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PÄÄKIRJOITUS

HUOLEHDI KLUBIKAVEREISTASI – PYSYVÄT LEIJONINA!

Miksi olen leijona?
Kun itseäni pyydettiin lei-
jonaksi syksyllä 2002, en 
osannut suoralta kädeltä 
vastata mitään. Toki toimin-
nasta tiesin jotakin, mutta 
en hetikään tarpeeksi. Ker-
rottuani työpaikalla asiasta, 
eräs työkaverini sanoi, että 
”näyttäähän se sitten hie-
nolta telkkarissa”. Katsoin 
ihmeissäni ja viimein tote-
sin, että en nyt ainakaan 
ihan lähiaikoina oo telkka-
riin menossa.

Tuo työkaverin toteamus 
sai kuitenkin miettimään, 
pohtimaan asiaa monelta 
kantilta. Aktiivisena ja vilk-
kaana ihmisenä kun olin 
ollut valmis liittymään jos 
vaikka mihin, hauskimpana 
niistä mainittakoon Nuor-
ten Miesten Kristillinen 
Yhdistys. Siis ihan oikein 
luitte, NMKY:n hallitukses-
sa olin monta vuotta. Jäl-
kikäteen ajateltuna en vie-
läkään ymmärrä, että mitä 
siellä oikeasti tein, vaikka 
hauskaa olikin. Onneksi 
jossakin vaiheessa älysin 
jäädä pois. 

SAVON LEIJONA Päätoimittaja Airi Leskinen
LC Iisalmi
040 5793 113
airi.leskinen1@gmail.com
Toimituskunta: Piiri 107-K klubit
Markkinointi: Piiri 107-K klubit
Sivunvalmistus ja painopaikka: Kirjapaino Kari Ky
Painosmäärä: 2000 kpl

Toinen erikoinen yhdistys, 
johon edelleenkin kuu-
lun, on perinnekoneita ja 
-työtapoja esittelevä Kol-
jonvirran Vauhtipyörä ry. 
Sen toiminnassa viihdyn, 
sitä kautta olen tutustunut 
maanmainioihin ihmisiin. 
Ja siinä yhdistyksessä olen 
ollut pitempään kuin lei-
jonissa. On niin hauskaa 
kokoustaa pussihousu-uk-
kojen kanssa ja järjestää 
tapahtumia. Varmaan tuos-
sa toiminnassa olen nuor-
tunut kymmeniä vuosia, jos 
pitää paikkansa, että nauru 
nuorentaa.

Mutta miksi olen leijona? 
Monta kuukautta asiaa 
mietin ja viimein usean 
pyynnön jälkeen kevät-
talvella 2003 vastasin 
myöntävästi. Yksi syy oli 
päästä verkostoitumaan 
ainakin oman alueen leijo-
nien kanssa, koska siitä oli 
hyötyä työssäni. Oli myös 
ihanaa saada uusia ystäviä 
elämään. Eikä heikommas-
sa asemassa olevien aut-
taminen tuntunut lainkaan 
vieraalta toiminnalta, koska 
siihen taisin saada sytyt jo 
äidinmaidosta.

Vanhempani aina auttoi-
vat muita ja jos naapuri tuli 
ruoka-aikaan käymään, niin 
varmasti syömään pääsi. 
Samoin kaikki kävijät kah-
vitettiin. Lämpimäisiä vie-
tiin leivontapäivinä lähinaa-
puriin ja ternimaitoa sekä 
mykyrokkatarpeita kauem-
maksikin. Kyläläiset teki-
vät talkoita keskenään ja 
auttoivat siellä, missä apua 
tarvittiin. En tuota lapsena 
ja nuorena juuri ajatellut, 
koska se kuului jokapäiväi-
seen elämään. Jälkeenpäin 
ajateltuna jo vanhempani 
tekivät ”lionstyötä” silti ole-
matta leijonia.

Tässä lehdessä on kirjoutus 
rakastamisen tärkeydestä 
ja toisten huomioonottami-
sesta. Juuri näinhän se on, 
tuskin se on keneltäkään 
mistään pois, jos sanoo 
toiselle ihmiselle jotain po-
sitiivista. Kyllä siitä hyvä ja 
mieltä lämmittävä olo tulee 
pitkäksi aikaa, jos joku sa-
noo itselle jotain mukavaa. 
Ja siitäkin, että tervehties-
sä katsoo silmiin ja hymyi-

lee. Se ei maksa mitään, 
mutta se antaa paljon.
Tästä lehdestä löytyy myös 
juttu, jossa pitkään leijoni-
na olleet kertovat, miten 
lionstyö on heidän mieles-
tään muuttunut vuosien 
varrella. Heidän mielestään 
toiminnalta on hävinnyt 
henki. Enää ei tehdä yh-
dessä niin paljon eikä olla 
toistensa kanssa tekemi-
sissä muuten kuin kokouk-
sissa. Toiset klubilaiset 
jäävät vieraiksi, hyvä jos 
kaikkia edes vastaan tul-
lessa tunnistaa. Kokousten 
jälkeen ei jäädä istumaan 
iltaa ja juttelemaan, vaan 
jokaisella on kiire kotiin tai 
ei minnekään, on vain kiire.
Nuo asiat saivat mietti-
mään, että jos todellakin 
näin on, niin miten lionstoi-
minnalle maassamme käy. 
Jäsenmäärä pienenee, uu-
sia ei saada houkutelluksi 
mukaan ja moni pitkäänkin 
mukana ollut haluaa lopet-
taa. Olisikohan nyt korkein 
aika etsiä se entinen aat-
teenpalo, vaikka kivenko-
losta!

Airi



Ohjelmassa piirin vuosijuhla, vuosikokous, virkailijavalmennukset, puolisotapahtuma sekä 
PDG tapaaminen.

Tapahtumapaikka Pieksämäen Veturitallien Veturitorilla
Tallikankaankatu 3, 76100 Pieksämäki.

LAUANTAI 25.4.2020
klo 8:30 Lipun nosto
klo 8:30-10:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
klo 10:00-11:30 Piirin vuosijuhla
klo 11:30-12:30 Lounastauko
klo 12:30-14:00 Piirin vuosikokous
 Puolisotapahtuma
klo 14:00-14:30 Iltapäiväkahvit
klo 14:30-16:00 Klubivirkailijoiden valmennukset
 PDG tapaaminen
Lauantain päiväohjelman maksu 25 euroa per henkilö (aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounas)

ILTAJUHLA järjestetään PERJANTAINA 24.4.2020 klo 19:00-24:00
Veturitallien UKKO -ravintola, Tallikankaankatu 3, 76100 Pieksämäki.
Pukukoodi: tumma puku tai smokki ja Lions-ansiomerkit
Iltajuhlan maksu 40 euroa per henkilö.

Ilmoittautumiset viimeistään sunnuntain 12.4.2020 aikana, piirin kotisivuilla olevan linkin 
kautta. Maksut piirin tilille FI89 5465 0920 0214 22, päiväohjelmasta (aamu- ja iltapäiväkahvit 
sekä lounas) 25 euroa / henkilö ja iltajuhlasta 40 euroa / henkilö.

Majoitusvaraukset:
•	 Wanhan	Neuvolan	Majatalo,	www.wanhanneuvolanmajatalo.fi	
	 045	1890	710,	wanhan.neuvolanmajatalo@gmail.com
•	 Partaharjun	vapaa-aikakeskus,	www.partaharju.info,
	 044	725	4125,	partaharju@partaharju.info
•	 Ysimajat,	www.ysimajat.fi
	 050	5187	640,	info@ysimajat.fi
•	 Liisa	Koti	Oy,	www.mattijaliisakoti.com
 045 660 1553, nikkarila.majoitus@mattijaliisakoti.com 

TERVETULOA!
Lions K-piiri ja Pieksämäen lionsklubit Piirikuverööri Erkki Lappi, 0400 557136 ja 
 piirisihteeri Arto Sepponen, 044 3370 230,  
	 arto.sepponen@lions.fi

PIEKSÄMÄKI TOIVOTTAA TERVETULLEIKSI
KAIKKI K-PIIRIN LEIJONAT PUOLISOINEEN 

PIIRIN VUOSIJUHLAAN JA VUOSIKOKOUKSEEN
LAUANTAINA 25.4.2020

PIIRIN VUOSIKOKOUS JA KOULUTUKSET SIIRRETÄÄN SYKSYYN!
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Välillä vaikka meklarina

Kauteni alkoi kesäkuun 
alussa Kalajoella, jossa 
meidät kuvernöörit kansal-
lisesti valittiin virkaan.

Virallisesti meidät asetettiin 
virkaan kansainvälisessä 
vuosikokouksessa Mila-
nossa.

Siellä noin 700 kuvernööriä 
ympäri maapalloa nimitet-
tiin tehtäväänsä. Tuota tilai-
suutta kaikki tulevat Suo- 
men 14 kuvernööriä odo-
timme innolla, mutta kaikki 
ei mennyt niin kuin olisi toi-
vonut. Minun osaltani tuo 
Milanon tilaisuus jäi käymät-
tä, moottoripyöräonnet- 
tomuuden vuoksi. Viikko 
ennen Milanoon lähtöä ta-
pahtuneen onnettomuuden 
seurauksena olin sairaalas-

sa, kun toiset taistelivat ko-
vassa helteessä Italiassa.

Näin ollen oma kauteni al-
koi todella tuskallisesti, 
meni muutama viikko toi-
puessa ennen kuin pääsin 
jalkeille. Onneksi oli hei-
nä- ja elokuu aikaa toipua 
ennen varsinaisen lionstoi-
minnan alkua, vierailuja ja 
muita tehtäviä.

Jo toipilaana ollessa kau-
teni alkoi hyvin mielenkiin-
toisella vierailulla LC Var-
paisjärven luona. He olivat 
keväällä jo kysyneet minua 
puhumaan keskipäivän mie- 
telauseet heidän heinä-
kuussa pidettäville Maa-
laismarkkinoille.

Puhuin lionstoiminnasta ja 
kuinka suuri vaikutus sil-
lä on ollut paikkakunnan 

hyväntekemiselle ja miten 
toimintaan voi liittyä. Liit-
tyähän ilman muuta voi, 
jos tuntee hyvän tekemisen 
olevan lähellä sydäntä. 

Samassa tilaisuudessa oli 
kunnia luovuttaa kaksi Mel-
vin Jones -jäsenyyttä suu-
ren yleisön edessä,  noin 
3500 henkeä läsnä. Tämä 
oli ensimmäinen tilaisuus, 
kun olin jalkeilla kolarin 
jälkeen. Autokuskina oli 
1. VDG Petri ja muutenkin 
apuna, kun liikkuminen oli 
vielä hieman vaikeaa.

Toinen poikkeuksellinen 
klubivierailu oli LC Sonka-
järven luona. He pyysivät 
piirikuvernööriä meklariksi 
järjestämäänsä huutokaup-
paan. 

Tällä tehtävällä kuittasin 
ns. klubivierailun ja tapasin 
klubilaiset itse aktiviteetin 
parissa. 

Mieleen painuvaa oli tava-
ta mestariluokan hiihtäjä 
Elijas (Elekko) Koistinen, 
jonka kanssa hiihdeltiin 
kilpaa 80-luvulla Nilsiässä 
LC-viestihiihdon merkeis-
sä. 

Sain kutsun käydä hänen 
luonaan kylässä palkinto-
jen paljoutta ihailemassa.

Nämä klubivierailut ovat 
parasta antia tässä teh-
tävässä, näkee hyvin mo-
nenlaista toimintaa. Piiris-
sämme on 51 klubia, mutta 
kahta samanlaista ei vielä 
ole vastaan tullut, onhan 
moninaisuus yksi toimin-
nan rikkaus. 

Jäsenmäärän säilyminen ja 
uusien jäsenten hankinta 
on puhuttanut lähes joka 
vierailulla. Iloksi on todet-
tava se, että klubit ovat 
ottaneet tosissaan uusien 
jäsenien hankinnan, jotta 

poistuma piirissämme ei 
olisi viime kauden kaltaista. 
Tärkeäksi on keskusteluis-
sa käynyt, kuinka saada 
passiiviset jäsenet aktivoi-
tumaan klubitoimintaan 
entistä paremmin. Samalla 
on ollut keskustelun aihee-
na myös vanhojen jäsenten 
säilyminen toiminnassa 
mukana, jotta sitä kautta 
poistuma olisi mahdollisim-
man vähäistä. 

Myös yhteisklubien mää-
rä on ollut myönteisessä 
kasvussa, joten piirissäm-
me tällä hetkellä taitaa olla 
yhtä paljon niin mies- kun 
yhteisklubeja. 

Toivon, että kun aikaa me-
nee ja kehitys kulkee, niin 
voidaan puhua pelkästään 
lionsklubeista eikä tarvitse 
erotella onko nais-, mies- 
vai yhteisklubi. 

K-piirin toiminta on ol-
lut kaudella leppoisaa ja 
aktiivista, on osallistuttu 
kansallisiin aktiiviteettei-
hin hyvällä tasolla. Tietysti 
parantamisen varaakin on 
jäänyt, kaikki klubit eivät 
aina jaksa innostua yhtei-
sistä projekteista.

Puhtaat vedet -projekti on 
edennyt piirissämme koh-
talaisella innolla ja näkyviä 
tapahtumia sen tiimoilta 
on ollut useita ja tulee vielä 
jatkumaan tämän kauden 
jälkeen.

Diabeteskävely onnistui 
lähes kymmenellä paik-
kakunnalla, vesisateesta 
huolimatta. Paikkakuntien 
diabetesyhdistysten kans-
sa yhteistyössä järjestetty 
kävely tietoiskuineen onnis-
tui mukavassa yhteishen-
gessä. Toivotaan tulevana 
kautena yhä useamman 
klubin lähtevän kävelyyn 
mukaan.
Leijona- eli nuorisoarpo-

Piirikuvernööri Erkki Lappi.                      
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jen myynti on piirissämme 
ymmärretty hyvin, hanki-
taanhan niillä varoja nuori-
soleiritoimintaan. Tämän-
hetkisten tietojen valossa 
K-piiri oli tehokkain arpo-
jen myyjä eli palautuksia 
ei paljon tullut. Kiitos siitä 
klubeille!

Ei pidä unohtaa klubien 
omia aktiviteetteja, jotka 
ovat koko lionstoiminnan 
tärkein homma, millä tätä 
hyvän tekemistä pidetään 
yllä. 

Uskon, että tämä on ollut 
monella syynä, jos eivät ole 
aina innokkaasti jaksaneet 
lähteä kansallisiin tai kan-
sainvälisiin talkoisiin mu-
kaan, kotityöt ensin.

Kuvernöörineuvoston ko-
kouksiin olen osallistunut 
neljä kertaa, joissa on teh-
ty päätökset kansallisen 
Lions-liiton toiminnasta. 

Syksyn KVN-kokouksessa 
meikäläinen valtuutettiin lii-
ton viralliseksi edustajaksi 
neuvottelemaan kumppa-
nuusohjelmaa Hiihtoliiton 
kanssa. Otin asiasta haas-
teen vastaan ja ryhdyin 
tuumasta toimeen. 
Loppuvuodesta aloimme 

neuvotella Hiihtoliiton edus- 
tajien, maastohiihdon laji-
päällikkö Eero Hietasen ja 
tapahtuman kummi Immo 
Kuutsan kanssa Lasten 
Leijonahiihto -tapahtumaa 
ja siihen liittyvää sopimus-
ta. 

Yhteistyösopimus Hiihto-
liiton ja Lions-liiton kans-
sa allekirjoitettiin vuoden 
vaihteessa. Sopimus sekä 
tarkat toimintaohjeet on 
lähetetty kaikille piireille ja 
sieltä, toivon mukaan, joka 
klubille. 

Tämä talvi on ollut hiihto-
tapahtumalle erittäin huo-
no, lumen puutteen vuoksi, 
jolloin Lasten Leijonahiih-
toja ei kovin monella paik-
kakunnalla voitu järjestää. 
Siitä huolimatta valtakun-
nallisesti useita kymmeniä 
hiihtoja saatiin järjestettyä, 
Kiitos siitä!

Lasten Leijonahiihdosta 
on tarkoitus tehdä moni-
vuotinen tapahtuma, joten 
toivon klubien laittavan tä-
män ensikauden toiminta-
suunnitelmaan. Yhteistyön 
kuvio on, että klubit järjes-
tävät hiihtotapahtuman ja 
paikallinen urheiluseuran 
väki tulee tapahtumaan 

tekniseksi tueksi tapahtu-
man aikana. Jos tulevine 
vuosina on samanlaista lu-
men puutetta, niin voidaan 
hiihdon tilalla pitää miele-
käs ulkoilutapahtuma. 

Leijonatalon myynti on ol-
lut tämän kauden aikana 
esillä kuvernöörineuvos-
ton kokouksissa ja etenee 
suunnitelmien mukaan. 
Suurella todennäköisyydel-
lä kauppa tapahtuu tämän 
kauden aikana. Toivotaan, 
että päästään sen jälkeen 
tekemään lionstyötä täy-
dellä teholla ja hyvässä yh-
teisymmärryksessä.

Sonkajärvellä aloitusselvitystä ennen huutokauppaa. Ku-
vassa Elijas (Elekko) Koistinen, DG Eki ja presidentti Jari 
Sihvonen.

Kauteni ollessa nyt 3/4 vai-
heessa, mietin että mitä on 
jäänyt tekemättä ja mitä 
olisi vielä ehdittävä tehdä 
ennen kauden päättymistä. 
Klubit on vierailtu muuta-
maa lukuun ottamatta, sii-
tä kiitos klubeille ja ennen 
kaikkea joustavasta suh-
tautumisesta vierailuaika-
taulujen muutoksiin. 

Vuoden vaihteen molem-
min puolin meni muuta-
man kuukauden aikana 
yli 25 vuorokautta neuvo-
tellen kemianteollisuuden 
TES-pöydässä ja valta-
kunnan sovittelijan tykönä. 
Kaikesta huolimatta, kuin 
ihmeen kaupalla, on tehtä-
vistä jollakin tavalla selvitty, 
hyvän piirihallituksen tuella, 
siitä iso kiitos.

Varpaisjärven maalaismarkkinoilla puhumassa lionstoimin-
nasta ja sen merkityksestä paikkakunnan hyväksi.

Viimeisen neljänneksen al-
kaessa on vielä loppurutis-
tuksen aika, paljon on vielä 
edessä asioita tehtäviksi. 

K-piirin vuosijuhla ja vuo-
sikokous iltajuhlien kera 
pidetään koronaviruksen 
vuoksi vasta syksyllä. Paik-
ka ja aika ilmoitetaan myö-
hemmin. Juhliin ja kokouk-
seen toivoisin joka klubista 
osallistumista, onhan siellä 
mm. tuleville virkailijoille 
koulutusta tarjolla palkitse-
misia unohtamatta. 

Koronaviruksen vuoksi vi-
rallinen piirikokous pide-

tään postiäänestyksellä tai 
sähköisesti toteutettuna 
tämän kevään aikana erik-
seen sovittavana ajankoh-
tana toukokuun 2020 lop-
puun mennessä.
Siinä kokouksessa valitaan 
piirikuvernööri, 1. varapiiri-
kuvernööri ja 2. varapiiriku-
verööri sekä piirihallituksen 
ja piirin muut virkailijat kau-
delle 2020-2021 ja hyväk-
sytään kauden toiminta-
suunnitelma ja talousarvio. 
Hyväksytään kauden 2019-
2020 tilinpäätös ja toimin-
takertomus sekä myönne-
tään vastuuvapaus kauden 
2019-2020 tilivelvollisille. 

Hyvää kevättä ja kesää! 
Pysykää terveinä!

Piirikuvernööri
Erkki (Eki) Lappi
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Hei kaikille!
Olemme jo kevään kynnyk-
sellä ja kautemme viimei-
nen neljännes alkaa pian. 
Kuvernööriksi valmentavat 
koulutukset ovat nyt taka-
na päin ja tuleva piirihallitus 
on muutamaa virkaa vail-
le valmis. Kauden aikana 
olen ilolla ottanut vastaan 
klubien jäsenmäärien kehi-
tyksen. Vaikkakin piirimme 
jäsenmäärä on edelleen 
ollut laskussa, niin olem-
me saaneet sen kuitenkin 
taitettua parempaan suun-
taan, kiitos siitä kuuluu 
teille jokaiselle klubiemme 
jäsenelle sekä teidän ahke-
ralle työllenne.

Jäsenhaasteemme kuiten- 
kin jatkuu ja tulevalla kau-
della yksi omista tavoit-
teistani on pitää piirimme 
jäsenmäärä vähintäänkin 
samalla tasolla, kun se on 
nyt kauden loputtua.

Se on itsessään jo kova ta-
voite, mutta tavoitteita täy-
tyy asettaa, muuten emme 
kehity.

Täytyy sanoa, että tämä on 
ollut hyvin mielenkiintoista 
aikaa kaiken kaikkiaan. Esi-
merkkinä voin kertoa, kun 
olimme kaikki kotimaamme 
(MD-107) tulevat piirikuver-
nöörit valmennuksessa ra-
pakon takana, 700 VDG:tä 
/ DGE.tä ympäri maapalloa 
samassa valmennuksessa, 
siinä sitä Lions-aatetta oli 
kerrakseen pienen kyläpo-
jan ihmeteltäväksi. 

Vaikka monellakin saralla 
on tehtävää lionstoimin-
nassa, niin vieraillessani 
piirimme klubeissa olen 
nähnyt hyvinkin sitoutunut-
ta jäsenistöä useammas-
sa klubissa.  On kuitenkin 
todettava, että joidenkin 
klubien osalta on osa poru-
kasta ns. jäänyt taka-alalle 

aktiivisesta toiminnasta ja 
se on huolestuttava asia. 
Vaikka jäsenkehitys onkin 
yksi aikamme isoista uu-
rastuksista, olisi meidän 
kaikkien velvollisuus pitää 
huolta myös olemassa ole-
vista jäsenistä, sillä uskon 
että heilläkin on vielä paljon 
annettavaa hyvän tekemi-
sen saralla.

Uusien jäsenten hankin-
taan vaikuttaa suuresti se, 
että olemme avoimia ja 
kerromme mahdollisimman 
laajasti leijonien toiminnas-
ta sekä mikä tärkeintä klu-
bien omasta toiminnasta, 
kokouksista, tapahtumista 
ja jäsenyyteen liittyvistä 
tehtävistä kunkin klubin si-
sällä. Suurin este jäsenten 
kasvuun on ihmisten väärät 
luulot, usein kuulee syyksi 
jäsenyyden esteenä sanan 
”työleiri” tai ”herra-kerho”. 
Lions-aate ei saa olla pak-
kopullaa, jäsenhankinnas-
sa on herätettävä ihmisten 
aito halu auttaa. Jokaiselle 
on suotava keino ja mah-
dollisuus auttaa itse pysty-
mällään tavalla. Klubeihin 
luodaan mukava yhdessä 
tekemisen ilmapiiri, kukaan 
pienenkin asian auttanut 
jäsen ei ole huonompi tois-
ta. Jokaisellehan ne kiitok-
set kuuluvat. Saisimmeko 
nämä uinuvat aktiivit jäl-
leen aktivoitumaan pienellä 
klubiemme ilmapiirin ”ren-
touttamisella”.  Suunnitel-
laan yhdessä, vaikka ihan 
pienikin asia, toteutetaan 
yhdessä ja nautitaan työn 
tuloksista yhdessä ja to-
detaan että me pystymme 
tähän. Annetaan kaikille 
mahdollisuus.

Vierailut ovat kuitenkin pa-
rasta mitä tähän virkaan 
liittyy, klubien moninai-
nen toiminta antaa uskoa 
omaankin tekemiseen, sillä 

yhdessähän me tätä työtä 
teemme. 
Joten tässä kiitän vielä 
kaikkia klubeja, joissa olen 
tällä kaudella saanut vie-
railla, vastaanotto klubeis-
sa on ollut lämminhenkistä. 
Odotan innolla ensikauden 
vierailujani. Pääsen vielä 
tutustumaan 26 klubin toi-
mintaan. 

Muistuttaisin jälleen rapor-
toinnin tärkeydestä, jotta 
piirin hallinto ja päämaja 
saisivat ajantasaista tietoa 
klubien toiminnasta ja tilan-
teesta yleensä. 
Piirin tarkoitus on olla klu-
bien tukena ja auttaa myös 
mahdollisissa ongelmati-
lanteissa. 
Joten MyLCI-portaaliin lai-
tettavat jäsenraportit sekä 
tällä kaudella MyLioniin 
raportoitavat aktiviteetit ei-
vät ole ns. pakollinen paha, 
vaan todella hyödyllistä 
meille kaikille. Kaiken saa 
sujumaan, kun jokainen 
muuttaa omaa asennet-
taan näihin raportointeihin. 
Kannattaa siis ajatella en-
nemminkin siten, että kun 

raportin teen, se auttaa mi-
nunkin klubiani eteenpäin. 
Jokainen raportti on siis 
itsessään jo pieni hyvä teko 
kaikkien hyväksi. Me K-pii-
rissä olemme olleet näissä 
asioissa aktiivisia, kiitokset 
siitä klubien ahkerille virkai-
lijoille. 
Piirin tapahtumissa ja vuo-
sikokouksissa pääsee ta-
paamaan samanhenkisiä 
ihmisiä, joten kannustan 
jäsenistöä osallistumaan 
yhteisiin tapahtumiin edes 
muutaman kerran kau-
dessa. Näin tekemällä saa 
uusia näkökulmia omaan 
tekemiseen. Itse olen to-
dennut, että osallistumal-
la 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.
Hyvää kevättä kaikille!

Petri Lappi
piirikuvernööriehdokas
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TARJOLLA ARJA

1. varapiirikuvernööriehdokas
Kauteni 2. varapiirikuver- 
öörinä on lähes takana. Klu-
bikäyntien mahdollisuuk- 
sista suuret kiitokset kai-
kille klubeille, joissa pääsin 
vierailemaan kauden 2019-
2020 aikana. Piirissämme 
on monta innokasta ja toi-
mivaa klubia. Klubit ovat 
näkyvästi esillä paikkakun-
nillaan ja ovat mukana ta-
pahtumissa tai järjestävät 
omia tapahtumia, joihin 
kuntalaiset osallistuvat. 
Näin klubien toiminta elä-
vöittää kuntalaisten osallis-
tumista, mitä etenkin pie-
net kunnat tarvitsevat.  

Klubit virittelevät kiitettä-
västi jäsenmäärän lisäystä 
ja moni on onnistunutkin 
saamaan aktiivisia jäseniä 
mukaan lionstoimintaan. 
Siitä suuri kiitos klubeille. 
Jatketaan klubien jäsen-
määrän lisäystä, ainakin 
ettei jäsenmäärä klubista 
poistuvien jälkeen jää mii-
nukselle. 

Klubeilla on monenlaisia 
aktiviteetteja ja avustus-
ta annetaan niin lasten ja 
nuorten syrjäytymisen eh-
käisemiseen kuin ikäihmis-
ten auttamiseen. Kuvittele 
kaikkia niitä ihmisiä, jotka 
ovat saaneet apua. Kuvit-
tele heidän kiitollisuutensa.  
Kiitä myös itseäsi. Hyvin 
olet toiminut. Jatketaan 
aktiviteetteja ja avustamis-

ta. Lisätään yhteistyötä 
klubien kesken ja yhteisiä 
hankkeita. Näin näkyvyyttä 
lisätään.

