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Pieni tyttö saa kultami-
talin 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 koske-
teltavaa. Näitä tapahtumia 
jatkakaamme tulevinakin 
talvina.

Iloa ja riemua tässä kaipaa-
vat aikuisetkin. Sitä kuvitel-
tiin, että elämä palaa rai-
teilleen, kun korona viimein 
saattaa helpottaa, mutta 
mitä vielä. Pitipäs löytyä 
iso paha hukka naapurista. 
Siis miksi ja miten ihmees-
sä yhden ihmisen aivoi-
tukset voivat tänä päivänä 
vielä johtaa sotaan, miten 
siihen ei saada stoppia. 
Kun koko maailma on jo 
kaksi vuotta kärsinyt ja kär-
vistellyt koronassa, miten 
jollekin voi edes unissaan 
välähtää päähän hyökätä 
toiseen maahan, aloittaa 
sota. Tai omien lausunto-
jensa mukaan ei tieten-
kään ole hyökännyt, kyse 
on vain operaatiosta.  Itse 
olen aina mieltänyt operaa-
tion sairaalassa tehtäväksi 
toimenpiteeksi, en todella-
kaan sairaalaan tai hautaan 
johtavaksi teoksi. 
Miltä tuntuu niistä omista 
kodeistaan lähtevistä uk-
rainalaisista lapsista, äi-
deistä ja vanhuksista, jotka 
henkensä kaupalla pake-

nevat raunioiden keskellä 
eteenpäin, mahdollisim-
man pian ja kauas pois. 
Monella mukana vain pieni 
nyytti tavaraa kainalossa. 
Taakse on jätettävä kaikki, 
koti, tavarat, muistot, rak-
kaat ihmiset puolustamaan 
kotimaata, mitä siitä vie-
lä puolustettavissa on. Ja 
kaikki tämä tapahtuu vain 
yhden vallanhaluisen ukon 
vuoksi. Ukon, johon monet 
hänen omassa maassaan 
vielä uskovat iänikuisen ai-
vopesun johdosta. 

Tätä sotaa seuratessa on 
kerta toisensa jälkeen tul-
lut mieleen oma isä, joka 
oli talvi- ja jatkosodassa 
puolustamassa tätä itsel-
leni niin itsestään selvästi 
itsenäistä isänmaatamme, 
tätä Suomea. Tuntuu todel-
la vaikealle uskoa, että siitä 
ajasta ei ole kuin yhden su-
kupolven verran ja nyt sota 
taas kolkuttelee melkein 
ovella. Eivätkö ihmiset tai 
oikeammin nuo valtaapitä-
vät suurvaltojen päämiehet 
todellakaan opi historiasta 
mitään. Ei sodalla mitään 
voiteta, sillä luodaan vain 
inhimillistä hätää ja kär-
simystä. Voiko vallanhalu 
jostakin maapläntistä olla 
oikeasti niin suuri, että sen 
vuoksi täytyy tuhota koko 
toinen maa, tappaa tu-
hansittain ihmisiä, hävittää 
kaikki, mikä on vaivalla ra-
kennettu? 

Me suomalaiset olemme 
valmiita auttamaan ja ot-
tamaan vastaan näitä so-
dan jaloista maahamme 
rantautuvia. Lionit autta-
vat voimavarojensa mu-
kaan niin paikallisesti kuin 
kansainvälisestikin. Paljon 
teemme, mutta tuntuu, 
että sekään ei vain riitä. 
LCIF:n kautta lähetetty 
apu menee varmasti ko-
konaisuudessaan perille ja 
sen avulla voidaan auttaa 
monia. Rahallinen apu on 
järkevintä tässä vaiheessa, 
koska siellä paikan päällä 
tiedetään oikeasti, mitä tar-
vitaan kiperimmin. Paikal-
lista apua lionit taas voivat 
kohdentaa omalle paikka-
kunnalle tuleviin pakolai-
siin. Heitä voi auttaa tava-
ralahjoituksilla paikallisiin 
keräyspisteisiin, heitä voi 
tukea henkisesti ja keskus-
tella, 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 hyök-
kää myös Suomeen. Tarvi-
taanko siihen oikeasti syitä, 
ei tarvittu talvisodan aloit-
tamiseen eikä Ukrainaan 
hyökkäämiseen? Maamme 
johto valmistautuu pahim-
paan ja se on oikein. Silti 
koko ajan elää toivo, että 

mitään ei tapahdu, sotaa 
tai siis operaatiota ei Suo-
meen tule, ei nyt eikä enää 
koskaan. Että maamme on 
niin suvereeni ja oikeuden-
mukainen, ettei tänne ole 
kenelläkään mitään syytä 
hyökätä. Mutta voimmeko 
nyt olla puolueettomia ja 
riippumattomia? Voimme-
ko vielä joskus suhtautua 
tuohon pitkän rajan naapu-
riin samoin kuin muihinkin 
naapurimaihin? Luottamus 
on loppunut ja silmät auen-
neet.

Kun YouTubessa kiertäväl-
lä videolla Ukrainan presi-
dentti Volodymyr Zelens-
kyi laulaa John Lennonin 
Imagine-kappaleen, sen 
sanat herkistyttävät: Ima-
gine all the people livin’ 
life in peace! Tuo vanha 
kappale sopii niin mahta-
vasti tähän päivään, näihin 
mietteisiin ja toiveisiin. Tun-
tuu aivan mahtavalta, että 
Ukrainan presidentti on niin 
hieno mies, fiksu, rohkea, 
lämminhenkinen ja moni-
puolinen. Kannattaa myös 
katsoa Ylen Areenasta hä-
nen 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
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Arja Kekoni 107K DG kauden 2021-2022

Ihanaa lionsklubit, leijo- 
nat, lionstoiminta on voi-
missaan. Kun korona jäl-
leen vuoden vaihteessa 
ja tammikuussa vaikeutti 
toimintaamme, niin klubit 
eivät lannistuneet. Klubi- 
kokouksia on pidetty hybri-
dinä tai kokonaan etänä ja 
juhlia on siirretty kevääm-
mälle. Hyvä näin. 

Suru ja suuri järkytys koh-
tasi meitä 24.2.2022 kun 
Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, 
itsenäiseen eurooppalai-
seen valtioon. Naamiot on 
riisuttu, vain sodan kylmät 
kasvot näkyvät, sanoi pre-
sidenttimme Sauli Niinistö 
puheessaan. Seuraavalla 
viikolla presidentti Niinis-
tö totesi ennen menoaan 
USA:n presidenttiä tapaa- 
maan, että Suomen tur-

vallisuusympäristö on no-
peassa ja rajussa muutok-
sessa. Suomi tuomitsee 
jyrkästi Venäjän hyökkäyk-
sen. Kun aamulla Venäjä oli 
ilmoittanut hyökkäävänsä 
Ukrainaan, saman päivän 
iltapäivänä meillä oli toinen 
piirifoorumi IsoValkeisessa. 
Sodan kauhut olivat mie-
lessä, osin jo näkyvillä. 

Sota tuo aina tuhoa ja so-
dan keskellä olevat ihmi-
set tarvitsevat apua, myös 
meiltä leijonilta ja lionsklu-
beilta. Rahaa voi lahjoittaa 
Ukrainaan LCIF:n kautta. 
Vastikkeettomasti yleisöltä 
kerätyt varat voi maksaa 
suoraan LCIF:lle  www.
lionsclubs.org/fi/lahjoita. 
Lions-liiton vuosikokouk- 
sessa 2021 päätimme, 
että katastrofirahastoa kar- 

tutetaan vapaaehtoisella 
tukimaksulla 5 €/jäsen, jot- 
ta voimme vastata koti-
maassa ja maailmalla ole-
vaan hätään riittävän no-
peasti. Maksu osoitetaan 
liiton katastrofitilille nro 
FI 54 8000 1970 8298 84, 
viestikenttään ”klubin” nimi 
ja katastrofirahasto”.

Kuvernöörikauteni käyn-
nistyi konkreettisesti piirin 
avajaisista elokuun lopulla 
Rauhalahdessa, jossa sa-
malla myös edellisen kau-
den päätösjuhla pidettiin. 
Koulutusta järjestettiin klu-
bien presidenteille, sihtee-
reille, rahastonhoitajille ja 
lohkon puheenjohtajille jo 
toisen kerran, kun kevääl-
lä 2021 oli ensimmäiset 
valmennukset, osalle etä-
valmennuksena. Kun val- 
mennukset olivat keväällä 
ja kauden alussa, käytän-
töä pidettiin hyvänä. 

Jäsenistön valmennuk-
seen/koulutukseen panos- 
tettiin. Kauden aikana jär-
jestettiin kaksi piirifoo- 
rumia, valmennuksia ajan-
kohtaisista asioista. Klubeil-
ta ja jäsenistöltä tuli aiheet 
piirifoorumeihin. Lisäksi tar- 
josimme piirin varois- 
ta osallistujille kahvit ja pii-
rakkapalan. 

Piirifoorumi 1 oli 6.10.2021 
IsoValkeisessa ja asioina oli 
jäsenyys ja KiTeNet. Kou-
luttajana jäsenyydessä oli 
Lions-liiton koulutusjohtaja 
Hannu Hertti. KiteNet-osuu-
dessa K-piirin KiTe-
Net-vastaava  Eeva Vää- 
täinen. Ryhmätöissä edis-
tettiin jäsenistön saata-
vuutta ja toisessa ryh-
mässä, miten toteuttaa 
KiTeNet-tilaisuudet kou-
luissa. Ryhmätyöt toimivat 
ja keskustelu oli vilkasta. 

Palautteessa tuli toive, että 
samanlaisia tilaisuuksia 
tulisi jatkossakin toteut-
taa. Piirifoorumissa lisäksi 
tutustuttiin toisten klubien 
jäseniin ja saatiin vertais-
tietoa. Lisäksi KiTeNet tuli 
tutummaksi ja lähti hyvin 
etenemään piirin alueelle.
Piirifoorumi 2 oli tarkoitus 
järjestää tammikuussa, 
kun MyLionin vahvistami-
seen oli tarvetta jo syksyl-
lä. Korona esti tammikuun 
kokoontumiset. Piirifooru-
mi oli 24.2.2022 IsoValkei-
sessa. Aiheina oli MyLion, 
palvelu ja LCIF. Kouluttaja 
toimi liiton palvelujohtaja, 
IPDG Petri Lappi ja PDG 
Erkki Lapin tilalla DG Arja 
Kekoni. Lopuksi MyLioniin 
kirjautumisen opastukses-
sa onnistuttiin. Nyt palve-
luiden 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 kou-
lutuksia ollut seminaarin 
yhteydessä. Palautteissa 
saimme parhaat arvioinnit 
esityksistä, jotka olimme 
itse valinneet eli poliisin ja 
omaisen puheenvuoroista. 
Seminaarin talous jäi vähän 
miinukselle ja tappio me-
nee K-piirille. Kiitos LC Nil-
siä/Syvärinseutu ja myös 
valmisteluryhmälle osalli-
suudestanne. 

Vaikka joillakin viikoilla klu-
bikäyntejä oli maanantaista 
perjantai-iltaan, niin aina 
oli ihana lähteä vierailulle. 
Meillä on paljon innokkaita 
klubeja. Klubikäynneillä jo-
kaisen klubin yksilöllisyys Kun yhden kerran pääsimme yhdessä kouluttautumaan 

DG tehtävään, liiton koulutusjohtaja sai meiltä kukkakim-
pun. 
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tuli esille. Pienikin klubi voi 
olla iloisen innokas toimi-
maan. Yhdessä klubissa 
kuulimme klubin historiaa 
yhden perustajajäsen ker-
tomana, jossakin luettiin 
runoja ja lionslaulu kajahti 
jossakin klubissa kokouk-
sen alkuun. Joissakin klu-
beissa ladyt kokoontuivat 
samaan aikaan, mutta eri 
salissa. Hienosti monessa 
klubissa ikääntyneet klubin 

jäsenet tuodaan tapaami-
siin/kokouksiin. 

Uusia jäseniä on tullut mo-
neen klubiin, useampiakin 
kauden aikana. Hienosti on 
etenkin pienten paikkakun-
tien klubeihin tullut uusia 
jäseniä. Hyvä klubit. Kaik-
ki uuden jäsenen kansiot 
olen jakanut klubeille, osan 
VDG tai lohkareiden kautta, 
saan lisää kansioita Kok-

kolan KVN kokouksessa 
11.-13.3.2022. Kuten Piiri-
foorumin 1 jäsenyysosuu-
dessa totesimme, ottakaa 
uudet jäsenet mukaan 
toimintaan mahdollisuuk-
siensa mukaan. Uusien 
jäsenten koulutusta alueil-
la on vielä kevään aikana. 
Klubivierailuja klubit ovat 
ennen tehneet eri alueille ja 
piireihin, mutta jopa toisiin 
piireihin. Mahdollista klubi-
vierailut ovat vieläkin. K-pii-
rissä on mukavia klubeja, 
jotta vierailuja voisi tehdä ja 
oppia uutta toiselta klubil-
ta ja antaa vinkkejä oman 
klubin toiminnasta toiselle. 
Vaihtelua klubille.

Jäsenkehitys on miinuk-
sella, vaikka uusiakin jä-
seniä on kiitettävästi tul-
lut. Kauden aikana on LC 
Vehmersalmi lopettanut, 
mutta jatkavat vapaaehtoi-
sina Jalopeuroina. Kiitos 
LC Vehmersalmelle pitkäs-
tä lionsklubitoiminnasta, 

monista lahjoituksista ja 
näkyvyydestä paikkakun-
nalla. Klubitoiminnan lopet-
tamisen uhka pienenee, jos 
klubi voi yhdistyä toiseen 
klubiin, toteuttaa aktiviteet-
tiä toisen klubin kanssa tai 
innostua hankkimaan uusia 
jäseniä, vaikka yhteisklu-
biksi siirtymällä ja saada 
naisia mukaan toimintaan. 

Onnittelut ovat ansainneet 
klubit, joiden vuosijuhlia 
osin koronakin on siirtänyt. 
Vuosijuhlaa kevään aikana 
viettävät LC Kuopio/Kala-
kukko 40 vuotta, LC Pie-
lavesi/Lepikko 40 vuotta, 
Iisalmen klubit LC Iisalmi 
65 vuotta, LC Iisalmi /Po-
rovesi 55 vuotta, LC Iisal-
mi/Koljonvirta 45 vuotta 
ja Iisalmi/Yläsavottaret 25 
vuotta yhteisessä juhlassa 
huhtikuussa. Paljon onnea 
kaikille vuosijuhlaansa juh-
liville klubille ja klubien jä-
senistöille.

