikalla,
mikä mahdollistaa aiheen
monipuolisemman käsittelyn. Tämä näkyy voimakkaiden värien käytön ohella
lukuisia eläin- ja ihmishah-

Emilia Heikkilän voitokas kilpailutyö edustaa harvemmin
käytettyä kollaasitekniikkaa.
moja sisältävissä sarjakuvamaisissa
”klipseissä”,
mikä on omiaan syventämään näkemystä rauhanomaisesta rinnakkainelos-

ta. Tällä kertaa sattuneesta
syystä erittäin ajankohtainen asia.
Kilpailuun
osallistuivat
Matti Lohen ja Kerkonjo-

en koulujen oppilaat. LC
Rautalammin ja LC Rautalampi/Malvin myöntämät
palkinnot jaettiin 28.1.2022
Matti Lohen koululla järjestetyssä tilaisuudessa klubipresidenttien Anttu Röntysen (LC Rautalampi) ja
Risto Lindholmin (LC Rautalampi/Malvi)
toimesta.
Tilaisuuteen osallistui myös
piirikuvernööri Arja Kekoni.
Palkinnon saivat Matti Lohen koulusta: 1. Emilia
Heikkilä, 2. Elli Heikkilä ja 3.
Iida Lukkarinen sekä Kerkonjoen koulusta: 1. Helmi Paananen, 2. Matleena
Vauhkonen ja 3. Ellinoora
Honkaselkä.
Teksti: Raimo Hytönen
Kuvat: Anttu Röntynen

Lasten oppia liikenteeseen!
Lauantaina 6.8.2022 klo 10-14
6-7 -vuotiaille lapsille liikenneopastusta
kaupungin lasten liikennepuistossa
Luuniemenkatu 11, 74100 Iisalmi.
Opastajina Lions Club Iisalmen jäsenet.
Lahjoitamme 100 ensiksi ilmoittautuneelle lapselle pyöräilykypärät.
Kaikkien osallistuneiden kesken arvomme
2 lasten polkupyörää.
Tarjoamme lapsille limsaa ja munkkeja, muille
tilaisuuteen osallistuville
grillimakkarat ja mehut.
Tapahtuman järjestää Lions Club Iisalmi,
päätukijana LähiTapiola Itä
K-piirin parhaana palkittu Emilia Heikkilä (kesk.) yhdessä
klubipresidentti Anttu Röntysen ja piirikuvernööri Arja Kekonin kanssa.
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LÖÖTÄENEN

Löötäesen Pentti
LC Iisalmi aloitti Vappulehti Löötäesen tekemisen
jo vuonna 1979, joten tänä keväänä lehti ilmestyy
43. kerran. Pentti Äyräs liittyi klubiin joulukuussa
1989 ja tuli tietenkin samalla mukaan Löötäesen
ilmoitusmyyntiin. Vuodesta 1993 alkaen hän on
ollut tosi aktiivisesti lehden teossa mukana ja nyt
kymmeniä vuosia vastannut jakelu- ja painosopimuksista sekä kantanut huolta lehden onnistumisesta.
AIRI LESKINEN
Pentti Äyräs on tehnyt Vappulehti Löötäestä yli 30 vuotta.
Jotkut iisalmelaiset yrittäjät kutsuvatkin Pentti Äyrästä Löötäesen Pentiksi.
Nimi onkin varsin sopiva,
sillä Pentti on tehnyt lehden eteen todella paljon.
Toki kaikki klubilaiset ovat
ilmoitusmyynnissä mukana, kuka enemmän ja kuka
vähemmän. Lehti on kuitenkin klubin suurin rahankeruuaktiviteetti, joten sen
tuottoa on aina mukava
keväällä jakaa apua tarvitseville.
Kun Löötäenen ilmestyi ensimmäisen kerran keväällä
1979, siinä olevat ilmoitukset piirsi Kari Aminoff.
Myös lehden kansikuva oli
käsin piirretty.
- Kun itse olin vielä työelämässä, oli tuttuja yrittäjiä paljon enemmän kuin
nyt ja ilmoitushankinta oli
huomattavasti
nykyistä
helpompaa. Myös klubissa oli enemmän jäseniä ja
he olivat nuorempia, kuten
minäkin. Silloin sitä jaksoi
myös työn ohella hoitaa
harrastushommia, muistelee Pentti.
Pentti Äyräs on lähtöisin
Etelä-Pohjanmaalta, eikä
savon murre ole oikein hänen suuhunsa luontunut,
vaikka hän Savoon rantautuikin työn perässä jo nuorena miehenä. Hän sai työn
Vieremältä maatalouskau-

pasta ja pian siirtyi sieltä
Iisalmeen Sokos-Marketin
maatalouskaupan vastaavaksi. Sama yritys toimii
nyt eri yrityskappojen jälkeen perinteisellä Hankkija-nimellään.
Lionstoiminnan lisäksi Pentin rakkaisiin harrastuksiin
kuuluvat erilaiset puutyöt.
Hän tekee monenlaisia,
kauniita puukäsitöitä. Myös
oma talo huonekaluineen ja
piharakennuksineen ovat
Pentin itse tekemiä.
- Lionstoiminta on minulle
todella tärkeä harrastus.
Paras projekti klubissamme oli siirtolapuutarhamökin rakentaminen. Sen
myynnistä saimme klubille
hyvän 25.000 markan pesämunan, joka on kannatellut näihin asti vaikeiden
vuosien läpi, kertoo Pentti.
Mökin rakennusprojekti oli
Pentti Äyräksen harteilla.
- Auttoivat klubilaiset tietenkin minkä pystyivät.
Esimerkiksi Timo Hortling
toi talkoojuomat aina siihen asti, kun ensimmäisen
kerran saunoimme mökissä. Lauteet jo olivat, mutta ei vielä suojia. Itse tein
yläkerran lattian, samoin
rappuset yläkertaan kaiteineen sekä lakkasin ja hioin
ne. Alakerran lattian hoi-

tivat ammattilaiset. Valun
teimme porukalla. Muistan,
kun Koistisen Veijo piti toisesta päästä lautaa ja minä
toisesta, kun tasoitimme
valukerrosta. Pidimme mökillä kolmet markkinat, että
ihmiset pääsivät tutustumaan siirtolapuutarhaan.
Mökin rakennusideana oli,
että se voisi toimia kesänviettopaikkana
sellaisille
perheille, joilla on puutetta
eikä omaa kesäpaikkaa.

Tarvetta sille ei kuitenkaan
ollut, joten myimme mökin
sitten pois, kertailee Pentti
isoa projektia.
Nyt on toinen kausi menossa, kun Löötäesen vetovastuu on siirtynyt toiselle
miehelle klubissa. Pentti on
kuitenkin mukana edelleen
ilmoitusmyynnissä ja tekee
hyvää tulosta, vaikka maaliskuussa vilahti 80 vuotta
mittarissa täyteen.
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LEIJONAHIIHTO KISSANPÄIVÄSSÄ

Hiihto maistui ja aurinko paistoi
Iisalmen Päiväkoti Kissanpäivien 5-vuotiaat ja eskarilaiset hiihtivät 23.3. monta kierrosta Poroveden jäällä. Aurinko paistoi ja sukset luistivat vähän liiankin hyvin. Liikunnan ilo ja porukan hyvä
yhteishenki näkyivät lasten kasvoilta.
AIRI LESKINEN
LC Iisalmi järjesti jo toisen
kerran Lasten Leijonahiihdon Päiväkoti Kissanpäivissä. Kun viime talvena
olimme heidän vierainaan
hiihtoa järjestämässä sovimme samalla, että päiväkodista tulee meidän kummipäiväkoti ja muistamme
heitä jatkossa joka vuosi.
Nyt tämän talven reissulla
sovimme ensi talveksi pitemmän kaavan mukaan
toteutettavan ulkoilupäivän
eli otamme mukaan myös
liukureita ja grillin makkaroiden paistamista varten.
Leijonista oli muutenkin
apua tapahtumassa. Hananin suksen side temppuili, ei kenkä mahtunut
siihen. Harmihan se oli
pienelle hiihtäjälle. Niinpä
leijonat Vesa ja Kari vähän
aikaa tuumailivat ja saivat-

kin ruuvattua siteen auki ja
hups heijakkaa, side olikin
sellainen, jota pystyi leventämään. Niin iloinen Hanan
pääsi suksille. Vielä tuli
toinenkin ongelma, sauvat
olivat vähän liian pitkät.
Onneksi paikalla oli lyhyemmät kävelysauvat, joita pystyi lainaamaan ja niin
pääsi iloinen Hanan hiihtämään muiden mukaan.
Minea puolestaan veteli suksilla menemään kuin
ammattilainen. Hiihto ja liikunta ovatkin tytölle mieluisia harrastuksia. Päiväkodin hiihtotapahtumasta hän
oli jo aikaisemmin kertonut
mummolassaan ja odotti
sitä kovasti. Ilo loisti silmistä, kun kultamitali pujotettiin kaulaan.

Pienten hiihtäjien vauhti kiihtyi välillä melko hurjaksi.