Tänä vuonna lionstoimintaa 
on ollut Suomessa 70 vuot-
ta ja liitto täyttää 60 vuot-
ta. Juhlavuotta on klubien 
hyvä juhlistaa Lions-ritari- 
tai Melvin Jones -arvoilla 
ansioituneita klubilaisia. 
Lohkon klubit voivat jär-
jestää yhteistyössä myös 
aktiviteetteja, esimerkik-
si rantojen hoitoa osana 
Puhtaat vedet -kampanjaa, 
lasten leikkipaikkojen kun-
nostusta, jolloin taloudelli-
sena tukena ARS-säätiön 
apurahat. 

Lions-liiton kautta on ku-
luvana kautena lionspiirien 
ja -klubien aktiviteetteina 
monta kohdetta, joista mm: 

1) Puhtaat vedet- Itämeren 
ja sisävesistöjen puhtau-
den edistämiseksi. Hanke 
jatkuu 30.6.2020 saakka. 
K-piirin alueella klubit ovat 
ja pystyvät edelleen osallis-
tumaan järvien puhtauden 
edistämiseen mm. rantojen 
vesakoitumista vähentä-
mällä tai rannalle kerään-
tyvien roskien (mm. muovi) 
siivouksella. Kootkaa klu-
beista ja ystävistä porukka 
ja yhdessä kunnan/maan-
omistajan luvalla lähdette 
parantamaan vesistön tilaa 

sovituilla tavoilla.   
2) Lapsia ja nuoria on in-
nostettu hiihdon pariin Lei-
jonahiihto-teemalla, joita 
on piirimme alueella järjes-
tetty. 
3) Lions 70 juhlavuoden 
kunniaksi tavoitteena on 
kerätä 100 000 € lasten 
syöpähoidon kehittämi-
seen. Tällä kaudella viides-
sä yliopistollisen sairaalan 
kaupungeissa järjestetään 
piirien yhteiset Kevään Sä-
veliä -konsertit maalis-huh-
tikuussa 2020. K-, D- ja 
H-piirien yhteinen konsertti 
on 21.3.2020 klo 18.00 Py-

hän Johanneksen kirkossa 
Kuopiossa, varat lahjoite-
taan KYS:n lastensyöpä-
hoidon kehittämiseksi. 

Paljon on piirimme alueella 
ollut tapahtumia kaudella, 
jatketaan myös yhteistyötä 
lohkon klubien kanssa. Va-
paaehtoistyö tuottaa iloa. 
Mukavaa yhdessäoloa lop-
pukaudelle ja tulevalle kau-
delle 2020-2021. 

Arja Kekoni
1. varapiirikuvernööri-

ehdokas

ELÄVÄ YLÄ-SAVO -MESSUT
IISALMEN OLVI-HALLISSA

lauantaina 25.4.2020 
LIONSPÖYDÄLLÄ edullisesti tavaraa,

pöytää hoitavat yhdessä kaikki Iisalmen liosnklubit

PERUTTU KORONAVIRUKSEN VUOKSI!
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TARJOLLA HANNU

2. varapiirikuvernööriehdokas
Olen Hannu Smolander, 63-vuotias maanviljelijä, metsäta-
lousyrittäjä Tuusniemeltä. Koulutukseni on maataloustek-
nikko. Perhettä minulla ei ole, toistaiseksi olen vielä pysy-
nyt sinkkuna. Harrastan kalastusta, luonnossa liikkumista 
ja järjestötoimintaa.

Lionstoimintaan LC-Tuusniemen jäseneksi tulin helmi-
kuussa 2014 klubin 50-vuotisjuhlassa. Kaudella 2014-
2015 olin clubin 2. varapresidentti. Kaudella 2015-2016 
olin presidentti. Kolmannen alueen toisen lohkon puheen-
johtajana olin 2016-2017. Kolmannen alueen aluepuheen-
johtajana olin 2017-2018.

Olen 100 %:n leijona. Clubin aktiviteetteihin olen osallistu-
nut mm. Tuusniemen Kutujuhlilla muikunpaiston tehtävis-
sä pop-up-telttani kanssa Tuusniemen Joulunavauksessa. 
Tätä kirjoittaessani olemme talkoilla rakentamassa laavua 
Juojärven Pytty-saareen retkeilijöitä varten.

Olen Tuusniemen kunnassa luottamushenkilönä, eri teh-
tävissä olen ollut yli 20 vuotta. Tuusniemen Osuuspankin 
hallinnossa olen ollut noin 30 vuotta.

PALVELU – SUVAITSEVAISUUS – LUOTTAMUS

Yhdessä olemme enemmän – jo vuodesta 1997

Hannu Smolander on aktiivinen leijona.
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ERIKISTÄ AINAISJÄSEN

PDG Erik Ongelinista  LC  Kuopion ensimmäinen ainaisjäsen
Jotkut vain jaksavat vuo-
desta toiseen olla aktiivisia 
toimijoita yhteiskunnas-
samme, eivätkä ikävuodet 
tunnu vauhtia hiljentävän. 
Tästä on hyvä esimerkki LC 
Kuopion Erik Ongelin, joka 
90 ikävuodestaan huoli-
matta käy säännöllisesti 
kaikissa klubin kuukau-
sikokouksissa, osallistuu 
aktiivisesti niissä käytäviin 
keskusteluihin ja on myös 
ahkerasti mukana klubin 
aktiviteeteissa.

LC Kuopion helmikuun 
kuukausikokous totesikin, 
että nyt on korkea aika 
huomioida Erikin poikkeuk-
sellinen aktiivisuus ja ura 
lionsjärjestössä ja lukemat-
tomissa muissa järjestöissä 
kuluneiden vuosikymmen-
ten aikana. Kunnianosoi-
tuksena tästä toiminnas-
taan Erik Ongelin kutsuttiin 
LC Kuopion ainaisjäsenek-
si, ensimmäisenä klubin yli 
60-vuotisessa historiassa. 
Päätöstä pohjustaa jo sitä 
ennen joulukuun kokouk-
sessa Erikin valinta Vuoden 
Leijonaksi, mistä tilaisuu-
desta on oheinen kuvam-
me.

Erik on lähtöisin Kouvolas-
ta, jossa hän oli LC Kou-
vola Salpausselän perus-
tajajäsen, piirikuvernööri 
ja edeten vielä Lions-lii-

ton 1. varapuheenjohta-
jaksi. Kuopioon vuonna 
1981 siirryttyään hän liittyi 
LC Kuopio Puijoon ollen 
myös siellä presidenttinä 
ja piirihallituksen jäsene-
nä. Puijoklubin lopettaessa 
toimintansa Erik siirtyi LC 
Kuopioon vuonna 2013. 
Lionstoimintaa Erikille on 
kertynyt tähän mennessä 
55 vuotta.

Lionstoiminnan lisäksi Erik 
on ennättänyt toimia lukui-
sissa yhdistyksissä, minkä 
osoituksena hänet nimettiin 
vuonna 2018 Itä-Suomen 
Sotilaslääketieteellisen Yh-
distyksen kunniajäseneksi 
ja  vuonna 2019 Kuopion 
seudun seniorien kunnia-
puheenjohtajaksi. Hän on 
ennättänyt olla myös Kuo-
pion kaupunginvaltuuston 
jäsen, eduskuntavaalieh-
dokas jne.

LC Kuopio onnittelee sy-
dämellisesti ensimmäistä 
ainaisjäsentään ja toivoo 
hänelle vielä runsain mitoin 
aktiivisia vuosia lionsjärjes-
tön ja myös muun yhdistys-
toiminnan parissa.

Klubillamme on tapana pal-
kita vuosittain kaksi ansioi-
tunutta leijonaa eli Vuoden 
Nuori Leijona- ja Vuoden 
Leijona -kiertopalkinnoilla. 
Viime joulukuussa klubim-

PDG Erik Ongelin  LC Kuopion ensimmäinen ainaisjäsen 

me presidentti Jorma Jau-
hiainen, vielä varsin uutena 
tulokkaana klubiimme, pal-
kittiin Vuoden Nuori Leijona 

-palkinnolla ja pitkän uran 
lionsjärjestössä tehnyt Erik 
Ongelin Vuoden Leijona 
-palkinnolla.

Jouko Kohvakka

Presidentti Jorma Jauhiainen (vas.) ja Erik Ongelin.
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LIONS K-PIIRIN TOIMINTAKERTOMUS  2018-2019

Yleistä
Kausi 2018 – 2019 oli K-piirin 50. toimintakausi. Lions-järjestön kansainvälisenä presidenttinä toimi ensimmäisenä nai-
sena islantilainen, Gudrun Yngvadottir. Suomen Lions-liiton puheenjohtajana toimi Pirkko Vihavainen (LC Juva/Luonteri) 
ja K-piirin piirikuvernöörinä Ritva Korolainen (LC Iisalmi/Yläsavottaret).

Kauden teemat olivat:
Kansainvälinen teema:
We serve (Me palvelemme)
Kotimainen teema:
Monta tapaa tehdä hyvää
Puheenjohtajan (CC) teema:
Me palvelemme - Sydämellä
Piirikuvernöörin teema:
Yhdessä enemmän

PIIRIKUVERNÖÖRIN YHTEENVETO KAUDESTA
Kauden 2018-2019 toiminta noudatteli piirikokouksessa 2018 hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa, joskin eräiltä osin 
suunnitelmaa ei kyetty toteuttamaan. 

Kaikkiin tavoitteisiin ei päästy. Kirvelevintä oli todeta, että neljä klubia lopetti toimintansa ja jäsenmäärä supistui pii-
rissämme kaikista ponnisteluista huolimatta ennätyksellisesti. Poistuma oli suuri (196) ja lisäksi uusia jäseniä saatiin 
aiempia vuosia vähemmän (57).

Koko toimintakautta varjosti Lions-talon ympärillä vellonut tiedotussota, joka sai matkalla 
hyvinkin ikäviä piirteitä. Kuvernöörineuvosto oli erityisen painostuksen alaisena, mikä vaikeutti keskittymistä olennai-
seen	–	oman	piirin	toimintaan.	Epäilen	vahvasti,	että	erityisen	alhainen	uusien	jäsenten	määrä	selittyy	juuri	tällä	infor-
maatiosodalla. Piste tälle asialle tuli kuitenkin Kalajoen vuosikokouksessa selvin numeroin.

Piirin vuosikokoustapahtumaan panostettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti, olihan kyseessä juhlavuosi. K-piiri tuli kau-
den päättyessä toimineeksi kunniakkaat 50-vuotta. Ympyrä tavallaan sulkeutui. Piirin ensimmäinen kuvernööri oli Esko 
Länsivuori Iisalmesta ja minulla oli kunnia olla piirin 50. kuvernööri ja niin ikään Iisalmesta. 

Klubivierailuilla saatoimme Hannun kanssa todeta, miten erilaisia ja eri tavoin toimivia piirimme klubit ovat. Mielestämme 
erilaisuus on vahvuus, sillä tällöin jokainen klubi toimii itselleen luontevalla tavalla. Huomiomme mukaan klubin suuruus 
ei välttämättä takaa suurempaa aktiivisuutta, pienet saattavat olla toimissaan usein ’vikkelämpiä’. Pienuudessa on kui-
tenkin se heikkous, että tehtävät kaatuvat muutamille, jolloin väsyminen Lions-työhön vaanii jatkuvasti nurkan takana. 
Olen ymmärtänyt, että tämä juuri oli merkittävin syy neljän klubin toiminnan päättymiseen.

Nöyrin mielin lähdimme Hannun kanssa kauteen, nöyrin ja kiitollisin mielin katsomme kautta taaksepäin. Kiitos kaikille, 
niin lähellä kuin kauempanakin toimineille. 

PIIRIN HALLINTO
Piirihallitus toimi seuraavassa kokoonpanossa (suluissa puoliso):

Ritva Korolainen (Hannu Nyman) piirikuvernööri LC Iisalmi/Yläsavottaret
Erkki Lappi (Pirkko) 1. varapiirikuvernööri LC Virtasalmi
Petri Lappi (Tatjaana) 2. varapiirikuvernööri LC Virtasalmi
Tuula Väätäinen (Göran Ekroth)) edellinen piirikuvernööri LC Kuopio/Canth
Hannu Nyman (Ritva Korolainen) piirisihteeri/rahastonhoitaja LC Iisalmi/Koljonvirta
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KAUSI 2018-2019

I alue
Erkki Lappi (Pirkko) I alueen puheenjohtaja LC Virtasalmi
Pentti Karppanen (Tuija) 1. lohkon puheenjohtaja LC Sonkajärvi
Jukka Vattukallio 2. lohkon puheenjohtaja LC Iisalmi/Porovesi
Rauno Ovaskainen 3. lohkon puheenjohtaja LC Rautavaara

II alue
Erkki Lappi (Pirkko) II alueen puheenjohtaja LC Virtasalmi
Aleksi Salo (Leena Haikonen-Salo) 1. lohkon puheenjohtaja LC Siilinjärvi/Kassarat
Risto Lindholm (Marja-Liisa Korhonen) 2. lohkon puheenjohtaja LC Rautalampi/Malvi

III alue
Petri Lappi (Tatjaana) III alueen puheenjohtaja LC Virtasalmi
Esa Utriainen (Tiina) 1. lohkon puheenjohtaja LC Kuopio
Hannu Lipponen (Seija) 2. lohkon puheenjohtaja LC Kaavi

IV alue
Petri Lappi (Tatjaana) IV alueen puheenjohtaja LC Virtasalmi
Ari Naukkarinen 1. lohkon puheenjohtaja LC Pieksämäki/MLK
Kari Räsänen (Aini) 2. lohkon puheenjohtaja LC Leppävirta

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

Erkki Huupponen jäsenjohtaja (GMT-D) LC Pieksämäki/MLK
Urho Karhu (Seija) varainhankinta LC Rautalampi/Malvi
Arja Kekoni (Jaakko) Lions Quest LC Kuopio/Canth
Eero Kumpulainen (Kirsti) kotisivutoimittaja LC Kuopio/Päiväranta
Airi Leskinen (Pekka) Savon Leijona LC Iisalmi/Yläsavottaret
Pekka Leskinen (Airi) LCIF-koordinaattori LC Iisalmi
Kari Pihlainen nuorisovaihto LC Nilsiä/Syvärinseutu
Jarmo Puustinen (Arja) Arne Ritari -säätiö LC Nilsiä
Pekka Saarikko nuorisotyö/Leo-toiminta LC Rautalampi/Malvi
Hannele Taattola (Martti) koulutusjohtaja (GLT-D) LC Nilsiä/Syvärinseutu
Jyrki Viitanen palvelujohtaja (GST-D) LC Karttula

Edellä mainituista IPDG Tuula 
Väätäinen toimi myös PDG ja 
kunniatoimikunnan puheen-
johtajana, DC Urho Karhu vas-
tasi myös Nenäpäivä-kampan-
jasta, DC Pekka Saarikko toimi 
myös Sri Lankan Lions-ystä-
vien piirivastaavana ja DC Arja 
Kekoni vastasi K-piirissä myös 
Rauhanjulistekilpailusta sekä 
Vastuu on meidän- ja Kouluka-
veri-kampanjoista.
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Toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat kaudelle 2018-2019 valittiin piirin vuosikokouksessa
21.4.2018 seuraavasti:

Mirjami Kinnunen toiminnantarkastaja LC Iisalmi
Jouko Koivunen toiminnantarkastaja LC Iisalmi
Onni Piippo varatoiminnantarkastaja LC Iisalmi/Porovesi
Timo Sonninen varatoiminnantarkastaja LC Iisalmi/Porovesi

In memoriam
Piirimme I alueen 3. lohkon puheenjohtaja Rauno Ovaskainen (1947-2019) poistui puoleen ylhäisen maan 28.5.2019. 
Rauno ehti toimia lohkon puheenjohtajana ja piirihallituksen jäsenenä useita kertoja. Rauno oli ennen kaikkea LC Rau-
tavaaran kantava voima.

KLUBIT JA JÄSENISTÖ

Kauden alkaessa K-piirin muodosti 55 klubia, mutta kauden aikana (tilaston mukaan) kolme klubia lopetti toimintansa. 
Asiallisesti ottaen lopettaneita klubeja kaudella oli neljä, vaikka yhden klubin (LC Rautavaara) viimeisten jäsenten ’ulos-
kirjaaminen’ tapahtuikin seuraavan kauden puolella. Toimintansa lopettivat: LC Juankoski, LC Jäppilä, LC Rautavaara ja 
LC Vieremä. Kauden päättyessä K-piirin muodosti siis 51 klubia.

Em. klubeista vain LC Jäppilä oli yhteydessä piiriin lopettamisaikeistaan. Muut klubit sen sijaan tekivät lopettamispää-
töksensä	piirin	tietämättä,	siis	piiriä	ennakkoon	mitenkään	informoimatta.

Kauden päättyessä klubeista seitsemän oli naisklubia, 17 yhteisklubia ja 27 miesklubia. Nais- ja yhteisklubien määrässä 
ei tapahtunut muutoksia. Sen sijaan miesklubien määrä supistui. Piirin klubeista kauden alussa yhdeksän oli alle 20 
jäsenen ns. pieniä klubeja ja kauden lopussa näitä oli kahdeksan.

Piirin klubeissa oli jäseniä kauden alkaessa 1.435. Kuten edellä kerrotusta klubien määrän supistumisestakin saattoi 
päätellä,	 jäsenkehitys	kaudella	oli	katastrofaalinen.	Piirillämme	oli	kyseenalainen	kunnia	voittaa	 ’jäsenkatosarja’,	sillä	
jäsenmäärämme supistui peräti 139 jäsenellä. Jäseniä oli jäljellä kauden lopussa enää 1.296. Uusia jäseniä klubeihin 
’sponsoroitiin’ vain 57, mikä oli toiseksi pienin määrä ja vastaavasti menetimme jäseniä 196, mikä oli toiseksi suurin 
määrä piirejä keskenään verrattaessa. Kauden alussa naisjäseniä oli 273 eli 19,0 % piirin jäsenistä. Kauden lopussa 
naisjäseniä oli 253 (-20) eli 19,5 % jäsenistöstä. Poisnukkuneita Lions-jäseniä oli kauden aikana 13. 

Seuraavat klubit juhlistivat toimintansa merkkivuosia charterjuhlalla:

LC Siilinjärvi/Sandels 50 vuotta
LC Nilsiä 60 vuotta
LC Nilsiä/Syvärinseutu 50 vuotta
LC Suonenjoki/Soittu 50 vuotta
LC Karttula 55 vuotta
LC Tervo 55 vuotta
LC Kiuruvesi/Niva 50 vuotta
LC Keitele 50 vuotta

KOKOUKSET

Piirihallitus kokoontui kauden aikana viisi kertaa:
23.08.2018 Rautalampi, Ropolan kartano
29.11.2018 Kuopio, Gusto Run In
31.01.2019 Lapinlahti, Kinnusen juhlahuoneisto
07.03.2019 GoToMeeting – kokous puhelimen,
  tabletin tai läppärin kautta
18.05.2019 Pieksämäki, Partaharjun toimintakeskus

Piirin vuosikokoustapahtuma pidettiin 6.4.2019 Iisalmen 
kulttuurikeskuksessa. Piirikokoustapahtuma käynnistyi 
vuosijuhlalla, joka oli samalla K-piirin 50-vuotisjuhla. Juh-
lapuhujana toimi PCC Jari Rytkönen (LC Uurainen). Ohjel-

KAUSI 2018-2019



13SAVON LEIJONA

KAUSI 2018-2019

ma muutoinkin oli leijonahenkinen, sillä esiintyjät olivat lähes poikkeuksetta lioneita tai puolisoita. Vuosijuhlan yhteydes-
sä sammutettiin myös ensi kertaa kynttilät poisnukkuneiden piirin Lionien muistolle.

Vuosijuhlaa seurasi vuosikokous. Kokoukseen osallistui 72 klubien (32) nimeämää virallista edustajaa ja yksitoista ää-
nivaltaista entistä piirikuvernööriä. Paikalla oli lisäksi noin viisikymmentä muuta piirin lionia ja puolisoa sekä PCC Jari 
Rytkönen ja puoliso, Lion Taru (LC Uurainen, G-piiri) sekä DG Leena Boren (LC Kälviä/Lucina) ja puoliso, PDG Jukka 
(LC Kälviä – molemmat O-piiri), Lion Olavi Tapaninen (LC Oulu/Avain – I-piiri) sekä Lion Ulla-Riitta Kara (LC Järvenpää/
Vennyt ja Jussit – C-piiri).

Piirikokoustapahtuman yhteydessä oli myös puoliso-ohjelma, jossa tutustuttiin Kulttuurikeskuksen taideteoksiin Iikka 
Kauppisen opastuksella sekä entisten piirikuvernöörien tapaaminen, johon osallistui ilahduttavasti 13 entistä piirikuver-
nööriä (PDG). Piirikokoustapahtuman iltajuhlaankin osallistui yli 70 piirin Leijonaa ja puolisoa. 

Vuosikokoustapahtuman järjestelyihin osallistuivat kaikki neljä iisalmelaista Lions-klubia, mutta järjestelyvastuullisena 
oli LC Iisalmi/Porovesi. Klubille luovutettiin kaudelta 2015-2016 oleva kiertävä kiitollisuuspalkinto, joka kolme vuotta oli 
ollut LC Nilsiä/Syvärinseudun hallussa.

Suomen Lions-liiton vuosikokous pidettiin ’sähköisissä tunnelmissa’ Kalajoella 7.-9.06.2019, 
jossa piirimme klubit olivat varsin hyvin edustettuina.

Kansainvälinen vuosikokous pidettiin Italian Milanossa 5.-9.07.2019. K-piirin edustus oli täälläkin huomattava, järjes-
tihän piiri kokoukseen oman ryhmämatkan.

VALMENNUS
Lohkojen puheenjohtajien (sekä tämän että edellisen kauden) valmennus järjestettiin 22.3.2018 Kuopiossa, Hotelli Iso-
Valkeisella.

Kertomuskauden klubipresidenttien, sihteerien ja rahastonhoitajien 1. valmennus järjestettiin 26.5.2018 Kuopiossa, Ho-
telli IsoValkeisella.

Kausi käynnistyi kaikkia piirin klubeja ja tiettyjä virkailijoita valmentavilla Innostajaisilla 1.9.2018 Kuopiossa, Pohjois-Sa-
von opistolla. Yhteisen osion jälkeen valmennusta saivat klubipresidentit, sihteerit ja rahastonhoitajat sekä lohkojen 
puheenjohtajat.

Aiempien vuosien tapaan alueinnostajaisia ei kertomuskaudella järjestetty, vaan lohkojen puheenjohtajat järjestivät vaih-
televasti omien lohkojensa innostajaisia.
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Innostajaiset pidettiin Kuopiossa, Hotelli IsoValkeisella, 25.10.2018.

Tulevan kauden presidentit, sihteerit, rahastonhoitajat ja lohkojen puheenjohtajat saivat valmennusta vuosikokousta-
pahtuman yhteydessä, Iisalmen kulttuurikeskuksessa 6.4.2019.

AKTIVITEETIT

PALVELU JA VARAINHANKINTA

Anna tukesi nuorisolle -arvat
K-piirin klubeille lähetettiin 1.585 arpaa, joista klubit palauttivat 166 eli 10,5 %. Vaikka jokainen palautettu arpa oli turha, 
olimme silti piireistä kolmanneksi paras.

Joulukortit
Joulukortteja klubit välittivät aiempien vuosien tapaan. Tuotto piirin klubeille oli yhteensä 5.746,50 euroa. Eniten kortti-
tuottoja keräsi LC Pieksämäki/MLK, 903,50 euroa.

Nenäpäiväkeräys
Vaikka Suomen Lions-liitto ei ollut Nenäpäiväkeräyksen virallinen yhteistyökumppani, nenäpäiväkeräykseen osallistui 
silti piiristämme 15 klubia. Keräystulos oli noin 5.000 euroa. Yksittäisistä klubeista parhaan tuloksen saavuttivat LC 
Iisalmi/Porovesi 644 euroa, LC Siilinjärvi/Tarina 547 euroa ja LC Karttula 534 euroa.

NUORISO

Lions Quest
Lions Quest -koulutus opettajille järjestettiin Kuopiossa 8.-9.10.2018. Koulutukseen osallistui 19 opettajaa.

Liikuntaseurojen toimijoille tarkoitettu Lions Quest -koulutus huhtikuussa 2019 sen sijaan peruuntui osanottajapulan 
vuoksi.

Useat klubit sponsoroivat Vastuu on meidän -oppaita (vastuullinen netin käyttö) ala-asteen 3. luokkalaisille. Monilla klu-
beilla on myös tapana keväällä lahjoittaa kouluille hymypatsaita annettavaksi esimerkillisille oppilaille.

Nuorisovaihto
Kolmen vuoden välein piirissämme järjestettävä nuorisoleiri toteutettiin tällä kertaa Rautavaaran Metsäkartanolla 4. – 
11.8.2018. Leirin järjestelyistä vastasi LC Nilsiä/Syvärinseutu yhteistyössä LC Rautavaaran kanssa. Leirille osallistui 32 
nuorta (16-20 v.) 19 eri maasta, kaukaisimmat Brasiliasta ja Japanista. 
Nuorisovaihtoon	Australiaan,	Brasiliaan,	Japaniin,	Taiwaniin,	USA:han	ja	eri	Euroopan	maihin	K-piirin	klubit	lähettivät	ja	
joko osittain tai kokonaan kustansivat 13 nuorta. 
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Leotoiminta
Piirissämme ei toimi ainoatakaan leoklubia, eikä sellaisen perustamiseen tähtääviä toimenpiteitä suoritettu kertomus-
kauden aikana. 

Rauhanjulistekilpailu
Rauhanjulistekilpailun aiheena oli tällä kertaa Ystävälliset teot ovat tärkeitä. Rauhanjulistekilpailuun piiritasolla osallistui 
seitsemän työtä yhtä monelta paikkakunnalta. Voittajaksi selviytyi tällä kertaa Kuopion Kettulan koulun oppilaan Milla 
Huovisen työ, josta hän totesi, että ’kaikki ihmiset ja luonto voivat luoda todellisen rauhan’. 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Lions Clubs International eli LCI
LCI teemat ovat diabetes, näkökyky, nälän helpottaminen, ympäristö ja lapsuusiän syöpä. Toteuttamalla näiden teemo-
jen mukaisia aktiviteetteja ja raportoimalla, klubi ansaitsee lippumerkin. Mitä useampaan teemaan klubi osallistuu, sitä 
useammalla jalokivellä lippumerkki on varustettu. Lisäksi LCI palkitsee lippumerkillä ns. perintökohteen eli jälkipolville 
säilyvän aktiviteetin toteuttaneet klubit aktiviteetin suuruuden mukaan eri tasoisilla lippumerkeillä.

Kaudelta 2017 – 2018 lippumerkin ansaitsi peräti 43 piirimme klubia. Näistä kolmen jalokiven lippumerkin saivat seu-
raavat kahdeksan klubia:

LC Iisalmi/Koljonvirta LC Iisalmi/Porovesi
LC Keitele LC Lapinlahti/Viertäjät  
LC Nilsiä/Syvärinseutu LC Rautalampi/Malvi 
LC Siilinjärvi/Sandels LC Siilinjärvi/Tarina

Kolmannen tason ns. kultaisen perintöaktiviteettilippumerkin saivat: 

LC Iisalmi/Porovesi LC Siilinjärvi/Sandels
LC Virtasalmi Lions Clubs International Foundation (LCIF)

Lions Clubs International Foundation (LCIF) 
LCIF eli kansainvälinen Lions-säätiö avustaa merkittäviä sosiaalisia hankkeita sekä huolehtii taloudellisen avun toimitta-
misesta	suuriin	katastrofikohteisiin,	joita	yleensä	ovat	erilaiset	luonnonmullistukset.	
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Varat toimintaansa LCIF saa erilaisin lahjoituksin. Merkittävä osa tuloista kertyy klubien 1.000 dollarin lahjoituksista, 
jolla	klubi	voi	anoa	ansioituneelle	jäsenelleen	Melvin	Jones	Fellow	-arvonimen.	Se	on	korkein	kansainvälinen	tunnustus	
ansiokkaasta Lions-työstä.

