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SAVON LEIJONA

AIRIN AJATUKSIA

HUOLEHDI KLUBIKAVEREISTASI – PYSYVÄT LEIJONINA!

Mistä näitä mamuja oikein 
tulee…? Seisoimme tyttä-
reni kanssa marraskuise-
na aamuyönä Kuopiossa 
lähellä toria olevan kara-
okebaarin ulkopuolella sen 
jälkeen, kun valomerkki oli 
enää muisto vain. Ensin 
luoksemme tuli yksi ulko-
maalainen mies, kohta toi-
nen ja sitten heitä vain tuli 
ja tuli, piiri ympärillä tiivistyi. 
Miehiä oli varmaan yksittäin 
laskematta parikymmentä 
ja lisää siirtyi lähemmäk-
si. He onnistuivat motitta-
maan meidät piirin keskel-
le, ilmatila ympärillämme 
vain pieneni koko ajan. Ei 
pelottanut, mutta olo alkoi 
kuitenkin olla ahdistunut, ei 
sentään aivan iholle tarvitse 
kysymättä tulla, ventovie-
raiden ihmisten. Yritimme 
puhua heille englannik-
si, suomeksi, saksaksi ja 
heitimmepä väliin ruotsia 
ja venäjääkin, ei auttanut. 
Katsoa killittivät vain tiu-
kasti ja hivuttautuivat yhä 
lähemmäksi. Baari oli kiin-
ni, valoja ei näkynyt, ketään 
muita ei ollut enää liiken-
teessä kuin me ja mamut. 

”Sotureille” sopiva homma
Tyttö soitti miehelleen, että 
tulisi hakemaan meidät au-
tolla. Lupasikin tulla, mutta 
soitti kohta takaisin, ettei 
voi ajaa siihen eteen, vaan 
meidän on käveltävä toisel-
le kadulle pienen puistikon 
läpi. Mutta mitenkäs käve-
let, kun ympärillä oli moni-
metrinen miesmuuri? Joku 
jo rohkaistui ja yritti tarttua 
kädestä kiinni, toinen henki 
niskaan. Onneksemme kui-
tenkin yhtä aikaa baarissa 
pöydässämme istahtanut 
heinolalainen herrasmies 
tuli nurkan takaa baarin 
ovelle. Vinkkasin hänelle, 
että ”tuu säkin tänne piiriin, 
täällä on pojilla hyvät jutut”. 
Mies tajusi tilanteen ja pu-
jottautui kanssamme piiriin. 
Kerroin hänelle tilanteen ja 
pyysin saattelemaan mei-
dät puistikon läpi, samalla 
voisimme heittää hänet ho-
telliinsa. Mies suostui, läh-
dimme kävelemään hänen 
kanssaan, tyttäreni oli toi-
sessa käsikynkässä ja minä 
toisessa. Autolle asti sit-
keimmät seurasivat meitä 
kuin lintuparvi, vislauksia-
kin kuului. Kyllä siinä tunsi 

itsensä ihan otetuksi…
Tilanne oli ahdistava, mut-
ta ei pelottava, kukaan ei 
uhannut meitä millään ta-
valla. Välillä meinasi ruveta 
väkisinkin naurattamaan 
ihan hysteerisesti, kun vi-
lahti mieleen, että tämän 
ikäisen akan ympärillä yhtä 
aikaa niin monta komeaa 
miestä. Tai tyttären pe-
rässähän ne varmaankin 
olivat, minä sain huomio-
ta vain siinä rekvisiittana.  
Joku arempi olisi voinut 
saada moisesta elinikäisiä 
traumoja, meille tapahtu-
ma on enää hauska muisto 
muutenkin mukavasta päi-
västä. 
Olivatko nämäkin autet-
tavat tulleet liian kauaksi 
kotimaistaan, omista elin-
piireistään? Voivatko he 
suurina laumoina sopeutua 
maahamme ja pystyvätkö 
suomalaiset hyväksymään 
heidät? Mielestäni apu 
pitäisi viedä heille lähem-
mäksi omia kulttuureitaan, 
parantaa olosuhteita pa-
kolaisleireillä ja ottaa maa-
hamme kiintiöpakolaisia 
sellaisia määriä, jotka var-

masti pystymme kunnolla 
kotouttamaan ja saamaan 
viihtymään maassamme. 
Ei kaikkia voi vain toivot-
taa tervetulleiksi ja odottaa, 
mitä siitä seuraa.Siinäpä 
sitä olisi leijonille todellista 
palveluaktiviteettia tiedos-
sa ihan pitemmäksi aikaa.  
Kaipaammeko me sitten 
näitä Soldiers of Odin -ka-
tupartioita? Iisalmeenkin on 
nyt sellainen partio perus-
teilla, vaikka turvakeskusta 
ei tullutkaan, väliaikainen 
hätämajoituskin purettiin. 
Mihin tätä partiota sitten nyt 
tarvitaan, kun ei mielestäni 
tarvita niilläkään paikkakun-
nilla, joissa turvakeskuksia 
on? Soturithan väittävät 
olevansa valmiita tulemaan 
mihin vain, vaikka heti huo-
menna. Yhden homman he 
voisivat kesäaikoina ottaa 
kontolleen. Rupeaisivat 
suomalaisten marjanpoimi-
joiden turvamiehiksi metsi-
köissä, häätäisivät alueelta 
karhut ja sudet eivätkä an-
taisi ulkomaalaistenkaan 
tulla keräämään, että jäisi 
marjoja riittävästi mätäne-
mään metsiin.

