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SAVON LEIJONA

AIRIN AJATUKSIA

HUOLEHDI KLUBIKAVEREISTASI – PYSYVÄT LEIJONINA!

TUNNUSTAN, että olen it-
sekäs, joskus jopa itsera-
kas. Ihan aidosti ja oikeasti 
välillä semmoinen ”hästäg, 
hästäg”, eli tiedäthän sen 
merkin, joka laitetaan niiden 
ääneen sanomattomien, 
isojen kirjainten paikalle.  
Pyörin vain omien asioideni 
ja oman napani ympärillä. 
Joskus jopa huomaan it-
sessäni katkeran, vanhan 
akan piirteitä, siis muuten-
kin kuin peilistä. 
Vaikka se ei leijona-aatteen 
mukaista olekaan, en sil-
ti ole valmis luopumaan 
suuressa määrin omasta 
hyvästäni toisten vuoksi. 
En minä pystyisi antamaan 
sitä viimeistä ihokasta. Tai 
jos antaisin, olisi seuraava 

Oletko sinä aina leijona?

ajatus, että nytpä on hyvä 
lähteä vähän shoppaile-
maan, kaappiin mahtuu.
En myöskään ole valmis 
luopumaan kovin paljon 
vapaa-ajastani. Mieluum-
min vaikka maata mötkö-
tän sohvalla ja katson jotain 
typerää leffaa Netfliksistä 
kuin lähden tylsään koko-
ukseen tai tuulessa ja tuis-
kussa torille toljottamaan 
myyntipöydän taakse. Tai 
lähden kavereiden kanssa 
hurvittelemaan. Tosin heis-
tä suurin osa on leijonia, 
mutta emme me silloin ole 
auttamassa muita, nol-
laammepahan vain hyvän 
olon itsekkäästi itsellemme, 
pidämme hauskaa. Aina ei 
vain jaksa olla leijona.

ENNUSTAN, että leijonien 
määrä lähtee Suomessakin 
vähitellen nousuun. Nyky-
nuoret välittävät aidosti ja 
oikeasti ympäristöstään. 
Toiminnan on vain uudis-
tuttava todella paljon, haet-
tava uusia, erilaisia toimin-
tatapoja. Kokoustaminen 
kokoustamisen päälle ei 
varmasti heitä riveihimme 
tuo, koska se karsii jo 
joukossamme oleviakin. 
Ennustan, että pienet, va-
paamuotoiset tapaamiset 
lisääntyvät, samanhenkiset 
ihmiset klubeissa muodos-
tavat omia ryhmittymiä, 
jotka ideoivat uusi toimin-
tamalleja. Ennustan myös, 
että jääräpäisyys kaikessa 
totutussa pysymisessä vä-

henee, että nuorten mu-
kana tulevat uudet tuulet. 
Ehkäpä kannattaisi tehdä 
kyselykierros vaikka ala-
koululaisille, mitä he omalle 
paikkakunnalleen haluai-
sivat. Lasten suusta tulee 
todella hyviä vinkkejä.

USKON, että lähivuosina 
hyväntekeväisyys lisääntyy, 
kolmas sektori tulee entis-
tä tärkeämmäksi. Uskon 
myös siihen, että klubien 
yhteistyöllä saadaan sellai-
sia, näyttäviä tapahtumia ja 
tempauksia aikaisiksi, että 
niistä uutisointi alkaa kel-
vata printtimediallekin. 

Airi
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Kohti uusia vuosikymmeniä 

LIITON PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Viime vuosi oli juhlavuosi 
monessa asiassa. Tärkeim-
pänä pidin Suomi 100 -juh-
lavuotta. Päätin jo kauteni 
alussa, että en jätä ainut-
takaan tilaisuutta käyttä-
mättä, ettenkö toisi esiin 
isänmaamme juhlavuotta. 
Meitä lioneita Suomessa on 
kaikkiaan 910 klubillista. Ja 
uskon, että lähes jokainen 
klubi on omalla tavallaan 
juhlistanut Suomemme 
syntymäpäivää. Ajatelkaa, 
mikä määrä erilaisia tilai-

suuksia! Nyt menemme 
reippaasti jo toisella vuosi-
sadallamme.
Meidän omalla järjestölläm-
me, Kansainvälisellä Lions- 
klubien järjestöllä, LCI:llä, 
on myös takanaan 100 
vuoden taival. 101. toimin-
tavuosi alkoi juuri. Siis jo 
sata vuotta on kulunut siitä, 
kun vakuutusvirkailija Mel-
vin Jones kutsui 1917 kool-
le samanhenkisiä ystäviään 
ajatuksena perustaa aut-
tamisjärjestö palvelemaan 

apua tarvitsevia. Meidän 
kannattaa olla ylpeitä kuu-
luessamme tähän järjes-
töön, mutta me emme saa 
unohtaa tunnuslausettam-
me ”Me palvelemme”. Mei-
tä lioneita on maailmassa 
jo kohta 1,5 miljoonaa. Jä-
senmäärämme on niin suu-
ri, että kun lähdemme liik-
keelle, se näkyy ja kuuluu.
Tasavuosia täytti myös 
meidän lionien nuorisojär-
jestö LEOT. Olen saanut 
olla mukana joissakin leo-
jen tapaamisissa. Olen kat- 
sellut ja kuunnellut uteli-
aana leoklubien ja leojoh-
tajien toimintaa. He eivät 
juurikaan käytä aikaansa 
byrokraattisiin toimiin ja 
hallinnollisiin kuvioihin. Leot 
ovat siirtyneet juohevasti 
2020-luvulle. Meidän ”uk-
koklubien” olisi syytä ottaa 
mallia siitä, miten sähköisiä 
välineitä voidaan käyttää 
lionstoimintaan. Maailman-
laajuisesti leoilla alkaa 61. 
toimintavuosi.
Women in Lions aloittaa nyt 
31. vuotensa. Suomessa 
on tällä hetkellä lähes 5 000 
naista liittynyt järjestööm-
me. Olemmekin jo pääosin 
luopuneet käsitteistä nais-/
mieslion. Olemme kaikki 
lioneita ja näinhän sen tulee 
ollakin, kun olemme jo täs-

sä asiassa siirtyneet neljän-
nelle vuosikymmenelle.
Lions Quest on ollut mei-
dän lippulaivamme myös jo 
30 vuotta. LQ-koulutusta, 
sen vaikuttavuutta ja te-
hokkuutta on tutkittu mm. 
yliopistotasolla saakka ja 
koulutukseen osallistuneil-
ta on kerätty palautetta. 
Kukaan osallinen ei voi kiis-
tää LQ-koulutuksen vaikut-
tavuutta, mutta nyt olemme 
jäämässä alakynteen, kos-
ka LQ-koulutus koetaan 
liian kalliiksi koulutukseksi. 
Markkinoille tulee jatku-
vasti kilpailevia tuotteita. 
Pärjätäksemme kilpailluil-
la markkinoilla, olemme 
käynnistäneet Lions Quest 
-kehittämisen. Valmista ta-
voitteen mukaan on ensi 
syksynä.
Haluan tähän lopuksi nos-
taa meille kaikille muis-
tutukseksi sen, mikä lop-
pupeleissä on meidän 
Lions-toiminnassamme 
kaikkein tärkeintä. L – I – O 
– N – S = Luovuta – Isän-
maasi – Onnellisempana – 
Nouseville – Sukupolville.
Toivotan piirillenne menes-
tystä uudelle vuodelle!

Tehdään yhdessä!
Erkki Honkala

Suomen Lions-liiton
puheenjohtaja 2017-2018  

Tilaa itselle tai lahjaksi

 -lehti!

65 €
kestotilauksen 1. vuosikerta

(norm. 79 €)

Soittele 040 8337 208
Tarjous voimassa 30.4.2018 saakka.

• pihapuun kaadot
• salaojitukset
• sadevesiviemäröinnit
• routaeristykset
• viherrakentaminen
• pihakiveykset

Soita ja kysy lisää:
044 355 9443
Ratinen

Kesän 2017 parhaat piharemonttien 

ajankohdat myydään nyt!Kesän 2017 parhaat piharemonttien 

ajankohdat myydään nyt!Kesän 2017 parhaat piharemonttien 

ajankohdat myydään nyt!Kesän 2017 parhaat piharemonttien 

ajankohdat myydään nyt!

Soita ja kysy lisää:
044 355 9443 Ratinen

Ilmainen hinta-arvio!

Kesän 2018 parhaat piharemonttien
ajankodat myydään nyt!
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PIIRIKUVERNÖÖRIN PENKILTÄ

Haasteiden edessä
Vanhan tarinan mukaan 
yrityksen johtaja kuvaili 
meneillään olevaa vuotta 
sanalla ”keskinkertainen”. 
Kun joku kuulijoista kysyi 
mitä se tarkoitti, johtaja sa-
noi: ”Tämä vuosi on huo-
nompi kuin viime vuosi, 
mutta se on parempi kuin 
ensi vuosi.” 
Piirikuvernöörin tehtävän 
hieno puoli on, että se jos 
mikä on näköalapaikka. 
Tehtävästä käsin näkee 
mitä lionstoiminta todel-
lisuudessa on. Saahan 
käydä kaikissa klubeissa, 
vierailla tapahtumissa ja 
osallistua kuvernöörineu-
voston toimintaan. Jos 
ajattelemme tätä liikkeen 
perustajien näkökulmas-
ta, tehtävä on suorastaan 
loistava. Saa hyvän kuvan 
piirin tilanteesta ja saa sa-
malla palvella koko liikettä. 
Tässä on myös tehtävän 
raskaus. Jos joku vielä 
ajattelee, että piirikuver-
nööri kulkee klubista toi-
seen juhlittuna sankarina, 
niin on syytä unohtaa se 
kuva. Piirikuvernööri saa 
päivänvastoin kantaakseen 
kaikki ne surut ja murheet, 
joita klubeissa esiintyy.

Klubien haasteet ovat mo-
nenlaiset. Suurin on jäsen-
kato. Tiedän varsin hyvin, 
ettei kyseessä ole uusi ilmiö 
Suomessa. Se on siksi suu-
rin haasteemme. Jäsenten 
keski-ikä on varsin korkea, 
se kertoo siitä, että uusia 
jäseniä ei ole tullut niiden 
tilalle, jotka ovat nukkuneet 
pois. Piirikuvernööri näkee 
tilanteen reaaliaikaisesti, 
mutta voi tehdä tilanteelle 
aika vähän.
Kun suuri haaste on täl-
lainen, meillä ei ole varaa 
huonoon klubihenkeen. Ko- 
koustemme alussa laulam-
me ”Leijonahenki on meille 
tärkeää, Leijonahenki se 
meitä yhdistää”. Nyt jos 
koskaan on aika ottaa tämä 
säe todesta. Se tarkoittaa 
käytännössä, että klubien 
sisäiset riidat on syytä lo-
pettaa. Niitä on valitettavan 
paljon. Joskus nämä ovat 
kestäneet vuosikausia. Jo-
kainen meistä tajuaa, että 
riitaisessa klubissa jäsenet 
eivät viihdy. Ristiriitojen 
selvittely ei suju helposti 
ja se vaatii aikaa. Silti se 
on mahdollista. Jos hyvää 
tahtoa klubissa on, niin pii-
rin virkailijoilta saa varmasti 
apua. 

Kun mahdolliset riidanai-
heet on saatu pois häirit-
semästä, on edessä uusi-
en jäsenien hankkiminen. 
Tärkein kysymys jokaiselle 
lionsjäsenelle on: ”Minkä-
laiseen klubiin tahtoisin itse 
kuulua?”  Kun klubi on siinä 
kunnossa, että itse viihtyy, 
niin voi helposti pyytää ka-
verinsa mukaan. 
Ei ole tärkeämpää tehtävää 
kuin palvella lähimmäisi-
ään. Tähän kaikki lionstoi-
minta tähtää. Onhan sanot-
tu, että kyky tehdä työtä ja 

rakastaa on ihmisen tun-
nusmerkki. Työ tässä tar-
koittaa sekä ansiotyötä että 
vapaaehtoistyötä.  Kaikkein 
tärkein kokemus lionstyös-
sä on varmaan se, että 
oppii luottamaan klubinsa 
jäseniin. Yhdessä olem-
me voimakkaita, yhdessä 
saamme aikaan merkittäviä 
asioita, yhdessä muutam-
me maailman paremmaksi 
paikaksi elää.

Tuula Väätäinen                                                                                                                 
piirikuvernööri 

Kiuruveden 
Iskelmäviikko
18.-22.7.2018

www.iskelmaviikko.fi

Matkamessutarjous: 

WWW.LIPPUTOIMISTO.FI

Liput ja passit ostat kätevästi netistä:

Iskelmäpassit 78€/kpl (norm. 95€)
Tarjous voimassa 31.1.2018 saakka. 
Ennakkohinnat voimassa 31.5. saakka. 
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TARJOLLA RITVA

Namaste (hei) K-piirin leijonat ja puolisot 
Puolitoista vuotta on nyt 
kulunut varapiirikuvernöö-
rinä ja aika on mennyt kuin 
siivillä. Klubivierailuja olen 
tehnyt tänä aikana lähes 
puoleen piirimme klubeis-
ta. Sain toki tutustua jo 
aiemmin Hannuni kaudella 
pääosaan klubeista, mutta 
tällöin enemmänkin sivus-
taseuraajana.  Kuten olen 
aiemminkin kertonut, kaik-
ki klubivierailut ovat olleet 
mieleenpainuvia; jokainen 
klubi on erilainen, jokaisella 
klubilla on oma henki ja niin 
pitääkin olla. Kiitokset kai-
kille klubeille upeista kuu-
kausitapaamisista ja vie- 
raanvaraisuudesta.

Seuraavallakin kaudella 
meillä piirissämme haas-
teita riittää. Piirimme jäsen-
määrän kehityksen kään- 
täminen positiiviseksi vaa-
tii meiltä kaikilta innos-
tusta ja rohkeutta pyytää 
uusia, aktiivisia jäseniä 
joukkoomme. Kysy yhtä 
-teema pätee edelleen. 
Katsokaamme lähipiiriim-
me, mutta katsokaamme 

rohkeasti ja ennakkoluulot-
tomasti myös kauemmas. 
Tästä hyvä esimerkki löytyy 
toisaalta tästä lehdestä.

Meitä naisleijonia on pii-
rimme jäsenmäärästä noin 
18 %. Se on alle piirien 
keskimääräisen tason. Pii-
rimme tulevaisuus on ni-
menomaan naisjäsenten 
määrän kasvussa. Se ei 
toki tarkoita sitä, että mies-
jäsenten määrä saisi su-
pistua, vaan uudistumista 
ja kasvua tulisi tapahtua 
myös miesjäsenistössä. 
Pienimmillä paikkakunnilla 
yhteisklubi on ainoa mah-
dollisuus säilyttää klubin 
elinvoima. Loistavia koke-
muksia miesklubin muut-
tumisesta yhteisklubiksi on 
piirissämme viime vuosilta 
useita. Erityisesti innostan 
klubien naisjäseniä ole-
maan aktiivisia uusien jä-
senten hankinnassa.

Toinen suuri haaste piiris-
sämme on ensi kaudella 
järjestettävä kansainväli-
nen nuorisoleiri. Leiri pide-

Laserleikkaus - Linssileikkaus - Kaihileikkaus
Tutustu palveluihimme   www.medilaser.�
(Meillä puhelimeen vastaa aina asiantuntija.)

NÄET KYLLÄ ERON.

“Enää ei ole silmälasit hukassa ja mikä parasta,

naura repliikeilleni. Kiitos Medilaserin!”

ESKO ROINE

tunnistan katsomosta ne katsojat jotka eivät

tään Rautavaaran Metsä-
kartanolla, jonne saapuu 
noin 30 nuorta eripuolilta 
maailmaa. Leiri on elokuun 
alussa, mutta ennen sitä 
nuorille tulee meidän löytää 
isäntäperheet piiristämme 
kahden viikon ajaksi. Kan-
nustan teitä todellakin ot-
tamaan nuoria koteihinne. 
Kaksi nuorta samassa per-
heessä antaa oivan mah-
dollisuuden myös nuorille 
tutustua toisiinsa ennen 
varsinaista leiriä. Käykääpä 
katsomassa leirin kotisivu-
ja. Linkki löytyy piirin koti-
sivuilta, josta löytyy myös 
isäntäperhehakemus.

Ensisijaisesti piirimme klu-
bit tekevät hyvää omal-
la kotiseudullaan, mutta 
muistetaan myös, että 
olemme osa kansainvälistä 
järjestöä, joka auttaa myös 
kaukana olevia, useimmiten 
erilaisten katastrofien uhre-
ja. Kannustan myös kaikkia 
piirimme klubeja hankki-
maan oman kummilapsen 
Sri Lankasta. Monella pii-
rimme klubilla sellainen toki 

jo on, mutta pienellä vuosit-
taisella avustuksella saam-
me useamman varattoman 
nuoren opiskelemaan itsel-
leen hyvän ammatin. 

Kansainvälisyyttä on myös 
osallistuminen järjestömme 
vuosittaiseen kansainvä-
liseen vuosikokoukseen. 
Olipa juhlavaa saada olla 
mukana viime kesänä Chi-
cagossa, kun vietimme jär-
jestömme 100-vuotissyn-
tymäpäivää sen perustajan 
synnyinsijoilla. Kaupun-
gissa oli 31.000 leijonaa 
ympäri maailman yli 200 
eri maasta. Kannustan tei-
tä kaikkia osallistumaan 
mahdollisuuksien mukaan 
näihin upeisiin tapahtumiin, 
ellei vielä ensi kesänä Las 
Vegasissa niin viimeistään 
2019 Milanossa.

Näillä ajatuksilla K-piirin 
leijonia ja puolisoita terveh-
tien

Ritva Korolainen
piirikuvernööriehdokas
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TARJOLLA ERKKI

Piirikuvernööriputkessa olevan mietteitä☺

Kauteni on jo puolessa vä-
lissä, kun näitä havaintoja 
kirjoittelen. Toiminta alkoi 
heinäkuussa todella vauh-
dikkaasti oman klubini tal-
koiden merkeissä. Tällä 
kaudella toimin myös LC 
Virtasalmen presidenttinä   
(3. kerta), mikä luo vauhtia 
hyvän tekemiselle. 
Rakensimme talkoilla Vir-
tasalmen koululle ulkolii-
kuntapaikkoja välineineen. 
Vastuullani oli kyseiset tal- 
koot sekä syksyn nuori-
sokonsertti Pieksämäen 
Veturitallissa. 
Tämä konsertti järjestettiin 
alueen yhdeksän klubin 
kanssa yhdessä, mistä kii-
tos mukana olleille klubeil-
le.
Myös Pieksämäen kau-
punki ja muutamat elinkei-
noelämän yritykset olivat 
kiitettävästi konserttia  tu-
kemassa, kiitos siitä myös 
heille.
Benjaminin konsertti oli on-
nistunut, yli viisisataa nuor-
ta mukana tapahtumassa, 
siihen oli hyvä kohdentaa 

vaikka PuSu-palautteita.
Klubivierailuja olen suorit-
tanut, minkä aikataulu on 
sallinut, mutta muutama 
vierailu jäi  kevätkaudelle.
Nämä klubivierailut ovat to-
della mieluisia, siinä pääsee 
näkemään kuinka kentällä 
toimitaan hyvän eteen.
Näistä vierailuista piiriku-
vernööritiimi saa klubeilta 
vahvistusta piirin hallinnon 
toimintaan. Tämä on myös 
yksi tärkein toiminto tässä 
lionstyössä.
Vierailu avartaa näkemään 
kuinka monipuolista ja ak-
tiivista klubien toiminta pii-
rissämme on. Vastaanotto 
klubeissa on ollut lämmin-
henkistä, kuten myös kes-
kustelu vierailun aikana. 
Muutamissa klubeissa on 
ollut uuden lionin vastaan-
otto illan aikana.                                                                                            
Kaikilla klubeilla on suori-
tettu aktiviteettejä kuukau-
sittain, vaikka se ei näy kan-
sainvälisillä sivuilla. Klubien 
täytyisi merkitä kuukausit-
tain aktiviteettitunnit sekä 
niiden vaikutukset kansain-

MA - PE  9 - 18
LA  9 - 14

SU JA JUHLAPYHINÄ 12 - 15

JUANKOSKEN APTEEKKI
PALVELEE

välisille MyLCI-sivuille. Kun 
opimme merkitsemään 
mitä teemme niin näemme, 
kuinka paljon olemme hy-
vän eteen ponnistelleet ja 
kuinka suuri on sen vaiku-
tus ollut.
Tämä kauden aikana ta-
pahtuva toiminta, vierailut, 
kokoukset, juhlat, valta-

kunnan tilaisuudet ym. ovat 
antaneet minulle paljon op-
pia lionstoimintaan. Mitä 
enemmän teemme yhdes-
sä, sitä enemmän saamme 
hyvää vietyä eteenpäin. 
Hyvää kevättä leijonat !