Kauden	aikana	K-piirin	klubit	hankkivat	Melvin	Jones	Fellow	-nimityksen	viidelle	ansioituneelle	lionille:

Jouko Koivunen LC Iisalmi
Petri Lappi LC Virtasalmi
Kalevi Nykänen LC Varpaisjärvi
Otto Pitkänen LC Kuopio/Päiväranta
Jouko Ruusunen LC Leppävirta

LCIF:lle klubit lahjoittivat kertomuskaudella yhteensä 4.931 $, mikä oli vähiten kaikista piireistä. Lahjoitukset jakautuivat 
klubien kesken seuraavasti:

LC Joroinen   100 $
LC Kiuruvesi/Helmiina    111 $
LC Kuopio/Päiväranta 1.000 $
LC Leppävirta 1.000 $
LC Rautalampi/Malvi 1.020 $
LC Varkaus/Koskenniemi   700 $
LC Virtasalmi 1.000 $

Avustuksia piirimme klubit eivät anoneet LCIF:ltä.

Sri Lankan Lions-ystävät
Sri Lankan Lions-ystävien jäsenmäärä piirissämme kasvoi hieman kertomuskaudella. Kauden päättyessä henkilöjäseniä 
oli 27 ja klubijäseniä kuusi sekä yksi yritysjäsen.
 
MUU TOIMINTA

Arne Ritari -säätiö
Aarne Ritari -säätiö eli tuttavallisemmin ARS saa varoja toimintaansa säätiön adresseista sekä Lions-ritarin arvonimistä. 
Kauden aikana ARS-adresseja hankki 30 piirin klubia yhteensä 560 kappaletta.

AR-killan jäsenyys eli Lions-ritarin arvo on merkittävin kotimainen palkitseminen ansiokkaasta Lions-työstä. Kertomus-
kauden aikana piirin klubit hankkivat neljä Lions-ritarin tunnustusta:

Kyösti Asikainen LC Siilinjärvi/Sandels
Heikki Kainulainen LC Nilsiä
Esko Pietikäinen LC Kiuruvesi/Niva
Hannele Taattola LC Nilsiä/Syvärinseutu

AR-Säätiön 2.900 euron avustuksen sai LC Suonenjoki/Soittu grillikodan ja halkovajan rakentamiseen kuntopolun var-
teen.

TIEDOTUS

Savon Leijona
Perinteinen piirilehti, Savon Leijona toteutettiin tänäkin vuonna. Jokainen piirin klubi on velvollinen hankkimaan leh-
teen ilmoitustuloja vähintään 150 eurolla tai osallistumaan vastaavalla summalla lehden kustantamiseen. Lehden netto-
tuotoilla, joka tänä vuonna oli 5.562 euroa, kustannetaan piirin joka kolmas vuosi toteutettava nuorisoleiri. 

Kotisivut
Piirillä on ollut kotisivut jo vuosia maksuttomalla Lions e-District House -kotisivupohjalla. Kauden alussa kotisivut perus-
tettiin uudelleen Nettihotellin kotisivupohjalle. Ne tarjoavat laajemmat ja monipuolisemmat mahdollisuudet piirin toimin-
nan julkaisemiseen. Suuren muutosurakan toteutti piirin kotisivutoimittaja Eero Kumpulainen.

KAUSI 2018-2019
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PALKITSEMISET

Vuoden klubi
Vuoden klubiksi piirikuvernööri nimesi LC Nilsiä/Syvärinseudun, 
joka ansiokkaasti vastasi piirin nuorisoleirin järjestämisestä Rauta-
vaaran Metsäkartanolla.

100 %:n presidentit
Kauden 2017-2018 piirikuvernöörin Tuula Väätäisen myöntämät 100 
%:n presidentin ansiomerkin saivat seuraavat kauden 2017-2018 
presidentit:

Jukka Vattukallio LC Iisalmi/
 Porovesi
Anneli Ripatti LC Iisalmi/Yläsavottaret
Nea Ruhanen LC Kiuruvesi/Helmiina
Jukka Saastamoinen LC Kuopio
Otto Pitkänen LC Kuopio/Päiväranta
Eeva Väätäinen LC Nilsiä/Syvärinseutu
Pekka Annala LC Rautalampi/Malvi
Juha Haatainen LC Siilinjärvi/Sandels
Päivi Heikkinen LC Siilinjärvi/Tarina
Kari Nenonen LC Suonenjoki/Soittu
Erkki Lappi LC Virtasalmi

Muut ansiomerkit
Kauden aikana piirikuvernööri myönsi seuraavat ansiomerkit:

Yhden ruusukkeen ansiomerkki
Pekka Anttila LC Suonenjoki/Soittu
Henrik Blumenthal LC Iisalmi/Koljonvirta
Kaija Ipatti LC Kuopio/Päiväranta
Arja Kekkonen LC Iisalmi/Yläsavottaret
Arja Kekoni LC Kuopio/Canth
Erkki Lappi LC Virtasalmi
Risto Lindholm LC Rautalampi/Malvi
Mikko Pohjolainen LC Suonenjoki/Soittu
Jukka Vattukallio LC Iisalmi/Porovesi

Lady-ansiomerkki
Lea Luttinen LC Kiuruvesi/Niva
Anitta Pölkki LC Kiuruvesi/Niva

Pitkään toimineen jäsenen, perustajajäsenen ja puolison ansiomerkki
Vilho Eskelinen perustajajäsen (50) LC Suonenjoki/Soittu
Kirsti Eskelinen puoliso (50) LC Suonenjoki/Soittu
Arvo Fomin perustajajäsen (50) LC Suonenjoki/Soittu
Maija Fomin puoliso (50) LC Suonenjoki/Soittu
Matti Sakari Kukkonen perustajajäsen (50) LC Suonenjoki/Soittu
Pirkko Kukkonen puoliso (50) LC Suonenjoki/Soittu
Heikki Rautio perustajajäsen (50) LC Kiuruvesi/Niva
Sari Rautio puoliso (50) LC Kiuruvesi/Niva
Pekka Kamaja jäsen (40) LC Kiuruvesi/Niva
Anneli Kamaja puoliso (40) LC Kiuruvesi/Niva
Jouko Tenhunen jäsen (40) LC Kiuruvesi/Niva
Anna-Liisa Tenhunen puoliso (40) LC Kiuruvesi/Niva
Ilpo Brandt jäsen (30) LC Kiuruvesi/Niva
Arja Brandt puoliso (30) LC Kiuruvesi/Niva
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Lisäksi piirikuvernööri myönsi piirikuvernöörin tunnustuspalkinnot seuraaville henkilöille:
Kari Hiltunen  LC Suonenjoki/Soittu
Kari Kautto  LC Suonenjoki/Soittu
Olli Kokander  LC Tervo
Antti Kolehmainen  LC Suonenjoki/Soittu
Matti Leinonen  LC Suonenjoki/Soittu
Ari Liimatainen  LC Suonenjoki/Soittu
Kari Nenonen  LC Suonenjoki/Soittu
Pentti Salo  LC Suonenjoki/Soittu

Suomen Lions-liiton hallitus myönsi kauden aikana liiton ansiotähden seuraavalle henkilölle:
Eero Kumpulainen  LC Kuopio/Päiväranta

Kansainvälinen presidentti Gudrun Yngvadottir myönsi LC Lapinlahti/Viertäjien presidentille, Pekka Taattolalle, kansain-
välisen presidentin ansiomerkin.

LCI eli tuttavallisemmin päämaja ilmoitti piirikuvernöörille, että seuraavat klubit ja presidentit olivat ansainneet Klubin 
erinomaisuuspalkinnon kaudelta 2017-2018:

LC Siilinjärvi/Sandels  Juha Haatainen, presidentti
LC Siilinjärvi/Tarina  Päivi Heikkinen, presidentti

Päämajan myöntämän Chevron-palkinnon kauden aikana täyttyneistä määrävuosista Lionina sai 190 piirin Lionia. Seu-
raavat kahdeksan pisimpään Lionina toiminutta saivat joko perustajajäsenen (Charter Monarch Chevron) tai jäsenyys 
(Monarch) Chevronin 55 palvelun vuodesta:

Osmo Puranen LC Tervo Charter Monarch Chevron 55-vuotta
Lauri Reinikainen LC Karttula Charter Monarch Chevron 55-vuotta
Pekka E Teerijoki LC Virtasalmi Charter Monarch Chevron 55-vuotta
Onni Ryynänen LC Tuusniemi  Charter Monarch Chevron 55-vuotta
Juhani Sepponen LC Karttula Charter Monarch Chevron 55-vuotta
Pentti Heinonen LC Kuopio/Kallavesi Monarch Chevron 55-vuotta
Anssi K Merenheimo LC Kiuruvesi Monarch Chevron 55-vuotta
Juha Viinikka LC Siilinjärvi Monarch Chevron 55-vuotta

Edellä mainituista Lion Osmo Puranen ehti siirtyä puoleen ylhäisen maan ennen Chevronin luovutusta.

PIIRIN TALOUS

Piirin taloudellinen toiminta lepää ensisijaisesti Lions-liiton piirirahan varassa. Kuluvan kauden piiriraha oli 6.460€. Lisäk-
si piiri saa tuottoja Arne Ritari -säätiöltä myydyistä adresseista sekä Lions-ritarin arvonimistä, joita kertyi 1.350€. Piirin 
hallinnollinen tulos oli 164,37€ ylijäämäinen. Hallinnon ylijäämä siirretään hallintopääomaan.

Nuorisovaihdon tulos oli piirin järjestämän nuorisoleirin takia tappiollinen 10.592,98€. Nuorisovaihdon tappio vähen-
netään nuorisovaihtopääomasta. Leirin kokonaiskustannukset olivat 20.617,45€, johon piiri sai avustusta Lions-liitolta 
4.510 €.

Kokonaistulos oli tappiollinen 10.428,61 €.

Agia Marina, Kreeta, 15. päivänä tammikuuta 2020

Ritva Korolainen Hannu Nyman
piirikuvernööri 2018-2019 piirisihteeri/rahastonhoitaja 2018-2019

KAUSI 2018-2019
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PIIRIN 107-K ALUEET JA LOHKOT    

I ALUE

1.LOHKO (5 klubia, -1)  2. LOHKO (6 klubia) 3. LOHKO (4 klubia, -1)
LC Kiuruvesi LC Iisalmi LC Nilsiä
LC Kiuruvesi/Helmiina LC Iisalmi/Koljonvirta LC Nilsiä/Syvärinseutu
LC Kiuruvesi/Niva LC Iisalmi/Porovesi LC Rautavaara (lopettanut 2019*)
LC Sonkajärvi LC Iisalmi/Yläsavottaret LC Varpaisjärvi
LC Sukeva  Lapinlahti LC Varpaisjärvi/Susj
LC Vieremä (lopettanut 2019) 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 (4 klubia, -1)  
LC Kuopio LC Juankoski (lopettanut 2019)
LC Kuopio/Canth LC Kaavi
LC Kuopio/Kalakukko LC Muuruvesi
LC Kuopio/Kallavesi LC Tuusniemi
LC Kuopio/Päiväranta LC Vehmersalmi
LC Kuopio/Siskotyttö
LC Kuopio/Snellman

IV ALUE

1. LOHKO (5 klubia, -1) 2. LOHKO (5 klubia)  
LC Jäppilä (lopettanut 2019 LC Joroinen
LC Kangasniemi LC Leppävirta  
LC Pieksämäki/Keskus LC Leppävirta/Unnukka
LC Pieksämäki/MLK LC Varkaus/Justiina
LC Pieksämäki/Pieksättäret LC Varkaus/Koskenniemi 
LC Virtasalmi 

YHTEENSÄ 51 KLUBIA 30.6.2019 (*LC Rautavaara poistui kansainvälisestä rekisteristä 2019-2020)
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Tulevat piirikuvernöörit valmennusmatkalla Chicagossa

Helsinki-Vantaan lentoase-
malla 6.2. odottaa 12 tule-
vaa piirikuvernööriä lentoa 
Amerikan Yhdysvaltoihin. 
Mielenkiintoinen matka yh-
dessä on alkamassa. Len-
tomme on valmiiksi yli puoli 
tuntia myöhässä jo lähties-
sä, joten päivästä on tulos-
sa pitkä. 

Matkan ensimmäinen etap-
pi on Islannissa, jossa ko-
neen vaihtoaika pitäisi olla 
60 minuuttia, mutta kun 
laskeudumme Kevlavikin 
kansainväliselle lentoken-
tälle, on seuraavan lennon 
lähtöön 15 minuuttia. Joten 
juoksuksi menee… onnek-
semme meitä on sen verran 
monta ja lentoyhtiömme on 
sama, jolla lensimme Hel-
singistä, joten meitä odo-
tetaan. Uskomatonta kyllä 
myös matkalaukut kerkeä-
vät mukaan.

Kun noin 11 tuntia on mat-
kattu Helsingistä lähdön 
jälkeen, olemme Chicagon 
lentokentällä. Sitten maa-
hantulomuodollisuudet, 
jotka menevät yllättävän 
hyvin.

Seuraavaksi kohti majoi-
tusta…. linja-autolla oi-

keaan terminaaliin, mistä 
päästään keskustaan me-
nevään junaan. Helppoa, 
eikö totta.

Kaikki on tähän mennessä 
mennyt lähes kuten suun-
niteltiin, mutta ”Mr. Mur-
phy” porhaltaa paikalle ja 
junamatka jää kesken jon-
kun ongelman ollessa tun-
nelissa, jonka kautta olisi 
pitänyt mennä.

Kaikki ulos junasta…. No 
eipä hätkähdetä. Alamme 
miettiä, miten tästä jatke-
taan ja kun menee hetki, 
niin parilta paikalliselta 
saadaan neuvoja, mihin 
bussiin meidän täytyy men-
nä, jotta pääsemme lähelle 

hotelliamme. Saamme jopa 
vanhan herrasmiehen op-
paaksi linja-automatkalle, 
koska hän halusi auttaa 
meitä löytämään hotellim-
me. Mitä vieraanvaraisuut-
ta, mahtavaa, ei kun mat-
kaan.

Kahdella bussilla matkattiin 
ja olimme 2 korttelin pääs-
sä hotellista tuota pikaa, 
kiitokset oppaalle. On niitä 
ystävällisiä ihmisiä olemas-
sa. Ystävälliset teot ovat 
tärkeitä.

Seuraavana aamuna läh-
dimme porukalla tutustu-
maan Chicagoon.
Muutamia suosittuja koh-
teita käytiin yhdessä pa-
rin päivän aikana, mikä oli 

meidän omaa aikaa ennen 
valmennuksen alkamista 
Q-Centerissä. Field Mu-

seum, John Hancock Cen-
ter, Millenium Park…
Valmennus alkaa Q-Cen-
terissä, joka sijaitsee noin 
80 km Chicagosta länteen. 
Porukkaamme liittyy vielä 
kaksi kurssimme jäsentä, 
joten nyt olemme valmiina 
valmennusviikon rientoihin.

Paikalle saapuu maanan-
taina 10.2. noin 700 tulevaa 
piirikuvernööriä eri puolilta 
maapalloa.
Tiistaina 11.2. ohjelmam-
me jatkuu valokuvauksella, 
kaikki elektit tullaan ku-
vaamaan LCI 1VP Douglas 
Alexanderin kanssa. Kun 
valokuvaus on vihdoin ohi, 
niin on päämajaan tutustu-
misen aika.
Linja-autolla vajaa tunnin 
matka päämajaan ja siellä 
kierros, kuvaus ja takaisin 
Q-Centeriin. 
Valmennukset alkavat yh-
teisellä seminaarilla, jossa 
ensiksi muistellaan pois-
nukkunutta varapresidentti 
Judge	 Haynes	 H.	 Town-
sendia. Hieno tilaisuus, jos-
sa piti puheenvuoron mm. 
hänen puolisonsa.

Kun ensimmäinen yhteinen 
seminaari on ohi, lähdetään 
ryhmähuoneisiin seuraa-
maan kellontarkkaa koulu-
tusohjelmaa. Ansiokkaana 
ryhmämme kouluttajana 
toimii PCC Jari Rytkönen.

Virallinen ryhmäkuva

Chicago-city

Q-Center
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Valmennuksessa käydään 
tiiviillä tahdilla kaikki, mitä 
piirikuvernööri tarvitsee 
hoitaakseen virkakautensa 
parhaalla mahdollisella ta-
valla. 

Yhdessä piirihallituksen 
jäsenten kanssa kauden 
onnistuminen punnitaan ja 
jokaisella jäsenellä on teh-
tävänsä. Kuten meillä kai-
killa lioneilla ympäri maail-
maa.

Kaikkein mieleenpainuvinta 
on se yhteishenki, joka tun-
tuu ympäröivän meitä kaik-

kia ja muutama yhteinen 
harjoitus eri kansalaisuuk-
sien kanssa on loistava ko-
kemus.
Neljä erittäin tiivistä päi-
vää Q-Centerissä menee 
aamusta iltaan kuin siivillä. 
Vain kotimatka on vielä jäl-
jellä, sekin menee ”siivillä” 
(huumoria).

Chicagon lentokentällä 
perjantaina 14.2. odote-
taan kotiin lähtöä, lauan-
tai-ilta on pitkällä ennen 
kuin allekirjoittanut on Vir-
tasalmella. 

Petri Lappi  

Tuemme lionstoimintaa!

Päämajassa Koulutusta

Päämaja

Melvin Jones -patsas
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KESÄPÄIVÄT VIROSSA

Virolaisten leijonien kesäpäivät – yhdessäoloa parhaimmillaan

Milanon kansainvälisessä 
vuosikokouksessa törmä-
simme PDG Reino Lainee-
seen (A-piiri, LC Somero).
Reino, tuttavallisemmin 
Reiska, houkutteli meitä, 
jälleen kerran, vierailemaan 
virolaisten leijonien kesä-
päivillä. Olimme saaneet 
sähköpostia jo aiemmin, 
joten asia ei ollut meille 
täysin vieras. Aikataulullis-
ten syitten takia annoimme 
kieltävä vastauksen.
Vasta paluumatkalla ta-
jusimme, että meillähän 
on mahdollisuus vierailla 
kyseisillä kesäpäivillä Ne-
lijärvellä, joten viesti Reis-
kalle, jotta tulossa ollaan. 
Kerroimme, että myöhäs-
tymme hieman perjantain 
(19.7.) klo 17 aloitushet-
kestä. Kaiken lisäksi Typyk-
kämme ei tuntunut löytävän 
koko Nelijärveä, saatikka 
Puhkekeskusta. Pärnussa 
käännyimme kohti Rakve-
reä. Saimme Reiskalta pä-
tevät ohjeet Nelijärve Puh-
kekeskukseen. Sinne myös 
aikanaan saavuimme to-
detaksemme, että meidän 
kellomme olivat vielä kes-
kieurooppalaisessa ajassa, 
siis tunnin perässä. Olim-
me kaksi tuntia myöhässä.
Virolaisten leijonien kesä-
päivät olivat ensihetkestä 
alkaen rentouttava koke-
mus. Asu vapaa, mutta 
pakollinen. Shortseja, san-
daaleja, T-paitoja. Useilla 
klubeilla oli omia telttoja, 

joissa oli ruoka- ja juoma-
tarjoilua. Musiikki jytäsi 
siellä ja täällä. Paljon lap-
siperheitä, jopa imeväisi-
käisine lapsineen, ja iloinen 
ilme kaikilla. Myöhemmin 
kuulimme, että kuutta vaille 
300 osanottajaa oli paikal-
la. Ottaen huomioon, että 
virolaisia leijonia 59 klubis-
sa on hieman vajaa 1300, 
eli K-piirin jäsenmäärän 
verran, osanottajamäärä 
kesäpäivillä oli mahtava.
Reiska ja vaimonsa Mar-
ja-Leena kierrättivät meitä 
eri teltoilla. Reiska esitteli 
meidät paikalla olleille ja 
tapasimme joka teltalla hy-
vin suomea puhuvia Viron 
leijonia tai puolisoita. Pai-
kalla oli myös jo entuudes-
taan tuttuja leijonia, joita 
mm. Kalajoella kesäkuussa 
tapasimme. Tarjoilu toimi, 
niin kiinteä- kuin nestemäi-
nenkin. 
Lähellä matkailuautoamme 
oli myös LC Tallinn Revalin 

teltta, jossa meno oli mitä 
mahtavin. Yhtäkkiä Rit-
va tajusi, että se on klubi, 
jonka kanssa LC Iisalmi/
Yläsavottaret yritti käynnis-
tää ystävyysklubitoimintaa 
Yläsavottarein juhliessa 
20-vuotista taivaltaan kak-
si vuotta sitten. Silloin klu-
bi oli ’heikossa hapessa’, 
mutta nyt kuulimme, että 
päättyneellä kaudella klu-
biin oli tullut 13 uutta jä-
sentä. Iloinen meininki oli 
sen mukaista. Ehkäpä ys-
tävyysklubitoiminnan uusi 
’herätys’?

Kadonneen tunnin ja pit-
kän ajomatkan takia, yö-
puu kutsui. Paikallista ai-
kaa kello oli kuitenkin jo 01 
seuraavaa päivää. Kuun-
telimme vielä hetkisen vie-
reisellä teltalla upeaa kuo-
rolaulantaa kahden kitaran 
säestyksellä, kunnes pai-
nuimme ’pehkuihin’. Tuskin 
tiedostimme tyynyn koske-
tusta.

Aamulla, kun heräsimme, 
meno kesäpäivillä oli jo 
täydessä vauhdissa. Tel-
toilla laitettiin aamupalaa 
ja kaikilla oli hauskaa. Au-
rinko paistoi pilvettömältä 
taivaalta, joten paremmin 
ei olisi voinut olla. Olisimme 
halunneet jäädä, mutta – se 
laivalippu.
Kymmeneltä oli kesäpäi-
vien virallinen avaus. Klubit 
lippuineen olivat paikalla 
ja ihanan rento tunnelma 
leijui paikan yllä. Juontaja, 
vaikka emme murretta ym-
märtäneetkään, oli loistava 

hengen kohottaja. Lapsil-
le oli Peppi Pitkätossua 
ja varttuneimmille muuta 
mukavaa. Olisi ollut myös 
väistyvän ja tulevan piiri-
kuvernöörin triathlon, mut-
ta - meidän oli lähdettävä. 
Kiitokset Reiskalle ja Mar-
ja-Leenalle kokemuksesta.
Tapahtuma oli jäykkään 
ja viralliseen lionstoimin-
taan tottuneelle virkistävä 
kokemus. Siksi esitänkin, 
että K-piiri tekisi yhteisen 
matkan vuoden 2020 ke-
säpäiville, jotka ovat 17.-
19.7.2020 Toosikannu 
Puhkekeskuksessa. Kesä-
päivillä on pitkät perinteet. 
Saattaapi olla mielenkiin-
toisia ohjelmanumeroita, 
joihin myös me suoma-
laiset leijonat pääsemme 
osallistumaan. Palataan 
asiaan.

Teksti ja kuvat:
Hannu NymanKuvassa Ritva nauttii Kuressaaren sahtia.
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Lionien Kansainvälisen Säätiön keräys etenee

Euroopan osuus 110 mil-
joonan keräystuloksesta oli 
vajaat 9 miljoonaa, huomat-
tavasti alle jäsenmäärän 
edellyttämän, mistä säätiön 
puheenjohtaja Gudrun Yn-
gvadottir jo esitti huolensa. 
Suomi oli 320.000 dollarin 
kokonaissummallaan Poh-
joismaiden kolmas, mutta 
jäsenmäärään suhteutettu-
na heikoin, vain 14,6 dolla-
ria per jäsen, kun pieni Is-
lanti ylti jo 90 dollariin.

LCIF:n tavoite on apuraho-
ja jakamalla tukea lionsklu-
bien suurempia hankkeita 
ympäri maailmaa. Eniten 
apua ohjataan kehitysmai-
hin	 Afrikassa,	 Aasiassa	 ja	
Etelä-Amerikassa.  Joskus 
kuulee moitittavan, että ra-
hat menevät ”Amerikkaan”, 
mutta itse asiassa USA on 
selkeästi nettomaksaja. 
Suomeenkin on apurahoja 
saatu, Lapuan Pamauksen 
jälkihoidosta lähtien moniin 
hyviin hankkeisiin, kuten 
sotainvalidien sairausko-
teihin, näkövammaisten 
laitoksiin, diabetes-leirei-

Lions Clubs International Foundation, eli LCIF 
aloitti jo yli vuosi sitten järjestyksessään kolman-
nen suurkeräyksen. Tavoite oli kunnianhimoinen, 
300 miljoonaa dollaria kolmessa vuodessa, ja 
lahjoitusten jatkuminen korkeampana jatkossa-
kin. Kun tulokseen lasketaan jo kaudella 2017-18 
kerätyt dollarit, sekä klubien ja yksityisten anta-
mat lahjoitussitoumukset, on maailmanlaajuinen 
tulos jo lähes 110 miljoonaa.

hin, diabeetikoiden silmän-
pohjakuvauksiin ja Lions 
Questin tieteelliseen tutki-
mukseen ja kehittämiseen. 
Merkittäviin kansainvälisiin 
hankkeisiimme on saatu 
suuria avustuksia, mm. sil-
mäsairaaloihimme Ecuado-
rissa ja Sri Lankassa sekä 
Aurinkokeitin-projektiimme 
Keniassa.

LCIF:llä on myös omia 
hankkeita, kuten tuhka-
rokon hävittämiseen täh-
täävä kampanja, jolla on 
rokotettu jo 110 miljoonaa 
lasta. Muuten he olisivat 
jääneet ilman suojaa tätä 
tappavaa ja vammauttavaa 
tautia vastaan. Loistauti 
jokisokeus on jo mones-
ta maasta todettu hävite-
tyksi, samoin trakooma eli 
silmäpasko, joka oli ennen 
vanhaan Suomessakin tut-
tu silmätulehdusten ja so-
keuden syy. Lions Quest 
ja Special Olympics ovat 
nimenomaan LCIF:n kes-
keisiä ohjelmia. 

Suomessa juhlittiin keväällä 

jääkiekon MM-kultaa. Rat-
kaisevana tekijänä voitossa 
oli, että Suomen joukkue 
pelasi yhdessä, eikä vain 
muutaman NHL-tähden 
varassa. Ja tähän juuri 
Lions Quest pyrkii – kaik-
kien ryhmän jäsenten huo-
mioimiseen tasavertaisina. 
Oli sitten kyse päiväkoti-
lapsista, koululuokasta tai 
jääkiekon maajoukkueesta.  
Päävalmentaja lion Jukka 
Jalonenhan on ollut jopa 
Lions Questin mannekiini-
na pääkouluttajamme Ult-
sin kanssa. 

LCIF pyrkii tavoitteeseen 
tiedottamalla, mutta myös 
palkitsemalla lahjoittavia 
klubeja ja yksityisiä lionei-
ta, sekä ulkopuolisia henki-
löitä ja yrityksiä eri tavoin. 
Jo 50 dollarin maksusta 
lahjoittaja saa LION SHA-
RE -pinssin ja 300 USD 
lahjoituksesta CAMPAIGN 
DONOR -pinssin. Merkittä-
vin muisto on Melvin Jones 
Fellow	-nimitys,	MJF,	jonka	
tunnuksena on pikkuruinen 
pinssi ja nimellä varustet-
tu seinälaatta. MJF-nimi-
tyksen saadakseen tulee 
säätiölle lahjoittaa 1000 
dollaria. Lahjoituksen voi 
tehdä lion itse,  kertamak-
suna tai erinä 5 vuoden 
aikana, tai sen voi tehdä 
klubi. Hyvä ajatus on muu-
ten huomioida jäsenten 
tai klubien tasavuosijuh-
lia nimetyllä lahjoituksella 

Kampanja100:an. Nämä 
kaikki maksetaan siis ak-
tiviteettitililtä, koska niillä 
kustannetaan puhtaasti 
aktiviteetteja jossain päin 
maailmaa.  Monella klubilla 
onkin LCIF:n ”tilillä” saldo 
jo lähellä Melvin-rahaa, jol-
loin pienellä lisäpanoksella 
voisi klubi juhlistaa vaikka 
vuosikokoustaan.