Airi
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Päivän ohjelma Break Sokos Hotel Tahkossa
   klo 08.00 – 10.45  Ilmoittautuminen, valtakirjojen tarkastus sekä aamukahvit
   klo 09.00 – 10.30       Valmennukset tulevan kauden presidenteille, sihteereille ja   

    rahastonhoitajille
   klo 09.00 – 10.30  Piirihallituksen kokous
   klo 11.00 – 12.30        Vuosijuhla
                                      Ohjelmassa mm. lippukulkue, juhlapuhe IPCC Tuomo Holopainen,   

 kaupungin tervehdys, viihteellistä ohjelmaa ja palkitsemiset
   klo 12.30 – 13.45   Lounas
   klo 14.00 – 16.00   K-piirin vuosikokous 
   klo 16.00 – 18.00   K-piirin karaokemestaruuskilpailu
   klo 18.30 – 24.00           Iltajuhla (tumma puku)
                                      Illallinen, riemukasta ohjelmaa, mukana mm. näyttelijä/ 

 kirjailija Antti Heikkinen, musiikkia ja tanssia 

Puoliso-ohjelma
Puolisot ovat sydämellisesti tervetulleita vuosikokoustapahtumaan!  
Tule mukaan K-piirin vuosijuhlaan, lounaan jälkeen valintasi mukaiseen vapaa-ajan viettoon  
Tahkolla, karaokemestaruuskilpailuihin sekä lopuksi tietysti iltajuhlaan. 

Viihdy koko viikonloppu Tahkolla
Varaa majoitus esim. Break Sokos Hotel Tahkosta. Liitteenä hotellin majoitustarjous. 
Karaokekilpailu on maksuton. Lauantain aamukahvi ja lounas maksavat yhteensä 30,00 euroa/henkilö.
Iltajuhlan hinta on 45,00 eur/henkilö. Ilmoittautumiset ja osanottomaksut viimeistään 31.3.2016  
piirin tilille FI36 5465 0920 0214 06. Tämän jälkeen hinnat ovat 33,00 euroa ja 48,00 euroa. 
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.4.2016.

TERVETULOA!

LC NILSIÄ/SYVÄRINSEUTU  DG HANNU JA PUOLISO RITVA

uudistuneeseen 
K-PIIRIN VUOSIKOKOUSTAPAHTUMAAN 

LAUANTAINA 23.4.2016 

Tahko kutsuu
OHJELMASSA VIRKAILIJAVALMENNUKSET, VUOSIJUHLA JA  VUOSIKOKOUS, 
KARAOKEMESTARUUSKILPAILU SEKÄ YHTEINEN ILTAJUHLA
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LIITON PUHEENJOHTAJAN PENKILTÄ

Elinvoimaa yhteistyöllä
Yhteistyö on lionstoimin-
nan elinehto ja voima – 
kaikilla järjestömme orga-
nisaatiotasoilla ja kaikissa 
yksiköissä. Käyttäkäämme 
tämä voimavara hyväksem-
me. Yhdessä saamme ai-
kaan enemmän. Toisiamme 
kannustamalla, auttamalla 
ja tukemalla selviämme niin 
helpoista kuin vaikeistakin 
tilanteista. Lyhyesti sanot-
tuna menestymme.

Edellä olevalla tekstillä aloi-
tin oman esittelyni Porin  
vuosikokouksessa 2013. 
Tätä olen myös pitänyt 
henkilökohtaisena teema-
nani kuluvalla kaudella. 
Vaikka yhteistyötä tehdään 
jokaisella paikkakunnalla, 
joissa on useampi klubi, 
haluan piiristänne nostaa 
erityisesti esimerkkinä Iisal-
men klubit. Heidän yhteis-
työnsä olen saanut tuntea 
henkilökohtaisesti.

Työelämä 2020 -hankkeen 
yhtenä kehittämisen pai-
nopistealueena on Luot-
tamus ja yhteistyö – suo-
malainen tapa toimia. Tätä 
voimme soveltaa suoraan 
lionstoimintaan. Menes-
tystarinoiden taustalla ovat 
avoimuus, keskinäinen ar-
vostus ja vastavuoroisuus 
niin liittomme ja piiriemme 
toimijoiden keskuudessa 
kuin klubien ja jäsenistön 
keskuudessa. Vastuullinen 
ja toisia huomioiva toimin-
tatapa näkyy myös toimin-
tamme palveluiden kehittä-
misessä.

Yhteistyön tärkeys koros-
tuu toimintojen muutosti-
lanteissa. Epäluottamuksen 
ilmapiiriin meillä ei ole va- 
raa. Käytännössä luotta-
muksessa on kyse anta- 
misen ja saamisen tasa-
painosta. Olemme valmiita 
antamaan parastamme, 

kun meitä kohdellaan odo-
tustemme mukaisesti.