Jokainen pieni hiihtäjä on mestari! Kuvassa vasemmalta
Aada, Jonni, Aaro, Kerttu, Emma, Venla, Minea, Hanan ja
Tinja. Taustalla leijonat Helena, Pekka, Vesa ja Kari.
Jos itse samalla ladulla
olisin, niin varmasti näille
hyville hiihtäjille häviäisin.
Tulevina vuosina saattaa
käydä niin, että Vieremä jää
toiseksi.
Kun hiihtointo viimein hitusen laantui, kutsuimme
lapset jonoon ja klubimme
aktiviteettitoimikunnan vetäjä Vesa Pakarinen jakoi

jokaiselle hiihtäjälle kultamitalin kaulaan. Osalle lapsista se oli jo toinen, koska
muutamat olivat osallistuneet järjestämäämme Lasten Leijonahiihtoon myös
viime talvena.
Päiväkotiin takaisin päästyään lapset saivat vielä yllätyksinä pillimehut ja pyöräilykypärät.

Jonni tuulettaa kultamitalia.

Minean silmät säteilevät
kuin olympiavoittajalla.

Jonni keräili hiihdon jälkeen
rauhallisesti kamppeitaan
pirteänä luppakorvakoirahatussaan. Ja Aarolla oli
aina nauru herkässä se
suorastaan tarttui.
Katsojalle tuli todella mieleen, että nämä lapset eivät
olleet ensimmäistä kertaa
hiihtoladulla. Eivätkä olleetkaan. Kun kysyin, oletteko
hiihtäneen tänä talvena aikaisemmin, kuului kaikkien
suusta: Jooooo!

Hananin sauvat kunnolla käteen, auttamassa Vesa ja Kari.
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JOULUTUNNELMAA, ILMOISTA MIELTÄ JA AUTTAMISTA
Iisalm/Yläsavottaret tekivät
paljon hyvää viime syyskaudella. Kuten muillakin,
niin myös Yläsavottarien
kausi 2021-2022 alkoi jännittävissä, ehkäpä pelonsekaisissakin tunnelmissa
pandemian jyllätessä maailmassa ja Suomessakin.
Päivä kerrallaan jännitimme, toki itsemme ja läheistemme terveyden puolesta,
mutta myös sitä, että miten
kauden jo sovittujen aktiviteettien käy ja miten pystymme tekemään hyvää
tässä maailman tilanteessa, jossa auttamisen tarve
entisestään lisääntyy. Osa
aktiviteeteista jouduttiin jo
perumaan, mutta joulun
aika (marraskuu) näytti
valoisammalta, joten rohkeasti päätimme toteuttaa
aktiviteetteja.
Jo perinteeksi muodostunut Joulunavaus Iisalmen
torilla pidettiin la 27.11.
Päivä olikin mitä antoisin.
Arvat ja jouluiset tuotteet
kävivät kaupaksi ja tarjoamamme kuuma glögi ja
piparit yllättivät iloisesti
toriväen, jota olikin runsaasti saapunut paikalle
aistimaan iloista joulutunnelmaa, nauttimaan hienoista esityksistä sekä
tietenkin tapaamaan itse
joulupukkia.

Maria Lundin konsertissa
Laulun lumoa säestäjänä
oli Arto Piispanen. Konsertin piti alun perin olla perjantaina 20.3.2020, mutta
sattuneesta
syystä
sitä siirrettiin ja siirrettiin,
kunnes päiväksi valittiin
sunnuntai 28.11.21 ja ohjelmisto muutettiin jouluisemmaksi. Viimeiseen asti
jännitimme taas rajoituksia
ja lippujen myyntiä, mutta
ajoitus olikin tällä kertaa
täydellinen ja juuri ennen
rajoitusten tiukennusta ehdimme toteuttaa konsertin
ja niinpä Pyhän Ristin kirkko Iisalmen keskustassa
täyttyi puolilleen kauniina talvisena marraskuun
sunnuntaina. Konsertti oli

mahtava,
tunnelmallinen
ja todella onnistunut niin
kulttuurikokemuksena kuin
taloudellisestikin. Näiden
molempien onnistuneiden
aktiviteettien tuotto käytetään omaishoitajien hemmottelupäivään, joka toteutetaan vuonna 2022.
Joulupuu-keräyksen on Iisalmessakin organisoinut
perinteisesti Nuorkauppakamari. Viime vuonna he
olivat estyneitä ja klubimme
sai pyynnön marraskuun
2021 alussa ottaa asia hoitoon. Hetken mietittyämme päätimme ottaa haasteen vastaan ja aloimme
pikaisesti selvittää, mistä
on kysymys ja miten Joulupuu-keräys toteutetaan.
Saimme nopeasti mukaan

yrityksiä, jotka olivat olleet
aiemminkin mukana ja keränneet lahjoja omissa toimitiloissaan. Lisäksi kanssamme mukana keräystä
toteuttamassa olivat seurakunta ja kaupungin sosiaalitoimi ja saimme hienosti
apua ja ohjeita myös Nuorkauppakamarilta. Melkoisen opettelun, kyselyn ja
sähköpostirumban jälkeen
koitti päivä, jolloin lahjoitetut joululahjat oli kerätty
seurakunnan tiloihin ja me
leijonat olimme siellä lahjoja jakamassa vähäosaisille.
Lahjoja tuli hurja määrä ja
lahjojen hakijat olivat erittäin kiitollisia ja onnellisia
tällaisesta avusta. Vaikka
keräyksen aikana kävi välillä mielessä, että mihin
onkaan ryhdytty, niin yhteistyöllä ja vahvalla leijonahengellä selviydyimme
Joulupuu-keräyksen
järjestämisesti erinomaisesti
nopeasta aikataulusta huolimatta. Joulupuu-keräystä
valtakunnallisesti organisoi
Joulupuu ry (joulupuu.org),
joten sieltä löytyy lisätietoa asiasta. Toivon kaikille
Suomen leijonille ja heidän
läheisilleen terveyttä ja hyvinvointia vuodelle 2022!
Nähdään leijonatapahtumissa!
Sari Laine
pres. 2021-2022,
2022-2023
LC Iisalmi/Yläsavottaret
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KEITELEELLÄ LASKIAISRIEHA

Hoijakka pyöri vinhaan

Keiteleen klubi antoi vauhdikasta kyytiä lapsille ja vähän isommillekin Laskiaisriehaan osallistuneille.
Perinteinen Keiteleen laskiaistapahtuma pidettiin koronatauon jälkeen 1.3.22.
Paikalla oli lukuisa joukko
perheitä, nuoria ja vanhempaakin väkeä.
Leijonien järjestämänä on
tapahtumassa ollut jo vuosia napakelkan eli hoijakan
pyörittäminen.

Napakelkan kyydissä on ihanaa.

Iloinen tapahtuma veti väkeä.

Pyörittäjllä riitti tekemistä.

Hoijakka saikin kyytiä ja
illan aikana olikin jatkuva
jonotus kelkan kyytiin. Pyörittäjiä kannusti väenpaljous ja iloiset kiljahdukset
kelkasta.
Paikalla oli reilusti yli sata
osallistujaa ja eri yhdistykset olivat järjestäneet omaa
ohjelmaa.
Eero Stranius
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AKTIIVINEN KIURUVESI/NIVA

Kausi pian paketissa ja katseet jo tulevassa
Kesällä 17.7. pidettiin kauden päättäjäiset hienoissa
puitteissa ja maaseudun
rauhassa presidentti Ari
Luttisen ja puolisoiden vetäjä Lea Luttisen kotona.
Siellä Ari luovutti presidentin viran ja nuijan kaikkine
virkaetuineen seuraajalleen
Juha Niemelle. Myös Lea
luovutti vetovastuun Juhan
puoliso Helille. Juha ei ehtinyt kauan klubissa vanheta ennen pressan pestiä ja
vaikka vastuu alkoi nopeasti painaakin, niin näytti, että
lyhyen kiitospuheen aikana
Juha sai pari tuumaa lisää
pituutta varteensa.

Lokakuussa
järjestimme
yhdessä ns. ”ukkoklubin”
ja Helmiinoiden kanssa diabeteskävelytapahtuman.

Jo keväällä olimme kunnostaneet klubille uudet
kerho- ja varastotilat ja
sielläpä oli mukava syksyllä
polkaista uusi kausi käyntiin. Tilojen kunnostus ja
varaston muutto olivatkin
melkoinen savotta, mutta
yhdessä puolisoiden kanssa ja pilke silmäkulmassa
tekemällä saatiin valmista
aikaan.
Kesän aikana kunnostettiin
kantatien
liikenneympyrän läheisyydessä olevaa
Kiuruveden maamerkkiä,
tieikonia. Tieikoni on ensimmäisenä tervehtimässä

Vas. Ex-pressa Ari L. ja oik.uusi presidentti Juha N.
kaupungin keskustaan tulevat ja siksi se vaatii välillä pientä kasvojenpesua ja
ehostusta. Edellisenä ke-

Ari Luttinen, taivaanrannan maalari.

sänä olimme kunnostaneet
ikonin jalustan ja alaosan,
joten nyt meidät nostettiin
ylös taivaansinellä ja kultamaalilla varustettuina. Ja
tulihan siitä hieno, melkein
kuin uusi!
Klubin jäsen Juha Juntunen
ja puolisonsa Pirkko kävivät elokuussa niittämässä
viikateniiton MM-kilpailussa muutakin kuin heinää.
Nimittäin mainetta ja kunniaa. Yleistensarjojen henkilökohtaisissa
kumpikin
niitti hopealle ja joukkuekilpailuissa molemmat kirkastivat mitalit kultaisiksi.
Viikateniitto onkin ollut varsinainen mitalisampo klubille niin kauan kuin minä
muistan.