Klubi huomioidaan lippu-
merkillä sen saatua ensim-
mäisen Melvininsä. Klubi 
tai muu lahjoittaja voi myös 
saada lahjoittajaplakaatin, 
jos se ei lahjoitusta vas-
taan halua huomioida ke-
tään yksittäistä henkilöä. 
Kampanja 100 aikana klubi 
palkitaan Malliklubi-nimi-
tyksellä, jos se lahjoittaa, 
tai sitoutuu lahjoittamaan, 
tuplasti vähimmäistavoit-
teen, eli 500 dollaria per 
jäsen. Milanon vuosiko-
kouksessa olikin esillä jo 
432 Malliklubia, näistä yk-
sitoista oli Skandinavias-
ta ja Suomesta yksi, LC 
Ylivieska. Melvineitä Suo-
messa on tätä nykyä reilut 
6000. Näistä vielä 141 on 
progressiivisia, eli he ovat 
jatkaneet lahjoittamista pe-
rustason jälkeen. Tämän 
merkiksi Melvin-pinssiin 
saa timantteja, yhden aina 
1000 dollarilla.

Viime kausi oli Kampan-
ja100 osalta vaikea, koska 
klubit eivät olleet valmis-

LCIF jakaa myös omaa ”Nobelia” Milanossa sen pokkasi Dr Denis Mukwege, gynekologi Kongosta. 
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tautuneet siihen ennalta. 
Piirikuvernööritkin saivat 
tiedon vasta kansainvä-
lisessä vuosikokoukses-
sa. Nyt uudet kuvernöörit 
on valmennettu parem-
min ja tietoa on levitetty 
niin LION-lehdessä kuin 
LION-viesteissä ja piirien 
nettisivuilla. Tavoite onkin, 
että viime kaudella mukaan 
tulleiden 333 klubin lisäksi 
loputkin 544 lahjoittaisivat 
– edes pienenkin summan. 
Lisäksi toivon näkeväni en-
tistä useampia säännöllisiä 
lahjoittajia saamissani kuu-
kausiraporteissa. 

 LCIF ASIAA

Ja miksi emme lahjoittai-
si? LCIF on meidän oma 
säätiömme. Se on rankattu 
maailman luotettavimmak-
si hyväntekeväisyysjärjes-
töksi; sille lahjoitettu euro 
menee 100-prosenttisesti 
perille kohteeseen. Ja kehi-
tysmaissa, kuten meille tu-
tussa Sri Lankassa, samalla 
rahalla saa paljon enem-
män aikaan kuin meillä. 
1000 dollarilla suojaa koko-
naisen kylän tuhkarokolta, 
tai kustantaa 20 ihmiselle 
näkökyvyn palauttavan 
kaihileikkauksen. Kevään 
2016	 katastrofikeräyksel-

lä saaduilla 17.500 eurolla 
plus saman suuruisella Ma-
lesian lionien lahjoituksella 
CC Duminda Munasinghe 
korjautti 72 tulvien ja mu-
tavyöryjen vaurioittamaa 
kotia Sri Lankan vuoristo-
alueella. 

Maksuohjeet ja MJF-ha-
kemukset löydät piirin ja 
Lions-liiton nettisivuilta tai 
piirin LCIF-koordinaattoril-
ta.

Suomen ensimmäinen Malliklubi estradilla 

O-piirin silmänpohjakameran luovutus 1999

Ole rohkea – Ole Melvin

PCC Heikki Hemmilä 
pMJF

LCIF- ja Kampanja100 
maakoordinaattori

LC Ylivieska
heikki.hemmila@lions.fi

p. 0405035598

                   
    LC  Kuopio  Päiväranta 

Aktiviteettejamme ovat 
kirkkokuljetukset, retkikohteiden 

tulipaikkojen kunnossapito ja musiikki-
esitykset hoitolaitoksissa.  Avustus- 

kohteitamme ovat   Nuorten Palvelu ry, 
koulun vertaissovittelutoiminta, Sri 

Lankan silmäsairaala ja kummi- 
lapsitoiminta. Varainhankintakeinoina  
toimitamme   tilauskuusia yrityksiin  ja 
myymme joulukuusia Kuopion Prisman 

Kesäpihalla.  Tervetuloa! 
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AARNE RITARI -SÄÄTIÖN APURAHAT

Kuluvan kauden aikana Arne Ritari -säätiö on myöntänyt 
apurahaa kolmeen hankkeeseen K-piirissä. LC Kuopio 
Kallavesi sai 570 € luontoretken järjestämiseen syrjäyty-
misvaarassa oleville nuorille. LC Varkaus Justiina ja LC 
Varkaus Koskenniemi hankkivat yhdessä kaupungin hoi-
vapalveluille kuusi vanhusten ulkoilupukua. Hankintaan 
myönnettiin 1500 € apuraha. LC Pieksämäki Pieksättäret 
ja LC Pieksämäki hankkivat kaksi sydäniskuria, joihin apu-
rahaa myönnettiin 940 €. Kaikkiin hakemuksiin päätökset 
saatiin muutaman päivän sisällä hakemuksen lähettämi-
sestä. Apurahaa voi hakea ympäri vuoden. Toukokuun 
loppuun mennessä jätetty hakemus käsitellään vielä ku-
luvan kauden aikana. Kesäkuukausien hakemuksiin voi 
odottaa päätöstä syyskuussa. 

Säätiön adressit uusiutuivat syyskaudella. Orvokkikuva 
vaihtui meriaiheiseen oranssisävyiseen maisemaan. Ad-
ressit	on	helpointa	tilata	piirin	sivuilta	(	107k.fi	).	Etusivun	
alaosassa on painike ”Arne Ritari -säätiö”, josta löydät 
kohdan adressit ja ”tilauslomake”. 

Piiriimme on saatu kuluvalla kaudella kaksi uutta Lions-ri-
taria. LC Rautalampi Malvi ja LC Tuusniemi palkitsivat 
ansioituneet jäsenensä Ritarikillan jäsenyydellä. Ritariksi 
lyöminen on juhlava tapa kohottaa tunnelmaa kevään pal-
kitsemistilaisuuksissa.

Jarmo Puustinen
AR toimikuntapuheenjohtaja

K-piiri 

Arne	Ritari	–säätiö

Suomalaisen	lionstyön tukena
Arne Ritari -säätiö

Aarne	Ritari	–säätiö

www.lions.fi

Onnittele tapahtumaa 
upealla

Lionsadressilla

Pro Ritari – kun on aika palkita

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

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

Arne Ritari –säätiö sr

Suomalaisen lionstyön tukena

www.lions.fi

Seuraa meitä Facebookissa 
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ARNE JA MELVIN -LOUNAS

AIRI LESKINEN

Arne Ritari -säätiön halli-
tuksen puheenjohtaja Sa-
kari Rahkala kertasi pu-
heensa aluksi historiaa.

Arne Ritaria
Perinteinen Melvin Jones -lounas nautittiin nyt jo 
toisen kerran yhdessä Arne Ritari -killan jäsen-
ten ja Pro Ritareiden kanssa IsoValkeisessa Kuo-
piossa 11.1.2020. Paikalla oli noin 80 osallistujaa 
eri klubeista. Esiintyjinä olivat Antti Holopainen ja 
Petri Summanen, jotka esittivät kappaleet Muut-
tuuko ihminen ja Hiljainen kylätie. Heidän johdol-
laan laulettiin myös Leijonahenki ja Savolaisen 
laulu. Yleisön pyynnöstä Savolaisen laulu lau-
lettiin vielä uudelleen tilaisuuden lopussa ja sen 
vetäjänä toimi piirin LCIF-koordinaattori Pekka 
Leskinen.

Arne Ritari, joka syntymä-
nimeltään	oli	Aarne	Rudolf	
Mikael Ritari. Hän syn-
tyi maaliskuun 7. päivänä 
1906 Seinäjoella ja kuoli 
18. lokakuuta 1996. Hän 
oli kanadansuomalainen 
liikemies, joka tunnetaan 
Suomen lionstoiminnan 
kummina.

Arne Ritari muutti van-
hempiensa kanssa uuteen 
kotimaahansa Kanadaan, 
Salisburyn kaupunkiin, 
puolivuotiaana. Salisbu-

ry oli perustettu alun pe-
rin metsureiden leiriksi. 
Kun Kanadan halki kulke-
vaa rautatietä rakennettiin 
1880, paljastui Salisburyn 
alueelta rikas nikkeli- ja ku-

Vieraita olivat ottamassa vastaan K-piirin LCIF-koordi-
naattori Pekka Leskinen, AR-toimikunnan puheenjohtaja 
Jarmo Puustinen, AR-säätiön hallituksen puheenjohtaja 
Sakari Rahkala ja piirikuvernööri Erkki Lappi.

parimalmiesiintymä. Sinne 
meni paljon ihmisiä kaivos-
työläisiksi myös Suomesta. 
Kaivostoiminta alueella jat-
kuu edelleen.

Kouluvuosiensa jälkeen 
Arne Ritari työskenteli mm. 
Ontarion metsähallituksen 
piirtämössä puhelinlinjojen 
tarkastajana, kunnes 1929 
alkoi myydä henkivakuu-
tuksia.

Lionstoimintaan Ritari liittyi 
vuonna 1933 ja oman pii-

Juhlaan osallistui noin 80 vierasta.

Sakari Rahkala ja Erkki Lappi.

rinsä kuvernöörinä hän oli 
vuosina 1956-1957.
Suomeen perustettu en-
simmäinen lionsklubi on 
nimeltään Helsinki/Hel-
singfors	 ja	 se	 perustettiin	
14.8.1950 paljolti Arne Ri-
tarin myötävaikutuksella. 
  
- Ja tänä vuonna vietäm- 
 me Suomen  lionstoimin- 
 nan 70-vuotisjuhlaa ke- 
 sällä Seinäjoella, ynnäsi  
 Sakari Rahkala.
 
Arne Ritari -säätiö perus-
tettiin Hämeenlinnassa 
1986 Lions-liiton valta-
kunnallisessa kokoukses-
sa. Säätiön tarkoitus on 
tukea ja edistää Suomen 
lionsklubien hyvänteke-
väisyysaktiviteetteja sekä 

vaalia Suomen lionstoimin-
nan kummin, Arne Ritarin, 
elämäntyötä lionstoimin-
nan perustamisessa. 

- Tällä hetkellä säätiö on  
 käsitellyt jo yli tuhat apu- 
 rahahakemusta olemas- 
 saolonsa aikana. Liivi,  
 joka minulla on ylläni, on  
 Arne Ritarin. Salisburyn  
 klubi lähetti minulle viime  
 vuonna paketin, jossa oli  
 Arnen pinssejä, kunnia- 
 kirjoja ja muuta klubille  
 kertynyttä jäämistöä. mi- 
 nun on tarkoitus toimittaa  
 ne edelleen F-piirin Arne  
 Ritari -säätiön hallituk- 
 senjäsen Risto Uitol- 
 le. Hän sitten laittaa niitä   
 esille Arne Ritari -säätiön  
 osastolle Seinäjoella val- 
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 takunnallisen vuosiko- 
 kouksen yhteyteen, ker- 
 toi Sakari Rahkala.

Lopuksi Sakari Rahkala 
kertoi vielä kuulemansa 
tosi tarinan Arne Ritarista.

- Vietimme joku aika sitten  
 LC Himangan 50-vuotis- 
 juhlaa. Juhlaan oli kut- 
 suttu perustajajäsen Ka- 
 nadasta juhlapuhujaksi.  
 Hän kertoi, kun Toron- 
 toon oltiin perustamassa  
 uutta klubia. Paikka- 
 kunnalla oli jo LC Toron- 
 to/Finland, niin uuden  
 klubin nimeksi ehdotet- 
 tiin LC Toronto/Suomea,  

Sakari Rahkala ja vaimonsa Aila Rahkala.

 mutta se ei kelvannut- 
 kaan uusille jäsenille,  
 koska oli jo LC Toronto/ 
 Finland olemassa. Klubin  
 perustamiskokous kui- 
 tenkin läheni, niin juhla- 
 puhuja oli keksinyt kut- 
 sua Arne Ritarin mukaan  
 tueksi. Nimiasia tuli esil- 
 le ja siellä Arne Ritari  
 pyysi puheenvuoroa. Hän  
 totesi, että meillä on tääl- 
 lä jo LC Toronto/Finland,  
 niin eikö uuden klubin ni- 
 meksi kelpaisi LC Toron- 
 to/Suomi. Kukaan ei ni- 
 miehdotusta enää vas- 
 tustanutkaan, muisteli  
 Sakari Rahkala Himan- 
 gan juhlassa kuulemaan- 
 sa tarinaa.

Kevään säveliä -hyväntekeväisyyskonsertti
Kuopiossa la 21.3.2020 

ON SIIRRETTY PIDETTÄVÄKSI 10.10.2020 KLO 15
Kuopiossa, Pyhän Johanneksen kirkossa.

Konsertin nimi on varmaan toinen sitten syksyllä.
mutta esiintyjinä silloinkin

Janne Tulkki ja Marita Taavitsainen.
Liput klubien kautta 25 €, Ticketmasterista 28 €.

Tuotto KYSin lasten syöpähoidon, 
hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehittämiseksi.
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NUORISOVAIHTARIN TARINA

“You brought sunshine with you!”
Juhannuspäivän aamu-
na kello 6 istuin bussissa 
matkalla Helsinki-Vantaan 
lentokentälle ja ensimmäi-
selle itsenäiselle ulkomaan-
matkalleni. Siinä vaiheessa 
minulla ei ollut aavistusta-
kaan, mitä seuraavat kaksi 
viikkoa Irlannissa pitäisivät 
sisällään. Odotin matkaa 
ja kaikkea erityisen innolla, 
mutta minulle ei kuitenkaan 
ollut muodostunut leiristä 
minkäänlaisia positiivisia tai 
negatiivisia ennakko-odo-
tuksia – menisin vain, ikään 
kuin sokkona elokuviin, 
tietämättä ollenkaan mitä 
kohta koen. Näin ollen kävi 
tietysti niin, että matka ylitti 
kaikki odotukset.
Moni yllättyy kuullessaan, 
että Dublin on asukaslu-
vultaan Helsingin kokoinen 
kaupunki ja Irlannissa asuu 
hieman vähemmän ihmisiä 

kuin Suomessa. Tämä tuli 
minullekin uutena, kuten 
melkein kaikki muukin, mitä 
meille leirin aikana kerrottiin 
Irlannista. Maassa esimer-
kiksi on kaksi virallista kiel-
tä, englannin lisäksi muuta-
ma prosentti (suhteellisesti 
suurin piirtein sama mää-
rä kuin suomalaisista on 
suomenruotsalaisia) irlan-
tilaisista puhuu äidinkiele-
nään iiriä. Saaren omasta 
kielestä ollaan Irlannissa 
”terveellä tavalla” ylpeitä, 
esimerkiksi Dublinin len-
toasemalla lukee kyltissä 
ensin	 Aerfort	 Bhaile	 Átha	
Cliath ja sitten vasta Dublin 
Airport. Iirin kieli on yhdes-
sä muun muassa perunas-
ta koostuvien ruokalajien, 
omien urheilulajien, tanssi- 
ja musiikkiperinteiden sekä 
tumman Guinness-oluen 
ohella osa irlantilaista kult-

tuuri-identiteettiä, jota ei 
lännenpuoleisella Brittein 
saarella hävetä – ja hyvä 
niin. 
Leiri kesti tasan tarkkaan 
kaksi viikkoa, ja siellä oli 
17 osallistujaa kahdek-
sasta maasta: yksi Kana-
dasta, neljä Turkista, yksi 
Unkarista, kaksi Saksasta 
ja Ranskasta, kolme Itali-
asta sekä kaksi Irlannista ja 
Suomesta. Suurin osa leiri-
läisistä oli 16-18 -vuotiaita, 
myös tästä noin pari vuotta 
nuorempia ja vanhempia 
löytyi. Leiriä vetivät nuo-
risotyöntekijän uran tehnyt 
Eoin O’Neill sekä niin ikään 
Waterfordin	 kaupungista	
kotoisin oleva Ann-Marie 
Butler. Lisäksi koko leirin 
ajan mukana oli bussikus-
kimme Kevin sekä lukuisat 
eri paikkakuntien lionsak-
tiivit.
Noin kymmenen yötä yö-
vyimme	 Waterfordin	 kau-
pungissa, loput yöt meni-
vät Dublinissa. Bussilla tuli 
Waterfordissa	 yöpymisen	
aikana käytyä varmaankin 
kaikilla näkemisen arvoisilla 
paikkakunnilla,	 jonne	 Wa-
terfordista	 pääsi	 käymään	
päiväseltään. Ohjelmaa to-
dellakin oli reilusti, ja iltaisin 
käytiin läpi leiriläisten esi-
telmiä kotimaistaan, sekä 

nautittiin ateria kustakin 
kahdeksasta maasta. Mat-
kakumppanini, alahärmä-
läisen Eveliina Hakomäen 
kanssa valmistamamme lo-
hikeitto ja mustikkapiirakka 
olivat todellinen menestys 
(Eveliinan ansiosta!).
Lions on hyväntekeväi-
syysjärjestö, ja tämä näkyi 
leirin ohjelmassa. Sen si-
jaan, että kahden viikon ai-
kana olisimme pelkästään 
käyneet huvipuistossa ja 
kaupunkikierroksilla, kuu-
lui leirin ohjelmaan paljon 
paikallisten auttamista. 
Muun muassa siistimme ja 
kitkimme rikkaruohot pois 
kadunvarren suuresta kuk-
kapenkistä, maalasimme 
vanhaa koulua, siistimme 
katuja Kilkennyssä ja teim-
me kerrostalon seinään 
koristeeksi	 graffitimaala-
uksen, josta tuli rehellisesti 
sanottuna hieno ja värikäs.
Työskentelyn ohessa tutus-
tuimme paikallisiin lions- 
aktiiveihin ja heidän toi-
mintaansa, irlantilaiseen 
kulttuuriin, lukuisiin pikku-
kaupunkeihin, sekä ennen 
kaikkia toinen toisiimme. 
Leiri oli suunniteltu ensin 
työt, sitten hupi -periaat-
teella: alkupuolesta leiriä 
oli enemmän auttamis-Yksi mieleenpainuvimmista leiritapahtumista oli noin 45 ki-

lometrin pyöräily keskellä Irlannin maaseutua.

Toimme purkua odottelevan vanhan koulun ikkunoita peit-
täviin vanereihin kirkkaita värejä tutustuen samalla toisiim-
me.
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projekteja, iltaisin ja leirin 
loppupuolella keskityttiin 
mukavaan yhdessäoloon 
ja erilaisiin aktiviteetteihin. 
Ainakin minusta tämä oli 
erittäin palkitseva ja toi-
miva rakenne, ja yhdessä 
hyvän työn tekeminen to-
della yhdisti leiriä: mikään 
ei estänyt maalaamisen ja 
siivoamisen ohessa käy-
mästä mitä henkevämpiä 
keskusteluja. Itsensä li-
koon laittaminen ja työhön 
tarttuminen palkittiin aina, 
sekä konkreettisesti vaik-
kapa lounaalla, kuin myös 
sillä, mitä lämminhenkisten 
ihmisten seura voi antaa.
Toki meille oli järjestet-
ty myös paljon toimintaa 
ja käyntejä nähtävyyksis-
sä. Eniten mieleen jäi noin 
45 kilometrin pyöräretki 
vihreissä maalaismaise-
missa leirin alkupuolella. 
Reitin varrella näkyi etäisiä 
kukkuloita, laiduneläimiä, 
vahvaa aksenttia puhuvia 
irkkuvanhuksia sekä mer-
ta. Lisäksi kävimme mo-
nella kaupunkikierroksella, 
museoissa, tutustuimme 
Dubliniin viikinkilaivan kyy-
distä ja vietimme aikaa kii-
peily- ja toimintapuistossa 
merimaisemissa ja maan 
ainoassa huvipuistossa. 
Loppujen lopuksi leiristä 
vuoden parhaan kokemuk-
sen tekivät tietenkin ihmi-
set. Ei mennyt monta päi-
vää, kun ryhmämme välille 

oli muodostunut ilmapiiri, 
jossa toiseen saattoi var-
masti luottaa, ja jossa kaikki 
halusivat tutustua toisiinsa 
innokkaasti ja leiriä yhdis-
täviä sisäpiirin vitsejä syntyi 
jatkuvasti. Talkootöitä teh-
dessä, tai maisemien vaih-
tuessa toisiin bussinpenkil-
lä istuessa, patikoidessa ja 
pyöräillessä kävin toisten 
maiden nuorten ihmisten 
kanssa pitkiä ja merkityk-
sellisiä keskusteluita, joita 
tuskin tulen unohtamaan. 
Leiriin mahtui syvällisten ja 
vakavampien hetkien lisäk-
si todella paljon puhdasta 
hauskanpitoa, aivot narik-
kaan -meininkiä ja heittäy-
tymistä. Itse lähdin mukaan 
tähän muun muassa laula-
malla kirkossa säkeitä Eino 
Leinon kirjottamasta ja Loi-
rin sovittamasta Lapin kesä 
-runosta ja juoksemalla 
kylmään Atlantin valtame-
reen yllytettynä. Molempiin 
minulta erityistä rohkeutta 
vaatineisiin tempauksiin 
lähteminen oli niiden ihmis-
ten seurassa jotenkin erityi-
sen helppoa.
Koska Irlanti sijaitsee Brit-
tein saarilla, siellä vallitsevat 
samankaltaiset sääolosuh-
teet kuin tunnetusti erityi-
sen sateisessa Isossa-Bri-
tanniassa. Tästä paikalliset 
ensin muistuttelivat, mutta 
kävikin niin, ettei kahden 
viikon aikana satanut juuri 
ollenkaan. Niinpä lähtiessä 

17-henkinen leirimme oli juuri sopivan kokoinen siihen, 
että kaikkiin ehti tutustua. Minä kuvassa ensimmäisenä va-
semmalta.

Iltaisin vapaa-ajalla leikimme majatalon pihalla muun 
muassa hippaa, ainakin itselläni hyvinkin pitkästä aikaa.

meille sanottiin: sääli että 
lähdette, toitte auringon-
paisteen mukananne. Juuri 
lähtöpäivänämme Dubli-
nissa taisikin sitten sataa. 
Paha sanoa, oliko leirimme 
kokoontumisella vaikutusta 
paikalliseen säähän, mutta 
varmasti näin oli ainakin 
kuvainnollisesti. Kaikki läh-
tivät eri suunnissa sijaitse-

viin koteihinsa paljon toi-
nen toisiltaan saaneina ja 
antaneina, lupaillen vilpit-
tömästi että ”Jos koskaan 
tulette Albertaan/Berliiniin/
Istanbuliin/Budapestiin/La-
pinlahdelle, niin meille pää-
see koska vain yöksi!”

Kiitos lions!

Eino Rissanen, 18
Lapinlahti

Dublinissa tutustuimme muun muassa perinteikkääseen 
Dublinin yliopistoon.
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Nuorisovaihdolla pitkät perinteet Nilsiässä
LC Nilsiä ja LC Nilsiä Sy-
värinseutu ovat lähettäneet 
vuosittain nuoren maail-
malle yhteistyössä pian 
neljänkymmenen vuoden 
ajan. Vuorovuosin klubit 
valitsevat nuoren ja hoi-
tavat byrokratian. Nilsiän 
lukio on ollut hyvä yhteis-
työkumppanimme sopivien 
kandidaattien löytämisek-
si. Klubit tasaavat nuo-
risovaihdon kulut. Nuoret 
vierailevat talven aikana 
klubien kokouksissa ker-
toen matkastaan. LC Nilsiä 
julkaisee vuosittain Nilsiän 
Joulu -lehteä. Nuorisovaih-
dossa olleelta nuorelta on 
saatu pieni matkakertomus 
kuvineen kaikkien lehden 
ostaneiden iloksi. Milja Mu-
junen oli kesän 2019 nuo-
risovaihtajamme.

Amerikan matka

Olin viime kesä-heinäkuus-
sa kolme viikkoa USA:ssa 
Nilsiän lionsclubien järjes-
tämässä nuorisovaihdossa. 
Vietin nämä kolme viikkoa 
Georgian osavaltiossa At-
lantassa. Matkani ensim-
mäiset kaksi viikkoa vietin 
isäntäperheissä ja viimei-
sen viikon nuorisoleirillä 
muiden vaihtoon lähtenei-
den kanssa. Molemmissa 
majoittajaperheissä minul-
la oli seuranani italialainen 
Eleonora, joka oli myös 
lähtenyt vaihtoon. Ensim-

mäisen perheviikon aikana 
pääsimme tutustumaan 
amerikkalaisten arkielä-
mään. Perheeseen kuului 
äiti Amy sekä 12-vuotias 
Beau-poika. Vierailimme 
heidän mukanaan erilaisis-
sa kaupoissa, kuten Tar-
get:issa,	Casco:ssa	ja	Wall-
mart:issa. Kauppojen suuri 
koko tuli yllätyksenä, vaik-
ka tätä hieman oletinkin. 
Amerikkalaisen perheen 
arkipäiväinen elämä tuntui 
hyvin mielenkiintoiselta. 
Rakastin amerikkalaisissa 
kodeissa jääkaappeja, jois-
sa oli vesi- ja jääpala-auto-
maatit.               

Toisessa perheessä meitä 
isännöi vanhempi paris-
kunta, joiden molemmat 
lapset olivat jo muuttaneet 
pois kotoa. Perheen isä oli 
lakimies ja äiti kotirouva. 
Heidän kanssaan kävimme 
muun muassa hippibändin 
konsertissa sekä katso-
massa elokuvaa. Amerik-
kalaisessa elokuvateatte-
rissa istuimet olivat suuret 
nojatuolit, jotka saatiin ma-
kuuasentoon sekä niissä oli 
paikka herkuille.

Atlantassa oli todella läm-
min ja kostea sää. Opituis-
ta uusista sanoista jäikin 
päällimmäiseksi mieleen 
“humid”. Auringossa seiso-
neiden autojen nahkapen-

kit olivat tuskaisen kuumia. 
Ulkona olevan kuumuuden 
vastapainoksi amerikkalai-
set pitivät sisätiloja ilmas-
toinnin avulla niin kylminä, 
että olisi melkein pitänyt 
olla villasukat jalassa.

Leirin aikana kävimme ret-
killä Georgian korkeimmilla 
vuorilla. Tapasimme siellä 
erään lionsclubin jäseniä, 
joiden luona majoituimme 
seuraavan yön. Emännäk-
semme osoittautui mukava 
vanha nainen. Juttelimme 
myöhään yöhön asti. Hän 
kertoi esimerkiksi siitä, 
kuinka oli tavannut Co-
ca-Colan keksijän. Seuraa-

vana aamuna pääsimme 
käymään erään paikallisen 
miljonäärin kesähuvilalla. 
Meitä kyydittiin hänen lois-
tojahdillaan ja pääsimme 

hyppimään lämpimään, 
turkoosiin meriveteen. 
Tämä oli yksi lempimuis-
toistani leiriltä.