Erkki Lappi
1. varapiirikuvernööri-

ehdokas
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TARJOLLA PETRI

2.varapiirikuvernööriehdokas Petri Lappi

Olen syntynyt Pieksämäel-
lä 12.4.1970 eli olen reipas 
48-vuotias ”nuorukainen”.
Pieksämäellä asuin elämä-
ni ensimmäiset 12 vuotta. 
Isäni muuttaessa työn pe-
rässä pääkaupunkiseudulle 
80-luvun alkupuolella, oli 
muunkin perheen  muutet-
tava mukana. Peruskoulu 
sekä ammattikoulu tulivat 
siellä käydyiksi. 
Koulun jälkeen ehdin olla 
töissä Etelä-Suomessa viisi 
vuotta, kunnes silloisessa 
elämässä tapahtui suuria 
muutoksia, tuli avioero, jo-
ten päätin lähteä lomalle 
huilaamaan vanhalle koti-
seudulleni eli Pieksämäelle. 
Siellä kohtalo otti ohjat kä-
siinsä ja tapasin nykyisen 
vaimoni Tatjaanan, jonka 
kanssa olemme pian taival-
taneet 25 vuotta, papinkin 
aamenesta on kulunut pian 
20 vuotta. Meille syntyi 
vuonna 2007 poika, joka 
sai kasteessa nimen Wer-
neri. 
Etelä-Suomessa ensimmäi-
sessä avioliitossani syntyi 
tytär Rosa vuonna 1990, 
jolla on 2-vuotias tytär, jo-
ten olen myös pappa.

Erinäisiä koulutuksia olen 
käynyt työn ohella, mm. 
Toimitusjohtajakurssi 2011-
2012, Kansainvälinen hit-
sausneuvoja ( IWS ) 2014, 
EN1090 kurssi 2014, Ktek 
2016 / EN1090 koulutus 
2013-2014 ja muita yritys-
toimintaan liittyvät koulu-
tukset. 

Työura jatkui appiukkoni 
Ekin firmoissa, Ekin Muo-
vi Oy:ssä sekä RST-Lapit 

Oy:ssä, joissa olen toimi-
nut erilaisissa tehtävissä 
tuotannossa ja esimiehenä. 
Tällä hetkellä olen RST-La-
pit Oy:n toimitusjohtaja.

Virtasalmen lonsklubiin lii-
tyin kaudella 2000-2001, 
joten 18. vuosi  järjestöm-
me jäsenenä on menossa. 
Olen toiminut klubissamme 
kaksi  kertaa presidenttinä 
ja sihteerinä sekä muissa 
klubimme viroissa. Tällä 
kaudella olen klubimme 
webmaster. Se tehtävä on 
kestänyt muiden virkojen 
ohella jo monta kautta. Pii-
rihallituksessa on nyt me-
nossa toinen kausi, viime 
kaudella toimin IV alueen 
1. lohkon puheenjohtajana 
ja tällä kaudella IV alueen 
puheenjohtajana.

Elämäni varrella olen se-
lättänyt monet ongel-
matilanteet. Olen valmis 
toimimaan nopeasti muut-
tuneissa tilanteissa. Tulen 
toimeen hyvin erilaisten ih-
misten kanssa. Olen reipas 
ja rempseä savolainen, joka 
varmasti hoitaa kunnialla 
oman leijonapestinsä.

Haluan olla aktiivinen lion 
ja olen valmis asettumaan 
2. varapiirikuvernöörin vir-
kaan ehdokkaaksi. 
Minusta on tärkeää pistää 
hyvä kiertämään ja lions-
järjestön jäsenenä olenkin 
saanut olla monissa hyvis-
sä jutuissa mukana vuosien 
varrella. 

Petri Lappi
2. varapiirikuvernööri-

ehdokas

Laatua lujitemuovista 
 jo yli 36 vuoden ajan !

tatjaana.lappi@ekinmuovi.fi

www.ekinmuovi.fi

           

Kauniin luonnon keskellä Virtasalmella 
sijaitsee yrityksemme

p.020 78 11700
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LIONS K-PIIRIN TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2016-2017

PIIRIKUVERNÖÖRIN YHTEENVETO KAUDESTA
YLEISTÄ
Kausi 2016 – 2017 oli K-piirin 48. toimintakausi. Lions-järjestön kansainvälisenä presidenttinä toimi yhdysvaltalainen 
Bob Corlew, Suomen Lions-liiton puheenjohtajana Heikki Hemmilä (LC Ylivieska) ja K-piirin piirikuvernöörinä Reijo 
Lyttinen (LC Kuopio/Päiväranta).

Kausi 2016-2017 oli lionstoiminnan 99:s toimintavuosi ja tuli kuluneeksi 66 vuotta lionstoiminnan saapumisesta Suo-
meen; tuolloin perustettiin ensimmäinen lionsklubi, Lions Club Helsinki-Helsingfors. Toinen merkkipäivä oli 24.10.2016, 
jolloin Suomen Lions-liitto ry saavutti 66 vuoden iän. Kotimainen teema oli Tue nuorta itsenäisyyteen - Stöd unga till 
självständighet.
 

Kauden teemat olivat:

Kansainvälinen teema:

Valloitamme uusia vuoria

Kotimainen teema:
Tue nuorta itsenäisyyteen

Puheenjohtajan (CC) teema:
Ole rohkea - Ole Leijona

Piirikuvernöörin teema:
Yhdessä yhteisiin päämääriin

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

Kansainvälisessä vuosikokouksessa Fukuokassa oli 16 leijonaa K-piiristä.
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Kausi alkoi kesäkuussa Japanissa Fukuokassa piirikuvernöörivalmennuksella 21.-24.6.2016 sekä 24.-28.6.2016 Lions 
Club Internationalin (LCI) 99.vuosikokouksella. Kuvernöörivalmennukseen sekä vuosikokoukseen osallistui piiristämme 
DGe Reijo Lyttinen (puolisonsa Pirjo Järven kanssa).                                                                                       
Vuosikokouksessa valittiin kansainväliseksi presidentiksi Robert ”Bob” E. Corlew (puoliso Diane) USA:sta, 1. varapre-
sidentiksi Naresh Aggarwal (puoliso Navita) Intiasta ja 2. varapresidentiksi Gudrun Björt Yngvadottir (puoliso Jón Bjarni 
Þorsteinsson) Islannista.
Kauden 2016-2017 toimintasuunnitelma oli varsin yksityiskohtainen. Ilahduttavaa oli kauden päätyttyä ja yhteenvetoa 
tehtäessä huomata, että suunnitelmat toteutuivat muutamaa pientä poikkeusta lukuun ottamatta. Kaikkiin tavoitteisiin 
ei silti päästy. Jäsenmäärä supistui piirissämme kaikista ponnistuksista huolimatta. Vaikka klubit saivat yli seitsemän-
kymmentä uutta käsiparia lionstyöhön, oli poistuma vielä suurempi. Kauden lopussa menetimme myös yhden klubin. 
Onneksi kuitenkin osa lakkautetun klubin jäsenistä siirtyi muihin klubeihin. Klubivierailuilla oli hyvä mahdollisuus tutustua 
klubien toimintaan ja tutustua piirin jäsenkuntaan. Klubien vuosijuhlat olivat myös hienoja yhdessäolon tapahtumia, jot-
ka ovat jääneet mieleen. Kiitos kaikille piirin jäsenille ja klubeille, olette tehneet hyvää työtä lionstoiminnan hyväksi.

Piirin hallinto
Piirihallitus toimi seuraavassa kokoonpanossa (suluissa puoliso):

Reijo Lyttinen (Pirjo Järvi) piirikuvernööri LC Kuopio Päiväranta
Tuula Väätäinen (Göran Ekroth) 1. varapiirikuvernööri LC Varkaus Justiina
 Ritva Korolainen (Hannu Nyman) 2. varapiirikuvernööri LC Iisalmi Yläsavottaret
Hannu Nyman (Ritva Korolainen) edellinen piirikuvernööri LC Iisalmi Koljonvirta
Airi Leskinen (Pekka) piirisihteeri/rahastonhoitaja LC Iisalmi Yläsavottaret     

I alue (Pj. 2. VDG Ritva Korolainen)
Leena Pietikäinen (Esko) 1. lohkon puheenjohtaja LC Kiuruvesi Helmiina
Pekka Kokkonen (Marja Junno) 2. lohkon puheenjohtaja LC Iisalmi Koljonvirta
Rauno Ovaskainen 3. lohkon puheenjohtaja LC Rautavaara
II alue (Pj. 2. VDG Ritva Korolainen)
Heikki Konttinen 1. lohkon puheenjohtaja LC Siilinjärvi
Jyrki Viitanen (Inkeri) 2. lohkon puheenjohtaja LC Karttula
III alue (Pj. 2. VDG Tuula Väätäinen)
Lauri Huittinen (Anneli) 1. lohkon puheenjohtaja LC Kuopio
Hannu Smolander 2. lohkon puheenjohtaja LC Tuusniemi
IV alue (Pj. 1. VDG Tuula Väätäinen)
Petri Lappi (Tatjaana) 1. lohkon puheenjohtaja LC Virtasalmi
Jukka Pekkinen 2. lohkon puheenjohtaja LC Varkaus

Piirihallituksen puhe- ja äänivaltaisina jäseninä (piirihallituksen päätöksellä) toimivat lisäksi seuraavat toimikuntapuheen-
johtajat:

Hannu Nyman (Ritva Korolainen) IPDG                          LC Iisalmi Koljonvirta
Airi Leskinen (Pekka) viestintä/Savon Leijona LC Iisalmi Yläsavottaret
Pekka Leskinen (Airi) Sisäinen viestintä LC Iisalmi
Pirjo Järvi (Reijo Lyttinen)  puolisotoiminta LC Iisalmi Yläsavottaret
Hannu Halonen (Eija) koulutus (GLT) LC Kuopio Kalakukko
Hannu Järvinen (Salme Hellberg) nuorisovaihto LC Pieksämäki MLK
Merja Ikonen (Ari Leväinen) Lions Quest LC Varkaus Justiina
Pekka Saarikko Leo-toiminta LC Rautalampi Malvi
Urho Karhu (Seija) Punainen Sulka LC Rautalampi Malvi
Martti Törrönen (Ritva) ARS LC Rautalampi
Pekka Järvelä (Leena) LCIF LC Kuopio Päiväranta
Onni Piippo  LCI 100 vuotta LC Iisalmi Porovesi

Edellä mainituista IPDG Hannu Nyman toimi myös PDG ja kunniatoimikunnan puheenjohtajana, ZC Pekka Kokkonen 
toimi piirin webmasterina, 2. VDG Tuula Väätäinen vastasi Nenäpäivä-kampanjasta ja DC Pekka Saarikko toimi Sri Lan-
kan Lions-ystävien piirivastaavana.
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Toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat:

Osmo Tirkkonen toiminnantarkastaja LC Kuopio
Elina Pallonen-Eriksson toiminnantarkastaja LC Kuopio Canth
Jenni Hakkarainen varatoiminnantarkastaja LC Kuopio Siskotyttö
Sirkku Saarelainen varatoiminnantarkastaja LC Kuopio Canth

KLUBIT JA JÄSENISTÖ

Kauden alkaessa K-piiriin kuului 59 klubia ja päättyessä 58 klubia. Kauden lopussa näistä seitsemän oli naisklubeja, 19 
yhteisklubeja ja 32 miesklubeja. Naisklubien määrässä ei tapahtunut muutoksia. Sen sijaan yhteisklubien määrä kasvoi 
2 klubilla ja vastaavasti miesklubien määrä supistui. Piirin klubeista kauden alussa ja lopussa 12 oli alle 20 jäsenen ns. 
pientä klubia.
Piirin klubeissa oli jäseniä kauden alkaessa 1.549. Heistä naisia oli 269 eli 17,4 %. Kauden aikana klubeista erosi 101 
jäsentä ja niihin otettiin uusia jäseniä 71, joten piirin jäsenmäärä supistui 30 jäsenellä. Poisnukkuneita lionsjäseniä oli 
kauden aikana 12.
Kauden päättyessä jäsenmäärä piirin klubeissa oli 1.519. Heistä naisjäseniä oli 278 eli 18,3 %. Vaikka piirimme jäsen-
määrä supistuikin, oli supistuma pienempi kuin muissa piireissä. Vain kolme piiriä ylsi positiiviseen jäsenkehitykseen.

Kokoukset
Piirihallitus kokoontui kauden aikana neljä kertaa:

10.9.2016 Iisalmi, Raatihuone
30.11. 2016 Leppävirta, Vesileppis
28.2.2017  Rautalampi, Ropolan Kartano
22.4. 2017 Kuopio, Hotelli Iso Valkeinen

Suomen Lions-liiton vuosikokous pidettiin Joensuussa 9.-12.6.2017, jossa piirimme klubit olivat varsin hyvin edustet-
tuina.

Iltajuhlaa vietettiin IsoValkeisessa. Piirikuvernööri Reijo Lyttinen piti alussa pienen kiitospuheen.
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Muut tapahtumat
Kertomuskaudella piirin järjestämillä tapahtumilla oli yhteinen nimittäjä edellisen kauden mukaan – Innostajaiset.
Kausi käynnistyi 27.8.2016 koko piiriä koskevilla Innostajaisilla Pohjois-Savon opistossa.

Alueinnostajaiset
- 26.10.2016 IV Alue,  Hotelli Oscar, Varkaus
- 27.10.2016 III Alue, Kuopio, Bar & Kafe Asema 
- 20.1.2016 I Alue, Iisalmi, Autoliike Pörhö
- 21.1.2016 II Alue, Siilinjärven Vuorela, Kunnonpaikka
- 23.2.2017 IV Alue, Hotelli Savonsolmu, Pieksämäki
- Pienten klubien innostajaiset pidettiin Kuopiossa, Hotelli Iso Valkeisessa, 25.10.2016

Virkailijavalmennukset                                                                                                                                    
- 27.8.2016 Pohjois-Savon opistossa (presidentit, sihteerit, rahastonhoitajat, alue -ja lohkon pj:t)                
- 25.10.2016 Pienten klubien Innostajaiset pidettiin Kuopiossa, Hotelli IsoValkeinen                         
- 28.3.2017 Lohkon puheenjohtajien tapaaminen (toimivat + uudet) Hotelli IsoValkeinen                                         
- 28.3. 2017 Uusien jäsenien ja kummien info, Kuopio, Hotelli IsoValkeinen                                    
- 22.4.2017 Hotelli IsoValkeinen/Vuosikokous (presidentit, sihteerit, alueen -ja lohkon pj:t)

Aktiviteetit
PALVELU JA VARAINHANKINTA

Anna tukesi nuorisolle – arvat
Klubeihin tulleista arvoista piiristämme palautettiin 256 arpaa 1660 kpl:sta, mikä on 15,4 %. Meidän 59 klubista 11 on 
palauttanut joko kaikki tai osan arvoista, mutta olemme kaikista piireistä kuitenkin 5. sijalla. Paras piiri on H 9,8 %, toi-
sena M 12,8 % kolmantena O 12,9 %, kun meidän palautusprosentti oli 15,4. Voittoja on tähän mennessä lunastettu: 
Helkama-sähköpyörä 3 kpl, Jopo- 24” polkupyörä 30 kpl, retkikiikari 24 kpl, veitsisettiä 22 kpl, tomaattiveitsi + tuubipu-
ristin 120 kpl ja pellavatuote 112 kpl, yhteensä 311 voittoa, joista 20 lunastettu piirimme alueelle.

Joulukortit:
Joulukortteja klubit välittivät aiempien vuosien tapaan. K-piirin klubit tilasivat 10420 korttia ja maksoivat niistä 5746 
euroa, sama summa jäi klubien käyttöön.

Liiton pääsihteeri Maarit Kuikka osallistui piirimme vuosi-
kokoukseen.

Piirin vuosikokouksen ja iltajuhlan välissä laulettiin kara-
okea ja kuultiin myös sahansoittoa.
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Nenäpäiväkeräys
K-piiri kolmas Nenäpäivä-keräyksessä                                                                                           
Osa K-piirin klubeista osallistui Nenäpäivä-keräykseen.                                                      
Nenäpäivä-kampanja oli 27.10.-13.11.2016 ja varsinainen Nenäpäivä oli 11.11.2016.                                                                                  
Tällä kaudella ei Lions-liitto ollut mukana keräyksessä.                                                                 
Osa K-piirin klubeista halusi kerätä varoja maailman köyhimmille lapsille.

Osallistujat ja tulokset                                                                                                          
LC Kiuruvesi Niva  1193,49 €                                                                     
LC Kuopio    463,85 €                                                                       
LC Kuopio Snellman    503,00 €                                                                        
LC Virtasalmi    217,15 €                                                         
Keräystulos yhteensä                   2.377,49 €

Punainen Sulka -keräys
Piirin klubit ovat keskittyneet Punainen Suka -keräykseen monin eri tavoin. On myyty tuotteita, käytetty syntymäpäivän 
tuomia onnittelurahoja, järjestetty konsertteja ja eri tilaisuuksia, tehty omia tuotteita, joita sitten myyty jne. Näin on saa-
tu kartutettua klubin Punaisen Sulan tiliä ja keräyksessä moni klubi yltää tavoitteeseensa jopa sen ylittäenkin. K-piirin 
klubit ovat osallistuneet kaikista piireistä aktiivisimmin, vain pari klubia ei ole mukana. Myös keräystavoitteissa olemme 
kärkisijalla kertymällä liki 50 %, keskikertymä on noin 45 %. Slogan on ”Tue nuorta itsenäisyyteen”. – Syrjäytymisen 
estäminen, päihteettömyys, elämänhallinta ja mielenterveys, keräyksen tavoitehan oli 5 milj. euroa, jolla näitä ongelmia 
voidaan auttaa.                                                                      
On myös muistettava, että klubeille palautetaan hakemuksesta 25 % keräämästään summasta käytettäväksi oman 
paikkakunnan nuorisotyöhön.