Marraskuun 5. päivä oli
klubin ja puolisoiden yhteisvoimin järjestetyt Kekrimarkkinat 13. kerran. Jo
edellisenä syksynä olimme
siirtäneet tapahtuman torille koronarajoitusten vuoksi.
Tälläkin kertaa tapahtuma
veti väkeä torin täyteen.
Näytti, että nuorempiakin
kävijöitä oli aiempaa enemmän, mikä onkin oikein
hieno juttu. Tapahtuma ja
sen yhteydessä julkaistava
KekriSanomat onkin meidän klubilla se ”tilipäivä”,
sillä niin hyvin ovat niin
immeiset kuin yrittäjätkin
ottaneet osaa tapahtumaan tulemalla paikalle ja
laittamalla ilmoituksia ja
mainoksia KekriSanomiin.
Myös puolisot satsaavat
tähän isosti ideoimalla ja
askartelemalla
myyntipöytään tavaraa. Yhdessä
pystytämme teltat ja kaikki
myyntipöydät torille. Ruokahuollosta vastaavat puolisoiden vohvelikahvio ja
klubin makkarabaari.
Joulunavaus torilla, joka
on perinteisesti järjestetty kaikkien kolmen klubin
kanssa yhdessä, vetää
myös torin täyteen joulupuuron ja glögin nautiskelijoita. Valitettavasti jo toisen
kerran peräkkäin jouduimme perumaan tämän mukavan tapahtuman. Koronan takia, tietenkin!
Tulevista
tapahtumista
seuraava on Lasten Leijonahiihto, joka järjestetään
24. maaliskuuta kaikkien
kolmen klubin yhteistyönä.
Tapahtuma saatiin Kiuruveden Urheilijoiden järjestämän hiihtokoulun yhteyteen.
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AKTIIVINEN KIURUVESI/NIVA
Vaikka klubin toiminta on
koronasta johtuen ollut
ikään kuin säästöliekillä
reilut pari vuotta, niin avustuksia ja lahjoituksia on
pystytty jakamaan entiseen
tapaan, myös puolisoiden
toimesta.
Jäsenrintamalla on koronasta huolimatta ollut hyvä
vire päällä, sillä uusia jäseniä on tullut mukaan enemmän kuin yhden käden sormia. Ja kaikki ovat olleet
heti innokkaasti mukana.
Hyvä, tekijöitä tarvitaan
mukaan!
LC-Kiuruvesi/Nivalla
tuli
tänä vuonna 53 vuotta täyteen ja toiminta on yllättävän virkeää näinkin pienelle
paikkakunnalle. Varsinkin,
kun täällä on kaksi muutakin klubia ja rotaryjärjestö. Siitä kertoo sekin,
että meillä on edelleenkin
aktiivisesti mukana Raution Heikki, joka on yksi perustajajäsenistä. Heikkiä ja

hänen työtään arvostetaan
klubissa kovasti, ja niinpä klubi onkin muistanut
häntä mm. Melvin Jones
-jäsenyydellä ja Lions-ritarin arvolla. Heikki ja hänen
puolisonsa Sari, joka on
edelleen mukana puolisoiden toiminnassa, täyttivät
molemmat viime vuonna
hienot 80 vuotta. Koronan
vuoksi juhliminen oli pois
laskuista, mutta klubi ja
puolisot tekivät pienellä
porukalla
yllätysvierailun
Rautioiden kotiin. Pysyttelimme tosin ulkona puutarhan puolella. Nostimme
kuohuvilla onnittelumaljat
ja yllätysnumerona kävi
Kiurun Laulu -kuoro esittämässä muutaman tilaisuuteen sopivan laulun. Heikki ja Sari ovat molemmat
innokkaita kuorolaisia. He
näyttävätkin kaikille hyvää
esimerkkiä siitä, että kun
ruvetaan ja sitoudutaan
johonkin vapaa-ehtoisesti,
niin se tehdään hyvillä mielin, ei hammasta purren.

Edessä Sari ja Heikki, takana vasemmalta Marja, Pentti,
Martta, Lea, Ari ja Mikko.
Tätä kirjoittaessa koronapandemia on hallinnut uutisia ja otsikoita yli 2 vuotta,
mutta nyt ne ovat vaihtuneet. Tilanne Ukrainassa
on kauhistuttava ja löytyypä siihen millainen ratkaisu
tahansa milloin tahansa,

niin arvet ja muistot säilyvät varsinkin Euroopassa
pitkään. Ja avuntarve kasvaa päivä päivältä, valitettavasti!
Keväiset terveiset kaikille
kesää odotellessa!
Mikko Pennanen
LC Kiuruvesi/Niva

UUSIA JÄSENIÄ

Rautalampi/Malviin uusia jäseniä
Helmikussa LC Rautalampi/Malvin jäsenmäärä nousi kolmella, kun he saivat kerralla
kokouksessaan 24.2. riveihinsä kolme uutta
lionia.
Teksti: Risto Lindholm, kuva Helena Rahko

Kuvassa vasemmalta: Pekka Saarikko (kummi), Pirkko Annala (uusi),
Marko Väätäinen (uusi), Urho Karhu (kummi), Tuulikki Tiihanoff (uusi) ja
Pekka Annala (kummi). LC Rautalampi/Malvin presidentti Risto Lindholm ottaa vastaan Lions-lupausta.
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MINNAN KAKUT

Minna Canthin työn merkityksen vaaliminen sydämen asia
Minna Canth on monella tapaa merkityksellinen
klubillemme.
Klubimme
perustettiin 1993 ja olimme ensimmäinen naisklubi
Pohjois-Savossa.
Minna
Canthin aatteet ja ajatukset
tuntuivat erityisen merkityksellisiltä ja halusimme
kulkea
toiminnassamme
hänen jalanjäljissään.

Minna on kulkenut toiminnassamme alusta alkaen.
Klubimme on järjestänyt
Minna Canthin syntymäpäivänä maaliskuun 19.
Minnan patsaan seppelöinnin Kuopiossa jo vuodesta
1994 lähtien. Perinteisesti
kukitamme Minnan patsaan ja kuluvan toimintakauden presidentti pitää

puheen patsaan äärellä.
Tilaisuutemme on saanut näkyvyyttä vuosittain
paikallisissa medioissa ja
houkutellut paikalle monia
kuopiolaisia muistamaan
Minnan työtä ja sen merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Varpaisjärven 40.
maalaismarkkinat

Maalaismarkkinat järjestetään 40. kerran
lauantaina, heinäkuun 23. päivä 2022
klo 9-16 koulukeskuksessa.
Markkinoiden aikana teitä palvelee
Ladykahvio alakoulun katoksessa, jossa on
tarjolla kahvia, virvokkeita, lettuja,
makkaraa ym. maistuvaa.
Esiintyjinä mm.
* Janne Tulkki ja Tulinen sydän
*Uhkapelurit
* lapsille Palomestari Ruisku.
Monipuolinen markkinatori,
jossa kauppiaita eri puolilta Suomea,
on tutustumisen arvoinen.
Kiitoksia, että autatte meitä auttamaan!

Minnan patsaan seppelöinnin lisäksi leivomme
porukalla Minnan kakku-

ja perinteisellä reseptillä.
Myynnistä saadut tuotot
käytämme vuosittain erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin. Pandemian takia
tapahtumamme on peruttu
parina viimeisenä vuonna.
Tänä vuonna voimme jälleen muistaa Minnaa puheella, patsaan seppelöinnillä ja myyjäisillä.
Minna Naumanen
LC Kuopio/Canth
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LEIJONAHIIHTO KUOPIOSSA

Lasten Leijonahiihto ensi kertaa Kuopiossa
Lasten
Leijonahiihto-tapahtuma toteutettiin upeassa kevätsäässä Puijon
hiihtostadionilla sunnuntaina 20.3.2022 aamupäivällä.
Osallistujiksi oli ilmoitettu
94 lasta ikäluokasta 6 – 10
vuotta.
Tapahtuman pääasiallinen
järjestäjä oli LC Kuopio/
Päiväranta. Muut viisi kuopiolaista klubia osallistuivat
toimitsijatehtäviin ja rahallisiin kuluihin. Mehu- ja
suklaatarjoilua lapsille sekä
arvottavia palkintoja olivat sponsoroineet Prisma
ja OP Pohjola. Stadionin
palvelujen järjestämiseen
ja taitoradan ohjaukseen
osallistuivat Puijon Latu ja
Puijon Hiihtoseura.
Puijon hiihtoseuraa edustava Iivo Niskanen oli tapahtuman suojelija. Lapset
oli jaettu kolmeen ikäkausiryhmään. Kukin ryhmä
kävi ensin läpi taitoradan
ja suoritti sitten ikää vastaavan hiihtolenkin. Kaikki
osallistujat saivat komean