Vaihdon aikana pääsin ko-
kemaan yhden amerikka-
laisten suurimmista juhlista: 
Amerikan kansallispäivän. 
Tätä juhlittiin hyvin eri ta-
valla kuin me suomalaiset 
juhlimme itsenäisyyspäi-
väämme. Päivä aloitettiin 
paraatilla, jossa ihmisillä oli 
hauskoja asuja ja koristel-
tuja autoja. Sitten söimme 
juhla-aterian, johon kuului 
hampurilaisia, hot dogeja ja 
muita perinteisiä amerikka-
laisia ruokia. Illalla menim-
me katsomaan Atlantaan 
suurta ilotulitusta.

Kävimme myös muuta-
maan kerran erilaisissa ur-
heiluotteluissa. Pääsimme 
Atlantan Mersedes Benz 
-areenan luksusaitioon 
katsomaan jalkapallopeliä 
sekä myöhemmin pesäpal-
loa. Huomasin amerikka-
laisten olevan vannoutunei-
ta urheilun seuraajia.
Yllätyksenä tuli se, että 
amerikkalaiset ajavat jopa 

50 metrin matkan naapuriin 
autolla, vaikka kyseessä 
olisi hyvä asuinalue, joten 
kyseessä ei ollut turvalli-
suuskysymys. Liikentees-



31SAVON LEIJONA

sä oli aina ruuhkaa, koska 
kaikki ajavat omilla autoil-
laan ja julkista liikennettä 
käyttävät vain vähävarai-
set. Kävelykadut olivat tei-
den vieressä olemattomat, 
eikä niitä oikeastaan ku-
kaan käyttänyt.

NUORISOVAIHTOA

KOURALLINEN SYDÄNISKUREITA KERRALLA

Ruoka oli hieman pettymys. 
Se maistui usein teolliselta. 
Myös näin kasvissyöjänä 
oli hieman haastavaa löytää 
sopivaa ruokaa. Monissa 
ravintoloissa ja pikaruoka-
paikoissa ei ollut mitään 
vaihtoehtoja kasvissyöjille.

Reissu oli tähänastisen elä-
mäni hienoin kokemus. Oli 
hienoa lähteä yksin maa-
ilman toiselle puolelle tun-
tematta sieltä vielä ketään. 
Sain paljon ystäviä ja upeita 
muistoja. Ilman lions-nuo-
risovaihtoa tämä ei olisi ol-
lut mahdollista. Olen hyvin 
kiitollinen tästä saamastani 
upeasta mahdollisuudesta. 

Tuhannet kiitokset!

Teksti ja kuvat:
Milja Mujunen

Johdanto:
Jarmo Puustinen

Pieksämäen seudun lionsklubien yhteishankkeena 5 sydäniskuria
Yhteistyöllä saadaan tärkeitä juttuja aikaiseksi, niin paikallisesti kuin kansainvälisesti.

LC-Virtasalmi, LC-Pieksä-
mäki Keskus, LC-Pieksä-
mäki MLK ja LC-Pieksä-
mäki Pieksättäret päättivät 
yhdessä hankkia sydänis-
kureita meidän seudulle.

LC-Virtasalmi hankki yh-
den ja LC-Pieksämäki MLK 
kaksi. 

LC-Pieksämäki Keskus ja 
LC-Pieksämäki Pieksättä-
ret hankkivat molemmat 
klubit yhden iskurin, joihin 
he anoivat ARS-säätiön tu-
kea ja kumpainenkin klubi 
sai 40 % avustusta hankin-
nan hinnasta. 

Sydäniskurit tullaan luo-
vuttamaan piirimme vuo-
sijuhlassa lauantaina 25.4. 
Pieksämäen Seudun Sy-

dänyhdistykselle, joka 
kouluttaa ja luovuttaa ne 
lopullisiin määränpäihin 
eripuolille Pieksämäen 
seutua, painopisteenä kun-
tamme reuna-alueet, jois-
sa ammattiavun saaminen 
paikalle saattaa kestää 
kohtuuttoman kauan. 

Hätätilanteessa lähimmäi-
sen pelastuminen saattaa 
olla minuuteista kiinni ja 
jos mahdollinen ensiapu 
saadaan lähellä olevalla 
sydäniskurilla, voidaan sil-
lä saada tarvittava lisäaika 
ennen kuin ammattiapu eh-
tii paikalle.

Pieksämäen Sydänyhdis-
tyksestä kerrotaan, että 
Suomessa arvioidaan ole-
van noin 6 000 – 7 000 sy-

däniskuria, joista vain noin 
puolet on rekisteröity valta-
kunnalliseen	 defi.fi-rekiste-
riin. Esimerkiksi Ruotsissa 
on 18 000 ja Tanskassa 
vastaavassa rekisterissä on 
yli 20 000 sydäniskuria.

Suomella on esim. asu-
kasluvultaan jokseenkin 
samankokoiseen Tanskaan 
nähden huikeasti kirittävää 
ja tavoitteena onkin saada 
maahamme 15 000 laitetta 
lähivuosien aikana. Sydän-
liitto - pitämällä aktiivises-
ti esillä sydäniskureiden 
merkitystä maallikkoelvy-
tysten onnistumiselle - on 
kannustanut yhteisöjä is-
kureiden hankintaan ja re-
kisteröintiin. Noin 18 000 
asukkaan Pieksämäellä 
laitteita on parikymmentä 

ja nyt lionsklubien lahjoit-
tama iskurien määrä on 
merkittävä lisä kaupungin 
äärialueiden turvallisuutta 
vahvistamaan ja vähentä-
mään eriarvoisuutta ensi-
avun ja hoidon saatavuu-
den suhteen. Paikallisella 
Sydänyhdistyksellä on ilo 
kouluttaa iskurilahjoituksen 
saaneet yhteisöt laitteiden 
käyttöön osana paineluel-
vytystä. 

Mari Tamminen, Pieksä-
mäen Seudun Sydänyhdis-
tys, pj

Yhteistyössä on voimaa,
LC-Virtasalmi, LC-Piek-

sämäki/Keskus, LC-Piek-
sämäki/MLK ja LC-Piek-

sämäki/Pieksättäret 
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RAUHANJULISTEKILPAILU 2019-2020

Piirien tuloksia löytyy v:lta 
2019 muutamia:
107-A (Turku), 107-B (Uusi-
maa) ja 107-L (Lappi) 
107-K:n parhaan teoksen 
on tehnyt Virtasalmelta 
6.-luokkalainen Julia Heath
(tukijana LC Virtasalmi).
Suomea edustaa Emilia 
Eteläkoski 107-A:sta. 

Rauhanjulistepaketit ovat 
tilattavissa 
Lionsklubit voivat tilata 
rauhanjulistekilpailupake-
tin 15.1.2019 - 1.10.2019 
Suomen Lions-liiton verk-
kokaupasta.
Paketin saa jokaisella lio-
nien kahdellatoista viral-
lisella kielellä. Jokaista 
sponsoroitua kilpailua koh-
den pitää ostaa yksi pak-
kaus.

Paketin sisältö:
- Virallinen klubin kilpailuo-
pas ja säännöt
- Virallinen koulun tai nuo-
risoryhmän kilpailuopas ja 
säännöt

Osanottajien esitettä saa 
kopioida ja antaa osanotta-
jille kotiin vietäväksi.
Tarra kiinnitetään voittoju-
listeen kääntöpuolelle.
Todistukset kilpailun voit-
tajalle ja koulu- tai nuoriso-
ryhmälle.
Kilpailuun voivat osallistua 
nuoret, jotka ovat 11-, 12- 
tai 13-vuotiaita 15. marras-
kuuta. 

Vain määräaikojen sisällä 
lähetetyt työt voivat osallis-
tua kilpailuun.
15.11.2019: Viimeinen pos-
tituspäivä, jolloin klubit voi-
vat lähettää yhden voitta-
jaksi valitun rauhanjulisteen 
(per sponsoroitu kilpailu) 
piirikuvernöörille.
1.12.2019: Viimeinen posti-
tuspäivä, jolloin kuvernöörit 
voivat lähettää voittajaksi 
valitun rauhanjulisteen mo-
ninkertaispiirin kuvernööri-
neuvoston puheenjohtajal-
le.

1.12.2019: Viimeinen pos-
tituspäivä, jolloin monin-
kertaispiiriin kuulumatto-
mat piirikuvernöörit voivat 
lähettää voittajaksi valitun 
rauhanjulisteen kansainvä-
lisen päämajan PR-osas-
tolle.
15.12.2019: Viimeinen 
postituspäivä, jolloin mo-
ninkertaispiirin kuvernööri-
neuvoston puheenjohtajat 

voivat lähettää voittajak-
si valitun rauhanjulisteen 
kansainvälisen päämajan 
PR-osastolle.
1.02.2020: Kansainvälisille 
voittajille ilmoitetaan voi-
tosta. 

Piirimme paras työ vuodel-
ta 2018 Kettulan koulusta.
Suomen edustaja voitti 
M-piiristä vuodelta 2018.

060120
Pirkko Vihavainen, EeKu
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Uudistunut apteekki palveluksessasi

Elämänmittaista
      huolenpitoa

PALVELEMME ma-pe 
la

8.30 - 18
8.30 - 15

Nilsiäntie 63
73300 Nilsiä

puh. 017 368 7770
fax 010 752 0303

apteekki.nilsia@apteekit.net - nilsianapteekki.fi 
Olemme myös Facebookissa

E
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KORISTETTA RINTAPIELEEN

Kauden 2020-2021 piirikuvernöörit teetättivät oman pinssin.
Kun 29. lokakuuta 2019 
rankan työpäiväni iltana 
rakas leijonamieheni, 1. 
VDG Petri Lappi, tuli kou-
lutusmatkaltaan kotiin sa-
noi hän, että meillä olisi 
pinssi-idea. Ei ole pinssejä 
pitkään aikaan ollut, jopas 
kiinnostuin. Hän kysyi mi-
nulta, mikä kuvaisi parhai-
ten Suomea? Olin todella 
väsynyt, mutta kuin säh-
köiskun saaneena minun 
silmiini välähti kuva kah-
desta joutsenesta kaulat 
kauniisti kaarellaan toisiaan 

vasten… näin myös valko-
vuokot. Samalla sekunnil-
la otin lähimmän paperin 
palan ja aloin piirtää kuin 
noiduttuna. Ja kas, kaksi 
tuntia myöhemmin meillä 
oli pinssi piirrettynä. Itse 
en osaa edes kertoa, miten 
idea syntyi, se oli vain pak-
ko piirtää, se oli näky.
Ja nyt se on meidän kaik-
kien oma pinssi. Suoma-
laisuuttamme kunnioittaen 
joutsen ui uljaasti valko-
vuokkojen reunustamaa 
virtaa pitkin kohti Singapo-

rea ja taustalla loistaa lei-
jona-aurinko. Se on siinä. 
Yksi elämäni kohokohta, 
varsinkin kun tämä sai niin 
hienon vastaanoton. Kai-
kille voimahalit. Uskokaa 
itseenne. Leijonat pystyvät 
mihin vain, yhdessä ja yk-
sinkin.

Rakkaudella pinssin 
värkkääjä Tatjaana Lappi

1. luonnos

      ja valmis pinssi

Varpaisjärven 40.
maalaismarkkinat

järjestetään lauantaina,
heinäkuun 18. päivä 2020 

klo 9-16 koulukeskuksessa. 
Markkinoiden aikana teitä palvelee

Ladykahvio alakoulun katoksessa, jossa on 
tarjolla kahvia, virvokkeita, lettuja,

makkaraa ym. maistuvaa. 
Esiintyjinä mm. Janne Tulkki, Ilja Teppo ja 

lapsia viihdyttää Mimmit.
Puolenpäivän pakinan pitää kirjailija

Antti Heikkinen. 
Monipuolinen markkinatori,

jossa kauppiaita eri puolilta Suomea,
on tutustumisen arvoinen.

Kiitoksia, että autatte meitä auttamaan!
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PALJON OLEMME TEHNEET!

Herrainkerho ei ollutkaan herrakerho

AIRI LESKINEN

Klubin toiminnassa ei ole 
enää perustajajäseniä mu-
kana, mutta pitkän lionsu-
ran klubissa tehneitä vielä 
useita, kuten Matti Tallgren 
ja Veijo Koistinen.

- Alkuaikoina toiminta oli 
paljon tekevämpää, meillä 
oli monenlaisia projekte-
ja, joissa olimme mukana. 
Pidimme monena vuotena 
Länsivuoren pihalla suu-
ria huutokauppoja ja han-
kimme sillä tavalla rahaa 
lahjoitettavaksi. Pertti Pa-
sanen eli kaikkien tuntema 
Spede oli ensimmäisessä 
huutokaupassa meklarina. 
Myös kesäkisat olivat tuot-
toisa aktiviteetti. Klubivel-
jet olivat keskenään teke-
misissä myös työajalla, ei 
pelkästään kokouksissa ja 
aktiviteeteissa. Vaikka ihan 
alkuaikaan jäseniksi liittyi 
ns. napamiehiä, ei klubi 
missään vaiheessa ole ol-
lut herrakerho, vaan kaikki 
ovat osallistuneet teke-
misiin titteliin katsomatta, 
tuumailevat Matti Tallgren 
ja Veijo Koistinen.

Eräs iso projekti oli tavaroi-
den kerääminen ja toimit-
taminen Viroon, kun siellä 
oli huonot ajat. Idea lähti 
Erkki Pironetin perheestä ja 
ensimmäinen keräys toteu-
tettiin 1997. Tavaraa kertyi 
peräti kaksi kuorma-auto-
lastillista eli noin 60 kuu-
tiota. Toisen kerran keräys 
toteutettiin vuonna 2002.

LC Iisalmi perustettiin 27.10.1956 ja klubiin saa-
tiin heti 24 innokasta jäsentä. Vuosi on helppo 
muistaa myös siitä, että silloin Urho Kekkonen 
aloitti 25 vuotta kestäneen presidentin pestinsä. 
Ensimmäinen klubipresidentti oli Erkki Arkio. 
Vuonna 2015 klubi muutettiin yhteisklubiksi ja 
tällä kaudella klubissa on ensimmäistä kertaa 
naispresidentti, Mirjami Kinnunen.

- Meillä oli myös kummi-
veteraani Paul Alvre Vi-
rossa. Avustimme häntä 
kuukausittain aina hänen 
kuolemaansa asti eli vuo-
teen 2008. Klubiveljemme 
Raimo Piiroinen oli hä-
nen hautajaisissaan jou-
lukuussa Tartossa. Monil-
la muillakin lionsklubeilla 
oli Suomi-Poikia, joita he 
avustivat, kertoi Matti Tall-
gren.

Vuonna 1808 Koljonvirran 
taistelussa kaatuneiden, 
kentälle haudattujen suo-
malaisten, ruotsalaisten 
ja venäläisten muistokivi 
paljastettiin 1.7.1995. Tälle 
kivelle leijonat käyvät joka 
tammikuun alkupuolella 
laskemassa havuseppe-
leen.

- Olin presidenttinä ja silloin 
veimme kiven Koljonvirral-
le. Lapinlahden Valimo teki 
ortodoksisen ja luterilaisen 
ristin. Kiven paljastamista 
olivat vihkimässä piispat 
Matti Sihvonen ja Ambro-
sius. Kukat kivelle laskivat 
Venäjän Suurlähetystö, 
Ruotsin Konsulaatti, Iisal-
men kaupunki ja lionit, ker-
toi Veijo Koistinen.

- Nyt ristit eivät muistokiven 
luona enää ole, jotkut van-
daalit ovat ne hävittäneet. 
Uusia samanlaisia emme 
voi sinne saada, koska La-
pinlahden Valimoa ei enää 
ole, harmittelee Matti Tall-
gren.

Miehet kertovat myös jut-
tuja alkuaikojen tekemisis-
tä. Peltomäessä oli asunut 
mummo, jolla oli ollut kak-
si lehmää niin huonokun-
toisessa navetassa, että 
eläinlääkäri oli kieltänyt 
lehmien pidon. Niinpä lei-
jonat ryhtyivät toimeen ja 
kunnostivat isosta härkä-
vaunusta lehmille uuden 
navetan ja mummo sai jat-
kaa lehmiensä hoitoa. 

- Klubimme osallistui ak-
tiivisesti Iisalmen kaupun-
gin ystävyyskaupunkien 
toimintaan Pohjoismaissa. 
Esimerkiksi retkeilimme 
puolin ja toisin, kertoo Mat-
ti Tallgren.

Kesäisin klubilaiset tekivät 
myös lionstyötä. Oli kau-
ran- ja perunanviljelytalkoi-
ta ja lyhteitä myytiin joulu-
nalla. 

- Minulla oli neljän heh-
taarin heinäala hevosille. 
Sinne leijonaveljet tulivat 
kesällä seivästämään hei-
nää. Esimerkiksi verojoh-
taja Sakari Kainulainen ajoi 
haravakonetta. Se oli haus-
kannäköistä hommaa, kun 
varsa juoksi siinä vieressä. 

Kaikki osallistuivat töihin 
eikä kukaan ollut niin herra, 
ettei olisi voinut hankoon 
tai haravaan tarttua, kiteyt-
tää Veijo Koistinen.

- Nykyinen Uimahalli on 
myös leijonien alulle pane-
ma, siinä oli puuhamiehenä 
laamanni Erkki Sonninen, 
toteaa Matti Tallgren.
Joka vappu olivat leijonat 
torilla myymässä leidien 
valmistamia tuotteita ja 
kauppa kävi todella hyvin.

- Klubikokouksia aivan 
odotettiin ja niihin osallis-
tuttiin sataprosenttisesti. 
Jäseniä oli parhaimmillaan 
viitisenkymmentä, kaudel-
la 80-81 peräti 51 jäsentä. 
Kokoukset kestivät, iltaa 
istuttiin pitkään ja keskus-
teltiin. Presidentti lähti pois 
aina viimeisenä. Ja hauskat 
pikkujoulut pidettiin Länsi-
vuoren yläkerrassa, Piiroi-
sen Rami toimi boolimesta-
rina, muistelee Matti.

Iisalmessa järjestettiin 
myös kansainvälinen nuo-
risoleiri Metsäpirtillä peräti 
kaksi kertaa. Mukana oli 
nuoria aina Australiasta 
asti. Molemmilla leireillä 
oli osallistujia nelisenkym-

Matti Tallgren on ollut jo 55 vuotta lion. Veijon leijonataival 
on kestänyt jo 45 vuotta.
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Kyllä me jotain tehdään…
• Autamme vanhuksia
• Teemme ja myymme sinappia
• Teemme Löötäenen-lehden vuosittain
• Autamme diakoniatyön kautta joulun alla
• Lähetämme vaihto-oppilaan
• Vierailemme yrityksissä
• Huolehdimme jäsentemme viihtyvyydestä
• Teemme omakustanteisia retkiä
• Teemme yhteistyötä paikkakunnan muiden 
 klubien kanssa
• Jaamme stipendejä
• Jaamme Hymy-patsaita sekä Vastuu on 
 meidän -oppaita
• Osallistumme piirin ja valtakunnallisiin
 tapahtumiin
• Jäseniämme on piirihallituksen viroissa

                LC Iisalmi, Iisalmen vanhin klubi

Sevilla sähkösäätöiset
recliner sohvat

                 3-istuttava 699 € (1090 €)

                 Nojatuoli 399 € (799 €)

Siilinjärvi  Nilsiä 
Pyykankankaantie 18 Tahkotie 2
✆ 017 462 2208 ✆ 017 463 1786 KOTISIILI.FI

LC IISALMI

•	 Kaksi	piirikuvernööriä:	Esko	Länsivuori	1969-1970
•	 Matti	Tallgren	1978-1979
•	 Yhteisklubiksi	2015
•	 Jäsenmäärä	suurimmillaan	51	kaudella	1980-1981
•	 Vappulehti	Löötäenen	ilmestyi	1.	kerran	1978
•	 Valittu	malliklubiksi	2006
•	 Klubissa	 on	 useita	 Lions-ritaria	 ja	 Melvin	 Jones	 
 -jäsentä
•	 Kahdelle	ladylle	myönnetty	Melvin	Jones	-Fellow
 (Eini Tallgren ja Helena Saloranta)
•	 Mukana	 mm.	 Kansalaisopiston,	 Kulttuuritalon,	 
 Uimahallin, Siirtolapuutarhan, Keilahallin, Kaup- 
 paopiston, Luontomuseon, valaistun ladun ja Mo- 
 tocross-radan hankkeissa
•	 Humanitaarista	 apua	 Viroon	 tavarakeräyksinä	 
 1997 ja 2002
•	 Kansainvälinen	 nuorisoleiri	 Metsäpirtillä	 1978 
 (vetovastuussa LC Iisalmi) ja 1997 (vetovastuussa  
 LC Iisalmi Koljonvirta) iisalmelaisten klubien yh- 
 teistoimintana
•	 Toiminnan	aikana	rahaa	jaettu	yli	600	000	€
•	 Oltu	 käynnistämässä	 valtakunnallisia	 hankkeita,	 
 kuten sydäniskurit yleisiin tiloihin ja häkämittarit  
 neuvoloihin.

mentä. Leiriläisiä on vierail-
lut Iisalmessa vielä myö-
hemminkin tervehtimässä 
isäntäperheitään ja leijonia. 

- Vaikka naiset eivät olleet-
kaan leijonina toiminnassa 
mukana, tekivät he koko 
ajan leideinä paljon työtä 
klubimme hyväksi. Mutta 
kun kansainväliset nuori-
soleirit järjestettiin, silloin 
saivat kaikki leiditkin ihan 
omat virat, tuumailee Matti 
Tallgren. 

Matti Tallgren muistelee, 
että kun klubissa tuli ajan-
kohtaiseksi ottaa naiset 
leijonajäseniksi mukaan, se 
herätti paljon keskustelua 
ja joidenkin veljien tahol-
ta myös vastustusta. Niin 
kuitenkin kävi, että vuonna 
2015 klubiin otettiin en-
simmäiset naisjäsenet ja 
Iisalmen vanhin klubi toi-
mi tässä paikkakuntansa 
uranuurtajana.

LC Iisalmi oli aktiivisesti 
mukana todella monessa 
hankkeessa, mitä Iisal-
messa tapahtui. Eräänäkin 
keväänä he kunnostivat 
luonnonsuojelijoiden kans-
sa yhdessä Pörsänmäen 
valkovuokkoaluetta. 

- Se vaati todella paljon 
työtä ja oli siitä iso pape-
risotakin, tuumaa Matti.

Vielä 20 vuotta sitten mo-
nen asian järjestäminen oli 
vapaaehtoisen toiminnan 
varassa. Kolmannen sekto-
rin apua tarvittiin erilaisten 
hankkeiden alullepanossa. 
Leijonien toimesta vauhtia 
ovat saaneet Kansalaiso-
pisto, Keilahalli, Kulttuuri-
talo, siirtolapuutarha, va-
laistu latu ja monet muut 
hankkeet.

Sekä Matti että Veijo ovat 
molemmat sitä mieltä, että 
lionstoiminnasta on nykyi-
sin henki hävinnyt. Enää ei 
tehdä niin paljon yhdessä, 
ollaan kiireisiä eikä tunneta 
kunnolla toisia klubilaisia. 
Tapaamiset ja kokoukset 
ovat lyhyitä, kaikilla on kii-
re pois, ei jäädä keskuste-
lemaan yhdessä eikä olla 
keskenään tekemisissä va-
paa-ajalla. 
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TOUHUTYTÖT

Yläsavottaret ovat touhunaisia
Yläsavottarissa on parisen-
kymmentä jäsentä, joista 
löytyy monenmoista taita-
jaa. 

Klubikokouksissa ei pönö-
tetä, vaan iloinen puheen-
sorina, heleä nauru ja 
iloinen mieli täyttää tapaa-
miset. Ideoita satelee jos 
sun jonkinmoista ja jostain 
se aina lähtee syntymään; 
yksi ”heitto” sinne tänne ja 
kohta ollaan jo touhukkaina 
järjestämässä tapahtumaa.
Heinäkuussa luovutimme 
sydäniskurin Kauppakes-
kus Keisarin Kulmaan, jon-
ka luovutuksessa minulla 
presidenttinä oli kunnia olla 
mukana. Jäsenvastaamme 
Ritva Räsänen, joka toimii 
myös paikallisen Sydänyh-
distyksen puheenjohtajana,  
järjesti pelastushenkilöitä 
opastamaan kauppakes-
kuksen väkeä iskurin käyt-
töön.

Syyskausi täyttyy
tapahtumilla
Iisalmessa perinteeksi 
muodostunut Louhenkatu 
-päivä on ollut meidän suo-

sittu myyjäistapahtuma, 
jossa myymme leivonnai-
sia, grillimakkaraa ja järjes-
tämme arpajaiset. Uutena 
ideana arvottavana on ollut 
muiden arpalahjojen lisäksi 
”arvaa rahakorin määrä”, 
josta voittaja saa kassilli-
sen kahvipaketteja. Kolmi-
sen vuotta sitten homma-

simme oman grillin, mikä 
helpottaa meitä, jotta ei 
tarvitse vuokrata erikseen 
grilliä ulkopuoliselta.

Sydäniskuria luovuttamassa Yläsavottarista Ritva Räsänen 
ja Ulla Miettinen.

Louhenkatupäisässä Sari Laine leijonana ja viime kauden 
piirikuvernööri Ritva Korolainen.

Ja ei aikaakaan, kun on jo 
Kasariperjantai. Pari vuot-
ta olemme olleet mukana 
tapahtumassa, meillä on 
oma 80-luvun grillikioski, 
jossa myymme höyrytetty-
jä lihapiirakoita nakeilla tai 
ilman. Tämä grillikioskin 
pitäminen on saavuttanut 
tapahtumassa suuren suo-
sion, niin että sosiaalisessa 
mediassa Kasariperjantaita 
mainostettaessa, kysytään 
”tuleehan Yläsavottaret pi-
tämään kioskia”. Itse Ka-
sariperjantai -tapahtuma 
on lähtöisin nykyisen jäse-
nemme Mirjami Palomäen 
ideasta. 

Jo toista kertaa olem-
me järjestäneet syksyllä 
omenahillontekotalkoot. 
Omenat olemme saaneet 
lahjoituksena jäsenemme 
Maire Rönkön puutarhasta, 
josta ne on käyty porukalla 
poimimassa. Omenoita on 
ollut valtava määrä, joskus 

Ompputalkoissa Helena Huttunen, Ritva Räsänen ja Maire 
Rönkkö.

  Lions Club Karttula 
107 - K II alue  

2. lohko 

Perustamispäivä  

28.10.1963 

Charter night  

    25.1.1964     
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TOUHUTYTÖT

jopa peräkärrillinen. Kuori-
minen ja hilloksi tekeminen 
on tapahtunut aktiviteetti-
puheenjohtajamme Hele-
na Huttusen kotona, jos-
sa liedet ja kattilat käyvät 
kuumina, mutta touhukkaat 
jäsenemme eivät kuume-
ne, vaikka päivä talkoissa 
vierähtää. Taisipa hillopurk-
keja tulla viimeksi reilut 70. 
Hillot olemme myyneet Ii-
salmessa Louhenjoulu -ta-
pahtumassa. 

Pikkuisen omppuhilloa.

Lokakuussa olimme mu-
kana valtakunnallisessa 
Diabetes-marssissa, jossa 
tarjosimme torilla marssiin 
osallistuville kuumaa me-
hua. Ilma oli tuolloin ko-
lea ja sateinen, joten kuu-
ma mehu tuli tarpeeseen. 
Mehu oli peräisin jäsenem-

me Pirjo Järven omasta 
puutarhasta mehustetuista 
marjoista. Tapahtumassa 
yhteistyössä oli mukana 
Diabetesjärjestö ja Sydän-
yhdistys.