Järjestömme vaikutuksis-
sa mainitaan haasteisiin 
vastaaminen. Kaikkien, niin 
paikallisten kuin kansainvä-
listenkin, haasteiden osalta 
reaktiomme on selvä: Me 
palvelemme. Vapaaehtois-
hankkeemme yhdistävät 
kaikki lionit paikallisesti, pii-
rikohtaisesti, moninkertais-
piirikohtaisesti sekä ympäri 
maailmaa. Työhömme ei lii-
ty ehtoja. Meitä eivät rajoita 
maanosat tai tietyt tehtä-
vät. Lionit auttavat missä, 
milloin ja miten vain voivat. 
Olemme sitoutuneet autta-
maan apuamme tarvitse-
via. Lions-tavoitteemme 
mukaisesti kannustamme 
palvelunhaluisia henkilöi-
tä työhön paikkakuntansa 
hyväksi ilman henkilökoh-
taista taloudellista hyötyä, 
sekä tehokkaaseen ja kor-
keat eettiset vaatimukset 
täyttävään toimintaan.

Kuluvan kauden Palvelutar-
jotin tarjosi ja tarjoaa edel-
leen klubeille ja jäsenistölle 
mahdollisuuden valita eri-
laisista aktiviteettivaihtoeh-
doista omaan toimintaansa 
parhaiten soveltuvia. Brän-
dimme mukaisesti meillä 
on ”Monta tapaa tehdä 
hyvää”. Ehkä palvelutarjot-
timella on ollut liian koros-
tetusti liiton palvelutarjon-
ta. Kyseessä on kuitenkin 
täysin klubien vapaaehtoi-
suuteen perustuva valinta. 
Klubin olemassa olevat ak-
tiviteetit ovat vähintäänkin 
yhtä arvostettuja kuin ulko-
puolelta tulleet.

Asetin kolme henkilökoh-
taista haastetta klubeille. 
Näistä yksi on Ratnapuran 
silmäsairaalan jatkoraken-
taminen. Kyseinen varain-
keräys on liitetty yhteen 
LCI:n Vuosisadan Haas-

teen kanssa. Klubi saa 
lahjoittamaansa 10 € kohti 
raportoida päämajaan yh-
den henkilön palvelun mai-
nitun haasteen näkövam-
maosuudessa. Haasteeni 
5 € / jäsen jatkuu kauden 
loppuun saakka. Summa 
voidaan lahjoittaa klubin 
aktiviteettitililtä. Tämä on 
pieni summa klubille, mutta 
sillä saavutetaan suuri apu 
tuhansille varattomille ihmi-
sille Sri Lankassa.

Suuri kiitos K-piirin lioneil-
le, puolisoille, kumppaneil-
le sekä kaikille kanssanne 
palvelutyössä hyvää teke-
ville. Pitäkää huolta toisis-
tanne, muistakaa toimin-
nassamme jatkuva hyvän 
tekeminen ja ennen kaik-
kea nauttikaa toistenne 
seurasta.

 

Jari Rytkönen
Suomen Lions-liiton

puheenjohtaja 2015-2016

kotiruokalounaalla
runsaasti salaatteja
sekä tuoreet leivät

ja kahvilasta
herkulliset leivonnaiset.

ILTALYPSYSTÄ
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FRISKI MYÖTÄST

Piirikuvernöörin mietteitä puolivälin krouvissa
Ensimmäinen vuosipuolis-
ko kuvernöörikaudesta on 
ollut klubivierailujen täyttä-
mä. Vierailut ovat kuitenkin 
tämän tehtävän parasta 
antia. Vierailuilla todella nä-
kee, kuulee ja kokee, kuin-
ka monta tapaa tehdä hy-
vää todella on.
On sanottava, että jokainen 
klubi on erilainen. Jokaisel-
la klubilla on henki, jonka 
ulkopuolinen vierailija aistii 
hyvinkin nopeasti. Minus-
ta klubien olisi aika ajoin 
syytä kartoittaa tuo henki, 
esimerkiksi piirikuvernöörin 
vierailun jälkeen. Minä olen 
omalta osaltani yrittänyt 
osittain tehdä sen kiittäes-
säni klubivierailusta. Kahta 
samanlaista kiitosta ei mi-
nulta ole lähtenyt.
Tuntemattoman sotilaan 
Hietasta siteeraten ’mää 
ole mahrottoma hämmäs-
tyny’, että klubit, jotka eh-
dottomasti kaipaisivat pi-
ristystä toimintaansa, eivät 
tartu mahdollisuuteen ottaa 
aktiivisia naisia klubin jäse-
niksi. Ennemmin annetaan 
klubin kuolla kuin työsken-
nellään hyvän asian puo-
lesta rinta rinnan naisten 
kanssa. Edelleen Hietasen 
ajatuksia siteeraten ’en 
aio menettää toivorikkautta 
millään tavalla’ tämän asian 
suhteen.
Vähintäänkin yhtä häm-
mästynyt olen miesleijo-
nien suhtautumisesta aja- 