Leijonahiihtomerkin kaulanauhassa.
Vanhemmat ja osallistujat
vaikuttivat tyytyväisiltä tapahtumaan. Yhden lapsen
äidin kommentti tuli välittömästi: ” Haluan kiittää todella kivasta tapahtumasta!
Suuret kiitokset! ! Todella
hyvin järjestetty kaikki ja
tyttärenikin tykkäsi kovasti.
Mahtava ilma kruunasi tietenkin kaiken. Mutta aivan
ihana että tällaisiä tapahtumia järjestetään, ja lapsia
innostetaan urheilun pariin,
maksuttomasti.
Todella, todella hienoa ja
arvokasta työtä! Voit välittää terveisemme muillekin
järjestäjille ja vapaaehtoisille Kiitos vielä ja jatkakaa
samaan malliin. Ystävällisin
terveisin Nuppu Mielonen
ja perhe”
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LEIJONAHIIHTO LAPINLAHDELLA

Lasten Leijonahiihto ensimmäistä kertaa Lapinlahdella
Ensimmäisen Lasten Leijonahiihdon järjestämiselle
Lapinlahdella 20.3.2022 oli
täydellinen päivä. Tapahtuma oli Lapinlahti/Viertäjien ja monen paikallisen
yhdistyksen yhteisponnistus. Tapahtumassa olivat
mukana Lapinlahden Veto
ry, Väärninsaaren ystävät
ry, Lapinlahden Latu ry, Lapinlahden Martat ry, Lapinlahden Siniveikot ry, Kaskikuusen Omakotiyhdistys
ry ja SPR Lapinlahti. Tapahtuman suojelijana toimi
Lapinlahden kunnanjohtaja
Janne Airaksinen.
Tapahtuman paikkana oli
aivan loistava Väärnin saari, joka on vastikään saanut
uuden elämän Väärninsaaren ystävät ry:n hallinnassa.
Saareen on raivattu parkkipaikkoja ja rantasaunassa
on kokoustilat. Saaressa
on myös grillauspaikka,
jossa voi käydä retkeilyn
lomassa makkaraa paistamassa.
Saari on kasvattanut suosiotaan perheiden ulkoilupaikkana ja saareen toivotaankin yhä enemmän
ulkoilusta ja retkeilystä kiinnostuneita. Saari on erinomainen lähiretkeilykohde.
Lasten Leijonahiihto -päivänä järven jäälle oli tehty
kaksi eri pituista hiihtolatua. Pienemmille hiihtoladun pituus oli 300 metriä ja
isommille kilometri. Innokkaita hiihtäjiä oli yhteensä
33. Ajanotosta huolehti
Lapinlahden Veto ry. Kaikki
reippaat hiihtäjät saivat tietenkin hienon mitalin kaulaansa. Viertäjien puolisot
tarjoilivat lämmintä mehua
hiihtäjille urakan jälkeen.

Tapahtuma keräsi perheitä
ja varttuneempaakin väkeä
nauttimaan hienosta aurinkoisesta päivästä. Paikalla
oli mahdollista myös tehdä
lumiveistoksia, joiden lumiaihiot oli toteuttanut Lapinlahden Latu ry. Jäälle oli rakennettu napakelkka, joka
oli perheen pienimmille
todella mieluisa kokemus.
Nälkäisenä ei tarvinnut tapahtumassa
kenenkään
olla, koska paikalla olivat
Lapinlahden Martat kahvin ja herkkujensa kanssa,
sekä Lapinlahden Siniveikot grillimakkaroiden kanssa.
Riemun kiljahduksia kuultiin pitkästä pulkkamäestä,
joka johti saaresta järven
jäälle. Vauhtia näytti riittävän hyvin. Onneksi kolhuilta säästyttiin, mutta paikalla oli varmuuden vuoksi
reipas ensiapuryhmä Lapinlahden SPR:stä.
Tapahtuma oli kaikin tavoin erittäin onnistunut ja
paikalla käyneiden palaute
oli pelkästään positiivista.
Järjestäjien arvion mukaan
paikalla oli reilusti yli 150
henkilöä. Tämä ensimmäinen Lasten Leijonahiihto ei
varmastikaan jäänyt viimeiseksi. Seuraavan vuoden
tapahtumaan on jo mietitty lisää ohjelmaa ja pieniä
käytännön
parannuksia.
Toivottavasti tulevana talvena saadaan myös lunta
riittävästi ja päästään jäälle hiihtämään ja kelkkailemaan.
Tiina Tanskanen
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LAHJOITETTIIN OSTOKORTTEJA

LC Pieksämäki/Pieksättäret lahjoitti 3000 euroa ostokortteina
Lions Club Pieksämäki
Pieksättäret ry lahjoitti
100 kappaletta 30 euron
suuruisia ostokortteja annettaviksi avuntarvitsijoille
sosiaalisin perustein. Lahjakortit luovutettiin puoliksi
Pieksämäen seurakunnan
diakoniatyölle ja kaupungin
sosiaalitoimelle, jotka päättävät saajista.

Lahjakorttien luovutustilaisuuteen 10.9.2021 osallistuvat
Pieksättärien sihteeri Merja Nummela (vas.), prismajohtaja
Sanna Puikkonen, seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä
Sari Sormunen ja Pieksättärien presidentti Pirjo Hynninen.

Lahjoitusvarat ovat kertyneet aiempien vuosien
Partaharjun kesäteatterin
kahvituksien järjestämisistä ja Pieksättärien Prismassa olevasta keräyskuutioon
laitetuista pullonpalautuskuiteista ja rahoista.
- Tämä on äärettömän
hieno tapa auttaa apua
tarvitsevia, sanoi johta-

va diakoniatyöntekijä Sari
Sormunen seurakunnasta
vastaanottaessaan lahjakortit saajien puolesta.
- Ennen kaikkea kiitämme
lämpimästi kaikkia lahjoittajia. Te olette mahdollistaneet tämän hyvän jakamisen eteenpäin, sanovat
Pieksättärien
lionsklubin
presidentti Pirjo Hynninen
ja sihteeri Merja Nummela.
Kiitos osoitettiin myös Prismalle keräyskuution hyvästä paikasta.
- Tämä on myös meille
osaltamme helppo tapa
tehdä hyvää, vastasi prismajohtaja Sanna Puikkonen.
Teksti ja kuva
Pirjo Riipinen

KATOS KIRKKOVENEELLE

Paikalliset lionsklubit rakensivat talkoilla kirkkovenekatoksen
sivatko alueen klubien lionit rakentaa kirkkoveneelle
katoksen
Partaharjukeskukseen, kertoo Erkki ”Eki”
Lappi, lahjoitusvene kun
odotti katosta.
Pieksättäret kertovat, että
teollisuushallejakin rakentanut, pitkän linjan lion Erkki Lappi oli ensin pitänyt
pienen hiljaisuuden. Ja jo
puhelun aikana hän hahmotti projektin aloittamista
vaille valmiiksi.
Partaharjukeskuksen rannasta on viime viikkoina
kuulunut
moottorisahan
pärinää ja runkonaulainten
sekä vasaroiden pauketta.
Rantaan on pikavauhdilla noussut upea 14 metriä

pitkä ja 4 metriä leveä katos kirkkoveneelle. Asialla
ovat olleet alueen lionsklubit.
- Talkooaloite tuli LC Pieksämäki/Pieksättäriltä, voi-

- Pertti Karjalainen voisi piirtää, Olli Nenonen
käydä nosturiautolla ja
Heikki Manninen kauhakoneen kanssa ja kysyn
Pieksämäen kaupungin ja
maalaiskunnan sekä Virtasalmen lionsklubeilta tal-

kooporukkaa, aloitti Eki.
- Kyllä minä voin ottaa kopin tästä!
Sitten alkoi tapahtua. Pari
käyntiä
Partaharjukeskuksessa, venekatoksen
paikan valinta, mittailuja,
rakennustarvikkeiden inventointia ja rakennusluvat
kuntoon.
Ensin upotettiin maahan 16
pylvästä 1,5 metriin ja sen
jälkeen tuli kirvesmiesten
vuoro. Tasakierron jälkeen
valmistui katto, joka sai
huopakatteen.
- Ja kun katto oli päällä,
oli siistit sisähommat enää
jäljellä, velmuilivat talkoolaiset.
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KATOS KIRKKOVENEELLE
Seinälaudoitusta tehdessä
talkooporukasta kuului:
- Missäs ne laudat viipyivät, piti jo norttia opetella
polttamaan lautoja odotellessa.
- Tähän tarvitsisi sitä lättänärimaa, pyytää Mika Taavitsainen.
Lattialankut ruuvattiin reunoille veneen vesille työntämisen helpottamiseksi ja
veneelle jäi tila keskelle.
Talkoomiehet sanovat, että
hommaa oli helppo tehdä,
kun oli yksi projektia vetävä
vastaava.
- Ja on täällä älyhalkokin
käytössä, kertoi vastaavana toiminut Eki vatupassi
kädessään.
Huumori on lentänyt rakennuksella. Ja porukalla tekeminen on aina mukavaa,
vakuuttavat Pekka Poikolainen ja Markku Ylönen.
- Jokaisella on omat vahvuutensa käytössä. Ajan
löytyminen oli ehkä ainut
haaste joskus, jatkaa Petri
Lappi.
Klubeilla
ensimmäinen
yhteisprojekti pitkään aikaan
- Työ on sujunut hyvin ja
tämä on ollut sopivan kokoinen urakka kolmelle klubille. Klubit ovat sopineen
keskenään, millaisia ammattitaitoja minäkin päivänä tarvitaan ja 5-9 miestä
on käynyt talkoissa parin
viikon ajan. Tämä oli pitkästä aikaa ensimmäinen
kolmen klubin yhteisprojekti ja meillä on ollut hyvä
leijonayhteishenki, vahvistaa Ari Naukkarinen.
Kiitoksia monelle taholle
Reilussa parissa viikossa
valmiiksi tullut katos on
reilut 14 metriä pitkä ja yli
4 metriä leveä ja kattoa on