Kansainvälinen Lions-järjestön puheenjohtaja Alexander 
X. Douglas ja Arja Kekoni.

Nilsiässä kuvernöörineuvoston kokouksessa piirikuvernöötit ja leot.
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Seudullinen klubien yhteis-
työ on pitkään jatkunut Ii-
salmen klubien kesken, nyt 
myös koko  I alueen lohkon 
2 eli Iisalmen klubien ja La-
pinlahti/Viertäjien kesken. 
Lohkon yhteistyö vahvistaa 
näkyvyyttä. Seudullinen yh- 
teistyö on käynnistynyt 
myös III alueen lohkon 1 
klubien kesken Kuopios-
sa. Lasten Leijonahiihto 
järjestetään yhdessä maa-
liskuussa, yhdessä myös 
KiTeNet:n osalta toimitaan. 
Myös alue III ja 2 lohkon 
alueella on klubien välistä 
yhteistyötä ja vierailuja teh-
ty Kaavi-Tuusniemi suun-
nalla. Muutakin yhteistyö-
tä klubien kesken voi olla, 
mutta kaikki ei ole tullut 
tietooni. Toivon yhteistyön 
klubien kesken vahvistuvan 
kaikkien lohkojen alueella.  

Osallistuin ensimmäisen 
kerran lionsien kansainvä-
liseen seminaariin 2019, 
kun tulin valituksi 2 VDG 
tehtävään ja ilmoittauduin 
102nd Lions Convention in 
Milan, Milanossa. Olen erit-
täin tyytyväinen, että osal-
listuin ja Lions Convention 
tuli tutuksi. Conventionssa 
on vahva Lions-henki ja 
kaikki vahvisti yhteenkuu-
luvuutta. Hyviä esitelmiä, 
mutta Suomen lionstoimin-
nasta vähän tiedettiin, mm. 
Quest-koulutusten toteutu-
misesta. 

Harmillisesti kuvernööri-
kaudellani kaikki tapahtui 
virtuaalisesti, kun korona 
esti kokoontumiset. Lions 
Conventionit peruttiin ko-
ronan vuoksi 2020 ja 2021 
se oli virtuaalisena. Ku-
vernöörikautena emme 
päässeet USA:han koulu-
tukseen, emmekä Mont-
realin Lions 103th Con-
ventioniin.  Kansainvälinen 
koulutus 1 VDG aikana oli 
virtuaalisena. Lions-valan 
vannoimme kaikki DGe:t 

Vasemmalla Lions-liiton CC Sanna Mustonen, sitten rou-
va 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 Nurmi-
kumpu.

Tulevat piirikuvernöörit vannomassa valaansa.

yhdessä Jyväskylässä. 1 
VDG aikana oli koulutusta 
paljon, mutta 2 VDG aika-
na oli vain yksi koulutus 
kauden alussa, syynä oli, 
että rahaa koulutuksen jär-
jestämiseen ei ollut. Silloin 
ei vielä webinaareja osat-
tu ajatella. 2 VDG vuotena 
järjestin DG-tapaamisen 
ilman kouluttajia, koska eri 
alueiden kuvernööriehdok-

kaiden perehdytys vaihteli 
piireissä paljon. Tapaami-
sessa tasasimme tietoja 
ja tutustuimme toisiimme. 
Tästä seurasi minulle elä-
män pituinen tehtävä toi-
mia kurssin DG 2021-2022 
vanhimpana. 

Suomen Lions-liitolla ovat 
keskeisinä teemoina Dia- 
betes, Nälkä, Näkökyky, 

Lapsuusiän syöpä ja Ym-
päristö. Monen teeman 
kanssa klubit toimivat ja 
mm. ympäristöä on Kulmat 
Kuntoon -teemalla talkoilla 
parannettu. Diabeteskä-
velyjä järjestettiin monilla 
paikkakunnilla, osin sade ja 
tuuli haittasivat tapahtumia 
ja etenkin verensokerin mit-
tausta. Säätilakin vaikuttaa 
tapahtumaan. Jos on au-
rinkoista, tulee enemmän 
osallistujia ja ohikulkijatkin 
lähtevät mukaan. 

Diabetestä on monessa 
perheessä ja huoli veren-
sokerin heittelyistä. Siihen 
hypokoira on erinomainen 
kumppani. Hypokoira on 
tehtävään soveltuva koira, 
joka koulutuksen jälkeen 
aistii diabetesta sairasta-
van liian matalat tai korkeat 
verensokeritasot ja reagoi 
tilanteeseen. Koira jopa op-
pii tuomaan sokerijuomaa 
avustettavalle. Hypokoiran 
koulutusta toteuttaa Suo-
men Hypokoirayhdistys. 
Koulutus on useammalla 
kerralla toteutuva, hinta 
n. 3000 €. Avustusjärjes-
telystä toivotaan pysyvää 
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palvelua, ei hetken helmeä. 
Olisi aitoa lionstoimintaa ja 
positiivista näkyvyyttä. Tar-
koitus on pilotoida toteutus 
K-piirissä ja kokemusten 
myötä esittää kansalliseksi 
malliksi. Pohjois-Savossa 
on koiratarvetta, ilmoittau-
tua voi juha.haatainen@
kuh.fi. 

Ihanaa, saimme lunta ja 
sitä riittää, jossakin liikaa-
kin. Toivotaan Lasten Lei-
jonahiihtojen onnistuvan 
joka alueella ja klubilla. Jos 
järjestit hiihdon, ilmoita sii-
tä erkki.lappi@ekinmuovi.
fi. Lasten Leijonahiihto on 
kohdentunut 4-12 -vuo-
tiaille ja kaikki osallistujat 
saavat mitalin. Mahtavaa, 
jos lapset ihastuvat hiihtä-
miseen. Hiihto ja mäenlas-
ku olivat minulle lapsena 
mieluisia, laskin jopa An-
tikkalan rinteen tavallisilla 
suksilla alas ja vauhti oli 
sopiva silloin.

KiTeNet-tilaisuuksia kou-
luissa on järjestetty ja Ki-
TeNet jatkuu vielä ensi 
kauden. Quest-koulutus 
kasvattajille onnistui ja jäl-
leen palaute oli loistavan 
hyvä. Liikuntaseurojen 
Quest-koulutus on huhti-
kuussa. Rauhanjulistekil-
pailun voitti Rautalampi/
Malvin klubin valitsema 
Emilia Heikkilän työ. Työ 
luovutettiin kehystettynä 
Martti Lohen koululla ulko-
tiloissa, koska koronarajoi-
tukset estivät sisätiloissa 
luovutuksen. Luovuttamas-
sa olivat LC Rautalampi/
Malvin presidentti Anttu 
Röntynen ja 107K DG Arja 
Kekoni. Onnea voittajalle.

Lions-liiton 2030 strategia-
työ etenee ja helmikuun lo-
pun viikonloppuna Tampe-
reen Varalassa työstimme 
nykytilaa, arvoja, visiota 
ja missiota eteenpäin, jat-
kossa sama työ klubeil-
la. Toimin ryhmässä DG 

LC Vehmersalmi president-
ti Marja-Liisa Pekkarinen ja 
DG Arja Kekoni.

roolissa valvojana. Kaikki 
piirikuvernöörit valitsevat 
piiristään 3- 5 henkilöä 
piirin strategialähettiläik-
si. 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 Ke-
koni. Strategiatyön vaiheet 
esitellään KVN-kokouk-
sissa. Strategiatyö jatkuu 
ja vuoden 2023 Lions-lii-
ton vuosikokouksessa se 
esitellään. Strategia antaa 
suunnan myös piirijakouu-
distukselle.

Toivotan kaikille klubeille 
ja jäsenistölle oikein hyvää 
loppukautta, hankitaan uu-
sia jäseniä, perustetaan 
yhteisklubeja, palvellaan ja 
oman harkinnan ja tilanteen 
mukaan lahjoitetaan LCI-
F:lle tai Suomen katastro-
firahastolle. Toivotaan, että 
Suomi säilyy itsenäisenä il-

Kaikki äänet tähän lootaan.

man vieraan maan hyökkä-
ystä. Kaikkea hyvää sinulle, 
perheellesi ja klubillesi.
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TARJOLLA HANNU

Olen Hannu Smolander, LC 
Tuusniemi. Tällä kaudella 
olen ollut ensimmäisenä 
varapiirikuvernöörinä. Ko-
rona on vaikuttanut toi-
mintaamme tällä kaudella. 
Klubivierailut pystyin te-
kemään syys-lokakuussa. 
Havaintonani voin sanoa, 
että naisklubeissa ja yhdis-
telmäklubeissa toimintaa 
on yleensä enemmän kuin 
miesklubeissa. Kaikissa 
niissä klubeissa, joissa vie-
railin, on ollut toimintaa. 
Marraskuussa oli Suomen 
Lions-liiton Kuvernööri-

neuvoston kokous Nilsiän 
Tahkolla. Olin mukana jär-
jestämässä kokousta. Sain 
huomata, kuinka paljon 
erilaisia asioita on otettava 
huomioon järjestettäessä 
kyseistä tilaisuutta. Tulevan 
kauden KVN-kokousten 
järjestäjät ovat kyselleet 
minulta asioita, jotka vai-
kuttavat kokouksen järjes-
telyyn.

Tällä kaudella K-piirin jä-
senmäärä on vähentynyt 
43 jäsenellä (28.2.2022). 
Yksi klubi on lopettanut 

Hannu Smolander 3. oikealta. Hänen oikealla puolella on 
kansainvälinen tuleva presidentti Brian Sheehan, muut ku-
vassa ovat 1.VDG kurssilaisia (osa).

toimintansa kokonaan ja 
mahdollisesti joku toinen 
klubi saattaa vielä lopet-
taa. Tämä on huolestuttava 
suunta, mahdollisesti tule-
van kauden aikana jäsen-
määrä K-piirissä voi olla 
alle 1000 jäsentä. Syynä 
lopettamiseen on ollut jä-
senten ikääntyminen ja yk-
sille ja samoille henkilöille 
tulleet klubin johtotehtävät. 
Kun klubi lopettaa toimin-
tansa, niin yleensä lähes 
kaikki jäsenet eroavat lio-
neista. Olisi toivottavaa, 
että mahdollisimman moni 
jäsen liittyisi johonkin toi-
seen klubiin. Useamman 
klubin yhdistyminen yhdek-
si 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 mat-
kaa kansainväliseen vuosi-
kokoukseen.

Parasta aikaa olen kokoa-
massa tulevan kauden 
piirihallitusta. Henkilöi-

den saaminen lohkojen 
puheenjohtajiksi on ollut 
haastavaa. Näyttää siltä, 
että oman klubin ulkopuo-
lelta 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 tapah-
tuu yhä enemmän etäyte-
yksillä, samoin myös osa 
piirihallituksen kokouksista 
(hybridi).

Hannu Smolander
1.VDG

Rakennusten tutkimukset
kuntotarkastukset
kosteusmittaukset
mikrobitutkimukset

ja asbestikartoitukset 
Ylä-Savon alueella 

  044 2371 860
  www.rak-fix.fi

Kosteusvaurioisten rakennusten 
korjausasiantuntija Tiina Tanskanen

RAK-FIx 

AOLUTEVRET  
NEESILLAKIAP  

ISKAVATLEVLAP  !

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

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

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

 :emmoteitsyethy tuuM  ipmalatuar/fi.po.www
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TARJOLLA JUHA

Luottava katse edelleen horisonttiin
LC Siilinjärvi/Sandelsin kan- 
nattamana ja 107 K-piirin 
useiden lionien rohkaise-
mana olen ehdolla K-piirin 
1. VDG:ksi. Olen toiminut 
Sandels-klubissa 1993-
2000 ja sittemmin 2016 al-
kaen. Klubitoiminnan vas- 
tuutehtävät ovat tuttuja 
mm. kolmen klubipresi-
denttikauden myötä. Kau-
della 2019 – 2020 toimin 2. 
alueen 1. lohkon puheen-
johtajana. 2 VDG-kaudella 
piirihallitustehtävä on tullut 
tutummaksi. Ansiokkaa-
seen Lions-liiton varapii-
rikuvernöörikoulutukseen 
olen osallistunut syyskau-
della 2021. Kahdeksaan 
lionsklubiin pääsin vierai-
lulle, kaikki mieluisia ja an-
toisia.  

Lionstoiminnan ytimenä on 
palvelu: tekoina, läsnäoloi-
na, avustuksina. Kaikkea 
tätä piirin klubit tekevät voi-
mavarojensa mukaan.  Pal-
velutarpeiden näkeminen 
on aktiivista hakemista, 
aika ja tilanteet vaihtelevat 
ja siten myös toimintamme 
kohdistaminen. Yhteiskun-
tia ravistanut Covid19 on 
tuonut paikallisia tarpeita. 
Tuore sotatila Ukrainas-
sa on aktivoinut klubeja 
LCIF-avustuksiin. Lions-
toiminnan palvelualueita 
on runsaasti mm. diabe-
tes, KiTeNet, nälkä, näkö-
kyky, Lions Quest ja klu-
beilla omat kohteet sekä 
rahastoavustuskohteet: 
ARS-säätiö, Lions-liiton ka-
tastrofitili, LCIF . Ehditään-
kö tai jaksetaanko rynnis-
tää kaikilla alueilla? Jollain 
alueella varmasti jokainen 
klubi huomioiden paikalli-
nen, kansallinen ja kansain-
välinen aktiivisuus.  Palvelu 
saa näkyä ja kannattaa nä-
kyä 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 päi-
vänä, huolletaan kotisivuja, 
ollaan keskustelupalstoilla; 
vanhan ajan radiokin on 
toiminut kuuluvuudessa – 
Radio Sandelsin klubiesit-
telyt ovat olleet hyviä.