tukseen naisklubista paik-
kakunnallaan. Vuosikym-
meniä sitten oltiin innolla 
perustamassa uusia klube-
ja, mutta nyt niiden, varsin-
kin naisklubien perustami-
nen, koetaan uhkaksi. Olen 
heittänyt haasteen K-piirin 
miesklubeille. Se joka on 
ensimmäisenä perusta-
massa uuden naisklubin, 
tulee merkittävällä tavalla 
palkituksi piirin vuosikoko-
uksessa Tahkolla.
Sydämeni asiaksi otin jo 
ennen kauden alkua Sri 
Lankan silmäsairaalapro-
jektin. Minusta se on suo-
malaisen lionstoiminnan 
näkyvin käyntikortti maail-
malla. Ja tuon ’käyntikor-
tin’ pihalla liehuu joka päivä 
Suomen lippu kertomas-
sa, että meidän pohjoinen 
lionsmaamme on tekemäs-
sä hyvää täällä kaukaises-
sa, köyhässä maassa.
Olen esittänyt toivomuksia 
klubeille klubivierailujemme 
jälkeen. Usein ne ovat liitty-
neet em. silmäsairaalan ra-
hoitukseen tai klubin jäsen-
määrän kasvattamiseen. 
Ilokseni olen voinut todeta, 
että toivomuksillani on ollut 
ainakin osittain taipumusta 
toteutua.
Kaikille K-piirin leijonille ja 
puolisoille esitän nyt mei-
dän yhteisen toivomuk-
semme. Tulkaa sankoin 
joukoin K-piirin vuosiko-
koustapahtumaan Tah-

kolle 23.4.2016. Tehdään 
siitä näyttävä tapahtuma, 
joka muistetaan vielä kiik-
kustuolissakin. Toivomme, 
että yhteisessä ilonpidossa, 
iltajuhlassa, meitä olisi täy-
si sali ja tunnelma katossa. 
Tunnelman virittäjät ovat ai-
nakin huippuluokkaa.
Olen ylpeä K-piiristä ja 
klubiemme saavutuksista. 
Aina on parantamisen va-
raa, mutta otsa rypyssä tätä 
palvelutyötä tehden ei voi 
pitkässä juoksussa seurata 
hyvää. Kunnioittakaamme 
toisiamme ja olkaamme 
vilpittömiä. Sillä tavoin me 
toimimme parhaalla mah-
dollisella tavalla Lions-peri-

aatteiden mukaisesti.
Kauden teemani ”Me 
teemme sen” saatteena 
on eräänlainen kolmiyhte-
ys: Innostus – Kannustus 
-Kiitos. Toivon, että olem-
me Ritvan kanssa saaneet 
aikaan edes pieneltä osin 
innostusta. Kun innostus 
on syntynyt, kannustuksel-
la on jatkettu. Ja lopussa 
kiitos seisoo, kuten tapana 
on sanoa.
Raumalaisittain toivotam-
me kaikille klubeille, K-piirin 
leijonille ja puolisoille ’friski 
myötäst’ loppukaudelle.

DG Hannu & kuver-
nöörskä Ritva

Taksi ✆ 044 362 4100
Timo Mankinen/Tipinikkari

Taksi, henkilökuljetukset

Autokorjaamo ✆ 045 357 6111 • Kuljetukset • Vaihtolava • Loka-auto
Hatunkiventie 33, 72100 Karttula

✆ 040 547 3542
www.ajorasti.fi
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TARJOLLA REIJO

Hyviä tavoitteita
Olen Reijo Lyttinen, syn-
tynyt Utajärvellä 66 vuotta 
sitten. Koulutukseltani olen 
metsätalousinsinööri.
Työurallani olen toiminut 
metsänhoidon neuvojana 
metsänhoitoyhdistyksessä. 
Puunjalostusteollisuutta 
olen palvellut puutavaran 
ostotehtävissä, ostosta/
kannolta tehtaalle. Pääosin 
kuitenkin olen toiminut yk-
sityisyrittäjänä puutavaran 
vientimarkkinointitehtävis-
sä. Tänä keväänä olen siir-
tymässä eläkkeelle.
Lionstoimintaan tulin mu-
kaan vuonna 1988 LC Keu-
ruu Karhunsoutajiin.
Nykyisin palvelen LC Kuo-
pio Päivärannan leijonis-
sa, jossa olen käynyt läpi 
melkein kaikki hallituksen 
virat mm. klubimestarina, 
sihteerinä 2 kautta, rahas-
tonhoitajana sekä presi-
denttinä. Piirihallituksessa 
olen toiminut sihteeri-ja 
presidenttikouluttajana. 
Muutosvalmentajakoulut-
tajana olen ollut apuna klu-
bien pidemmän tähtäimen 
suunnittelussa.