NUORISO

Lions Quest
Toimintakauden 2016-2017 Innostajaisiin saimme kannustavan vieraan, Lions Quest -työryhmän pj. Raija Forssin. Hän 
kertoi, että on menossa Lions Questin 25. juhlavuosi. Raija kannusti klubeja osallistumaan opettajien LQ- koulutuksien 
sponsorointiin. Meidän oma K-piirin Lions Quest -kouluttaja Sirpa Kannisto johdatteli meitä liikuntaseuroille ja opettajille 
tarkoitettujen koulutuksien tutustumisleikkeihin. Lions Quest on leijonien oma ohjelma ”Elämisen taidoista”. K-piiriin oli 
suunniteltu 5 eri koulutusta. Koulutuksista toteutui vain yksi. Punainen Sulka vei klubien rahat ja opettajien digi-koulu-
tusbuumi vei koulutettavat opettajat. Kuopiossa helmikuussa Lions Quest -peruskurssille osallistui 19 opettajaa.

Vastuu on meidän                                                                                                                                                            
Lasten turvalliseen netin käyttöön opastava kampanja. Klubit tilasivat ja jakoivat alakoulujen kolmasluokkalaisille ja hei-
dän vanhemmilleen Vastuu on meidän -opasvihkoja.

Hymypatsas-toiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten sosiaalisten taitojen vahvistaminen, hyvän ilmapiirin luomi-
nen ja kiusaamisen ehkäiseminen. Hymy-veistoksen saaja valitaan oppilaiden äänestyksen perusteella 6. luokalla. Eri 
paikkakuntien (esim. Iisalmi, Varkaus ja Kiuruvesi) lionsklubit tilasivat yhteistuumin Hymy-veistokset ja lahjoittivat ne 
paikkakunnan kouluille.

Nuorisovaihto
Lions-nuorisovaihto on edelleen merkittävä aktiviteetti K-piirin alueella.

Piiristämme lähti eripuolille maailmaa 15 tyttöä! Yhtään poikaa ei ollut hakijoiden joukossa. Kohteina olivat: Australia, 
Etelä Afrikka, Hollanti, Hong Kong, Irlanti, Islanti, Italia, Norja, Puola, Saksa, USA  ja Uusi Seelanti. Meille saapui vas-
taavasti neljä nuorta.

Vuoden 2018 kansainvälisen Nuorisoleirin valmistelut on aloitettu ja paikaksi valikoitui Rautavaaran Metsäkartano.

Leo-toiminta
Piirissämme ei toimi Leo-klubia, eikä sellaisen perustamiseen tähtääviä toimenpiteitä suoritettu kertomuskauden aika-
na.
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Rauhanjulistekilpailu
Rauhanjulistekilpailu kannustaa 11-13-vuotiaita nuoria 
miettimään rauhan merkitystä, miten ilmaista se taiteelli-
sesti ja jakaa samalla heidän omat ainutlaatuiset käsityk-
sensä rauhasta muiden kanssa. Toimintakaudella 2016-
2017  teemana oli ”Rauhan juhla”. K- piirin parhaaksi 
työksi valittiin Varkauden Kuoppakankaan koulun Lilian 
Widgrenin työ. Sponsorina toimi LC Varkaus Justiina.

Lahjoitus pohjoissavolaisille nuorille
Saimme merkittävän lahjoituksen eli  5.320 € Pohjois-Sa-
von Osuuspankilta pohjoissavolaisille nuorille.  Summa 
tullaan jakamaan lahjoittajan toivomuksen mukaisesti.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

LCI 100 vuotta
Satavuotisjuhlan palveluhaasteemme oli kannustaa lioneja palvelemaan yli sataa miljoonaa ihmistä satavuotisjuhlan 
aikana hankkeilla, joissa keskitytään nuoriin, nälkään, näkökykyyn, ympäristöön ja diabetestoimintaan. Tavoitteeksi klu-
beille on annettu järjestää vähintään yksi palveluprojekti kullakin toiminta-alueella.
Satavuotisjuhlan jäsenpalkinnoilla kunnioitetaan lioneja jäsenkunnan ja palvelumme vaikutuksen kasvattamisesta – jo-
kainen lion palvelee vuosittain 50 ihmistä. Tavoitteeksi on annettu lisätä klubeihin kolme uutta jäsentä.
Satavuotisjuhlan perintöprojektit antavat klubeille tilaisuuden vahvistaa siteitään yhteisöön ja lisätä näkyvyyttään anta-
malla pysyvän lahjan paikkakunnalle. Tavoitteeksi on annettu toteuttaa vähintään yksi perintöprojekti.
Monet piirimme klubeista ovat toteuttaneet näitä tavoitteita, järjestäen konsertteja ja keräyksiä paikkakuntansa nuorten 
auttamiseen.
Myös monet klubit ovat joko yksin tai yhdessä suunnitelleet paikkakuntansa hyväksi perintöprojekteja, jotka pääosin 
toteutuvat ensi kauden aikana.

LCIF
Melvin Jones -juhlalounas oli Hotelli IsoValkeisessa. Mukana 61 osallistujaa. Juhlapuheen piti PCC Jari Rytkönen. Klubi-
en LCIF:n tileillä on talletuksia tällä hetkellä 10.192,60 $. LCIF:n tilille on tällä kaudella maksettu 3.310 $. Piiriin on saatu 
tämän kauden aikana 6 uutta Melvin Jones -jäsentä:

Merja Ikonen LC Varkaus Justiina 
Mauri Huttunen LC Kuopio Päiväranta
Eero Heinonen LC Kiuruvesi
Ilmari Karppinen LC Iisalmi Koljonvirta
Risto Pehkonen LC Iisalmi
Sakari Kinnunen LC Iisalmi

Sri Lankan Lions -ystävät
K-piirissä oli kauden lopussa Sri Lankan Ystävien seuran henkilöjäseniä 22 ja klubijäseniä 4.                      
Lisäksi LC Lapinlahti Viertäjien puolisot ovat maksaneet 100 euroa.                                            
Ratnapuran silmäsairaalan lisätilojen rakennustyöt ovat hyvällä mallilla. Myös kummilapsitoiminta on suosittua.

MUU TOIMINTA

ARS
Arne Ritari -säätiö eli tuttavallisemmin ARS, saa varoja toimintaansa säätiön adresseista sekä Lions-ritarin arvonimistä. 
Kauden aikana ARS-adresseja hankittiin klubeihin yhteensä 509 kappaletta.  

AR-Killan jäsenyys eli Lions-ritarin arvo on merkittävin kotimainen palkitseminen ansiokkaasta lionstyöstä. Kertomus-
kauden aikana piirin klubit hankkivat yhdeksän Lions-ritarin tunnustusta:

Rauhanjulistekilpailun voitti Lilian Vidgren.
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Risto Ryynänen  LC Siilinjärvi Kassarat                                                                                                                           
Risto Salko  LC Varkaus Koskenniemi
Seppo Latvala LC Kuopio Veljmies                                                               
Seppo Martiskainen                                      LC Kuopio Snellman                                                               
Anssi Merenheimo LC Kiuruvesi                                                                  
Veli-Matti Pulkka         LC Iisalmi                                                             
Pauli Piirainen                                  LC Kuopio Kallavesi                                                
Pentti Sinkkilä LC Suonenjoki Soittu                                                              
Raimo Naumanen PRO Ritari LC Kuopio Päiväranta

Apurahaa myönnettiin tällä kaudella 20 970 € seitsemälle klubille seuraavasti:

LC Tuusniemi 3 490 € (50 % ja 30 %)                                                                      
LC Iisalmi Porovesi (LC Iisalmi) 5 000 € (50 %)                                                                                     
LC Kuopio 850 € (30 %)                                                                               
LC Virtasalmi 5 000 € (30 %)            
LC Kuopio Päiväranta 4 400 € (50 %)                                                                              
LC Rautalampi Malvi 1 500 € (50 %)                                                                               
LC Keitele 730 € (50 %)

Savon Leijona 2017
Savon Leijonan päätoimittajana oli edelleen Airi Leskinen LC Iisalmi Yläsavottarista. Lehti jaettiin klubeille aluepuheen-
johtajien ja lohkareiden toimesta maaliskuussa.                                         
Paino- ja sivunvalmistuskulujen jälkeen tuotto nuorisoleiritilille oli 6.812,20 €, mikä on 711,80 € pienempi kuin vuonna 
2016. Tämä selittyy sillä, että edelliskaudella kaksi klubia oli maksanut laskut kaksi kertaa eli yhteensä 900 euroa. Taval-
laan siis tulos olikin melkein 200 euroa edellisvuotta parempi.                                                                                                                   
Tänä vuonna lehteen hankki ilmoituksia 31 klubia. Ilmoitushankinnan voitti LC Virtasalmi, heidän myyntinsä oli 300 €.

Palkitsemiset
Kauden 2015-2016 piirikuvernöörin myöntämät 100 %:n presidentin ansiomer-
kin saivat presidentit:
Kari Halonen LC Iisalmi
Timo Sonninen LC Iisalmi Porovesi
Paula Oksman LC Iisalmi Yläsavottaret
Kaisa Kämäräinen LC Kiuruvesi Helmiina
Leif Salenius LC Kuopio
Anita Hakaoja LC Kuopio Päiväranta
Jari Smolander LC Kuopio Snellman
Kalle Savolahti LC Pieksämäki MLK
Tuula Vilkki LC Siilinjärvi Tarina
Sari Avikainen LC Varkaus Justiina
Timo Laakso LC Varkaus Koskenniemi
Hannu Rouvinen LC Vehmersalmi
Petri Lappi LC Virtasalmi

Kauden aikana piirikuvernööri myönsi seuraavat ansiomerkit:

Yhden ruusukkeen ansiomerkki
Matti Pihlainen  LC Iisalmi Porovesi                                                
Veijo Matkaniemi   LC Iisalmi Porovesi                                             
Helena Huttunen LC Iisalmi Yläsavottaret                                       
Tuula Kamaja LC Iisalmi Yläsavottaret                                                                    
Ritva Räsänen LC Iisalmi Yläsavottaret                                          
Eero Lämsä LC Kiuruvesi                                                           
Tuomo Kumpulainen LC Kiuruvesi                                                            
Ritva Naumanen LC Kuopio Päiväranta                                
Eila Ruotsalainen LC Kuopio Päiväranta
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Raimo Ruotsalainen LC Kuopio Päiväranta
Kalervo Sirviö LC Sukeva

Lady-ansiomerkki
Tuula Kinnunen Lady-ansiomerkki  LC Pieksämäki MLK                               
Tuula Räisänen Lady ansiomerkki  LC Jäppilä

Pitkään toimineen jäsenen, perustajajäsenen ja puolison ansiomerkki
Piiroinen Raimo   Jäsen (40) LC Iisalmi                      
Tallgren Matti  Perustajajäsen (40) LC Iisalmi                         
Innanen Pentti Perustajajäsen (40) LC Iisalmi Koljonvirta
Kauppinen Matti Perustajajäsen (40) LC Iisalmi Koljonvirta     
Moilanen Seppo Perustajajäsen (40) LC Iisalmi Koljonvirta                      
Nyman Hannu Jäsen  (40) LC Iisalmi Koljonvirta       
Huttunen Hannu Jäsen (30) LC Iisalmi Koljonvirta         
Kainulainen Ensio             Jäsen (30) LC Iisalmi Koljonvirta         
Karppinen Ilmari Jäsen (30) LC Iisalmi Koljonvirta         
Repo Juhani Jäsen (30) LC Iisalmi Koljonvirta         
Saastamoinen Osmo Jäsen (30) LC Iisalmi Koljonvirta          
Savola Jorma Jäsen (30) LC Iisalmi Koljonvirta          
Vinni Martti Jäsen (30) LC Iisalmi Koljonvirta          
Autere Seppo Perustajajäsen (50) LC Iisalmi Porovesi                            
Vartiainen Martti Perustajajäsen (50) LC Iisalmi Porovesi      
Rytkönen Risto   Jäsen (40) LC Iisalmi Porovesi       
Vuorela Terho   Jäsen (40) LC Iisalmi Porovesi 
Kaarakainen Veikko  Jäsen (40) LC Iisalmi Porovesi        
Kemppainen Lauri  Jäsen (50) LC Kiuruvesi           
Merenheimo Anssi  Jäsen (50) LC Kiuruvesi              
Merenheimo Liisa  Puoliso (50) LC Kiuruvesi                                                      
Lämsä Eero Jäsen (40) LC Kiuruvesi                   
Lämsä Anneli Puoliso (40) LC Kiuruvesi                                        
Rautio Esko  Jäsen (40) LC Kiuruvesi                    
Rautio Toini  Puoliso (40) LC Kiuruvesi                                     
Halonen Erkki  Jäsen (30) LC Kiuruvesi               
Kauhanen Heikki  Jäsen (30) LC Kiuruvesi                  
Rissanen Pauli  Jäsen (30) LC Kiuruvesi                
Tiihonen Seppo  Jäsen (30) LC Kiuruvesi

Lisäksi piirikuvernööri myönsi piirikuvernöörin tunnustuspalkinnon ja ansiotähdet seuraaville henkilöille:
Olavi Borg, Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto LC Kiuruvesi                                            
Anne Härkönen, Piirikuvernöörin ansiotähti LC Kiuruvesi Helmiina                            
Merja Ikonen LC Varkaus Justiina                                  
Lauri Huittinen LC Kuopio                                              
Hannu Järvinen LC Pieksämäki/MLK                              
Pekka Leskinen LC Iisalmi                                                
Leena Pietikäinen LC Kiuruvesi Helmiina
Otto Pitkänen LC Kuopio Päiväranta                              
Lauri Puukko LC Kuopio Kalakukko

Muut palkitsemiset
Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa Joensuussa 10.6.2017 palkittiin Raimo Naumanen kansainvälisen presidentin 
Bob Corlewin myöntämällä International President’s Awardilla. Merkin luovutti edellisen kauden kansainvälinen presi-
dentti Jitsuhiro Yamada.
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KAUSI 2016-2017

PIIRIN TALOUS
Piirin taloudellinen toiminta lepää ensisijaisesti Lions-liiton piirirahan varassa. Kuluvan kauden piiriraha oli 7069 € Lisäksi 
piiri saa tuottoja Arne Ritari -säätiöltä myydyistä adresseista sekä Lions-ritarin arvonimistä. Kuluvana vuonna piiri sai 
myös päämajan avustusta jäsenten koulutukseen 235 €. Piirin hallinnollinen tulos oli +2823 € ylijäämäinen. Kokonaistu-
los oli +13.185 € ylijäämäinen

 

(017)  851 133
kuljetusliike@kuljetusliikejarvelainen.fi

www.kuljetusliikejarvelainen.fi

Tervehdys!
Hyvät yhteistyökumppanit!

Lions Club Suonenjoki ry, ja Lions Club Suo-
nenjoki/Soittu ry, kiittävät Teitä kaikkia hank-
keeseen osallistuneita järjestöjä ja yhteisöjä: 
Suonenjoen Rotaryklubi ry., Suonenjoen 
Lottaperinneyhdistys ry., Suonenjoen Sotave-
teraanit ry., Suonenjoen Rintamaveteraanit ry., 
Suonenjoen reserviupseerikerho ry., Suonen-
joen reserviläiset ry. ja Suonenjoen seurakun-
ta.

Lisäksi hankkeeseen osallistuivat suonenjo-
kelaiset yritykset: Digi-Sat, K-Rauta Veljekset 
Heiskanen Oy, Osuuskunta Maitomaa ja Pak-
kasmarja Oy.

Suuri kiitos osallistumisestanne hautalyhtyjen 
hankintaa Suonenjoen sankarihaudoille. Ilman 
Teidän tukeanne hanke ei olisi toteutunut.

Lions Club Suonenjoki ry.  Lions Club Suonenjoki/ 
 Soittu ry.

Tapio Hautasaari  Pekka Anttila
Tapio Hautasaari  Pekka Anttila
Presidentti 2016-2017  Presidentti 2016-2017
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ARNE RITARI –SÄÄTIÖ

K-piirin toiminta kaudella 2016 – 2017

Vuoden 2017 alusta alkoivat Suomen ja lionsjärjestön 
100-vuotisjuhlat.
Juhlavuoden aikana K-piirin klubit, yhteistyössä Arne Ri-
tari -säätiön kanssa, toteuttivat isoja aktiviteetteja. Näin 
piirin klubeille myönnetyt apurahat olivat ennätyksellisen 
suuria. Myönnetyt apurahat seitsemälle klubille olivat yh-
teensä 21 970 €.
 
Adresseja hankki 30 klubia yhteensä 525 kpl. 
Tavoitteena on edelleenkin, että jokaisella leijonalla on 
aina yksi adressi kotona tarpeen tullessa käytettäväksi. 
Piirin tavoite on 600 kpl/kausi.

Lions-ritareiksi lyötiin viisi ansioitunutta leijonaa:
Seppo Martiskainen LC Kuopio Snellman
Anssi Merenheimo LC Kiuruvesi
Veli-Matti Pulkka LC Iisalmi
Pauli Piirainen LC Kuopio Kallavesi
Pentti Sinkkilä LC Suonenjoki Soittu

Lisäksi saimme ensimmäisen Pro Ritarin
Raimo Naumanen LC Kuopio Päiväranta

Pro Ritari ja Lions-ritari arvot ovat korkea suomalainen 
huomionosoitus, jonka klubi voi myöntää ansioituneelle 

jäsenelleen. Pro Ritari arvon voi hankkia myös Lions-ritari 
itse. Ritariksi lyönnin voi suorittaa vain toinen ritari. Hake-
muslomakkeen saa netistä lions.fi/ARsäätiö.

Säätiön tarkoitus on tukea suomalaista lionstyötä pääosin 
myöntämällä apurahoja klubien avustuskelpoisiin aktivi-
teetteihin. Apuraha edellyttää aina leijonien talkootyötä, 
vähintään 50 %:n klubin osuutta, joissakin tapauksissa 
apuraha on 30 % kokonaissummasta. Hakemuslomak-
keen saa netistä lions.fi/AR-säätiö, hakemus toimitetaan 
allekirjoittaneen kautta säätiölle.

Säätiön käytettävissä olevat varat muodostuvat leijonien 
käyttämien adressien tuotoista sekä Lions-ritari ja Pro Ri-
tari lahjoituksista. 
Adressien hinta on edelleenkin 10 €/kpl, Lions-ritarin ja 
Pro Ritarin arvo 850 €.
Tilaamalla 20 kpl adresseja varmistetaan 100 % presi-
dentin merkin vaatimus tältä osin.

Adresseja on kuvernööreillä mukana klubikäynneillä hel-
posti saatavilla.
Tilauksen voi suorittaa netistä Lions-liiton tai piirin kotisi-
vulla olevan säätiön linkin kautta, sekä allekirjoittaneelta 
puhelimitse 050 340 4650 tai sähköpostilla martti.torro-
nen@lions.fi.

Käyttämällä näitä säätiön palveluja varmistamme klubien 
arvokkaan ja näkyvän toiminnan kullakin paikkakunnalla.