Vanhustenviikolla 11.10. 
Kulttuurikeskuksen narik-
kapalvelussa ja muutoin 
auttamassa vanhuksia oli-
vat touhukkaat Ritva, An-
neli, Leena M., Leena L. ja 
Riitta. 

Joulunavaus Iisalmen torilla 
on myös meidän jokavuoti-
nen perinteinen myyjäista-
pahtuma, jossa myymme 

joululeivonnaisia, grillimak-
karaa ja järjestämme ar-
pajaiset. Meidät tunnistaa 
”välkkyvistä tonttulakeista” 
ja telttakin on koristeltu 
joulunväreihin
Jouluaattona käymme vie-
mässä Sankarihaudoille 
kynttilät yhdessä muiden ii-
salmelaisten klubien kans-
sa, minkä jälkeen on hyvä 
hiljentyä joulun viettoon.

Keväällä 2020 pidämme 
laulutuokioita palveluta-
loilla, järjestämme Maria 
Lund -konsertin ja vappuna 
olemme torilla myymäs-
sä taas makkaraa, simaa, 
munkkeja ja sekä arpoja.

Klubimme avustaa pää-
sääntöisesti oman alueem-
me vähäosaisia Ylä-Savos-
sa.

Ulla Miettinen
presidentti

Kasariperjantaina
kioskissa työvuorossa

Leena Marin, Anneli 
Partanen, Ulla Miettinen, 

Ritva Korolainen ja Leena 
Leinola.

  Lions Club Karttula 
107 - K II alue  

2. lohko 

Perustamispäivä  

28.10.1963 

Charter night  

    25.1.1964     
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Kesän ulokomaalauksiin
kotimainen Suvi Lux!

Mervi Vatanen
040 511 7430
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KARTTULAN TERVEISET

Mennyttä muistellen….
Joka vanhoja muistaa, sitä 
tikulla silmään – sanottiin 
ennen vanhaan, mutta otan 
riskin… 
Kausi 2018-19 oli Karttulan 
klubissa jokseenkin aktiivi- 
nen. Yksi jäsen erosi ja kak-
si liittyi klubin jäseniksi, jo-
ten plussan puolelle jäätiin.

Saittamajasta luopuminen
Kaudella oli hieman haikea 
aloitus, kun jouduimme luo-
pumaan LC Karttulan omis-
tamasta, pitkäaikaisesta 
kokoontumispaikastamme, 
Saittamajasta. Majan käyt-
töaste oli viime vuosina jää- 
nyt hyvin vähäiselle. Ma-
jassa ei ole mukavuuksia ja 
emme saaneet sen vuok-
si sitä enää markkinoitua 
myöskään kesämökin vuok-
raajille. Katsoimme, että 
majan peruskorjaaminen 
nykyajan vaatimusten ta-
solle olisi liian kallista, jo-
ten päädyimme myymään 
sen. Klubin omistamat ta-
varat, viirit, palkinnot yms. 
sekä arkisto jouduttiin siir-
tämään. Tällä hetkellä ne 
ovat varastoituna pankki-
holvissa.  Kaikki klubin pöy- 
täkirjat ja muut arkis-
toitavat paperit laitet-
tiin asianmukaiseen jär-
jestykseen. Arkistoinnin 
suoritti asiaan perehty-
nyt karttulalainen Tert- 
tu Nenonen. Vastikkeeksi 
leijonamiehet pääsevät te-
kemään puusavottaa yksi-
nasuvan Tertun pihamaalla.

Vierailuja
Kauden aikana teimme 
kaksi yritysvierailua: syk-
syllä Karttulassa Osku-
tuotteella ja kevätkaudella 
Virtasalmella Ekin Muovilla. 
Molemmat yritykset ovat 
hyvä esimerkkejä sitkeäs-
tä yrittämisestä. Kumpikin 
on aloittanut toimintansa 
pienestä ”nyrkkipajasta” ja 

kasvanut ison tuotannon 
laitoksiksi. 
Esimerkiksi Oskutuotteen 
toimitusjohtaja Jukka Puus- 
tinen, joka on myös LC 
Karttulan jäsen, aloitti yri-
tyksensä pakkaamalla aluk-
si käsin heiniä pusseihin, 
joita hän sitten markkinoi 
eläinkaupan kautta käyt-
täjille.  Onnistuneiden yri- 
tyskauppojen ja  hyvien 
suhteiden luomisella yri-
tys on kasvanut laitok-
seksi, joka tuottaa iloa 
lemmikkieläimille ja niiden 
omistajille ympäri maan 
ja myös sen ulkopuo-
lellekin. Yrityksen  suu- 
rin tulolähde on kuitenkin 
ulkolintujen ruokintatuot-
teet  kuten siemenet, päh-
kinät ja talikävyt. Liikevaih-
to on yli 6 miljoonaa euroa 
ja se työllistää n. 10 henki-
löä. Yritys sijaitsee Karttu-
lan Hautolahdessa.  
Ja Ekin Muovi ei kai esit-
telyjä kaipaa – monet var-
maan tietävätkin sen his- 
torian nykyisten kuvernöö-
riemme, Erkki ja Petri Lapin 
kautta.

Rahan keruuta
Syyskaudella kerättiin va-
roja Nenäpäivänä – hyvällä 
tuloksella ja kevätkaudel-
la järjestettiin jo perintei-
seksi tullut Vapun päivan 
lämpötilaveikkaus.  Myös 
Sisä-Savo lehden Vappu 
Leijona -liitteeseen saimme 
myydyksi mainoksia. Kerä-
tyt varat käytettiin yläkou-
lun oppilaiden stipendeihin 
ja alakoulun Hymypatsai-
siin. Sekä kesäkuun viimei-
senä sunnuntaina veimme 
palvelutalon väkeä Syvän-
niemen Hermannitalolle 
katsomaan kesäteatteria 
”Kiiltokuvia ja korviket-
ta” . Näytelmä, joka kertoi 
karttulalaisten elämästä 
sotavuosina 1939-40,  sai 
hyvän vastaanoton ja toi 

kyyneleet monen vanhuk-
sen silmäkulmaan.
Juhlaa ja kokouksia
Helmikuulla 2019 vietimme 
yhdessä LC Tervon kanssa 
pienimuotoisesti 110-vuo-
tisjuhlia Tervon Lohimaas-
sa. Kumpikin klubi juhli siis 
55 -vuotistaivaltaan.  Ohjel-
massa oli puheiden lisäksi 
pieni	 golfkilpailu	 (jonka	
muuten LC Tervo voitti) ja 
karaokea. Kuulimme myös 
tervolaisen trion musiikki-
esityksiä.
Klubistamme oli edustajat 
sekä Iisalmen että Kalajoen 
vuosikokouksissa. Sieltä 
saimme siis sekä piirin että 
liiton terveiset klubilaisille.

Skeittiramppi
Suurin ja ehkä samal-
la myös työläin saavutus 
menneellä kaudella oli 
skeittirampin hankinta kart-
tulalaisille nuorille. Jo ke-
väällä aloitettiin neuvottelut 
Kuopion eri virkamiesten 

kanssa rampin saamisek-
si Karttulaan. Tarkoitus oli 
alun perin saada  kaupun-
gilta omarahoitusosuus  ja 
sitten anoa AR-säätiöltä 
puolet kustannuksista.  Yh-
teydenpito kaupungin kaa-
voitus-, ympäristösuunnit-
telu-, rakennusvalvonta-, 
liikunta- ja nuorisoviran-
omaisten kanssa ei kuiten-
kaan tuottanut tulosta ja 
loppujen lopuksi päädyttiin 
anomaan ns. talkoorahaa, 
jolla ramppi sitten hankit-
tiin.  Kyseeessä oli valmis 
ramppi, jonka omistaja ha-
lusi luopua siitä mahdolli-
simman pian. Kauppa olisi 
rauennut ja ramppi olisi 
mennyt toiselle ostajalle, 
jos me emme olisi lyöneet 
kauppoja lukkoon. Siksi 
kaupan lopullinen teko tuli 
siis hieman kiireellä, mutta 
pääasia tientenkin on, että 
ramppi on nyt käytössä, kii-
tos ahkerien talkoolaisten, 
jotka käyttivät useita päiviä 
rampin pystytykseen. 
Keväällä 2020 on tarkoitus 
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vielä pitää skeittausohjaus-
päivä halukkaille. Ohjaajak-
si on lupautunut kansain-
välistäkin mainetta niittänyt 
skeittaaja Marko Harmaala.
Nyt hyppään pienesti myös 
tälle kuluvalle kaudelle, 
koska haluan mainita sii-
tä mukavuudesta, mitä on 
olla leijona. Keräsimme 
klubissamme joulun alla 

pienen rahasumman, jol-
la kustansimme vähäva-
raisille tai isoille perheille 
joulukassit. Kasseissa oli 
ruokatarvikkeita yms. Yh-
dessä isommalle perheel-
le menneessä kassissa oli 
myös joulukinkku, jonka 
klubilainen Jyrki Viitanen 
oli voittanut arpajaisissa ja 
halusi lahjoittaa eteenpäin. 

Se ilo ja kyynelsilmin saa-
tu kiitos on juuri sitä, mik-
si minä ainakin haluan olla 
tekemässä tätä arvokasta 
työtä jatkossakin. Ihanaa, 
leijonat, ihanaa!
P.S. Jyrki Viitasen arpaon-
ni ei jäänyt vain tuohon 
yhteen kertaan – hän sai 
muutama viikko sitten pu-
helun vieraasta numerosta 

ja ajatteli ensin, ettei edes 
vastaa. Mutta onneksi hän 
kuitenkin lopulta vastasi ja 
sai kuulla, että on voittanut 
pääpalkinnon Lions-nuo-
risoarpajaisissa. Uusi Toyo-
ta Yaris on nyt sitten mat-
kalla Karttulaan. Onneksi 
olkoon Jyrki!

LC Karttula
Maija-Leena Limnell 

YhteistYö

 K ummit ja suomen Lions-Liitto solmivat ensi 
vuoden alussa voimaan tulevan yhteistyösopi-
muksen.

Vuosi käynnistyy lionstoiminnan 70-vuotis-
juhlavuoden kunniaksi valtakunnallisella varainkeräyk-
sellä, johon kutsutaan mukaan kaikki lionsklubit. Juhla-
vuoden tavoitteena on kerätä yhteensä 70 000 euroa, 
jonka Suomen Lions-liitto kohdentaa lasten syöpätau-
tien tutkimukseen, hoitomenetelmien kehittämiseen ja 
lapsipotilaiden tukemiseen sairaaloissa. Keräys jatkuu 
vuonna 2021, jolloin aikomuksena on kerätä 30 000 
euroa lisää.

– Olemme kansainvälinen organisaatio, ja yksi kat-
tojärjestömme LCI Forwardin tärkeimmistä tukikohteista 
ovat juuri lapsuusiän syövät, sanoo Suomen Lions-liiton 
toiminnanjohtaja Maarit Kuikka.

Muut tukikohteet – ympäristö, nälän torjuminen, näön 
suojelu ja diabetes – ovat olleet Lions-liiton aiempien 
vuosien keräyskohteina.

– Yhteistyö Kummien kanssa tuntui luontevalta, sillä 
meillä on samat arvot ja toimintatavat, sanoo puolestaan 
kumppanuusjohtaja Veikko Teerioja.

Konsertteja ympäri Suomen alkuvuonna
Huikean 70 000 euron tavoitteen keräystapa on jokai-
sen paikallisen lionsklubin itse päätettävissä.

Juhlavuosi kuitenkin käynnistyy konserteilla, jotka 
järjestetään kevään aikana viidellä eri paikkakunnalla.

Suunnitelmana on, että Suomi jaetaan yliopistollis-
ten lastensairaaloiden ja -klinikoiden mukaisesti viiteen 
eri piiriin ja lähinnä klinikkakaupunkia olevat piirit anta-
vat tukensa sitä lähimpänä sijaitsevan kaupungin klini-
kalle.

Kummien toiminnanjohtaja Anu Rapeli odottaa 
yhteistyötä ja keikkoja innoissaan.

– Lionsit ovat tapahtumajärjestäjinä ihan huippuja. 
Yhdessä etsimme parhaan mahdollisen tavan toteuttaa 
konsertit ja kerätä potti kasaan.

Yhteistyö ei kuitenkaan tarkoita vain konserttien jär-
jestämistä tai varainkeruuta.

– Lionsit eivät ole vain varainkerääjiä. Tarkoituksena 
on tehdä Kummien kanssa myös muunlaisia tempauk-
sia, mahdollisesti sairaaloissa. Ideoita on paljon, Veikko 
Teerioja sanoo. ●

Tästä se lähtee: Kummien ja 
Suomen Lions-liiton yhteis-
työ. Kuvassa Lions-liiton toi-
minnanjohtaja Maarit Kuikka, 
Kummien toiminnanjohtaja 
Anu Rapeli sekä Lions-liiton 
kumppanuusjohtaja Veikko 
Teerioja.

Yhteistyöllä
potti kasaan!

TeKSTi ja Kuva Laura KoLjonen

Lastenklinikoiden Kummit ja 70-vuotisjuhlavuottaan
viettävä suomen Lions-liitto ovat sopineet ensi vuoden 

alussa starttaavasta yhteistyöstä. sen tavoitteena on
kerätä 100 000 euroa syöpää sairastaville lapsille.

”Tämä juttu on julkaistu Kummit 
-lehden numerossa 4/2019”
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AKTIIVISTA TOIMINTAA

Perinteitä ja talkoohenkeä
Syksyllä perinteinen tieiko-
nin pesu ja koristevalaistus. 
Ensikesäksi luvassa pientä 
pintaremonttia. Sillä jalus-
tan laatoitus on jo tiensä 
päässä. Tieikoni on aikoi-
naan valmistunut klubin 
voimin.

Talvea odotellessa poltto-
puutalkoot nuoren lapsi-
perheen kotona isännän 
telottua kätensä huonoon 
kuntoon. Porukalla saatiin 
päivässä talven polttopuut 
talteen.
Kekriperinnettä jo yhden-
nentoista kerran. LC Kiu-
ruvesi Nivan ja puolisoitten 
kanssa yhdessä järjestet-
tiin Kekrimarkkinat, jonka 
tiimoilta ilmestyvä Kekrisa-
nomat-lehti on tärkein osa 
varainkeruuta ja ilmoitta-
jat mainostajat ovat olleet 

Tieikoni kaipasi pesua.

hienosti siinä mukana. Itse 
markkinatapahtumassa 
klubi myy grillimakkaraa ja 
puolisot pitävät vohvelikah-
viota ja lahjatavaramyyntiä. 
Lisäksi mukana on ollut 
toistakymmentä yksityistä 

myyjää tuotteineen. Ta-
pahtuma on alkuillan pi-
metessä ja tunnelma on 
avotulen ja lyhtyjen valos-
sa parhaimmillaan. Ihmiset 
tulevat tekemään ostoksia 
ja nauttimaan tunnelmas-
ta. Eikä tuttujen tapaami-
nenkaan ole hassumpaa. 
Kekrimarkkinat osuivat vii-
me syksynä marraskuun 
alkuun.
Kaikki kolme paikallista 
klubia olivat mukana järjes-
tämässä perinteistä joulun- 
avausta Kiuruveden toril-
le marraskuun lopulla. LC 

Kekrimarkkinat Kiuruvedellä.

Kiuruvesi Nivan vuoro oli 
tällä kertaa hoitaa puuron 
valmistus ja jakelu, mikä 
onnistui mainiosti yhdessä 
Nivan puolisoitten kanssa. 
Puuroa valmistettiin n.200 
litraa eli 500 annosta. Vä-
keä kertyikin torille todella 
mukavasti, mutta puuroa 
riitti kuin riittikin kaikille. 
Torilla oli myös pientä oh-
jelmaa ja joulupukkikin kävi 
jakamassa karkkeja. Myös 
myyntipöytien ympärillä 
kävi mukava hyörinä. Ta-
pahtuma onkin mukava 
alku joulunodotukselle.

Tässä vain muutama ta-
pahtuma kauden varrelta, 
mutta tekemistä ja touhua 
riittää!

Mikko Pennanen
LC Kiuruvesi Niva

Sydäniskurin luovutettiin Lahnasten Mäkipirtillä ja käyttö-
koulutus järjestettiin.
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SYNTTÄRISANKARI

Lions Club Kiuruvesi Niva 50-vuotias
Lions Club Kiuruvesi Niva vietti 50-vuotisjuhlia 
23.2.2019 Peltohovissa. Arvokkaassa ja ansai-
tussa juhlassa oli monenlaista ohjelmaa. Siellä 
lyötiin ritari, Lions-liiton puheenjohtaja ja piiriku-
vernööri pitivät puheet, syötiin maittava illallinen, 
nautittiin hauskasta ohjelmasta ja kauempaakin 
vieraiksi tulleiden leijonien seurasta.

Pitkäaikainen leijona Esko Pietikäinen lyötiin ritariksi, vierel-
lä puoliso Leena. Ritariksi lyöjänä Martti Törrönen ja tausal-
la Esko Rautio.

Kiuruvedeltä Helsinkiin muuttanut klubin entinen jäsen Eino 
Lilja toi kansainvälisen presidentti Gudrun Yngvadottirin 
myöntämän tunnustuspalkinnon Heikki Rautiolle. Heikki on 
tehnyt kymmeniä vuosia todella paljon lionstoiminnan eteen.

Liiton puheenjohtaja Pirkko Vihavainen muisti klubin puo-
lisotoiminnan vetäjä Iiris Brandtia itse tekemällään huopa-
sydämellä.

Juhlassa palkittiin suuri joukko klubin jäseniä ja puolisoita 
aktiivisesta toiminnasta kauden aikana.

Piirikuvernööri Ritva Korolainen toi klubipresidentti Petri 
Kainulaiselle piirin onnittelut.

Yllätysnumerona Lapinlahden Tolokun tyttöjen Maikki Kor-
honen esitti niin hauskan katkelman, että kaikki nauroivat 
”veet silimistä roiskuen”.
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CANTHILAISET AKTIIVISINA

Lions Club Kuopio Canthin teema kaudelle 2019-2020 on ”Yhdessä olemme enemmän”

Klubimme vuosittaisia 
aktiviteetteja ovat olleet 
mm. Lahjoita lapselle jou-
lu -keräys, Adventtimark-
kinat ja Minnan Kakkujen 
myyjäiset sekä joka toinen 
vuosi järjestettävä Hyvän-
tekeväisyysmuotinäytös ja 
-konsertti. Tuotot käyte-
tään kuopiolaisten lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin edis-
tämiseen. 
Lahjoita lapselle joulu- ke-
räyksen tuotot lahjoitimme 
edelleen Hope ry:n kautta 
vähävaraisille kuopiolaisille 
lapsllle ja nuorille. Lisäksi 
klubi hankki lahjakortteja 
750 euron edestä mm. Finn 
Kinolta, H&M:ltä.
Joulun alla lahjoitimme 
Kuopion seurakunnan dia-
koniatyölle 21 kpl 100 eu-
ron lahjakortteja jaettavik-
si edelleen vähävaraisille 
perheille. Tuotot saamme 
pullojen palautuksista, 
Kuopion Prismalta, S-mar-
ket Ykkösrastilta, Pitkälah-
den ABC:ltä ja keskustan 
S-marketilta.. 

Tämän vuoden helmikuus-
sa lahjoitimme HopLopin, 
Finnkinon ja Kalpan lippuja 
360 euron edestä Kuopion 
kaupungin tukiperhetoi-
mintaan ja sieltä edelleen 
lapsille, jotka ovat tukiper-
heissä. Nämä lahjakortit 
mahdollistavat näille lapsil-
le mielekästä tekemistä yh-
dessä tukiperheen kanssa. 
Kuluvan kauden suurin 
ponnistuksemme on Hy-
väntekeväisyysmuotinäy-
tös ja -konsertti 18.4.2020 
klo 15 Kuopion kaupun-
gintalossa. Tapahtuma jär-
jestetään kahden vuoden 
välein klubimme lionien ja 
paikallisten liikkeiden kans-
sa yhteistyössä.

Anne Rantonen 
tiedottaja 

LC Kuopio Canth

Adventtimarkkinat, tuotteita myymässä lionit Pirjo Tarvai-
nen, Elina Pallonen-Eriksson ja  Kristiina Lybeck.

Keräys Kuopio Prismalla, paikalla lionit Sirkku Saarelainen 
ja Tiina Utriainen.

Lahjakorttien luovutuksessa lionit Pirjo Tarvainen
ja  Maija Nuutinen, diakoniajohtaja Seppo Marjanen

ja Prismalta myymäläpäällikkö Sanna Isrikki.

Presidentti Raija Turunen 
luovutti lahjakortit sosiaali-
ohjaaja Merja Karppiselle.
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LAULULLA ILOA IHMISILLE

Kolmen suora soittaa ja laulaa
Pian 50 vuotta täyttävän LC 
Kuopio/Päivärannan aktivi-
teetteihin mahtuu runsaasti 
ikäihmisten laulu- ja mu-
siikkihetkiä palvelutaloissa 
sekä syksyllä vanhusten 
viikon ja keväällä hiljaisen 
viikon kirkkokuljetukset 
lähinnä Männistön seura-
kunnan diakoniatoiminnan 
kanssa yhteistyössä. Lei-
jonien toimesta kirkkokul-
jetuksia on tehty vuodesta 
2014 alkaen kahdesti vuo-
dessa. Vanhukset on käyty 
kodeista hakemassa ja kir-
konmenojen jälkeen tuotu 
takaisin koteihin. Palvelu-
kodeissa pidettyjä laulu-
hetkiä on järjestetty myös 
vuosikausia ja vuosittain 
esiintymisiä on tullut peräti 
250. Molemmat aktiviteetit 
ovat suosittuja ja niihin on 
saatu runsaasti osanottajia.
 
Kiinnostavat lauluhet-
ket vanhusten palvelu-
keskuksissa koostuvat 
Kolmen suora -nimisen 
yhtyeen noin tunnin esityk-
sistä kahdessakymmenes-
säkahdessa yksityisessä 
ja kaupunkien omistamissa 
laitoksissa Kuopiossa ja lä-
hikunnissa. Musiikista vas-
taavat kuopiolaiset muu-
sikot, harmonikansoittaja 
Kari Parviainen ja kitaristi 
Yrjö Ihalainen sekä lau-
lusolisti Kuopio/Päiväran-
nan lionsklubin jäsen Kaija 
Ipatti. Yhtye esittää monille 
vanhuksille nuoruudesta 
tuttuja sävelmiä valsseista 
tangoihin. Samalla potilail-
le nousevat nuoruusmuis-
tot mieliin ja ensimmäisten 
tahtien kajahdettua alka-
vat jalat vipattaa. Eikä ole 
harvinaista, että kyyneleet 
ilmestyvät silmäkulmiin. 
Kaikki saavat laulaa muka-
na ja omaiset kuten henki-
lökuntakin voivat tanssittaa 
asukkaita, vaikka potilas 
olisi pyörätuolissa.

 
Hanuristi Kari Parviainen 
muistelee, että kolme ker-
taa viime keväästä lähtien 
on käyty myös Harjulan 
saattohoito-osastolla esiin-
tymässä. Potilaat olivat 
hyvin mukana, kun saivat 
vielä kerran kuunnella nuo-
ruusajan tanssimusiikkia. 
Eräskin mies itki vuolaas-
ti koko soiton ajan. Kun 
esitys loppui, hän oli yhtä 
hymyä, ikään kuin stres-
si olisi lauennut. Kun rou-
va toivoi Rantakoivun alla 
-kappaletta, hän itki rak-
kaiden muistojen palau-
tuessa mieleen. Hänen kiit-
täessään ihanasta laulusta 
saimme näin positiivista 
palautetta ja voimia jaksaa 
tehdä työtämme.
 

Kun yhtye on käynyt jossa-
kin paikassa, kysytään pois 
lähtiessä, että koska tulette 
seuraavan kerran. Meillekin 
päivät olisivat aika pitkiä, 
ellei olisi soittokeikkoja, sa-
noo Parviainen.
 
Palautteet ovat yleensä 
positiivisia, sanoo Kari 
Parviainen. Tuntuu sille, 
että olemme uramme hui-
pulla, kun näin kehutaan. 
Koemme työmme erittäin 
tarpeelliseksi. Eräs lääkä-
ri sanoi kerran, että kun te 
käytte täällä palvelukodis-
sa, särkylääkkeitä menee 
normaalia vähemmän. Mu-
siikki korvaa joskus kiputi-
lan. Vaikka soitettu kappale 
olisi humppa tai valssi, se 
koskettaa kuulijaa. Uskom-

me näin auttavamme myös 
mielenterveydellisestikin. 
 
Kitaristi Yrjö Ihalainen sa-
noo, että keikkoja on tehty 
viitenä päivänä viikossa, 
joskus jopa seitsemänä 
päivänä. Eri paikoissa on 
käyty vähintään kerran 
kuukaudessa. Jokaiseen 
vierailutuntiin mahtuu noin 
14-16 kappaletta. Lauluso-
listi Kaija on ollut mukana 
useita vuosia ja hänen työ-
taakkaansa kuvaa, että vii-
me syksyn elokuun alusta 
vuoden loppuun hän esiin-
tyi 106 tuntia. Esiintymisiä 
on pyydetty enemmänkin, 
mutta yhtyeen kapasiteetti 
alkaa olla täynnä.
 
Laulusolisti, lion Kaija Ipat-
ti, ihmettelee kuinka Kuo-
piosta ei löydy enempää 
laulajia ja soittajia vanhuk-
sia viihdyttämään. Meillä ei 
ole näin ollen kilpailijoita. 
Seurakunnat ovat käyneet 
joskus joissakin palveluko-
deissa. Myös koirakaverit, 
jotkut kuorot ja lapsiryhmät 
ovat ilahduttaneet vanhuk-
sia.
 
Kolmen suora tekee työ-
tään palkatta, vain pienten 
matkakorvausten turvin. 
Kari Parviainen sanoo, 
että voimme olla nöyräs-
ti kiitollisia, että saamme 
tehdä tätä työtä. Meille on 
ollut mieluisaa käydä näis-
sä paikoissa, nähdä ilon 
kyyneleet kasvoilla ja poti-
laiden lämpöiset silmät kii-
tokseksi.
 

Raimo Naumanen
 

Kolmen suora valmiina ilahduttamaan vanhuksia.  Vasem-
malta hanuristi Kari Parviainen, laulusolisti, lion Kaija Ipatti 
ja kitaristi Yrjö Ihalainen.
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MAKOISIA MAKKAROITA

LC Kuopion uusi makkara-aktiviteetti
Uutena aktiviteettinaan 
LC Kuopio käynnisti viime 
syksynä ns Makkara-ak-
tiviteetin, jossa lahjoituk-
sena saatuja grillimakka-
roita grillataan ja jaetaan 
Kuopion Ruoka-apu ry:n 
ruokajonossa värjöttelevil-
le asiakkaille. Asiakkaiden 
taholta vastaanotto on ollut 
luonnollisesti huikean hyvä.
Alkujaan kerran kuukau-
dessa ruoanjakelun yh-
teydessä toteutettua ak-
tiviteettia on nyttemmin 
muutettu siten, että mak-
karajakelu on tehty kerran 
kuukaudessa ruokajakelun 
välipäivinä, jolloin kuuma 
makkara on tullut monil-
lekin entistä suurempaan 
tarpeeseen. Kerralla mak-
karaa on jaettu yleensä 
Kuopion Ruoka-apu ry:n 
asiakkaiden määrä eli noin 
190 kpl. Aktiviteetti on kes-
tänyt yleensä noin kaksi 
tuntia ja vaatinut kolmen 
veljen työpanoksen.