lähes sata neliötä. Itse katettava eli kirkkovene on
12 metriä pitkä ja 2 metriä
leveä. Pintakäsittely suoritetaan myöhemmin.
- Onhan tämä kirkkovenevajan rakentaminen ollut
vähän erilainen projekti
tavalliseen rakentamiseen
verrattuna, vaikka monenlaisia rakennuksia on tehty, sanoo Eki talkoolaisten
kanssa. Klubit suorittivat
talkootyön ja Partaharjukeskus vastasi materiaalikustannuksista.
- Joka tapauksessa kaikki
on mennyt odotettua paljon
paremmin ja tämä lähensi
klubien yhteistoimintaa.
”Eki” Lappi jakaa kiitosta
niin rakennusviranomaisille kuin myötämielisestä ja
hyvästä suhtautumisesta
Pieksämäen
kaupungin,
maalaiskunnan ja Virtasalmen lionsklubeille ja
aivan erityisesti talkoolaisille unohtamatta Partaharjukeskusta. Yhteistyö on
ollut saumatonta.
- Tällä talkootyöllä päätimme auttaa paikallista yrittäjää ja lionssiskoa yllättävästä tilanteesta johtuen,
sanoo Eki.
Lionsjärjestö on hyväntekeväisyysjärjestö, joka auttaa ja tekee monella tapaa
palvelutyötä hyvällä sydämellä paikkakunnalla.
Pirjo Riipinen
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SYNTTÄRISANKARI

Pielavesi/Lepikossa juhlittiin
Juhlassa Pielaveden Suojalassa klubiin tuli kolme uutta Melvin Jones -jäsentä ja
yksi Lions-ritari. Klubin veljet ja ladyt myönsivät myös
noin 6.000 euron edestä
avustuksia seitsemään eri
paikalliseen kohteeseen.
Pielavesi/Lepikon 40-vuotisjuhlat päästiin viettämään yli vuosi alkuperäistä
ajankohtaa
myöhemmin
19.3.2022. Juhlat peruttiin kaksi kertaa koronan
vuoksi.
Järjestetytkään
juhlat eivät olleet aivan normaalit, vai lienevätkö olleet
’nykynormaalit’. Osa ohjelmasta jouduttiin toteuttamaan joka tapauksessa
etänä. Osanottajamääräkään ei ollut koronan vuoksi alun perin suunnitellun
suuruinen. Klubilla on ollut
tapana juhlia viiden vuoden
välein näyttävästi.
Aluksi klubin presidentti
Pekka Kärkkäinen huokasi
helpotuksesta, kun juhlat
voitiin viimeinkin toteuttaa
tässä koronamyllerryksessä. Hän myös muistutti,
että klubin perinteiset palveluaktiviteetit on pystytty
toteuttamaan varsin hyvin
koronasta huolimatta. Vain
vierailut ja juhlat ovat jääneet väliin tähän asti.
Juhlapuheessaan piirikuvernööri Arja Kekoni toi
esille klubin toiminnan
merkittävimpiä
kulmakiviä. Ensin hän kuitenkin
toi mieliin klubin symbolin,
Lepikon Torpan, ja muistutti, että klubin syntymävuonna 1980 torpan oma
poika Urho Kekkonen sai
Neuvostoliitolta rauhanpalkinnon. Klubin 25 perustajajäsenestä kolme,Tuomo
Niskanen, Pekka Päivike
ja Kalervo Saastamoinen

ovat vielä vahvasti mukana
toiminnassa.
Merkittävin klubin aktiviteeteista on varmasti Turvakunta 2000 -projekti,
joka alkoi klubin 15-vuotisjuhlissa 1996. Silloin liiton puheenjohtaja Harri
Ala-Kulju kannusti hankkeeseen. Projekti johtikin
sitten 2000-luvun alussa
siihen, että klubin aloitteesta kansalliseksi teemaksi
tuli Turvallinen Tulevaisuus.
Hanketta esiteltiin klubin
toimesta Brysselin Eurooppa Foorumissa 2002.
Hanketta toteutetaan joka
vuosi, esimerkiksi juhlan
yhteydessä lahjoitettiin defibrillaattori eli sydäniskuri.
Piirikuvernööri oli myös
huomannut, että ladytoiminnalla on ollut erittäin
merkittävä rooli klubin historiassa kaikissa sen eri
toiminnoissa. Panostuksellisesti ylivoimaisesti merkittävin palveluaktiviteetti
on ollut koko toiminnan
ajan katkeamatta jatkunut
paikallislehden lukeminen
näkövammaisille viikoittain.
Lukemiseen on käytetty
40 vuoden aikana lähes
10.000 tuntia.
Klubi myönsi avustuksia
juhlan kunniaksi noin 6.000
euron edestä. MLL Pielaveden yhdistys sai apua
lapsiperheiden
tapahtumiin. Pielaveden Sammon
lentopallojunioreita avustettiin Power Cupin matkakustannuksissa. Pielaveden kunnan erityispalvelut
sai defibrillaattorin Ikälän
päiväkeskukseen.
Pielaveden 4H-yhdistys sai tukea Nuotta-valmennuksen
matkakustannuksiin. Piela
Bowling sai tukea nuorten
keilakoulun järjestämiseen.
Ladyt lahjoittivat Pielakotiin
suojakypäriä ja Bluetooth

Uudet Melvin Jones jäsenet puolisoineen. Vasemmalta
Outi ja Mika Niemetmaa, Juha Leminen, Markku Penttinen,
Teija Leminen ja Merja Pehkonen. Kuva Tuomo Niskanen

-kaiuttimet. Erityisesti koulujen käyttöön lahjoitettiin
20 minigolfmailaa ja 40
palloa uutta minigolfrataa
varten.
Juhlassa palkittiin myös
ansioituneita jäseniä. LCIFkoordinaattori Erkki Lappi
luovutti Melvin Jones -jäsenyydet Juha Lemisel-

le, Mika Niemetmaalle ja
Markku Penttiselle. Martti
Törrönen löi Pekka Päivikkeen lionsritariksi.
Ohjelma lopuksi Pekka Päivike muisteli 80 valokuvan
tukemana klubin toiminnan
kohokohtia vuosien varrelta. Lopuksi juhlakansaa
viihdytti HayHoeDown.

Lahjoituksen saajat luovutustilaisuudessa Pielaveden valtuuston istuntosalissa 17.3.2022. Kuva Miia Lappi
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ÄÄNIAALLOILLA

Tervetuloa Leijonavarttiin
Jo viime kauden kevättalvella käynnistyivät Iisalmen klubien ja Lapinlahti/VIertäjien Leijonavartit radio Sandelsissa. Kun ohjelmista tuli kiitosta
jopa valtakunnan tasolta, päätimme neuvotella
vartteihin jatkon myös täksi kaudeksi ja mukaan
on saatu peräti 10 klubia. Leijonavartit jatkuvat
siten, että viimeisenä 17.5. on aalloilla Nilsiä/Syvärinseutu. Tällä kaudella sain kunnian olla kaikkien Leijonavarttien juontajana.
AIRI LESKINEN
Kun On Air -kyltin väri vaihtuu hehkuvanpunaiseksi,
ohjelma pärähtää käyntiin.
Kajahtaa tunnussävel ”Ne
joille osa leijonan on suotu…” ja haastattelu alkaa.
Leijonavartit ovat leppoisia
jutustelutuokioita,
joissa
ohjelmaan osallistuneiden

klubien edustajat kertovat
omien klubiensa toiminnasta ja muista kuulumisista.
Tälle kaudelle klubeja ilmoittautui mukaan peräti
10 ja se onkin alusta alkaen
ollut Leijonavarttien tarkoitus, että osallistujia olisi
K-piirin eri puolilta. On ollut

mielenkiintoista haastatella Kuopio/ Päivärannan,
Kiuruvesi/Nivan ja Siilinjärvi/Sandelsin leijonia. Kun
Sandels-klubin edustajat
tulivat haastatteluun, olikin
hauska toivottaa Sandels
Sandelsiin. Noihin Iisalmea ”kauempana” olevien
klubien varttiosuuksiin on
juontajakin saanut nähdä
vähän vaivaa selvitellessään ennakkoon, mitä klubeissa tehdään. Ja ovathan
kevään jatkuessa tulossa
vielä Kiuruvesi/Helmiina ja
Nilsiä/Syvärinseutu.
Jokaisella klubilla on oma
tapansa toimia. Iso ilo on
myös ollut erilaisista aktiviteeteista, joita klubit jo kauden aikana ovat tehneet ja
mitä kaikkea on vielä tekeillä. Jokaisesta haastattelus-

ta on jäänyt päällimmäiseksi klubeissa vallitseva
iloinen tekemisen meininki
ja hyvä lionshenki.
Monien klubien suurimpana
ongelmana on jäsenmäärä.
Jo olevat jäsenet vanhenevat, väsyvät tai muista
syistä jäävät toiminnasta kokonaan pois tai ovat
vain passiivisesti mukana.
Noita nuoria eli suunnilleen
50-vuotiaita kuulostaa olevan lähes mahdotonta saada toimintaan mukaan.
Leijonavarttien yhtenä tavoitteena onkin saada yleisön tietoon asioita, mitä
leijonat tekevät ja miksi toimintaan kannattaa liittyä.
Jospa tätäkin kautta saisimme muutaman uuden
leijonan.