”Hyvä kello kauaksi kuu-
luu” varmistaa myös uu-
sien jäsenien löytymistä ja 
mielekkääseen toimintaan 
liittymistä. Suomen lionsjä-
senten määrä on pienenty-
nyt monista eri syistä mutta 
K-pirissäkin uusia jäseniä 
on liittynyt klubeihin hyvä 
määrä.  Jäsenhankinta on 
vain oltava aktiivista ja var-
masti uudet jäsenet ovat 
klubien toiminnalle näkö-
aloja tuovaa.  Jatketaan jä-
senhankintaa, ei vain tänä 
vuonna ainakin yksi uusi 
jäsen klubiin vaan edelleen. 
Tehokkain tapa löytää tule-
va lion on kysyä ihmisiltä ja 
kertoa lioneista.

Toiminnallamme on oltava 
mielekkyys ja kosketta-
vuus, siitä tulee palvelun 
voima lioneille ja puolisoil-
le. ”Teemme hyvää” -tee-
ma jatkuu, mielen sydän 
mukana.  Juhliakin saa nyt 
pitää, kaivetaan klubihen-
keä jälleen eri muodoin.

Tulevaa aikaa katsotaan 
jo nyt, kesällä 2023 on to-
teutumassa Lions-kansain-
välinen nuorisoleiri, sen 
suunnittelun vetovastuun 
ovat ottaneet Siilinjärven 
kolme klubia tavoitteella 
kokemuksellinen ja iloi-
nen tapahtuma nuorille. 
Suunnittelussa pilottihanke 
K-piiriin hypokoira -koulu-
tuksena diabeetikolle. 

Olen 63-vuotias kuopiolai-
nen. Taustani työelämässä 
on vielä vuoden 2022 lop-
puun KYSin palveluksessa 
osastonylilääkärinä, täysin 
Pohjois-Savon terveyden-
huoltoa palvelleena eläke 
koittaa. Itä-Suomen hal-
linto-oikeuden asiantun-
tijatuomarin tehtäviä aion 
vielä jatkaa. Perheeseeni 
kuuluu Kaisa-puoliso, mu-

kana pyörii vehnäterrieri 
Selma. Harrastukset ennal-
laan: kalastus ympäri vuo-
den, luonnossa liikkuminen 
ja havainnointi, mökkeily 
Pörsä-järven rannalla Iisal-
messa.

Juha Haatainen
107-K piiri / VDG

LC Siilinjärvi/Sandels
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2. varapiirikuvernööriehdokas 

TARJOLLA JUKKA

Kausi 2022-2023 tulee 
olemaan sopeutumista 
”uuteen normaaliin”, yh-
teiskunta 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 mer-
kitys on kasvanut – ja kas-
vaa entisestään lionstoi-
minnassa. Kannustankin 
paikkakuntien lionsklubeja 
yhteisien aktiviteettien ja 
projektien suunnitteluun ja 
toteutukseen. Hyvänä esi-
merkkinä yhteisestä teke-
misestä nostan esiin oman 
paikkakuntani, Iisalmen, 
neljän lionsklubin keski-
näisen yhteistyön; olemme 
toteuttaneet jo useamman 
kauden ajan yhteisiä akti-
viteetteja, ja klubien edus-
tajat kokoontuvat lähes 
kuukausittain yhteistoimin-
tapalavereihin, joissa näitä 
yhteisiä aktiviteetteja suun-
nitellaan. Yhteistyössä on 
voimaa!

Olen Jukka Vattukallio, 
48-vuotias projektipäällik-
kö Iisalmesta. Koulutuksel-
tani olen tietohallinnon ja 
viestinnän tradenomi.

Tulin mukaan lionstoimin-
taan joulukuussa 2014, 
jolloin liityin LC Iisalmi/Po-
rovesi -klubiin. Heti seu-
raavasta kaudesta (2015-
2016) lähtien olen ollut 
klubin hallituksen jäsen 
hoitaen tiedotussihteerin 
tehtävää. Olin klubimme 
presidentti kaudella 2017-
2018 ja lohkon (1. alue 2. 
lohko) puheenjohtaja kau-
della 2019-2020.

Korona on viimeisen kah-
den vuoden aikana ku-
rittanut myös lionstoi-
mintaa kovalla kädellä; 
fyysiset tapaamiset ja ta-
pahtuma-aktiviteetit ovat 
olleet lähes täysin pysäh-
dyksissä – yhteisöllisyys on 
ollut koetuksella. Me lionit 
olemme osoittaneet, että 
olemme sopeutumiskykyi-
siä ja uusia toimintamalle-
ja niin kokouskäytäntöihin, 
kuukausitapaamisiin kuin 
aktiviteetteihinkin on kehi-
telty innokkaasti klubeissa.

 

 

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 

• Urakointi • Tarvikemyynti ja -asennus 
• Suunnittelu • Öljypoltinhuolto • Maalämpö

• Viemärikuvaukset

LVI-alan 
erikoisliike

Lentokentänkatu 3, 77600 SUONENJOKI
puh. 020 198 0980 • info@castmet.fi

Avoinna arkisin klo 7.00–16.00

KuvaTuulos, Anssi Viljakainen
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TOIMINTAKERTOMUS 2020 - 2021

Kansainvälinen teema: We serve  (Me palvelemme) 
 Kindness matters (Ystävälliset teot ovat tärkeitä)
Kotimainen teema: Monta tapaa tehdä hyvää
Puheenjohtajan (CC) teema: Yhdessä eteenpäin
Piirikuvernöörin teema: Tee hyvää – Jaa hyvää
Johtavat ajatukset: 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 Rauhalahdes-
sa. 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. Etä-
kokoukset 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. Kokouk-
sen 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 ku-
luneella 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 poikkeuk-
sellisissa olosuhteissa. 

Piirikuvernöörit viimeisen kerran koolla oman vuosikurssinsa porukalla Turussa kesällä 2021.
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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 piirira-
han suuruus oli 6.582 €, jota pääasiassa käytetään piirihallituksen toiminnan rahoittamiseen. Savon Leijona -lehden net-
totuotto 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 alussa, päättyessä ja muutos kauden aikana:
• Hallintotili: 8.289,13 € 3.469,23 € -4.819,90 €
• Nuorisoleiri: 22.257,80 € 25.364,07 € +3.106,27 €
• Aktiviteetti: 1,00 € 1,00 €             0,00 €

Kauden lopussa piirillä ei ollut saatavia, tosin siirtovelkoja oli 719 €, jotka aiheutuivat heinäkuussa 2021 järjestetyn piiri-
hallituksien 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 tekemi-
seen. 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. 

Diabeteskävely Pieksämäellä syksyllä 2020.Piirikuvernööri lajittelee syksyn 2021 juhlassa jaettavia 
chevroneita.
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KAUSI 2020-2021

Huijauksen asiakirjat rikosilmoituksineen ja päätöksineen löytyvät kirjanpidosta.

Toimintatapoja muutettiin siten, että kaikki rahansiirto varmistetaan joko puhelimitse tai muilla viestimillä ennen maksu-
jen 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 tekemät-
tä jättämisen takia. Jäsenmäärä väheni 146 jäsenellä. Nelosalueella tehtiin lohkoihin muutos, jossa kaksi lohkoa yhdis-
tettiin 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 Kuo-
piossa.

Vuosikokouksen äänestykset sekä pöytäkirjan laatiminen tapahtui 24.4.2021 piirisihteeri Sari Laineen toimesta, pöytä-
kirjantarkastajina 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.

Kuvernöörit ja CC Kuopiossa, loput etänä taululla.Vierailu Iisalmi/Yläsavottarien kokouksessa. Presidentti 
Pirjo Järvi saa piirikuvernööriltä muistamisen.
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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 va-
paaehtoistuntia, 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 lokakuus- 
 sa, 12 osallistujaa ja kaikille heille saatiin sponsorit:  
 LC Kuopio, LC Kuopio/Canth x 2, LC Kuopio/Kala- 
 kukko, LC Kuopio/Päiväranta / Eero Ipatin synty- 
 mäpäivärahasto x 2 , LC Kuopio/Päiväranta, LC  
 Lapinlahti/Viertäjät, LC Nilsiä/Syvärinseutu, LC Sii- 
 linjärvi/Tarina x 2  ja LC Vehmersalmi.
• Kevään koulutukset peruttiin koronatilanteen joh-
dosta.

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

Kilpailut
Rauhanjulistekilpailu järjestettiin, voittaja piirissämme oli Ju-
lia-Karoliina Hokkanen, sponsoroiva klubi LC Rautalampi.

Rauhanjulistekilpailun palkitseminen Rautalammilla.
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2020-2021

Tiedotus
Savon Leijona -lehti 2021 tehtiin koronakeväänä, sivumäärä oli 48.
Painosmäärä oli 2000 kpl. Lehti jaettiin poikkeusjärjestelyin, koska piirihallituksen kokousta huhtikuussa ei pystytty pi-
tämään 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 pu-
heenjohtajille) 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 Veh- 
 mersalmi 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.

Nenäpäiväkeräys Virtasalmella. Petri Lappi joutui koronan vuoksi vannomaan piiriku-
vernöörivalansa etänä netin välityksellä. Vierellä puoliso 
Tatjaana Lappi.
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KAUSI 2020-2021

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 Vir-
tasalmi, 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 kokoontumis-
rajoituksien 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 onnis-
tunut kauden aika.

Lionspäivä Helsingissä elokuussa 2020. Syksyllä 2021 kausien vaihtojuhlissa Melvin Jones -pal-
kinnon sai Juha Haatainen Siilinjärvi/Sandelsista.
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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 LC Iisalmi
 Marja-Leena Limnell LC Karttula
 Eeva Hallikainen-Pirskanen LC Kuopio/Päiväranta
 Matti Leinonen LC Suonenjoki/Soittu
 Timo Kinnunen LC Pieksämäki/Mlk
 Ilpo Vellonen LC Varkaus/Koskenniemi
 Jouni Juhala LC Rautalampi
 Kai Majander LC Siilinjärvi/Sandels
 Henrik Blumenthal LC Iisalmi/Koljonvirta
 Esa Tossavainen LC Rautalampi/Malvi
 Tuula Ahtiainen LC Pieksämäki/Pieksättäret
 Olli-Pekka Hersio LC Tuusniemi
 Irja Kuosmanen LC Siilinjärvi/Tarina
 Jari Lappi LC Virtasalmi

• SSL Ansiotähti Ritva Korolainen  LC Iisalmi/Yläsavottaret

• 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 LC Tervo
  Leo Tervo (Pro Ritari) LC Suonenjoki/Soittu

• Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto: Erkki Lappi  LC Virtasalmi
 Kari Räsänen  LC Leppävirta

• Piirin toimikunnan pj:n palkinto: Erkki Huupponen LC Pieksämäki/Mlk
 Hannele Taattola  LC Nilsiä/Syvärinseutu
  Risto Lindholm LC Rauta lamp i /Ma lv i  
 
• Piirisihteeri- ja rahastonhoitajan palkinto: Sari Laine LC Iisalmi/Yläsavottaret
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KAUSI 2019-2020

• Alueen puheenjohtajan palkinto:  Arja Kekoni  LC Kuopio/Canth
  Hannu Smolander 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 yhtey-
 dessä.

IN MEMORIAM
12 lionia siirtyi ajasta ikuisuuteen kauden aikana.

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

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

Kausien vaihtokokousta vietettiin syksyllä 2021 Kuopiossa. 

Piirikuvernööri Pete vieraili LC Iisalmen kokouksessa 
syyskuussa 2020. Kuvassa presidentti Arvo Ryhänen 
(vas.) ja Jouko Koivunen antavat piirikuvernöörille klubim-
me historiikin.
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Arne Ritari -säätiön toiminnasta

Kolmivuotinen pestini K- 
piirin ARS-toimikuntapu-
heenjohtajana päättyi kau-
teen 2020-2021. Pandemia 
leimasi toimintaa monin 
tavoin. Esimerkiksi Arne 
Ritari -killan ja Melvin Jo-
nes Fellow -jäsenkunnan 
yhteinen juhlalounas pe-
ruuntui. Klubit eivät voineet 
järjestää vuosijuhliaan ja 
tästä syystä palkitsemi-
set siirtyivät myöhempään 
ajankohtaan. Monta ritaria 
jäi lyömättä. Koko kaute-
ni aikana saimme K-piiriin 
seitsemän uutta ritaria ja 
yhden Pro Ritarin. Adres-
seja otettiin vastaan sa-
mana aikana yhteensä 
1200 kappaletta, siis yksi 
adressi jokaista K-piirin jä-
sentä kohti. Säätiö myönsi 
K-piirin klubeille apura-

hoja kaikkiaan 13.680 €. 
Summasta puolet koostuu 
kaudella 2020-2021 myön-
netystä LC Varpaisjärven 
torin esiintymislavan ra-
kentamiseen haetusta apu-
rahasta. Tarkempaa tietoa 
viimeisen vuoden ARS-ta-
pahtumista löydät K-piirin 
toimintakertomuksesta.
 
Työ ARS-toimikuntapu-
heenjohtajana oli mielen-
kiintoista ja palkitsevaa. 
Kiitän klubien yhteyshen-
kilöitä ja muita virkailijoita 
sujuvasta yhteistyöstä kau-
teni aikana!  

 
Jarmo Puustinen

LC Nilsiä

Arne	Ritari	–säätiö

Suomalaisen	lionstyön tukena
Arne Ritari -säätiö

Aarne	Ritari	–säätiö

www.lions.fi

Onnittele tapahtumaa 
upealla

Lionsadressilla

Pro Ritari – kun on aika palkita

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

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

Arne Ritari –säätiö sr

Suomalaisen lionstyön tukena

www.lions.fi

Seuraa meitä Facebookissa 
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LASTEN LIIKUNTATAPAHTUMA

LC Iisalmi järjesti lauantai-
na 7.8.2021 yhteistyössä 
Savon Voiman, LC Iisalmi/
Koljonvirran, LC Iisalmi/
Poroveden ja LC Iisalmi/
Yläsavottarien kanssa Tur-
vallisesti koulutielle -liiken-
netapahtuman 6-7-vuoti- 
aille lapsille Iisalmessa 
kaupungin Lasten liikenne-
puistossa. Iisalmen partio-
laisten Korvenkävijät olivat 
tapahtuma-apuna ja järjes-
tyksenvalvontaan saimme 
kortillisen henkilön Iisalmen 
Mieslaulajista. Ensiavus-
ta vastasivat lääkärit Eero 
ja Kirsti Kumpulainen LC 
Kuopio/Päivarannasta.