Makkaroiden lahjoittajina 
ovat olleet suurta sydäntä 
osoittaen Kuopion Männis-
tössä sijaitseva Bar Pörrin 
Pesä, jonka osaomistaja 
Panu Rytkönen on myös 
klubimme jäsen, sekä Kuo-
pion keskustassa Puijonka-
dulla sijaitseva SporttiPubi 
Futari. LC Kuopio kiittää 
molempia lahjoittajia, sil-
lä vain heidän ansiostaan 
tämä aktiviteetti on ollut 
mahdollinen.

Kokonaisuudessaan Mak-
kara-aktiviteetti on osoit-
tautunut monessakin mie-
lessä menestykseksi. LC 
Kuopiolle aktiviteetti on 
tuonut mahdollisuuden 
tuoda LC Kuopiota ja laa-
jemminkin lionstoimintaa 
esille. Monelle ruokajonos-
sa odottavalle tämä tieto 
on ollut aivan uutta.
 
Myös meille lionsveljille 
tällainen aktiviteetti, jos-
sa tarjotaan heikommassa 
asemassa oleville ihmisille 
suoraa apua, on palkitse-
vaa. Se jos mikä tuo hyvän 
mielen ja samalla kokee 
olleensa oikealla asialla. 
Useimmitenhan me veljet 
löydämme itsemme vain 
eri tavoin pyytämästä ra-
haa voidaksemme auttaa 
lähimmäisiämme.  
Makkara-aktiviteetissa mu-
kana oleminen on myös 
hälventänyt niitä ennak-
koluuloja, mitä ilmaiseen 
ruoanjakeluun liittyy. Kun 
on nähnyt sen nöyryyden ja 
hädänkin sekä vilpittömän 
kiitollisuuden Ruoka-avun 
asiakkaiden kasvoilta, ei 
voi epäillä avun menneen 
väärään paikkaan.
Bar Pörrin Pesä ja Sport-
tiPubi Futari ovat sitoutu-
neet makkaroiden lahjoit-
tamiseen tämän kauden 
ajan. Toivon mukaan myös 
ensi kaudelle löytyy hyvä-
sydämisiä lahjoittajatahoja 
turvaamaan tarpeelliseksi 
osoittautuneen Makka-
ra-aktiviteetin jatkumisen.

Jouko Kohvakka

Lonveli Kari Erkilä (vas.),  lionpresidentti Jorma Jauhiai-
nen  ja  klubin sihteeri Jouko Kohvakka valmistautumas-
sa makkaran jakeluun Kuopion Ruoka-avun toimipisteen 
edustalla. Taustalla jo kiertyy ja kasvaa ruokajono, joka on 
parhaimmillaan parin sadan metrin mittainen.

Muuruveden Kylätalolla järjestät juhlat ja 
tilaisuudet aina 100-120 henkeen asti. Kylä-
talolta löydät tarpeisiisi kokous- ja keittiö-
tilat, ison hyvin varustellun juhlasalin sekä 

harrastetilat. 

Kylätalo on vuokrattavissa kokonaan tai 
osissa. Varaus- ja tapahtumakalenterin sekä 

vuokrahinnaston löydät osoitteesta 
 www.muuruvesi.fi 

 
Kylätalon vuokraaminen:

www.muuruvesi.fi/kylatalo/

Muuruveden 
Kylätalo

Rantatie 9, 73460 Muuruvesi

”Erinomainen tapahtuma- ja kokoontu-
mispaikka perhejuhlien, häiden, syntymä-

päivien, sukujuhlien ym. järjestämiseen 
tunnin ajomatkan päässä Kuopiosta.”
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TUKEA NUORILLE

LEPPÄVIRTA

Kallavesi-klubi ja Vamos tekevät yhteistyötä

Leijonat ja leidit tekevät hyvää yhdessä

Kallavesi-klubin leijonat 
nauttivat savulohikeittoa ja 
nokipannukahvia avotulen 
ääressä Vanunvahdin erä-
miesten krillikodalla Kuopi-
on Vanuvuoressa.
LC Kuopio/Kallavesi tekee 
yhteistyötä Kuopiossa Va-
moksen kanssa.
Vamos-toiminta on tarkoi-
tettu opiskelun ja työelä-
män ulkopuolella olevien 
16-29-vuotiaille nuorille, 
jotka tarvitsevat tukea arjen 
hallintaan, sosiaalisten tai-
tojen kehittämiseen, oman 
itsetunnon ja voimavarojen 
vahvistamiseen.
Osalle nuorista sosiaaliset 
tilanteet voivat olla jännittä-
viä, minkä vuoksi positiivi-
set kokemukset ryhmässä 
olemisesta ja toimimisesta 

ovat hyödyllisiä. Yksilö- ja 
ryhmätoiminnan kautta 
näitä nuorten tavoitteita 
tuetaan ja vahvistetaan. 
Mikäpä voisi olla tähän 
tarkoitukseen sopivampaa 
harjoitusta kuin mennä lei-
jonaryhmän kanssa yhdes-
sä ulkotulille nauttimaan 

vapaasta seurustelusta ja 
erähenkisestä tarjoilusta.
Meitä oli kuudessa henki-
löautossa 17 vamoslaista 
ja kuskeina kuusi leijonaa 
sekä tilaisuutta valmistele-
massa laavulla kaksi kokki-
leijonaa.

Tulevaisuuden tuiskuja var-
ten luovutimme jokaiselle 
nuorelle tekniset alusasut.
Asut ovat parasta markki-
noilla olevaa suomalaista 
Svala-merkkitavaraa. Ne 
ostettiin Untamon Urhei-
lusta tarkoitukseen sopi-
valla hinnalla.
Vieraat saivat tilaisuuden 
päätyttyä leijonakyydit ko-
tiporteilleen. Matkaa gril-
likodalle on Kuopion kes-
kustasta n. 20 km.
Tämän hankkeen toteutta-
misen on osaltaan mahdol-
listanut Arne Ritari -säätiöl-
tä saatu apuraha.
Vamos-nuorissa on sekä 
maahanmuuttajia että kan-
tasuomalaisia. Puhuimme 
useilla kielillä. Opimme 
esimerkiksi sen, että suo-
malainen vanha sanonta 
”eteenpäin kuin mummo 
lumessa” on espanjaksi 
vamos.

LC Kuopio Kallavesi

Helmikuun kuukausikokouksessa palkitut yhteiskuvassa.
Pompis Wisetkania, Jenna Vauhkonen, Daniel Hirvonen,
LVC Queens Cheerleading joukkue sekä Leppävirran tans-
siseuran edustajat. Kuvassa myös clubin presidentti Antti 
Väänänen ja avustus-ja stipenditoimikunnan puheenjohta-
ja Jukka Kosunen.
LC Leppävirta on jakanut jo muutaman vuosikymmenen 
stipendejä paikkakunnan nuorille urheilijoille, seuroille 
sekä myös kulttuurin harrastajille. Toukokuussa lahjoi-
tamme stipendejä kouluille. Koulut voivat jakaa ne par-

haimmalla katsomallaan tavalla. Klubimme varainkeruu 
keskittyy enimmäkseen syyskaudelle. Aktiviteetteja mm. 
syysmarkkinoiden	 järjestäminen,	 lohifileiden	 savustami-
nen, lämpötila-arpojen sekä joulukuusien myynti. Jäsenille 
valmistetaan jouluksi myös kylmäsavulohta.
Klubissamme myös leiditoiminta on aktiivista. Leidit ovat 
tapahtumissa  myymässä keittoa, hoitavat kauppojen kah-
vitarjoilun. Hankkimansa varat leidit lahjoittavat harkinnan-
varaisiin kohteisiin.

Markku Montonen
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IKUISIA YSTÄVIÄ

Nuorisovaihdosta pysyviä ystäviä 
Nuorisovaihto on tuonut 
perheeseemme paljon ys-
täviä ympäri maailmaa. LC 
Nilsiä Syvärinseutu oli jär-
jestämässä vuonna 2018 
leiriä Rautavaaran Met-
säkartanolla. Nuoria tuli 
K-piiriin niin paljon, että oli 
jo pulaa kodeista heidän 
sijoittamisekseen. Meillä 
ei ole enää nuoria kotona, 
joten päätimme ottaa kak-
si poikaa eri kieliryhmistä. 
Saimme upeat nuoret Itali-
asta ja Japanista.
Kesä meni ja hyvästit hei-
tettiin syksyllä. Yllätys oli-
kin, kun Taisuke Nakanishin 
äiti otti pian yhteyttä ja ky-
syi, että voisivatko he tulla 
koko perheellä 2019 kesäl-
lä meitä tapaamaan. Totta 
kai! Kutsuin heidät yöpy-
mään kotiimme nauttimaan 
maaseudun rauhasta.

Elokuussa 2019 perhe tuli 
Nilsiän Lastulahteen. Mr 
Nakanishi olikin kollega-
ni leijonissa. Myös hän on 
ensi kaudella presidentti-
nä omassa klubissaan Ja-
panissa (LC Kioto/East). 
Perheen Noriko-äiti toimii 
yliopiston opettajana Kio-
tossa, mikä on Japanin 
vanhin yliopisto. Opetusai-
neena hänellä on teesere-
monia. Siitä opiskelija saa 
2 opintopistettä.
Aika Lastulahdessa Nil-
siässä kului nopeasti. Mie-
het lähtivät Tapion kanssa 
uistelemaan Syvärille ja me 
naiset mustikkametsään. 
Voi sitä riemua, kun he in-
nolla poimurit viuhuten 
keräsivät marjoja. Musti-
kat ovat Japanissa tuon-
titavaraa ja erittäin kalliita. 
Muitakin marjoja poimittiin 
puutarhasta. Toisen kerran 
käytiin poroja ruokkimassa 
ja silittämässä Lastukos-
kella. Joka ilta rantasauna 
ja uiminen olivat ohjelmas-
sa. 

Eeva Väätäinen 
LC Nilsiä Syvärinseutu 

Kahvitamme jälleen elokuussa 2020 
Partaharjun kesäteatterikävijät. 

Näytökset: www.partaharjunnaytelmapiiri.fi 

Tuotot käytämme lasten, nuorten
ja perheiden hyväksi. 

Tervetuloa!

LC Pieksämäki/
Pieksättäret

Taisuke Nakanishin perhe vieraanamme.
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PIEKSÄTTÄRET

Pieksättäret kahvittaa Partaharjun kesäteatterikävijät
Pieni ja tarmokas LC 
Pieksämäki Pieksättärien 
naisklubimme piti jo kol-
mantena kesänä peräkkäin 
pannun kuumana Partahar-
jun kesäteatterissa kävijöil-
le. Kahvilan tuotoista on 
lahjoitimme muun muassa  
800 euroa 50 hengen telt-
tasaunan rakentamiseen 
lasten, nuorten ja per-
heiden Pisara-suurleirille 
2019. Partaharjun leiriky-
lässä telttasaunan löylyjä 
pääsi kokeilemaan lähes 
1700 leirille osallistunutta.

Jouluhiljentyminen Risti-
kiven kirkossa
Viime joulun alla järjestim-
me jo 14. kerran kaikille 
avoimen jouluhiljentymisen 
kuuluisassa Partaharjun 
Ristikiven kirkossa, jon-
ka alttarina on suuri 1800 
milj. vuotta vanha luonnon 
muovaama ristikivi. Rovasti 
Heikki Holopainen toimitti 
hiljentymisen, jossa esiintyi 
laulaen myös Lucia-neito 
airueineen tuoden valoa pi-
menneeseen iltaan. 

Asessorin naishuolet -näyttelijäkaartin kukittivat keltaisissa LC-edustusliiveissä edellinen 
presidentti ja lohkon puheenjohtaja Pirkko Haapsaari (vas.), 1. varapresidentti Pirjo Hynni-
nen ja presidentti Tuula Ahtiainen. Kuva Pirjo Riipinen.

Jouluhiljentymiseen joh-
dattaa Partaharjun toimin-
takeskuksesta ulkotulin 
valaistu polku ja suotuisal-
la säällä yllämme on upea 
tähtitaivas. Jouluhiljenty-

NÄKYVYYTTÄ KERHOLAISILLE

Heijastinliivejä iltapäiväkerholaisille
LC-Si i l in järv i /Kassarat 
luovutti Siilinjärven seura-
kunnan kolmelle iltapäivä-
kerholaisten ryhmälle yh-
teensä sata heijastinliiviä 
tammikuussa 2019.
Ensimmäinen luovutustilai-
suus oli Vuorelan kirkolla, 
josta oheinen kuva. 
Muut paikat olivat Toivalan 
alakoulu ja Kasurilan koulu.
Markku Ruuskanen piti 
kaikissa kolmessa tilaisuu-
dessa myös  liikenneturval-
lisuustietoiskun.

- Tärkeätä on nähdä, mutta 
yhtä tärkeää on näkyä, ku-
ten Markku kertoi tarkkaa-
vaisille kerholaisille.

Kuva
Sini-Marja Kuusipalo

Teksti Risto Ryynänen

Luovuttajina oli kolme lionia: Jyrki Huttunen (vas.), 
Markku Ruuskanen ja Risto Ryynänen.

minen metsäkirkossa on 
Pieksämäellä odotettu ja 
mieliinpainuva hetki joulu-
kiireiden keskellä. Vuosit-
tain on tapahtumaan osal-
listunut 250–400 henkilöä. 

Pieksättäret tarjoavat glö-
giä ja pipareita hiljentymi-
sen jälkeen. 

Pirjo Riipinen
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PIELAVESI LEPIKKO

Sydäniskureita ja pyöräpotkurien huoltoa
LC Pielavesi Lepikko jär-
jesti keväällä Pielaveden 
Kevätmessut. Klubi on 
järjestänyt kevätmessu-
ja Pielavedellä muutaman 
vuoden välein. Messut 
ovat yhdistetty palvelu- ja 
rahankeruuaktiviteetti. Jär-
jestämällä messut klubi 
haluaa palvella paikkakun-
nan yrittäjiä sekä asukkaita 
hyvän tapahtuman muo-
dossa.  Messuille olikin 
kaikilla vapaa sisäänpää-
sy. Liikuntahallilla järjeste-
tyt messut avasi juhlavasti 
paikkakunnan oma euro-
kansanedustaja Elsi Katai-
nen. Tapahtuman juonta-
jana ja johdattelijana toimi 
lupsakkaaseen tyyliin myös 
Pielavedeltä lähtöisin oleva 
Juha Jylhäsalmi.
LC Lepikon joka kevät jär-
jestämä erittäin suosittu 
palveluaktiviteetti ’pyörä-
potkurien huolto’ tapahtui 
nyt messujen yhteydessä. 

Ensimmäiset ’ajokit’ olivat-
kin jonossa jo hyvissä ajoin 
ennen messujen aukea-
mista. Klubiveljen yrityksen 
laitteistolla kulkupelit saa-
tiin helposti ajokuntoon. 
Renkaat laitettiin oikeisiin 
paineisiin ja jarrut toimi-
maan asiaan kuuluvalla ta-
valla. Tässä aktiviteetissa 
palveltavilta saa hienoa pa-
lautetta joka vuosi. Aktivi-
teettiin on selvästi tarvetta.
Kevätmessujen yhteydessä 
järjestelytoimikunta mietti 
Pielaveden ensiapuryhmän 
kanssa ison tapahtuman 

Pyöräpotkurien huoltohommissa Mika 
Niemetmaa ja Rauno Hyvärinen.

Sydäniskurin luovutus Pielaveden ensiapu-
ryhmälle kunnan ja koulun edustajien läsnä 
ollessa.

VALOA SANKAREILLE

Jouluaattona kynttilälyhdyt sankarihaudoille
LC Rautalampi/Malvi ja 
seurakuntalaiset toteuttivat 
jouluaattona kirkkoherra 
Heikki Marjasen toisenlai-
sen idean sankarihautojen 
kynttilöiden sytyttämisestä. 
Jouluaattona kello 14 lionit 
kerääntyivät kirkolle. Kynt-
tilälyhdyt tuotiin sankari-
haudoilta kirkon portaiden 
eteen. Kirkkoväen tullessa 
kirkkoon, kynttilät sytytet-
tiin lyhtyihin. Jouluaaton 
hartaus alkoi kello 15. Sen 
lopuksi kirkkoherra esitti, 
että seurakuntalaiset pois-
tuessaan ottavat mukaan-
sa ulkona lionien ojentamat 
lyhdyt ja vievät ne varus-
miesten opastamina san-
karihaudoille. Kun lyhdyt ja 

turvallisuusasioita. Vaikka 
liikuntahallilla olikin jo sy-
däniskuri, niin niitä tarvittiin 
ryhmän mielestä lisää Piela-
vedellä. Klubi päätti hankkia 
messutuotoilla lionsjärjes-
tön kilpailuttaman laitteen 
ensiapuryhmän käyttöön 
sijoitettavaksi keskeiselle 
paikalle keskustaajamassa. 
Sopivaksi paikaksi valikoi-
tui lukion aula, jossa sijainti 
on keskeinen ja aukiolo-
ajat laajat kansalaisopiston 
toiminnan myötä. Lukiolla 
on myös ensiapuryhmän 
tukikohta. Ensiapuryh-
mä lupautui kouluttamaan 

opettajat laitteen käyttöön 
ja antamaan tietoa asias-
ta myös oppilaille ja muille 
laitteesta kiinnostuneille. 
Laitetta voidaan ensiapu-
ryhmän toimesta käyttää 
myös muualle sijoittuvissa 
yleisötapahtumissa. Myös 
klubilaiset on koulutettu 
laitteen käyttöön.
Defi-rekisteristä	 (www.defi.
fi)	on	erittäin	helppo	katsoa	
kännykällä, missä on lähin 
sydäniskuri. Rekisteristä 
näkee myös laitetiedot ja 
miten se on saatavissa hä-
tätilanteessa käyttöön. 

seurakuntalaiset olivat pai-
kalla, lyhdyt asetettiin yh-
taikaa kannattimilleen. Tä-
män jälkeen laulettiin ”Maa 
on niin kaunis”. Tilaisuus oli 

juhlava ja lisäsi entisestään 
joulumieltä. Seurakuntalai-
set olivat erittäin tyytyväisiä 
järjestelyyn, joka toistetta-
neen jälleen ensi jouluna.

Teksti ja kuvat:
Risto Lindholm, 

LC Rautalampi/Malvi

Kynttilöiden sytytys lyhtyihin. ”Maa on niin kaunis”
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RAUTALAMPI

Leijonat kunnostivat museokorttelin aidan 

LC Rautalammin kaksi ke-
sää kestänyt Rautalammin 
museokorttelin aidan kun-
nostus saatiin viime syksy-
nä vihdoinkin päätökseen. 
Ensimmäinen kesä meni 
etupäässä sopivia säitä 
odotellessa, tulos jäi pa-
kostakin vähäiseksi. Osa 
valmisteluista saatiin kui-
tenkin tehdyiksi, mistä oli 
seuraavana keväänä hyvä 
jatkaa.
Viime kesänä päästiin sit-
ten jo kunnolla työn ma-
kuun. Vialliset laudat ja 
tolpat uusittiin, aita pestiin 
ja joiltakin osin myös maa-
lattiin leijonien voimin. Lo-
pullinen maalaus annettiin 
suosiolla alan ammattilai-
sen suoritettavaksi, sillä liki 

puolen kilometrin mittaisen 
aidan maalaus käsipelis-
sä arvioitiin liian raskaaksi 
ja hitaaksi harmaantuval-
le leijonalaumalle. Näin jo 
yksistään siitä syystä, että 
aidan lukemattomien ra-
kojen ja kolojen käsittely 
pensselipelissä oli tuskas-
tuttavan hidasta, ja lisära-
situsta tuli vielä hankalasta 
työasennostakin. Ammatti-
mies hoiti homman ruisku-
maalauksena muutamassa 
tunnissa, joka osoittautui 
kaikin puolin oikeaksi rat-
kaisuksi.
Projektiin tarvittavan ma-
teriaalin kustansi klubi ja 
työtä tehtiin talkoopäällikkö 
Matti Vepsäläisen johdolla. 
Se tiesi useampaa reissua 

alan liikkeisiin, lisättynä va-
rastointiin ja maalien osalta 
myös lämpimiin säilytys-
tiloihin. Valmista kuitenkin 
tuli, joten lopputulokseen 
ovat niin museon henkilö-
kunta kuin työn tekijätkin 
tyytyväisiä.
Rautalammin museo toimii 
kauppaneuvoksetar Aina 
Peuran (1872-1940) yh-
dessä puolisonsa kanssa 
rakennuttamassa arkkitehti 
Toivo Anttilan suunnitte-
lemassa museorakennuk-
sessa. Tätä ennen hän oli 
kerännyt jo vuosien ajan 
vanhoja esineitä emännöi-
mänsä Korholan kartanon 
väentupaan, jota hänen 
puolisonsa kutsui leikilli-
sesti ”meejän mamman 

romuliiteriksi”. Rakennus-
varojen lisäksi hän lahjoitti 
myös mittavan metsäomai-
suuden museon ylläpitoa 
varten. Sittemmin museon 
omaisuus ja sen hoito on 
siirtynyt tarkoitusta varten 
perustetulle Peuran muse-
osäätiölle.
Nykyisellään Rautalammin 
museo lukeutuu maam-
me paikallismuseoiden 
helmiin, jonka yli 50 000 
esineen ja tallenteen koko-
elmaa on pidettävä eten-
kin maaseutuolosuhteissa 
kunnioitusta herättävänä, 
johon kannattaa käydä tu-
tustumassa kauempaakin.

Raimo Hytönen

Kunnostettu ja maalattu aita kutsuu portti avoinna vieraita 
tutustumaan museon kokoelmiin.

12.-13.9.2020
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ILOA ARKEEN

Musiikilliset viriketuokiot suloinen piristys arjen keskellä 
Veimme iloa arkeen 
omaishoitajille ja heidän 
läheisilleen sekä muistisai-
raille vanhuksille. Yhteensä 
kymmenen musiikkituo-
kiota pidettiin kahdessa 
palvelutalossa Siilinjärvellä 
keväällä ja syksyllä 2019. 
Musiikista vastasivat mu-
siikkipedagogit Sirkku 
Miettinen ja Reetta Kar-
hunen Kuopion konserva-
toriosta. Me puolisot lau-
loimme tietysti mukana, ja 
viimeisellä kerralla myös 
tanssittiin.

Ensin jumpattiin, sitten lau-
lettiin. Meidän laulattaja on 
luonnon lahjakkuus, osaa 
huomioida jokaisen läsnä-
olijan erikseen, tulla lähelle 
ja kohdata. Hänellä on iha-
na tapa aloittaa tilaisuudet: 
lauloi hiljaa ja kiersi samalla 
ottamaan jokaisen kädestä 
kiinni vuoron perään, katsoi 
silmiin ja hymyili.
Oli ihana katsella, miten he 
nauttivat laulamisesta, sillä 
he tiesivät mitä tekevät ei-
vätkä olleet eksyksissä tai 
hämillään.

Tämä projekti oli onnistunut 
tapa tehdä hyvää ja palvel-
la. Myös me leijonapuolisot 
nautimme yhdessäolosta ja 
musiikista!

LC Siilinjärvi Sandels 
puolisot
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TEATTERIA NUORILLE

Pakkassirkus vei unien maailmaan
Iloinen puheensorina täytti 
linja-auton mennen tullen, 
kun Vuorelan koulun 3. 
ja 4. luokkalaiset kävivät 
katsomassa Pakkassirkus 
TotTaRua esitystä Kuopion 
kaupunginteatterissa.
Tämän upean kokemuksen 
mahdollistivat LC Siilinjärvi 
Tarina ja kunnan kulttuuri-
toimi. Lions Clubilta oli mu-
kana Kaija Rantala ja Nikki 
Koponen jakamassa lasten 
kanssa kulttuurikokemuk-
sen.
– Meille ovat lapset sydä-
men asia vanhusten ohella. 
Teemme paljon yhteistyö-
tä myös kulttuuritoimen 
kanssa. Haluamme antaa 
näin elämyksiä lapsille, ja 
samalla se palkitsee myös 
itseämme. Lapset saavat 
hyviä, terveitä elämyksiä 
teatterin ja sirkuksen muo-
dossa, Rantala kertoi.
– Toimintamme mahdol-
listaa lasten tasavertai-
suuden, kaikki pääsevät 
nauttimaan kulttuurista. 
Parhaimmillaan voi syttyä 
kipinä kulttuuria kohtaan, 
Koponen lisäsi.

Pakkassirkuksessa nähtiin 
tänä vuonna unta. Upea 
puvustus ja taitavat sirkus-
temput imaisivat katsojan 
mukaansa unien maail-
maan. Lelut heräsivät hen-
kiin, yön sudet toivat jännit-
tävää tunnelmaa. 
Soittorasian tanssija herä-
si tankotanssimaan ja lii-
na-akrobaatit temppuilivat 
korkeuksissa saaden ylei-
sön haukkomaan henkeään 
rohkeilla tempuillaan.
Koululaiset olivat sangen 
tyytyväinen poistuessaan 
teatterista. Eliel Turunen 
kehui esitystä hyväksi.
– En osaa sanoa mikä oli 
paras kohta, koska kaikki 
olivat niin hyviä. Kiva juttu 
tämmöinen erilainen kou-
lupäivä, vaikka kyllä minä 
tykkään olla koulussakin, 
Eliel totesi.
Neljäsluokkalaiset Oona 
Ronkanen ja Eleonora Rei-
nikainen olivat tyytyväisiä, 
että tämmöinen mahdolli-
suus järjestettiin.
– Minä tykkäsin eniten siitä 
liinaesityksestä, jossa ol-

tiin korkealla. Se oli hieno. 
Ehkä olis kiva joskus ko-
keilla sirkusta, Oona tuumi.
Eleonora puolestaan piti 
tansseista, varsinkin peh-
molelutanssista.

– Upeita esityksiä ja haas-
tavia liikeitä. Nautin katso-
misesta. Olis kiva kokeilla 
jotakin uutta itsekin.
    

Marja Väänänen
Uutisjousi
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KIRPPIS ON HYVÄ IDEA

Sonkajärvellä tapahtuu
LC Sonkajärven kausi 2019 
– 2020 lähti käytiin hallituk-
sen kokouksella ja kuukau-
sitapaamisella syyskuussa. 
Keväällä päätettiin huhti-
kuun kuukausitapaamises-
sa yksituumaisesti, että 
sama hallitus toimii myös 
toisen kauden. 
Klubimme syksyn suu-
rimmat tapahtumat olivat 
suurkirppis ja huutokaup-
pa  lokakuussa ja jou-
lukonsertti joulukuun alus-
sa Sonkajärven kauniissa 
kirkossa.