PDG Martti Törrönen
ARS – toimikuntapuheenjohtaja

martti.torronen@lions.fi
050 340 4650

Jaakonharjuntie 32
77700 Rautalampi

ARS-toimikunta kaudella 2017-2018
PDG Martti Törrönen pj.
DG Tuula Väätäinen
1.VDG Ritva Korolainen
2.VDG Erkki Lappi    
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Iisalmi-klubiin ritari lisää

Iisalmi-klubiin ritari lisää

LC Iisalmen leijona Veli Matti Pulkka lyötiin 
ritariksi tavallaan kaksi kertaa. Ensimmäinen 
tapahtui Iisalmen klubien yhteisessä 170-vuo-
tisjuhlassa viime vuoden tammikuussa. Silloin 
Veli Matti ei ollut sairauden vuoksi paikalla, 
joten liiton puheenjohtaja Heikki Hemmilä löi 
hänet ritariksi poissaolevana. Oikea ritarointi 
tapahtui sitten keväällä klubin järjestämässä 
juhlavassa kokouksessa.

- Olen toisen polven LC Ii-
salmen jäsen. Edesmennyt 
isäni tuli klubin jäseneksi 
vuonna 1960. Olin yllätty-
nyt enkä osannut odottaa 
tätä huomionosoitusta. Il-
meisesti aktiivisuuden ja 
kokonaistoiminnan perus-
teella klubi halusi minut 

AIRI LESKINEN

Veli Matti Pulkka tuli LC Ii-
salmen jäseneksi vuonna 
2007. Presidenttinä hän 
toimi kauden 2012-2013. 
Hän on toiminut klubin hal-
lituksen jäsenenä liki 10 
vuoden ajan ja eri toimikun-
tien jäsenenä sekä myös 
puheenjohtajana. 

Lions-ritarin arvolla palkita. 
LC Iisalmi on palkinnut pal-
jon aktiivisia jäseniään, ri-
tareita on useita ja Melvin 
Jones -jäsenyyksiä monil-
la. Iisalmen vanhin klubi on 

todella aktiivinen, joten ei 
ihme, että palkittavia riit-
tää.

Veli Matti Pulkka lyötiin ritariksi viime keväänä.
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UUSI MELVIN 

Leo Puurunen 50 vuotta leijonana
LC Lapinlahdessa toimiva aktiivinen leijona 
Leo Puurunen on klubin kolmas Melvin. Leo 
on ollut jo 50 vuotta leijonana, joten tunnus-
tuksen saantiin on varmaan enemmän kuin 
riittävästi aihetta.

AIRI LESKINEN

- Minähän sitä ehdotin, että 
tehdään klubiimme Leo 
Puurusesta Melvin Jones 
-jäsen. Leo on klubimme 
kolmas Melvin, kaksi aikai-
sempaa ovat jo edesmen-
neitä. Kun viime keväänä 
saattelimme klubimme vii-
meisen Melvin Jones -jäse-
nen kirkkomaahan ajattelin, 
että kyllä meidän klubiin 
on uusi saatava, kertoilee 
Markku Mömmö.
Leo Puurunen kertoo liit-
tyneensä leijoniin vuonna 
1967 Sodankylässä. 
- Tulin Sodankylän 
lukioon historian lehtoriksi 
ja heti minut nappasivat lei-
joniin. Olen ollut leijonissa 
kaksi vuotta myös Vaalas-
sa ja Karttulassa. Kaikissa 
näissä kolmessa klubissa 
olin varapresidenttinä ja 
sitten tuli aina muutto työn 
perässä. Lapinlahden klu-
biin tulin vuonna 1974 ja 
täällä olen ollut sitten pre-
sidenttinäkin kaksi kertaa, 
kaudet 1983-1984 ja 2004-
2005, enää ei ole tarvinnut 
työn perässä muuttaa, jut-
telee Leo Puurunen.
Puurunen on ollut klubis-
saan useissa eri viroissa, 
sihteerinäkin muutamia 
kausia.
Aktiivinen mies on ennättä-
nyt kirjoittaa kaikkiaan 27 
painettua julkaisua ja sen 
lisäksi lukuisia kolumneja 
eri lehtiin. Omalle klubilleen 
ja LC Iisalmen klubille hän 
on myös tehnyt historiikit. 
Lisäksi Puurunen toimi Ylä-
Savon kirjallinen yhdistys 
Panun varapuheenjohtaja-

Leo Puurunen: Leo Puurunen sai Melvin Jones -jäsenyy-
den joulukuussa klubinsa pikkujoulussa.

Kuva: Markku Sipilä

na aina yhdistyksen loppu-
miseen saakka.
- Lapinlahden kylä-
kirjoja olen tehnyt kuusi. 
Viimeisin on Pohjois-Ol-
likkalan kyläkirja, siinä on 
yli 500 sivua. Nyt on te-
keillä Rintamaveteraanien 
Pohjois-Savon historiikki, 
sen tekstiosa on jo valmis, 
kertoo Leo Puurunen vii-
meisimmistä teoksistaan. 
Historia on minulle sekä 
ammatti että harrastus.
Puurunen toimitti myös 
Kotirintama Ylä-Savossa 
-kirjan, joka kertoo nimen-
sä mukaisesti kotirintaman 
oloista ja tekemisistä sota-
vuosina. 300-sivuinen kirja 
on ollut niin suosittu, että 
siitä on otettu toinen pai-
nos.
- Sen kirjan kokoa-
minen oli henkisesti hyvin 
rakas homma, toteaa Puu-
runen.

Leijonat mukana
Muuruveden kylän
lasten talviriehassa 

18.3.2018.
Luvassa mukavaa menoa

ja herkkuja.
       

 Lions Club Muuruvesi
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”Tehdään yhdessä hyvää – Kiuruvedellä”

LEIF LINDEMANIN JOULUKONSERTTI KIURUVEDELLÄ

LC Kiuruvesi ja LC Kiuruve-
si Niva järjestivät yhdessä 
hyväntekeväisyysjoulukon-
sertin Kiuruveden kirkos-
sa 3.12.2017 . Esiintyjänä 
oli Leif Lindeman jouluor-
kesterinsa kanssa. Seppo 
Rehnström piano, Katri 
Rehnström huilu sekä Juho 
Nissi sello. Artistina myös 
Leifin kymmenvuotias tytär 
Mirella Lindeman. Konser-
tissa Leif Lindeman tulkitsi 
sekä uudempia että van-
hoja, meille kaikille tuttuja 
joululauluja.
 Leif Lindeman on tämän 
hetken valovoimaisin artisti. 
Hän vetää niin tanssipaikat 
kuin myös konsertit täyteen 
kuulijoilta. Leif Lindeman on 
erittäin suosittu, karismaat-

tinen ja poikkeuksellisen 
lahjakas tulkitsija. Linde-
man nousi suureen suosi-
oonsa Tangomarkkinoilta ja 
on ollut sen jälkeen kohde-
ryhmänsä ykkössolisti. 

Vuosi sitten kävimme 
kuuntelemassa Pihtiputaan 
kirkossa hänen konserttin-
sa ja tein heti sen jälkeen 
päätöksen konsertin jär-
jestämisestä Kiuruvedellä. 
Varatessani esiintyjän ja 
kirkon en vielä ollut esittä-
nyt asiaa klubilleni. Kerrot-
tuani he lähtivät mukaan. 
Teemaan ”Tehdään yhdes-
sä hyvää” pyysin mukaan 
myös muut paikkakunnan 
klubit. Ensimmäisessä yh-
teiskokouksessa yksi klubi 

ei suostunut lipunmyyntiin, 
joten päätimme järjestää 
konsertin kahden klubin 
yhteishankkeena.
Kaksi kolmannen klubin jä-
sentä osallistui myyntityö-
hön omien liikkeiden puit-
teissa myyntitilillä. Kiitokset 
heille avunannosta, tosin 
klubi jälkikäteen ilmoitti 
lehdessä olleensa mukana 
lahjoittamassa, vaikka näin 
ei ollut. Konsertti onnistui 
yli odotusten.

Konsertin järjestelyissä ja 
myyntityössä oli mukana 
runsaasti molempien klu-
bien lioneja ja puolisoita. 
Lippujenmyyntiä hoidettiin 
myös yritysmyyntinä sekä 
muutamissa Kiuruveden 
kauppaliikkeissä myynti-
tilillä sekä lipputoimisto.fi 
palvelussa.  
Mainonta hoidettiin paikal-
lislehdessä ja paikallisradio 
Sandelsissa. Tapahtumaa 
mainostettiin 100 kertaa 
konserttia edeltävillä viikoil-
la. Viikko ennen konserttia 
lipunmyynti netissä piti lo-
pettaa, koska oli vaarana, 
että viranomaisten aset-
tama tapahtuman osanot-
tajamäärä ylittyisi. Kirkon 

ovelle varattiin jonkin ver-
ran lippuja ja ne menivätkin 
pikaisesti. 

Tilaisuus oli loppuunmyyty. 
Paikalla oli yli 800 kuulijaa 
nauttimassa lämminhen-
kisestä Kauneimmat Jou-
lulaulut -konsertista. Kon-
sertti oli virallinen Suomi 
100 vuotta -tilaisuus.
Konsertin kesto oli noin 
75 minuuttia. Lopuksi Leif 
toivotti kirkon ovella hyvää 
joulua kaikille halauksen 
kera. Ovella puolisot tarjoi-
livat kaikille kuulijoille pipa-
rit joulutoivotuksin.
Konsertissa oli myynnissä 
3.11.2017 ilmestynyt Leifin 
uusin joululevy, Aito joulu. 

Lahjoitimme konsertissa 
5000 € Kiuruveden evanke-
lisluterilaisen seurakunnan 
diakoniatyön jouluavustuk-
siin vähävaraisille perheille. 
Shekin lahjoittajina olivat 
lion Tuomo Kumpulainen 
LC Kiuruvesi ja presidentti 
Vesa Pölkki LC Kiuruvesi 
Niva. He olivat puuhamie-
hinä konsertin lipunmyyn-
nissä ja muissa järjestely-
tehtävissä. Shekkiä olivat 
vastaanottamassa seura-

Lion Tuomo Kumpulainen (oik.) laulaja Leif Lindeman ja 
klubipresidentti Vesa Pölkki lahjoittivat 5000 € diakonia-
työlle.
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kunnan diakoniatyön joh-
tokunnan puheenjohtaja 
Maija-Leena Kemppainen 
sekä diakonit Marita Ne-
valainen ja Tanja Reinikai-
nen. Lahjoittamallamme 
rahamäärällä saatiin joulu-
ruoka-avustus noin seitse-
mällekymmenelle Kiuruve-
dellä asuvalle perheelle ja 
yksinäisille ihmisille. Maija-
Leena Kemppainen kiitteli 
avustuksesta kiitospuhees-
saan ja kertoi sen olevan 
tarpeeseen.

Konsertin artisti Leif Linde-
man kiitteli auliisti leijonia 
arvokkaasta työstä ja ker-
toi olevansa kiitollinen, että 
saa olla esiintymässä kau-
niissa kirkossamme. Hän 
myös ihmetteli suurta ylei-
sömäärää:  ”On teitä paljon 
täällä”.  Hän kehui kirkon 
akustiikkaa sekä järjestelyi-
tä ja lämmintä tunnelmaa.
Seuraavalla viikolla lah-
joitimme viisi 1000 euron 

shekkiä viidelle eri toimijal-
le Kiuruvedellä, joiden työ-
tä kotiseutumme hyväksi 
arvostamme. Avustuksen 
saivat Pihlajakoti kehitys-
vammaisten asumisyksik-
kö, Kiuru-Partio, Kiuruve-
den Työttömät, Kiuruveden 
Kiekko-81 ja MLL - Kiuruve-
den osasto. Kaikki avustuk-
sen saajat olivat yllättyneitä 
ja iloisia tästä joulumuista-
misesta.

Konsertti on saanut paljon 
kiitosta kansalaisilta läm-
pimästä joulutunnelmasta. 
Monen kuulijan silmä kos-
tui kyynelistä Leif Lindema-
nin upean tulkinnan myötä. 
Tilaisuuden juonsi lion Ahti 
Siponen vahvalla ammatti-
taidolla ja arvokkuudella.
Harmittavaa oli, että pyyn-
nöistä huolimatta pai-
kallinen sekä alueellinen 
printtimedia loistivat pois-
saolollaan. Konsertti ja sen 
lahjoitukset eivät ylittäneet 

uutiskynnystä näiden taho-
jen mielestä.  
Tapahtumassa juhlittiin 
Suomi 100 vuotta, Lions 
100 vuotta ja kerättiin hy-
väntekeväisyyteen 10.000 
euroa. Konsertti keräsi 800 
kuulijaa, mikä on Kiuruve-

LEIF LINDEMANIN JOULUKONSERTTI KIURUVEDELLÄ

Lahjoitusten saaneiden järjestöjen edustajat ryhmäkuvas-
sa 1000 euron shekkeineen. Takarivissä antajien edustajat 
Vesa ja Anitta Pölkki  LC Kiuruvesi Nivasta ja Ritva ja Tuo-
mo Kumpulainen LC Kiuruvedestä.

den asukasluvusta kuiten-
kin 10 prosenttia. Eivätkö 
nämä asiat riitä uutisoin-
tiin?

Teksti: Vesa Pölkki
Kuvat: Jarmo Laulumaa
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KONSERTTI NUORILLE

Konsertti yhteisvoimin nelosalueella

Nelosalueen lähes 
kaikki klubit olivat  
mukana järjestämäs- 
sä nuorisolle konsert-
tia viime syksynä. 
Benjamin Peltosen  
esitys kiinnosti ja pai-
kalla oli 500 nuorta.

AIRI LESKINEN

Pieksämäen veturitallissa 
ja veturitorilla oli kuhinaa 
viime vuoden syyskuun 22. 
päivän iltana, kun 500-päi-
nen nuorisojoukko tuli 
kuuntelemaan ja katso-
maan muusikko Benjamin 
Peltosta. Parikymppinen 
Benjamin on monen ikäi-
sensä ja nuoremmankin 
idoli, joten leijonat osasivat 
valita esiintyjän hyvin.
- Tapahtuman tarkoi-
tuksena oli tarjota nuorille 
hieno kokemus lionsien ja 
Suomen 100-vuotistaipa-
leiden kunniaksi. Benjamin 
Peltosella oli mukanaan or-
kesteri sekä tanssityttöjä, 
joten show oli todella näyt-

Benjaminin esitys oli vauhdikas.

tävä ja yleisö tyytyväinen. 
Konsertin jälkeen fanit sai-
vat nimmareita halauksen 
kera, kertoo Petri Lappi.
Alueellinen yhteistyö kan-
natti, sillä mukana oli kaik-
kiaan yhdeksän klubia, 

                   
    LC  Kuopio  Päiväranta 

Yhteistyökumppaneitamme ja 
säännöllisen avustuksen kohteita 

nuorisotyön alueella ovat  Kuopion 
Mäntyrinteen perhetukikeskus ja 

Nuorten Palvelu ry. 
Varainhankintakeinona  suoritamme 

mm.  tilauskuusten toimitusta yrityksiin  
ja joulukuusten myyntiä  Kuopion 
Prisman Kesäpihalla.  Tervetuloa! 

 
 
 

Jäppilä, Pieksämäen klu-
bit, Virtasalmi, Joroinen ja 
Varkauden klubit. Tällainen 
saavutus varmasti kannus-
taa jatkossakin yhteistyö-
hän erilaisissa aktivitee-
teissa.

Vetovastuussa oli LC Vir-
tasalmi ja siellä aktiiviset 
leijonat Erkki ja Petri Lap-
pi. Jokainen mukana oleva 
klubi osallistui järjestelyihin 
ja kaikista oli myös leijonia 
konsertissa paikalla.
 

Hyvän	Mielen	Leijonakonsertti	
22.4.2018			klo	14.00	

Salmin	sali,	Koulutie	3,	Siilinjärvi	
Esiintyjät:	

Marjukka	Tepponen,	Kevin	Greenlaw	ja	Annika	Tepponen	
sekä	Kuopion	kaupunginorkesterin	selloryhmä	

	
	
	
			
	
	
	
	

Liput	25	euroa	(sisältää	väliaikakahvin)	
Ennakkomyynti:	Info	Kirjakauppa,	Siilinjärvi		sekä	

Kukka-	ja	Hautauspalvelu	Eija	Markkanen,	Siilinjärvi	
Konsertin	järjestää	LC	Siilinjärvi	/	Tarina	

Tuotto	käytetään	siilinjärveläisten	lasten,	nuorten	ja	vanhusten	hyväksi	
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KUIN SILLOIN ENNEN…

Perintöprojekti

Entisten nuorten iltamat

Entisten nuorten iltamat 
järjestettiin Kiuruvedellä 
1.10.2017. Konsertin idea 
lähti kevään 2016 Punai-
nen Sulka -konsertista.  
Kiuruveden kaupunginjoh-
taja Jarmo Muiniekka otti 
yhteyttä Helmiinoihin ja 
kysyi meitä mukaan järjes-
tämään uutta hyvänteke-
väisyyskonserttia yhdessä 
kaupungin kulttuuritoimen 
kanssa. Bändi Raimo Jo-
kisalmi Quintet ja solistit 
lion Kati Huttunen ja Aki 
Ruotsalainen tulivat mu-
kaan suurella sydämellä ja 
panostuksella. 

Harjoitustunteja tuli pal-
jon. Halusimme konserttiin 
aidosti vanhan ajan tun-
nelmaa ja kaupungin kult-
tuuritoimi lähtikin vanhojen 
valokuvien kanssa mukaan 
talkoisiin. Lisäksi panostus 
aikakauden vaatteisiin ja 
lavastukseen toivat pisteen 
iin päälle. Tunnelma oli läm-
min ja juontaja lion Anne 
Härkösen mukaan yleisö oli 
hyvin intensiivisesti muka-
na. Kaiken kaikkiaan hyvin 
onnistunut kokonaisuus 
jälleen kerran. 
Seuraava projekti jäi viriä-
mään ilmaan. Kati Huttu- sen mukaan konsertti oli 

hyvin järjestetty.  Jarmo 
Muiniekan aloitteesta hän 
esitti kappaleet Perhonen, 
Muistatko Monrepos’n, Va-
loa ikkunassa, Idän ja län-
nen tiet, Lapin tango. 
- Vaikka pitkä ”ura” 
onkin takana esiintyjänä, 
niin täytyy sanoa, että jän-
nitin kovemmin kuin pit-
kään aikaan.  Konserttia oli 
”helppo” tehdä mahtavien 
ihmisten kanssa.  Kiurusali 
oli lähes täynnä konsertis-
ta nauttivaa yleisöä, kertoi 
Kati Huttunen.
 Konsertin tuotto oli 1830 €, 
joka lahjoitettiin Kiuruveden 
Syöpäyhdistys ry:lle heidän 
35-vuotisjuhlassaan. 

Teksti: Anne Härkönen ja 
Kati Huttunen.

Juontajana Anne Härkönen.

LC Iisalmi Koljonvirta ja LC Iisalmi Yläsavottaret halusivat 
osallistua perintöprojektiin yhdessä. Niinpä Raatihuoneen 
viereen rakennettuun Virranpuistoon istutettiin kasvamaan 
harmaapihta.

Kuvassa istutuspuuhissa Yläsavottarien edustajat presi-
dentti Anneli Ripatti (vas.), edellisen kauden presidentti 
Ritva Korolainen sekä Koljonvirran edellisen kauden presi-
dentti Marko Laine ja nykyinen presidentti Hannu Nyman.
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APUA SAIRASTUNEILLE

AUTETAAN AUTTAMAAN!