LC Iisalmi anoi ja sai Savon 
Voimalta toimintatonnin eli 
1000 € tapahtuman järjes-
tämistä varten. Lapset ajoi-
vat liiknnepuiston ympäri 
kiertävän reitin ja saivat 
useissa pysähdyspaikois-
sa paljon opastusta liiken-
teessä käyttäytymiseen. 
Jaoimme liikennetapah-
tumassa sadalle lapselle 
pyöräilykypärät ja kaikkien 
ajoreitin ajaneiden kesken 
arvoimme kaksi lasten pol-
kupyörää. Onnelliset pyöri-
en voittajat olivat Annabella 
Vornanen Iisalmesta. Hän 

Yhteistyössä on voimaa
Yhteistyössä on todellakin voimaa. Tämän klu-
bimme todisti viime elokuussa, kun järjestimme 
ensimmäisen kerran Turvallisesti koulutielle -las-
ten liikennetapahtuman. Osallistuimme Savon 
Voiman yhdistyksille tarjoamaan mahdollisuuteen 
hakea avustusta tapahtumien järjestämiseen. 
Klubimme haki sitä ja yllätys, yllätys, saimme toi-
mintatonnin lasten tapahtuman järjestämiseen 
sekä lisäksi muuta rekvisiittaa. Kaikki Iisalmen 
klubit osallistuivat apunamme tapahtumapäivä-
nä.
AIRI LESKINEN

menee Kirkonsalmen kou-
luun. Toisen pyörän voit-
ti Mikko Ryhänen ja hän 
aloittaa ekaluokan Snell-
manin koulussa Kuopi-
ossa. Molemmat voittajat 
ovat 7-vuotiaita.

Vanhemmille jaettiin kotiin 
viemisiksi kirjekuoret, jois-
sa oli pyöräilijän ajokortti, 
liikenneopastusta, Savon 
Voiman heijastin sekä tie-
tenkin tietoa lionstoimin-
nasta. 

Marraskuun alussa klubim-
me sai iloisen yllätyksen. 
Olimme voittaneet Aktivi-
teettikuvakilpailun ensim-
mäisen osion Turvallisesti 
koulutielle -tapahtumassa 
otetulla kuvalla. Raati pe-
rusteli voittoa siten, että sii-
nä olivat selvästi aistitta-
vissa iloinen meininki ja 
yhteisöllisyys, lapsia ja ai-
kuisia mukana, kuvan hyvä 
sommittelu sekä lisäksi 
lionstunnukset ja Punainen 
Sulkakin selvästi näkyvis-
sä. Palkinnoksi saimme 
maineen ja kunnian lisäksi 
rahapalkinnon klubimme 
aktiviteettitilille.

Sama kuva löytyy myös tä-
män lehden kannesta. 

Polkupyöräarvonnan voittivat Annabella Vornanen Iisal-
mesta ja Mikko Ryhänen Kuopiosta.

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

Syvärinseudun ykkösjoukkue voittoon

LC Sonkajärvi järjesti jäl-
leen lähialueiden klubeille 
Keilakisan Iisalmen keila-
hallissa. Kisajärjestelyjen 
aktiivisena puuhamiehenä 
toimi Erkki Tuominen.

Kisan voitti jo toisen ker-
ran peräkkäin Nilsiä/Syvä-
rinseudun ykkösjoukkua. 
Voitokkaassa joukkueessa 
heittivät Erkki Hartojoki, 
Raimo Savolainen ja Antti 
Lappalainen.

Saman klubin kakkosjouk-
kue sijoittui toiseksi. Siinä 
taas kilpailivat Pekka Vää-
nänen, Lempi Petäjä ja Jor-
ma Väänänen. 

Yksilösarjassa koko kilpai-
lun parhaan tuloksen heitti 
Erkki Hartojoki.

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

60
LC Varkaus/Koskenniemi

60
1962-2022

Juhla 10.5.2022 klo 18
Ravintola Kaks Ruusua, Varkaus

HaRJUn nAVEtTA

Tasokkaita tiloja kokouksiin, 
perhejuhliin ja tapahtumiin. 

www.rientolavierema.fi
p. 040 500 4190

Muistathan pitää huolta
itsestäsi ja läheisistäsi!

Koetetaan pitää itsemme terveinä,
jotta voimme auttaa muita.
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RAUHANJULISTE

Rautalampilaisnuoret ahkeroivat rauhanjulistekilpailussa
Kansainvälisen lionsjärjes-
tön jokavuotinen rauhan-
julistekilpailu tuotti viime 
vuoden syyskaudella rau-
talampilaisnuorten kes-
kuudessa yllättävän hyvän 
sadon. 11-13-vuotiaille 
koululaisille suunnatun kil-
pailun ja samalla koko K 
-piirin parhaaksi kohosi 
Matti Lohen koulun oppilas 
Emilia Heikkilän työ, joka 
jatkaa edelleen Suomen 
lionspiirien väliseen kilpai-
luun.

Emilian voittajatyö on to-
teutettu kollaasitekniikalla, 
mikä mahdollistaa aiheen 
monipuolisemman käsitte-
lyn. Tämä näkyy voimak-
kaiden värien käytön ohella 
lukuisia eläin- ja ihmishah-

moja sisältävissä sarjaku-
vamaisissa ”klipseissä”, 
mikä on omiaan syventä-
mään näkemystä rauhan-
omaisesta rinnakkainelos-

Emilia Heikkilän voitokas kilpailutyö edustaa harvemmin 
käytettyä kollaasitekniikkaa.

K-piirin parhaana palkittu Emilia Heikkilä (kesk.) yhdessä 
klubipresidentti Anttu Röntysen ja piirikuvernööri Arja Ke-
konin kanssa.

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 lap-
selle 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
    

ta. Tällä kertaa sattuneesta 
syystä erittäin ajankohtai-
nen asia.

Kilpailuun osallistuivat 
Matti Lohen ja Kerkonjo-

en koulujen oppilaat. LC 
Rautalammin ja LC Rauta-
lampi/Malvin myöntämät 
palkinnot jaettiin 28.1.2022 
Matti Lohen koululla järjes-
tetyssä tilaisuudessa klu-
bipresidenttien Anttu Rön-
tysen (LC Rautalampi) ja 
Risto Lindholmin (LC Rau-
talampi/Malvi) toimesta. 
Tilaisuuteen osallistui myös 
piirikuvernööri Arja Kekoni.
Palkinnon saivat Matti Lo-
hen koulusta: 1. Emilia 
Heikkilä, 2. Elli Heikkilä ja 3. 
Iida Lukkarinen sekä Ker-
konjoen koulusta: 1. Hel-
mi Paananen, 2. Matleena 
Vauhkonen ja 3. Ellinoora 
Honkaselkä.

Teksti: Raimo Hytönen
Kuvat: Anttu Röntynen
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LÖÖTÄENEN

Löötäesen Pentti 

Jotkut iisalmelaiset yrittä-
jät kutsuvatkin Pentti Äy-
rästä Löötäesen Pentiksi. 
Nimi onkin varsin sopiva, 
sillä Pentti on tehnyt leh-
den eteen todella paljon. 
Toki kaikki klubilaiset ovat 
ilmoitusmyynnissä muka-
na, kuka enemmän ja kuka 
vähemmän. Lehti on kui-
tenkin klubin suurin rahan-
keruuaktiviteetti, joten sen 
tuottoa on aina mukava 
keväällä jakaa apua tarvit-
seville.

Kun Löötäenen ilmestyi en-
simmäisen kerran keväällä 
1979, siinä olevat ilmoi-
tukset piirsi Kari Aminoff. 
Myös lehden kansikuva oli 
käsin piirretty. 
- Kun itse olin vielä työ-
elämässä, oli tuttuja yrit-
täjiä paljon enemmän kuin 
nyt ja ilmoitushankinta oli 
huomattavasti nykyistä 
helpompaa. Myös klubis-
sa oli enemmän jäseniä ja 
he olivat nuorempia, kuten 
minäkin. Silloin sitä jaksoi 
myös työn ohella hoitaa 
harrastushommia, muiste-
lee Pentti.

Pentti Äyräs on lähtöisin 
Etelä-Pohjanmaalta, eikä 
savon murre ole oikein hä-
nen suuhunsa luontunut, 
vaikka hän Savoon rantau-
tuikin työn perässä jo nuo-
rena miehenä. Hän sai työn 
Vieremältä maatalouskau-

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 painosopi-
muksista sekä kantanut huolta lehden onnistumi-
sesta.
AIRI LESKINEN

Pentti Äyräs on tehnyt Vappulehti Löötäestä yli 30 vuotta.

pasta ja pian siirtyi sieltä 
Iisalmeen Sokos-Marketin 
maatalouskaupan vastaa-
vaksi. Sama yritys toimii 
nyt eri yrityskappojen jäl-
keen perinteisellä Hankki-
ja-nimellään.

Lionstoiminnan lisäksi Pen-
tin 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 klubissam-
me oli siirtolapuutarha-
mökin rakentaminen. Sen 
myynnistä saimme klubille 
hyvän 25.000 markan pe-
sämunan, joka on kanna-
tellut näihin asti vaikeiden 
vuosien läpi, kertoo Pentti.

Mökin rakennusprojekti oli 
Pentti Äyräksen harteilla. 

- Auttoivat klubilaiset tie-
tenkin minkä pystyivät. 
Esimerkiksi Timo Hortling 
toi talkoojuomat aina sii-
hen asti, kun ensimmäisen 
kerran saunoimme mökis-
sä. Lauteet jo olivat, mut-
ta ei vielä suojia. Itse tein 
yläkerran lattian, samoin 
rappuset yläkertaan kaitei-
neen sekä lakkasin ja hioin 
ne.  Alakerran lattian hoi-

tivat ammattilaiset. Valun 
teimme porukalla. Muistan, 
kun Koistisen Veijo piti toi-
sesta päästä lautaa ja minä 
toisesta, kun tasoitimme 
valukerrosta. Pidimme mö-
killä kolmet markkinat, että 
ihmiset pääsivät tutustu-
maan siirtolapuutarhaan. 
Mökin rakennusideana oli, 
että se voisi toimia kesän-
viettopaikkana 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 menos-
sa, kun Löötäesen veto-
vastuu on siirtynyt toiselle 
miehelle klubissa. Pentti on 
kuitenkin mukana edelleen 
ilmoitusmyynnissä ja tekee 
hyvää tulosta, vaikka maa-
liskuussa vilahti 80 vuotta 
mittarissa täyteen. 
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LEIJONAHIIHTO KISSANPÄIVÄSSÄ

Hiihto maistui ja aurinko paistoi
Iisalmen Päiväkoti Kissanpäivien 5-vuotiaat ja es-
karilaiset hiihtivät 23.3. monta kierrosta Porove-
den jäällä. Aurinko paistoi ja sukset luistivat vä-
hän liiankin hyvin. Liikunnan ilo ja porukan hyvä 
yhteishenki näkyivät lasten kasvoilta.

AIRI LESKINEN

Jokainen pieni hiihtäjä on mestari! Kuvassa vasemmalta 
Aada, Jonni, Aaro, Kerttu, Emma, Venla, Minea, Hanan ja 
Tinja. Taustalla leijonat Helena, Pekka, Vesa ja Kari.

LC Iisalmi järjesti jo toisen 
kerran Lasten Leijonahiih-
don Päiväkoti Kissanpäi-
vissä. Kun viime talvena 
olimme heidän vierainaan 
hiihtoa järjestämässä so-
vimme samalla, että päivä-
kodista tulee meidän kum-
mipäiväkoti ja muistamme 
heitä jatkossa joka vuosi. 
Nyt tämän talven reissulla 
sovimme ensi talveksi pi-
temmän kaavan mukaan 
toteutettavan ulkoilupäivän 
eli otamme mukaan myös 
liukureita ja grillin makka-
roiden paistamista varten.

Leijonista oli muutenkin 
apua tapahtumassa. Ha-
nanin suksen side temp-
puili, 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 leven-
tämään. Niin iloinen Hanan 
pääsi suksille. Vielä tuli 
toinenkin ongelma, sauvat 
olivat vähän liian pitkät. 
Onneksi paikalla oli ly-
hyemmät kävelysauvat, joi-
ta pystyi lainaamaan ja niin 
pääsi iloinen Hanan hiihtä-
mään muiden mukaan.

Minea puolestaan vete-
li suksilla menemään kuin 
ammattilainen. Hiihto ja lii-
kunta ovatkin tytölle mielui-
sia harrastuksia. Päiväko-
din hiihtotapahtumasta hän 
oli jo aikaisemmin kertonut 
mummolassaan ja odotti 
sitä kovasti. Ilo loisti silmis-
tä, kun kultamitali pujotet-
tiin kaulaan.

Minean silmät säteilevät 
kuin olympiavoittajalla.

Jonni tuulettaa kultamitalia.

Jonni keräili hiihdon jälkeen 
rauhallisesti kamppeitaan 
pirteänä luppakorvakoira-
hatussaan. Ja Aarolla oli 
aina nauru herkässä se 
suorastaan tarttui.
Katsojalle tuli todella mie-
leen, että nämä lapset eivät 
olleet ensimmäistä kertaa 
hiihtoladulla. Eivätkä olleet-
kaan. Kun kysyin, oletteko 
hiihtäneen tänä talvena ai-
kaisemmin, kuului kaikkien 
suusta: Jooooo!

Jos itse samalla ladulla 
olisin, niin varmasti näille 
hyville hiihtäjille häviäisin. 
Tulevina vuosina saattaa 
käydä niin, että Vieremä jää 
toiseksi.

Kun hiihtointo viimein hi-
tusen laantui, kutsuimme 
lapset jonoon ja klubimme 
aktiviteettitoimikunnan ve-
täjä Vesa Pakarinen jakoi 

jokaiselle hiihtäjälle kulta-
mitalin kaulaan. Osalle lap-
sista se oli jo toinen, koska 
muutamat olivat osallistu-
neet järjestämäämme Las-
ten Leijonahiihtoon myös 
viime talvena.

Päiväkotiin takaisin pääs-
tyään lapset saivat vielä yl-
lätyksinä pillimehut ja pyö-
räilykypärät. 

Pienten hiihtäjien vauhti kiihtyi välillä melko hurjaksi.