Suurkirppis järjestettiin en-
simmäisen kerran ja sinne 
saatiin tosi kivasti tavaroita  
huutokaupattaviksi. Huuto-
kauppatavarat olivat liike-
kiinteistön näyteikkunassa 
reilun viikon ajan ennen 
huutokauppaa.  Ensimmäi-
sellä kerralla tapahtuma et-
sii omaa uomaa, mutta se 
kyllä löytyy koska saatiin 
hyvää kokemusta ensim-
mäisestä kerrasta. Mekla-
rina meillä oli huutokau-
passa piirikuvernööri Erkki 
Lappi ja iso kiitos hänelle 

LC_Sonkajärven presidetti Jari Sihvonen (vas.), keskellä 
huutokaupan meklari piirikuvernööri Erkki ja vasemmalla 
Eljas Koistinen (Elekko) suksien lahjoittaja ja LC Sonkajär-
ven perustajajäsen.

siitä vielä kerran. Huuto-
kaupassa oli myytävänä 
mm. Elekko Koistisen suk-
set ja iso kuparipannu kan-
nattimineen.  Kirppiksellä 
oli kymmenkunta myynti-
pöytää. Kokemukset olivat 
hyvät ja tapahtuma järjes-
tetään myös ensi syksynä.
Joulukuussa oli kynttilöiden 
sytyttäminen sankarihau-
doille itsenäisyyspäivänä 
ja jouluaattona. Aiemmin 
kävimme laittamassa lyh-
dyt haudoille sulanmaan 
aikaan. Kynttilöiden sytyt-
tämiseen oli saapunut run-
saasti veljiä perheenjäse-
nien kanssa. 
Perinteinen joulukonsert-
ti pidettiin toisena vuon-
na peräkkäin oman kylän 
esiintyjien voimin, mikä on 
todettu erittäin hyväksi. 
Omalta kylältä Sonkajär-
veltä löytyy hyviä laulajia, 
nuoria talentteja ja he pää-
sevät esiintymään isolle 
yleisöjoukolle.  Suurkirp-

piksen ja huutokaupan 
sekä joulukonsertin tuotto 
tullaan käyttämään nuorten 
koululaisten stipendeihin ja 
vanhuksien hyväksi. 
Nyt talven ollessa vaihte-
leva ja kelit olleet erittäin 
liukkaita, leijonat päätti-
vät yhdessä paikallisen 
K-kauppiaan kanssa myy-
dä edullisesti vanhuksille 
60 säkkiä hiekoitussoraa. 
Vanhukset pystyivät kuljet-
tamaan hankkimansa kym-
menen litran hiekkapussin 
kotiin ja hiekoittamaan 
oman pihansa kulkuteitä 
turvallisemmaksi. 
Uusien jäsenten hankinta 
on ollut tiukassa, mutta LC 
Sonkajärveen liittyi vuoden 
alussa yksi uusi jäsen ja li-
sää uusia jäseniä on kiika-
rissa muutama henkilö. 
Hyvää kevättä kaikille lei-
jonille toivoo LC Sonka-
järvi!

Erkki Shemeikka

Lyhdyt sankarihaudoilla.
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SOITULLA JUHLAVUOSI

LC Suonenjoki Soittu 50 vuotta
Klubimme täytti edellisenä 
toimintakautena 50 vuot-
ta. Juhla pidettiin 9.2.2019 
kokous/tapaamispaikas-
samme Vanhamäellä. Juh-
laa kuvannee hyvin silloi-
sen piirikuvernöörin Ritvan 
viesti presidentille. 
- Sanotaan, että kiittäminen 
ei koskaan ole liian myö-
häistä. Oli todella mukavaa 
edustaa K-piiriä klubinne 
50-vuotisjuhlissa helmi-
kuussa. Juhlat olivat klu-
binne näköiset - kodikkaat 
ja leijonahenkeä korosta-
vat. Hienointa oli havaita, 
että klubinne toiminnassa 
on vielä mukana harvalu-
kuinen perustajajäsenten 
joukko. Hienoa oli myös se, 
kuinka te heitä huomioitte.

Juhlavuodeksi suunnitte-
limme useita aktiviteetteja. 
Tavoitteemme oli toteuttaa 
ja ideoida uusia ja saada 
maaliin jo pitkään työn alla 
olleita aktiviteetteja.  Uute-
na aktiviteettinä käynnis-
timme grillikodan ja hal-
kovaraston rakentamisen. 
Hankkeen toteuttamiseen 
tarvittiin jäsenistön sitou-
tumista ja ulkopuolista li-
särahoitusta. Hankkeesta 
tehtiin suunnitelma ja ha-
kemus Arne Ritari -säätiöl-
le. Säätiöltä saatiin myön-
teinen päätös, ilmeisesti 
ainoa K-piiriin. Näin hanke 

aloitettiin.
Rakentaminen vaati aktii-
visilta jäseniltä merkittävää 
työpanosta, yli 400 työ-
tuntia. Arne Ritari -säätiön 
osuus kustannuksista oli 
noin 2300 €. 
Aktiviteetin tuloksena oli 
laadukas grillikota ja hal-
kovarasto, jotka luovutet-
tiin juhlallisesti Suonenjoen 
kaupungille. Luovutus-
asiakirjassa todetaan, että 
grillikota on korvauksetta 
kaikkien käytössä. Vie-
raskirjaan on käyttäjiltä 
kertynyt hanketta kehuvia 
lausuntoja. Talviaikaista 
käyttöä lisännee viereisen 

järven jäälle Suonenjoen 
kaupungin tekemä retki-
luistelurata.

Useiden kohdeavustusten 
lisäksi päätettiin viimeistel-
lä jo vuodesta 1996 alkanut 
puulajipuistohanke. 

Klubimme esitti puiston 
perustamista Suonenjoen 
kaupungille vuonna 1996. 
Tuolloin hankkeessa oli-
vat Suonenjoen kaupun-
gilta tekninen johtaja Veijo 
Turkki ja puutarhuri Heli 
Kanninen, nykyinen kunta-
tekniikan päällikkö. Klubis-
ta Reijo Kytölä, Lauri Pa-

50 vuotis juhlassa palkitut. Kuva Ismo Laine.

Perustukset valmiina. Työ jatkuu. Kuva Ismo Laine.

lomäki ja Leo Tervo tekivät 
suunnitelman.

Suunnitelmassa todettiin, 
että ”puulajipuisto on osa-
na Suonenjoen jokialueen 
ympäristön kehittämis-
suunnitelmaa vuodelta 
1986. Puulajipuiston tavoit-
teena on olla täydentämäs-
sä jokivarren luonnon- ja 
kulttuurimaisemaa sekä 
toimia ulkoilu ja virkistys-
alueena. Kasvettuaan puis-
to palvelisi myös opetus- ja 
valistustoimintaa”. 
Puistossa esitellään perin-
teisiä kotimaisia ja joitakin 
ulkomaisia, Suomessa kas-

Kodan luovutus. Kuva Ilpo Falin.
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vavia, lehtipuita ja niiden 
erikoismuotoja.

Ensimmäiset puulajipuis-
ton puut istutettiin keväällä 
1996. Nyt, yli kolmekym-

mentä vuotta myöhemmin, 
erikoismuotojen erityis-
piirteet erottuvat selvästi, 
esimerkiksi visakoivulla ja 
muhkuraharmaalepällä. 
Puiston pinta-ala on 0,5 

Muhkuraharmaaleppä. Kuva Ismo Laine.

SOITULLA JUHLAVUOSI

hehtaaria ja siellä on yh-
teensä 43 puuta, 24 eri 
puulajia tai erikoismuotoa. 
Maastossa on puiden ni-
mikyltit – myös tieteelli-
set nimet ja alueen kartta. 

Puiston avajaiset pidettiin 
2.10.2019.

Juhlavuoden tapahtumia 
oli runsaasti. Kohdeavus-
tusten yhteismäärä oli yli 
4000 euroa. Yksi hanke, 
playstation ja peliasema 
seurakuntanuorille, toteu-
tettiin yhteistyössä Suo-
nenjoen Rotary-klubin 
kanssa. Juhlavuoden akti-
viteettien lisäksi olivat pe-
rinteiset aktiviteetit. 
Toiminta paikallisesti koet-
tiin antoisaksi – Lions-pe-
riaatteiden mukaiseksi – 
toisaalta valtakunnallinen 
tilanne herättää ihmettelyä, 
mikä on lionstoiminnan 
tulevaisuus – yleensäkin? 
Toisaalta klubit ovat itse-
näisiä, kaikki riippuu pel-
kästään meistä.

Leo Tervo
sihteeri
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Klubimme kauteen on mahtunut monenlaista. Syksy alkoi 
räväkästi lohkoinnostajaisten merkeissä Eerikkalan tuvassa 
Tervossa. Paikalle oli saapunut yli 20 lionia lohkostamme, 
mitä voidaan pitää hyvänä määränä. Tilaisuudessa lohkon 
puheenjohtaja Risto Lindholm kertoi Aarne Ritari -säätiön 
rahojen käytöstä. Säätiöllä on paljon rahaa, mutta klubit 
hyödyntävät sitä huonosti. Tässäpä on yksi haaste lohkom-
me klubeille tuleville kausille. 

Olli Kokander
LC Tervo, presidentti

LC TERVON KAUDEN SATOA KUVITUKSIN

Piirikuvernööri kertoi tyytyväisyydellä seuranneensa ko-
kouksen kulkua. Samalla hän kertoi uusien jäsenten han-
kintaan liittyvistä asioista sekä mm kummin toiminnasta 
uuden jäsenen opastuksessa. 

Veljistämme Vesa Hanhijoki (vasemmalla) ja Risto Korho-
nen palkittiin 25-vuotisansiomerkillä tammikuussa piiriku-
vernööri Erkki Lapin vieraillessa klubi-illassamme 2.1.2020. 

Muita aktiviteettejä kauden aikana ovat olleet mm. auraus-
viittatalkoot, häkävaroittimien hankkiminen tervolaisille 
ikäihmisille, joulukortit sekä seinäkalenterit, kuljetusapu 
vanhustenviikon tanssitapahtumaan, havuköynnöksien 
teko, avustuspaketit vähäosaisille tai yksinasuville vanhuk-
sille, kynttilät edesmenneille veljille, liikenneohjausta jne. 
Voimme olla ylpeitä siitä, mitä pienenä klubina saamme 
aikaiseksi.
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 LUUTA HEILUU JA PALLO LENTÄÄ

TERVO

Luutapalloturnaus Varpaisjärvellä

Rakasta kuin viimeistä päivää!

LC Varpaisjärven järjestä-
mä vauhdikas laskiaisen 
luutapalloturnaus pelat-
tiin perinteisesti Varpais-
järven torilla 22.2.2020. 
Tapahtuma on osa LC 
Varpaisjärven vuosittain or-

ganisoimaa hyväntekeväi-
syystoimintaa.
Kiertopalkinnon nappasi 
tällä kertaa joukkue Len-
tokoneen penkin pesijät.  
Muut kisailevat joukkueet 
olivat: Yrittäjät, Lions Club 

Varpaisjärvi ja Maailman 
pelastajat ( 6-luokkalaiset 
tukijoukkoineen).
Tänä talvena helmikuun 
pakkaset olivatkin kauka-
na, mutta tunnelma oli tiivis 
ja viimeiseen hetkeen asti 

jännittävä.
Tapahtuma on tyypillistä 
Elävien Kylien toimintaa, 
johon toivotaan aina lisää 
osallistujia ja dynaamisia 
ideoita.

Luin Facebookista karkaus-
päivänä hyvän ystävän jo 
opiskeluajoilta, kirjoittaman 
koskettavan viestin. Hänen 
puolisonsa oli menehtynyt 
helmikuun alussa. Samalla 
kertaa ystäväni oli menet-
tänyt puolisonsa ja heidän 
kaksi pientä lastaan isän-
sä. Päivää aiemmin Onnin 
päivänä olin itse julkaissut 
Facebookissa postauksen, 
kuinka Onnillinen olin Onnin 
päivänä johtuen Onni-po-
jastamme, joka on sulos-
tuttanut elämäämme nyt 
vajaan kahden vuoden ajan. 
Kaksi hyvin erilaista viestiä 
peräkkäisinä päivinä ker-
toen niistä iloista ja suruista, 
joita elämämme pitää sisäl-
lään. Olin miettinyt muuta-
man päivän ajan, mikä olisi 
sopiva ja ajankohtainen aihe 
Savon Leijonaan ja tästä se 
ajatus sitten lähti.

Ihmisen elämä on juuri sen 
mittainen kuin sen on tar-
koitettu olevan. Elämme 

nykyisin keskimäärin van-
hemmiksi, mutta siitä huo-
limatta monen ihmisen elä-
mä päättyy liian nuorena. 
Tämä ystävän postaus toi 
jälleen mieleen sen, kuinka 
meidän pitäisi osata elää 
jokainen päivä täysillä ja 
lähimmäisiä rakastaen. Tai 
kuinka tärkeää olisi muis-
taa sanoa läheisille, kuinka 
heistä välittää ja kuinka hei-
tä rakastaa, sillä koskaan ei 
tiedä, koska se on viimeinen 
kerta, kun näitä asioita sa-
noo. Huomaan tämän usein 
myös omalla kohdallani, mi-
ten saatan takertua johonkin 
turhaan asiaan sen sijaan, 
että antaisin sen vaan men-
nä ja keskittyisin olennai-
simpiin asioihin. Välillä tun-
tuu myös siltä, että ihmisten 
on helpompaa arvostella ja 
moittia toisia, kuin kertoa 
näille hyviä asioita. Tämä 
voi osittain johtua myös sii-
tä, että nykyään esimerkiksi 
sosiaalisessa mediassa on 
helppo arvostella toisia ni-

mimerkin takaa. Väitän, että 
moni näistä jättäisi asian 
sanomatta, mikäli se pitäisi 
kertoa suoraan kasvotusten 
asianosaiselle. 
Kuten otsikko jo muistuttaa, 
meidän olisi muistettava 
rakastaa joka päivä kuin se 
olisi viimeinen päivä. Ra-
kastaa puolisojamme, lap-
siamme, vanhempiamme, 
sisaruksiamme ja kaikkia 
itsellemme läheisiä ihmisiä. 
Jospa ottaisimme jokainen 
itsellemme sellaisen tavoit-
teen, että sanomme tästä 
päivästä lähtien vähintään 
yhden hyvän asian. Ja jos 
mieleen tulee sanoa jotain 
ikävämpää, niin lasketaan 
ensin kymmeneen ja mie-
titään vielä toisen kerran, 
tuottaako se sanominen jo-
tain lisäarvoa vai pahentaa-
ko vaan tilannetta. 
LC Tervossa välittäminen on 
ilomme

Me LC Tervossa pyrimme 
välittämään lähellä olevista 
ihmisistämme eli tervolaisis-
ta. Olemme kuluvan kauden 
aikaankin olleet mukana 

monessa asiassa tekemäs-
sä hyvää. Olemme autta-
neet vähäosaisia perheitä 
ja heidän lapsiaan. Olemme 
auttaneet paria tervolaista 
nuorta nuorisovaihtoon. Py-
rimme olemaan mukana eri 
tapahtumissa resurssiem-
me mukaan parhaalla mah-
dollisella tavalla. Erityisesti 
lähellä sydäntämme ovat 
olleet nuorten ja vanhusten 
auttaminen. Koska olemme 
pieni klubi, joudumme väki-
sin tekemään kompromis-
seja, mihin voimme osallis-
tua. 

Itselleni merkityksellisimpiä 
ja koskettavimpia autta-
miskohteita ovat olleet sel-
laiset, jossa todella tietää, 
että apu tulee tarpeeseen. 
Se on voinut olla rahallis-
ta apua, perunannostoa tai 
polttopuuhommia. Jokainen 
auttamiskohde on kuitenkin 
tärkeä sen saajalle auttami-
sen tavasta ja suuruudesta 
riippumatta.

Olli Kokander
LC Tervo

presidentti
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HIENO IDEA - VESITIEKIRKKO

Lions Club Vehmersalmen aloitteesta
Vehmersalmen kirkosta ensimmäinen suomalainen vesitiekirkko !

Ajatus vesitiekirkoista tuli 
mieleeni tiekirkkojen kylt-
tien ilmestyttyä teiden 
varsille 1990-luvun alku-
puolella. Tieverkostoon 
verrattuna on Suomen ve-
siteillä huomattavasti van-
hempi historia, sillä onhan 
Suomi asutettu aikoinaan 
pääsääntöisesti vesiteitä 
pitkin. Toisaalta kirkoilla on 
ollut aina suuri sivistyksel-
linen ja henkinen merkitys 
paikkakuntiensa kehittäjä-
nä. Veneilijöille kirkon torni 
on kautta aikojen toiminut 
maamerkkinä ja kiintopis-
teenä veneen lähestyessä 
rantaa. Horisontista esiin 
nouseva kirkon torni on 
luonut aina määrätyn tie-
toisuuden ja kiitollisuuden 
tunteen siitä, että venemat-
ka, pitkä tai lyhyt, on kohta 
turvallisesti takana.

Näin syntyi idea vesitie-
kirkoista. Ei ole sattumaa, 
että ensimmäiseksi vesi-
tiekirkoksi valikoitui juuri 

Vehmersalmen kirkko. Veh-
mersalmi paikkakuntana 
sijaitsee yhden sisävesiem-
me hienoimman vesireitin 
varrella.	 Josef	 Stenbäckin	
suunnittelema kirkko ra-
kennettiin pääosin vuo-
den 1919 aikana ja vihittiin 
käyttöönsä uuden vuo-
den päivänä 1920. Kirkon 
100-vuotisjuhlajumalan-
palveluksessa uudenvuo-
denpäivänä tämän vuoden 
alussa oli juhlaväkeä kirkon 
täydeltä. Lions Club Veh-
mersalmi täytti viime vuon-
na 55 vuotta ja toisaalta 
myös 130 vuotta täyttä-
neellä Kuopion Pursiseural-
la on Vehmersalmen Jänis-
salossa retkitukikohta, joka 
kuuluu Saimaan alueen 
pursiseurojen yhteistoimin-
taverkostoon. Niinpä Veh-
mersalmen Lions Clubin 
aloitteesta käynnistettiin 
pari vuotta sitten yhteis-
projekti, johon aktiivisesti 
osallistuivat myös Vehmer-
salmen alueseurakunta ja 

Kuopion Pursiseura.

Itse vihkiäistapahtumasta 
kesäkuun viimeisenä sun-
nuntaina tuli suuri menes-
tys. Paikalle laivarannassa 
alkaneeseen tilaisuuteen oli 
saapunut parinkymmenen 
venekunnan lisäksi useita 
satoja ihmisiä.  Satamassa 
uuden vesitiekirkko-liiken-
nemerkin paljastamisen 
yhteydessä puheenvuoron 

käyttivät Lions Club Veh-
mersalmen presidentti Jor-
ma Päivinen, Kuopion Pur-
siseuran kommodori Ossi 
Siven, Suomen veneilyn 
keskusjärjestön puheen-
johtaja Jan Jansson sekä 
Vehmersalmen alueseura-
kunnan	pastori	Uwe	Mäki-
nen.

Muualla maailmalla ja myös 
rannikolla meillä Suomessa 
voidaan nähdä eri tyyppis-
ten laivojen pienoismalleja, 
ns.  votiivilaivoja kirkkojen 
sisätiloissa katosta riip-
pumassa. Vehmersalmel-
la votiivilaivaksi valikoitui 
luonnostaan kirkkoveneen 
pienoismalli. Vuonna 1850 
Kallavedellä tapahtui suuri 
kirkkoveneonnettomuus, 
jossa pääasiassa vehmer-
salmelaisia ihmisiä hukkui 
myrskyssä 28 henkilöä 
kirkkomatkalla Kuopioon. 
Kirkkovene oli meidän 
alueellamme tärkeä yhte-
ysalus, jonka historiallista 
merkitystä vesitiekirkkotoi-
mikunta halusi näin vesi-
tieliikenteessä korostaa ja 
samalla kunnioittaa vene-
turman uhrien muistoa.
Vehmersalmen kirkon vo-
tiivilaiva tuotiin avajais-
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tapahtumassa satamaan 
oikealla kirkkoveneellä ja 
kannettiin airon varassa lip-
pukulkueessa rannasta kir-
kon mäelle. Suurempaa ja 
vaikuttavampaa kulkuetta 
ei Vehmersalmella paikal-
listen asukkaiden mielestä 
ollut koskaan nähty. Vesi-
tiekirkon vihkiäismessun 
yhteydessä vene vihittiin 
ja nostettiin riippumaan 
kirkon kattoon.  Vihkiäis-
messun jälkeen seura-
kunta tarjosi kirkon mäellä 
vihkiäisaterian. Valkoisin 
liinoin katetut pöydät ja 
aterian pöytiin tarjoilu hie-
nossa kesäsäässä jäivät 
ikuisiksi ajoiksi 345 ruokai-
lijalle mieleen. Ja kuinkas 
muuten, seurakunta oli va-
linnut ruoka-aineiksi tilan-
teeseen sopivasti kalaa ja 
leipää.

Tapahtuma sai paljon 
myönteistä julkisuutta 
myös lehdistössä. Vehmer-
salmen kirkkoon viime ke-
sän aikana tutustuneiden 
määrä kolminkertaistui ai-
kaisempiin vuosiin verrat-
tuna. Aika näyttää, saako 
vesitiekirkkoajatus laajem-
paa kannatusta myös mui-
den vesireittien varrella si-
jaitsevien paikkakuntien ja 
kirkkojen osalta tiekirkko-
verkoston tapaan, joita on 
Suomessa jo yli 200. Vesi-
tiekirkkotoimikuntamme on 
luovuttanut idean vapaasti 
käytettäväksi kaikille asias-
ta kiinnostuneille tahoille. 
Esimerkiksi leijonaklubeille 
se olisi mitä mainioin tapa 
kehittää yhteistyötä omien 
paikkakuntiensa seurakun-

HIENO IDEA - VESITIEKIRKKO

tien ja asukkaiden kanssa.
Jo pari vuotta sitten sovit-
tu ajankohta tapahtumalle 
aiheutti järjestäjille pientä 
jännitystä, koska edeltävi-
en päivien sää oli hyytävän 
kylmä. Kuitenkin itse ta-
pahtumapäivän auringon-

paiste, paikalle saapuneet 
juhlaliputetut veneet sekä 
kaikille meille järjestelyissä 
mukana olleille mieluisan 
yllätyksen tuottanut moni-
satapäinen juhlayleisö on-
nistuneiden järjestelyiden 
lisäksi jättivät mieluisat 

muistot historiallisesta ta-
pahtumasta. Mikä tärkein-
tä, Vehmersalmen kirkko 
votiivilaivoineen on ja py-
syy ja toivottaa tulevina-
kin kesinä paikkakunnalle 
saapuvat veneilijät terve-
tulleiksi tutustumaan en-
simmäiseen suomalaiseen 
vesitiekirkkoon.  Omasta 
puolestani esitän lämpimät 
kiitokseni kaikille tavalla tai 
toisella projektissa mukana 
olleille henkilöille ja järjes-
töille, niin maakravuille kuin 
veneilijöille. Yhdessä olem-
me tehneet suomalaisten 
vesiteiden historiaa.

Jorma Päivinen
050 5671 671

LC Vehmersalmi
 presidentti 2019

Kuopion Pursiseuran 
kunniakommodori
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JUSTIINAT

Varkauden vanhusten ulkoiluviitat
Maailmassa on 1,4 miljoo-
naa leijonaa 215 maassa. 
Suomessa on n. 24 000 
leijonaa. Varkaudessa on 
noin 60 leijonaa kahdessa 
klubissa; LC Varkaus Jus-
tiina ja LC Varkaus Kosken-
niemi.

Leijonien päätehtävä on 
auttaa heitä, ketkä tarvit-
sevat apua. Tärkeimmät 
kohderyhmät ovat lapset, 
nuoret, vanhukset ja sota-
veteraanit. 

Leijonat auttavat tekemällä 
palvelutehtäviä ja kerää-
mällä varoja eri aktivitee-
teilla. Varkaudessa leijonat 
järjestävät lämpötilaveik-
kauksen, metalliromukerä-
yksen, pullonpalautuksia, 
liikenteenohjausta, mak-
karanmyyntiä, myyjäisiä, 
maalaavat rappuharjoja,… 
Varkaudessa on kerätty 
vuosittain noin 10000 eu-
roa ja lahjoitettu noin 10000 
euroa.

Varkauden leijonat ovat 
hankkineet yhdessä seitse-
män toppaviittaa ja jalkojen 
lämpöpussia varkautelai-
sille pyörätuoliakäyttäville 
vanhuksille. Lisäksi tähän 
hankkeeseen saatiin va-
roja Arne Ritari -säätiöltä. 
Säätiö saa nimensä lions-
toiminnan Suomeen tuojan 
mukaan. Arne Ritari -säätiö 

Ulkouluvaatteet luovutettiin Ravintola Kaksruusussa 26.2.2020. Palveluasumisyksikkö 
Louhirinteen, Käpykankaan palvelukeskus Käpyrinteen , Kangaslammin palvelutalon, Me-
hiläinen Villa Kruunun, Attendo Oy Koilistuulen, Hoivakoti Joutsenkulman ja Varkauden 
Vanhaintukisäätiö Oy:n edustajat sekä leijonat Ilpo Vellonen, Risto Salko, Irmeli Mustonen 
ja Merja Ikonen. Kuva Ilpo Vellonen

tukee ja edistää Suomen 
lionsklubien hyväntekeväi-
syyteen johtavia aktiviteet-
teja, kuten nyt ulkoiluvaat-
teiden hankintaa.

Ulkoiluvaatteiden hankin-
taidea on lähtenyt liikkeel-
le paikallisesta tarpeesta. 
Varkaudessa on kahdeksan 

vanhusten hoitopaikkaa, 
neljä kunnallista ja neljä yk-
sityistä: Palveluasumisyk-
sikkö Louhirinne 1 ja 2, Kä-
pykankaan palvelukeskus 
Käpyrinne, Kangaslammin 
palvelutalo, Mehiläinen 
Villa Kruunu, Attendo Oy 
Koilistuuli, Hoivakoti Jout-
senkulma ja Varkauden 

Vanhaintukisäätiö Oy. Jo-
kaiseen hoitopaikkaan on 
toimitettu yksi toppaviitta 
ja yksi lämpöpussi jaloille. 
Justiinat lahjoittivat yhden 
asukokonaisuuden viime 
talvena Louhirinne 1:een. 
Ulkoiluvaatteet on valmis-
tanut outokumpulainen yri-
tys ErgoMode Ky.

Muistathan pitää huolta
itsestäsi ja läheisistäsi!

Koetetaan pitää itsemme terveinä,
jotta voimme auttaa muita.
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Innokkaita suomalaisia menossa

kokouspaikalle.

Tällä porukalla liikuimme osittain yhdessä ja osittain erikseen.

Milano by night.

Suomalaisia osallistui myös juhlaparaatiin.

Petekin sai laukkunsa ja sen mukana paitansa
viimeiseksi illaksi.

Ajettiin me melko monta kertaa metrolla…

Ihana Milano piti meidät lämpiminä

Koska tänä vuonna kan-
sainvälistä vuosikokous-
ta  Singaporessa ei voida 
järjestää koronaviruksen 
vuoksi, niin voidaan hy-
vin muistella viime kesän 
reissua 102. Lions Clubs 
International Conventioniin 
Milanoon. Siellä kokouksen 
ajankohta oli 5.-9.7.2019.
Parinkymmenen hengen 
porukka K-piiristä ja muu-
tama muualtakin matka-
simme yhdessä heltei-
seen Milanoon. Oli todella 
kuuma, joten täysissä lei-
jonavarusteissa ei kyllä 
jaksanut olla hetkeäkään. 
Onneksi suurimmalla osalla 
meistä oli lionspaidat Suo-
mi-somistein. Sinivalkoisis-

ta paidoista tunnistimme 
toisemme jo kaukaa. 

Monta kertaa päivässä reis-
sasimme metrolla hotellin 
ja kokouspaikan väliä. Yh-
tenä iltana pääsimme vau-
nuun. jonka päätyikkunasta 
katsoessamme junan syök-
syessä tunneliin tuntui, että 
itse ajoimme metroa. 
Kokousmatka oli hauska ja 
antoisa, aidosti ja oikeasti 
kannatti lähteä. On todella 
upea tunne kuulua maail-
manlaajuiseen järjestöön. 
Näissä kansainvälisissä 
kokouksissa sen tajuaa 
todella aidosti. Suosittelen 
lämpimästi jonakin vuonna 
osallistumista.

Teksti: Airi Leskinen
Kuvat: Petri Lappi


