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SAVON LEIJONA

AIRIN AJATUKSIA

KUN OLET LEIJONA – OLE LEIJONA!

Olen ollut leijonana vasta 
noin 18 vuotta. Se on to-
della lyhyt aika verrattuna 
heihin, joilla vuosimittarissa 
on monia kymmeniä vuo-
sia. Itsestä tuo oma aikani 
tuntuu kuitenkin pitkältä. 
Tuona aikana niin moni asia 
on muuttunut eikä kaikki 
suinkaan parempaan suun-
taan.

Valtakunnallisesti kes-
kustelu kuohuu kiivaana 
Lions-talon myynnistä tai 
myymättä jättämisestä. On 
kannanottoja puolesta ja 
vastaan. Näin tietysti pitää 
ollakin, jokaisella on oike-
us omaan mielipiteeseen-
sä. Mutta silti myös toisten 
mielipiteitä pitäisi kunnioit-
taa, kuunnella ja ottaa huo-
mioon. Tappelulla ei ilma-
piiriä ainakaan paranneta, 
ei liiton sisällä, piireissä 
eikä klubeissa. Asioista voi 
aina olla eri mieltä, mutta 
silti ihmisten ei tarvitsisi ta-
pella keskenään, se tappe-
lu on suorastaan tyhmää. 
Omaa kantaa Lions-talon 
myynnin puolesta tai sitä 
vastaan on vaikea perustel-
la, koska en ole kyseises-
sä talossa koskaan edes 
käynyt, hätäisesti tiedän, 

Muutummeko kasvottomiksi?

missä se sijaitsee. Toki lii-
ton henkilökunnalle työtilat 
tarvitaan, mutta tarvitaan-
ko kokonainen talo.  Ja jos 
vielä totta ovat väittämät, 
että talossa on ilmastoin-
tiongelmia, olen välittö-
mästi valmis liputtamaan 
luopumisen puolesta. Ja 
tähän on henkilökohtainen 
mielipide, koska olen itse 
sairastunut ilmastointion-
gelmaisessa työpaikassa. 
Toivon lämpimästi, että 
kenenkään ei enää tarvitsi-
si moista kokea, ei töissä, 
koulussa, harrastuksissa 
eikä kotona.

Jäsenyydestä erotaan usein 
pikaistuksissa, lähdetään 
ovet paukkuen, kun aivan 
kaikki ei mene juuri niin kuin 
itse haluaisi. Kuitenkin on 
muistettava, että jokaises-
sa klubissa on oikeasti niin 
monta mieltä kuin jäsentä-
kin. Kaikki eivät vain sano 
niitä mielipiteitään ääneen. 
Tai eivät ainakaan sano sil-
loin, kun se sanomisen aika 
olisi, takanapäin sitten kyllä 
sitäkin enemmän. 

Aivan uusimpia ilmiöitä on 
tämä sosiaalisen median 
käyttö erilaisine viestintä-

kanavineen. Some, joka on 
sekä hyvä että paha. Some 
toimii erittäin hyvänä ja no-
peana viestintäkanavana 
silloin, kun asia pitää no-
peasti saada koko ryhmän 
tietoisuuteen. Silloin ei tar-
vitse soittaa jokaiselle tai 
jokaisen erikseen mennä 
sähköpostiaan katsomaan, 
ja jotkuthan katsovat säh-
köpostiaan todella harvoin, 
kaikilla se ei vielä yhdisty 
suoraan kännykkään. Paha 
se on silloin, kun joku sin-
ne kirjoittaa jotakin ajatte-
lematta loppuun asti, että 
onko tuo kanava se oikea 
tapa viestiä juuri siitä asi-
asta. Ja toiset ryhmäläiset 
lähtevät sutena mukaan 
peukuttamaan, sydämen-
kuvia laittelemaan tai uskal-
tavat olla erimieltä ja alkaa 
ns. ”paskamyrsky”. 

Itse todella monissa ryh-
missä mukana olevana 
mietin varmasti kymmenen 
kertaa ennen kuin kom-
mentoin mihinkään yhtään 
mitään. Jos en todellakaan 
tiedä asian eri puolia, olen 
mieluummin hiljaa. Tähän 
ei vaikuta lainkaan se, onko 
ryhmä oman klubin sisäi-
nen vai joku valtakunnalli-

nen. Omassa päässäni voin 
ajatella vaikka käkiä, mutta 
kaikkia älynväläyksiä ja let-
kautuksia en nettiin kirjoit-
ta, koska siellä ne kerran 
kirjoitettuina myös säilyvät 
ja vuosienkin kuluttua ovat 
kaivettavissa esille. 

Alakoululaisille jaamme 
”Vastuu on meidän” -op-
paita nettikäyttäytymises-
tä. Etenkin tämän kauden 
aikana on monta kertaa 
tullut mieleen, että olisiko-
han aika jonkun tehdä opas 
meille aikuisille, jossa ker-
rattaisiin edes ne alkeelli-
simmat käytöstavat, toisen 
ihmisen kunnioittaminen ja 
huomioonottaminen. Muis-
tettaisiin, että se nettivies-
tejä lukevakin on ihminen, 
vaikka ei siinä edessä kas-
votusten olekaan. Tuskin 
meistä monikaan kehtaisi 
kaikkea sitä soopaa toiselle 
päin naamaa suoltaa, mitä 
nettiin kirjoittaa tai lirkun-
laarua laskea, mitä sydä-
menkuvat ja peukuttamiset 
netissä tarkoittavat. Aina-
kin sen toivoisi loppuvan 
leijonapiireissä. 

Airi



 SAVON LEIJONA 3

IISALMI – KOLMEN IIN KAUPUNKI
KUTSUU KAIKKIA K-PIIRIN LEIJONIA

PIIRIN 50-VUOTISJUHLAAN JA
VUOSIKOKOUKSEEN
LAUANTAINA 6.4.2019 

Ohjelmassa piirin 50-vuotisjuhla, vuosikokous, virkailija-
valmennukset, piirin karaokemestaruuskilpailu, PDG
tapaaminen ja iltajuhla.

Päivän ohjelma Iisalmen kulttuurikeskuksessa
Kirkkopuistonkatu 9, 74100 Iisalmi

Klo 8.30 Lipun nosto

Klo 8.30-10.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Klo 10.00-11.30 Piirin 50-vuotisjuhla

Klo 11.30-12.30 Lounastauko

Klo 12.30-14.00 Piirin vuosikokous

Klo 14.00-14.30 Iltapäiväkahvi

Klo 14.30-16.00 Klubivirkailijoiden valmennukset, PDG tapaaminen

Klo 14.30-17.30 Piirin karaokemestaruuskilpailut (ei osallistumismaksua)

Klo 19.30-23.30 Iltajuhla
Iltajuhlan pukukoodi: tumma puku tai smokki ja Lions-ansiomerkit

Puolisot, olette lämpimästi tervetulleita tähän monipuoliseen lionspäivään!
Vuosikokouksen ajaksi teille on järjestetty omaa, mielenkiintoista ohjelmaa.

Ilmoittautumiset
Ilmoittautuminen viimeistään 23.3.2019 piirin kotisivuilla olevan linkin kautta.  Maksut piirin 
tilille FI89 5465 0920 0214 22, päiväohjelmasta (aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounas) 25 € 
ja iltajuhlasta 40 €. 
Majoitusvaraukset: Hotel Golden Dome (Kirkkopuistonkatu 28) 94 €/2 h huone tai Original 
Sokos Hotel Koljonvirta (Savonkatu 18) 95 €/2 h huone. Koodina molemmissa BLIONS. 
Tarjoukset ovat voimassa 15.3.2019 saakka. Varaukset: Golden Dome, joko sähköpostilla 
info@goldendome.fi tai puhelimitse 017 812 244. Koljonvirta, joko sokoshotels.fi - sivujen 
kautta tai puhelimitse 010 7856 100.

TERVETULOA!

LC Iisalmi/Porovesi    Piirikuvernööri Ritva
ja muut kolme Iisalmen lionsklubia ja puoliso/piirisihteeri Hannu
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PIIRIKUVERNÖÖRIN PENKILTÄ

Samat murheet – samat haasteet

Piirikuvernöörikauteni on 
puolivälissä. Haasteita on 
riittänyt. Ylimääräisen haas-
teen kauteeni on tuonut 
erään helsinkiläisen klubin 
nimissä käynnistetty hanke 
Oulun vuosikokouksen lail-
liseksi todetun päätöksen 
purkamiseksi. Viestintätul-
va on ollut melkoinen, eikä 
se kaikilta osin ole ollut re-
hellistä. Myös te kaikki K-
piirin klubit ja leijonat olette 
saaneet oman osanne täs-
tä pyörityksestä. 
Selatessani muutaman vuo-
den takaisia Savon Leijona  
-lehtiä ja niissä olleita piiri-
kuvernöörien mietteitä, sa-
mat huolenaiheet näyttävät 
toistuvan vuodesta toiseen 
piirissämme. Jäsenmäärän 
supistuminen on myös mi-
nun suurin huolenaiheeni. 

Mistä saamme uusia, innok-
kaita jäseniä, klubeihimme? 
Miten jäsenkehitykseen vai-
kuttaa Lions-talon ympä-
rille synnytetty hässäkkä? 
Ei ainakaan positiivisesti. 
Ilahtuneena olen kuitenkin 
todennut, että naiset ovat 
ottaneet lisää sijaa leijona-
toiminnassa. Yhteisklubeja 
on syntynyt piiriimme lisää 
ja toivon tämän kehityksen 
jatkuvan edelleen.
Uuden jäsenen kriittiset 
vuodet ovat pari ensim-
mäistä. Tällöin tapahtuu 
suurin osa eroamisista. 
Siksi klubeissa kannattaa 
kiinnittää erityistä huomiota 
uuden jäsenen sitouttami-
seen ja klubiviihtyvyyteen. 
Klubeissa kannattaa myös 
miettiä etuoikeutettujen jä-
senten nimeämisiä entistä 

enemmän, jotta pitkäaikai-
set ja iäkkäämmät jäsenet 
voisivat osallistua aktivi-
teetteihin ja klubitapaami-
siin vointinsa mukaan. Näin 
heidän ei tarvitse kokea 
riittämättömyyden tunnetta 
ja vältytään pitkäaikaisten 
jäsenten eroamisilta.
Piirissämme on ollut pal-
jon tapahtumia. Klubita-
paamisia, klubien juhlia, 
klubin lipun naulaaminen, 
kokoontumisia eri kokoon-
panoilla jne. Kilometrejä 
on Telluskaamme (matkai-
luauto) kertynyt runsaasti. 
Näiden 2,5 vuoden aikana 
piirimme klubit ovat tulleet 
tutuiksi. Olen vieraillut var-
maan kaikissa klubeissa, 
mukaan lukien Hannun pii-
rikuvernöörikausi, useim-
missa jopa kahdesti. 
Kuten olen jo aiemmin to-
dennut, klubitapaamiset 
ovat se erityinen suola täs-
sä tehtävässä. Kaikki klubit 
ovat erilaisia, kaikki tekevät 
aktiviteettejään leijonahen-
gessä ja sen kyllä huomaa. 
Ei kaikkien tarvitse teh-
dä kaikkea. Esimerkkinä 
K-piirin pienin klubi, LC 
Maaninka (7 jäsentä), joka 
pienuudestaan huolimatta 
on aikaansaanut mittavia 
aktiviteettejä paikkakun-
nallaan.
Olen ollut todella ylpeä 
saadessani vierailuilla jakaa 
kansainvälisen president-
timme Gudrunin lähettämät 
chevronit, jopa 55 vuotta 
leijonatyössä toimineille 
jäsenille. Jokainen klubivie-
railu on ollut lämminhenki-
nen ja avoin, kiitokset siitä 
kaikille klubeille, joissa olen 
vieraillut. Kaudellani on jo 
ollut ja tulee vielä kevät-
kaudella olemaan, klubien 
vuosijuhlia. Leijonatyötä on 
syytä aika-ajoin juhlia ja sa-
malla huomioida ansioitu-
neita klubin jäseniä.
Naisenergia on näkynyt ja 
toivottavasti myös tuntunut 
kaudellani. Kansainvälinen 

presidenttimme on Gudrun, 
Islannista, Suomen Lions-
liiton puheenjohtajana on 
Pirkko, Juvalta ja minä, Rit-
va, K-piirin kuvernöörinä, 
Iisalmesta. Tällä kaudella 
Suomessa on viisi naispii-
rikuvernööriä ja yhdeksän 
miespiirikuvernööriä. Vai-
keista asioista huolimatta 
on ollut ilo toimia kuver-
nöörineuvostossa, jossa 
henki on ollut yhteneväinen 
ja jossa asioista on puhuttu 
asiallisesti ja suoraan. Kan-
nustan teitä tulemaan mu-
kaan piirihallituksen työs-
kentelyyn, esim. lohkon 
puheenjohtajaksi. Piirihal-
lituksen jäsenenä saat laa-
jemman kuvan lionstoimin-
nasta ja piirin roolista. Tästä 
hyvän todistuksen antoivat 
viime piirihallituksen koko-
uksessa eräät nykyiset loh-
kon puheenjohtajat.
Elokuussa oli kansainväli-
nen nuorisoleiri Rautavaa-
ran Metsäkartanolla, mikä 
sujui todella mallikkaas-
ti. Kiitokset siitä leiristä 
vastanneille klubeille, LC 
Nilsiä/Syvärinseutu ja LC 
Rautavaara. Muistetaan-
han, että seuraava leiri on 
taas kolmen vuoden pääs-
tä K-piirissä. Ollaan tällöin 
valmiina toimimaan isäntä-
perheinä nuorille ennen lei-
riä. Meille ainakin oli muka-
va kokemus viettää viikko 
turkkilaisen ja saksalaisen 
nuoren kanssa kesäpai-
kassamme Onnelassa. Ei 
isäntäperheenä toimiminen 
vaadi välttämättä mitään 
erityistoimenpiteitä.
K-piirin kotisivut uudistui-
vat kauteni alussa, siitä 
suurkiitos EeKulle. Toivon, 
että kävisitte viikoittain kat-
somassa piirin kotisivuja. 
Sieltä löytyy tuoretta tietoa 
ja uutisia.
Olen jo aiemmin kirjoitel-
missani maininnut, että 
kansainvälinen vuosikoko-
us (Convention) on koke-
misen arvoinen tapahtuma, 
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PIIRIKUVERNÖÖRIN PENKILTÄ

Piirikuvernöörille karitsaainakin kerran elämässä. 
Olen itse ollut nyt viisi ker-
taa mukana näissä tapah-
tumissa ja kaikki ovat olleet 
omalla tavallaan ikimuistoi-
sia. Tulevana kesänä Con-
vention pidetään Milanos-
sa eli suhteellisen lähellä. 
Lähtekäämme siis yhdessä 
nauttimaan kansainvälises-
tä leijonatoiminnasta. Vasta 
silloin ymmärtää parhaiten, 
mitä järjestömme kansain-
välisyys tarkoittaa.
K-piiri täyttää tänä vuonna 
50 vuotta. Sitä juhlistam-
me piirimme vuosikokous-
tapahtumassa, Iisalmes-
sa, 6.4.2019. Toivon, että 

jokainen piirimme klubi 
olisi edustettuna vuosiko-
koustapahtumassa ja että 
kaikkien klubien liput oli-
sivat myös paikalla. Neljä 
iisalmelaista klubia ovat 
yhdessä tekemässä tästä 
viikonlopusta meille kaikille 
ikimuistoisen, vetovastuus-
sa LC Iisalmi/Porovesi.
Kiitokset kaikille K-piirin 
leijonille ja puolisoille tä-
hänastisesta. Toivon teil-
le jokaiselle hyvän mielen 
tunnetta leijonatyössänne 
ja yhteen kuuluvutta klubi-
tapaamisissanne.

- Yhdessä enemmän -

Ritva
piirikuvernöörinne

LC Pielavesi/Lepikko an-
toi piirikuvernööri Ritva 
Korolaiselle klubivierailun 
yhteydessä karitsan. Presi-
dentti Jouko Kärkkäinen oli 
mietiskellyt piirikuvernöörin 
klubivierailun muistamista, 
joka poikkeaisi normaalis-
ta. Sihteeri Aimo Anttosen 

Presidentti Jouko Kärkkäinen, piirikuvernööri Ritva Koro-
lainen ja kasvattaja Seppo Mäki-Turja.

ja varapresidentti Seppo 
Mäki-Turjan avustuksella 
muistamiseksi tuli Sepon 
kasvattama lammas. Piiri-
kuverööri oli sangen ilah-
tunut muistamisesta, jota 
ei hevin unohda, vaikka 
lampaan elinajanodotus ei 
olekaan kovin hyvä.
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TARJOLLA ERKKI

Iloisesti tulevaisuutta kohden leijonat ja puolisot

On muistettava, että ihmi-
nen elää paljolti iloisista ja 
positiivisista asioista. Mei-
dän täytyisi koittaa negatii-
visetkin asiat kääntää iloksi, 
jos mahdollista. Hyvin mo-
nesti sorrutaan kuvaamaan 
elämää huonojen asioiden 
kautta. Tämmöinen on hy-
vin kuluttavaa ja silloin lä-
himmäinen herkästi unoh-
tuu mielestä. Lionstoiminta 
on suurelta osin lähimmäi-
sen auttamista niin lähellä 
kuin kaukana.
Nyt, puolitoista kautta toi-
mittuani tässä kuvernööri-
putkessa olen huomannut, 
kuinka hyvin piirin klubit 
ovat auttamista vieneet 
eteenpäin. Ovat ahkerasti 
osallistuneet erilaisiin ak-
tiiviteetteihin iloisin mielin. 
Muun muassa piirin klubit 
ovat myynnet kaikki nuori-
soarvat eivätkä ole palaut-
taneet, taitaa olla ainut piiri 
Suomessa. Nuorisoarvat 
ovat huomattava rahoitus 
nuorisoleirin järjestämiseen, 
joka onnistui kiitettävästi 
Rautavaaralla. Jokaisella 
klubilla on hyvin monen-
laisia toimintoja, joista vie-
railuilla toisten luona tulisi 
paljon uusia virikkeitä. Näin 
ollen toivon, että klubivie-
railuja naapurissa tai kau-
empana alettaan elvyttää. 
Muutama vuosikymmen 
niitä tehtiin ahkerasti, miksi 
ei nyt. Samalla kun käydään 
toistemme luona, avautuvat 
yhteistyön mahdollisuudet 
aivan uudella tavalla. Vie-
railun yhdeksi tavoitteeksi 
voisi ottaa, mitä tehdään 
yhdessä hyvän eteenpäin 
viemiseksi.

Yhtenä positiivisena asiana 
pidän yhteisklubien lisään-
tymisen. Siitä on omakoh-
taista kokemusta, meidän 
klubi viime kautena muuttui 
yhteisklubiksi. Naislioneit-
ten mukaan tulo toimintaan 
tuo uutta näkökantaa niin 
sanottuihin ukkoklubeihin. 
Onhan monella pienel-
lä paikkakunnalla uusien 
lionien mukaan saaminen 
helpompaa yhteisklubissa, 
kun valittavia on tuplaten. 
Uusien jäsenien hankinta-
kampanja on valtakunnalli-
sesti käynnissä. On lähdetty 
aktiivisesti etsimään uusia 
jäseniä ns. ulkopuolelta. 
Tilaisuuksissa tarjotaan 
halukkaille mahdollisuutta 
liittyä toimintaan, vaikkei 
ole tuttuja. Tämä on uutta 
ja toivotaan, että se kantaa 
hedelmää. Uusien jäsenien 
saaminen, että kato ei olisi 
liian suurta, on toivottavaa. 
Yhtä tärkeää kuin uudet jä-
senet on passiivisten jäsen-
ten aktivointi toimintaan. 
Hyvin monessa klubissa on 
huomattava joukko, joka ei 
paljon osallistu toimintaan, 
jopa jäsenmaksut ovat jää-
neet maksamatta. Tässä 
meillä on työnsarkaa, kun 
saadaan kaikki hymyssä 
suin tekemään hyvää lions-
toiminnan eteen.
Näin muutamalla hajanai-
sella mietteellä kohti tule-
vaa kautta hymyssä suin, eli 
hymyillään kun tavataan!

Erkki ( Eki ) Lappi
piirikuvernööriehdokas  

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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TARJOLLA PETRI

1.varapiirikuvernööriehdokas

Tervehdys kaikille lioneille!