Hananin sauvat kunnolla käteen, auttamassa Vesa ja Kari.
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JOULUTUNNELMAA, ILMOISTA MIELTÄ JA AUTTAMISTA

Iisalm/Yläsavottaret tekivät 
paljon hyvää viime syys-
kaudella.  Kuten muillakin, 
niin myös Yläsavottarien 
kausi 2021-2022 alkoi jän-
nittävissä, ehkäpä pelon-
sekaisissakin tunnelmissa 
pandemian jyllätessä maa-
ilmassa ja Suomessakin. 
Päivä kerrallaan jännitim-
me, toki itsemme ja läheis-
temme terveyden puolesta, 
mutta myös sitä, että miten 
kauden jo sovittujen aktivi-
teettien käy ja miten pys-
tymme tekemään hyvää 
tässä maailman tilantees-
sa, jossa auttamisen tarve 
entisestään lisääntyy. Osa 
aktiviteeteista jouduttiin jo 
perumaan, mutta joulun 
aika (marraskuu) näytti 
valoisammalta, joten roh-
keasti päätimme toteuttaa 
aktiviteetteja.

Jo perinteeksi muodostu-
nut Joulunavaus Iisalmen 
torilla pidettiin la 27.11. 
Päivä olikin mitä antoisin. 
Arvat ja jouluiset tuotteet 
kävivät kaupaksi ja tarjo-
amamme kuuma glögi ja 
piparit yllättivät iloisesti 
toriväen, jota olikin run-
saasti saapunut paikalle 
aistimaan iloista joulutun-
nelmaa, nauttimaan hie-
noista esityksistä sekä 
tietenkin tapaamaan itse 
joulupukkia. 

Maria Lundin konsertissa 
Laulun lumoa säestäjänä 
oli Arto Piispanen. Konser-
tin piti alun perin olla per-
jantaina 20.3.2020, mut- 
ta sattuneesta syystä 
sitä siirrettiin ja siirrettiin, 
kunnes päiväksi valittiin 
sunnuntai 28.11.21 ja oh-
jelmisto muutettiin joului-
semmaksi. Viimeiseen asti 
jännitimme taas rajoituksia 
ja lippujen myyntiä, mutta 
ajoitus olikin tällä kertaa 
täydellinen ja juuri ennen 
rajoitusten tiukennusta eh-
dimme toteuttaa konsertin 
ja niinpä Pyhän Ristin kirk-
ko Iisalmen keskustassa 
täyttyi puolilleen kaunii-
na talvisena marraskuun 
sunnuntaina. Konsertti oli 

mahtava, tunnelmallinen 
ja todella onnistunut niin 
kulttuurikokemuksena kuin 
taloudellisestikin. Näiden 
molempien onnistuneiden 
aktiviteettien tuotto käyte-
tään omaishoitajien hem-
mottelupäivään, joka toteu-
tetaan vuonna 2022.

Joulupuu-keräyksen on Ii-
salmessakin organisoinut 
perinteisesti Nuorkauppa-
kamari. Viime vuonna he 
olivat estyneitä ja klubimme 
sai pyynnön marraskuun 
2021 alussa ottaa asia hoi-
toon. Hetken mietittyäm-
me päätimme ottaa haas-
teen vastaan ja aloimme 
pikaisesti selvittää, mistä 
on kysymys ja miten Jou-
lupuu-keräys toteutetaan. 
Saimme nopeasti mukaan 

yrityksiä, jotka olivat olleet 
aiemminkin mukana ja ke-
ränneet lahjoja omissa toi-
mitiloissaan. Lisäksi kans-
samme mukana keräystä 
toteuttamassa olivat seu-
rakunta ja kaupungin sosi-
aalitoimi ja saimme hienosti 
apua ja ohjeita myös Nuor-
kauppakamarilta. Melkoi-
sen opettelun, kyselyn ja 
sähköpostirumban jälkeen 
koitti päivä, jolloin lahjoi-
tetut joululahjat oli kerätty 
seurakunnan tiloihin ja me 
leijonat olimme siellä lahjo-
ja jakamassa vähäosaisille. 
Lahjoja tuli hurja määrä ja 
lahjojen hakijat olivat erit-
täin kiitollisia ja onnellisia 
tällaisesta avusta. Vaikka 
keräyksen aikana kävi vä-
lillä mielessä, että mihin 
onkaan ryhdytty, niin yh-
teistyöllä ja vahvalla leijo-
nahengellä selviydyimme 
Joulupuu-keräyksen jär-
jestämisesti erinomaisesti 
nopeasta aikataulusta huo-
limatta. Joulupuu-keräystä 
valtakunnallisesti organisoi 
Joulupuu ry (joulupuu.org), 
joten sieltä löytyy lisätie-
toa asiasta. Toivon kaikille 
Suomen leijonille ja heidän 
läheisilleen terveyttä ja hy-
vinvointia vuodelle 2022! 

Nähdään leijonatapahtu-
missa! 

Sari Laine
pres. 2021-2022,

2022-2023
LC Iisalmi/Yläsavottaret
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KEITELEELLÄ LASKIAISRIEHA

Keiteleen klubi antoi vauh-
dikasta kyytiä lapsille ja vä-
hän isommillekin Laskiais-
riehaan osallistuneille.

Perinteinen Keiteleen laski-
aistapahtuma pidettiin ko-
ronatauon jälkeen 1.3.22. 
Paikalla oli lukuisa joukko 
perheitä, nuoria ja vanhem-
paakin väkeä.

Leijonien järjestämänä on 
tapahtumassa ollut jo vuo-
sia napakelkan eli hoijakan 
pyörittäminen.

Hoijakka pyöri vinhaan

Napakelkan kyydissä on ihanaa.

Pyörittäjllä riitti tekemistä.

Hoijakka saikin kyytiä ja 
illan aikana olikin jatkuva 
jonotus kelkan kyytiin. Pyö-
rittäjiä kannusti väenpal-
jous ja iloiset kiljahdukset 
kelkasta.

Paikalla oli reilusti yli sata 
osallistujaa ja eri yhdistyk-
set olivat järjestäneet omaa 
ohjelmaa.

Eero Stranius

Iloinen tapahtuma veti väkeä.
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AKTIIVINEN KIURUVESI/NIVA

Kesällä 17.7. pidettiin kau-
den päättäjäiset hienoissa 
puitteissa ja maaseudun 
rauhassa presidentti Ari 
Luttisen ja puolisoiden ve-
täjä Lea Luttisen kotona. 
Siellä Ari luovutti presiden-
tin viran ja nuijan kaikkine 
virkaetuineen seuraajalleen 
Juha Niemelle. Myös Lea 
luovutti vetovastuun Juhan 
puoliso Helille. Juha ei ehti-
nyt kauan klubissa vanhe-
ta ennen pressan pestiä ja 
vaikka vastuu alkoi nopeas-
ti painaakin, niin näytti, että 
lyhyen kiitospuheen aikana 
Juha sai pari tuumaa lisää 
pituutta varteensa.

Jo keväällä olimme kun-
nostaneet klubille uudet 
kerho- ja varastotilat ja 
sielläpä oli mukava syksyllä 
polkaista uusi kausi käyn-
tiin. Tilojen kunnostus ja 
varaston muutto olivatkin 
melkoinen savotta, mutta 
yhdessä puolisoiden kans-
sa ja pilke silmäkulmassa 
tekemällä saatiin valmista 
aikaan.

Kesän aikana kunnostettiin 
kantatien liikenneympy-
rän läheisyydessä olevaa 
Kiuruveden maamerkkiä, 
tieikonia. Tieikoni on en-
simmäisenä tervehtimässä 

Kausi pian paketissa ja katseet jo tulevassa

kaupungin keskustaan tu-
levat ja siksi se vaatii välil-
lä pientä kasvojenpesua ja 
ehostusta. Edellisenä ke-

sänä olimme kunnostaneet 
ikonin jalustan ja alaosan, 
joten nyt meidät nostettiin 
ylös taivaansinellä ja kul-
tamaalilla varustettuina. Ja 
tulihan siitä hieno, melkein 
kuin uusi!

Klubin jäsen Juha Juntunen 
ja puolisonsa Pirkko kävi-
vät elokuussa niittämässä 
viikateniiton MM-kilpailus-
sa muutakin kuin heinää. 
Nimittäin mainetta ja kun-
niaa. Yleistensarjojen hen-
kilökohtaisissa kumpikin 
niitti hopealle ja joukkue-
kilpailuissa molemmat kir-
kastivat mitalit kultaisiksi. 
Viikateniitto onkin ollut var-
sinainen mitalisampo klu-
bille niin kauan kuin minä 
muistan.

Lokakuussa järjestimme 
yhdessä ns. ”ukkoklubin” 
ja Helmiinoiden kanssa dia- 
beteskävelytapahtuman.     

Marraskuun 5. päivä oli 
klubin ja puolisoiden yh-
teisvoimin järjestetyt Kekri-
markkinat 13. kerran. Jo 
edellisenä syksynä olimme 
siirtäneet tapahtuman toril-
le koronarajoitusten vuoksi. 
Tälläkin kertaa tapahtuma 
veti väkeä torin täyteen. 
Näytti, että nuorempiakin 
kävijöitä oli aiempaa enem-
män, mikä onkin oikein 
hieno juttu. Tapahtuma ja 
sen yhteydessä julkaistava 
KekriSanomat onkin mei-
dän klubilla se ”tilipäivä”, 
sillä niin hyvin ovat niin 
immeiset kuin yrittäjätkin 
ottaneet osaa tapahtu-
maan tulemalla paikalle ja 
laittamalla ilmoituksia ja 
mainoksia KekriSanomiin. 
Myös puolisot satsaavat 
tähän isosti ideoimalla ja 
askartelemalla myynti-
pöytään tavaraa. Yhdessä 
pystytämme teltat ja kaikki 
myyntipöydät torille. Ruo-
kahuollosta vastaavat puo-
lisoiden vohvelikahvio ja 
klubin makkarabaari.
Joulunavaus torilla, joka 
on perinteisesti järjestet-
ty kaikkien kolmen klubin 
kanssa yhdessä, vetää 
myös torin täyteen joulu-
puuron ja glögin nautiskeli-
joita. Valitettavasti jo toisen 
kerran peräkkäin jouduim-
me perumaan tämän mu-
kavan tapahtuman. Koro-
nan takia, tietenkin!

Tulevista tapahtumista 
seuraava on Lasten Leijo-
nahiihto, joka järjestetään 
24. maaliskuuta kaikkien 
kolmen klubin yhteistyönä. 
Tapahtuma saatiin Kiuru-
veden Urheilijoiden järjes-
tämän hiihtokoulun yhtey-
teen.

Vas. Ex-pressa Ari L. ja oik.uusi presidentti Juha N.

Ari Luttinen, taivaanrannan maalari.
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AKTIIVINEN KIURUVESI/NIVA

UUSIA JÄSENIÄ 

Vaikka klubin toiminta on 
koronasta johtuen ollut 
ikään kuin säästöliekillä 
reilut pari vuotta, niin avus-
tuksia ja lahjoituksia on 
pystytty jakamaan entiseen 
tapaan, myös puolisoiden 
toimesta.

Jäsenrintamalla on koro-
nasta huolimatta ollut hyvä 
vire päällä, sillä uusia jäse-
niä on tullut mukaan enem-
män kuin yhden käden sor-
mia. Ja kaikki ovat olleet 
heti innokkaasti mukana. 
Hyvä, tekijöitä tarvitaan 
mukaan!

LC-Kiuruvesi/Nivalla tuli 
tänä vuonna 53 vuotta täy-
teen ja toiminta on yllättä-
vän virkeää näinkin pienelle 
paikkakunnalle. Varsinkin, 
kun täällä on kaksi muu-
takin klubia ja rotaryjär-
jestö. Siitä kertoo sekin, 
että meillä on edelleenkin 
aktiivisesti mukana Rauti-
on Heikki, joka on yksi pe-
rustajajäsenistä. Heikkiä ja 

hänen työtään arvostetaan 
klubissa kovasti, ja niin-
pä klubi onkin muistanut 
häntä mm.  Melvin Jones 
-jäsenyydellä ja Lions-rita-
rin arvolla. Heikki ja hänen 
puolisonsa Sari, joka on 
edelleen mukana puolisoi-
den toiminnassa, täyttivät 
molemmat viime vuonna 
hienot 80 vuotta. Koronan 
vuoksi juhliminen oli pois 
laskuista, mutta klubi ja 
puolisot tekivät pienellä 
porukalla yllätysvierailun 
Rautioiden kotiin. Pysyt-
telimme tosin ulkona puu-
tarhan puolella. Nostimme 
kuohuvilla onnittelumaljat 
ja yllätysnumerona kävi 
Kiurun Laulu -kuoro esittä-
mässä muutaman tilaisuu-
teen sopivan laulun. Heik-
ki ja Sari ovat molemmat 
innokkaita kuorolaisia. He 
näyttävätkin kaikille hyvää 
esimerkkiä siitä, että kun 
ruvetaan ja sitoudutaan 
johonkin vapaa-ehtoisesti, 
niin se tehdään hyvillä mie-
lin, ei hammasta purren.

Edessä Sari ja Heikki, takana vasemmalta Marja, Pentti, 
Martta, Lea, Ari ja Mikko.

Tätä kirjoittaessa korona-
pandemia on hallinnut uu-
tisia ja otsikoita yli 2 vuotta, 
mutta nyt ne ovat vaihtu-
neet. Tilanne Ukrainassa 
on kauhistuttava ja löytyy-
pä siihen millainen ratkaisu 
tahansa milloin tahansa, 

Rautalampi/Malviin uusia jäseniä
Helmikussa LC Rautalampi/Malvin jäsen-
määrä 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 Lind-
holm ottaa vastaan Lions-lupausta.

niin arvet ja muistot säily-
vät varsinkin Euroopassa 
pitkään. Ja avuntarve kas-
vaa päivä päivältä, valitet-
tavasti!
Keväiset terveiset kaikille 
kesää odotellessa!

Mikko Pennanen
LC Kiuruvesi/Niva
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Minna Canthin työn merkityksen vaaliminen sydämen asia  

MINNAN KAKUT 

Minna Canth on monel-
la tapaa merkityksellinen 
klubillemme. Klubimme 
perustettiin 1993 ja olim-
me ensimmäinen naisklubi 
Pohjois-Savossa. Minna 
Canthin aatteet ja ajatukset 
tuntuivat erityisen merki-
tyksellisiltä ja halusimme 
kulkea toiminnassamme 
hänen jalanjäljissään. 