K-piirin piirisihteerinä olin 
kaudella 2011-2012.
Kolmena kautena olen ollut 
tuomarina valtakunnallises-
sa SKEBA-bändikisassa K- 
ja G-piirien osalta.
Lions Akatemian kurssin 
käyneille, kurssin suunnit-
telija ja vetäjä piirikuver-
nööri Timo Särkelä, antoi 
myös leikkimielisen arvoni-
men ”Savon Lions Akatee-
mikko”.
Varakuvernööriajat ovat ol-
leet mielenkiintoisia – aika 
ei ole tullut pitkäksi. Lähes 
joka viikko on ollut jotakin 
leijona-aktiviteettia. Ku-
vernöörikoulutus on vienyt 
myös monta viikonloppua 
Helsingissä tai muualla ym-
päri Suomea.
Olen myös tällä kaudella 
osallistunut vapaaehtoi-
seen RLLI-koulutukseen 
”Kehitä itseäsi”-johtajuus-
tietojen työpajaan.
Klubivierailut ovat osa va-
rapiirikuvernöörien tehtä-
vää. Ne ovat antaneet pal-
jon tietoa klubitoiminnasta. 
Kaikki klubit ovat erilaisia 
myös toiminnaltaan, vaik-

ka päämäärät ja tavoitteet 
ovat samat. On hienoa 
huomata, että klubi-illoissa 
on alettu kiinnittää huomio-
ta myös klubiviihtyvyyteen. 
Se on hyvä asia, sillä onhan 
tärkeää, että on mukava 
mennä klubitapaamisiin  ja 
aktiviteetteihin.
Puolisoni Pirjo on ollut vie-
railuilla myös mukana. Pii-
rin jäsenjohtajana hän on 
voinut samalla puhua piirin 
ja  valtakunnan jäsentilan-
teesta.
Vierailuilla olen myös pai-
nottanut klubiviihtyvyyden 
merkitystä. Kiitoksia kaikille 
klubeille, joissa olen saanut 
vierailla puolisoni kanssa 
2. ja 1. varapiirikuvernöö-
riaikanani. Meidät on aina 
otettu hyvin vastaan. Ko-
timatkalla on ollut sitten 
mukava keskustella klubi-
illasta ja sen tapahtumista.  
Olen myös saanut tutustua 
moniin mielenkiintoisiin ih-
misiin järjestössämme.
Puolisoni Pirjo Järvi on 
myös leijona ja piirimme 
ensimmäinen naispiiriku-
vernööri 2010-2011. Yhtei-
siin harrastuksiimme kuuluu 
luonnollisesti lionstoiminta, 
tykkäämme myös hiihdellä 
keväisillä hangilla, tanssia 
ja matkustella. Sieni- ja 
marjareissut ovat myös 
syyskesän ohjelmissa.
Olisi haasteellista alkaa 

ensi syksynä luotsaamaan 
K-piirin klubeja.  
Piirihallitus ja -kuvernööri 
ovat klubeja varten. Piirille 
on valmistumassa strate-
gia, joka antaa suuntavii-
vat pidemmän aikajakson 
suunnittelulle ja sitä tullaan 
päivittämään vuosittain.
Tulevina tavoitteina ovat:
Koulutuksen kehittäminen, 
viestinnän tehostaminen, 
piirin jäsenmäärän kohot-
taminen yli 1600 jäseneen, 
naisleijonien jäsenmäärän 
osuuden kasvattaminen, 
virkailijoiden saaminen pii-
rin tehtäviin ja kummien 
toiminnan aktivoiminen.
Toivon, että tavoitteeni 
ovat meille K-piirin leijonille 
yhteisiä. Yhdessä toimien 
pääsemme tavoitteisiin.
Vanha ja meille kaikille lei-
jonille tuttu tunnuslause 
”Me Palvelemme” velvoit-
taa meitä vielä parempiin 
haasteisiin auttamaan lap-
sia, nuoria, vanhuksia ja 
kaikkia vähäosaisia omalla 
paikkakunnalla, kansalli-
sesti ja kansainvälisestikin 
itse kunkin klubin resurssi-
en mukaan.
Piirikokouksessa huhti-
kuussa Tahkolla tavataan.

Terveisin
Reijo Lyttinen

piirikuvernööriehdokas

 

Laserleikkaus - Linssileikkaus - Kaihileikkaus

Tutustu palveluihimme   www.medilaser.fi
(Meillä puhelimeen vastaa aina asiantuntija.)

NÄET KYLLÄ ERON.

“Enää ei ole silmälasit hukassa ja mikä parasta,
tunnistan katsomosta ne katsoja jotka eivät 
naura repliikeilleni. Kiitos Medilaserin!”

ESKO ROINE
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TARJOLLA TUULA

1. varapiirikuvernööriehdokas Tuula Väätäinen
Hei vaan kaikille lehden lu-
kijoille. Tätä kirjoittaessani 
on kaudesta vielä puolet 
jäljellä. Paljon on ehtinyt 
tapahtua sen jälkeen, kun 
minut valittiin 2. varapiiriku-
vernöörin virkaan. Tuntuu 
kuin siitä olisi paljon pitem-
pi aika kuin puoli vuotta, 
toisaalta kuin se päivä olisi 
ollut eilen, vauhtia on riittä-
nyt. Olen onnellinen, että 
minut valittiin tähän tehtä-
vään, en ole katunut hetke-
äkään. 
Olenko saanut jotain ai-
kaan? Tätä pitäisi kysyä 
teiltä, piirimme leijonilta.
Olen saanut vierailla vii-
dessätoista klubissa. Tosi 
mielenkiintoista. Minusta-
tuntuu, että olen oppinut 
vierailuilla paljon. Nähnyt 
miten erilaisia meidän klu-
bit ovat. Jokainen klubilai-
nen tekee yhtä tärkeää työ-
tä omalla paikallaan. 
Meillä piirikuvernööritiimis-
sä on hyvä henki. Hannu on 
mies paikallaan. Tiimissä 
puhalletaan yhteen hiileen. 
Mielestäni tämä on edelly-
tys kehittää piirin toimintaa. 
Tässä kohtaa sitten muis-
tetaan, että piiri on klubeja 
varten. Kaikessa on aina 
parantamisen varaa. Miten 
kehitämme piirin ja klubien 
toimintaa? Siinäpä kysy-
mys. Kehittämisasioiden ei 
tarvitse olla ”maata kaa-
tavia”, vaan pieniä asioita. 
Esimerkiksi keksitään jokin 
uusi aktiviteetti. Omassa 
klubissani tämä toteutettiin 
siten, että päätettiin joulun 
alla leipoa kakkuja yksinäi-
sille vanhuksille. Pakattiin 
kakut nätisti ja laitettiin jou-
lukortti mukaan. Vanhukset 
olivat kiitollisia ja meillä oli 
hyvä mieli. 
Nyt klubeissa ja piireissä 
on virkailijavalintojen aika. 
Olen huolissani siitä, että 
esim. lohkonpuheenjoh-