Ensimmäinen puolivuotis-
kausi 2. varapiirikuvernöö-
rinä on nyt takana. Täytyy 
sanoa, että tämä on ollut 
hyvin mielenkiintoista ai-
kaa kaiken kaikkiaan. Vaik-
ka monellakin saralla on 
haasteita lionstoiminnassa, 
niin vieraillessani piirimme 
klubeissa olen nähnyt hy-
vinkin sitoutunutta jäsenis-
töä useammassa klubissa. 
Kuitenkin vielä on todetta-
va, että joidenkin klubien 
osalta on osa porukasta 
ns. jäänyt taka-alalle aktii-
visesta toiminnasta ja se 
on huolestuttava asia. Vaik-
ka jäsenkehitys on yksi ai-
kamme isoista haasteista, 
olisi meidän kaikkien vel-
vollisuus pitää huolta myös 
olemassa olevista jäsenis-
tä, sillä uskon, että heilläkin 
on vielä paljon annettavaa 
hyvän tekemisen saralla.
Vierailut ovat kuitenkin pa-
rasta mitä tähän virkaan 
liittyy, klubien moninai-
nen toiminta antaa uskoa 
omaankin tekemiseen, sillä 
yhdessähän me tätä työtä 
teemme. 

Olen saanut olla mukana, 
kun uusia jäseniä on liitty-
nyt lioneihin, se jos mikä 
ilahduttaa suuresti.
Joten tässä kiitän vielä näin 
kirjallisesti kaikkia klubeja, 
joissa olen tällä kaudella 
saanut vierailla, vastaanot-
to klubeissa on ollut läm-
minhenkinen.
Tässä yhteydessä muistut-
taisin raportoinnin tärke-
ydestä, jotta piirin hallinto 
ja päämaja saisivat ajanta-
saista tietoa klubien toimin-
nasta ja tilanteesta yleen-
sä. Piirin tarkoitus on olla 
klubien tukena ja auttaa 
mahdollisesti haastavissa 
tilanteissa. Joten MyLCI-
portaaliin laitettavat jäsen-, 
aktiviteetti ym. raportoita-
vat asiat eivät ole ns. pa-
kollinen paha, vaan todella 
hyödyllistä meille kaikille. 
Me K-piirissä olemme ol-
leet näissä asioissa aktii-
visia, kiitokset siitä klubien 
virkailijoille. 
Piirin tapahtumissa ja vuo-
sikokouksissa pääsee ta-
paamaan samanhenkisiä 
ihmisiä, joten kannustan 
jäsenistöä osallistumaan 
yhteisiin tapahtumiin edes 

muutaman kerran kaudes-
sa. Näin tekemällä saattaa 
saada uusia näkökulmia 
omaan tekemiseen. Itse 
olen todennut, että osallis-
tumalla näihin tapahtumiin 
olen saanut hyvää oppia ja 
se kannustaa minua teke-
mään parhaani tällä hyvän 
tekemisen saralla. Lisäksi 
olen saanut uusia ystäviä 
tapahtumista, joten ei kun 

jokainen innolla mukaan 
tapahtumiin.

Tällä kaudella piirimme 
täyttää 50 vuotta! Joten 
tulkaa toki isolla joukolla 
juhlistamaan piirimme puo-
livuosisataista taivalta.

Hyvää talvenselkää kaikille! 
Kevättä odoteltaessa,

Petri Lappi
1.varapiirikuvernööri 

ehdokas
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LIONS K-PIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2017 – 2018

YLEISTÄ
Kausi 2017 – 2018 oli K-piirin 49. toimintakausi. Lions-järjestön kansainvälisenä presidenttinä toimi intialainen Nares 
Aggarwal, Suomen Lions-liiton puheenjohtajana Erkki Honkala (LC Peräseinäjoki) ja K-piirin piirikuvernöörinä Tuula Vää-
täinen (LC Varkaus/Justiina).

Kausi 2017 – 2018 oli lionstoiminnan 100:s toimintavuosi ja siten hyvin poikkeuksellinen. Järjestö juhlisti maailmanlaa-
juisesti ja näyttävästi toimintaansa.  Samalla tuli kuluneeksi 67 vuotta lionstoiminnan saapumisesta Suomeen; tuolloin 
perustettiin ensimmäinen lionsklubi, Lions Club Helsinki-Helsingfors. Kotimainen teema oli Tue nuorta itsenäisyyteen 
- Stöd unga till självständighet.
 Kausi alkoi kesäkuussa Yhdysvalloissa Chicagossa piirikuvernöörivalmennuksella sekä 30.6.–4.7.2017 järjes-
tetyllä Lions Club Internationalin (LCI) 100. vuosikokouksella. Kuvernöörivalmennukseen sekä vuosikokoukseen osal-
listui piiristämme DGe Tuula Väätäinen. Vuosikokoukseen osallistuivat 1.VDG Ritva Korolainen ja PDG Hannu Nyman. 
Vuosikokouksessa valittiin kansainväliseksi presidentiksi Naresh Aggarwal (puoliso Navita) Intiasta, 1. varapresiden-
tiksi Gudrun Björt Yngvadottir (puoliso Jón Bjarni Þorsteinsson) Islannista, 2. varapresidentiksi Jung-Yul Choi (puoliso 
Seung-Boki) Busanista Korean tasavallasta ja 3. varapresidentiksi Haynes Townsend (puoliso Donna), Daltonista Geor-
gia, USA.
Kauden 2017–2018 toimintasuunnitelman rakenne oli muutettu siten, että siinä oli asetettu tavoitteita eri toimintakokonai-
suuksille kuten klubitoiminnalle, jäsenistölle, viestinnälle, alueiden ja lohkojen toiminnalle sekä piirin eri toiminta-alueille. 
Johtoryhmä nimesi jokaiselle tavoitealueelle vastuuhenkilöt ja laati kokouksessaan tammikuussa väliaikakatsauksen 
toiminnan kehittymisestä. Kauden alussa toteutetulla klubikyselyllä saatiin runsaasti tietoa piirin klubien nykytilanteesta 
ja aineistoja on hyödynnetty toiminnan suunnittelussa.
Suurimpana haasteena piirissä on edelleen jäsenten väheneminen ja tällä kaudella myös pienten klubien toiminnan 
lopettaminen. 

Kauden teemat olivat:

Kansainvälisen presidentin teema
We Serve – Me palvelemme

Kotimainen teema:
 Tue nuorta itsenäisyyteen

Liiton puheenjohtajan teema:
Tehdään yhdessä

Piirikuvernöörin teema:
Pidä huolta
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Ilahduttavaa oli kauden päätyttyä ja yhteenvetoa tehtäessä huomata, että suunnitelmat toteutuivat hyvin. Piirimme oli 
ainoa 100 %:n piiri jäsenilmoitusten tekemisessä ja muutkin ajallaan hoidettavat asiat suoritettiin. 
Murhetta aiheuttivat jäsenkato ja kolmen klubin lopettaminen. Tavoitteeksi oli asetettu +5 jäsentä kauden päättyessä. 
Tulos oli -84 jäsentä. Uusia jäseniä saimme 71. Jäsenkatoilmiö on valitettavasti ollut olemassa jo useamman vuoden 
ajan kaikissa piireissä. 
Tässä yhteydessä tahdon kiittää piirihallituksen toimivia jäseniä sekä klubien jäseniä. Kiitän myös vieraanvaraisuudesta, 
josta sain nauttia monella vierailulla.

Piirin hallinto
Piirihallitus toimi seuraavassa kokoonpanossa (suluissa puoliso):
Tuula Väätäinen (Göran Ekroth) Piirikuvernööri LC Varkaus/Justiina                    
Ritva Korolainen (Hannu Nyman) 1. varapiirikuvernööri LC Iisalmi/Yläsavottaret
Erkki Lappi (Pirkko) 2. varapiirikuvernööri LC Virtasalmi
Reijo Lyttinen (Pirjo Järvi) IPDG LC Kuopio/Päiväranta
Leena Pietikäinen (Esko) Piirisihteeri/rahastonhoitaja   LC Kiuruvesi/Helmiina

I alue
Jarmo Puustinen (Arja) Alueen puheenjohtaja LC Nilsiä
Esko Pietikäinen (Leena) 1. lohkon puheenjohtaja LC Kiuruvesi/Niva
Tapio Väisänen (Sisko) 2. lohkon puheenjohtaja LC Lapinlahti/Viertäjät
Eeva Väätäinen (Tapio) 3. lohkon puheenjohtaja LC Nilsiä/Syvärinseutu

II alue
Jyrki Viitanen (Inkeri) Alueen puheenjohtaja LC Karttula
Heikki Konttinen 1. lohkon puheenjohtaja LC Siilinjärvi
Jouko Lampela (Arja) 2. lohkon puheenjohtaja LC Suonenjoki/Soittu

III alue   
Hannu Smolander Alueen puheenjohtaja LC Tuusniemi
Arja Kekoni (Jaakko) 1. lohkon puheenjohtaja LC Kuopio/Canth
Janne Sirviö (Minna) 2. lohkon puheenjohtaja LC Muuruvesi 

IV alue   
Petri Lappi (Tatjaana) Alueen puheenjohtaja LC Virtasalmi
Pirkko Haapsaari (Pertti) 1. lohkon puheenjohtaja LC Pieksämäki/Pieksättäret
Erkki Kaikkonen (Pirkko) 2. lohkon puheenjohtaja LC Joroinen

Piirihallituksen puhe- ja äänivaltaisina jäseninä toimivat lisäksi piirihallituksen päätöksellä seuraavat toimikuntapuheen-
johtajat ja muut vastuuhenkilöt:

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

Edellä mainituista IPDG Reijo Lyttinen toimi myös kunniatoimikunnan puheenjohtajana, DG Tuula Väätäinen vastasi 
Nenäpäivä-kampanjasta, Pekka Saarikko toimi Sri Lankan Lions-ystävien piirivastaavana ja Merja Ikonen vastasi Rau-
hanjulistekilpailusta, Vastuu on meidän -aktiviteetista sekä Koulukaveri-toiminnasta.
Piirin vuosikokous valitsi 22.4.2017 kaudelle 2017 – 2018 toiminnantarkastajiksi Juha Kauppisen (LC Leppävirta) ja 
Sirkku Saarelaisen (LC Kuopio/Canth) ja heidän varahenkilöikseen Tuulikki Tähtivaaran (LC Kuopio/Canth) ja Markku 
Montosen (LC Leppävirta).
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Kokoukset ja muut tapahtumat
Piirihallitus kokoontui kauden aikana neljä kertaa seuraavasti:

Kokous 1/19.8.2017  Alue I Kiuruvesi, Hotelli-Ravintola Sininen Helmi                                                                                                                            
Kokous 2/30.11.2017 Alue II  Siilinjärvi, Kylpylähotelli Kunnonpaikka
Kokous 3/13.2.2018 Alue III Tuusniemi, Lomakoti Viitakko
Kokous 4/5.4.2018 Alue IV Virtasalmi, Ekin Muovi Oy:n toimitilat  

Piirin johtoryhmä kokoontui kauden aikana neljä kertaa ja lisäksi johtoryhmä piti yhden valmistelevan kokouksen.   

Piirin vuosijuhla ja vuosikokous pidettiin lauantaina 21.4.2018 Kiuruvedellä. Piirin korkein päättävä elin on vuosiko-
kous, joka valitsee piirikuvernöörin ja varapiirikuvernöörit, vahvistaa toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä hyväksyy 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Juhlan ja kokouksen järjestelyissä olivat mukana kaikki paikalliset klubit eli LC 
Kiuruvesi, LC Kiuruvesi/Helmiina ja LC Kiuruvesi/Niva. Kokouksessa oli läsnä 64 virallista edustajaa yhteensä 31 klu-
bista ja 5 entistä piirikuvernööriä, joten edustajia oli yhteensä 69. Noin puolet piirin klubeista oli lähettänyt edustajansa 
kokoukseen. Kokouksessa hyväksyttiin sääntöjen edellyttämien asioiden lisäksi piirin tarkistettu strategia. Kokousta 
edeltävänä iltana pidettiin piirihallituksen iltajuhla Hotelli-Ravintola Sinisessä Helmessä. Suomen Lions-liiton vuosiko-
kous Oulussa 8. – 10.6.2018. K-piiristä oli edustettuna kokouksessa 25 klubia.

Muut tapahtumat
Toimikauden avajaiset pidettiin 26.8.2017 Pohjois-Savon opiston tiloissa Kuopiossa. Tilaisuudessa oli läsnä edustajia 34 
klubista yhteensä 64 lionia. Päivän aikana järjestettiin myös virkailijavalmennukset.
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Alueinnostajaiset ym.
27.9.2017  Alue I Lapinlahti, Valion tehtaat 24 leijonaa 13 klubista
11.10.2017 Alue II Karttula, Karttulan yhteispalvelupiste 23 leijonaa 10 klubista
12.10.2017 Alue IV Pieksämäki, Hotelli Savonsolmu 23 lionia 11 klubista ja 2 vierailijaa
31.10.2017 Alue III Kuopio, Kuopion Klubi 18 lionia 9 klubista
22.2.2018 IV alue Joroinen, Ravintola Seurasali 28 lionia 8 klubista ja 3 vierailijaa
28.2.2018 III alue Kuopio, Muuruvesi, Kivennapa 11 lionia 5 klubista ja 1 vierailija
28.2.2018 I alue Kiuruvesi, Hotelli-Ravintola Sininen Helmi 27 lionia 12 klubista ja 2 vierailijaa
22.3.2018 Alueet 1-IV Kuopio, Hotelli IsoValkeinen 13 lionia 9 klubista ja 4 valment.
  Nykyiset ja uudet puheenjohtajat, tietojen siirto ja uusien perehdyttäminen

Uusien jäsenien ja kummien perehdyttäminen sekä pienten klubien innostajaiset
25.10.2017 I alue Iisalmi, Hotelli Golden Dome 12 lionia 6 klubista sekä 2 valm.
21.2.2018 koko K-piiri Kuopio, Hotelli IsoValkeinen 10 lionia 4 klubista sekä 2 valm.        

Virkailijavalmennukset  
26.8.2017  Avajaisten yhteydessä Pohjois-Savon opis- 
 tossa järjestettiin virkailijavalmennukset pre- 
 sidenteille (15 lionia 14 klubista), sihteereille  
 (11 lionia 11 klubista) ja rahastonhoitajille 
 (3 lionia 3 klubista). Lisäksi erillinen valmen- 
 nustilaisuus alueiden ja lohkojen puheenjoh- 
 tajille (8 lionia eri alueilta ja lohkoilta). Valmen- 
 nuksiin osallistui yhteensä 33 lionia.

 Erilliset virkailijavalmennukset järjestettiin  
 Hotelli IsoValkeisessa presidenteille (13 lionia
 12 klubista), sihteereille ja rahastonhoitajille. 

Presidenttien valmentajana toimi kauden aikana lion, CS-
CT Leena Pietikäinen (LC Kiuruvesi/Helmiina), sihteerien 
valmentajana lion Otto Pitkänen (LC Kuopio/Päiväranta) 
ja rahastonhoitajien valmentajana lion Irja Kuosmanen (LC 
Siilinjärvi/Tarina). Alueiden ja lohkojen puheenjohtajien ryh-
miä valmensivat DG Tuula Väätäinen, 1. VDG Ritva Koro-
lainen, CS-CT Leena Pietikäinen ja PDG Hannu Nyman.

Piirin GLT Hannu Halonen järjesti yhden valmennustilai-
suuden nettisivun laadinnasta ja siihen osallistui kahdesta 
klubista 3 lionia. Uusien jäsenien ja kummien perehdyttä-
jinä sekä pienten klubien innostajina toimivat jäsenjohtaja 
(GMT) Pirjo Järvi ja IPDG Reijo Lyttinen

Toiminnan tavotteiden
toteutuminen 
Piirin vuosikokous asetti suunnitelmassa tavoitteita mm. klubitoiminnalle, jäsenistön määrälle ja osaamisen tasolle, vies-
tinnälle, alueiden ja lohkojen toiminnalle sekä piirin toiminnalle. Piirin johtoryhmä valmisteli tehtävien toimeenpanon ja 
nimesi vastuuhenkilöt. Toimeenpanosuunnitelma hyväksyttiin piirihallituksen kokouksessa 19.8.2017 ja piirihallitus seu-
rasi raporttien pohjalta toimenpiteiden toteutumista kokouksissaan.

Klubien määrä ja jäsenrakenne 
Kauden alkaessa piirissä oli 58 klubia ja lopussa 55. Piirin alueella lopettivat toimintansa LC Kangaslampi, LC Säynei-
nen ja LC Varkaus. Kaikki lakkautetut klubit olivat pieniä alle 20 jäsenen klubeja. LC Kangaslampi ja LC Varkaus olivat 
miesklubeja ja LC Säyneinen yhteisklubi.

K-piirin edustajia Oulun vuosikokouksessa



12 SAVON LEIJONA

KAUSI 2017-2018

Piirissä oli kauden alussa 58 klubia ja lopussa 55. Klubit oli jaettu 4 alueeseen ja 9 lohkoon. Piirin klubien jakautuminen 
mies-, nais- ja yhteisklubeihin sekä muutokset kauden aikana on esitetty alla olevassa taulukossa.  Alle 20 jäsenen klu-
beja oli 12.  Uutena yhteisklubina aloitti LC Virtasalmi ja LC Säyneinen lakkautettiin. Tavoite pienten klubien määrän (12) 
puolittamisesta ei onnistunut. Alle 20 jäsenen klubien määrä väheni kauden aikana kolmella, mutta muutos ei johtunut 
jäsenmäärän lisääntymisestä, vaan pienten klubien lakkauttamisesta. Pieniä klubeja oli kauden lopussa 9.

Klubit 1.7.2017 30.6.2018 Muutos
Miesklubeja 34 31 -3 (-2-1)
Naisklubeja 7 7 0
Yhteisklubeja 17 17 0 (-1+1)
Klubeja yhteensä 58 55 -3

Piirin klubeissa oli jäseniä kauden alkaessa 1.519 ja lopussa 1.435. Tavoite 
100:sta uudesta jäsenestä ei aivan toteutunut. Tavoitteena oli lisäksi mahdol-
lisimman vähäinen eronneiden määrä. Eronneita oli kuitenkin kauden aikana 
140 ja poisnukkuneita 15, joten jäseniä poistui 155. Piirin jäsenmäärän netto-
vähennys oli siten kauden aikana 84. Jäsenistä naisia oli kauden alussa 278 eli 
18,3 %. Tavoitteena oli nostaa naisten osuus 20 prosenttiin. Osuus nousikin, 
mutta nousu johtui piirin kokonaisjäsenmäärän pienenemisestä. Piirin klubien 
jäsenmäärien kehitys sekä naisjäsenten osuudet on esitetty alla olevissa tau-
lukoissa.

Jäseniä 1.7.2017 1519
Uusia jäseniä 71
Eronneita  -140
Poisnukkuneita -15
Jäseniä 30.6.2018 1435

Naisjäseniä 1.7.2017 278 18.3 %
Nettomuutos -5  
Naisjäseniä 30.6.2018 273 19,02 %

Klubitoiminta
Klubeille tehtiin syyskuussa 2017 laaja kysely, jossa tiedusteltiin mm. sääntöihin, läsnäolojen kirjauksiin, poissaolokäy-
täntöihin, klubien strategioihin ja sähköiseen viestintää liittyviä asioita. Vastaava kysely on sovittu toteutettavaksi uudel-
leen 4 – 5 vuoden kuluttua, jotta jatkossakin on käytettävissä vertailutietoa klubien toiminnan kehittymisestä.

Klubien säännöt
Tavoitteena oli, että kaikilla klubeilla on käytössä nykyaikaiset säännöt ja toimintaa ohjaavat strategiat. Asioita tuotiin 
esille niin virkailijavalmennuksissa ja alueinnostajaisissa kuin piirikuvernöörin ja piirisihteerin info-kirjeissäkin. Klubeja 
kannustettiin hyväksymään uudet säännöt lokakuun 2017 vuosikokouksessa. Klubikyselyn vastausten mukaan uudet 
säännöt on käytössä 21 klubilla ja 17 klubia suunnitteli ottavansa uudet säännöt käyttöön toimikauden aikana. Mikäli 
kaikki suunnitelmat ovat toteutuneet, niin piirin klubeista 65 %:lla on käytössä ajanmukaiset säännöt. Työtä siis riittää 
vielä.

Klubien strategiat
Klubeja kannustettiin tarkistamaan toimikauden aikana strategiat ja valmennustilaisuuksissa korostettiin strategisten 
valintojen merkitystä klubin tavoitteelliselle toiminnalle. Kyselyn mukaan 29 klubilla on jonkinlainen strategia tai suun-
nitelma strategian laadinnasta. Saatujen tietojen perusteella näistä klubeista 9:llä on mahdollisesti toimiva strategia, 
jota seurataan ja päivitetään. Klubeista 29:llä ei ole ajatuksia strategian laadinnasta. Klubeille tarjottiin konsulttiapua 
strategian laadintaan, mutta vain yksi klubi ilmoitti tarvitsevansa apua strategiatyöhön. Tämän klubin osalta työ jatkuu 
kaudella 2018 – 2019.