16.11.2021 Iisalmi/Yläsavot19.10.2021 Kiuvuvesi/Nivan
tarien Ritva Korolainen ja Pirjo 14.12.2021 Siilinjärvi/Sandelsin
Veli Nykänen ja Juhani Hakka28.9.2021 Lapinlahti/Vier- Petri Kainulainen ja Juha Niemi. Järvi.
rainen.
täjien Tiina Tanskanen ja
Seppo Ruuskanen.

15.2.2022 Iisalmi/Porove18.1.2022 Kuopio/Päivärannan den Reijo Lyttinen ja Timo
Raimo Naumanen ja Eero Ipatti. Sonninen.

15.3.2022 Iisalmi-klubin
Vesa Pakarinen ja Olli Tapaninen.

29.3.2022 Iisalmi/Koljonvirran
Ensio Kainulainen ja Hannu
Nyman.
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JOULUMYYJÄISET

Kädentaidot esillä Siilinjärvellä Suurissa Joulumyyjäisissä
Vuoden tauon jälkeen LC Siilinjärvi/Tarina onnistui järjestämään ensimmäisenä adventtina 28.11.2021 Suuret
Joulumyyjäiset Siilinjärvellä. Ahmon
koulukeskuksella pidetyt myyjäiset
onnistuivat hyvin, vaikka paljon epävarmuustekijöitä koronan vuoksi olikin
mukana koko suunnittelun ajan. Myyjäisten järjestelyistä vastasi klubimme
kanssa Siilinjärven kunta.

ostaa soppatykistä Maanpuolustusnaisten keittämää riisipuuroa.

Yli kuudellakymmenellä myyntipöydällä oli tuotteita kädentaitajilta ympäri
maakuntaa. Itsetehtyjä tuotteita olivat
myymässä yksityishenkilöiden lisäksi
erilaiset järjestöt, yhdistykset, koululuokat ja urheiluseurat. Tarjolla oli mm.
kransseja, piparkakkutaloja, leivonnaisia, villasukkia ja muita neuleita, erilaiJouluinen tunnelma vallitsi salissa. Sa- sia koristeita, koruja, kortteja, lyhteitä,
lia koristivat joulukuusi sekä kahvion vastoja ja moottorisahaveistoksia.
punaiset liinat ja erilaiset jouluvalot.
Myyjäisissä kävi mukavasti asiakkaita. LC Siilinjärvi/Tarina sai myyjäisistä hyMaskit päällä ja käsihygieniasta huo- vää palautetta sekä myyjiltä että asilehtien asiakkaat saivat terveysturvalli- akkailta. Myyjäisistä saaduilla tuloilla
klubimme tukee oman paikkakunnan
sesti kierrellä ja tehdä ostoksia.
lapsia, nuoria ja vanhuksia. SydänKlubimme aktiviteettina oli arpojen tämme lähellä on etenkin kummiluokmyynti ja hyvin arvat menivätkin kau- kamme, jonne aina joulun alla viempaksi. Jouluisessa kahviossa myimme me jokaiselle lapselle joulupaketin ja
glögin ja kahvin lisäksi torttuja, pullaa tuemme heitä rahallisesti esim. kevätja pasteijoita. Pihalla oli mahdollisuus retkellä.

Kuvissa tunnelmia joulumyyjäisistä
ennen ovien aukaisemista.
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TERVON KLUBISSA JAETTIIN PALKINOJA

Juhlahumua Eerikkalassa
LC Tervossa on tänä syksynä päästy viettämään
palkitsemisjuhlia
kaksi
kertaa. Keijo Lintunen sai
Melvin Jones -ansiomerkin 7.10. pidetyn klubi-illan
yhteydessä ja Hannu Ylönen lyötiin ritariksi vuoden
viimeisessä kokouksessa
2.12.2021.
Melvin Jones -ansiomerkki
on saanut nimensä Lions
Internationalin
perustajan ja pääsihteerin Melvin
Jonesin mukaan. Vuonna 1914 toimiessaan järjestön Business Circle of
Chicago sihteerinä Melvin
Jones ryhtyi ottamaan yhteyttä useisiin itsenäisiin
klubeihin ja järjestöihin
läpi koko maan pyytäen
heitä harkitsemaan yhdistymistä ja palveluklubien
järjestön muodostamista.
7. kesäkuuta 1917 mittavan kirjeenvaihdon jälkeen
klubien edustajat kokoontuivat La Salle -hotellissa
Chicagossa ja muodostivat
lionsklubien kansainvälisen
järjestön, joka rekisteröitiin
myöhemmin Illinoisin osavaltiossa. Tästä alkoi lionsjärjestötoiminta.
Arne Ritari -säätiö on
saanut nimensä Suomen
lionismin kummin, Arne
Ritarin mukaan. Säätiön

tarkoituksena on tukea ja
edistää Suomen lionsklubien hyväntekeväisyyteen
johtavia aktiviteetteja sekä
vaalia Suomen lionstoiminnan kummin, Arne Ritarin, elämäntyötä maamme
lionstoiminnan perustamisessa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja Suomen Lions-liitto
ry:n jäsenklubien omille
ja yhteisille piiri- tai liittotason aktiviteeteille sekä
tukemalla muutenkin suomalaista
lionstoimintaa.
Tervossa tämän toiminnan
tuloksena on mm. rakennettu ”mutterilaituri” Koskentien varrelle sekä omakotitalo.
Hannu Ylösestä Lions-ritari numero 2221
Edellä mainittuja ansiomerkkejä voivat klubit anoa
ansioituneille jäsenilleen ja
molemmat nyt palkitut ovat
olleet LC Tervossa pitkän
linjan aktiivisia toimijoita.
Keijo Lintunen on tullut jäseneksi 1.1.1990. Hän on
ollut hyvä ja pidetty jäsen,
joka on ollut aktiivisesti
mukana toiminnassa sekä
kehittämässä uusia aktiviteetteja.
Tärkeimpänä
aktiviteettina hän toi aikoinaan auraviitta-aktiviteetin
klubiimme. Alkuun aura-

Hannu Ylösen ritariksi lyömisen suoritti Lions-ritari Martti Törrönen LC Rautalammesta. Kuvassa myös Marjaana
Ylönen, Keijo Lintunen sekä Pekka Airaksinen.

viitat vuoltiin itse pajusta
ja tikutettiin teiden varsille, nyttemmin päästään
jo helpommalla oranssien
muovisten kanssa. Liikuntatempauksiin hän on aina
osallistunut
ansiokkaasti
ja muistona ovat mm. aikoinaan Pogostan hiihdon
maaliin tulo jalat rakoilla.
Keijo on joukkuepelaaja,
joka tulee mielellään leijonatapahtumiin, kunhan
vaan ei tarvitse laulaa. Tällaisia klubilaisia, joilla on
aikaa leijona-asialle, tarvitaan aina!
Hannu Ylöselle tuli syksyllä täyteen 50 vuotta Tervon
leijonissa ja osittain tämäkin on ollut vauhdittamassa
hänen ritarihakemustaan.
Klubissamme Hannu on
toinen ritariksi lyöty jäsen
syksyllä
edesmenneen
Timo Särkelän jälkeen. Hän
on järjestykseltään ritari
numero 2221 Suomessa.
Hannun ansioluettelo on
pitkä niin kunnan luottamustoimissa kuin leijonissakin. Hän ollut mm. mukana rakentamassa edellä
mainittua
omakotitaloa
tervolaiselle vaikeuksissa
olleelle perheelle ja käynyt
aktiivisesti
tapaamassa
ikäihmisiä palvelutaloissa.
Intohimoisena kalastajana
hän on myös tuonut klubillemme useita pokaaleja
sekä pilkkien että kesäkalastaen. Keijon tavoin

Tapahtumassa 24.11.2021
Lions-ritarin arvonimen sai
Jouni Juhala, lyöjänä Keijo
Happonen.
Hannu on ollut aktiivisesti
mukana klubimme aktiviteeteissa ja osallistuu aina
tapahtumiin, kun se on vain
mahdollista. Keijo ja Hannu
ovat olleet myös aktiivisia
jäsenhankinnassa ja heidän siipiensä suojissa on
monen uuden leijonanalun
ollut helppo päästä klubin
toimintaan mukaan.
Mikäli auttaminen ja hyvässä porukassa yhdessä
tekeminen kiinnostaa, niin
kannattaa olla yhteydessä
paikalliseen
lionsklubiin.
Sloganimme mukaan on
”Monta tapaa tehdä hyvää”. Tule mukaan auttamaan!
Olli Kokander
LC Tervo