Erikoispyörätuoli Neurokeskukseen

LC Kiuruvesi Niva sai erikoispyörätuolin lah-
joitusidean Nenäpäiväkeräyksessä. Leijonat 
ryhtyivät tuumasta toimeen ja niin Neurokes-
kukseen saatiin hankituksi todella tarpeelli-
nen kulkuväline.

Pyörätuolia lahjoittamassa LC Kiuruvesi Nivan presidentti 
Teijo Niskanen (istumassa), Juha Juntunen. Takana vas-
taanottajat, ylilääkäri Jaana Autere ja hoitaja Minna Rau-
tiainen.

AIRI LESKINEN

LC Kiuruvesi Niva lahjoit-
ti 2500 euroa maksavan 
erikoispyörätuolin Kysin 
neurologianosastolle Neu-
rokeskukseen. Tuolin kävi-
vät viime keväänä lahjoit-
tamassa klubin presidentti 
Teijo Niskanen ja klubin jä-
sen Juha Juntunen.
- Potilaistamme 70 pro-
senttia tulee päivystykses-
tä. Joukossa on ihan kai-
kenikäisiä henkilöitä ja kyse 
on yleensä aivoverenkier-
tohäiriöistä. Hoitomme ote 
on alusta asti kuntouttava, 
mutta tällä osastolla ei vii-
vytä yleensä pitkään, vaan 
jatketaan jonnekin muualle 
jatkokuntoutukseen. Tuo-
li tuli todella tarpeeseen, 

koska meillä ei ole ennes-
tään yhtään tällaista, jossa 
esimerkiksi neliraajahal-
vaantuneen potilaan saa 
makuuasentoon, kertoi 
osaston ylilääkäri Jaana 
Autere.
Juha Juntunen kertoi, että 
idea tuolin lahjoitukseen 
tuli Nenäpäiväkeräyksen 
yhteydessä.
- Eräs äiti tuli juttusille ja 
kertoi, että Kysin Neuro-
keskuksessa olisi todella 
tarvetta tuollaiselle erikois-
tuolille. Hän oli ollut lä-
heistään katsomassa, eikä 
työntötuoleja ollut vapaina, 
joten osastolta ei päässyt 
liikahtamaan minnekään. 
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AUTETAAN AUTTAMAAN!

LEHTITUOTOLLA TEHDÄÄN HYVÄÄ

NENÄPÄIVÄ 

Löötäenen – LC Iisalmen vappulehti 

Iisalmen lionsklubit viettivät 
yhteistä vuosijuhlaa Suomi-
neidon ja lionstoiminnan 
100-vuotisjuhlavuotena 
tammikuussa 2017. Neljä 
klubia, ikää yhteensä 170 
vuotta, vanhin niistä on LC 
Iisalmi, joka täytti 60 vuot-
ta. Kun katsoo Leo Puuru-
sen kirjoittamaa historiikkia 
Lions Club Iisalmi 1956 
-2009 Monessa mukana, 
voi täysin rinnoin yhtyä kir-
jan nimeen. 
Kirjan alkusivuilla on luet-
telo kaikista niistä jäsenis-
tä, jotka ovat tai ovat olleet 
klubin jäseniä. Luetteloa voi 

hyvällä syyllä kutsua ”Kuka 
kukin on” -koosteeksi vai-
kuttajista Iisalmessa, sillä 
lukuisat kaupungin mer-
kittävät toimijat ovat olleet 
sen jäseninä. Erilaisia va-
rainkeruu- ja palveluaktivi-
teetteja on vuosikymmen-
ten mittaan ollut lukuisia. 
Pitkäaikaisin varainkeruu-
menetelmä on tänä vuonna 
40 vuotta täyttävä Löötäe-
nen-julkaisu. Ideana sii-
nä on myydä mainostilaa 
alueen yrityksille. Myyntiin 
osallistuvat kaikki klubin 
jäsenet mahdollisuuksien-
sa mukaan. Lehtiä jaetaan 

LC Iisalmen toimittama Löötäenen-lehti on tänä vuonna jo 40-vuotias. Tuottoa tulee vuosittain runsaasti hyvän-
tekeväisyyteen jaettavaksi. 

vappuviikolla 32 000 kpl 
alueen koteihin ja yrityksiin.  
Mainosten lisäksi siinä ker-
rotaan tärkeimmistä klubin 
tapahtumista kauden aika-
na ja mukana on myös ru-
noutta ja keventävää huu-
moria.  
Tulot, joita pääasiassa Löö- 
täesen mainosmyynnin 
avulla on kerätty vuosien 
mittaan noin 500 000 eu-
roa, on vuosittain jaettu 
hyväntekeväisyyteen koh- 
dennettuna vähävaraisille 
ja nuorten urheiluharras-
tusten tukemiseen. Esimer-
kiksi keväällä 2017 jaettiin 

Kauden 2016-2017 lahjoitukset luovuttivat presidentti Mika Turunen ja sihteeri Kristiina Pironetti.

Hotel Golden Domessa 
järjestetyssä tilaisuudes-
sa 8500 euroa, tällä kertaa 
pääasiassa nuorten ur-
heiluharrastuksiin, partio-
toimintaan ja SPR:lle de-
fibrillaattorin hankkimista 
varten. Muita lahjoituksia 
tehtiin kauden aikana noin 
6000 euron arvosta. Uuden 
lehden mainostilan myynti 
käynnistettiin tammikuussa 
ja luvassa on keväällä uu-
sia lahjoituksia. LC Iisalmi 
katsoo luottavaisesti tule-
vaisuuteen. 

Pekka Leskinen
LC Iisalmi

tiedottaja, 1. varapresi-
dentti

K-piirin nenäpäiväkeräys 10.11.2017  

 Osallistujat ja tulokset

 LC Iisalmi
 LC Iisalmi/Koljonvirta
 LC Iisalmi/Porovesi
 LC Iisalmi/Yläsavottaret 768,30 €

 LC Karttula  310,55 €
 LC Kiuruvesi/Niva  1320,20 €             
 Keräystulos yhteensä 2399,05 € €
 

Sydämellinen kiitos
kaikille keräykseen osallistuneille. 

Tuula Väätäinen, DG
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Sri Lanka – lomailua, kummilapsia ja silmäsairaala

SRI LANKA

”Lämmin, leuto ja henkäys 
hellä” -joululaulun sanat 
tulivat mieleeni, kun as-
tuimme koneesta Sri Lan-
kaan. Oikeamminhan siel-
lä oli kuuma, mutta pieni 
tuuli ja muutama sadeilta 
paransivat tilannetta. Mei-
tä oli kahdeksan hengen 
seurue, seitsemän leijonaa 
LC Kuopio Päivärännasta 
ja allekirjoittanut LC Iisal-
mi Yläsavottarista.  Paikan 
päällä olivat jo LC Rauta-
lampi Malvista Urho Karhu 
ja puolisonsa Seija. Paljon 
muitakin suomalaisia leijo-
nia oli lomailemassa, mut-
ta tärkein aihe oli kuitenkin 
srilankalaiset kummilap-
semme.
Ensimmäisellä viikolla vie-
railimme lasten juhlassa 
Horanassa. Siellä kaikkien 
lasten tilanne ”tarkastet-
tiin” ja heistä otettiin valo-
kuva.  LC Kuopio Päiväran-
nan kummityttö  Methuli ei 
päässyt tilaisuuteen, joten 
osa ryhmästämme kävi 

hänen kotonaan vierailulla 
viemässä tuliaiset.
Seuraavalla viikolla kä-
vimme Akuressassa, jos-

Vasemmalta Reijo Lyttinen, Pirjo Järvi, Leena ja Pekka 
Järvelä, Kirsti ja Eero Kumpulainen sekä Eila ja Raimo 
Ruotsalainen.

Varpaisjärven XXXIX
maalaismarkkinat

21.7.2018 klo 9-16 koulukeskuksessa.
Markkinoiden aikana teitä palvelee
Ladykahvio ala-asteen katoksessa,

jossa on tarjolla kahvia, virvokkeita, lettuja, 
makkaraa ym. maistuvaa.

Alakoulun päädyssä on tarjolla
nokipannukahvia.

Pääesiintyjänä SOUVARIT.
Lisäksi lavalla R-kone & Tositarkoituksella, 

sekä lapsille MIMI ja KUKU.
Monipuolinen markkinatori, jossa kauppiaita eri 

puolilta Suomea, on tutustumisen arvoinen.

Kiitoksia, että autatte meitä auttamaan! 

Koivumäen Kartano Oy
Koivumäenkuja 18
70800 Kuopio
+358 (0)17 3614 291
kartano@koivumaenkartano.com

www.koivumaenkartano.com

Tule tutustumaan  
yli 100–vuotta vanhaan  
Jugendtyyliseen kartanoon.

sa vierailimme LC Iisalmi 
Yläsavottarien kummityttö 
Isurin kotona ja veimme 
lahjamme. Isuri opiskelee 

nykyisin sairaanhoitajaksi 
ja oli käyntimme aikana toi-
saalla työharjoittelussa, jo-
ten hänen äitinsä otti lahjat 
vastaan. Nyt meillä sitten 
onkin ensi kaudeksi uuden 
kummilapsen ottaminen 
klubillemme.
Eipä jäänyt epäilyksen häi-
vää, etteivätkö suomalais-
ten kummirahat ole tarkas-
sa kontrollissa.  Lion Eero 
Arvo LC Haminasta hoitaa 
asiat suomalaisten puolelta 
ja Sri Lankan leijonissa on 
erittäin pätevät koordinaat-
torit.
Mielenkiintoinen oli myös 
vierailumme Ratnapuran 
silmäsairaalassa. Kahden 
tunnin ajan meille esiteltiin 
sairaalaa ja hienolta näyt-
ti. Toinen kerros on ihan 
viime silausta vaille valmis 
ja pohjakerrostakin, johon 
tulee mm. pesula, on alettu 
rakentaa.
Loikoillakin ehdimme au-
ringossa, jota riitti.

Pirjo Järvi
LC Iisalmi Yläsavottaret
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SOKEA LEIJONAKSI

Raimo – klubimme sokea jäsen
Vuonna 1925 sokea Helen 
Keller haastoi lionit sokei-
den ritareiksi. Siitä lähtien 
näkökyky on ollut yksi kes-
keisimpiä lionsjärjestömme 
aktiviteetteja.
Runsas vuosi sitten osa 
klubimme jäsenistä lupau-
tui sokeiden ritareiksi eli 
näkövammaisten avustajik-
si, meiltä sitä pyydettäessä. 
Eräänä talvisena päivänä 
kokoonnuimme Vieremän 
puolella, näkövammaiset 
iloiset rouvat ja Raimo sekä 
klubimme kolme jäsentä. 
Pellolle oli tehty hiihtoreitti, 
latuineen kaikkineen, jossa 
hiihtelimme, me klubilaiset 
silminä ja oppaina.

Keväällä, tehdessäni tule-
vana presidenttinä toimin-

tasuunnitelmaa ja mietties-
säni jäsenhankintaa, minä 
yhtäkkiä muistin Raimon. 
Me puhumme paljon tois-
temme kunnioittamisesta, 
toistemme huomioon otta-
misesta, mutta usein nuo 
hienot ajatukset unohtu-
vat. Silloin minulle heräsi 
ajatus, osaisimmeko ottaa 
paremmin toisemme huo-
mioon, jos jäsenenämme 
olisi Raimo.

Tilanne oli outo ja uusi. 
Perinteistä jäseneksi kysy-
mistapaa ei voinut noudat-
taa. Oli ensin keskusteltava 
klubissa, ollaanko valmiita 
sitoutumaan siihen, että 
Raimoa ei missään olosuh-
teissa jätetä. Keskustelu 
käytiin syyskuun kuukau-
sitapaamisessa ja kyynel 
vierähti silmäkulmaan, kun 
kaikki ilmoittivat sitoutu-
vansa tähän aktiviteettiin.

Niinpä klubimme jäsen 
Henkka otti yhteyttä Rai-
moon kysyen hänen ha-
lukkuuttaan klubimme jä-
seneksi. Henkan sanoin, 
Raimo oli yllättynyt, mutta 
myös ilahtunut siitä, että 
häntä kysyttiin ja vastaus 
oli myönteinen. 
Kuten jokainen ymmärtää, 
ei Raimo sokeana voi teh-
dä kaikkea sitä, mitä me 
näkevät. Mutta omalla, hie-

Iloiset rouvat ja Raimo sekä hiihdättäjät. Toinen vasemmalta Henrik (Henkka) Blumenthal, 
sitten Raimo Lampinen ja oikealla Ensio (Enska) Kainulainen.

nolla persoonallaan hän on 
jo tuonut klubiimme paljon 
sisäistä tunnetta. Hänellä 
on myös avuja, joita mo-
nilla klubimme jäsenillä ei 
ole. Raimolla on musiikilli-
nen lahjakkuus. Ehkä jos-
kus, yhdessä klubimme tai 
mahdollisesti muiden klu-
bien muusikoiden kanssa 
voimme järjestää konsertin 
– Leijonat lavalla -ilkamat. 

Hencafen ‘parlamentissa’ 
vierähtää tunti joka keski-
viikkoaamu. Tällä kertaa 
mukana vasemmalta Masa, 
Enska, Henkka, Raimo ja 
Imppa.
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MONIPUOLISTA TOIMINTAA

Työntäyteinen loppuvuosi Joroisilla
Itsenäisyyden 100-vuotis-
juhla huomioitiin Joroisten 
klubissa. Istutimme kuusen 
Joroisten kirkon viereen 
sankarihautausmaalle. Ti-
laisuudessa olivat mukana 
lionien lisäksi kirkkoherra 
Jarkko Piippo sekä seura-
kuntamestari Minna Sireen-
Räisänen. Pääistuttajana 
oli klubimme perustajajä-
sen Raimo Paajanen. Istut-
tamassa myös presidentti 
Pekka Holopainen, sihteeri 
Mauri Pitkänen, Erkki Kaik-
konen, Jorma Koppanen ja 
Timo Vesa. Istutetun puun 
on lahjoittanut Huutokos-
ken taimisto. Samalla kun-
nioitamme reformaation 
500 juhlavuotta.

15.11.2017 oli juhlava tilai-
suus klubissamme, kun 
Tuomo Räisäsestä lyötiin 
ensimmäinen Arne Rirari 
-säätiön ritari Joroisiin. Ri-
tariksi lyönnin suoritti PCC 
Harri Forss Savonlinnasta.

Rauhanjul isteki lpai luun 
osallistui kaksi koulua Jo-
roisista. Palkitsimme kolme 
parasta taiteilijaa molem-
mista kouluista.Valitetta-
vasti ei menestystä tullut, 
mutta innostus oli kova ja 
kysely uudesta kisasta kävi 
kuumana.

Perinteeksi tullut kynttilöi-
den sytytys sankarivaina-
jille itsenäisyyspäivänä hoi- 

dettiin tänäkin vuonna tyy-
likkäästi.
Jouluaattona oli aktiivinen 
porukka koristelemassa 
ulkotulin vanhusten- ja pal-
velutalon edustan sekä van-
han kunnanviraston edus- 
talla olevan muistomerkin. 
Joroisten hautausmaa - vii-
tostien välinen tieosuus sai 
myös ulkotulikoristuksen.

Myrskylyhty ry:n kuutta va-
paaehtoistyöntekijää muis-
timme teatterilipuilla joulun 
merkeissä.

Kesän aktiviteetit ovat vielä 
luku sinänsä.
Klubillemme tämä vuosi on 
ollut työntäyteinen, mutta 

hyvällä yhteishengellä ja 
aktiivisuudella olemme siitä 
selvinneet.
Lahjoitimme kymmenen 50 
euron avustusta sosiaali-
toimiston kautta jaettaviksi 
joulupaketteina vähävarai-
sille kuntalaisille.

Uusin haastein ja aktivi-
teetein lähdemme vuoteen 
2018 innokkaina.

Hyvää alkanutta vuotta kai-
kille klubeille

Teksti: Pekka Holopainen
presidentti

Kuvat: Jorma Koppanen

Kuusen istutus: Vasemmal-
ta Raimo Paajanen, Erkki 
Kaikkonen, Pekka Holopai-
nen, Jarkko Piippo, Minna 
Sireen-Räisänen ja Mauri 
Pitkänen.

Ritariksi lyönti: Vasemmalta 
Harri Forss, Tuomo Räisä-
nen, Pekka Holopainen ja 
Raimo Paajanen.
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KONSERTTI

SUOMEN KUNNIAKSI

Hyväntekeväisyyskonsertti Kangaslammilla

Muuruveden muistotammi

LC Kangaslampi ja ladyt 
sekä Kangaslampi-seura ja 
Varkauden seurakunta jär-
jestivät yhteisvoimin Suo-
malaisin sävelin -konsertin 
5.11.2017 Kangaslammin 
kirkossa. Konsertissa esiin-
tyivät sopraano Eija Ket-
tunen, baritoni Juha Koti-
lainen sekä pianisti Andra 
Kaus. 
Kangaslammin kirkko täyt-
tyi kuulijoista, joille tarjoil-
tiin suomalaisten säveltä-
jien, Jean Sibelius, Toivo 
Kuula, Lasse Mårtenson, 
Armas Järnefelt, Otto Koti-
lainen, Juhani Pohjanmies, 
Yrjö Kilpinen sekä Oskar 
Merikanto, musiikkia ja la-
dyjen toimesta myös väliai-
kakahvit.

Ajatus yhteisestä konser-
tista Juha Kotilaisen kans-
sa syntyi muutama vuosi 
sitten ja 100-vuotias Suomi 
innoitti toteuttamaan tuon 
ajatuksen. Konsertoiminen 
vahvan lauluammattilai-
sen ja taitavan ja sieluk-
kaan pianistin kanssa oli 
sykähdyttävä ja varmasti 
mieleen painuva kokemus, 
musiikista myös lähes kak-
sisataapäinen yleisö tuntui 
nauttivan.
Tämä yhteistyö tuotti 1100 
euroa, joka lahjoitettiin Var-
kauden seurakunnan dia-
koniatyölle käytettäväksi 
Kangaslammin alueen dia-
koniatyöhön.

Teksti: Eija Kettunen  
Kuva: Marja Korpi

LC-Muuruvesi kunnioit-
ti satavuotiasta itsenäistä 
Suomea istuttamalla muis-
totammen kyläläisten yh-
teisen kokoontumispaikan 
Kylätalon pihapiiriin. 
Muuruvesi sai tunnustus-
ta aktiivisuudestaan viime 
vuonna, kun se valittiin 
Pohjois-Savon vuoden ky-
läksi.
Olkoon tammi kasvullaan 
kuvaamassa kylän säily-
mistä elinvoimaisena seu-
raavallakin vuosisadalla.

Krister Björkqvist
sihteeri
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Kolminkertaisesti juhlavaa

JUHLITTIIN

LC Kangasniemi juhlisti lei-
jonien 100-vuotista järjes-
tötoimintaa, 100-vuotiasta 
Suomea ja Kangasniemen 
kunnan 150 juhlavuot-
ta. Leijonat osallistuivat 
Kangasniemelle haudat-
tujen 340 sankarivainajien 
muistomerkin hankintaan 
ja paljastukseen talviso-
dan syttymisen muisto-
päivänä 30.11.2017 sekä 
sankarihaudoille itsenäi-
syyspäivänä laskettavien 
havuseppelten tekoon. Lei-
jonat hoitavat perinteisesti 
myös sankarivainajien hau-
tapaasien puhdistukseen 
itsenäisyyspäivänä, joulu-
aattona ja uuden vuoden 
aattona.