Leo-klubin perustaminen
Kauden tavoitteena oli Leo-klubin perustaminen. Piirikuvernööri kartoitti syksyn aikana Leo-klubin perustamiseen ha-
lukkaat klubit. Kiinnostuksen perustamiseen ilmoitti LC Kuopio/Canth. Neuvotteluja jatkettiin koko kauden ajan, mutta 
perustaminen siirtyi myöhempään ajankohtaan.

DG Tuula ja Martti Törrönen, riikinkuk-
kopatsas Rautalammin klubille
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Ilmoitukset MyLCI-järjestelmään
Kauden tavoite virkailija- ja jäsenilmoitusten tekemisestä 100 prosenttisesti toteutui.  Kuitenkin joka kuukauden lopussa 
tarvittiin piirikuvernöörin sekä alueiden puheenjohtajien aktiivisuutta asiasta muistuttamiseen sekä asian hoitamiseen. 
Lähes kaikkien kuukausien lopussa tarvittiin myös piirin admin-vastaavan tukea tietojen kirjaamiseen. K-piiri oli Suo-
messa ainoa 100 %:n piiri. Toivottavaa on, että toiminta jatkuisi samalla erinomaisella tasolla myös tulevina kausina.

Jäsenten läsnäolojen kirjaaminen ja korvauskäytännöt
Kauden alussa tiedusteltiin klubeilta myös tietoja läsnäolojen ja poissaolojen korvaamisen kirjaamisesta. Vastausten 
mukaan klubeista 53 kirjaa läsnä- ja poissaolot ja lähes kaikki laskevat myös läsnäoloprosentit. Vastauksista ei selvinnyt, 
kuinka monen klubin hallitus on päättänyt kuvernöörineuvoston tekemän uuden päätöksen mukaisista korvauskäytän-
nöistä. Klubeja pyydettiin toimittamaan läsnäolotiedot sekä syys- että kevätkaudelta.  Syyskauden tiedot saatiin noin 
puolelta klubeista ja läsnäoloprosenttien vaihteluväli oli 45 – 100. Klubien keskimääräinen läsnäoloprosentti vaihteli 60 
– 70 välillä. Kokonaistilanne ei muuttunut kevätkauden aikana.

Klubien edustus piirin ja liiton kokouksissa 
Klubeja kannustettiin eri tilaisuuksissa ja klubivierailujen yhteydessä osallistumaan järjestön päätöksentekoon sekä pii-
rin että liiton tasolla. Piirin vuosikokoukseen lähetti edustajia 31 klubia ja osallistujia oli 69. Klubeja on myös kannustettu 
hoitamaan jäsenmaksut ajallaan, jotta edustajilla on oikeus osallistua järjestön päätöksentekoon. Lions-liiton vuosiko-
koukseen Ouluun lähetti piiristä 25 klubia edustajansa. Klubien aktivoimisessa on siis edelleen tehtävää

Klubiviihtyvyyden parantaminen
Klubiviihtyvyyden parantamiseen liittyviä kysymyksiä on otettu esille erityisesti alueinnostajaisissa. Uusitut säännöt an-
taisivat väljemmät raamit kokouskäytäntöihin ja strategiatyön myötä myös palvelujärjestön toiminnan tarkoituksen ym-
märtäminen voisi klubeissa parantua ja tukea siten klubien aktiviteettejä.

Jäsenistö ja osaaminen
Jäsenmäärän nostaminen ja uusien jäsenten perehdyttäminen
Piiriimme on saatu uutta palveluvoimaa kauden aikana 71 uuden jäsenen myötä. Eronneita jäseniä oli 140 ja poisnuk-
kuneita 15, joten jäseniä poistui palvelutehtävästä 155. Jäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 2018 miinuksella 84 ja piirin 
jäsenmäärä oli 1435. Jäsenistön väheneminen johtui osittain klubien lakkauttamisesta, sillä vain osa lakkautettujen klu-
bien jäsenistä siirtyi jäseniksi muihin klubeihin.

Uusien jäsenien perehdyttämiseksi varauduttiin järjestämään perehdyttämistilaisuuksia kaikilla neljällä alueella, jotta 
matkat eivät tulisi esteeksi osallistumiselle. Syksyllä tarjottiin perehdyttämistilaisuuksia I ja IV alueille ja keväällä oli 
tarkoitus järjestää vastaavat tilaisuudet II ja III alueilla. Vain I alueella voitiin toteuttaa syyskaudella alueellinen tilaisuus 
ja kevätkaudella kaikki uudet jäsenet kummeineen kutsuttiin yhteiseen tilaisuuteen Kuopioon. Potentiaalinen osallistu-
jamäärä perehdyttämistilaisuuksiin oli kaudella noin 140, mutta tilaisuuksiin osallistui vain 22 uutta jäsentä ja kummia. 
Koska osallistuminen piirin tilaisuuksiin oli vähäistä, piiri toivoo, että klubit ja kummit huolehtivat uusien jäsenten pereh-
dyttämisen. 

Toiminnasta poistuvat jäsenet
Tavoitteena oli alueittain järjestettävät innovaatiotapahtumat, joissa käydään läpi klubien hyviä käytäntöjä ja kehitetään 
uusia käytäntöjä. Näitä asioita tuotiin esille erityisesti alueinnostajaisissa. Lisäksi kannustettiin klubeja selvittämään aina 
eron yhteydessä jäsenen eroamisen syyt. Samalla on hyvä keskustella eroavien jäsenten toiveista. Tärkeää on myös 
ottaa yhteyttä jäseneen, jos poissaolo on jatkunut pidemmän ajan. Jäsenjohtajan ja kummin toivotaan olevan aktiivinen 
näissä asioissa. Tätä asiaa ei selvitetty klubikyselyn yhteydessä, mutta asia nousee usein esille klubivierailujen yhtey-
dessä. 

Jäsenistön lions-tietämyksen parantuminen
Perehdyttämiseen osallistumisen lisäksi on tärkeää, että uudet jäsenet otetaan mahdollisimman pian mukaan toimi-
kuntien jäseniksi ja virkailijoiksi. Kauden aikana korostettiin sitä, että jäsenistöllä on oikeus ja velvollisuus olla mukana 
toiminnassa. Alueellisiin tilaisuuksiin osallistuminen näyttää olevan haasteellista, vaikka sitä kautta olisi mahdollisuus 
tutustua järjestön toimintaan laajemmin ja myös erilaisiin klubeihin. Klubien toiminnan kannalta olisi tärkeää, että mah-
dollisimman monia ns. rivijäseniäkin kannustettaisiin osallistumaan piirin järjestämiin tilaisuuksiin. 
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Naisten osuuden nostaminen 20 %:iin 
Kauden tavoitteena oli naisten osuuden nostaminen jäsenistössä 20 %:iin. Naisten lisääminen on tärkeää ja se voi ta-
pahtua perustamalla uusia naisklubeja tai muuttamalla miesklubeja yhteisklubeiksi. Kauden aikana miesklubeista vain 
yksi, LC Virtasalmi, muutettiin yhteisklubiksi. Kauden alussa naisia oli jäseninä 278 eli 18,3 % jäsenistä ja kauden lo-
pussa 273, jolloin osuus oli 19,02 %. Naisleijonien määrä väheni toimikauden aikana viidellä, mutta suhteellinen osuus 
kohosi hieman kokonaisjäsenmäärän vähenemisen vuoksi.

Viestintä
Savon Leijona
Piiri julkaisee kerran vuodessa ilmestyvän Savon Leijona -lehden. Kaikki klubit osallistuivat vastuullisesti vuosikoko-
uksen päättämällä tavalla lehden tukemiseen. Päämajasta ei ole saatu avustusta lehden toimittamiseen. Arne Ritari 
-säätiö tuki lehteä 400 €:n ilmoituksella.  Lehden julkaisemisella pystytään pääosin rahoittamaan joka kolmas vuosi piirin 
alueella järjestettävä kansainvälinen nuorisoleiri. Tärkeää on, että klubit jo kauden aikana lähettävät aineistoja lehteä 
varten. Lehden tuotto menojen jälkeen oli 6.264,80 €. Ilmoitusten myyntipalkinnon voitti LC Vehmersalmi, jolle palkinto 
luovutettiin piirikokouksessa. Lehden vastaavana toimittajana toimi lion Airi Leskinen (LC Iisalmi/Yläsavottaret).

Piirin ja klubien nettisivut sekä muu tiedottaminen
Kauden tavoitteena oli, että piirin nettisivujen sisältöjä kehitetään palvelemaan laajasti lionsjärjestöä ja sen jäseniä piirin 
toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi tavoitteena oli, että piirin ja klubien tiedottaminen tehostuu ja aineistoja toi-
minnasta lähetetään aktiivisesti niin paikallisille tiedotusvälineille kuin piirin ja liiton lehtiin ja nettisivuille.

Piirin nettisivut ovat palvelleet sekä ulkoista että sisäistä viestintää. Kauden aikana uudistettiin sivujen rakenne ja sisäl-
löt. Sivuilta on nyt ollut saatavissa aina ajantasaiset tiedot piirin tapahtumista, ohjeita ajankohtaisista asioista sekä tietoa 
tai linkkejä järjestön keskeisiin aktiviteetteihin. Sivuilta on ollut myös löydettävissä niin piirikuvernöörin kuin piirisihtee-
rinkin klubeille lähettämät tiedotteet ja niiden kautta on markkinoitu yksittäisten klubien tai klubien yhteisesti järjestä-
miä tapahtumia. Sivuilla on myös julkaistu monipuolista aineistoa klubien aktiviteeteista. Klubeilta toivotaan kuitenkin 
enemmän aktiivisuutta aineistojen lähettämiseen. Klubeja tulee myös jatkossa aktivoida tiedonhakuun piirin ja järjestön 
nettisivuille.

Klubeille tehdyssä kyselyssä selvitettiin klubien nettisivujen tilanne. Ilmoitusten mukaan nettisivut ovat kunnossa 34 
klubilla. Webmaster Hannu Nymanin erillisen selvityksen mukaan kotisivuja ei ole 7 klubilla, entiset lions.fi-sivut olivat 
vanhentuneet 9 klubilla, tiedot olivat päivittämättä 18 klubilla ja yhden klubin linkitys oli virheellinen. Päivitetyt ja kunnos-
sa olevat sivut olivat 19 klubilla. Klubien nettisivujen perustamisesta ja ylläpidosta tarjottiin koulutusta niin syksyllä kuin 
keväälläkin. Vain syksyn koulutus toteutui. Kauden lopussa nettisivut puuttuivat vielä muutamilta klubeilta.

Vaikka nettisivujen sisältöön saatiin merkittävästi parannusta kauden aikana, niin piirissä ilmeni halukkuutta laajempaan 
nettisivuja koskevaan uudistamiseen sekä tietojen päivittämiseen. Piirihallitus teki helmikuun kokouksessa päätöksen 
uuden sovelluspohjan ottamisesta käyttöön 1.7.2018 alkaen. Samalla nettisivujen ylläpitäjä vaihtui. Klubien käytössä on 
edelleen pääasiassa lions.org-sivut ja piiri sekä PDG Hannu Nyman tukevat klubeja edelleen näiden sivujen ylläpidos-
sa.

Kauden aikana on käyty keskustelua tiedottamiseen liittyvistä haasteista. Asia nousi esille myös piirikokouksessa ja 
siellä todettiin, että keskeistä tiedotuksen onnistumiselle on rakentava yhteistyö tiedotusvälineiden edustajien kanssa. 
Hyviä tiedotuskäytäntöjä pyrittiin välittämään erityisesti alueinnostajaisissa.

Alueiden ja lohkojen toiminta 
Alueiden ja lohkojen toiminta tehostuu ja aktivoituu 
Toiminnan tehostamiseksi nimettiin alueille omat johtajat, jotka tekivät hyvää yhteistyötä lohkojen puheenjohtajien ja 
piirijohdon kanssa. Aikaisemmin aluejohtajan tehtäviä olivat hoitaneet varapiirikuvernöörit. Erilliset aluejohtajat olivat 
käytössä suurimmassa osassa piirejä.

Piirissä kokeiltiin alueiden ja lohkojen toiminnan kehittämisessä seuraava vuosittaista prosessia:

1.Toimikauden suunnittelu (elokuu/syyskuu)

Toimikauden avajaisten yhteydessä alueiden ja lohkojen puheenjohtajat kokoontuivat ryhmätöihin ja sopivat keskeiset 
toiminta- ja yhteistyökäytännöt sekä tehtävät uudelle toimikaudelle piirin toimintasuunnitelman pohjalta. He myös sopi-
vat aikatauluista ja tehtävävastuista.
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2. Alueiden ja lohkojen toiminnan kehittäminen (helmikuu/maaliskuu)

Tässä tilaisuudessa oli tarkoitus, että lohkojen puheenjohtajat käyvät läpi kauden toimintaa ja valmistelevat kehittä-
misehdotuksia tulevalle kaudelle. Nämä tilaisuudet oli tarkoitus järjestää alueittain. Uudelle toimikaudelle ei kuitenkaan 
esitetty enää erillisiä alueiden puheenjohtajia, joten tätä vaihetta ei toteutettu.

3. Tietojenvaihto ja tehtäviin perehtyminen (huhtikuu/toukokuu)
Perehdyttämistilaisuus järjestettiin maaliskuun lopussa ja siihen osallistuivat nykyiset ja uudet puheenjohtajat. Tilai-
suudessa ”siirrettiin” tiedot toiminnasta uusien johtajien käyttöön ja perehdyttiin yleisellä tasolla alueiden ja lohkojen 
puheenjohtajien tehtäviin. Osallistujat olivat tilaisuuden antiin hyvin tyytyväisiä ja illan aikana päästiin keskustelemaan 
ns. oikeista asioista.

Uudesta toimintakäytännöstä saatiin paljon myönteistä palautetta ja alueiden toiminta monipuolistui sekä tapahtumien 
organisointi tehostui ja myös vastuut jakautuivat tasaisemmin eri henkilöille. Alueiden puheenjohtajat toimivat myös ak-
tiivisesti piirikuvernöörin tukena ja apuna monissa tehtävissä, kuten mm. jäsenrekisteri- ym. päivitysten hoidossa sekä 
yhteydenpidossa klubeihin. Alueiden ja lohkojen puheenjohtajat organisoivat keskenään klubivierailut ja klubitietämystä 
voitiin parantaa mm. siten, että aluepuheenjohtaja vieraili klubin hallituksen kokouksessa ja lohkon puheenjohtaja kuu-
kausikokouksessa tai -tapaamisessa. Koettiin hyväksi, että eri henkilöt tekevät työtä omalla persoonallisella tavallaan ja 
näin saadaan paremmin klubeja miettimään omaa toimintaansa ja tekemisiään.  

Piirin toiminta
Piiri on perustettu vuonna 1969, joten ensi kaudella tulee 50 vuotta piirin perustamisesta. Piirin klubien alue- ja lohkojako 
on toimintakertomuksen liitteenä 1.

Piiri järjesti jäsenistölle perheineen Leijona-risteilyn Kallavedellä lauantaina 26.5.2018. Risteilyyn osallistui yhteensä 46 
leijonaa ja perheenjäsentä. Tilaisuuden tavoitteena oli luoda yhteishenkeä ja antaa mahdollisuus tutustua toisiin leijoniin. 
Risteily oli oikein onnistunut ja sääkin suosi tapahtumaa. Tällaisten piirin yhteisten vapaamuotoisten tilaisuuksien kautta 
olisi mahdollisuus kohottaa yhteishenkeä ja kannustaa toimintaan. 
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Piirin varainhankinta
Arne Ritari -säätiön toiminta
Piirin koordinaattorina toimi PDG Martti Törrönen. Adressien myyntitavoite oli 600 kappaletta ja kauden aikana myytiin 
yhteensä 550 adressia. Piirin ja klubien tilaisuuksissa tuotiin esille käytäntöä, että klubit ja lionit käyttäisivät monipuolisia 
säätiön adresseja eri tarkoituksiin.

Ritareiden osalta oli tavoitteena 5 uutta ritaria ja tavoite toteutui. Pro Ritareiden tavoite oli 1 ja sekin toteutui. AR-Killan 
jäsenyys eli Lions-ritarin arvo on merkittävin kotimainen palkitseminen ansiokkaasta lionstyöstä.  Piirissä on nyt 70 rita-
ria ja 2 Pro ritaria. Lista uusista ritareista on kohdassa palkitsemiset.
Ritari-lounas järjestettiin Kuopion Klubilla 27.1.2018 ja siihen osallistui 45 henkilöä. Juhlapuhujana tilaisuudessa oli PID 
Harri Ala-Kulju. 

Säätiön avustustoiminta 
Klubeille markkinoitiin Arne Ritari -säätiön avustustoimintaa. Säätiö tukee hakemuksesta klubien merkittäviä aktivi-
teetteja 50 %:n rahoitusosuudella toteutuneista kuluista, mikäli aktiviteettiin sisältyy lionien palvelutyötä. Avustusta on 
mahdollista saada kerran kolmen vuoden aikana. 

Kauden aikana piirin klubeille myönnettiin avustuksia seuraavasti:
LC Iisalmi/Koljonvirta ja LC Iisalmi/Yläsavottaret 4 700 €
LC Sukeva     600 €
LC Kiuruvesi/Helmiina, LC Kiuruvesi ja LC Kiuruvesi/Niva  1 850 €
 
                                                                            Yhteensä  7 150 €

Nuorisoarpajaiset
Piirin tavoitteena oli, että klubit eivät palauta myymättömiä arpoja, koska arpajaisten tuotolla rahoitetaan mm. nuoriso-
vaihtoa ja nuorisoleirejä. Mikäli arpajaisten tuotto ei ole riittävä, joudutaan em. kohteiden rahoitusta hoitamaan Lions-
liiton jäsenmaksutuotoista. 
K-piiriin lähetettiin 1765 arpaa. Arpoja palautti 20 klubia ja näistä 7 klubia ei edes yrittänyt myydä arpoja, vaan palautti 
ne kaikki. Yhteensä arpoja palautettiin 318 kpl.  Arpojen palautusprosentti oli 18 ja klubipalautusprosentti 33,9. Tulos 
parani edelliseen kauteen verrattuna. 

Joulukortit
Tavoitteena oli, että kaikki klubit ja mahdollisuuksien mukaan myös lionit käyttävät joulutervehdyksissä omaa lions-
joulukorttia. Klubeja kannustettiin hankkimaan kortteja myös myyntiin, koska korttien tuotosta jää puolet klubeille ja 
toinen puoli menee Lions-liiton kautta nuorisotyöhön. Joulukortteja meni hiukan vähemmin, kuin edellisenä vuonna. 
Toimikauden kokonaistilanne jäi avoimeksi, koska Lions-liitolta ei tiedusteluista huolimatta saatu tietoja myydyistä kort-
timääristä eikä tilitetyistä tuloista.

Nenäpäiväkeräys 2017
Osa K-piirin klubeista osallistui neljänteen Nenäpäivä-keräykseen. DG Tuula Väätäinen vastasi keräyskampanjasta. Ke-
räys järjestettiin varsinaisena Nenäpäivänä eli 10.11. 2017. Tällä kaudella ei Lions-liitto ollut mukana keräyksessä, mutta 
klubit halusivat kerätä varoja maailman köyhimmille lapsille. Nenäpäivän keräystuotto oli piirissä 2.399,05 € ja klubikoh-
taiset tulokset olivat seuraavat: LC Kiuruvesi/Niva 1.320,20 €, Iisalmen klubit yhteensä 768,30 € ja LC Karttula 310,55 €.. 

Punainen Sulka  -keräys
Piirin klubit osallistuivat Punaisen Sulan keräykseen monin eri tavoin. Myytiin tuotteita, käytettiin syntymäpäivän tuomia 
onnittelurahoja, järjestettiin konsertteja ja eri tilaisuuksia, tehtiin omia tuotteita, joita sitten myytiin jne. K-piirin klubit 
osallistuivat keräykseen kaikista piireistä aktiivisimmin, vain pari klubia ei ollut mukana. Myös keräystavoitteissa olimme 
kärkisijalla, kertymällä liki 50 %, kun keskikertymä oli noin 45 %. Keräyksen slogan oli ”Tue nuorta itsenäisyyteen”. – 
Syrjäytymisen estäminen, päihteettömyys, elämänhallinta ja mielenterveys. Keräyksen tavoite oli 5 milj. euroa ja lopulli-
nen tulos oli 3,2 milj. euroa.   