Minna on kulkenut toimin-
nassamme alusta alkaen. 
Klubimme on järjestänyt 
Minna Canthin syntymä-
päivänä maaliskuun 19. 
Minnan patsaan seppelöin-
nin Kuopiossa jo vuodesta 
1994 lähtien. Perinteisesti 
kukitamme Minnan pat-
saan ja kuluvan toiminta-
kauden presidentti pitää 

puheen patsaan äärellä. 
Tilaisuutemme on saa-
nut näkyvyyttä vuosittain 
paikallisissa medioissa ja 
houkutellut paikalle monia 
kuopiolaisia muistamaan 
Minnan työtä ja sen mer-
kitystä suomalaisessa yh-
teiskunnassa. 

Minnan patsaan seppe-
löinnin lisäksi leivomme 
porukalla Minnan kakku-

ja perinteisellä reseptillä. 
Myynnistä saadut tuotot 
käytämme vuosittain erilai-
siin hyväntekeväisyyskoh-
teisiin. Pandemian takia 
tapahtumamme on peruttu 
parina viimeisenä vuonna. 
Tänä vuonna voimme jäl-
leen muistaa Minnaa pu-
heella, patsaan seppelöin-
nillä ja myyjäisillä. 

Minna Naumanen
LC Kuopio/Canth 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!
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LEIJONAHIIHTO KUOPIOSSA

Lasten Leijonahiihto ensi kertaa Kuopiossa
Lasten Leijonahiihto-ta-
pahtuma toteutettiin upe-
assa kevätsäässä Puijon 
hiihtostadionilla sunnuntai-
na 20.3.2022 aamupäivällä. 
Osallistujiksi oli ilmoitettu 
94 lasta ikäluokasta 6 – 10 
vuotta.

Tapahtuman pääasiallinen 
järjestäjä oli LC Kuopio/
Päiväranta. Muut viisi kuo-
piolaista klubia osallistuivat 
toimitsijatehtäviin ja ra-
hallisiin kuluihin. Mehu- ja 
suklaatarjoilua lapsille sekä 
arvottavia palkintoja oli-
vat sponsoroineet Prisma 
ja OP Pohjola. Stadionin 
palvelujen järjestämiseen 
ja taitoradan ohjaukseen 
osallistuivat Puijon Latu ja 
Puijon Hiihtoseura. 

Puijon hiihtoseuraa edus-
tava Iivo Niskanen oli ta-
pahtuman suojelija. Lapset 
oli jaettu kolmeen ikäkau-
siryhmään. Kukin ryhmä 
kävi ensin läpi taitoradan 
ja suoritti sitten ikää vas-
taavan hiihtolenkin. Kaikki 
osallistujat saivat komean 

Leijonahiihtomerkin kaula-
nauhassa.

Vanhemmat ja osallistujat 
vaikuttivat tyytyväisiltä ta-
pahtumaan. Yhden lapsen
äidin kommentti tuli välittö-
mästi: ” Haluan kiittää to-
della kivasta tapahtumasta!
Suuret kiitokset! ! Todella 
hyvin järjestetty kaikki ja 
tyttärenikin tykkäsi kovasti.
Mahtava ilma kruunasi tie-
tenkin kaiken. Mutta aivan 
ihana että tällaisiä tapahtu-
mia järjestetään, ja lapsia 
innostetaan urheilun pariin, 
maksuttomasti.

Todella, todella hienoa ja 
arvokasta työtä! Voit välit-
tää terveisemme muillekin
järjestäjille ja vapaaehtoi-
sille Kiitos vielä ja jatkakaa 
samaan malliin. Ystävällisin
terveisin Nuppu Mielonen 
ja perhe”



31SAVON LEIJONA

Lasten Leijonahiihto ensimmäistä kertaa Lapinlahdella

LEIJONAHIIHTO LAPINLAHDELLA

Ensimmäisen Lasten Lei-
jonahiihdon järjestämiselle 
Lapinlahdella 20.3.2022 oli 
täydellinen päivä.  Tapah-
tuma oli Lapinlahti/Viertä-
jien ja monen paikallisen 
yhdistyksen yhteisponnis-
tus. Tapahtumassa olivat 
mukana Lapinlahden Veto 
ry, Väärninsaaren ystävät 
ry, Lapinlahden Latu ry, La-
pinlahden Martat ry, Lapin-
lahden Siniveikot ry, Kas-
kikuusen Omakotiyhdistys 
ry ja SPR Lapinlahti.  Ta-
pahtuman suojelijana toimi 
Lapinlahden kunnanjohtaja 
Janne Airaksinen.

Tapahtuman paikkana oli 
aivan loistava Väärnin saa-
ri, joka on vastikään saanut 
uuden elämän Väärninsaa-
ren ystävät ry:n hallinnassa. 
Saareen on raivattu parkki-
paikkoja ja rantasaunassa 
on kokoustilat. Saaressa 
on myös grillauspaikka, 
jossa voi käydä retkeilyn 
lomassa makkaraa paista-
massa. 

Saari on kasvattanut suo-
siotaan perheiden ulkoi-
lupaikkana ja saareen toi-
votaankin yhä enemmän 
ulkoilusta ja retkeilystä kiin-
nostuneita. Saari on erin-
omainen lähiretkeilykohde.
Lasten Leijonahiihto -päi-
vänä järven jäälle oli tehty 
kaksi eri pituista hiihtola-
tua. Pienemmille hiihtola-
dun pituus oli 300 metriä ja 
isommille kilometri. Innok-
kaita hiihtäjiä oli yhteensä 
33. Ajanotosta huolehti 
Lapinlahden Veto ry. Kaikki 
reippaat hiihtäjät saivat tie-
tenkin hienon mitalin kau-
laansa. Viertäjien puolisot 
tarjoilivat lämmintä mehua 
hiihtäjille urakan jälkeen.

Tapahtuma keräsi perheitä 
ja varttuneempaakin väkeä 
nauttimaan hienosta aurin-
koisesta päivästä. Paikalla 
oli mahdollista myös tehdä 
lumiveistoksia, joiden lumi-
aihiot oli toteuttanut Lapin-
lahden Latu ry. Jäälle oli ra-
kennettu napakelkka, joka 
oli perheen pienimmille 
todella mieluisa kokemus. 
Nälkäisenä ei tarvinnut ta-
pahtumassa kenenkään 
olla, koska paikalla olivat 
Lapinlahden Martat kah-
vin ja herkkujensa kanssa, 
sekä Lapinlahden Sinivei-
kot grillimakkaroiden kans-
sa.   

Riemun kiljahduksia kuul-
tiin pitkästä pulkkamäestä, 
joka johti saaresta järven 
jäälle. Vauhtia näytti riittä-
vän hyvin. Onneksi kolhuil-
ta säästyttiin, mutta pai-
kalla oli varmuuden vuoksi 
reipas ensiapuryhmä La-
pinlahden SPR:stä.

Tapahtuma oli kaikin ta-
voin erittäin onnistunut ja 
paikalla käyneiden palaute 
oli pelkästään positiivista. 
Järjestäjien arvion mukaan 
paikalla oli reilusti yli 150 
henkilöä. Tämä ensimmäi-
nen Lasten Leijonahiihto ei 
varmastikaan jäänyt viimei-
seksi. Seuraavan vuoden 
tapahtumaan on jo mietit-
ty lisää ohjelmaa ja pieniä 
käytännön parannuksia. 
Toivottavasti tulevana tal-
vena saadaan myös lunta 
riittävästi ja päästään jääl-
le hiihtämään ja kelkkaile-
maan. 

Tiina Tanskanen
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LAHJOITETTIIN OSTOKORTTEJA

KATOS KIRKKOVENEELLE

LC Pieksämäki/Pieksättäret lahjoitti 3000 euroa ostokortteina  

Paikalliset lionsklubit rakensivat talkoilla kirkkovenekatoksen

Lions Club Pieksämäki 
Pieksättäret ry lahjoitti 
100 kappaletta 30 euron 
suuruisia ostokortteja an-
nettaviksi avuntarvitsijoille 
sosiaalisin perustein. Lah-
jakortit luovutettiin puoliksi 
Pieksämäen seurakunnan 
diakoniatyölle ja kaupungin 
sosiaalitoimelle, jotka päät-
tävät saajista. 
  
Lahjoitusvarat ovat ker-
tyneet aiempien vuosien 
Partaharjun kesäteatterin 
kahvituksien järjestämisis-
tä ja Pieksättärien Prismas-
sa olevasta keräyskuutioon 
laitetuista pullonpalautus-
kuiteista ja rahoista.  
 
- Tämä on äärettömän 
hieno tapa auttaa apua 
tarvitsevia, sanoi johta-

va diakoniatyöntekijä Sari 
Sormunen seurakunnasta 
vastaanottaessaan lahja-
kortit saajien puolesta. 
 
- Ennen kaikkea kiitämme 
lämpimästi kaikkia lahjoit-
tajia. Te olette mahdollis-
taneet tämän hyvän jaka-
misen eteenpäin, sanovat 
Pieksättärien lionsklubin 
presidentti Pirjo Hynninen 
ja sihteeri Merja Nummela.  
 
Kiitos osoitettiin myös Pris-
malle keräyskuution hyväs-
tä paikasta. 

- Tämä on myös meille 
osaltamme helppo tapa 
tehdä hyvää, vastasi pris-
majohtaja Sanna Puikko-
nen.  

Teksti ja kuva
Pirjo Riipinen

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

Partaharjukeskuksen ran-
nasta on viime viikkoina 
kuulunut moottorisahan 
pärinää ja runkonaulainten 
sekä vasaroiden pauketta. 
Rantaan on pikavauhdil-
la noussut upea 14 metriä 

pitkä ja 4 metriä leveä ka-
tos kirkkoveneelle. Asialla 
ovat olleet alueen lionsklu-
bit.

- Talkooaloite tuli LC Piek-
sämäki/Pieksättäriltä, voi-

sivatko alueen klubien lio-
nit rakentaa kirkkoveneelle 
katoksen Partaharjukes-
kukseen, kertoo Erkki ”Eki” 
Lappi, lahjoitusvene kun 
odotti katosta.

Pieksättäret kertovat, että 
teollisuushallejakin raken-
tanut, pitkän linjan lion Erk-
ki Lappi oli ensin pitänyt 
pienen hiljaisuuden. Ja jo 
puhelun aikana hän hah-
motti projektin aloittamista 
vaille valmiiksi. 

- Pertti Karjalainen voi-
si piirtää, Olli Nenonen 
käydä nosturiautolla ja 
Heikki Manninen kauha-
koneen kanssa ja kysyn 
Pieksämäen kaupungin ja 
maalaiskunnan sekä Virta-
salmen lionsklubeilta tal-

kooporukkaa, aloitti Eki. 

- Kyllä minä voin ottaa ko-
pin tästä! 

Sitten alkoi tapahtua. Pari 
käyntiä Partaharjukes-
kuksessa, venekatoksen 
paikan valinta, mittailuja, 
rakennustarvikkeiden in-
ventointia 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 talkoo-
laiset.
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KATOS KIRKKOVENEELLE

Seinälaudoitusta tehdessä 
talkooporukasta kuului:
- Missäs ne laudat viipyi-
vät, piti jo norttia opetella 
polttamaan lautoja odotel-
lessa.
- Tähän tarvitsisi sitä lättä-
närimaa, pyytää Mika Taa-
vitsainen.
Lattialankut ruuvattiin reu-
noille veneen vesille työn-
tämisen 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 vastaava-
na toiminut Eki vatupassi 
kädessään.

Huumori on lentänyt raken-
nuksella. Ja porukalla te-
keminen on aina mukavaa, 
vakuuttavat Pekka Poiko-
lainen ja Markku Ylönen.
- Jokaisella on omat vah-
vuutensa käytössä. Ajan 
löytyminen oli ehkä ainut 
haaste joskus, jatkaa Petri 
Lappi.

Klubeilla ensimmäinen 
yhteisprojekti pitkään ai-
kaan

- Työ on sujunut hyvin ja 
tämä on ollut sopivan ko-
koinen urakka kolmelle klu-
bille. Klubit ovat sopineen 
keskenään, millaisia am-
mattitaitoja minäkin päivä-
nä tarvitaan ja 5-9 miestä 
on käynyt talkoissa parin 
viikon ajan. Tämä oli pit-
kästä aikaa ensimmäinen 
kolmen klubin yhteispro-
jekti ja meillä on ollut hyvä 
leijonayhteishenki, vahvis-
taa 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 ka-
tettava eli kirkkovene on 
12 metriä pitkä ja 2 metriä 
leveä. Pintakäsittely suori-
tetaan myöhemmin. 

- Onhan tämä kirkkovene-
vajan rakentaminen ollut 
vähän erilainen projekti 
tavalliseen rakentamiseen 
verrattuna, vaikka monen-
laisia rakennuksia on teh-
ty, sanoo Eki talkoolaisten 
kanssa. Klubit suorittivat 
talkootyön ja Partaharju-
keskus vastasi materiaali-
kustannuksista.

- Joka tapauksessa kaikki 
on mennyt odotettua paljon 
paremmin ja tämä lähensi 
klubien yhteistoimintaa.

”Eki” Lappi jakaa kiitosta 
niin rakennusviranomaisil-
le kuin myötämielisestä ja 
hyvästä suhtautumisesta 
Pieksämäen kaupungin, 
maalaiskunnan ja Virta-
salmen lionsklubeille ja 
aivan erityisesti talkoolai-
sille unohtamatta Partahar-
jukeskusta. Yhteistyö on 
ollut saumatonta.

- Tällä talkootyöllä päätim-
me auttaa paikallista yrit-
täjää ja lionssiskoa yllättä-
västä tilanteesta johtuen, 
sanoo Eki.

Lionsjärjestö on hyvänte-
keväisyysjärjestö, joka aut-
taa ja tekee monella tapaa 
palvelutyötä hyvällä sydä-
mellä paikkakunnalla.

Pirjo Riipinen
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SYNTTÄRISANKARI

Juhlassa Pielaveden Suoja-
lassa klubiin tuli kolme uut-
ta Melvin Jones -jäsentä ja 
yksi Lions-ritari. Klubin vel-
jet ja ladyt myönsivät myös 
noin 6.000 euron edestä 
avustuksia seitsemään eri 
paikalliseen kohteeseen.