tajan tehtäviin ei meinata 
saada hakijoita. Sanon ko-
kemuksen syvällä rintaää-
nellä, että kaikkia tehtäviä 
kannattaa hakea. Kun pää-
see johonkin tehtävään, se 
avaa näkemyksiä piirin-, 
liiton- ja kansainväliseen 
toimintaan. Tapaat tosi mu-
kavia ihmisiä ja opit koko 
ajan lisää lionstoiminnasta. 
Sitten kun virkailijat on va-
littu, kunnioitetaan päätök-
siä. Vaikka valittu henkilö 
ei olisi ”mieleinen”, ei ero-
ta klubista vaan ajatellaan, 
että homma kestää yhden 
vuoden ja sen jälkeen voi 
tulla henkilö, jonka kanssa 
kemiat kohtaavat. Sitoutu-
minen tarkoittaa myös sitä, 
että ei hätkähdetä pienistä. 
Ajatukset tuppaavat välillä 
jo ensi kauteen. Toivon, että 
minut valitaan 1. varapii-
rikuvernöörin virkaan. Jos 
näin käy, on hyvä, että on 
vielä yksi vuosi ikään kuin 
opettelun ja suunnittelun 
aikaa. Minun piirikuvernöö-
ritiimissäni on kolmetoista 
miestä, olen ainut nainen. 
No, se ei minua haittaa. 
Olen sen verran sitkeä, että 
K-piirin lippu pysyy korke-
alla. Yhden tiiminjäsenen 
mielestä minulla on justii-
namaisia otteita. ”Mistähän 
lie saanut päähänsä.” 
Edustan ylpeänä piiriä-
ni ja omaa klubiani. Tämä 
ei ole yhden ihmisen 
homma,vaan kaikki tarvit-
semme toisiamme tässä 
koko leijonatoiminnassa. 
Ottakaa rohkeasti yhteyttä 
näissä asioissa. Vahvempi-
na yhdessä. 
Hyvää kevättä kaikille leijo-
nille ja puolisoille. Sydämel-
lisesti tervetuloa runsain 
joukoin piirikokoukseen 
huhtikuussa 2016! 

Tuula Väätäinen 

Juankosken apteekki

Olemme muuttaneet: 
Huom. uusi sijaintimme virastotalolla:

Juankoskentie 13, 73500 Juankoski, puh. 017 612 014

Säyneisen Sivuapteekki palvelee ma–pe klo 9–15
Säyneisentie 11, 73770 Säyneinen, puh. 017 610 224

Palvelee ma–pe klo 9–18, la klo 9–14,
su ja juhlapyhinä klo 12–15
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2. varapiirikuvernööriehdokas Ritva Korolainen

Hei! Olen Ritva Korolainen 
ja ehdolla 2. varapiiriku-
vernööriksi. Miksi olen nyt 
tässä tilanteessa, huoli-
matta siitä, että olen tällä 
kaudella saanut rinnalla 
kulkijana nähdä ja kokea, 
mitä kaikkea kuvernöörin 
tehtäviin kuuluu? Siksi, että 
jos piirikuvernöörin tehtävä 
vaatii paljon, niin se myös 
antaa paljon. Joskus on 
raskasta, mutta koskaan ei 
ylivoimaista.
Syyskaudelle klubivierailuja 
oli lähes 30. Oli viikkoja, jol-
loin olimme tien päällä viite-
nä iltana peräjälkeen. Kaksi 
silmäparia tarvittiin tarkkai-
lemaan pimeitä tienpienta-
reita mahdollisten hirvien 
tms. varalta. Onneksi vain 
yksi jänis eksyi eteemme. 
Yleensä ajomatkojen aikana 
kävimme läpi aina sen illan 
klubivierailua tai aikataulu-
timme jo seuraavaa viikkoa. 
Näin kuski ei nukahtanut 
rattiin. Meillä oli lentävänä 
lauseena kotimatkalla: Ke-
retäänkö kymppi-uutisille 