Piirin klubeista kymmenen ylitti klubille asetetun tavoitteen. Parhaaseen tulokseen ylsi LC Rautalampi/Malvi, jonka tulos 
oli 228 % tavoitteesta. Muut tavoitteen ylittäneet klubit olivat paremmuusjärjestyksessä seuraavat: LC Virtasalmi 180 
%, LC Lapinlahti 141 %, LC Kiuruvesi/Helmiina 136 %, LC Kuopio/Päiväranta 123 %, LC Pielavesi/Lepikko 121 %, LC 
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Lapinlahti/Viertäjät 108 %, LC Varkaus/Koskenniemi 103 % ja LC Varkaus/Justiina 101%. Piirin keräämä summa oli 
yhteensä 160.678 €.  Suurimman euromääräisen summan keräsi LC Kuopio/Päiväranta ja summa oli 14.080 €. Klubit 
voivat hakea keräämästään summasta 25 % käytettäväksi avustuksena oman paikkakunnan nuorisotyön kohteisiin. 
Keräysrahoja palautettiin myös piirille ja niillä varoilla rahoitetaan toimikauden 2018 – 2019 piirin Quest-koulutukset.

Diabetes
Diabetes asiassa ainoastaan LC Rautalampi ja LC Rautalampi/Malvi toteuttivat yhdessä kunnan kanssa 27.3. luennon, 
jossa kerrottiin 2-tyypin diabeteksesta ja sen ehkäisystä, diabeteksen tablettilääkkeistä ja siitä, miksi diabeetikon silmä-
pohjia kuvataan. Erikoislääkärit luennoivat aiheista.

Klubien palvelu-, varainhankinta- ja jäsenjohtajien nimeäminen
Jokaisen piirin lionsklubin tuli nimetä kaudelle 2018 - 2019 palvelujohtaja (GST) ja varainhankinnan johtaja. Klubeissa 
tulisi olla myös oma jäsenjohtaja (GMT). Tehtäviin voi hyvin nimetä jo istuvia hallituksen jäseniä, jotta vastuutehtävät 
eivät hajaudu liian laajalle henkilöryhmälle.

Piirin kansainvälinen toiminta
Piirikuvernöörin nimittäminen ja kansainväliset kokoukset
DGe Tuula Väätäinen nimitettiin piirikuvernööriksi (DG) 
kansainvälisessä vuosikokouksessa Chicagossa 30.6. – 
4.7.2017. Kokoukseen osallistuivat piiristä myös 1 VDG 
Ritva Korolainen ja PDG Hannu Nyman.
Tavoitteena oli myös jäsenistön osallistuminen kansainvä-
lisiin tapahtumiin, mutta Pohjoismaiden yhteistyökokouk-
sessa ja Europa Forumissa ei ollut piiristä osallistujia. 

LCI 100 vuotta ja 100-vuotisjuhlan 
perintöprojektit
Lions Club International juhli 100-vuotista toimintaa vuon-
na 2017. Hankkeen koordinaattorina piirissä toimi PDG 
Onni Piippo. LCI 100 vuotta -teemat olivat nuoriso, näkö-
kyky, nälkä ja ympäristö. Satavuotisjuhlan perintöprojektit 
antoivat klubeille tilaisuuden vahvistaa siteitään yhteisöön 
ja lisätä näkyvyyttään antamalla pysyvän lahjan paikka-
kunnalle. Satavuotisjuhlan jäsenpalkinnoilla kunnioitetaan 
lioneja jäsenkunnan ja palvelumme vaikutuksen kasvatta-
misesta – jokainen lion palvelee vuosittain 50 ihmistä. Ta-
voitteena oli myös lisätä klubeihin 3 uutta jäsentä ja toteuttaa vähintään yksi perintöprojekti.  Jokainen klubi voi ansaita 
lippumerkin osallistumalla 100-vuotisjuhlan teemojen toteuttamiseen. Sen vuoksi piiri kannusti klubeja erityisesti ym-
päristöaktiviteetteihin. Näitä voivat olla esim. puiden istutustalkoot, ympäristöjen siivoukset tai muita ympäristötekoja. 
100-vuotisjuhlan perintöprojekteja voi toteuttaa 30.6.2018 saakka. Piirissä toteutettiin klubien toimesta seuraavat pro-
jektit:

Vastuu/hallinnoijaklubi
Perintöprojekti ja yhteistyöklubit
LC Iisalmi  Leirisaariprojekti partiolaisille. Iisalmen Korvenveikkojen yli 100 jäseniselle lippukunnalle ra- 
 kennettiin keitto/varastokatos ja uudet WC tilat sekä hankittiin yhteyslautta saaren ja man- 
 tereen välille. Mukana LC Iisalmi/Porovesi, ARS-avustus.

LC Iisalmi/Koljonvirta Laiturin rakentaminen vammais-, liikunta- ja nuorisojärjestöjen Vanuli ry:n hallinnoimaan 
 Tuomirantaan. Mukana LC Iisalmi/Yläsavottaret, ARS-rahoitus.

LC Iisalmi/Yläsavottaret Harmaapihtan istutus Iisalmen uuteen Maistraatin puistoon. Mukana LC Iisalmi/Koljonvirta
LC Kiuruvesi/Helmiina Virranniemen ulkoilualueen kunnostus ja pylvästervaleppien istutus. Alueen kalusteisiin eli  
 penkkeihin, pyörätelineisiin ja roskakoreihin ARS-avustus. Mukana LC Kiuruvesi ja LC
 Kiuruvesi/Niva. 

LC Kuopio/Päiväranta Kuopion klubien 100 v. yhteisaktiviteetti; Leikkivälineet ja toritapahtuma sekä luentotilai- 
 suus. Mukana LC Kuopio, LC Kuopio/Canth, LC Kuopio/Kalakukko, LC Kuopio/Kallavesi, 
 LC Kuopio/Siskotyttö ja LC Kuopio/Snellman. ARS-avustus

Kanta-Kuopion klubien 100 v-hanke 
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LC Muuruvesi 100 vuotistammen istutus ja muistokivi.

LC Nilsiä Nilsiän kevätmarkkinat ja Joululehti. Koko pitäjän alue, noin 7000 asukasta, näkyvyys kaikil- 
 le.

LC Nilsiä/Syvärinseutu Paulin Taival –laturetken huolto, Kansallinen veteraanipäivän juhlalounas ja juhlan järjestämi- 
 nen, Nilsiän raitin siivoukset, järjestyksenvalvonta eri tilaisuuksissa.

LC Rautalampi/Malvi LCI 100 v. muistokiven ja penkin rakentaminen puistoon.

LC Rautavaara Talkooapu huonokuntoisille. Pihkassa kotiseutuun -tapahtuma. Koko pitäjän alue, uusia 
 jäseniä klubiin. 

LC Tervo Rosvopaistin tarjoaminen v. 2016 ja 2017 osana laajempaa tapahtumaa. Positiivista kuvaa 
 lionstoiminnasta.

LC Varkaus/Koskenniemi Varkautelaiset lionsklubit ovat yhdessä tuumin toteuttaneet Lions 100 -juhlavuoden perintö- 
 projektin. Lionit lahjoittavat Lappset Group Oy:n suunnitteleman ”Lempeä leijona” keinuvan  
 leikkivälineen varkautelaisille perheille osana Lions Clubs Internationalin 100-vuotisjuhlaa.  
 Mukana LC Varkaus ja LC Varkaus/Justiina.

LC Varpaisjärvi Maalaismarkkinat; Koko pitäjän väki ja ympäristökunnat, noin 3000 asukasta, hyvä markki- 
 nointi ja näkyvyys.

LC Varpaisjärvi/Susj Hiekotussankojen jako, vanhusten ja vammaisten avustaminen ja järjestyksenvalvonta eri 
 tilaisuuksissa. Koko pitäjän alue ja ympäristökunnat, noin 3000 asukasta, hyvä näkyvyys.

LC Virtasalmi Virtasalmen koulun ulkoliikunta- ja leikkipaikkojen rakentaminen ja kunnostus. Yhteensä:  
 lionosallistumisia 93 ja talkootunteja 435. Vaikutus 385 henkeä. Näkyvyys erittäin hyvä,  
 avaaminen näyttävästi kaupungin edustajien kanssa. 

Klubit hankkivat juhlakauden aikana 232 uutta Centennial-jäsentä, joka on keskimäärin 4 jäsentä/klubi. 
Lionsjärjestön tavoite hieman ylittyi piirissämme, koska tavoitteena oli 3 uutta jäsentä/klubi.
Tavoitteena oli myös palvelu ja juhlakauden aikana K-piirin lionit palvelivat yhteensä 122.500 henkilöä.

Lions Clubs International Foundation (LCIF)
Piirin tavoitteena oli, että klubit avustavat LCIF: ää toteuttamaan kansainvälistä avustustehtävää vähintään 6.000 eurolla 
ja klubit esittävät vähintään kuutta (6) uutta Melvin Jones – jäsentä, joista avustussummaksi tulee 6.000 dollaria. LCIF 
oli asettanut piirillemme tavoitteeksi 5.151 dollaria.  
LCIF-koordinaattori on avustanut klubeja avustusten hakemisessa ja maksujen suorittamisessa. Kauden aikana on otet-
tu yhteyttä sellaisiin klubeihin, joilla oli vuosijuhlia.  LCIF-koordinaattorina toimi Pekka Leskinen, LC Iisalmi. 

Piiriin on saatu tämän kauden aikana 6 uutta Melvin Jones -jäsentä, jotka ovat
Helvi Miettinen LC Siilinjärvi/Tarina 
Kari Valve LC Varkaus/Koskenniemi 
Kari Räsänen LC Leppävirta 
Seppo Pitkänen LC Jäppilä 
Leo Puurunen LC Lapinlahti 

LCIF:n tilille maksoivat klubit tällä kaudella yhteensä 6.684,52 $ ja maksut jakautuivat seuraavasti: 
LC Jäppilä 1000,00 $
LC Lapinlahti    700,00 $
LC Leppävirta  1032,26 $ 
LC Siilinjärvi/Tarina    360,00 $
LC Varkaus/Koskenniemi 3592,26 $

Klubien LCIF:n tileillä oli talletuksia 30.6.2018 yhteensä 8.425,13 dollaria 

Sri Lankan Lions-ystävät
Tavoitteena oli saada piiristä vähintään 5 uutta klubia ja 10 uutta lionia Sri Lankan Lions-ystävien jäseneksi. Lisäksi ta-
voitteena oli yrittäjäjäsenyyksiä. Uusia jäseniä liittyi kolme, joten henkilöjäseniä on nyt 25. Seuran toiminnan lisäksi on 
markkinoitu myös leikkauskummiasiaa. Piirin yhteyshenkilönä toimi Pekka Saarikko.

Rauhanjulistekilpailu
LCI:n rauhanjulistekilpailuun lähetti esityksiä 9 klubia. Teemana oli ”Rauhan tulevaisuus”. Piirin kilpailuun osallistuvista 



 SAVON LEIJONA 19

KAUSI 2017-2018

töistä parhaana palkittiin LC Iisalmen sponsoroima Sou-
runsalon koulun oppilas Noora Vepsäläisen työ. Työ lähe-
tettiin edelleen valtakunnalliseen kilpailuun. Piiri ja sponso-
roinut klubi luovuttivat palkinnot piirijuhlassa 21.4.2018.

Ystävyysklubit ja klubivierailut
ulkomailla
Kauden aikana tapahtuneista ystäväklubivierailuista ei ole 
tietoja.

Nuorisotoiminta
Piirissä järjestetään Lions Quest – 
Elämisen taitoja koulutusta
Kauden aikana järjestettiin kaksi Lions Quest -koulutusta. Toinen opettajille ja toinen liikuntavalmentajille. Opettajien 
koulutukseen Kuopiossa 22. – 23.2.2018 osallistui 25 opettajaa. Koulutus onnistui hienosti ja siitä tuli todella hyvää 
palautetta. Liikuntaseurojen valmentajille suunnattu koulutus järjestettiin Kuopiossa 13.3. ja 24.3.2018. Koulutukseen 
osallistui 9 valmentajaa, joista 4 oli uimaseuroista, 2 Siilinjärven Pesiksestä, 2 KuPSista ja 1 muodostelmaluisteluseuras-
ta. Tämän koulutuksen sponsoriklubien löytäminen oli haasteellista.  Kouluttajana toimi Ulla Sirviö-Hyttinen. Piirin Lions 
Quest -vastaavana toimi Merja Ikonen. 

Nuorisovaihto
Tavoitteena oli, että klubit lähettäisivät vähintään 20 nuorta nuorisovaihtoon. Vaihtoon lähti kesällä 2018 yhteensä 11 
nuorta, joiden kohdemaita olivat Japani, Sveitsi, Itävalta, Ranska, Kreikka, Saksa, Irlanti, Italia ja Australia sekä USA/
Colorado. Piirin klubeja aktivoitiin ottamaan vastavuoroisesti nuoria vaihtoon maailmalta.  Piirin nuorisovaihtokoordi-
naattorina toimi Hannu Järvinen. 

Elokuussa 2018 toteutetun K-piirin kansainvälisen nuorisoleirin valmistelut tehtiin pääasiassa kertomusvuoden aikana. 
Erityisesti isäntäperheiden hankinta oli haasteellista, mutta siinä kuitenkin onnistuttiin. 

Vastuu on meidän – aktiviteetti
Turvalliseen netin käyttöön ohjaava oppitunti pidettiin ja Vastuu on meidän -opasvihkonen jaettiin Varkaudessa viikolla 
11 yhteensä 124 peruskoululaiselle ja Leppävirralla viikolla 12 yhteensä 120 peruskoululaiselle. Pieksämäellä turvallisen 
netin käytön tunteihin osallistui 38 oppilasta Maaselän koululla ja 58 oppilasta Harjun koululla. Kolmella Pieksämäen 
koululla järjestetään tilaisuudet syksyn 2018 aikana.  Nettitunteja ja oppaita pidettiin hyödyllisenä.  Nettituntia pyydettiin 
lisäksi Leppävirralle vanhempainiltaan. Vanhempainillan materiaaliin lisättiin näytteitä niistä K18-v. peleistä, joita kol-
masluokkalaiset (9-10-v.) kertoivat pelaavansa. Nettituntien pitäjien mielestä Vastuu on meidän -kampanjan kohderyh-
mä on väärä. Turvallista netin käyttöä pitäisi opastaa oppilaille jo ensimmäisen luokan keväällä.

Myös useat muut piirin klubit osallistuivat aktiviteettiin, mutta tarkempia tietoja ei ollut käytettävissä.

Koulukaveri-aktiviteetti
Hymypatsas-toiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten sosiaalisten taitojen vahvistaminen, hyvän ilmapiirin luominen ja 
kiusaamisen ehkäiseminen. Hymy-veistoksen saajat valitaan oppilaiden äänestyksen perusteella 6. luokalla. Piirin klu-
beista useat osallistuvat vuosittain hymypatsaiden jakoon. Tällä tavoin kannustetaan lapsia käyttäytymään kohteliaasti 
ja ottamaan huomioon kanssaihmiset.

Pohjois-Savon Osuuspankin lahjoitus nuorille
K-piiri sai keväällä 2017 Pohjois-Savon Osuuspankilta Punainen Sulka -keräykseen liittyen merkittävän lahjoituksen eli 
5.320 € jaettavaksi pohjoissavolaisten nuorten hyväksi.  Piirihallitus julisti syksyllä avustukset haettavaksi pankin toimin-
ta-alueella toimiville klubeille. Ensimmäisellä kerralla ei määriteltyjen kriteereiden täyttäviä anomuksia tullut riittävästi ja 
avustukset julistettiin vuodenvaihteessa uudelleen haettavaksi. Piirihallitus myönsi avustukset seuraavasti:
1. Nuorisokonsertti Pieksämäen ja Varkauden alueen nuorille    750 €
2. Siilinjärven Vuorelan koulun erityisryhmien toimintaan    300 €
3. Iisalmen Pelikarhujen erityisnuorten toimintaan 1.200 €

Rauhanjulistekilpailun voittaja Noora Vepsäläinen, DG Tuu-
la Väätäinen ja LC Iisalmen presidentti Jouko Koivunen.
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4. Kuopiossa 2.9. järjestettyyn hyväntekeväisyystapahtuman 1.200 €
5. Karttulan alueen srk:n lasten toimintaan 400 €
6. Kuopion alakoulujen KIK-BALL-turnauksen kuljetuskustannuksiin    400 €
7. Muuruveden lapsille järjestettyyn talviriehaan  400 €
8. Nilsiäläisten erityisnuorten liikunnan tukemiseen  470 €
9. Siilinjärven erityisryhmien teatterimatkan kustannuksiin    200 €
Yhteensä avustuksia myönnettiin  5.320 € 

Yhteensä avustus kohdentui 17 klubin järjestämiin aktiviteetteihin. Osa hankkeista oli klubien yhteisesti toteuttamia. 
Klubit ovat toimittaneet piirihallitukselle selvitykset avustusrahojen käytöstä. Pohjois-Savon Osuuspankille toimitettiin 
18.4.2018 piirin puolesta raportti avustusten käytöstä.

Valmennus- ja muut tavoitteet
Piirin tavoitteena oli, että kaikilla piirihallituksen jäsenillä sekä klubien virkailijoilla on mahdollisuus osallistua valmen-
nustilaisuuksiin ja saada riittävät valmiudet tehtävien hoitamiseen. Klubipresidenttien, sihteereiden ja rahastonhoitajien 
ensimmäiset valmennustilaisuudet järjestettiin jo edellisen kauden  keväällä piirikokouksen yhteydessä. Toinen mahdol-
lisuus osallistua koulutukseen tarjottiin kauden avajaisten yhteydessä 26.8.2017. Alueiden ja lohkojen puheenjohtajille 
järjestettiin omat valmennustilaisuudet kauden avauksen yhteydessä sekä toinen maaliskuussa 2018, jolloin mukana 
olivat sekä vanhat, että uudet vastuuhenkilöt. Piirihallituksen jäsenille ei järjestetty omaa tilaisuutta, vaan perehtyminen 
tapahtui hallitustyöskentelyn yhteydessä.
Toimikauden 2018 – 2019 virkailijoille järjestettiin ensimmäiset koulutustilaisuudet 26.5.2018.
G- ja K-piirien puolisotapaamisen järjesti toimikauden aikana G-piiri. Hankasalmella järjestetyssä tilaisuudessa oli osal-
listujia G-piiristä 10 ja K-piiristä 4.

PALKITSEMISET JA JUHLAT
Arne Ritari -killan jäsenyydet:
Happonen Keijo  LC Rautalampi
Häkkinen Jouko  LC Kangasniemi
Jalkanen Raimo  LC Rautalampi/Malvi
Räisänen Tuomo  LC Joroinen
Saarikko Pekka LC Rautalampi/Malvi
Tapaninen Veikko  LC Pielavesi

Pro – ritari 
Puustinen Kari  LC Tuusniemi

Arne Ritari -säätiön standaari 
Nyman Hannu, PDG  LC Iisalmi Koljonvirta

Arne Ritari säätiön
kunniakirja LC Kiuruvesi/Niva

100 % presidentit kaudella 2016 – 2017, ansiomerkkien myöntäjänä em. kauden DG Reijo Lyttinen
Anttila Pekka  LC Suonenjoki/Soittu
Hakkarainen Juhani  LC Suonenjoki
Härkönen Anne  LC Kiuruvesi/Helmiina
Jääskeläinen Pentti  LC Pielavesi/Lepikko
Kekoni Arja  LC Kuopio/Canth
Koskela Arto  LC Kuopio/Snellman
Pekkarinen Marja-Liisa  LC Vehmersalmi
Puustinen Jarmo  LC Nilsiä
Räisänen Heimo  LC Tuusniemi
Savolainen Juhani  LC Nilsiä/Syvärinseutu
Vellonen Ilpo  LC Varkaus/Koskenniemi

Kauden aikana DG Tuula Väätäinen myönsi seuraavat ansiomerkit ja palkinnot:

I ruusukkeen ansiomerkit: 
Huittinen Lauri LC Kuopio
Hytönen Raimo LC Rautalampi
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Pietikäinen Leena    LC Kiuruvesi/Helmiina
Pitkänen Otto LC Kuopio/Päiväranta 
Puustinen Jarmo  LC Nilsiä
Pölkki Vesa  LC Kiuruvesi/Niva
Smolander Hannu  LC Tuusniemi
Viitanen Jyrki  LC Karttula 

Pitkään toimineen jäsenen ansiomerkki
Asikainen Juhani  Jäsen (30 vuotta) LC Iisalmi/Koljonvirta

Alueen puheenjohtajan palkinnot (Region Chairperson Award): 
Lappi Petri LC Virtasalmi
Puustinen Jarmo LC Nilsiä 
Smolander Hannu LC Tuusniemi
Viitanen Jyrki  LC Karttula

Lohkon puheenjohtajan palkinnot (Zone Chairperson Award):
Haapsaari Pirkko  LC Pieksämäki/Pieksättäret
Kekoni Arja LC Kuopio/Canth
Lampela Jouko  LC Suonenjoki/Soittu
Pietikäinen Esko  LC Kiuruvesi/Niva
Sirviö Janne LC Muuruvesi 
Väisänen Tapio  LC Lapinlahti/Viertäjät
Väätäinen Eeva LC Nilsiä/Syvärinseutu 

Piirisihteerin/Piirin rahastonhoitajan palkinto (Cabinet Secretary/Treasurerer Award)
Pietikäinen Leena  LC Kiuruvesi/Helmiina

Muita palkitsemisia ja muistamisia:
IPDG Reijo Lyttiselle  Lions Internationalin myöntämän kunniakirjan ansiokkaasta toiminnasta piirikuvernöörinä luovutti 
DG Tuula Väätäinen. 