Llion Keijo Lintunen (vas,) ja Vesa Hanhijoki 10 vuotta sitten löysivät Melvin Jonesin kadun Algarvesta. Eipä Keijo
arvannut. että miten osuva tuo löytö oli.
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LEIJONAHIIHTOA

Lasten Leijonahiihtokilpailut Nilsiässä
Kuulas aurinkoinen maaliskuun aamu tarjosi huippuolosuhteet Nilsiässä 5.3. kun Halssin kentällä tulevat Iivot ja Kertut
ottivat mittaa toisistaan Lasten Leijonahiihdoissa. Tapahtuman järjestivät LC Nilsiä/Syvärinseutu yhdessä Nilsiän Nujakan hiihtojaoksen kanssa.
Lasten Leijonahiihdot on Suomen Lions-liiton ja Suomen Hiihtoliiton yhteinen kampanja, jonka tavoitteena on järjestää
kaikille avoin lasten hiihtopäivä, jossa kaikki pääsevät kokeilemaan hiihtämistä. Tapahtuman avulla halutaan innostaa
lapsia liikkumaan ja kokeilemaan hiihtoa harrastusmuotona.
Liekö talviolympialaisten hiihtomenestyksellä ollut vaikutusta, sillä tapahtuman suuri suosio yllätti järjestäjät iloisesti.
Alustavasti jo sovittiin, että tapahtumasta tehdään vuosittain toistuva.
Sarjoja oli 2-vuotiaista aina 12-vuotiaisiin saakka. Kaikki osallistujat palkittiin hienoilla leijonamitaleilla sekä Ironman-repuilla. Tunnelma oli korkealla ja hymy herkässä.
Sarja 2-vuotiaat:		
Sarja 6-vuotiaat:
			
Mikkonen Aino		
Tervonen Eppu
Rämö Elle		
Pitkänen Peppi
		
Airaksinen Valtteri
Sarja 4-vuotiaat:		
Tomukorpi Lilja
		
Ahonen Antti
Nissinen Aatu		
Hartikainen Lasse
Niskanen Vanessa		
Yletyinen Lilli
Kukkonen Linnea		
Byman Eemeli
Hartikainen Eeva-Maria
Komppa Elsa

Sarja 12-vuotiaat:
0:53
1:25
1:27
1:35
1:41
1:51
2:02
2:16
3:52

Rissanen Aleksi
Puustinen Kuutti
Räisänen Hilja
Katainen Sasu

Sarja 8-vuotiaat:		
Sarja 10-vuotiaat
				
Martikainen Santtu 3:04
Tervonen Uuna
2:22
Hartikainen Aaron 3:21
Käsnänen Jesse
2:25
Turunen Paula
3:26
Savolainen Viljami 2:34
Komppa Helka
3:38
Martikainen Siiri
2:37
Väätäinen Jaakko 3:50
Lappalainen Aatos 2:42
Föhr Mikko
3:58
Karsikas Janette
3:22
Byman Elias
4:00
Väätäinen Sylvi
3:38
Katainen Susa
4:12
Väätäinen Suvi-Tuuli 3:57
Puustinen Kerttu
4:13
Vatanen Jimi
4:02
Tengvall Oona
4:37			
Karsikas Johannes 5:03			
Korhonen Elli
5:28			
Väätäinen Sara
5:31			

1:26
2:08
2:28
3:18

Teksti ja kuvat:
Kari Pihlainen LC Nilsiä/Syvärinseutu
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LASTEN LEIJONAHIIHTOA

Leijonahiihto Sonkajärvellä
LC Sonkajärvi järjesti toisen
kerran Lasten Leijonahiihdon eskareille ja Nallemuorin, Nallelan ja päivähoitolapsille torstaina maalikuun
kolmantena päivänä. Hiihtäjistä nuorin oli 2,5-vuotias
ja vanhimmat eskarilaisia.
Hiihto suoritettiin Sonkajärven urheilukentällä samoin
kuin viime talvena erittäin
hyvällä ladulla ja keväisen
sään vallitessa. Lapset olivat innostuneita ja hiihtivät
mielissään heille laaditun
matkan. Vanhimmat hiihtivät urheilukenttää ympäri
useita kertoja. Hiihdon jälkeen maaliin saavuttaessa heille annettiin mitali
kaulaan, joka oli mieleinen
kaikille. Mitalin lisäksi lapsille annettiin pillimehu ja
tikkari, jotka toimitettiin
lasten hoitopaikkaan. Hoitajat kertoivat, että lapset

eivät tienneet vielä saavansa pillimehun ja tikkarin
hiihtomatkalta palattuaan
päivähoitopaikkaan.
Paikalla oli muutamia lasten vanhempia katsomassa
ja huoltamassa lapsiaan.
Oli kiva seurata sitä riemua, kun lapset saivat mitalin ja sitä piti katsoa pitkään. Eräskin hiihtäjä lykki
menemään yhdellä sauval- Sonkajärven eskarilaiset hoitajiensa kanssa.
la ja oikeassa kädessä oli
mitali, jota katsoi ihaillen.
Tapahtuman järjesti LC
Sonkajärvi ja mukana oli
Marjapaikan kauppias Hue
Vo myös hiihtämässä lasten kanssa ja hän lahjoitti
lapsille pillimehut ja tikkarit.
Hiihtämässä kävi kaikkiaan
85 lasta.
Erkki Shemeikka

TAULUJA

Postimerkkitauluja klubeille
Joulun alla oli Iisalmen klubien vuoro saada LC
Ilmajoki/Ilkan jäsen Martti Koivumäen tekemät
postimerkkitaulut. Samalla klubit saivat myös
keppipyörät liikunnan harrastamista varten.
AIRI LESKINEN

Kun puutyönopettaja Martti
Koivumäki jäi eläkkeelle ja
ryhtyi F-piirin Quest-vastaavaksi vuonna 2015, ei
sillä kaudella koulutuksia
ollutkaan. Niinpä Martti alkoi kiertää vierailuilla
klubeissa ja vei jokaiseen
klubiin itse ideoimansa ja
tekemänsä postimerkkitaulun.
- Olen kerännyt lähes koko
ikäni postimerkkejä ja innokkaalle kerääjälle on jäänyt paljon kaksoiskappaleita. Niinpä hyödynnän niitä
nyt näissä tauluissa, kertoo
Martti Koivumäki.

Iisalmen klubien saamat taulut. LC Iisalmen on tuo pienin,
mustakehyksinen.

Jokaisella merkillä on nimi
ja aihe. Kun jokaisesta merkistä otetaan sen ensimmäinen kirjain klubin nimen
mukaisesti,
muodostuu
merkeistä klubin nimi. Vuosina 1930-1954 ilmestyivät
isonumeroiset leijonamerkit. Ne mahdollistavat tauluihin laitettavaksi klubeille
kaksi tärkeää päivämäärää
eli jäsenrekisteriin merkintäpäivän ja ensimmäisen
Charter-juhlan päivämäärän.
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HYMYPATSASPERINNE VARKAUDESSA
LC Varkaus Justiina ja LC Varkaus Koskenniemi luovuttivat toukokuussa 2021 Varkauden kaupungin sivistysjohtaja Timo Tuunaiselle tämän vuoden hymypatsaat jaettaviksi
Varkauden peruskoulujen 6.luokkalaisille.
Peruskoulun 6.luokkalaiset valitsevat luokastaan luokkakaverin, kenelle he haluavat antaa tunnustusta hyvästä
kaveruudesta, avuliaisuudesta, toisten huomioon ottamisesta ja muista ystävyyden ja hyvän sosiaalisen toiminnan
arvoista.
Hymy-patsaita on jaettu vuodesta 1954 lähtien yhteensä
jo yli 300 000 lapselle ja nuorelle.
Kuvassa LC Varkaus/Justiina presidentti Eliisa Moilanen,
Varkauden kaupungin sivistysjohtaja Timo Tuunainen ja LC
Varkaus/Koskenniemi presidentti Jukka Pekkinen.
Kuva Eliisa Moilanen

PIENILLE LÄMMINTÄ

Vauvanpeittokampanja
Koronapandemian jatkuessa aktiiviset LC Varkaus/Justiinat halusivat auttaa
varkautelaisia vauvaperheitä ja toteuttaa jotain yhteisöllistä. Ideaksi valittiin Puffy-silmukkalangasta sormin työstetty vauvojen pehmeä torkkupeitto. Vuoden
2021 äitiyspakkauksessa ei ole vastaavaa peittoa.
Justiinat tekivät jokaiselle varkautelaiselle vuonna 2021 syntyvälle vauvalle vauvanpeiton lahjaksi. Varkaudessa syntyy vuodessa noin 120 vauvaa. Vauvanpeitot jaettiin vastasyntyneille yhteistyössä neuvoloiden kanssa.
Rahat vauvan peittolankoihin, eli noin 2000 euroa, saatiin lahjoituksena varkautelaisilta yrittäjiltä.