Pielavesi/Lepikon 40-vuo-
tisjuhlat päästiin viettä-
mään yli vuosi alkuperäistä 
ajankohtaa myöhemmin 
19.3.2022. Juhlat perut-
tiin kaksi kertaa koronan 
vuoksi. Järjestetytkään 
juhlat eivät olleet aivan nor-
maalit, vai lienevätkö olleet 
’nykynormaalit’. Osa oh-
jelmasta jouduttiin toteut-
tamaan joka tapauksessa 
etänä. Osanottajamäärä-
kään ei ollut koronan vuok-
si 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 koronamyllerrykses-
sä. Hän myös muistutti, 
että klubin perinteiset pal-
veluaktiviteetit on pystytty 
toteuttamaan varsin hyvin 
koronasta huolimatta. Vain 
vierailut ja juhlat ovat jää-
neet väliin tähän asti.

Juhlapuheessaan piiriku-
vernööri Arja Kekoni toi 
esille klubin toiminnan 
merkittävimpiä kulmaki-
viä. Ensin hän kuitenkin 
toi mieliin klubin symbolin, 
Lepikon Torpan, ja muis-
tutti, että klubin syntymä-
vuonna 1980 torpan oma 
poika Urho Kekkonen sai 
Neuvostoliitolta rauhanpal-
kinnon. Klubin 25 perusta-
jajäsenestä kolme,Tuomo 
Niskanen, Pekka Päivike 
ja Kalervo Saastamoinen 

Pielavesi/Lepikossa juhlittiin 
ovat vielä vahvasti mukana 
toiminnassa. 

Merkittävin klubin aktivi-
teeteista on varmasti Tur-
vakunta 2000 -projekti, 
joka alkoi klubin 15-vuo-
tisjuhlissa 1996. Silloin lii-
ton puheenjohtaja Harri 
Ala-Kulju kannusti hank-
keeseen. Projekti johtikin 
sitten 2000-luvun alussa 
siihen, että klubin aloittees-
ta kansalliseksi teemaksi 
tuli Turvallinen Tulevaisuus. 
Hanketta esiteltiin klubin 
toimesta Brysselin Eu-
rooppa Foorumissa 2002. 
Hanketta toteutetaan joka 
vuosi, esimerkiksi juhlan 
yhteydessä lahjoitettiin de-
fibrillaattori eli sydäniskuri. 
Piirikuvernööri oli myös 
huomannut, että ladytoi-
minnalla on ollut erittäin 
merkittävä rooli klubin his-
toriassa kaikissa sen eri 
toiminnoissa. Panostuksel-
lisesti ylivoimaisesti mer-
kittävin 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 Piela-
veden yhdistys sai apua 
lapsiperheiden tapahtu-
miin. Pielaveden Sammon 
lentopallojunioreita avus-
tettiin Power Cupin mat-
kakustannuksissa. Pielave-
den kunnan erityispalvelut 
sai defibrillaattorin Ikälän 
päiväkeskukseen. Piela-
veden 4H-yhdistys sai tu-
kea Nuotta-valmennuksen 
matkakustannuksiin. Piela 
Bowling sai tukea nuorten 
keilakoulun järjestämiseen. 
Ladyt lahjoittivat Pielakotiin 
suojakypäriä ja Bluetooth 

-kaiuttimet. Erityisesti kou-
lujen käyttöön lahjoitettiin 
20 minigolfmailaa ja 40 
palloa uutta minigolfrataa 
varten.

Juhlassa palkittiin myös 
ansioituneita jäseniä. LCIF- 
koordinaattori Erkki Lappi 
luovutti Melvin Jones -jä-
senyydet Juha Lemisel-

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

le, Mika Niemetmaalle ja 
Markku Penttiselle. Martti 
Törrönen löi Pekka Päivik-
keen lionsritariksi.

Ohjelma lopuksi Pekka Päi-
vike muisteli 80 valokuvan 
tukemana klubin toiminnan 
kohokohtia vuosien var-
relta. Lopuksi juhlakansaa 
viihdytti HayHoeDown.  

Lahjoituksen saajat luovutustilaisuudessa Pielaveden val-
tuuston istuntosalissa 17.3.2022. Kuva Miia Lappi
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Tervetuloa Leijonavarttiin

ÄÄNIAALLOILLA

Jo viime kauden kevättalvella käynnistyivät Iisal-
men klubien ja Lapinlahti/VIertäjien Leijonavar-
tit 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/Sy-
värinseutu. Tällä kaudella sain kunnian olla kaik-
kien Leijonavarttien juontajana.

AIRI LESKINEN

Kun On Air -kyltin väri vaih-
tuu hehkuvanpunaiseksi, 
ohjelma pärähtää käyntiin. 
Kajahtaa tunnussävel ”Ne 
joille osa leijonan on suo-
tu…” ja haastattelu alkaa. 
Leijonavartit ovat leppoisia 
jutustelutuokioita, joissa 
ohjelmaan osallistuneiden 

klubien edustajat kertovat 
omien klubiensa toimin-
nasta ja muista kuulumisis-
ta.

Tälle kaudelle klubeja il-
moittautui mukaan peräti 
10 ja se onkin alusta alkaen 
ollut Leijonavarttien tarkoi-
tus, että osallistujia olisi 
K-piirin eri puolilta. On ollut 

mielenkiintoista haastatel-
la Kuopio/ Päivärannan, 
Kiuruvesi/Nivan ja Siilinjär-
vi/Sandelsin leijonia. Kun 
Sandels-klubin edustajat 
tulivat haastatteluun, olikin 
hauska toivottaa Sandels 
Sandelsiin. Noihin Iisal-
mea ”kauempana” olevien 
klubien varttiosuuksiin on 
juontajakin saanut nähdä 
vähän vaivaa selvitelles-
sään ennakkoon, mitä klu-
beissa tehdään. Ja ovathan 
kevään jatkuessa tulossa 
vielä Kiuruvesi/Helmiina ja 
Nilsiä/Syvärinseutu.

Jokaisella klubilla on oma 
tapansa toimia. Iso ilo on 
myös ollut erilaisista aktivi-
teeteista, joita klubit jo kau-
den aikana ovat tehneet ja 
mitä kaikkea on vielä tekeil-
lä. Jokaisesta haastattelus-

ta on jäänyt päällimmäi-
seksi klubeissa vallitseva 
iloinen tekemisen meininki 
ja hyvä lionshenki.

Monien klubien suurimpana 
ongelmana on jäsenmäärä. 
Jo olevat jäsenet vanhe-
nevat, väsyvät tai muista 
syistä jäävät toiminnas-
ta kokonaan pois tai ovat 
vain passiivisesti mukana. 
Noita nuoria eli suunnilleen 
50-vuotiaita kuulostaa ole-
van lähes mahdotonta saa-
da toimintaan mukaan. 
Leijonavarttien yhtenä ta-
voitteena onkin saada ylei-
sön tietoon asioita, mitä 
leijonat tekevät ja miksi toi-
mintaan kannattaa liittyä. 
Jospa tätäkin kautta sai-
simme muutaman uuden 
leijonan.

28.9.2021 Lapinlahti/Vier-
täjien Tiina Tanskanen ja 
Seppo Ruuskanen.

19.10.2021 Kiuvuvesi/Nivan 
Petri Kainulainen ja Juha Niemi.

16.11.2021 Iisalmi/Yläsavot-
tarien Ritva Korolainen ja Pirjo 
Järvi.

14.12.2021 Siilinjärvi/Sandelsin 
Veli Nykänen ja Juhani Hakka-
rainen.

18.1.2022 Kuopio/Päivärannan 
Raimo Naumanen ja Eero Ipatti.

15.2.2022 Iisalmi/Porove-
den Reijo Lyttinen ja Timo 
Sonninen.

15.3.2022 Iisalmi-klubin 
Vesa Pakarinen ja Olli Tapa-
ninen.

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/Ta-
rina onnistui järjestämään ensimmäi-
senä adventtina 28.11.2021 Suuret 
Joulumyyjäiset Siilinjärvellä. Ahmon 
koulukeskuksella pidetyt myyjäiset 
onnistuivat hyvin, vaikka paljon epä-
varmuustekijöitä koronan vuoksi olikin 
mukana koko suunnittelun ajan. Myy-
jäisten järjestelyistä vastasi klubimme 
kanssa Siilinjärven kunta. 

Jouluinen tunnelma vallitsi salissa. Sa-
lia koristivat joulukuusi sekä kahvion 
punaiset liinat ja erilaiset jouluvalot. 
Myyjäisissä kävi mukavasti asiakkaita. 
Maskit päällä ja käsihygieniasta huo-
lehtien asiakkaat saivat terveysturvalli-
sesti kierrellä ja tehdä ostoksia.

Klubimme aktiviteettina oli arpojen 
myynti ja hyvin arvat menivätkin kau-
paksi. Jouluisessa kahviossa myimme 
glögin ja kahvin lisäksi torttuja, pullaa 
ja pasteijoita. Pihalla oli mahdollisuus 

ostaa soppatykistä Maanpuolustus-
naisten keittämää riisipuuroa.

Yli kuudellakymmenellä myyntipöydäl-
lä oli tuotteita kädentaitajilta ympäri 
maakuntaa. Itsetehtyjä tuotteita olivat 
myymässä yksityishenkilöiden lisäksi 
erilaiset järjestöt, yhdistykset, koulu-
luokat ja urheiluseurat. Tarjolla oli mm. 
kransseja, piparkakkutaloja, leivonnai-
sia, villasukkia ja muita neuleita, erilai-
sia koristeita, koruja, kortteja, lyhteitä, 
vastoja ja moottorisahaveistoksia.

LC Siilinjärvi/Tarina sai myyjäisistä hy-
vää palautetta sekä myyjiltä että asi-
akkailta. Myyjäisistä saaduilla tuloilla 
klubimme tukee oman paikkakunnan 
lapsia, nuoria ja vanhuksia. Sydän-
tämme lähellä on etenkin kummiluok-
kamme, jonne aina joulun alla viem-
me jokaiselle lapselle joulupaketin ja 
tuemme heitä rahallisesti esim. kevät-
retkellä.

Kuvissa tunnelmia joulumyyjäisistä 
ennen ovien aukaisemista.
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TERVON KLUBISSA JAETTIIN PALKINOJA

Juhlahumua Eerikkalassa 
LC Tervossa on tänä syk-
synä päästy viettämään 
palkitsemisjuhlia kaksi 
kertaa. Keijo Lintunen sai 
Melvin Jones -ansiomer-
kin 7.10. pidetyn klubi-illan 
yhteydessä ja Hannu Ylö-
nen lyötiin ritariksi vuoden 
viimeisessä kokouksessa 
2.12.2021. 

Melvin Jones -ansiomerkki 
on saanut nimensä Lions 
Internationalin perusta-
jan ja pääsihteerin Melvin 
Jonesin mukaan. Vuon-
na 1914 toimiessaan jär-
jestön Business Circle of 
Chicago sihteerinä Melvin 
Jones ryhtyi ottamaan yh-
teyttä useisiin itsenäisiin 
klubeihin ja järjestöihin 
läpi koko maan pyytäen 
heitä harkitsemaan yhdis-
tymistä ja palveluklubien 
järjestön muodostamista. 
7. kesäkuuta 1917 mitta-
van kirjeenvaihdon jälkeen 
klubien edustajat kokoon-
tuivat La Salle -hotellissa 
Chicagossa ja muodostivat 
lionsklubien kansainvälisen 
järjestön, joka rekisteröitiin 
myöhemmin Illinoisin osa-
valtiossa. Tästä alkoi lions-
järjestötoiminta. 

Arne Ritari -säätiö on 
saanut nimensä Suomen 
lionismin kummin, Arne 
Ritarin mukaan. Säätiön 

tarkoituksena on tukea ja 
edistää Suomen lionsklu-
bien hyväntekeväisyyteen 
johtavia aktiviteetteja sekä 
vaalia Suomen lionstoimin-
nan kummin, Arne Rita-
rin, elämäntyötä maamme 
lionstoiminnan perustami-
sessa. Säätiö toteuttaa tar-
koitustaan jakamalla apu-
rahoja Suomen Lions-liitto 
ry:n jäsenklubien omille 
ja yhteisille piiri- tai liitto-
tason aktiviteeteille sekä 
tukemalla muutenkin suo-
malaista lionstoimintaa. 
Tervossa tämän toiminnan 
tuloksena on mm. raken-
nettu ”mutterilaituri” Kos-
kentien varrelle sekä oma-
kotitalo. 

Hannu Ylösestä Lions-ri-
tari numero 2221
Edellä mainittuja ansio-
merkkejä voivat klubit anoa 
ansioituneille jäsenilleen ja 
molemmat nyt palkitut ovat 
olleet LC Tervossa pitkän 
linjan aktiivisia toimijoita. 

Keijo Lintunen on tullut jä-
seneksi 1.1.1990. Hän on 
ollut hyvä ja pidetty jäsen, 
joka on ollut aktiivisesti 
mukana toiminnassa sekä 
kehittämässä uusia akti-
viteetteja. Tärkeimpänä 
aktiviteettina hän toi aikoi-
naan auraviitta-aktiviteetin 
klubiimme. Alkuun aura-

viitat vuoltiin itse pajusta 
ja tikutettiin teiden varsil-
le, nyttemmin päästään 
jo helpommalla oranssien 
muovisten kanssa. Liikun-
tatempauksiin hän on aina 
osallistunut ansiokkaasti 
ja muistona ovat mm. ai-
koinaan Pogostan hiihdon 
maaliin tulo jalat rakoilla. 
Keijo on joukkuepelaaja, 
joka tulee mielellään lei-
jonatapahtumiin, kunhan 
vaan ei tarvitse laulaa. Täl-
laisia klubilaisia, joilla on 
aikaa leijona-asialle, tarvi-
taan aina!
Hannu Ylöselle tuli syksyl-
lä täyteen 50 vuotta Tervon 
leijonissa ja osittain tämä-
kin 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 luotta-
mustoimissa kuin leijonis-
sakin. Hän ollut mm. mu-
kana rakentamassa edellä 
mainittua omakotitaloa 
tervolaiselle vaikeuksissa 
olleelle perheelle ja käynyt 
aktiivisesti tapaamassa 
ikäihmisiä palvelutaloissa. 
Intohimoisena kalastajana 
hän on myös tuonut klu-
billemme useita pokaaleja 
sekä pilkkien että kesä-
kalastaen. Keijon tavoin 

Tapahtumassa  24.11.2021 
Lions-ritarin arvonimen sai 
Jouni Juhala, lyöjänä Keijo 
Happonen.