LC Rautalammille luovitettiin IPCC Heikki Hemmilän toimittama Riikinkukko-patsas klubin rahalahjoituksesta ammatti-
koulun rakentamiseen Sri Lankaan. Sikäläisen käsityksen mukaan riikinkukko tuo tilaan onnea ja sopusointua. DG Tuula 
Väätäinen luovutti patsaan piirihallituksen kokouksessa PDG Martti Törröselle edelleen klubille toimitettavaksi.

KLUBIEN VUOSIJUHLAT
Kauden aikana piirin klubit järjestivät seuraavat vuosijuhlat:
LC Kuopio/Päiväranta  perustettu 10.10.1972 45-vuotisjuhla 2.9.2017
LC Pielavesi perustettu 17.04.1967 50-vuotisjuhla 14.10.2017
LC Siilinjärvi/Tarina perustettu 19.01.1998 20-vuotisjuhla 24.2.2018  

Tanssijat Justus Blomberg, Aapo Falck ja Ilkka Kämäräinen Karaokekisan palkitut
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PIIRIN TALOUS
Piirin taloudellinen toiminta perustuu ensisijaisesti Lions-liiton piirirahan käyttöön. Kuluvan kauden piiriraha oli 7.202,50 
euroa. Lisäksi piiri sai tuottoja Arne Ritari -säätiöltä myydyistä adresseista sekä Lions-ritarin arvonimistä yhteensä 745 €. 
Arne Ritari -säätiö tuki piirilehden julkaisua 400 eurolla.

Piirin hallinnollinen tulos oli 679,34 € ylijäämäinen, nuorisoleiritoiminnan tulos 5.103,01 € ylijäämäinen ja aktiviteettitilin 
tappio 5.319 €. Aktiviteettitilille oli kaudella 2016-2017 tuloutettu Pohjois-Savon Osuuspankin avustusraha 5.320 €. 
Avustusraha käytettiin klubien avustuksiin vasta toimikauden 2017 – 2018 aikana ja tämän vuoksi aktiviteettitili näyttää 
kaudelta 5.319 €:n tappiota. Aktiviteettitiliä on käytetty kauden aikana myös kokoomatilinä mm. tapahtumamaksujen 
keräämisessä ja tältä osin tulot ja menot on tasattu vuoden aikana, joten niiltä osin ei ole vaikutuksia tilin saldoon.

Tilikauden tulos on 463,35 € ylijäämäinen.  Tuloksen muodostukseen on vaikuttanut Pohjois-Savon Osuuspankin 
avustusrahan kirjautuminen jo kauden 2016 – 2017 tuloksi, mutta avustukset on maksettu vasta kaudella 2017 – 2018. 
Mikäli tämä otetaan huomioon, niin tilikauden tulos on 5.783,35 € ylijäämäinen. Taseen loppusumma on 34.907,40 €.

Hallinnon tulos 679,34 € siirretään taseen hallintopääomaan (tili 2014), nuorisoleirintoiminnan tulos 5.103,01 € siirretään 
taseen nuorisoleiripääomaan (tili 2011) ja aktiviteetti toiminnan tappio 5.319 € katetaan taseen aktiviteettipääomasta (tili 
2012) seuraavan tilikauden 2018-2019 alussa.

Tulevan kauden DG ja VDG:t

PIIRIN 107-K ALUEET JA LOHKOT
I ALUE
1.LOHKO (6 klubia) 2. LOHKO (6 klubia) 3. LOHKO (5 klubia)
LC Kiuruvesi LC Iisalmi LC Nilsiä
LC Kiuruvesi/Helmiina LC Iisalmi/Koljonvirta LC Nilsiä/Syvärinseutu
LC Kiuruvesi/Niva LC Iisalmi/Porovesi LC Rautavaara
LC Sonkajärvi LC Iisalmi/Yläsavottaret LC Varpaisjärvi
LC Sukeva LC Lapinlahti LC Varpaisjärvi/Susj
LC Vieremä LC Lapinlahti/Viertäjät

II ALUE
1. LOHKO (8 klubia) 2. LOHKO (7 klubia)
LC Keitele LC Karttula
LC Maaninka LC Rautalampi
LC Pielavesi LC Rautalampi/Malvi
LC Pielavesi/Lepikko LC Suonenjoki
LC Siilinjärvi LC Suonenjoki/Soittu
LC Siilinjärvi/Kassarat LC Tervo
LC Siilinjärvi/Sandels LC Vesanto
LC Siilinjärvi/Tarina

III ALUE
1. LOHKO (7 klubia) 2. LOHKO (5 klubia,
 1 lopettanut kauden aikana)  
LC Kuopio LC Juankoski
LC Kuopio/Canth LC Kaavi
LC Kuopio/Kalakukko LC Muuruvesi
LC Kuopio/Kallavesi LC Säyneinen klubi lopettanut 30.6.2018 
LC Kuopio/Päiväranta LC Tuusniemi
LC Kuopio/Siskotyttö LC Vehmersalmi
LC Kuopio/Snellman

IV ALUE
1. LOHKO (6 klubia) 2. LOHKO (5 klubia, 2 lopettanut kauden aikana)  
LC Jäppilä LC Joroinen
LC Kangasniemi LC Kangaslampi klubi lopettanut 30.6.2018 
LC Pieksämäki/Keskus LC Leppävirta
LC Pieksämäki/MLK LC Leppävirta/Unnukka
LC Pieksämäki/Pieksättäret LC Varkaus klubi lopettanut 30.6.2018
LC Virtasalmi LC Varkaus/Justiina
 LC Varkaus/Koskenniemi
YHTEENSÄ 55 KLUBIA 30.6.2018
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Nuorisovaihto ja isäntäperheenä toimiminen
Lionsklubien kansainvälinen nuorisovaihto on yksi nuorten hyväksi tehtävästä lionstoiminnasta. Klubit antavat ns. ”rep-
purahaa”, jolla nuori pääsee vaihtoon ja kansainväliselle leirille. K-piirin alueellakin on järjestetty näitä kansainvälisiä lei-
rejä, joihin on osallistunut nuoria useammasta maanosasta. Tänä kesänä leiri järjestettiin Rautavaaran Metsäkartanolla, 
mistä oheinen kuva on otettu.
Leireillä nuoret voivat tutustua muiden maiden nuoriin ja 
kulttuureihin. He saavat uusia ystäviä ympäri  maailman. 
Myös Karttulassa on ollut vaihtonuoria ja meiltä on lähte-
nyt nuoria vaihtoon.
Useana vuonna ollaan kuitenkin törmätty ongelmaan saa-
da isäntäperheitä. Tänäkin vuonna vielä keväällä isän-
täperheistä oli huutava pula. Houkuttelun ja hakemisen 
jälkeen saatiin kuitenkin 26 nuorta sijoitettua lähiseudun 
perheisiin.

Isäntäperheenä olo oli mieleenpainuva kokemus
Jo useampana vuonna olin houkutellut miestäni Tapania, 
että ryhtyisimme isäntäperheeksi vaihtoon tulevalle nuorel-
le. Vastaan tuli paljon kysymyksiä: meillä ei ole enää nuor-
ta perheessämme, elämme jo kahden eläkeläisen elämää. 
Kotimme ei ole kovin tilava, vierashuone toki löytyy, mutta 
olisiko sittenkin liian ahdasta? Mieheni ei puhu muita kie-
liä. Aikamme pohdittuamme soitin nuorisovaihdon koor-
dinaattori Kari Pihlaiselle ja hän suositteli kaikista noista 
kysymyksistämme huolimatta meitä isäntäperheeksi.
Niinpä ryhdyimme isäntäperheeksi – ja kaikkiin kysymyk-
siimmekin löytyi ratkaisu!. 

Tyttärelläni on liki saman ikäinen poika, Jasper, hän tuli 
vieraan nuoren kaveriksi. Meillä on kotimme yhteydessä 
rannalla kesämökki ja rantasauna, sijoitimme pojat sinne. 

Otimme vastaan saksalaisnuoren, Justus Fiedlerin. Nuoret saivat viettää aikaa yhdessä mökillä tehden omia juttujaan. 
Lisäksi Jasper sai hyvää harjoitusta tulevaa englannin yo-koettaan varten. Myös Tapani tuli erittäin hyvin toimeen nuor-
ten kanssa ilman kielitaitoakin.

Kun nuori tulee perheeseen, ei hänen kanssaan ole pakko tehdä sen kummempia, hän on yksi perheenjäsen ja osallistuu 
siten perheen elämään. Justus on hyvin avoin ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut, joten teimme muutamia retkiä 
lähiseudulle ja tutustutimme hänet suomalaiseen maaseutukulttuuriin. Hän on myös urheilullinen ja taitava golffaaja, 
joten tietenkin kävimme myös golfkierroksia sekä Jasper opetti hänelle frisbeegolfin saloja. Rantasauna, uiminen ja 
kalastus olivat asioita, jotka olivat hänelle täysin uusia ja joihin hän kovin ihastui. Kävimme myös Metsäkartanolla leirin 
viimeisenä iltana. Tapasimme siellä iloisia nuoria ympäri maailman, ja kaikki vannoivat samaa, leiri oli onnistunut ja jopa 
parempi  kuin mitä he olivat odottaneet. Myöskään isäntäperheet eivät olisi voineet kuulemma olla enää parempia. Siis, 
jos yhtään tuntuu siltä, että voisitte toimia isäntäperheenä, älkää epäröikö tarttua tilaisuuteen. Voin vannoa, että sitä 
kokemusta ei saa muualta eikä sitä koskaan unohda.

Voit tukea nuorisoleiritoimintaa myös rahalla, sillä leirit rahoitetaan osin arpajaistuloilla. Klubeissa on parhaillaan arpoja 
myynnissä, kysykää niistä paikkakuntanne klubilaisilta. Palkinnot ovat hyviä, voit voittaa vaikkapa henkilöauton ja sa-
malla tuet tätä tärkeää toimintaamme.

Maija-Leena Limnell
LC Karttula
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Aivan ihanat tytöt!

Erittäin

, tytöt edellisenä vuotena. Pidämme yhteyttä vähintään kuukauden välein.

Kaikki sujui hyvin, vaikka tilanne oli uusi ja kaikkia jännitti, kuinka kommunikointi onnistuu.

Miten nuorisovaihtoon pääsee, jos oma lapsi sinne ensikesänä haluaa. (2)
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LEIRILÄISTEN VASTAUKSET

Would you recommend The Lions Clubs youth
program to your  friends?

Would you recommend the Lions Clubs International 
Youth Camps to your  friends?

Comments about your hostfamily.

How would you describe the Camp site Metsäkartano
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Kauan sitten vaihtarina
Kesä 1991. Sain tilaisuu-
den lähteä lionsnuoriso-
vaihtoon lukion 2. luokan 
jälkeen. Olen maalaistalon 
tyttö. Äiti oli jäänyt 3 vuot-
ta aiemmin leskeksi, yksin 
maatilaa hoitamaan ja mei-
tä neljää lasta maailmalle 
laittamaan, kun kuulin opol-
ta tästä mahdollisuudesta. 
Ja vaikka rahaa ei ollut ja 
maailman meno oli mitä oli, 
äiti päästi minut matkaan. 
Irakin sota oli menossa ja 
Berliinin muuri oli poissa, 
radiossa soi Scorpionsin 
”Wind of chance”.
Meitä oli tuolloin kaksi tyt-
töä lähdössä Vesannolta. 
Opona oli lion Mauno, joka 
monet nuoret Vesannolta 
matkaan lähetti. Hän meille 
paikat osoitti, missä tullaan 
6 viikkoa olemaan. Minut 
sijoitettiin Iowaan, keski-
lännen maatalousosavalti-
oon. Ei ollut facebookia, ei 
matkapuhelimia, somea.. 
Yhden kirjeen kirjoitin isän-
täperheelle ja sain yhden 
kirjeen. Soitimme kerran 
ja kallista kun sekin oli, 
käytännössä kerroin vaan 
milloin olen tulossa. Kyllä 
oli jännän edessä  maalais-
tyttö.
Lähdin juhannuksen jäl-
keen ja paluu oli ennen 
koulun alkua elokuussa. 
Helsingistä lensin Detroi-
tiin, sieltä Chicagoon ja 
sieltä Iowaan Cedar Rapid-
siin. Mutta hyvin pärjäsin ja 
perille pääsin. Lentokentäl-

lä olivat odottamassa Ro-
yce ja Charlotte. Heillä oli 
samanikäinen poika kuin 
minä, Tom. Asuin maatilalla, 
jossa oli nautakarjaa ja he 
viljelivät maissia ja papua. 
Niitä maissipeltoja, niitä 
riitti silmänkantamattomiin. 
Ja papua rivissä. Iowa on 
edelleenkin Yhdysvaltojen 
suurin maissin ja soijapa-
vun tuottaja. Traktorimerkki 
John Deere tärkein teolli-
suustuote.
Näin matkallani paljon asi-
oita ja maailma avartui. 
Pimeys tuli aikaisin illalla 
ja heinäsirkat pitivät ääntä 
koko yön. Ei näkynyt tai-
vaalla Otavaa. Ruoka oli 
erilaista, maissia ja vesi-
melonia, vaaleaa leipää ja 
lihaa. Ei perunaa ja ruislei-
pää. Vesi ei ollut juotavaa. 
Ei saunaa. Ammeeseen 
laskettiin raanasta ruskeh-
tavaa vettä. Kävin mie-
luummin suihkussa.
Perhe oli ystävällinen. He 
olivat järjestäneet minulle 
yllätyssyntymäpäiväjuh-
latkin ja sain tutustua su-
kuun. Autoilimme lähialuei-
ta Charlotten kanssa. Näin 
erilaisia pikkukaupunkeja, 
supermarketteja, jotka oli-
vat jo silloin auki 24 tuntia 
päivässä, näin amisseja 
ja intiaaneja. Minusta oli 
outoa, kun siellä ei lähdet-
ty kävelylenkeille. Autolla 
ajettiin joka paikkaan. Lähi-
naapuriinkin. Välillä ajoim-
me mökille, joka oli Missis-

sippin rannalla. Ruskeaa oli 
sekin vesi. Ei suomalaisten 
järvien kirkkautta. Meillä 
kävi jäätelöauto. Ei ollut 
semmoista vielä Suomes-
sa. Näin amerikkalaisen 
itsenäisyyspäivän 4. heinä-
kuuta. 
Tomin kanssa kävim-
me elokuvissa, nuorison 
kanssa ajelemassa ja syö-
mässä. Kantrimusiikki soi 
radiossa. Tom oli aktiivi 
4H-kerholainen ja amerik-
kalaiset markkinat ja kar-
jaesittelyt olivat se juttu. 
Hänellä oli sonni, jota hän 
pesi ja laitteli esittelykun-
toon. Pisti seisomaan ryh-
dikkäästi asennossa kepin 
kanssa asetellen etujalat 
ja takajalat ja sitten paikka! 
Näitä seisomaharjoituksia 
sonnille oli usein. Hännän 
pää tupeerattiin palloksi 
ja kiinnitettiin suihkeella. 
Markkinoilla tuomarit sitten 
arvostelivat ja parhaat son-
nit palkittiin.
Koko perhe kävi kirkossa 
aina sunnuntaisin ja perään 
vielä pyhäkoulu. Joskus 
Tom sai jäädä pois, mutta 
minut otettiin aina mukaan. 
Amerikkalaiset ovat us-
konnollista ja isänmaallista 
väkeä ja he näyttävät sen 
elämässään. Lippuvalaa 
vannotaan, käsi sydämellä, 
kirkossa, klubissa, markki-
noilla.. ja nuorella suoma-
laisella riitti ihmettelemistä 

amerikkalaisessa elämän-
tavassa. 
Pidin esitelmän Suomesta 
paikallisessa Grandview-
Letts lionsclubissa ja an-
noin heille Vesannon klubin 
viirin. Sain tuliaisia tännekin 
päin. Presidentti oli isäntä-
perheen sukulainen, Steve. 
Perheeni oli majoittanut 
useita nuoria vuosien var-
rella jo ennen minuakin ja 
majoittivat muutaman nuo-
ren vielä minun jälkeenikin. 
Olimme pari iltaa töissä au-
tokisoissa Roycen ja Char-
lotten kanssa laittamassa 
burgereita ja myymässä 
limonadia leijonavaunusta 
leijonajoukolla. Perheeni 
osallistui itsenäisyyspäivän 
kulkueeseen leijonina. Olin 
viikon kansainvälisellä lei-
jonien nuorisoleirillä ja sain 
siellä uusia tuttavuuksia. 
Eniten olin ranskalaisen 
Carolinen kanssa. Oli mon-
ta muutakin hauskaa nuor-
ta ympäri maailmaa, mutta 
kuten sanoin, ei ollut nettiä, 
facebookia, yhteydet kat-
kesivat hyvin pian. Ei ollut 
minusta kirjeiden kirjoitta-
jaksi. Monesti olen mietti-
nyt, mitähän niille ihmisille 
kuuluu.
Kaikin puolin mieliin pai-
nuva kokemus. Joka joulu 
perheen äidin kanssa kir-
joitettiin kirje ja vaihdettiin 
vuoden kuulumiset. Royce 
ja Charlotte odottivat kuu-
lemma aina kuvia ja kuu-
lumisia Suomesta. Mutta 
vuosi sitten Charlotte me-
nehtyi ja Royce lähti sydän 
särkyneenä melko pian 
Charlotten luo ennen jou-
lua. Pidän yhteyttä Tomiin 
ja pariin muuhun suvun jä-
seneen, mutta nämä hyvät 
ja ystävälliset ihmiset ovat 
poissa, minun Amerikan äiti 
ja isä. Olivat leijonia koko 
sydämellään ja aatteessa 
mukana. Harmi, kun en ke-
rennyt käydä heitä katso-
massa. Odotin liian kauan 
sopivaa hetkeä, ajattelin 
että aikaa on…
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NUORISOVAIHTO

Halusin kirjoittaa tämän 
tarinan, koska tuo matka 
ja kokemus saivat minut 
mukaan leijonatoimintaan. 
Kun minua pyydettiin mu-
kaan, olin siitä iloinen. 
Saisin tehdä jotain hyvää 
muille ja korvata vuorostani 
saamaani hyvää. Sain leijo-
nien toiminnan kautta mah-
dollisuuden, jota ei muuten 
olisi ikinä tullut. Kiitän siitä 
leijonayhteisöä. Olen leijo-
nissa mukana nyt kolmatta 

vuotta. Olen omille lapsille-
kin esittänyt lähtöä leijona-
vaihtoon ja suosittelen sitä 
mainostamaan nuorille ja 
nuoria käyttämään mah-
dollisuutta hyväksi!