APUA LASTENHOITOON

LC Varkaus/Justiina lahjoitti
lastenhoitoapua

LC Varkaus Justiina lahjoitti Varkauden neuvolalle lastenhoitolahjakortteja. Lahjakortilla sai lastenhoitoapua. Lastenhoidon toteutti varkautelaisten lähihoitajaopiskelijoiden
perustama Kesähoiva NY-yritys. (NY on valtakunnallinen
nuoriyrittäjäohjelma. NY-ohjelmalla kannustetaan opiskelijoita yrittäjyyteen).
Kesähoiva NY:ssä oli kolme lähihoitajaopiskelijaa. Yritys
tarjosi pääasiassa lastenhoitopalveluita ja iäkkäille seuraa,
ulkoilutusta, asiakkaiden hygieniasta huolehtimista sekä
tukea arjen perusasioissa, mutta nuoret yrittäjät toteuttivat
myös asiakkaiden ja omaisten omia toiveita.

Kuvassa Kesähoivan NY-yrittäjät Moona Lehtolainen, Venla Sutinen ja Wilma Ollikainen.
Kuva Venla Sutinen
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YHTEISTYÖ HARRI´S STREET FOOD -RAVINTOLAN KANSSA

Justiinan juustohampurilainen tekee herkutellen hyvää
Kun koronapandemia esti
fyysiset
LC-tapaamiset
LC Varkaus/Justiina -klubi
siirtyi ketterästi digiaikaan.
Hallitus pohti millaisia aiheita voi hyvin käsitellä
tietokoneiden ääressä, ja
kauden idearikkain palaverimme olikin tehdä
esikuva-analyysiä
(benchmarking) Suomenlahden
toiselle puolelle eli tutustua
Viron vireään lionstoimintaan.
Saimme paljon hyviä ideoita kokoontumisiin ja yhteisöllisiin tapahtumiin, kun
ne ovat taas mahdollisia.
Yhden kivan idean päätimme kuitenkin totuttaa saman tien – kehitellä oman
nimikkoannoksemme yhteistyössä ravintolayrittäjän
kanssa.

Varkautelainen
ravintola-alan ammattilainen Harri Pynnönen lähti helposti
mukaan yhteistyöhön. Harri’s Street Food -ravintolan
kesämenulistalle ideoitiin
yhdessä ”Justiinan juustohampurilainen”,
jonka
myynnistä kilahtaa 1€ jokaisesta hampurilaisesta
hyväntekeväisyyteen. Yrittäjän toiveen mukaisesti
hampurilaisista
saatava
tuotto ohjataan varkautelaisten nuorten hyväksi
Nuorisopalveluiden kautta.
Helteisen kesän aikana
Justiina-hampurilainen
maistui niin monelle ja keräsi kiitoksia asiakkailta,
että se tulee säilymään ravintolan listalla myös tulevalla syyskaudella 2021.
Tämä oli todella herkullinen
projekti!
LC Varkaus Justiina
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JUHLAT

Iisalmessa juhlittiin neljän klubin merkkivuosia
Iisalmelaiset lionsclubit täyttivät yhteenlaskettuna 190 vuotta ja sen tiimoilta järjestettiin aprillipäivänä 1.4. hulppeat juhlat Raatihuoneen tiloissa. Vanhin LC Iisalmi täytti 65 vuotta, Iisalmi/
Porovesi 55 vuotta, Iisalmi/Koljonvirta 45 vuotta
ja Iisalmi/Yläsavottaret 25 vuotta.
AIRI LESKINEN

Lions Club Iisalmen presidentti Kari Haloselle luovutettiin
Melvin Jones -tunnustus. Kuvassa Pekka Leskinen (vas.),
Erkki Lappi, Kari Halonen ja Heimo Potinkara.
Kuva Hannu Nyman

Lions Club Iisalmi jakoi avustuksia. Taustalla lionit Jouko
Koivunen (vas.), Pekka Leskinen, Kari Halonen ja Vesa Pakarinen.
Ennen juhlien alkua LC Iisalmi jakoi avustuksia, joiden saajina olivat Iisalmen
SPR:n osaston omaishoitajien tukiryhmä, partiolaisten Korvenkävijät, Iisalmen
Naisvoimistelijoiden ja Iisalmen Taitoluistelijoiden
lapsiryhmät sekä lisäksi
kaksi sydäniskuria tykötarpeineen, toinen Keila- ja
liikuntahalli Liikkeen tiloihin
ja toinen Iisalmeen valmistuvaan uuteen uimahalli
Saukkoon. Myös Ukrainan
pakolaisille on lähetetty
LCIF:n kautta apua.
Kun neljä klubia juhlii yhdessä, on se todella hieno
tilaisuus vaihtaa kuulumisia. Juhlijoita oli kaikkiaan
62 henkilöä. Ilahduttavaa
oli etenkin se, että edustajia oli peräti 18 eri klubista.
Kaukaisimmat vieraamme,
Lions-liiton entinen puheenjohtaja Tuomo Holopainen vaimonsa Kaijan

kanssa tulivat Helsingistä
asti sekä entinen kansainvälinen johtaja Heimo Potinkara Tuire-vaimon kanssa Lahdesta.
Juhlissa on aina tapana
muistaa ansioituneita lioneita, niin tehtiin myös nyt.

Juhlissa oli mukana useita piirikuvernöörejä vuosien varrelta. Petri Lappi (vas.), Ritva Korolainen, Erkki Lappi, Arja
Kekoni, Martti Törrönen, Reijo Lyttinen, Hannu Nyman ja
Pirjo Järvi.

LC Iisalmen lionit Pentti Äyräs ja Olavi Tapaninen saivat
molemmat kansainvälisen presidentti Douglas X. Akexanderin myöntämän kunniakirjan. Arvokkaat tunnustukset
luovutti Heimo Potinkara.

LC Iisalmen lionit Pentti
Äyräs ja Olavi Tapaninen
saivat kansainvälisen presidentti Douglas Alexanderin myöntämät kunniakirjat.
Saman klubin kauden presidentti Kari Halosesta tuli
Melvin Jones -jäsen, Vesa
Pakarinen sai ansiomerkin 50 vuotta kestäneestä lionstoiminnastaan ja
Mirjami Kinnunen kauden
2020-2021 piirikuvernööri
Petri Lapilta yhden ruusukkeen ansiomerkin sekä lohkon puheenjohtajan merkin. LC Iisalmi/Koljonvirta
taas muisti kunniamerkeillä
40-vuotisesta lionstaipa-
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JUHLAT
leesta Martti Vinniä, Ensio
Kainulaista, Ilmari Karppista sekä lady Elvi Karppista.
Heimo Potinkara piti todella vaikuttavan juhlapuheen,
jossa käsiteltiin Ukrainan
tilannetta sekä tämän hetken lionsasioita. Uutena
tietona hän kertoi, että
kansainvälisen lionsjärjestön nimi muuttuu ja entisen
Lions Clubs Internationalin
tilalla ruvetaan käyttämään
nimeä Lions International.
Sen alle tulee kaksi alaosastoa, Lions Clubs International ja Clions Clubs
International
Foundation
eli LCIF. Tällä muutoksella
kirkastetaan järjestön imagoa, joka sisältää kansainvälisen järjestön sekä siihen kuuluvan säätiön.

Lionsjärjestön tavoitteena
on auttaa yli 200 miljoonaa
ihmistä vuodessa.
Potinkara piti klubikulttuuria erittäin tärkeänä, se on
avain hyvän klubihengen
säilymiseen samoin kuin
lionstoiminnan arvot. Arvot ovat pitkäikäisiä ja niitä noudattamalla luodaan
vakautta klubin ja järjestön toimitaan. Niitä toteuttamalla käytännössä on
mahdollista saada riveihimme myös uusia jäseniä.
Illan päätteeksi esiintyi hämeenlinnalainen bändi Uolevi Kovakallo ja Kossupojat saaden monien leijonien
tanssijalat vipattamaan.

Entinen kansainvälinen johtaja Heimo Potinkara ja entinen
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Tuomo Holopainen.

Vesa Halonen sai 50-vuotisjuhlamerkin. Kuvassa Kari Halonen (vas.), Vesa ja Heimo Potinkara kiinnittämässä merkkiä.

Rattarit esittivät sketsin Kohtaamisia yössä. Heimo Potinkara tutkittiin tarkkaan sketsin lopussa.
Kuva Hannu Nyman

40-vuotistunnustuksella palkittiin LC Koljonvirran lionit
Martti Vinni, Ensio Kainulainen, Ilmari Karppinen ja Elvi
Karppinen. Tunnustukset luovutti klubin presidentti Hannu
Nyman (vas.) yhdessä Heimo Potinkaran kanssa.
LC Iisalmen Mirjami Kinnunen sai sekä yhden ruusukkeen
ansiomerkin että lohkon puheenjohtajan merkin kauden
2020-2021 piirikuvernööri Petri Lapilta.

Kukkasi Tahtoo Kukkia ...

.. Kotimaisessa

kukka-altaassa
valmistaa ja myy
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www. ekinmuovi.fi