LC Kangasniemen talkoo-
työn tuloksena valmistui 
käsin solmien pajunvar-
puisten runkojen ympärille 
kuusen havuista 75 krans-
sia kuin liukuhihnalta. Suo-
mi 100 yhdessä teeman 
mukaisesti klubin isännöi-
missä talkoissa oli mukana 
vapaaehtoisia kymmenestä 
muusta järjestöstä. San-
karihaudoille laskettavien 
muistoseppelten valmis-
tuksesta tuli Kangasniemel-
lä suorastaan kansanliike. 
Syksyn aikana havukrans-

Itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen jälkeen lippukulkue poistumassa omaisten ja 
partiolaisten sankarihaudoille laskemien havuseppelten ja sankaripatsaan takana. Illalla 
partiolaiset toivat soihtukulkueessa palavat kynttilät kaikille niille haudoille, joissa ei ollut 
omaista sytyttämässä. Kuva: Kristiina Procope-Hietanen

seja sitoi noin 200 vapaa-
ehtoista aina koululaisista 
vanhuksiin asti. Seppelei-
tä valmistui yli 400. Niistä 
sankarihaudoille laskettiin 
312. Omaiset hoitivat loput 
veteraanien haudoille.

Jouko Häkkinen

Vain 22 vuotta ja kaksi päivää vanhana kaatunut pioneeri 
takimmaisessa rivistössä Kangasniemen sankarivainajien 
hautausmaalla. Tuntemattomaksi jäänyt kynttilän laskija 
vastasi koskettavasti kysymykseen, oletteko hänen omai-
sensa:
”En ole. Halusin kunnioittaa sodassa eturivissä kaatunut-
ta, sankarihaudassa takariviin joutunutta.”

Säästöpankki Optia | www.saastopankki.fi/optia

TAHDON ASIALLA
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KONSERTTI

LC Karttula järjesti 
25.5.2017 PuSu-hyvänte-
keväisyyskonsertin ”Sata 
Vuotta Sävelten Siivin” Sy-
vänniemen perinteikkäässä 
Hermannitalossa. Konser-
tilla juhlistimme Suomen ja 
lionsjärjestön sataa vuotta 
ja samalla suuntasimme tu-
levaisuuteen osallistumalla 
konsertin tuotolla Punainen 
Sulka -keräykseen. 
Omalla kylällä on monia 
menestyneitä musiikin 
esittäjiä ja harrastajia, jot-
ka halusivat tukea hyvää 
asiaa ja tulla mukaan esiin-
tymään. Kuvassa nuorin 

Sihteeri Esko Oksman ja lion Johannes Hartikainen Kart-
tulan torilla 22.7.2017 Suomi 100 vuotta -toritapahtumas-
sa myymässä lionstuotteita.   

esiintyjä Reetta Karhunen, 
joka on voittanut Vuo-
den Nuori Tähti -kilpailun 
2015 ja unelmoi laulajan 
urasta. Konsertissa kuul-
tiin monipuolinen kattaus 
suosittuja viihdesävelmiä 
vuosikymmenten varrelta 
Satumaasta Satulinnaan 
tuoreimpia vuosikymmeniä 
unohtamatta, joten nähtä-
vää ja kuunneltavaa riitti. 
Yleisö, jota oli mukavasti 
paikalla, piti kuulemas-
taan ja taisi siellä jokin sil-
mänurkkakin kostua.  

Ritva Suomalainen
LC Karttula

Reetta Karhunen esiintymässä Punainen Sulka -konser-
tissa.

Karttulan yläkoulun 7. luokkien oppilaat osallistuivat 
Rauhanjulistekilpailuun 2017-2018, jonka teemana oli 
”Rauhan tulevaisuus”. Teoksista LC Karttulan raati valitsi 
parhaaksi ja jatkoon Konsta Karhusen piirustuksen. Kons-
ta kertoo tekemästään kuvasta: ”Toivoisin, että tulevaisuu-
dessa ei olisi rasismia. Tulevaisuudessa nuoret rakentavat 
rauhaa maailmaan, ettei tulisi sotaa.”

LC Karttulan toimintaa

Hauska lehtemme
LÖÖTÄENEN

ilmestyy vapuksi.
Olethan jo varannut

yrityksellesi ilmoitustilan!
Ota yhteyttä Pentti Äyräkseen,

puh. 0500 573 306
 

LIONS CLUB IISALMI
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NUORISOVAIHTOA

Nuorisovaihtokokemuksia

Kesällä 2017 pääsin lions-
klubin kautta nuorisovaih-
toon Puolaan. Vaihto kesti 
kaksi viikkoa ja oli aivan 
uskomatonta, kuinka paljon 
ehti nähdä ja kokea niinkin 
lyhyessä ajassa.

Ensimmäisen viikon asuin 
isäntäperheessä ja toi-
nen meni kansainvälisellä 
vaihtoleirillä. Heti koneen 
laskeuduttua Szczeciniin 
(Stetsin), oli isäntäperhe 
vastassa kentällä ja toi-
vottamassa tervetulleeksi 
Puolaan poskisuukoin ja 
halauksin. Ensimmäinen ko- 
kemus puolalaisesta kult-
tuurista oli ihanan lämmin 
ja ystävällinen ja olin heti 
aivan myyty!

Perhejakson aikana pääsin 
tutustumaan puolalaiseen 
kulttuuriin ja tietysti muihin 
vaihtarinuoriin, joiden kans-
sa vietettiinkin aikaa tiiviisti. 
Viikon aikana ehdittiin kier-
tää kaupungin nähtävyyk-
siä, pelailla pelejä, grillata, 
käydä Berliinissä.. oli hir-
veästi erilaisia ja hauskoja 
aktiviteetteja, joiden myötä 
sitten tutustuttiin toisiim-
mekin paremmin.

Leiriviikko oli huikea ja 
Suomen kesään tottunee-
na erittäin lämmin! Leiri oli 
Szczecinekissä (Stetsinek), 
joka oli kaunis, pieni kylä ja 
pari päivää vietettiin myös 
Varsovassa. Leirille saapui 
lisää nuoria ja maiden kirjo 
oli loistava; Suomi, Norja, 
Tanska, Saksa, Italia, Slo-
venia, Turkki, Israel, Unkari, 
Serbia, Brasilia, Mexico... 
Aivan huippua! Meidän 
koko porukasta tuli todel-
la tiivis ja ystävyyssuhteet 
säilyvät aivan varmasti pit-
kään.

Se, että yrittää tiivistää yhtä 
elämän hienoimmista ko-
kemuksista lyhyeen teks-
tiin, on älyttömän hankalaa. 
Nuorisovaihto mahdollisti 
paljon huikeita kokemuksia, 
mutta itselle tärkeimmäksi 
nousee ehdottomasti ne 
ystävyyssuhteet, joita vaih-
don aikana syntyi. Matkat 
Italiaan, Israeliin ja Norjaan 
ovat jo suunnitteilla!

Kiitos.

Reetta Karhunen
LC Karttulan nuoriso-

vaihdossa ollut

Reetta Karhunen kertoi syksyllä Karttulan klubi-illassa 
nuorisovaihdon Puolan matkastaan. Kuvaus matkasta 
oli niin sykähdyttävän hieno ja antoi selkeän kuvan siitä 
miten tyytyväisen ja onnellisen tunteen Reetta matkallaan 
oli saanut kokea. Vielä tunteja illan jälkeen oli hieno fiilis 
itselläni tuosta esityksestä ja ennen kaikkea LC Karttula 
oli mukana mahdollistamassa Reetalle tuon kokemuksen. 
Kuva Jyrki Viitanen
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KANTA-KUOPION KLUBIEN TEMPAUS

100-vuotisjuhlan kunniaksi Kuopio sai klubien lahjana kiipeilytelineen

Kanta-Kuopion lionsklubit 
juhlistivat lionsjärjestön ja 
samalla Suomen itsenäisyy-
den 100-vuotisjuhlavuotta 
2.9.2017 koko päivän kestä-
neellä kolmiosaisella hyvän-
tekeväisyystapahtumalla. 
Tilaisuuksien kohokohta oli 
jo edellisenä päivänä tapah-
tunut Huuhan leikkipuistoon 
pystytetyn Lappset-kiipeily-
telineen luovuttaminen Kuo- 
pion kaupungille. Satei-
sessa säässä lahjoituksen 
vastaanotti vs. kaupungin-
johtaja Jarmo Pirhonen. 
Kiipeilytelineen hankintaan 
osallistuivat klubit Kuopio, 
Kuopio Päiväranta, Kuopio 
Canth, Kuopio Siskotyttö, 
Kuopio Veljmies, Kuopio 
Kalakukko ja Kuopio Kal-
lavesi. Hankkeessa oli mu-
kana myös AR-säätiö sekä 
lukuisia paikallisia sponso-
reita. 
Kiipeilytelineen pystytys ta-

pahtui elokuun puolivälin 
jälkeen. Kuopion kaupunki 
teki pohjatyöt sekä aitauk-
set, lionit ahkeroivat suuri-
töiset kokoamis- ja pysty-
tysosuudet. Ensimmäiset 
lapset pääsivät kokeilemaan 
laitetta heti luovutustilaisuu-
den jälkeen.

Koko päivän kestäneen mo- 
nimuotoisen toritapahtuman 
avasi juhlavasti liiton entinen 
puheenjohtaja Harri Forss. 
Kuopion torilla muistettiin 
lapsia ja nuoria. Toimintaan-
sa esittelivät myös paikalli-
set lionsklubit ja useat jär-
jestöt. Tapahtumassa olivat 
mukana Kaverikoirat, Järvi-
Suomen Partiolaiset, MLL/
Perheentalo, Pelastakaa 
lapset, Puijon Pesis, Junio-
ri Kalpa ja paikalliset lions-
klubit. Torilla voi tutustua 
myös palo- ja poliisiautoihin 
sekä uusiin henkilöautoi-

hin ja OP:n palveluautoon. 
Torilavalla nähtiin runsaasti 
esityksiä. Toritapahtuman 
ohjelmassa oli mm. taiku-
riesitys, lastenlauluja ja Mis-
se-kissa.
Lisäksi lapsille oli tarjolla 
pomppulinna, ongintaa, il-
mapalloja, karkkia ja 1000 
purkkia pillimehua. Hieno 
syyssää houkutteli paikalle 
runsaasti väkeä, ilahdutta-
vasti myös lapsia.
Lauantain päätteeksi järjes-
tettiin seminaari Kuopion 
kaupungintalossa. Semi-
naarin teema oli ”Some – 
hyväksi vai pahaksi” ja se 
oli avoin kaikille. Seminaarin 
puhujina olivat lastenpsy-
kiatri, dosentti Jari Sink-
konen, ylikonstaapeli Matti 
Röppänen ja Lions Quest 
-koordinaattori Ulla Sirviö-
Hyttinen.

Kehitysriskit liittyvät
usein peleihin ja nettiin

Kuopion kaupungintalossa 
pidetyssä ”SOME - hyväksi 
vai pahaksi” -seminaarissa 
lastenpsykiatri, dosentti Jari 
Sinkkonen puhui sosiaalisen 
median ja pelaamisen vai-
kutuksista lasten ja nuorten 
psyykkiseen kehitykseen 
ja henkiseen hyvinvointiin. 
Hän totesi mm. että ”maa-
ilma on muuttunut viimeksi 
kuluneiden 50 vuoden aika-
na kenties nopeammin kuin 
koskaan samassa ajassa. 
Nuorillakaan vanhemmilla 
ei aina ole kosketusta omi-
en lasten huiman nopeasti 
muuttuvaan todellisuuteen. 
Vanhemmat ei-
vät voi vertailla 
lastensa edesot-
tamuksia omiin 
kokemuksiinsa. 
Nykylasten kehi-
tysriskit liittyvät 
paljolti peleihin 
ja nettiin.

Lapset ja nuoret 
ovat huimas- 
ti vanhempiaan 
edellä digitaali-
sessa maailmas-

sa. He osaavat mennä kiel-
letyille sivuille ”incognito”, 
eli sivuhistoriaan ei jää mi-
tään merkkejä vierailuista. 
Lasten ja nuorten keskus-
hermosto on silti aivan yhtä 
keskeneräinen kuin sata 
vuotta sitten eli impulsiivi-
suus, kaverien yllytys, jouk-
koon kuulumisen tarve ym. 
tekijät voivat johtaa harkit-
semattomiin tekoihin. Nuori 
voi laittaa itsestään paljas-
tavia kuvia nettiin, joutua 
netissä kiusatuksi, esittää 
uhkauksia epäsuosittua 
opettajaa kohtaan jne. 

Pelien sisältö on usein väki-
valtainen. Monet alaikäiset 
lapset (pojat) pelaavat K-18 
pelejä, joissa asetutaan ri-
kollisen asemaan ja mm. 
surmataan poliiseja. Tutki-
muksessa ei ole voitu eetti-
sistä syistä altistaa alaikäisiä 
hyvin väkivaltaisille peleille, 
joita he kuitenkin pelaavat. 
Pelaamiseen käytetty aika 
ei ole paras kriteeri, sillä 
mieli voi askarrella pelimaa-
ilmassa väliaikoinakin.”

Tilaisuudessa kuultiin lisäksi 
mm. nettipoliisi Matti Röp-
päsen mielenkiintoinen esi-
tys SOMEn eri sovellusten 
riskikäytöstä. Lions Quest 
-koordinaattori Ulla Sirviö-
Hyttinen puolestaan puhui 
lionsjärjestön maailmanlaa-
juisesta ja suosiotaan koko 
ajan nostavan Lions Quest 
-ohjelman hyödyntämisestä 
yhtenä mediakasvatuksen 
välineenä.

Raimo Naumanen

Lappset –kiipeilytelineen luovitti Kuopion kaupungille 
klubien puolesta PDG Eero Ipatti. Vastaanottajana oli 
vs.kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen.

Kiipeilytelineen kokoaminen oli tarkkaa työtä ja se kesti 
useita päiviä.

Lastenpsykiatri, dosentti Jari Sinkko-
nen puhumassa Kuopion kaupungin-
talolla.
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APUA PARTIOLAISILLE

Iisalmi - kahden klubin yhteinen perintöprojekti partiolaisten hyväksi.

Kaudella 2016-2017 kak-
si iisalmelaista klubia, LC 
Iisalmi ja LC Iisalmi Poro-
vesi, päättivät lionstoimin-
nan 100-vuotisjuhlavuo-
den kunniaksi toteuttaa 
yhteisen perintöprojektin 
ja suunnata lahjoituksen Ii-
salmen Korvenkävijät (IKK) 
ry:lle, johon saatiin tukea 
myös Arne Ritari -säätiöltä. 
Lahjoituksen kokonaissum-
ma oli 10.000 euroa, lahjoi-
tus julkaistiin tammikuussa 
2017 järjestetyssä charter-
juhlassa.
Lahjoituksen turvin mah-
dollistettiin partiolaisten lei-
rikeskuksen keittiökatos-
varaston sekä WC-tilojen 
rakentaminen ja yhteyslau-
tan hankkiminen. Kevät-
talvella klubit hankkivat ja 
siirsivät rakennustarvikkeet 
leirisaareen jäitä pitkin, ke-
vään ja kesän 2017 aikana 
klubien jäsenet pystyttivät 
talkoilla rakennukset ja par-
tiolaiset viimeistelivät itse 
rakennukset pintakäsittelyl-
lä. Perintöprojekti valmistui 
kauden 2017-2018 alussa 
elo-syyskuun vaihteessa. 
Rakennusten ja yhteyslau-
tan käyttöönottoa juhlittiin 
yhdessä partiolaisten ja 
klubien jäsenien kesken 
lauantaina 2.9.2017, jolloin 
leirisaaressa käynnistyi Lei-
jona ´17 partioleiri, samas-

sa yhteydessä partiolaiset 
nimesivät yhteyslautan Jär-
vijellonaksi.
Uudet rakennukset ja yh-
teyslautta mahdollistavat 
partiolaisille entistä moni-
puolisemmat leiri- ja ret-
kitoimintaolosuhteet leiri-
saaressa useiden tulevien 
ikäluokkien iloksi.

Partiolippukunta Iisalmen 
Korvenkävijät (IKK) ry on yli 
sadan tyttö- ja poikapartio-
laisen oma lippukunta. IKK 
jatkaa Iisalmen Korvenvei-
kot ja Iisalmen Korventy-
töt lippukuntien perinteitä. 
Lippukunta on perustettu 
28.9.1918. IKK:n tavoittee-
na on tarjota lapsille ja nuo-
rille yhteisö, jossa kasvaa ja 
kehittyä kunnon kansalaisik-
si eräympäristöä hyödyntä-
en. Leirisaari on perinteikäs 
syysleirien pitopaikka, jossa 
on ollut partiomaja ainakin 
vuodesta 1949 saakka.

Kuvia rakennusprojektis- 
ta löytyy LC Iisalmi/Poro-
veden Facebook -sivuilta 
osoitteesta: www.face-
book.com/LC.Iisalmi.Poro-
vesi/.

Teksti ja kuvat:
Jukka Vattukallio

presidentti
LC Iisalmi Porovesi

                                  5-tien varressa Sukevalla:

mökkimajoitusta

matkailuvaunupaikkoja

kahvio

tilausravintola

tanssilava

juhlapalvelut

Tervetuloa!

Lohirannan Lomakylä Oy

Kajaanintie 1619      

74340 Sukeva            lohiranta@saunalahti.fi    

044 3364060              www.lohiranta.com
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KIVI MUISTOKSI

Istuin- ja levähdyskivi Rautalammin kirkkopuistoon
Lionsklubit Rautalampi Mal-
vi ja Rautalampi päättivät 
omalta osaltaan juhlistaa 
sekä sata vuotta täyttävää 
Suomea että samoin sata 
vuotta täyttävää kansain-
välistä lionsliikettä näyttä-
västi. Tavoitteeksi otettiin 
pystyttää kestävä merkki, 
noin neljä tonnia painava, 
mitoiltaan 3,5 x 0,6 x 0,6 m, 
istuinkivi kirkkopuistoon lä-
helle sankarihautoja.
Istuinkiven siunaus- ja 
paljastustilaisuus pidettiin 
maanantaina 31.7.2017. 
Juhlava tilaisuus oli avoin 
kaikille kuntalaisille.
Tilaisuudessa puhuivat 
myös ortodoksiseurakun-
nan isä Johannes, Rau-
talammin kunnanjohtaja 
Risto Niemelä, LC Rauta-
lampi Malvin presidentti 
Pekka Annala sekä Arne 
Ritari -säätiön toimikunta-
puheenjohtaja Martti Tör-
rönen. Tämän jälkeen oli 
kaikille tarjolla seurakun-
nan ja kunnan kustantamat 
juhlakakkukahvit seurakun-
tatalossa.

Miten tähän tultiin?