kotiin? Aika harvoin eh-
dimme. Hannu on lupautu-
nut jatkossakin hoitamaan 
ajamishommat, sillä minun 
lyhyet jalkani eivät yletä 
Tellun (meidän matkailu-
automme) polkimille.
Mitä kaikkea klubitapaami-
set ovatkaan opettaneet? 
Ainakin sen, että jokainen 
klubi toimii omalla, par-
haaksi katsomallaan ta-
valla. Aktiviteetteja löytyy, 
laidasta laitaan, vain mieli-
kuvitus on rajana. Pääasia 
on, että toiminta tapahtuu 
leijonahengen mukaisesti.
Kansainväliset vuosikoko-
ukset Hampurissa ja Ho-
nolulussa osoittivat, kuinka 
maailmanlaajuinen lions-
järjestömme on ja millaiset 
voimavarat tällä järjestöllä 
on paremman maailman 
aikaansaamiseksi. Siksi 
toivoisin, että kaikilla olisi 
mahdollisuus edes ker-
ran elämässään osallistua 
kansainväliseen vuosiko-
koukseen. Kansainväliseen 
lionstoimintaan tutustuim-

me jo Thaimaassa, siellä 
viettämämme kahdeksan 
kuukauden aikana. Siitä 
olemme raportoineet aikai-
semmissa Savon Leijona ja 
Lion -lehdissä. 
Yhteisenä harrastuksena 
meillä on ennen kaikkea 
matkailu. Tellumme kanssa 
olemme kiertäneet Euroop-
paa, neljästä kuuteen viik-
koon, kohdaten kauniita ja 
mielenkiintoisia paikkoja. 
Kaukomatkojakin olemme 
harrastaneet. Kaikki muut 
mantereet olemme kolun-
neet, paitsi Australian ja 
Uuden-Seelannin, joista 
viimeksi mainittu on mei-
dän seuraava haaveemme.
Kotioloissa nautin ke-
sämökkimme Onnelan 
rauhasta, luonnon seu-
raamisesta, puuhailusta 
puutarhassa ja perennois-
sa. Meillä vierailevat oravat 
ja siilit, joille kaikille olem-
me antaneet omat nimet. 
Asumme lähes puoli vuotta 
Onnelassa ja käyn sieltä kä-
sin töissä pyörällä. Matkaa 
kertyy noin 15 km edesta-
kaisin. Eipä tarvitse punt-
tisalille lähteä työpäivän ja 
pyöräilyn jälkeen. Pulahdus 
raikkaaseen Kilpijärveen ja 
joka ilta lämpiävän saunan 
löylyt – se on siinä!
Kaikilla tulee olla haaveita, 
niin myös Leijona-työssä! 
Uskon vahvasti, että yh-
teisklubien ja naisjäsen-
ten määrää nostamalla 
saadaan K-piirin jäsenke-
hityksen miinusmerkki 

kääntymään plussalle. Sitä 
auttaisi myös muutaman 
uuden nais- tai yhteisklubin 
perustaminen K-piiriin.
Vuoden 1997 alussa olin 
mukana perustamassa LC 
Iisalmi Yläsavottaria. Meitä 
oli silloin 20 innokasta nais-
ta ympäri Ylä-Savoa, siitä 
myös klubimme nimi. Tänä 
päivänä olen klubimme ai-
noa perustajajäsen. Olen 
toiminut klubissa kaikissa 
muissa tehtävissä, paitsi 
sihteerinä. Ehkä sekin päi-
vä vielä koittaa. Olen saa-
nut klubiltani myös Melvin 
Jones Fellow -tunnustuk-
sen, jota arvostan suuresti. 
Piirihallituksessa olen toi-
minut lohkon puheen-
johtajana yhden kauden 
ja tällä kaudella vastaan 
100-vuotisteemoista – Ym-
päristö ja näkökyky sekä 
puoliso-ohjelmasta. Puoli-
soiden saaminen mukaan 
aktiiviseen toimintaan on 
toisaalta haaste, toisaal-
ta mahdollisuus. K-piirin 
klubeissa puolisotoiminta 
on pääsääntöisesti innos-
tavaa, mutta löytyy klube-
ja, joissa puolisotoimintaa 
ei ole lainkaan. Sen takia 
toivonkin hartaasti, että 
piirimme vuosikokoukseen 
osallistuisi mahdollisim-
man paljon puolisoita, jotta 
varsinkin iltajuhlastamme 
Tahkolla saadaan lämmin-
henkinen ja mieliinpainuva 
yhteinen leijonailta.

Tapaamisiin Ritva

TAKSI
MAUNO HUTTUNEN

VESANTO

Puh. 0400 671 802
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LIONS K-PIIRIN TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2014-2015

Suomen Lions-liiton arvot olivat 
pohjana K-piirin toiminnassa
PALVELUHALU, TALKOOHENKI, PAIKALLISUUS, LUOT-
TAMUS, IHMISLÄHEISYYS ja KANSAINVÄLISYYS

Kauden teemat
Kansainvälinen teema ”Strengthen the Pride – Vahvempa-
na yhdessä – Stärka stoltheten”
Kotimainen teema ” Palvelulla hyvinvointia – Välfärd gen-
om service”
Piirin teema ”Ole Leijona!”
Jäsenkasvu ja pito ”Ask one – Keep all  – Pyydä yhtä – 
Pidä kaikki”