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

Hannu on ollut aktiivisesti 
mukana klubimme aktivi-
teeteissa ja osallistuu aina 
tapahtumiin, kun se on vain 
mahdollista. Keijo ja Hannu 
ovat olleet myös aktiivisia 
jäsenhankinnassa ja hei-
dän siipiensä suojissa on 
monen uuden leijonanalun 
ollut helppo päästä klubin 
toimintaan mukaan. 

Mikäli auttaminen ja hy-
vässä porukassa yhdessä 
tekeminen kiinnostaa, niin 
kannattaa olla yhteydessä 
paikalliseen lionsklubiin. 
Sloganimme mukaan on 
”Monta tapaa tehdä hy-
vää”. Tule mukaan autta-
maan!

Olli Kokander 
LC Tervo

Llion Keijo Lintunen  (vas,) ja Vesa Hanhijoki 10 vuotta sit-
ten 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 Nuja-
kan 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-re-
puilla. Tunnelma oli korkealla ja hymy herkässä. 

Sarja 2-vuotiaat:  Sarja 6-vuotiaat: 
   
Mikkonen Aino  Tervonen Eppu 0:53
Rämö Elle  Pitkänen Peppi 1:25
  Airaksinen Valtteri 1:27
Sarja 4-vuotiaat:  Tomukorpi Lilja 1:35
  Ahonen Antti 1:41
Nissinen Aatu  Hartikainen Lasse 1:51
Niskanen Vanessa  Yletyinen Lilli 2:02
Kukkonen Linnea  Byman Eemeli 2:16
Hartikainen Eeva-Maria Komppa Elsa 3:52

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   

Sarja 12-vuotiaat: 
 
Rissanen Aleksi 1:26
Puustinen Kuutti 2:08
Räisänen Hilja 2:28
Katainen Sasu 3:18

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

TAULUJA

Leijonahiihto Sonkajärvellä

Postimerkkitauluja klubeille

LC Sonkajärvi järjesti toisen 
kerran Lasten Leijonahiih-
don eskareille ja Nallemuo-
rin, Nallelan ja päivähoito-
lapsille torstaina maalikuun 
kolmantena päivänä. Hiih-
täjistä nuorin oli 2,5-vuotias 
ja vanhimmat eskarilaisia. 
Hiihto suoritettiin Sonkajär-
ven urheilukentällä samoin 
kuin viime talvena erittäin 
hyvällä ladulla ja keväisen 
sään vallitessa. Lapset oli-
vat innostuneita ja hiihtivät 
mielissään heille laaditun 
matkan. Vanhimmat hiihti-
vät urheilukenttää ympäri 
useita kertoja. Hiihdon jäl-
keen maaliin saavuttaes-
sa heille annettiin mitali 
kaulaan, joka oli mieleinen 
kaikille. Mitalin lisäksi lap-
sille annettiin pillimehu ja 
tikkari, jotka toimitettiin 
lasten hoitopaikkaan. Hoi-
tajat kertoivat, että lapset 

eivät tienneet vielä saa-
vansa pillimehun ja tikkarin 
hiihtomatkalta palattuaan 
päivähoitopaikkaan. 

Paikalla oli muutamia las-
ten vanhempia katsomassa 
ja huoltamassa lapsiaan. 
Oli kiva seurata sitä rie-
mua, kun lapset saivat mi-
talin ja sitä piti katsoa pit-
kään. Eräskin hiihtäjä lykki 
menemään yhdellä sauval-
la ja oikeassa kädessä oli 
mitali, jota katsoi ihaillen. 
Tapahtuman järjesti LC 
Sonkajärvi ja mukana oli 
Marjapaikan kauppias Hue 
Vo myös hiihtämässä las-
ten kanssa ja hän lahjoitti 
lapsille pillimehut ja tikkarit. 
Hiihtämässä kävi kaikkiaan 
85 lasta.   
 

Erkki Shemeikka

Sonkajärven eskarilaiset hoitajiensa kanssa.

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-vas-
taavaksi vuonna 2015, ei 
sillä kaudella koulutuksia 
ollutkaan. Niinpä Mart-
ti alkoi kiertää vierailuilla 
klubeissa ja vei jokaiseen 
klubiin itse ideoimansa ja 
tekemänsä postimerkkitau-
lun.

- Olen kerännyt lähes koko 
ikäni postimerkkejä ja in-
nokkaalle kerääjälle on jää-
nyt paljon kaksoiskappalei-
ta. Niinpä hyödynnän niitä 
nyt näissä tauluissa, kertoo 
Martti Koivumäki.

Jokaisella merkillä on nimi 
ja aihe. Kun jokaisesta mer-
kistä otetaan sen ensim-
mäinen kirjain klubin nimen 
mukaisesti, muodostuu 
merkeistä klubin nimi. Vuo-
sina 1930-1954 ilmestyivät 
isonumeroiset leijonamer-
kit. Ne mahdollistavat tau-
luihin laitettavaksi klubeille 
kaksi tärkeää päivämäärää 
eli jäsenrekisteriin merkin-
täpäivän ja ensimmäisen 
Charter-juhlan päivämää-
rän.

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

PIENILLE LÄMMINTÄ

APUA LASTENHOITOON

LC Varkaus Justiina ja LC Varkaus Koskenniemi luovutti-
vat toukokuussa 2021 Varkauden kaupungin sivistysjohta-
ja Timo Tuunaiselle tämän vuoden hymypatsaat jaettaviksi 
Varkauden peruskoulujen 6.luokkalaisille.

Peruskoulun 6.luokkalaiset valitsevat luokastaan luokka-
kaverin, kenelle he haluavat antaa tunnustusta hyvästä 
kaveruudesta, avuliaisuudesta, toisten huomioon ottami-
sesta 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

Vauvanpeittokampanja 

LC Varkaus/Justiina lahjoitti
lastenhoitoapua 

Koronapandemian jatkuessa aktiiviset LC Varkaus/Justiinat halusivat auttaa 
varkautelaisia vauvaperheitä ja toteuttaa jotain yhteisöllistä. Ideaksi valittiin Puf-
fy-silmukkalangasta sormin työstetty vauvojen pehmeä torkkupeitto. Vuoden 
2021 äitiyspakkauksessa ei ole vastaavaa peittoa.

Justiinat tekivät jokaiselle varkautelaiselle vuonna 2021 syntyvälle vauvalle vau-
vanpeiton lahjaksi. Varkaudessa syntyy vuodessa noin 120 vauvaa. Vauvanpei-
tot jaettiin vastasyntyneille yhteistyössä neuvoloiden kanssa.

Rahat vauvan peittolankoihin, eli noin 2000 euroa, saatiin lahjoituksena varkau-
telaisilta yrittäjiltä. 

LC Varkaus Justiina lahjoitti Varkauden neuvolalle lasten-
hoitolahjakortteja. Lahjakortilla sai lastenhoitoapua. Las-
tenhoidon toteutti varkautelaisten lähihoitajaopiskelijoiden 
perustama Kesähoiva NY-yritys. (NY on valtakunnallinen 
nuoriyrittäjäohjelma. NY-ohjelmalla kannustetaan opiske-
lijoita 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, Ven-
la Sutinen ja Wilma Ollikainen.
Kuva Venla Sutinen 
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Justiinan juustohampurilainen tekee herkutellen hyvää 

YHTEISTYÖ HARRI´S STREET FOOD -RAVINTOLAN KANSSA

Kun koronapandemia esti 
fyysiset LC-tapaamiset 
LC Varkaus/Justiina -klubi 
siirtyi ketterästi digiaikaan. 
Hallitus pohti millaisia ai-
heita voi hyvin käsitellä 
tietokoneiden ääressä, ja 
kauden idearikkain pa-
laverimme olikin tehdä 
esikuva-analyysiä (ben-
chmarking) Suomenlahden 
toiselle puolelle eli tutustua 
Viron vireään lionstoimin-
taan. 

Saimme paljon hyviä ide-
oita kokoontumisiin ja yh-
teisöllisiin tapahtumiin, kun 
ne ovat taas mahdollisia. 
Yhden kivan idean päätim-
me kuitenkin totuttaa sa-
man tien – kehitellä oman 
nimikkoannoksemme yh-
teistyössä ravintolayrittäjän 
kanssa. 

Varkautelainen ravinto-
la-alan ammattilainen Har-
ri Pynnönen lähti helposti 
mukaan yhteistyöhön. Har-
ri’s Street Food -ravintolan 
kesämenulistalle ideoitiin 
yhdessä ”Justiinan juus-
tohampurilainen”, jonka 
myynnistä kilahtaa 1€ jo-
kaisesta hampurilaisesta 
hyväntekeväisyyteen. Yrit-
täjän toiveen mukaisesti 
hampurilaisista saatava 
tuotto ohjataan varkaute-
laisten nuorten hyväksi 
Nuorisopalveluiden kautta.

Helteisen kesän aikana 
Just i ina-hampuri la inen 
maistui niin monelle ja ke-
räsi kiitoksia asiakkailta, 
että se tulee säilymään ra-
vintolan listalla myös tule-
valla syyskaudella 2021.

Tämä oli todella herkullinen 
projekti! 

LC Varkaus Justiina
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Iisalmessa juhlittiin neljän klubin merkkivuosia
Iisalmelaiset lionsclubit täyttivät yhteenlasket-
tuna 190 vuotta ja sen tiimoilta järjestettiin ap-
rillipäivänä 1.4. hulppeat juhlat Raatihuoneen ti-
loissa. Vanhin LC Iisalmi täytti 65 vuotta, Iisalmi/
Porovesi 55 vuotta, Iisalmi/Koljonvirta 45 vuotta 
ja Iisalmi/Yläsavottaret 25 vuotta.  

AIRI LESKINEN

Ennen juhlien alkua LC Ii-
salmi jakoi avustuksia, joi-
den saajina olivat Iisalmen 
SPR:n osaston omaishoi-
tajien tukiryhmä, partiolais-
ten Korvenkävijät, Iisalmen 
Naisvoimistelijoiden ja Ii-
salmen Taitoluistelijoiden 
lapsiryhmät sekä lisäksi 
kaksi sydäniskuria tykötar-
peineen, toinen Keila- ja 
liikuntahalli Liikkeen tiloihin 
ja toinen Iisalmeen valmis-
tuvaan uuteen uimahalli 
Saukkoon. Myös Ukrainan 
pakolaisille on lähetetty 
LCIF:n kautta apua.

Kun neljä klubia juhlii yh-
dessä, on se todella hieno 
tilaisuus vaihtaa kuulumi-
sia. Juhlijoita oli kaikkiaan 
62 henkilöä. Ilahduttavaa 
oli etenkin se, että edusta-
jia oli peräti 18 eri klubista. 
Kaukaisimmat vieraamme, 
Lions-liiton entinen pu-
heenjohtaja Tuomo Holo-
painen vaimonsa Kaijan 

kanssa tulivat Helsingistä 
asti sekä entinen kansain-
välinen johtaja Heimo Po-
tinkara Tuire-vaimon kans-
sa Lahdesta. 

Juhlissa on aina tapana 
muistaa ansioituneita lio-
neita, niin tehtiin myös nyt. 

LC Iisalmen lionit Pentti 
Äyräs ja Olavi Tapaninen 
saivat kansainvälisen pre-
sidentti Douglas Alexande-
rin myöntämät kunniakirjat. 
Saman klubin kauden pre-
sidentti Kari Halosesta tuli 
Melvin Jones -jäsen, Vesa 
Pakarinen sai ansiomer-
kin 50 vuotta kestänees-
tä lionstoiminnastaan ja 
Mirjami Kinnunen kauden 
2020-2021 piirikuvernööri 
Petri Lapilta yhden ruusuk-
keen ansiomerkin sekä loh-
kon puheenjohtajan mer-
kin. LC Iisalmi/Koljonvirta 
taas muisti kunniamerkeillä 
40-vuotisesta lionstaipa-

Lions Club Iisalmi jakoi avustuksia. Taustalla lionit Jouko 
Koivunen (vas.), Pekka Leskinen, Kari Halonen ja Vesa Pa-
karinen.

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

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

Juhlissa oli mukana useita piirikuvernöörejä vuosien var-
relta. Petri Lappi (vas.), Ritva Korolainen, Erkki Lappi, Arja 
Kekoni, Martti Törrönen, Reijo Lyttinen, Hannu Nyman ja 
Pirjo Järvi.
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leesta Martti Vinniä, Ensio 
Kainulaista, Ilmari Karppis-
ta sekä lady Elvi Karppista.
Heimo Potinkara piti todel-
la vaikuttavan juhlapuheen, 
jossa käsiteltiin Ukrainan 
tilannetta sekä tämän het-
ken lionsasioita. Uutena 
tietona hän kertoi, että 
kansainvälisen lionsjärjes-
tön nimi muuttuu ja entisen 
Lions Clubs Internationalin 
tilalla ruvetaan käyttämään 
nimeä Lions International. 
Sen alle tulee kaksi ala-
osastoa, Lions Clubs In-
ternational ja Clions Clubs 
International Foundation 
eli LCIF. Tällä muutoksella 
kirkastetaan järjestön ima-
goa, joka sisältää kansain-
välisen järjestön sekä sii-
hen kuuluvan säätiön.

Lionsjärjestön tavoitteena 
on auttaa yli 200 miljoonaa 
ihmistä vuodessa.

Potinkara piti klubikulttuu-
ria erittäin tärkeänä, se on 
avain hyvän klubihengen 
säilymiseen samoin kuin 
lionstoiminnan arvot. Ar-
vot ovat pitkäikäisiä ja nii-
tä noudattamalla luodaan 
vakautta klubin ja järjes-
tön toimitaan. Niitä toteut-
tamalla käytännössä on 
mahdollista saada riveihim-
me myös uusia jäseniä. 

Illan päätteeksi esiintyi hä-
meenlinnalainen bändi Uo-
levi Kovakallo ja Kossupo-
jat 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 Ha-
lonen (vas.), Vesa ja Heimo Potinkara kiinnittämässä merk-
kiä.

Rattarit esittivät sketsin Kohtaamisia yössä. Heimo Potin-
kara tutkittiin tarkkaan sketsin lopussa.
Kuva Hannu Nyman

LC Iisalmen Mirjami Kinnunen sai sekä yhden ruusukkeen 
ansiomerkin että lohkon puheenjohtajan merkin kauden 
2020-2021 piirikuvernööri Petri Lapilta.

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.
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