Hankkeen esitti LC Rauta-
lampi Malvin hallitukselle 
Urho Karhu maaliskuussa 
2017. LC Rautalampi tuli 
mukaan hankkeeseen ja 
projekti lähti etenemään 
nopeasti. Sopivin kivitar-
jous tuli Kivilähde - Kaa-
vin Kivi Oy:ltä. Hankkeen 
hinta alkoi hahmottua ja 
klubit anoivat avustusta 
Arne Ritari -säätiöltä, joka 
tukee klubien hyvänteke-
väisyyteen tähtääviä aktivi-
teetteja. Arne Ritari -säätiö 
myönsi avustuksen.
Rautalammin seurakunnal-
ta kysyttiin sopivaa paikkaa 
sankarihautojen läheisyy-
teen. Se osoitettiin ja kirk-
koneuvosto hyväksyi asian 
kokouksessaan. Lisäksi ki-

vipenkille haettiin toimenpi-
delupaa. Sen Rautalammin 
kunnan rakennusvalvonta 
myönsi ja kunta huolehti 
toimenpideluvan kustan-
nuksesta.
29.6.2017 kivelle kaivet-
tiin perustus, jonka routa-
eristys ja muut työt tehtiin 
asianmukaisesti. Kaavilta 
ilmoitettiin, että kivi oli val-
mis. Se haettiin ja sijoitettiin 
paikoilleen 12.7.2017.

LC Rautalampi Malvi ja LC 
Rautalampi toivovat kaikille 
penkin käyttäjille levollisia 
istumishetkiä.

Risto Lindholm
LC Rautalampi Malvi
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ERILAISIA KOHTALOITA

HERKKUJA JA MISSEJÄ

Hän taisteli toisen maail-
mansodan raskaana aika-
na 1943 – 44 Itä-Karjalassa 
ja Kannaksella, näki nälkää 
ja koki pelkoa.  Hän vilje-
li maat, kasvatti vaimon 
kanssa lapset ja oli tyyty-
väinen rauhan ajasta. Hän 
asuu yksin leskenä, koti-
avustaja käy kerran viikossa 
– lapset kaukana, yksi me-
nehtynyt.  12.8.2017 oveen 
koputetaan ja tupaan astuu 
tuttu mies sanoen: ”Tuon 
terveiset Sandels-klubista 
ja tuoretta  hernerokkaa.”  
Vastaa hän:” Jaahas, se-
hän maistuu, jätänkin nuo 
pannulla tirisevät grillimak-
karat iltapalaksi.”
Tänään paistaa aurinko, 
on 4.5.2017, Siilinjärven 
Vuorela – Toivala alueen 
katualueiden siivoustyö 
leijonilla. Joskus on sata-
nut tai ollut räntää maas-
sa. Aina on ollut roskia, 
viime vuosina aina vaan 
vähemmän.  Talkoissa olen 

”ME PALVELEMME – VI HJÄLPER”

Siilinjärven suuret joulumyyjäiset

mukana jälleen minä, lion 
82-vuotias, nuoremmat lio-
nit eivät odottaneet enää 
minun tulevan, kun on ollut 
käsi kipeä.  Ekoteko teh-
dään taas.
Perheeseemme kuuluvat 
me puolisot ja poikamme 
4 vuotta. Minä olen ol-
lut pitkään työtön, selkä 
myös huonona. Vaimoni 
on virkeämpi tänä jouluna, 
välillä hän on kovasti väsy-
nyt – lääkärit sanovat, että 
se on masennusta. Joulua 
laitamme ja poika odottaa 
pukkia, rahaa ei oikein ole 
lahjapaljouteen.  Joulupöy-
tään saimme iloisen yllä-
tyksen, kun kylän lionsklubi 
jätti lahjakortin ruokaostok-
siin.  Hyväntekijöitä ovat, 
niillä on meidän kerrostalon 
kulmalla perinteisesti iso 
kuusi jouluvaloissa.
Äidinkielen ope jakoi ai-
neistoainekirjoitusta var-
ten aiheita, pitäisi kirjoittaa 
muun koulutyön ohessa 

”Suomi 100 vuotta”- ai-
heistossa jostain eversti 
Sandelsista tai mitä on olla 
nuori tämän päivän Suo-
messa.  Muutakin tekemis-
tä olisi kavereiden kanssa.  
Valitsen jälkimmäisen ai-
heen. 30.3.2017 olemme 
koko koulun oppilaat ja 
opet liikuntasalissa, rehto-
rin puheiden jälkeen pitkä 
mies lionsklubista kehuu 
kirjoitelmiamme ja toivottaa 
hyvää menestystä opin-
noissa.  Lionmies mainit-
see nimeni, saan stipendin 
ansiokkaan aineistoaineen 
kirjoittamisesta.  Aine jul-
kaistaan paikallislehti Uu-
tis-Jousessa. 
Elämme Nigeriassa, pie-
nessä kylässä lähellä At-
lantin rannikkoa. Perhees-
sämme on viisi lasta, yksi 
lapsistamme menehtyi 
aivokalvontulehdukseen 
kaksi vuotta sitten.  Naa-
purikylässä on ollut jälleen 
tuhkarokkoa ja pelkääm-

me, että tauti leviää mei-
dänkin kylään.  Kuulimme 
juuri, että kansainvälinen 
lionsjärjestö on rahoittanut 
tuhkarokkorokotteen jaka-
misen seudullamme.  Toi-
von, että samaa hyvää jae-
taan muissakin kylissä. 
Palvelukoti on hyvä paik-
ka olla ja elää. Ulkoilu jää 
minulta vähäksi, kun jalat 
eivät oikein kanna liikkua 
itse. Meitä on monta tässä 
kunnossa eivätkä hoitajat 
ehdi meitä joka päivä ulos 
kuskailla – ymmärtäähän 
tuon. Syyskuussa 2017 
hoitokodille tuli yllättäen 
reippaita naisia ja miehiä, 
jotkut sanoivat olevansa 
lionsklubi Sandelsista. Ha-
lusivat viedä meitä remp-
poja ulos: käsikynkässä, 
sauvojen avulla, pyörätuo-
lilla.  Ei tarvinnut kahdesti 
pyytää. Liikuttiin, mitä pys-
tyttiin ja rupateltiin muka-
via. Saatte tulla uudestaan. 

 Juha Haatainen

Perinteiset joulumyyjäiset 
2.12.2017 aloittivat jouluun 
valmistautumisen Siilin-
järvellä lumisen kauniissa 
talvisäässä. LC Siilinjärvi 
Tarina järjesti koulukeskuk-
seen tulleille myyjäisvierail-
le suositun kahvilan, jossa 
riitti väkeä herkuttelemas-
sa.  

Suomi100-juhlavuoden  
kunniaksi järjestimme myös 
”Ken on itsenäisen Suomen 
kaikkein kaunein missi” 
-kilpailun, jossa veloituk-
setta sai ehdottaa kaunein-
ta, menestyksekkäintä mis-
siä itsenäisen maamme 
historiassa. Kilpailu herätti 
osallistujissa paljon muka-
via muistoja menneiltä vuo-

sikymmeniltä. Suurimman 
äänimäärän keräsi vuoden 
1952 Suomen Neito ja Miss 
Universum Armi Kuusela. 
Kolme komeaa herkkukoria 
arvottiin kaikkien vastan-
neiden kesken. 

Lisäksi oli tietysti jouluar-
pajaiset, joihin jokainen 
leijonamme oli osallistunut 
hankkimalla tai tekemällä 
runsaasti upeita, yleisöltä 
kiitosta saaneita palkinto-
ja. Kaikki leijonamme olivat 
jollakin tapaa mukana myy-
jäisjärjestelyissä. Saimme 
toimintaamme positiivisesti 
esille ja taas kerran huoma-
simme miten yhdessä on 
niin mukava tehdä hyvää.

Kaija Rantala
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VALOA PIMEÄÄN

HYVÄ  VAIKO PAHA

Lyhdyt sankarihaudoille

Muovia, muovia, vähemmän muovia.

Sankarihaudat saivat arvoi-
sensa ulkoasun 6.12. kun 
Suonenjoen lionsklubit ja 
muut järjestöt hankkivat ra-
hoituksen ja lyhdyt sankari-
haudoille. 
Leijonajärjestöt olivat aloit-
teentekijöinä ja muutkin jär-
jestöt läksivät mukaan. Nyt 
meillä on nuo 300 hautal-
yhtyä pidikkeineen maahan 
pantaviksi tulevinakin vuo-

sina. Talkooväki kokoontui 
jo 5.12. lyhtyjen  asette-
luun ja sytytykseen, sillä 
öljykynttilöiden paloaika on 
jopa 3 vuorokautta.  Samat 
lyhdyt syttyivät myös joulu-
aatoksi.

Kari Nenonen
Suonenjoki Soittu

presidentti

Klubit tekevät vuosiko-
kousaloitteita. Ne käsitel-
lään kesäkuun vuosiko-
kouksissa. Osa aloitteista 
hyväksytään. Hyväksytyis-
tä hankkeista useimmat 
jäävät siihen – valitettavas-
ti.  Hyväksytyn aloitteen 
tavoitteena on, että sitä tu-
etaan ja viedään eteenpäin 
koko yrityksen, tässä ta-
pauksessa klubien ja koko 
lionsjärjestön, ideoimana ja 
tukemana. 

Klubimme Suonenjoki Soit-
tu on tehnyt useita vuosi-
kokouksessa hyväksyttyjä 
aloitteita. Viime vuoden 
aloitteemme oli ”Lions-lii- 
ton tuki muovijätteen vä-

hentämiselle”. Tämän aloit-
teen muovijätteestä toi 
esille klubissamme Mikko 
Pohjolainen. Aloite sai klu-
bimme täyden tuen ja siitä 
tehtiin vuosikokousaloite, 
joka hyväksyttiin Joensuun 
vuosikokouksessa.

Esitämme, että lionit ja 
Lions-liito ryhtyvät tuke-
maan pyrkimyksiä muovi-
jätteen vähentämiseksi.
Me järjestönä, klubina, yk-
sityisinä henkilöinä voim-
me:
- vähentää muovipakkaus-
ten, -kääreiden ja –pussien 
käyttöä
- siirtyä kertakäyttöisten 
muovipussien käytöstä 

luontoystävällisempien ma-
teriaalien, kuten paperi- ja 
kesto (hedelmä) pussien, 
käyttöön
- kierrättää kierrätykseen 
soveltuva muovi
- kannustaa yhteistyö-
kumppaneita (kauppoja) 
kertakäyttömuovin vähen-
tämisessä
- haastaa muita järjestöjä 
mukaan muovijätteen vä-
hentämiseen
- tiedottaa tuestamme 
muovijätteen vähentämis-
hankkeille

Muovijäte on todella iso 
ja huolestuttava ongelma. 
Tutkimukset osoittavat, 
että muovijätteen määrä 

kasvaa jatkuvasti. Nykyään 
95 % muovista käytetään 
vain kerran. On arvioitu, 
että 40 % muovista päätyy 
kaatopaikoille ja 30 % luon-
toon; maastoon ja vesistöi-
hin. Loput poltetaan, tästä 
saadaan energiaa, mutta 
samalla syntyy kasvihuo-
nekaasuja ja saasteita. 

Muovijäte säilyy luonnossa 
ainakin sata vuotta. Meriin 
joutuessaan muovi päätyy 
kalojen ravinnoksi ja edel-
leen ihmisiin. ”Merissä on 
vuoteen 2050 mennessä 
enemmän muovia kuin ka-
loja, mikäli kalakannat py-
syvät entisellään.”
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Monissa maissa on kiin-
nitetty huomiota kierrä-
tykseen ja muovin käytön 
vähentämiseen. Suomikin 
on sitoutunut muovijätteen 
vähentämiseen solmittu-
jen ympäristösopimusten 
mukaisesti. Suomi on ollut 
kierrätyksessä aktiivinen 
toimija, mutta parannetta-
vaa toki vielä on.

Kaupan liitto ja Ympäris-
töministeriö ovat tehneet 
sopimuksen muovikassi-
en kulutuksen vähentämi-
sestä. Kaupparyhmittymät 
kannustavat keveistä muo-
vipusseista luopumista ja 
kestokassien käytön lisää-
mistä. Tavoitteena on, että 
vuonna 2025 suomalai-
set käyttäisivät enää kes- 
kimäärin 40 muovikassia 
vuosittain. Nykyiseksi käyt-
tömääräksi on arvioitu 55 
pussia – se tekee vuosita-
solla n. 300 miljoonaa muo-
vipussia.

Muovin käytön vähentämi-
nen luo haasteita ja tuo mah-
dollisuuksia uusien luon- 
toystävällisten pakkaus- 
materiaalien kehittäjille ja 

valmistajille. Toivottavasti 
ratkaisuja syntyy esimer-
kiksi puuperäisistä mate-
riaaleista.  Parhaimmillaan 
tämä voisi merkitä uusia 
työpaikkoja ja kansantalou-
denkin kasvua.
Suonenjoella K-kaupat ja 
K-rauta ottivat käyttöön 
pantillisen ostoskorin elo-
kuussa 2017. Tämä suo-
nenjokelaisen Petri Var-
tiaisen kehittämä ajatus 
pantillisesta ostoskorista on 
vaihtoehto muovi- ja kesto-
kasseille. Suonenjokelaiset 
kauppiaat Veli-Matti Kokko 
ja Harri Heiskanen ovat klu-
bimme jäseniä.

Toistaiseksi meidän omat 
konkreettiset toimenpi-
teet ovat olleet aktiivisen 
muovijätteen kierrättämi-
sen lisäksi luopuminen tai 
vähentäminen kertakäyt-
töisten vihannes- ja hedel-
mäpussien käytöstä ja kor-
vaaminen kestopusseilla 
sekä muovikassien käytön 
vähentäminen esimerkiksi 
kangaskassien tai pantilli-
sen ostoskorin käytöllä.

Muovijäte on ollut esillä niin 

lehdistössä kuin televisios-
sakin. On selvää, että mer-
kittäviä innovaatioita muo-
vijätteen vähentämiseksi 
on jo menossa ja tulossa 
– toivottavasti mahdolli-
simman pian. Jyväskyläs-
sä VTT on kehittämässä 
kansainvälisten yritysten 
kanssa muovipohjaisten 
tuotteiden korvaamista sel-
luloosapohjaisilla tuotteilla.
 
EU-komission muovistra-
tegian tavoitteena on, että 
kaikki EU-maissa käytettä-
vä muovi on kierrätyskel-
poista vuoteen 2030 men-

nessä. Lisäksi harkinnassa 
on muovin verottaminen 
ja kertakäyttöisten muovi-
tuotteiden kieltäminen. 

Muovijätteen vähentämien 
on kehitystä, jota meidän 
lionien kannattaa olla aktii-
visesti tukemassa. Se so-
pii lionien iskulauseeseen: 
Luovuta isänmaasi onnelli-
sempana nouseville suku-
polville. 

Leo Tervo
LC Suonenjoki Soittu

sihteeri

HYVÄ VAIKO PAHA
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K-kaupan pantillista ostoskoria esittelee kaupan työntekijä 
Aira Toikkanen. Kuva: Anja Jääskeläinen
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GOLFATAAN

Golfia, hyvää ruokaa ja yhdessä viihtymistä hyväntekeväisyysrosvopaistin 
merkeissä
Uusittu Eerikkala Golf & 
Kievari tarjosi upeat puit-
teet toisen kerran järjeste-
tyyn LC Tervon hyvänte-
keväisyysrosvopaisti-iltaan 
1.7.2017. Vaikka sää ei 
muutoin suosinut viime 
kesänä, niin kyseisenä päi-
vänä ja iltana aurinko näyt-
täytyi meille täydeltä teräl-
tään.
LC Tervo oli järjestänyt oh-
jelmaa koko päiväksi. Päi-
vä alkoi klo 11 rosvopaisti-
golfiin ilmoittautumisella ja 
harjoittelulla. Pelimuotona 
oli 3-hengen Texas Scram-
le 18-väylää yhteislähtönä. 
Kaikkiaan kuutisenkym-
mentä pelaajaa osallistui 
peliin nauttien kesäisestä 
päivästä osittain uusituilla 
väylillä. Pelin teemana päi-
vään sopivasti oli ”Ei ham-
paat irvessä, vaan iloisesti 
palveluhengessä!”
Illan suussa viideltä alkoi 
ohjelmallinen illallinen kie-
varin idyllisessä pihapii-
rissä. Illallisella tarjoiltiin jo 
edelliseltä vuodelta hyvää 
palautetta saanutta ylikyp-
sää sianniskaa uunijuurek-
silla, salaatilla ja maalais-
ruisleivällä höystettynä. 

Jälkiruokana oli kahvia ja 
omenapiirakkaa. Illallista 
tarjoiltiin non stop -peri-
aatteella eli sitä mukaa, 
kun väkeä saapui paikalle. 
Illallisen tarjoiluista ja osit-
tain valmistuksesta vastasi 
ammattitaidolla Hautolah-
den kyläyhdistys. Ohjel-
mallisesta puolesta vastasi 
imitaattori Vesa Ruuska, 
joka saatiin paikalle pika-
hälytyksellä, kun alun perin 
esiintyjäksi lupautuneelle 
Eija Vilppaalle tuli äkillinen 
este. Mutta ei ollut huono 
valinta Ruuskakaan. Hersy-
vällä huumorilla höystetty 
imitointi sekä puhuen että 
laulaen vetosi paikalle tul-
leeseen yleisöön, joka sai 
nauraa vatsa kippurassa 
koko esityksen ajan. 
Oheisohjelmana LC Tervol-
la oli golf-aiheinen arvon-
ta, jossa piti arvata, kuin-
ka monta tiitä lasipurkissa 
on? Lisäksi Tervon yrittäjät 
arpoi soutuveneen, jonka 
voitti lion Heikki Kiiski.  
Päivä oli kaiken kaikkiaan 
onnistunut. Samaan ai-
kaan järjestettyjen Tervo-
päivien yhteydessä se toi 
yhden lisäohjelman päi-

vien tapahtumiin. Kunta 
oli mukana järjestelyissä. 
Paikkana uusi Eerikkala loi 
tilaisuuden näköiset puit-
teet. Tapahtuman tuotto 
meni tervolaisen nuoriso-
työn hyväksi. Oli ilo olla 
mukana järjestämässä hy-
vin onnistunutta tilaisuutta 

illan teeman mukaisesti 
”Ei hampaat irvessä, vaan 
iloisesti palveluhengessä!”. 
Ehkä tulevana kesänä nä-
emme jälleen samoissa 
merkeissä?

Olli Kokander
LC Tervo

Aurinkoinen kesäilta keräsi mukavasti yleisöä Kievarin 
pihapiiriin.

Illan aikana yleisöä kilpailuttivat sekä leijonat että yrittäjät.