Royce ja Charlotte Bon-
nichsenin muistoksi, 

Päivi Lindi
LC Vesanto
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RANSKAN MATKA

 Iisalmen lyseon ranskanopiskelijoiden opintomatka Pariisiin 
Toukokuun 7. päivänä puo- 
lenpäivän aikaan me neljä-
toista Iisalmen lyseon rans-
kanopiskelijaa ja kaksi ly-
seon opettajaa nousimme 
linja-autoon, joka vei Kuo-
pion lentokentälle. Pitkään 
suunniteltu opintomatka 
Pariisiin alkoi. Ensimmäinen 
päivä kului matkustaessa ja 
saavuttuamme kohteeseen 
meillä kaikilla oli epätodelli-
nen olo. Pariisissa kevät oli 
Suomea pidemmällä ja oli 
todella lämmintä. 
Pariisin suuruus tuli ilmi kii-
reisestä ja ruuhkaisesta lii-
kenteestä. Siitä huolimatta 
kaupunki oli todella siisti ja 
kaunis. Rakennukset olivat 
uskomattoman yksityiskoh-
taisia ja olimme yllättyneitä 
katujen roskattomuudesta.  
Seuraavana aamuna läh-
dimme suuntaamaan ai-
kaisin kohti Eiffel-tornia 
metrolla. Metrokartan lu-
keminen osoittautui yl-
lättävän yksinkertaiseksi, 
vaikka kartta aluksi näytti 
melkoiselta labyrintilta. Kun 
saavuimme Eiffel-tornille, 
saimme valita mistä kor-
keudesta halusimme kat-
sella Pariisin maisemia. Pit-
kästä jonosta ja odottelusta 
huolimatta Eiffel-torniin 
nouseminen oli kokemisen 
arvoista. Päivä oli selkeä, 
joten maisemat ja Pariisin 
tärkeät nähtävyydet näkyi-
vät tornista kirkkaasti.  
Myöhemmin päivällä kä-
velimme Champs-Élysées 
-kadulle ja Riemukaarelle. 
Juuri sinä päivänä ryhmien 
ei annettu nousta ylös Rie-
mukaareen, joten tyydyim-
me ihailemaan sitä alhaalta. 
Saimme myös itsenäisesti 
tutustua ympäristöön ja 
tehdä ostoksia. Kadun var-
rella oli useita vaateliikkeitä 
ja muun muassa hienostu-
nut Ladurée-kahvila, joka 
on kuuluisa macaron-lei-
voksistaan.  
Päivän viimeinen kohde oli 
Luxembourgin puutarha, 
jossa kävimme levähtä-

mässä ja kuuntelemassa 
opiskelijoiden esitelmiä Pa-
riisin nähtävyyksistä. Meillä 
ei ollut matkaopasta, joten 
jokaisen opiskelijan vas-
tuulla oli esitellä muutama 
pariisilainen nähtävyys tai 
kuuluisa henkilö muulle 
ryhmälle matkan aikana.  
Keskiviikkona päänähtä-
vyytemme oli Louvren tai- 
demuseo. Maailman kuu-
luisin museo oli jo arkkiteh-
tuurinsa puolesta häikäise-
vä näky. Saimme kiertää 
katsomassa meitä eniten 
kiinnostavat taideteokset ja 
opettajamme olivat myös 
tehneet listan museon 
kuuluisimmista teoksista. 
Useimpia totta kai kiin-
nostivat erityisesti Louvren 
vetonaulat Leonardo Da 
Vincin Mona Lisa ja antii-
kinkreikkalainen Milon Ve-
nus -patsas.  

Seuraava kohteemme oli 
Notre Damen katedraa-
li, jonka yksityiskohtainen 
arkkitehtuuri ja värikkäät 
ruusuikkunat ihastuttivat. 
Sen jälkeen useat meis-
tä halusivat käydä Pariisin 
suurimmassa englannin-
kielisessä kirjakaupassa 
Shakespeare & Company-
ssa, joka sijaitsi lyhyen kä-
velymatkan päässä.  
Viimeisenä kokonaisena 
päivänämme Pariisissa 
kiipesimme portaat Mont-
martrella sijaitsevalle 
Sacré-Coeurin basilikalle. 

Pariisin korkeimmalta kuk-
kulalta maisemat olivat hui-
keat, ja valkoinen kirkko oli 
henkeäsalpaavan kaunis. 
Meillä oli myös mahdolli-
suus kiivetä Sacré Coeurin 
torniin saadaksemme vielä 
entistäkin paremmat näky-
mät.   
Viimeinen yhteinen turisti-
kohteemme oli Pariisin kuu-
luisa hautausmaa Père-La-
chaise. Siellä me opiskelijat 
pidimme vielä esitelmiäm-

me sinne haudatuista kuu-
luisista henkilöistä. Heitä 
olivat muun muassa rans-
kalainen laulaja Edith Piaf, 
kirjailija Oscar Wilde sekä 
näytelmäkirjailija Molière.  
Hautausmaavierailun jäl-
keen saimme itse valita, 
mikä olisi matkan viimeinen 
matkakohde. Vaihtoehtoja 
olivat muun muassa nyky-
taiteen museo Pompidou 
ja Orsayn impressionistisen 
taiteen museo. Osa meistä 
halusi tehdä vielä myös os-
toksia ja käydä muun mu-
assa isossa ostoskeskus 

Lafayetessa.  
Viimeisen illan kruunasi 
yhteinen illallinen. Tarjoi-
lijat tekivät ystävällisesti 
tilaa kuusitoistahenkiselle 
ryhmällemme. Ilta oli nau-
runtäyteinen, ja kaikille jäi 
reissusta oikein tyytyväi-
nen olo. Moni meistä tilasi 
viimeisen illan kunniaksi 
ranskalaista herkkua, sam-
makonjalkoja, mikä var-
masti jäi monen mieleen. 
Kuuntelimme opettajiem-
me Kristiina Ryanin ja Sari 
Lyytikäisen kiitokset onnis-
tuneesta matkasta ja mieli 
jäi varmasti kaikilla hieman 
haikeaksi.  
 Oli ihanaa, että meille opis-
kelijoille pystyttiin järjestä-
mään tällainen mahdolli-
suus päästä tutustumaan 
ranskalaiseen kulttuuriin ja 
hyödyntämään kielitaito-
amme. Kielikömmähdyksiä 
tapahtui varmasti kaikille, 
mutta saimme myös iki-
muistoisia onnistumisen 
kokemuksia. Kummatkin 
olivat varmasti yhtä opet-
tavaisia.  
Tahdomme kiittää LC Iisal-
mea, joka tuki matkamme 
järjestämistä.  Totta kai 
kiitos kuuluu myös koulul-
lemme Iisalmen lyseolle ja 
opettajillemme, jotka otti-
vat meistä suuren vastuun 
ja huolehtivat, että matka 
sujui suunnitelmien mukai-
sesti.   

Tekstin kirjoittaneet:
Janette Heikkinen ja

Nina Leinonen
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KIURUVESI HELMIINA

LC Kiuruvesi Helmiina vietti 5-vuotisjuhlia
LC Kiuruvesi Helmiina sai 
5-vuotisen taipaleensa kun- 
niaksi uuden lipun ja stan-
daarin. Helmiinat perus-
tettiin vuonna 2013. Hel-
miinoiden alkutaival on ollut 
innokkaan aktiivinen, mikä 
todettiin moneen kertaan 
Kiuruveden kulttuuritalossa 
järjestetyissä juhlissa. 
Lipun ja standaarin on 
suunnitellut lion Heidi Huh-

tilainen. Lipun väritys nou-
dattaa Lions-liiton värejä. 
Lionslogo kertoo kuulu-
misesta lionsperheeseen. 
Leijonan toiset kasvot kat-
sovat eteen ja toiset taak-
se. Yhdistys kunnioittaa 
perinteitä ja historiaa sekä 
katsoo eteenpäin tulevai-
suuteen ja uusiin palve-
lutehtäviin. Helmiinoiden 
lipussa siniset helmet val-

kealla pohjalla kuvastavat 
erilaisia toimintaketjuja, 
joissa jokainen Helmiina 
on omalla paikallaan. Ket-
jut eivät ole suljettuja, vaan 
valmiina palvelutehtäviin 
sinne missä tarvitaan. Kos-
ka ketjujen päät ovat auki 
lipun reunoilla, ulkopuolelta 
on helppo liittyä joukkoon 
uudeksi Helmiinaksi. Ket-
jujen voi kuitenkin kuvitella 
jatkuvan piiriksi lipun ulko-
puolella. Helmiinat ovat siis 
tiivis, toisiaan tukeva nais-
joukko niin lionstyössä kuin 
muussakin elämässään.
2.12. olleessa juhlassa Hel-
miinoiden lipun siunasivat 
kirkkoherra Matti Oikarinen 
ja isä Antero Petsalo. Juh-
lissa olivat mukana myös 
LC Kiuruvesi ja LC Kiuru-
vesi Niva klubien presiden-
tit puolisoineen sekä Pirjo 
Järvi Helmiinoiden kummi-
klubi  Iisalmi  Yläsavottaris-
ta. Lippupuheen juhlassa 
piti K-piirin piirikuverööri 

Tanja Reinikainen (vas.) ja Heidi Huhtilainen esittelivät
Helmiinoiden lipun.

Ritva Korolainen. Hän ker-
toi puheessaan, että lip-
pu on aina joukon tunnus, 
symboli, joka yhdistää sa-
maan joukkoon kuuluvat. 
Ritva Korolainen toivoi, että 
lippujen käyttö lisääntyisi 
merkittävästi myös klubi-
en omissa tilaisuuksissa. 
Usein lippua käytetään vain 
Lions-liiton vuosikokouk-
sessa. Korolaisen mukaan 
lippu voisi olla mukana 
esimerkiksi aina uuden jä-
senen vastaanottoseremo-
niassa. 
Juhlassa luovutettiin 500 
euron avustus Diabetesyh-
distyksen perhekerholle. 
Avustuksen kävivät vas-
taanottamassa perheker-
hon vetäjät Mari Kukkonen 
ja Tanja Pääkkö reippaiden 
kerholaisten kanssa. 
LC Helmiinan presidentti 
Tanja Reinikainen luotsasi 
juhlan läpi apujoukkoineen 
saaden aikaan rennon ja 
juhlallisen ilmapiirin.

Piirikuvernööri Ritva Korolainen piti puheen Helmiinoiden 
5-vuotisjuhlassa.
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Virtapiirin mukana

KANGASNIEMI

             

 

     VESANNON MARKKINAT 
         LA 20.7.2019 

                  

 

        Toiminut yhteisönsä hyväksi 
            jo 55 vuoden ajan 
 

         LIONS CLUB VESANTO 

KUN TAHDOT  
PANKILTASI 
PALVELUA

SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | Savonkatu 15, IISALMI | saastopankki.fi/iisalmi 

Vaatii paljon rohkeutta an-
taa oma elämä kuviksi ja 
sanoiksi. Näin totesi ohjaa-
ja, näyttelijä Tarja Pyhähuh-
ta omaishoitajien vertaistu-
kiryhmä Virtapiirin tekemän 
kuvakirjan julkistamistilai-
suudessa Kangasniemellä 
marraskuussa. 

Kirja syntyi osana omaishoi-
tajien vertaistukiryhmä Vir-
tapiirin toimintaa neljän 
viimeisen vuoden aikana. 
Omaishoitajina toimineet 
neljä rohkeaa naista, Sirkka 
Kauppinen, Sirkka Kunnas-
vuo, Irja Mieskolainen ja 
Helvi Puikkonen menetti-
vät prosessin aikana kukin 
puolisonsa. Silti he jaksoi-
vat antaa elämänsä muiden 
katsottavaksi ja luettavaksi 
valokuvin, tekstein sekä ru-
nojen muodossa.

Jospa voimme rohkaista ja 
olla esimerkkinä siitä, että 

jokainen on katsomisen ja 
kuulemisen arvoinen oma-
na itsenään. Matkan varrel-
la koettu rohkeus, avautu-
minen ja onnistumisen ilo 
voisivat tarttua muihinkin 
ihmisiin, virtapiiriläiset kom-
mentoivat. Rakkaus ko- 
tiseutuun ja muistot eletys-
tä elämästä avasivat teki-
jöissä valokuvan metodein 
myös kirjallisen lahjakkuu-
den, totesi puolestaan Tarja 
Pyhähuhta, nykyään työnsä 
ohella omaishoitaja hänkin.

Teoksen graafisesta suun-
nittelusta ja valokuvista 
vastasi metodiohjaaja Jo-
hanna Kuusisto. Kirjan kus- 
tantajana toimi Mikkelin 
seudun Muisti ry.
Lionsklubi Kangasniemi tu-
ki kirjan kustantamista ja 
jakoi tekijöille julkistamisti-
laisuudessa ruusut.
Kuvakirjateos: Minun Kan-
gasniemi Elämäni ja muis-
toni

LC Kangasniemi tukee 
omaishoitajien työtä. Muis-
ti ry palkitsi keväällä 2018 
klubin yli 20 vuoden yhteis-
työstä ja leijonien omasta 
viikkoaktiviteetista, Joukon 
joukosta.

Jo lähes 400 kertaa ko-
koontuneesta Joukon jou-
kosta on kerrottu aiemmin 
LION 4/2016 numerossa.

Jouko Häkkinen

Kuvateoksen tekijät: Johanna Kuusisto (vas.), Sirkka Kaup-
pinen, Irja Mieskolainen, Helvi Puikkonen, Sirkka Kunnas-
vuo ja Tarja Pyhähuhta.
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KIURUVESI

Kuorevirran perintöprojektin toteutus

Hauska lehtemme
LÖÖTÄENEN

ilmestyy vapuksi.
Olethan jo varannut

yrityksellesi ilmoitustilan!
Ota yhteyttä Pentti Äyräkseen,

puh. 0500 573 306
 

LIONS CLUB IISALMI

Kiuruvetiset lionsklubit to-
teuttivat keväällä 2018 yh-
teisen ympäristöprojektin 
Kuorevirran alueella. Aloit-
teen hankkeesta teki LC 
Kiuruvesi/Helmiina ja han-
kevastuu oli myös klubilla.

Kiuruveden kaupunki oli 
hankkinut alueelle yleis-
suunnitelman ja rantaan 
valmistui kesällä 2017 Kiu-
ruveden Latu ry:n toteut-
tama talviuintikoppi ja sen 
yhteyteen uusi kesäuima-
koppi kesällä 2018. Klubien 
talkoolaiset purkivat vanhat 
laiturirakenteet sekä raiva-
sivat ja puhdistivat ranta-
alueet ja rantakalliot. Klu-
bit hankkivat alueelle neljä 
penkkiä, kaksi pyöräteli-
nettä sekä roskakoreja. Tal-
kootunteja tehtiin 165. Ka-
lustohankintoihin käytettiin 
rahaa 3.700 euroa ja niihin 
saatiin Arne Ritari -säätiöl-
tä avustusta 50 prosenttia. 
Klubikohtaisiksi kustan-
nuksiksi jäi noin 700 €. Klu-
bit luovuttivat hankkimansa 
kalusteet Kiuruveden kau-
pungille ja edelleen kau-
punkilaisten käyttöön. Uusi 
laituri talviuimareita varten 
valmistui syksyllä 2018.

Paikalliset klubit istuttivat 
kalusteiden luovutuksen yh- 

teydessä jokaiselle klubille 
oman nimikkopuun lionjär-
jestön 100-vuotisen toimin-
nan kunniaksi. Puut ovat 
pylvästervaleppiä ja sopivat 
hyvin rantamaisemaan. Is-
tuttajina olivat LC Kiuruve-
den presidentti Seppo Nis-
kanen, LC Kiuruvesi/Nivan 
perustajajäsen, lion Heikki 
Rautio ja LC Kiuruvesi/Hel-
miinan presidentti Nea Ru-
hanen avustajineen.

Tilaisuuteen osallistuivat 
107 K-piiristä piirikuver-
nööri Tuula Väätäinen ja LCI 
100 -hankkeen vastaava, 
PDG Onni Piippo sekä Kiu-
ruveden kaupungin edus- 
tajat.  

Kuorevirran alue on pala 
kauneinta Kiuruvettä. Alu-
eella toimii Kiuruveden 
Maalaiskaupunginteatterin 
kesäteatteri Eerola ja siellä 
liikkuu paikallisten lisäksi 
myös paljon muualta tule-
via teatterin ystäviä. Alu-
eella ovat myös kaupungin 
liikunta-alueet, ulkoilureitit 
ja Virranrannan vanhustyö-
keskus ja sitä käytetään 
myös Kiuruveden Iskelmä-
viikon aikana karavaanarei-
den majoitusalueena. Tä- 
män vuoksi paikalliset lions- 
klubit halusivat omalta osal-

taan edistää alueen saa-
mista viihtyisäksi ja käyt- 
tökuntoon mahdollisimman 
nopeasti.

Leena Pietikäinen

Eero Kärkkäinen kaivamassa, Risto Kärkkäinen, Maarit 
Amper, Arja Kärkkäinen, Tuulikki Lämsä, Kaisa Kämäräi-
nen, Tuula Ilvonen ja Leena Pietikäinen

Kuorevirran perintöpro-
jektin hankevastaava

LC Kiuruvesi/Helmiina
leena.pietikainen@lions.

fi, 040 540 7510
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KIURUVEDEN JOULUKONSERTTI

Joulukonsertilla tukea nuorille urheilijoille

Kuopiontie 151
71200 Tuusniemi
 ✆ 0400 651 129

LC Kiuruvesi järjesti 2.12. 
2018 joulukonsertin Kiuru-
veden kirkossa. Konsertin, 
joka oli nimeltään Joulun 
kosketus, solistina esiintyi 
vuoden 2011 tangoprinssi 
Heikki Koskelo. Koskelol-
le Joulun kosketus oli en-
simmäinen useammasta, 
eri paikkakunnille suun-
tautuneesta joulukonsert-
tien sarjasta. Konserteissa 
häntä säestivät Jouni Nie-
minen, flyygeli ja Mika Hei-
nonen, harmonikka sekä 
koskettimet.
   Heikki Koskelo oli valin-
nut konsertin ohjelmaan 
perinteisiä joululauluja, ku-
ten avausnumerona kuultu 
Sylvian joululaulu. Mukana 

oli myös uudempia lauluja, 
joten kuulijat saivat moni-
puolisen kattauksen tämän 
päivän joulumusiikkitarjon-
nasta. Miinuksena on mai-
nittava äänentoiston heik-
ko taso. Ehkä kaikki kuului 
etupenkissä istuville hyvin, 
mutta jo kirkkosalin puoli-
välin vaiheilla esimerkiksi 
matalien äänien erottami-
nen oli vaikeampaa. Näin 
kävi myös lion Ahti Siposen 
tervehdyssanojen, puhe ei 
oikein kuulunut. 
   Joulu on näköjään alkanut 
kiinnostaa yhä useampaa 
keikkailevaa artistia. Ylä-
Savon alueella riitti tarjon-
taa, eri kunnissa järjestet-
tiin joulun alla neljän päivän 

aikana yhteensä seitsemän 
joulukonserttia. Kiuruveden 
kirkkoon kuulijoita oli tullut 
noin viisisataa. Se oli reilusti 
edellistä vuotta vähemmän, 
sillä vuonna 2017, yhdessä 
LC Kiuruvesi/Nivan kanssa 
järjestetyssä konsertissa 
kuulijoita oli yli kahdeksan-
sataa.
   Joulun kosketus -konser-
tin tuotolla avustettiin kiu-
ruvetisiä nuoria urheilijoita. 
Moukarinheittäjä Tommi Heikki Koskelo Kiuruveden kirkossa. Säestäjät Mika Heino-

nen (vas.) ja Jouni Nieminen.
Kuva Heikki Kauhanen

Sara Francis ja Tommi Remes saivat 2000 euroa harjoitus-
rahaa. Luovuttajana lionit Tuomo Kumpulainen ja Markku 
Linninen LC Kiuruvedestä. Kuva Chris Francis

Remes (25) on ehtinyt osal-
listua jo useampiin arvo-
kilpailuihin, muun muassa 
alle 20-vuotiaiden EM-
kilpailuihin Italian Rietissä. 
18-vuotias Sara Francis 
puolestaan on pikajuoksi-
jalupaus, josta tullaan vielä 
kuulemaan paljonkin. Mo-
lemmat saivat harjoitusra-
hastoonsa 2000 euron lah-
jashekin.

Teksti Raimo Jokisalmi  
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KUOPIO CANTH

Muotinäytöksellä rahaa nuorille
Lions Club Kuopio/ Canth 
keräsi huhtikuussa 2018 
hyväntekeväisyysmuoti-
näytöksellä ja -konsertilla 
rahaa kuopiolaisille, syrjäy-
tyneille nuorille hyvinvoin-
nin tukemiseen muotoilun 
avulla.

Lions Club Kuopio/Canth 
järjesti jo perinteeksi muo-
dostuneet Muotia ja Sadun 
aikaa hyväntekeväisyys-
muotinäytöksen ja -kon-
sertin Kuopiossa 14. huh-
tikuuta 2018. Muotinäytös 
pidettiin Kuopion kaupun-
gintalon salissa.

Muotinäytöksen suojelijana 
toimi lasitaiteilija Ritva-Lii-
sa Pohjalainen, juontajana 
Lions Club Canthin Kris-
tiina Lybeck ja esiintyjänä 
paritoni Ossi Jauhiainen.

Muotinäytökseen saimme 
esille mm. kotimaisen yri-
tyksen Marimekon, jonka 
juuret lähtevät jo vuodesta 
1949. Muotinäytöksessä 
oli mukana neljä ikonista 
Marimekko-kuosia vuosi-
kymmenten varrelta yhdis-

tettynä tämän päivän vaa-
tetrendeihin.

Muotinäytöksen malleina 
toimivat Lions Club Cant-
hin naiset, ja miehien osal-
ta mm. johtaja Mika Suti-
nen. Useamman vuoden 
tauon jälkeen mukana oli 
myös lasten muotia, jota 
paikalle toi Jesper Junior. 
Vaatemuodin lisäksi esillä 
oli paikallisia koruja/kätten 
töitä. Korut Saurum ja De-
sign Jenni Rutonen.
Näytöksessä mukana oli-
vat yritykset; Nina & Henri, 
Moda, Marimekko,Piattaco, 
Muotikuu, Jesper&Junior, 
Muoti Pia, Serafia, Opti-
Syke Oy,(Synsam) Saurum, 
Desing Jenni Rutonen

Lions Club Kuopio Canth 
on lahjoittanut näytöksen 
tuotot kuopiolaisten, syr-
jäytyneiden nuorten muo-
toilu- ja kättentöiden kou-
lutukseen vuonna 2019. 
Koulutuksessa yhteistyö-
kumppanina toimii Kuopion 
Muotoiluakatemia.

Anne Rantonen, 
Lions Club Kuopio/Canth 

Kuvassa LC Kuopion Canthin lionit

Kuvassa Elina Pallonen-Eriksson, Ossi Jauhiainen, Tuulikki 
Tähtivaara

Lions Club Kuopio Canth ja Kuopion Rouvasväenyhdistys 
ry ovat solmineet yhteistyösopimuksen;  muotoiluterapian 
keinoin autamme syrjäytyneitä nuoria. Kuvassa Kristiina 
Lybeck (LC Kuopio Canth, presidentti), Eija Tanninen-Ko-
mulainen (Kuopion Rouvasväenyhdistys ry, toiminnanjoh-
taja) ja Marja Marttila (LC Kuopio Canth, sihteeri).
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LAPINLAHTI VIERTÄJÄT

Viertäjistä yhteisklubi

Tammikuisena keskiviikko-
iltana kokoontui LC Lapin-
lahti/Viertäjät kuukausita-
paamiseensa. 
• Tämä kokous on histo-
riallinen, totesi klubin pre-
sidentti Pekka Taattola 
avaussanoissaan. 
Sen saattoi myös aistia sii-
tä, että paikalla, telinees-
sä, oli klubin lippu. Klubin 
jäsenten ja puolisoiden li-
säksi paikalla oli neljä häm-
mentyneenoloista naishen-
kilöä sekä piirin edustus.
Esityslistan kohdassa Uu-
sien jäsenten vastaanot-
to, nuo neljä naista, Aino, 
Tiina, Mari ja Annakaisu 
kokoontuivat klubin lipun 
ympärille, samoin heidän 
kumminsa Tapio, Pekka ja 
Antero. Klubin lipusta kiinni 
pitäen kukin uusista jäse-
nistä antoi lionslupauksen 
ja kummit kummin lupauk-

sen. Lupaukset vastaanotti 
piirikuvernööri Ritva Koro-
lainen. Kummit kiinnittivät 
uusien jäsenten rintaan 
lionsmerkin ja piirin jäsen-
johtaja Erkki Huupponen 
kiinnitti kummien rintaan 
kummin merkin. Hetki oli 
juhlava ja historiallinen, sillä 
näin LC Lapinlahti/Viertäjis-
tä tuli yhteisklubi.
Kysyttäessä klubin presi-
dentiltä, miksi ei puolisois-
ta ensiksi naisjäseniä klu-
biin, miksi ns. ulkopuolelta, 
Pekka vastasi. 
• Meillä on aktiivinen puoli-
sotoiminta, joten puolisois-
ta jäseniksi ei olisi lisännyt 
tekevien käsiparien mää-
rää. Siksi oli katsottava ul-
kopuolelle. 
Presidentti kertoi asetta-
neensa tavoitteeksi kau-
delle viisi uutta jäsentä ja 
hän heittikin pallon uusille 

jäsenille hankkia tuttava-
piiristään lisää naisjäseniä 
klubiin.
Lipun läsnäolo uusia jäse-
niä vastaan otettaessa on 
hieno tapa, suorastaan sy-
kähdyttävä. Näin uusi jäsen 
samaistuu alusta alkaen 
klubin lippuun. Sitä tapaa 
olisi syytä yleisemminkin 
klubeissa viljellä. Viertäjät 

Seremonia.

ihmettelivätkin, että eikö 
tapa todellakaan ole kai-
kissa klubeissa käytössä. 
Heillä tämä on perinne. 
Huolimatta virallisista se-
remonioista, tunnelma LC 
Lapinlahti/Viertäjien kuu-
kausitapaamisessa oli ren-
to ja lämminhenkinen.

Hannu Nyman
LC Iisalmi Koljonvirta

Vasemmalta  oikealle kummit Tapio, Pekka ja Antero sekä 
etualalla piirikuvernööri Ritva, uudet jäsenet Aino, Tiina, 
Mari ja Annakaisu sekä piirin jäsenjohtaja Erkki.

www.kiuruvedenseurakunta.fi
p. 017 7700 421

KIURUVEDEN
SEURAKUNTA
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TIERNAPOJAT

LC Pielavesi Lepikon tiernapojat 30 vuotta
LC Pielavesi Lepikon tier-
napojilla oli 21.12.2018 
30-vuotiskiertue. Klubin la-
dyt halusivat järjestämään-
sä vanhusten pikkujouluun 
ohjelmaa ja ehdottivat klu-
bin musikaalisille veljille 
tiernapoikaesitystä. Olihan 
klubilla jo oma orkesteri 
Lions Blend. Ladyt lupasi-
vat tehdä esitykseen asut 
(nyt jo toiset versiot). Täs-
tä ohjelmanumerosta on 
vuosien mittaan jalostunut 
liikkeenharjoittajien avulla 
koko päivän kestävä mer-
kittävä varojenkeräysakti-
viteetti. 
30-vuotiskiertue käsitti 
12 esitystä paikkakunnan 
liikkeissä sekä kolmessa 
palvelukodissa ja terveys-
keskuksessa. Esitysten yh-
teydessä jaetaan kuulijoille 
makeisia sekä pehmeitä 
leijonaheijastimia talven pi-
meyttä vastaan. Alkuperäi-
siä esiintyjiä kiertueella on 
mukana vielä kaksi klubin 
perustajajäsentä, Tuomo 
Niskanen ja Kalervo Saas-

tamoinen. Vuosien mittaan 
kiertueeseen on osallistunut 
iso joukko klubin laulavia ja 
soittavia jäseniä. Lepikon 
tiernapojat on odotettu ta-
pahtuma Pielavedellä jou-
lun ajan aluspäivinä.

Herodes Tuomo Niskanen, murjaanien kuningas Pekka 
Kärkkäinen, knihti Aarno Niskanen ja tähden pyörittäjä 
Markku Penttinen.

                

    LC  Kuopio  Päiväranta
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RAUTALAMPI

Jouluiloa heikompiosaisille

Tällä kupongilla

30 % alennus

LAUKUISTA!

Myytävänä on käsilaukkuja, olka-

laukkuja, juhlalaukkuja ja salkkuja.

Laukkuja voit ostaa Juankosken 

apteekista. Vain pieni osa on esillä, 

joten kysy lisää henkilökunnalta tai 

varaa esittelyilta, niin näet enemmän. 

Tarjous on voimassa 31.5.2019 saakka.

Yhteyshenkilö: Beriut oy, Hannele 

Taattola, puh. 040 5693679 tai

hannele.taattola@gmail.com

Tällä kupongilla

30 % alennus

LAUKUISTA!

Myytävänä on käsilaukkuja, olka-

laukkuja, juhlalaukkuja ja salkkuja.

Laukkuja voit ostaa Juankosken 

apteekista. Vain pieni osa on esillä, 

joten kysy lisää henkilökunnalta tai 

varaa esittelyilta, niin näet enemmän. 

Tarjous on voimassa 31.5.2019 saakka.

Yhteyshenkilö: Beriut oy, Hannele 

Taattola, puh. 040 5693679 tai

hannele.taattola@gmail.com

Tällä kupongilla

30 % alennus
LAUKUISTA!

✃

Lions Club Rautalampi pa-
lasi vuosi sitten toiminta-ak-
tiviteettiensa alkuvuosille, 
johon kuului joulupakettien 
lahjoitus ja jako heikompi-
osaisille. Kokeilusta saatu 
myönteinen palaute osoitti, 
että toiminnalle on edelleen 
tarvetta, joten sitä päätet-
tiin jatkaa myös kuluvalla 
toimintakaudella.

Tarkoitukseen hankitun 
pakkaus- ja lahjamateriaa-
lin kustansi LC Rautalampi, 
jonka jälkeen paketit koot-
tiin yhteistyökumppaneina 
toimineiden seurakunnan 
ja kunnan työntekijöiden 
avustamana. Osa paket-
tien sisällöstä koostui pai-
kallishankinnasta, jolla 
tuettiin samalla paikallista 
yritystoimintaa. Paketteja 

koottiin seurakuntatalossa 
yhteensä 20 kappaletta, 
joiden jako suoritettiin yh-
teistyökumppaneilta saa-
dun nimilistan mukaan.
Joulupakettien jako suori-
tettiin niin ikään yhteistyö-
kumppanien avustamana, 
ja se piti sisällään mon-
ta herkkää hetkeä – aina 
vastaanottajan ilon kyyne-
liin saakka. Konkreettinen 
osoitus myös jakajille, et-
teivät hyvinvointiyhteiskun-
nassakaan kaikki voi hyvin, 
kun heikentynyt terveys, 
yksinäisyys ja vähävarai-
suus tuovat ongelmia per-
heen tai yksittäisen henki-
lön elämäntilanteeseen.

Yleisellä tasolla kaikki oli-
vat kiitollisia saamastaan 
joulumuistamisesta. Toi-
saalta pakettien jakajat 
saivat palkakseen hyvän 
joulumielen ohella ajanta-
saisen päivityksen monen 
suomalaisen päivittäiseen 
arkitodellisuuteen, joka on 
kaikkea muuta kuin ruusuil-
la tanssimista.
Kokonaisuudessaan opet-
tavainen ja osin kosket-
tavakin tapahtuma, johon 
sisältyi myös merkittävä 
lionsien imagoa kohottava 
näkökohta. Toisaalta hyvin 
palvelujärjestön toimenku-
vaan sopiva projekti, jota 
kannattaa hyödyntää laa-
jemmaltikin.

Raimo Hytönen

Lionsit Jarmo Karjalainen (vas.) ja Kari Laitinen kokoamas-
sa lahjapakettia.

Lahjapaketit ja pakkaajat yhteiskuvassa kokoamisen päät-
teeksi. 
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SIILINJÄRVI SANDELS

Kyöstistä ritari, Sandelsista 50-vuotias
Siilinjärven Sandels-klubi 
juhli 50-vuotistaivaltaan 
joukukuun 8. päivänä 
Kunnonpaikan takkahuo-
neessa. Hauskassa juh-
lassa pidettiin puheita, 
lyötiin ritari ja syötiin hy-
vin. Vaikka juhla oli arvo-
kas kaikin puolin, pönö-
tykseksi se ei mennyt.

AIRI LESKINEN

Juhlan huipentuma oli tie-
tenkin uuden ritarin lyömi-
nen. Kyösti Asikainen kut-
suttiin puolisoineen eteen 
ja Martti Törrönen löi Kyös-
tin ritariksi. Tilanne on aina 
todella hieno, jopa liikutta-
va. Ritariksi lyötävä laskeu-
tuu toisen polvensa varaan 
pienelle pielukselle.

- Arne Ritari –säätiön val-
tuuttamana ja näiden todis-
tajien läsnä ollessa minulla 
on kunnia saamani valtuu-
tuksen perusteella lyödä 
sinut näillä miekaniskuilla 
Lions-ritariksi ja Arne Rita-
ri -killan jäseneksi, lausui 
Martti Törrönen ja vei ensin 
miekan lappeen Kyöstin 
vasemmalle olkapäälle, sit-
ten oikealle ja vielä kerran 
vasemmalle. 
- Nyt voit nousta ylös ja 
olla ylpeä nimityksestäsi.  
Uskomme, että tulevaisuu-
dessakin seuraat sydämesi 
ääntä ja autat siellä, mis-
sä apua kipeästi tarvitaan. 
Sinulle luovutetaan nyt ni-
mityksen todisteeksi jäse-
nyystodistus, ansiomitali 
sekä juhla- ja arkimerkit.

Kyösti Asikaisen ansiot 
klubissaan ovat todella 
monipuoliset ja suuret. Hä-
nellä on huomattu olevan 
suorastaan vainu huoma-
ta kanssaihmisten puuteet 
ja tarpeet. Hän on autta-
nut yksinhuoltajaperheitä 
monissa arjen asioissa ja 
touhunnut 93-vuotiaan so-
taveteraanin talon maala-
uksen monien muiden te-
kemistensä lisäksi. Kyösti 
on tehnyt klubinsa hyväksi 
niin paljon, ettei kaikkea voi 
yhteen lehtijuttuun kirjoit-
taa.

Piirikuvernööri Ritva Korolainen (vas.), sotamarsalkka Sal-
dels alias Kai Majander ja Lions-liiton puheenjohtaja Pirkko 
Vihavainen.

Juhlassa lyötiin ritariksi lion Kyösti Asikainen. Ritariksi lyö-
jänä Martti Törrönen.

Siilinjärven kunnanjohtaja 
Vesa Lötjönen piti kauniin 
puheen, jossa kiitteli ko-
vasti Sandelsin ja yleensä-
kin lionsien toimintaa paik-
kakuntiensa hyväksi.
Klubin presidentti Juha 
Haatainen kertoi, että 50 
vuoden aikana klubin kaut-
ta on kulkenut yhteensä 
150 leijonaa ja lisäksi hei-
dän aktiivisia puolisoitaan. 
Klubin kaksi suurinta vuo-
sittaista tapahtumaa ovat 
Sandels-markkinat ja hy-
väntekeväisyyskonsertti. 
Tämän vuoden konsertin 

Uunituore ritari skoolasi rouvansa kanssa arvonimen kun-
niaksi.

Klubin presidentti Juha Haatainen, vaimonsa Kaisa (vas.) ja 
Pirkko Vihavainen.
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SIILINJÄRVI  SANDELS

ARNE RITARI -SÄÄTIÖ

nimenä on Yhteiset juuret, 
koska kaikki esiintyjät ovat 
Siilinjärveltä lähtöisin. Klubi 
tukee myös omaishoitajia 
ja hoidettavia järjestämällä 
kulttuuritapahtumia sekä 
perhehoitajien virkistys-
päiviä. Myös liikunta- ja 
taideharrastusten mahdol-
listaminen vähävaraisille 
perheille on klubin jäsen-
ten sydäntä lähellä oleva 
aktiviteetti. Joulun alla 20 
vähävaraista perhettä sai 
klubilta joulutukea. Kaunis 
joulukuusi sytytetään myös 
joka vuosi Vuorelassa asu-
vien ja kaikkien muidenkin 
iloksi.
Lions-liiton puheenjohtaja 
Pirkko Vihavainen kiitteli 
klubia hyvästä ja ansiok-
kaasta toiminnasta sekä 
siitä, että se omalta osal-

taan tukee kunnallisstra-
tegiaa. Hän myös toi esille 
sen tärkeän asian, että lä-
himmäisen vierellä kulke-
minen on yhtä tärkeää kuin 
rahalippaat.
Piirikuvernööri Ritva Koro-
lainen korosti klubin ole-
van sitä parasta a-ryhmää, 
koska klubissa toteutu-
vat niin lionshenki kuin 
Sandels-henkikin, jolla 
hän tarkoitti nimenomaan 
sotamarsalkka Sandelsin 
esikuvaa. Puheensa lopuk-
si Ritva lahjoitti klubipresi-
dentille hienon lahjapakka-
uksen Sandels-olutta.
Tammikuussa kuulin ilouu-
tisen, että klubiin on otettu 
vuoden ensimmäisessä ko-
kouksessa kerralla kolme 
uutta jäsentä. 

Perustajajäsen Tuomo Rissanen vastaanottaa klubin presi-
dentti Juha Haataiselta ansiomerkin.

K-piirin ARS-toiminta kaudella 2017 – 2018
Säätiön tarkoitus on edis-
tää ja tukea suomalaista 
lionstyötä.
AR-säätiö myöntää apura-
hoja klubien aktiviteettei-
hin, kun mukana on leijoni-
en talkootyötä.
Apurahat myöntää sääti-
ön hallitus, jonka nimittää 
Lions-liiton hallitus. Suu-
rin apuraha on 10 000 € ja 
pienin 500 €, kun klubin ra-
hoitus on puolet aktivitee-
tin loppusummasta, sekä 
talkootyön osuus on mer-
kittävä. Kun aktiviteetissä 
tarvitaan ammattilaisen työ- 
tä on mahdollista saada 
avustusta 30 % laskun mu-
kaan, pienin summa on 300 
€ ja korkein 3 000 €, samoin 
perustein aktiviteettiin joka 
ei sisällä lainkaan talkoo-
työtä. Varat apurahoihin 
saadaan klubien tai leijo-
nien lahjoituksista. Merkit-
tävimmät lahjoitukset ovat, 

säätiön adressit, standartit, 
kunniakirjat, Lions Ritari 
-arvot ja Pro Ritari -arvot. 
K-piirin lahjoitukset koos-
tuivat seuraavista tuotteis-
ta: adresseja 580 kpl,10 €/
kpl, ritareita 6 kpl, 850 €/kpl, 
Pro Ritari 1 kpl, 850 €/kpl, 
sekä muutamia standarteja 
ja kunniakirjoja. Huomion-
osoitukset voidaan maksaa 
aktiviteettitililtä, koska ne 
ovat lahjoituksia säätiölle. 
20 kpl adresseja varmistaa 
osittain 100 %:n presiden-
tin ansiomitalin, Pro Rita-
ri -arvo voidaan myöntää 
Lions-ritarille, arvon voi 
hankkia myös Lions-ritari 
itse klubin suostumuksella.
Adressit ovat monikäyttöi-
senä merkittävin tulo sääti-
ölle, siksi on jo pitkään ollut 
tavoitteena, että leijonat 
käyttävät aina tarvittaessa 
säätiön adressia ja hankki-
vat niitä kotivarastoon.

RITARIT
Arne Ritari -killan jäseniä 
Lions-ritareita on nykyisin 
n. 2020 kpl piirin ritareita 
on n. 80 kpl ja Pro Ritareita 
2 kpl.
Kaudella 2017 – 2018 on 
Lions Ritari -arvot myön-
netty seuraaville:
Lion Veikko Tapaninen
LC Pielavesi
Lion Raimo Jalkanen
LC Rautalampi/Malvi
Lion Pekka Saarikko
LC Rautalampi/Malvi
Lion Keijo Happonen
LC Rautalampi
Lion Tuomo Räisänen
LC Joroinen
Lion Jouko Häkkinen
LC Kangasniemi

PRO – RITARI
Lion Kari Puustinen
LC Tuusniemi

APURAHAT
Kauden 2017 – 2018 apu-
rahat seuraaville klubeille:

LC Iisalmi/Koljonvirta ja Ii-
salmi/Yläsavottaret 4700 €
LC Sukeva 600 €
LC Kiuruvesi, Kiuruvesi/
Niva ja LC Kiuruvesi/Hel-
miina 1850 €

Jäätyäni ”eläkkeelle” 
1.7.2018, kiitän yhteistyös-
tä ja ystävyydestä piirin 
leijonia, klubeja ja piirihal-
lituksen jäseniä ja ARS – 
toimikunnan jäseniä 2017 
– 2018 DG Tuula Väätäistä, 
1. VDG Ritva Korolaista ja 
2. VDG Erkki Lappia, myös 
aikaisempien kausien toi-
mikuntien jäseniä sekä 
toivotan menestystä seu-
raajalleni lion Jarmo Puus-
tiselle, LC Nilsiä.