Legendaariset Leirit,
Kokoukset, Lomat
vuoden ympäri
“We had a nice time in this lovely place, 
disconnect of everything, but at the 
same time, in connection with the 
forest, the most natural part of the world.”
– International camp participant

“Pöyryläiset kävi täällä, oli hyvä 
meno päällä. Nuotiokahvit nautittiin, 
jousiammuntaakin harjoiteltiin, frisbeetä heiteltiin ja 
kivestä koruja väsäiltiin. Lopuksi turvekammissa ruokailtiin 
ja hyviä viinejä naukkailtiin. Mukava päivä, kiitos! ”

 myynti@metsakartano.com tai soita 040 839 6352

metsakartano.com



40 SAVON LEIJONA

MELKOISTA MEININKIÄ

LC Vehmersalmi kiihdytti pussihousuista Suomi sataan

Kuopion kaakkoinen klubi, 
LC Vehmersalmi, aloitti kau-
tensa jo 1.7. Vesjperä-ta-
pahtumalla, jossa noin pa-
risataiselle yleisölle esiintyi 
Nilsiän Pussihousukerho.  
Elokuun toisena päivänä 
presidenttimme Marja-Liisa 
Pekkarinen heitti hallitusten 
vahdinvaihdossa kuuman 
kiven Tervassalon veteen. 
Leuto sää, mutta alati kiih-
tyvät aktiviteetit jatkuivat 
Suomi 100 -tilaisuuksiin ja 
joulumarkkinoihin.
Koulujen alkaessa tempau-
duimme mukaan Suomi 
100 -tapahtumiin. Klubin 
aihealueeseen valikoitui 
1960-luku, jonka malliin 
tarjoilimme höyrynakkeja 
ja jugurttia 25.8. Vehmer-
salmen Asukastuvan täy-
teiselle yleisölle rautalan-
kamusiikin säestyksellä. 
Samalla katsoimme Veh-
mersalmen koululle kirjoit-
tamamme uutiskatsauksen 
1960-luvusta, minkä kou-

lulaiset toteuttivat videoksi 
YouTubeen.
Suomi 100 jatkui 1960-lu-
vun muotinäytöksellä 27.8. 
Vehmersalmen koulun 
liikuntasalissa. Näytök-
seen saatiin koottua pitkin 
kesää ja syksyä noin 70 
asua. Mannekiineina toimi-
vat 9:nnen luokan oppilaat 
sekä klubilaiset. Asujen et-
siminen ja sovittaminen oli-
vat melkoinen urakka, mikä 
tehtiin yhteistyössä koulun 
kanssa. Näytöksen juonsi 
Riitta Junnila-Savolainen. 
Salin täyteinen yleisö oli ta-
putusten määrällä mitaten 
erittäin tyytyväinen. Esityk-
sestä julkaistiin muistoksi 
kuvakirja.
Klubitapaamisten kuu-
kausittainen sarja alkoi 5. 
syyskuuta, joten lepoaikaa 
ei klubille juuri jäänyt. Mar-
raskuun 16. vierailimme LC 
Muuruvedessä näyttämällä 
Lotta-aiheisen videon. Jou-
lukuusityöryhmä oli kaata-

nut aktiviteettina tarvitta-
van määrän suuria kuusia 
toimitettaviksi kirkkoon 
ja kauppojen eteen. Alkoi 
perinteisten joulumarkki-
noiden valmistelu Leijona-
sinapin keittämisineen. 
Torilla kauppa kävi ja akti-
viteettikassa karttui. Lapset 
olivat tyytyväisiä poniajelui-
hin ja tietysti joulupukkiin. 

Kirkkokuoron ryhmä loi 
tunnelmaa joululauluin. Li-
sää klubin kotisivulta netis-
tä www-e-clubhouse.org/
sites/vehmersalmi/.
    

Hannu Lintunen 

LC Vehmersalmen mittavimmaksi aktiviteetiksi muodostui 
1960-luvun muotinäytös 27.8. Vehmersalmen koululla. 
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Tapahtuman järjestää
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TIETOA DIABETEKSESTÄ

Maailman diabetespäivän yleisöluento

Maailman diabetespäivää 
vietetään joka vuosi 14.11. 
Päivä on insuliinin toisen 
keksijän, Frederick Bantin-
gin, syntymäpäivä. Teema-
päivän taustalla ovat Kan-
sainvälinen diabetesliitto 
IDF ja Maailman terveysjär-
jestö WHO.
Kampanjointi tavoittaa vuo-
sittain miljoonia ihmisiä, ja 
mukana on diabetesjärjes-
töjä ja muita yhteisöjä 145 
maasta. Päivän tarkoituk-
sena on kiinnittää maail-
manlaajuisesti huomiota 
diabetekseen, toisaalta 
kyse on diabeteksen kans-
sa elävien vuotuisesta juh-
lapäivästä. Vuodesta 2007 
se on ollut myös yksi YK:n 
vuotuisista teemapäivistä.
Ensimmäisen kerran Maail-
man diabetespäivää vietet-
tiin vuonna 1991. Suomes-
sa sitä on vietetty alusta 
asti. 
Vesannolla päivää vietettiin 
toista kertaa. Viime vuon-
na aloitettiin kertomalla 
yleisölle miksi diabeetikon 
sydän sairastuu ja hypog-
lykemioista. Tänä vuonna 
päivän kansainvälinen tee-
ma oli naisten diabetes.
Teemaa sivuttiin kertomalla 
mm. että maailmassa on 
n. 200 miljoonaa naista, 
joilla on diabetes ja lu-
vun odotetaan nousevan 
vuoteen 2040 mennessä 
yli 300 miljoonaan. Kaksi 
viidesosaa diabeetikko-
naisista, eli 80 miljoonaa, 
on hedelmällisessä iässä. 
Esimerkiksi Kysin alueella 
jo 40 prosenttia synnyttä-
jistä on ylipainoisia ja näis-
tä noin 13 prosentille tulee 
raskausajan diabetes. Ras-
kausdiabetes väistyy, kun 
lapsi on syntynyt, mutta 
riski sairastua 1 tai 2 tyypin 
diabetekseen on tavallista 
suurempi. Raskausdiabe-
tes sinällään on riski äidille 
ja lapselle, mm. synnytys.
Naisilla, joilla on tyypin 2 
diabetes, on melkein 10 

kertaa suurempi riski sai-
rastua sydän ja verisuoni-
tauteihin. Ensin ovat miehet 
suuremmassa riskissä, sit-
ten iän karttuessa naiset. 
Tämän lisäksi diabeteshoi-
taja kertoi luennolla eri dia-
betestyypeistä, hoidoista, 
diabeteksen taakasta.
Toisena aiheena oli diabe-
teksen lisäsairaudet, joista 
lääkäri Eija Kemppainen 
piti esityksen. Tyypin 2 dia-
betesta sairastaa arvioiden 
mukaan yli puoli miljoonaa 
suomalaista ja diabeeti-
koiden määrän arvioidaan 
lisääntyvän kiihtyvää vauh-
tia, ei vain Suomessa vaan 
tulossa on maailman laa-
juinen epidemia kolmansi-
en maiden vaurastuessa. 
Jo nyt sairastuneita arvel-
laan olevan 400 miljoonaa, 
vuonna 2040 jo 640 mil-
joonaa. Liitännäissairaudet 
tunnetaan diabeetikoitten 
keskuudessa kuitenkin 
huolestuttavan huonosti.
Tuore tutkimus osoittaa, 
etteivät diabeetikot ole 
huolissaan liitännäissaira-
uksista, vaikka sydän ja ve-
risuonisairaudet ovat tyy-
pin 2 diabeetikkojen yleisin 
kuolinsyy.  Suomalaisten 
tietoisuus on jopa huo-
nompaa kuin muissa mais-
sa. Puutteellinen tietotaso 
voi johtaa siihen, että nämä 
sitten tulevat diabetespoti-
laille täytenä yllätyksenä. 
Lionsnaiset tarjoilivat kahvit 
ja vesantolainen naiskuoro 
Iloveela kävi tarjoamassa 
laulullaan lopuksi illalle ke-
vennystä tiukan luentopa-
ketin jatkoksi.
Paikalla oli noin 50 kuulijaa. 
Tarvetta tiedonjakamiseen 
ja ihmisten valistamiseen 
on. Yritetään jatkaa tätä 
uutta aloitettua perinnettä.
Tilaisuuden alussa kerrot-
tiin Vesannon lionsklubin 
taustasta ja toimintape-
riaatteista. Klubissamme 
on yritetty näin lisätä nä-
kyvyyttä ja saada ihmisiä 

liittymään toimintaan. Pie-
nellä paikkakunnalla uusien 
jäsenien hankkiminen on 
hankalaa. Aktiivit ihmiset 
ovat mukana jo muissa jär-
jestöissä ja aikaa ei tahdo 

riittää moneen varsinkin 
työn ja lastenhoidon lisäk-
si. 

Päivi Lidli
LC Vesanto

sihteeri, diabeteshoitaja
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LAPSILLE LIIKUNNAN RIEMUA

Virtasalmella ei seisottu tumput suorina

LC Virtasalmi teki 435 tuntia talkootyötä ja 
panosti yli 12.500 euroa klubin rahaa kirkon-
kylän koulun lähiliikuntapaikkojen kunnos-
tamiseen. Apua tuli 5.000 euroa Arne Ritari 
-säätiöltä. Samaan aikaisesti kaupunki raken-
si alueelle pallokentän ja maisemoinnin. 

AIRI LESKINEN

Alun perin lähiliikuntapaikan 
kunnostamiseen sisältyi 
klubin osalta skeittirampin, 
leikkimökin ja koripalloteli-
neiden korjaaminen. Se ei 
kuitenkaan pirteälle klubille 
vielä riittänyt, vaan he päät-
tivät tempaista ja homma-

Pieksämäen kaupungin liikuntatoimen päällikkö Antti Nousiainen, LC Virtasalmen presidentti Erkki Lappi, Pieksämäen 
kaupungin valtuuston pj. Jaana Leskinen, piirikuvernööri Tuula Väätäinen, Aarne Ritari -säätiön edustaja Martti Törrönen 
ja Virtasalmen koulun johtaja Matti Tallbacka. Vihkiäisnauhaa pitivät koulun oppilaat Werneri Lappi ja Lilli Konttinen.

Hauska leijonakeinu on 
myös alueella.

ta liikuntapaikkaan myös 
Lappset-motoriikkaradan.
- Lappset-motoriik-
karadan tekemisessä hoi-
dimme maansiirto- ja poh-
jatyöt, ostimme radan ja 
asensimme sen paikoilleen, 
kertoo Petri Lappi.
Kolme viikkoa kestäneisiin 

talkoisiin osallistui päivittäin 
5-15 ahkeraa LC Virtasal-
men leijonaa ja muutamia 
ladyjä. Projektin vetäjinä 
klubissa toimivat Erkki ja 
Petri Lappi, jotka eivät ole 
verisukua keskenään, ovat-
pahan vain appiukko ja vä-
vypoika.
Lappset-motoriikkaradan 
pirteä kuva koristaa myös 
tämän vuoden Savon Leijo-
na -lehden kantta ja kertoo 
varmasti enemmän kuin tu-
hat sanaa siitä ilosta ja rie-
musta, mitä LC Virtasalmi 
on saanut aikaiseksi.

Skeittiramppi on kunnostuksen jälkeen uudenveroinen.Leikkimökille on käyttöä.
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LEIJONIA LAULATTI

Juha ja Merja karaokemestareiksi

LC Kiuruvesi Niva järjesti Suomen mestaruuden 
lionskaraokekilpailun Kiuruvedellä Peltohovissa 
lauantaina 3.2.2018. Kisaan osallistui kaikkiaan 21 
laulajaa eri puolilta Suomea. Miesten sarjassa ki-
sasi laulumestaruudesta kaikkiaan 14 laulajaa ja 
naisten sarjassa seitsemän. Molempien sarjojen 
voittajat pääsivät suoraan Kiuruveden Iskelmävii-
kolla heinäkuussa järjestettävään SenioriMesta-
rit-laulukilpailun semifinaaliin.

AIRI LESKINEN

- Leijonien karaokekilpailu 
järjestettiin nyt toisen ker-
ran Kiuruvedellä, aikaisem-
pi oli viisi vuotta sitten. Täs-
sä välissä kisa on laulettu 
kerran Savonlinnassa. Nyt 
idea lähti muhimaan, kun 
vuosi sitten olimme vaimo-
ni Anittan kanssa Kreikassa 
lomamatkalla ja tapasimme 
hotellin altaalla jyväskylä-
läiset Tuula ja Jussi Ala-
Krekolan. Emme tunteneet 
toisiamme ennestään, mut-
ta siinä jutellessa selvisi, 
että olemme leijonia. Illalla 
olimme karaokebaarissa 
ja siellä kerroin, että klu-
bimme on kerran suomen-
mestaruuskisat järjestänyt. 
Siitä se sitten lähti ja Tuula 
ja Jussi tulivatkin tänne nyt 
vieraiksemme, kertoi Vesa 
Pölkki kilpailun aluksi.
Tuomaristossa laulajia pa-
remmuusjärjestykseen lait-
toivat muusikko Ake Pääk-
kö, valtakunnallista meriittiä 
karaokelaulussa saanut 
Erja Partanen ja naiskuo-
rossa kaikki kellot suoritta-
nut Sinikka Kauhanen.
- Kilpailu oli todella ko-
vatasoinen ja meillä meni 
melkein tunti arvioinnissa 
ennen kuin voittajakolmikot 
olivat selvillä, totesi tuoma-
riston puheenjohtaja Ake 
Pääkkö.
Naisten sarjassa ykkösek-
si lauloi Merja Noronen LC 
Pihtipudas Emmit, kakko-
seksi Anitta Pölkki LC Kiu-
ruvesi Niva ja kolmannel-
le sijalle Pirjo Järvelin CL 
Pihtipudas Emmit. Miesten 
sarjan voittaja oli Juha Van-
tila LC Suolahti, kakkonen 
Erkki Päivärinta LC Reisjär-

vi ja kolmonen Vesa Pölkki 
LC Kiuruvesi Niva.

Voittajat suoraan Seniori-
Mestarit -kilpailuun

Miesten sarjan voittaja Juha 
Vantila on ollut pari vuotta 
Suolahden leijonissa. Lei-
jonien karaokekilpailuihin 
Juha osallistui ensimmäistä 
kertaa.
- Olen aloittanut musiikki-
harrastuksen jo lapsena. 
11-vuotiaana menin mu-
siikkiopistoon soittamaan 
pianoa ja myöhemmin 
bassoklarinettia. Opintoi-
hin kuului myös musiikin-
teoriaa ja säveltapailua. 
Nykyään laulan 118-vuoti-
aassa Mieskuoro Sirkoissa 
ja eräässä duo-kokoonpa- 
nossa, jossa myös soi-
tan koskettimia; duon 
toinen puolisko soittaa 
kitaraa. Meillä on myös 
työpaikkabändi, kertoi Il-
mavoimissa sotilasilmailun 
viranomaisyksikössä tutki-
muspäällikkönä työskente-
levä Juha Vantila.
Juhan työnkuva onkin mie-
lenkiintoinen, sillä hän tutkii 
sotilasilmailussa tapahtu-
via lento-onnettomuuksia 
ja vaaratilanteita. 
Juha Vantila lauloi kilpai-
lussa Juha Tapion ”Ohikii-
tävää” ja toisena Markku 
Aron tunnetuksi tekemän 
kappaleen ”Hyvännäköi-
nen”. Juhan tulkinnat olivat 
rentoja ja esiintymisessä oli 
kokeneen esiintyjän var-
muutta. Encorena saimme 
kuulla vielä Jari Sillanpään 
kappaleen ”Sinä ansaitset 
kultaa”.

- Mieluiten olisin esittänyt 
”Eloisen”, mutta sitä ei lis-
talta löytynyt. Tykkään kyllä 
laulaa Juha Tapion kappa-
leita, tuumasi Juha.
Suolahdessa asuva Juha 
Vantila on lähtöisin Kuopi-
osta. Iskelmämusiikki on 
mieskuorolaulun ohella lä-
hinnä miehen sydäntä. Hän 
on aikuisiällä opiskellut Ala-
Keiteleen musiikkiopistossa 
kevyen musiikin linjalla viisi 
vuotta yksinlaulua suoritta-
en siitä 1-tutkinnon (Tolppa 
ykkönen). Juhalla on myös 
perusmerkki mieskuorolau-
lussa. Lisäksi Juha on Kes-
ki-Suomen aluevaltuutettu 
Suomen Mieskuoroliitossa.

Naisten sarjan voittanut 
Merja Noronen kertoi saa-
neensa viime vuonna Elä-
keliiton karaokekilpailuissa 
Runnilla toisen kunniamai-
ninnan.
- Leijonien karaokekilpai-
luihin en ole aikaisemmin 
osallistunut, nyt lähdin mu-
kaan, kun klubikaverit hou-
kuttelivat. Mieluiten laulan 

Tarja Lunnaksen kappalei-
ta, mutta toki muutkin käy-
vät. Joskus nuorena tyttönä 
Jyväskylässä Veikko Ah-
venainen järjesti kilpailuun, 
johon osallistumalla lau-
lulla pääsi tanssipaikkaan 
sisälle, siinä säästyi kolme 
markkaa, nauroi Pihtipu-
taan Emmit -klubissa oleva 
Merja Noronen.
Merja on ollut itse 13 vuotta 
leijonana, mutta ladytoimin-
nassa mukana jo vuodesta 
1975 lähtien, joten leijona-
toiminta on tuttua laidasta 
laitaan.
Töikseen pitopalvelu Rölli-
län Kestikievaria miehensä 
kanssa Viitasaarella pyörit-
tävä Merja on sitä mieltä, 
että kun on laulunlahjan 
saanut, sitä pitää myös 
käyttää. Niinpä hän laulaa 
omassa yrityksessä järjes-
tettävissä juhlissa ja erilai-
sissa hyväntekeväisyysti-
laisuuksissa. 
Merja esitti kilpailussa kap-
paleet ”Voima rakkauden” 
ja ”Haaveiden maa”.

Palkinnoiksi pystejä, ruusuja ja leipää saaneet sarjojensa kolme 
parasta. Pirjo Järvelin (vas.), Anitta Pölkki, Merja Noronen, Vesa 
Pölkki, Erkki Päivärinta ja Juha Vantila.

Piirikuvarnööri Tuula Väätäinen piti pienen puheen ja samalla on-
nitteli Vesa Pölkkiä tämän syntymäpäivän johdosta.n



Savontie 13, Pieksämäki 
www.poleeni.fi  
Poleenin Lippupalvelu ma-pe klo 11-17 ja 
tuntia ennen esitystä puh. 0400 855 614

• kirj. Seppo Parkkinen • ohj. Jari Tuononen
Edith Piaf, pikku varpunen, on maailman kuuluisin laulaja. Hän eli 
ja rakasti kiihkeästi. Laulaessaan Piaf oli kokonainen, onnellinen ja 
läsnä. Näyttämön ulkopuolinen, oikea elämä olikin haastavampaa. 
Köyhä lapsuus Pariisin kaduilla loi pohjattoman menestyksen janon. 
Lukuisat miessuhteet ja menestyksen mahdollistama taiteilijaelämä 
eivät tuoneet rakkautta ja tasapainoa hänen elämäänsä. Syntyi legenda 
Piafista. Laulut, niiden tarinat elävät edelleen.

0600 10 800 
1,98e/min. + pvm.

Liput ennakkoon 25e, ovelta 30e

POLEENIN TEATTERI

PIAF musiikkinäytelmä

Liput 22/17/15e 
Ryhmämyynti Juhani Heikkinen 044 799 5563, 
juhani.heikkinen@pp2.inet.fi 
Ryhmäliput 15e (min.20 hlö)

Esitykset
la  17.3.  klo 13
ke 21.3.  klo 18
to 29.3.  klo 18
pe 6.4.  klo 18
su 8.4.  klo 13

to 12.4.  klo 18
su 15.4.  klo 13
to 19.4.  klo 18
to 26.4.  klo 13
la 28.4. klo 13

Kesto 2 h, väliaika

Ke 21.2.
klo 19

Mitch Kashmar
Blueskonsertti:

(USA)

Lähes neljänkymmenen
vuoden ura huuliharpistina 
ja laulajana, lähtöisin 
Kalifornian Santa Barbarasta.

Liput ennakkoon 17,50e, ovelta 20e

JAAKKO RYHÄNEN - basso

VILLE SALONEN -tenori

Ke 7.3.
klo 19

Muistojen sävelet
-Tähtien ilta

ANGELIKA KLAS - sopraano
Liput ennakkoon 22,50e, ovelta 28e