PDG Martti Törrönen
ARS – toimikunnan pu-

heenjohtaja
kausilla 2013 -2018
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SIILINJÄRVI TARINA

Ääntämys kehittyi, ruoka yllätti
Siilinjärveläinen lukiolainen 
Joona Ruuskanen lähti vii-
me kesänä heinäkuussa 
Lions Club Tarinan kautta 
nuorisovaihtoon Keski-
Ranskaan Vichyn seutuvil-
le. Reissu kesti kolme viik-
koa. Ensimmäisen viikon 
hän vietti paikallisessa per-
heessä, toinen viikko meni 
telttaillessa ja kolmannella 
viikolla majoituttiin majoi-
tustilaan.
– Halusin oppia ranskaa, 
koska minusta se on kau-
nis kieli. Vaihtoehtona olisi 
ollut myös saksan kielen 
opiskelua, mutta mieles-
täni se kieli kuulostaa niin 
aggressiiviselta. Koululla 
oli infotilaisuus tästä nuo-
risovaihdosta Ranskaan, 
niinpä hain sinne, vaikka 
en ollut lukenut kieltä kuin 
vasta yhden vuoden, mutta 
opettajani kannusti ja uskoi 
minun pärjäävän, hän ker-
too.
Leirillä oli kansallisuuksia 
monesta maasta, muun 
muassa Espanjasta, Mol-
dovasta, Italiasta, Turkista. 
Joona oli ainoa suomalai-
nen.
– Yhteisenä kielenä meillä 
nuorten välillä oli englan-
ti, mutta ranskaa puhuim-
me leirinjohtajien kanssa. 
Alussa olin isäntäperhees-
sä kahden armenialaisen 
kanssa ja isäntäperhe kul-
jetti meitä katsomassa pai-
kallisia nähtävyyksiä. 
– Suomeen verrattuna per-
hekulttuuri on Ranskassa 
hyvin lämminhenkistä, ruo-
kailtiin yhdessä ja vietettiin 
iltaa ja juteltiin. Tuli erin-
omainen kielikylpy.
 Ranskassa oli paljon mie-
lenkiintoisia tutustumis-
kohteita, vanhoja linnoja ja 
kirkkoja riitti paljon. Myös 
junaretki parinsadan kilo-
metrin päähän jäi mielui-
sana muistona mieleen. 

Paikallinen lionsklubi tutus-
tutti heidät myös paikallisiin 
nuoriin ja vauhdin hurmaan 
pääsi toiminta- ja huvipuis-
tossa, jotka olivat paljon 
suurempia kuin Suomessa.
– Jos jotain negatiivista 
miettii, niin minut yllätti ruo-
kakulttuuri, kun siinä oli niin 
paljon raakaa lihaa. Tartar-
pihvi oli aika erikoinen ko-
kemus mielestäni. Teltta-
majoituksessa jäi mieleen 
suuri heinäsirkkojen määrä, 
niitä oli kaikkialla ja jou-
duimme jahtaamaan niitä 
jatkuvasti teltasta pois. 
– Kuumuus oli välillä päi-
vällä tukahduttava, mutta 
jostain syystä Suomessa 
tuntui helle vielä kuumem-
malta. En oikein osaa sa-
noa, mistä se johtui.
Ruuskanen on aiemmin 
matkustellut lähinnä Turkis-
sa ja Bulgariassa perheen-
sä kanssa, joten tämä oli 
hänelle ensimmäinen mat-
ka ulkomaille yksin. Alussa 
jännitti hieman matkusta-
minen ja varsinkin koneen 
vaihto Amsterdamissa, 
mutta kaikki sujui hyvin. 
Muuten hän ei osannut 
matkaa pahemmin jännit-
tää.
– Parasta antia reissussa 
oli, kun sai käyttää ranskan 
kieltä ja tutustui uusiin ihmi-
siin. Tämä oli ehdottomasti 
positiivinen kokemus, suo-
sittelen muillekin. Ranskan-
opettaja sanoi tultuani, että 
puhun ranskaa paljon su-
juvammin ja ääntämykse-
ni on parantunut, kiittelee 
Ruuskanen.
Ensi kesänä hän painaa 
valkolakin päähänsä, minkä 
jälkeen on tarkoitus lähteä 
opiskelemaan yliopistoon 
biolääketiedettä.
– Mahdollisia yliopistoja on 
Turussa ja Kuopiossa, toi-
vottavasti pääsen Kuopi-
oon, olisi lähempänä kotia 

ja ystäviä. Tutkimustyö kiin-
nostaa minua ja vieraista 
kielistä aion opetella vielä 
myös italiaa.

Siilinjärveläinen Joona 
Ruuskanen oli tyytyväinen 
kokemuksiinsa nuoriso-
vaihdossa Ranskassa.

Teksti ja kuva: Marja Väänänen/Uutis-Jousi 18.10.2018

LC KAAVI
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TUOMIRANTA

Yhteistyöllä upea laituri

Tammikuussa 2017 nel-
jä iisalmelaista lionsklubia 
juhli toimintansa pyöreitä 
vuosikymmeniä, yhteensä 
170 toimintavuotta. Juh-
lavuoden kunniaksi kukin 
klubi päätti käyttää 2.500 
euroa johonkin näkyvään, 
pysyvään ja hyvään käyt-
töön tulevaan kohteeseen. 
Yksimielisyyttä kohteesta 
ei kuitenkaan saavutettu, 
joten kaksi klubia toteutti 
oman kohteensa jo sama-
na vuonna, kun LC Iisalmi/
Yläsavottaret ja LC Iisalmi/
Koljonvirta vielä etsiskelivät 
omaansa.

Em. klubien kohteeksi va-
likoitui lopulta Vanuli ry:n 
laituriprojekti. Kyseinen 
yhdistys on nimensä mu-
kaisesti vammais-, nuori-
so- ja liikuntayhdistysten 
yhteistyöelin. Se hallinnoi 
Ylä-Savon seurakuntayhty-
män omistamaa Tuomiran-
ta-nimistä kiinteistöä. Moni 
asia kiinteistössä kaipasi 
remonttia uusien käyttäji-
en, erityisesti vammaisten 
tarpeisiin. Mm. laituri oli 
niin huonossa kunnossa, 
että se piti purkaa. Suun-
nitelmat uudesta laiturista 
oli tehty, mutta rahoitus ja 
tekijät puuttuivat. Tähän 

ongelmaan tarttuivat em. 
klubit.
Projekti oli taloudellisesti 
niin suuri ja moninainen, 
että avuksi tarvittiin myös 
Arne Ritari -säätiötä. Hie-
man säätiö aluksi epäili 
klubien kykyä toteuttaa 
sen suuruusluokan hanke, 
mutta myönsi lopulta 4.700 
euron avustuksen laituri-
projektille. 
Laiturin toteutus oli yh-
teistyötä parhaimmillaan. 
Työt alkoivat joulukuussa 
2017. Lauhasta syystalves-
ta johtuen vettä jouduttiin 
pumppaamaan jäälle, jotta 

jääkansi kestäisi raskaiden 
koneiden painon. Sen jäl-
keen jääkanteen porattiin 
reiät ja paalut, joiden pääl-
le laituri rakentui, juntattiin 
paikoilleen. Alkoi runkora-
kenteiden teko ja rannan 
hiekoitus.
Laituri oli siinä määrin mo-
nimutkainen, että alkuvai-
heen tekivät pääosin laitu-
rin suunnittelija Tapio sekä 
mainiot ammattimiehet 
Reino ja Tuomo. Myös he 
olivat hankkeessa mukana 
talkootaksalla. Lunta tuis-
kusi, tuuli vinkui, mutta lai-
turi edistyi. Lopulta päästiin 
kannen ja kaiteiden raken-

tamiseen kevätauringon 
jo lämmittäessä. Ruuvi 
poikineen painui vahvojen 
kansilankkujen läpi run-
korakenteisiin. Kevättulva 
tosin hieman hidasti loppu-
vaihetta.
Yläsavottaret huolehtivat 
talkoolaisten ruokahuollos-
ta. Tunnelma työmaalla oli 
välillä kuin entisaikaan tuk-
kikämpällä. Vain hevoset 
puuttuivat, vaikka joskus 
kyllä tarvittiin runsaitakin 
hevosvoimia.
Laituri valmistui lopulta 
kesäkuussa 2018. Sillä on 
pituutta 19 metriä ja se 
seisoo 51 paalun varassa. 
Pinta-alaa laiturilla on noin 
70 neliömetriä. Se on niin 
vankkarakenteinen, että 
isommatkin alukset voivat 
siihen kiinnittyä. Talkoo-
tunteja kertyi kaikkiaan 
noin 500. Työ oli meille lei-
jonille mieluisaa, sillä työn 
jälki jäi pysyvästi näkyviin. 
Pysyvästi jäi mieliin myös 
yhteistyö klubien kesken 
ja hienojen ammattilaisten 
kanssa.
Laiturin kustannukset olivat 
noin 15.000 euroa. Arne 

Ritari -säätiön ja klubien 
rahoituksen lisäksi mukana 
olivat kaupunki ja seura-
kuntayhtymä. Laituri luovu-
tettiin Vanuli ry:lle virallisin 
seremonioin kesäkuun 15. 
päivänä 2018. Tuomiran-
nan päärakennuksessa 
oleva pronssinen Lions-
logo ja laatta kertovat klu-
bien aikaansaannoksesta 
jälkipolville. Laatassa on 
sanomana: Monta tapaa 
tehdä hyvää. 

Hannu Nyman
LC Iisalmi Koljonvirta
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VIRTASALMI

Virtasalmella tapahtuu

Jokainen teistä varmaan 
luki Virtasalmen lionsien 
uurastuksista edellisestä 
lehdestä, töitä on jatkettu 
ahkerasti siitäkin eteen-
päin.
Virtasalmen sankarihaudat 
tarvitsisivat huoltoa ja me 
lionit yhdessä seurakun-
tamme kanssa siistimme 
haudat, vaihdoimme sorat 
jne. Seurakunta hoiti sit-
ten kivien puhdistamisen 
ja tekstien hopeoinnit. Nyt 
kelpaa taas käydä muista-
massa sodassa henkensä 
uhranneita ja Suomen it-
senäisyyden lunastaneita 
sankareita.

Kun olimme saaneet jä-
senemme innostumaan 
monenlaisien aktiviteettien 
tekemisestä, niin lupau-
duimme rakentamaan Vir-
tasalmella usean vuoden 
jo rakenteilla olleeseen 
NeoNoo-ulkoilmateatteriin 
lipunmyyntirakennuksen 
ja portin, josta yleisö tulee 

teatteriin. Tosin tätä aktivi-
teettia olimme omalta osal-
tamme tehneet jo teatterin 
rakentamisen alusta lähti-
en. 
Kun teatterin talkoot olivat 
valmiit heinäkuussa 2018, 
oli vielä yksi ponnistus te-
kemättä, oman mattojen 
pesupaikan rakentaminen 
virtasalmelaisille.
Suunnittelijana toimi lion 
Erkki ja piirustuksista vas-
tasin minä. Näin pesuallas 
ja pesupaikka kokonaisuu-
dessaan alkoivat muotou-
tua paperille. Lisäksi mie-
timme millainen pesuallas 
voisi palvella parhaalla 

mahdollisella tavalla. No, 
pesupaikastahan kivenhei-
ton matkan päässä onkin 
eräs nimeltä mainitsematon 
konepaja, jossa räätälöity 
allas valmistettiin. Joten ei 
kun tuumasta toimeen.
Kun allas oli valmistettu, 
siirryttiin asennuspaikal-
la oleviin hommiin, maa 

oli kaivettava, tasoitettava 
sekä laatoitettava. Muuta-
man hikisen päivän jälkeen 
oli pesupaikka valmis ja 
heti oli maton pesijöitä pai-
kalla.
Kovasti ovat kyläläiset ja 
kesämökkiläiset tätäkin 
kylämme ”nähtävyyttä” 
kehuneet ja hyvä niin, taas 

saimme tehtyä hyvää ja tar-
peellista toimintaa.
Yhteensä näihin kolmeen 
aktiviteettiin tehtiin tunteja 
yli 500 ja aktiviteeteissa oli 
mukana kiitettävästi klu-
bimme jäseniä ja tämä yh-
dessä tekemisen meininki 
ruokkii innostusta tätä toi-
mintaa kohtaan.  

Petri Lappi

Nyt sankarihaudat ovat siistit.

Ulkoilmateatteriin valmistui lipunmyyntikoju.

Erkki Lappi auttamassa matonpesussa.
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YLÄSAVOTTARET KASARIHENGESSÄ

Yläsavottarilla on menevä meininki

Yläsavottarien toimintavuosi on ollut todella 
monipuolinen ja vilkas. Viime keväänä olim-
me mukana Tuomirannan laituriprojektissa 
yhdessä LC Koljonvirran kanssa. Syksyllä en-
simmäinen tapahtumamme oli Kasariperjan-
tain grillikojumyynti, sitten seurasi Louhen-
katupäivä myyjäisineen, vähän myöhemmin 
Seurahuoneella järjestämämme Milana Misi-
cin konsertti. Syyskauden rahankeruuaktivi-
teetit päättyivät jouluarpajaisiin. 

AIRI LESKINEN

- Idea lähti Lassi Kaarakai-
sen kanssa keskustelusta 
vuoden 2017 puolella. Hän 
on entinen poliisi ja toimii 
Vanuli ry:n eli vammais-, 
nuoriso- ja liikuntayhdis-
tysten puuhamiehenä vam-
maispuolella. Hän ehdotti 
Tuomirannan laituriprojek-
tia ja innostuin siitä todel-
la paljon. Oma klubimme 
kannatti ideaa ja niinpä 
löimme perintöprojektin tii-
moilta kummiklubimme LC 
Iisalmi Koljonvirran kanssa 
hynttyyt yhteen. Yläsavot-
taret tekivät talkoohommia 
enimmäkseen keittiöpuo-
lella eli laitoimme ruokaa 
talkoolaisille keväällä aina 
talkoiden tekopäivinä. Tun-
teja meille ja puolisoillem-
me kertyi kaikkiaan 101. 
Mieheni Jorma Ripatti oli 
mukana kaivurin kanssa 
kaivamassa kuoppia lai-

turin 40 tolppaa varten, 
rannan raivauksessa sekä 
rakennushommissa, kertoi 
klubimme kauden 2017-
2018 presidentti Anneli Ri-
patti.
Keittiöpuolella touhusi yh-
teensä eri vuoroissa kym-
menkunta Yläsavotarta. 10 
litran kattilalla valmistuivat 
erilaiset keitot ja joinakin 
päivinä oli tarjolla laatikko-
ruokia. Talkoomiehet saivat 
lämpimän aterian kaikkina 
talkoopäivinä.
Laiturin runko tehtiin säh-
kötolpista ja lairurille laitet-
tiin myös istumapaikat. Nyt 
laiturille pääsee veneestä 
myös pyörätuolilla. Yläsa-
vottarien rahalahjoituksen 
arvo oli 2500 euroa eli sa-
mansuuruinen kuin Kol-
jonvirrankin. Kokonaislah-
joituksen arvo oli 15.000 
euroa, Arne Ritari -säätiö 

tuki hanketta noin 500 eu-
rolla ja lopusta vastasivat 
kaupunki ja seurakunta. 
Tuomiranta on myös mui-
den yhdistysten ja yksi-
tyistenkin vuokrattavissa 
esimerkiksi kokous- tai juh-
lapaikaksi. 
- Punaisen Sulan tuotolla 
lahjoitimme Tuomirantaan 
vielä grillin ja letunpaisto-
vehkeet tykötarpeineen, 
kertoi Anneli Ripatti.

Kasariperjantaista kult-
tuuripalkinto Mirjamille

Syyskautemme käynnistyi 
tosi reippaasti, koska heti 
koulujen alkamista seuraa-
vana perjantaina olimme 
mukana Kasariperjantais-
sa. Yhdistyksemme uuni-
tuore jäsen Mirjami Palo-
mäki oli edellisenä syksynä 
ollut ajelulla miesystävänsä 
kanssa ja ajatellut ääneen 
tyhjiä katuja katsellessaan, 
että olisi se hauska, jos 
keskustassa olisi menoa ja 
meininkiä 80-luvun tyyliin. 
- Siitä se idea lähti ja lai-
toin Iisalmen Puskaradioon 
asiasta idean menemään. 
Kohta alkoi tulla komment-
teja, että idea on hyvä. 

Sitten vain miesystäväni 
kanssa katsottiin seuraa-
va lapsivapaa perjantai ja 
laitettiin tapahtuman ajan-
kohta Puskaradioon. To-
della monet innostuivat ja 
tapahtumassa oli sitten oi-
keasti se entisajan meinin-
ki, kertoi Mirjami Palomäki 
ideansa alkuperästä.
Nyt kun tapahtuma oli toi-
sen kerran viime syksynä, 
olivat Yläsavottaretkin jo 
mukana tempauksessa.
- Perustimme oman 
yhden illan grillikioskin en-
tisen Siimeskulman viereen 
Pohjolankadun varteen. 
Siinä oli silloin 80-luvullakin 
grilli. Mietimme, mitä siihen 
aikaan grillistä sai, koska 
halusimme tehdä tarjoilun 
ajan henkeen sopivaksi. 
Höyrymakkaroita, ryynärei-
tä, lihapiirakoita kahdella 
nakilla, siinäpä se sen ajan 
tarjoilu oli ja sama meininki 
oli syksyllä meilläkin. To-
sin ihan siihen ei pystytty, 
että viisi nakkia voipape-
riin kääråistynä olisi saanut 
markalla, nauroi aktiviteet-
titoimikuntamme puheen-
johtaja Helena Huttunen.
Vaikeaahan se olisi ollutkin, 
koska enää ei ole edes niitä 
markkoja…

Mirjami Palomäki vasemmalla kasarikamppeissa, oikealla 
ottamassa vastaan kulttuuripalkintoa.

Kasarimeininkiä kojullamme ja kamppeet ajan hengen mu-
kaan, sisäänheittäjinä Sari ja Airi.
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Kasari-illan grillitarvikkeita lähdössä myyntiin.

Louhenkatupäivässä kävi hyvin kauppa kojullamme.

- Yläsavottaret päivysti-
vät kello 17 alkaen reilusti 
puoleen yöhön. Urakka oli 
kova, vuorot olisi tietysti 
pitänyt jakaa, mutta olim-
me niin innoissamme, että 
hyvin jaksettiin kuitenkin. 
Kun tavarat oli jo pakat-
tu ja teimme yöllä lähtöä, 
niin viimeiset lihapiirakat 
piti auton takakontista vie-
lä nälkäisille myydä, kertoi 
Helena Huttunen.
Eikä siinä kaikki, että klu-
bimme teki hyvän tulok-
sen grillimyynnillään, vaan 
Mirjami Palomäki pokkasi 
Kasariperjantaista jaetun 

kulttuuritekopalkinnon vä-
hän ennen joulua. Nyt kan-
nattaakin laittaa jo kalente-
riin valmiiksi, että Iisalmen 
Kasariperjantai on tänä 
vuonna 16.8.2019. Kaikki 
kynnelle kykenevät mu-
kaan muistelemaan omaa 
nuoruuttaan joko ajan hen-
keen sopivissa kamppeis-
sa tai normaaleissa, miten 
vain. Autojakin kannattaa 
ruveta rassaamaan, kos-
ka se bilisralli oli ainakin 
silloin todella kova sana. 
Autottomat notkuivat siinä 
Pohjolankadun kioskilla ja 
Citykäytävän kulmilla.

Seurahuoneella järjestämässämme Milana Misicin konser-
tissa oli mahtava meininki.

Heti syksystä käynnistettiin 
myös Milana Misic -kon-
sertin järjestelyt yhteistyös-
sä ravintola Seurahuoneen 
kanssa. Konsertti oli todel-
la mahtava, sali oli täynnä 
kuulijoita. Yläsavottaret 
myivät ahkerasti lippuja 
ja houkuttelivat ystäviään 
mukaan konserttiin. Silti ai-
van tavoitteeseen ei pääs-
ty, mutta pääasia oli kuiten-
kin, että saimme tehdyksi 
oikein hyvän mielen illan 

todella monelle ihmiselle. 
Louhenkatupäivä oli me-
nestys, aurinko paistoi, oli 
suorastaan kuuma. Myy-
tävät leivonnaisemme ja 
pika-arvat menivät todella 
hyvin kaupaksi. Kun meitä 
muutama istahti tapahtu-
man tauolla kahvioon, sat-
tui samaan pöytään helsin-
kiläisiä, jotka olivat tulleet 
varta vasten Ylä-Savoon ja 
yllättyneet todella iloisesti, 
kun Iisalmessa oli niin vil-
kas meininki menossa. Lu-
pasivat tulla toistekin.

Yläsavottaret lahjoittivat Tuomirantaan grillin ja muurikan. 
Lahjoitusta luovuttamassa Arja Kekkonen (vas.) ja Anneli 
Ripatti.

YLÄSAVOTTARET KASARIHENGESSÄ