Piirikuvernöörin katsaus
Toiminta piirin 60 klubeissa oli aktiivinen ja leijonahenki-
nen. Kauden aikana piirikuvernööri ja varapiirikuvernöörit 
vierailivat piirin kaikissa klubeissa. Uutuutena tiedottami-
sessa käytettiin Youtubessa julkaistu Piirikuvernöörin kuu-
kausittainen videotiedote. Videotiedottamaista eivät muut 
Suomen (eikä ehkä muun lionsmaailman) piirit käyttäneet. 
Erityisiä ilon aiheita olivat hyvä tulos Nenäpäiväkeräykses-
sä sekä piirin aktiivinen osallistuminen Kiitos Veteraanit! 
-palveluaktiviteetteihin. Jäsenkasvu ja pito ”Ask one – 
Keep all – Pyydä yhtä – Pidä kaikki” -kampanja oli tär-
keimpiä asioita, siinä onnistuttiin kohtalaisesti, erityisesti 
LC Vesannon 9 uuden jäsenen saaminen oli kauden ko-
hokohtia. LC Haukivuori siirtyi kauden päättyesä D-piiriin, 
perusteena kunnan yhdistyminen Mikkelin kaupunkiin. 
Viimeisen tilaston mukaan piiri pääsi jäsenmäärän kehi-
tyksessä ensimmäistä kertaa vuosikausiin kasvuun. Tästä 
suuri ansio lankeaa muutamalle aktiiviselle klubille, jotka 
lisäsivät jäsenmääräänsä reilusti. Samoin ennakkoluu-
lottomat klubit muuttuivat yhteisklubeiksi. Piirin alueella 
yhteisklubien määrä on kasvanut muutamassa vuodessa 
neljästä kahdeksaantoista. Vierailut eri klubeissa olivat 
mieluisia tehtäviä. Useat klubit olivat erittäin vireitä, jois-

sakin oli vaikeuksia, mutta oli ilahduttavaa havaita, että 
vaikeuksista noustiin tarmokkaalla työllä. Luonnollisesti 
sydäntä lämmitti uusien tuulien omaksuminen ja rohkeasti 
aloitettu klubien uudenaikaistaminen, joka jatkuu. Ilonai-
heita antoivat luonnollisesti LC Vesanto, LC Vehmersalmi 
ja LC Muurame, jotka ottivat rohkeasti runsaasti uusia  jä-
seniä, erityisesti naisia. Nuori naisklubi LC Kiuruvesi Hel-
miina antoi erittäin valoisan kuvan naisten aktiivisesta ja 
iloisesta toiminnasta.

Piirin hallinto ja organisaatio
Piirikuvernööri (DG) Pekka Seppä (Seija), LC Jäppilä

1. Varapiirikuvernööri (1. VDG) Hannu Nyman (Ritva Koro-
lainen), LC Iisalmi Koljonvirta

2. Varapiirikuvernööri (2. VDG) Veikko Laitinen (Eija),
LC Kangasniemi, 30.11.2014 saakka

2. Varapiirikuvernööri (2. VDG) Reijo Lyttinen (Pirjo Järvi) 
LC Kuopio Päiväranta, 1.12.2014 alkaen

Piirisihteeri/rahastonhoitaja (CS-CT) Arto Sepponen,
LC Pieksämäki Keskus

Kunnia, IPDG ja merkkipäivät pj. Onni Piippo (Eija Lyytikäi-
nen), LC Iisalmi Porovesi

Internet ja tietotekniikka pj. Esa Utriainen (Tiina),
LC Kuopio

Savon Leijona pj. Airi Leskinen (Pekka), LC Iisalmi Yläsa-
vottaret

Jäsenohjelmajohtaja (GMT) pj. Pirjo Järvi (Reijo Lyttinen), 
LC Iisalmi Yläsavottaret

Koulutusjohtaja (GLT) pj. Hannu K. Halonen (Eija),
LC Kuopio Kalakukko

Muutosvalmentaja pj. Reijo Lyttinen (Pirjo Järvi),
LC Kuopio Päiväranta

Lions Quest, Rauhanjuliste pj. Anita Hakaoja (Rainer),
LC Kuopio Päiväranta

Nuorisovaihto pj. Hannu Järvinen (Salme Hellberg),
LC Pieksämäki Mlk

Vastuu on minun, Koulukaveri pj. Sari Laine (Marko),
LC Iisalmi Yläsavottaret

Leot pj. Pekka Saarikko, LC Rautalampi Malvi

Skeba pj. Riitta Lyytinen (Antti), LC Kuopio Siskotyttö

Kiitos Veteraanit pj. Pekka Leskinen (Airi), LC Iisalmi
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Varainkeruu pj. Urho Karhu (Seija), LC Rautalampi Malvi

ARS-säätiö, adressit ja kortit pj. Martti Törrönen (Ritva), 
LC Rautalampi

LCIF ja Melvin Jones pj. Pekka Järvelä (Leena), LC Kuopio 
Päiväranta

Sri Lankan ystävät pj. Pekka Saarikko, LC Rautalampi 
Malvi

Liikuntatoimi pj. Jorma Väänänen (Arja), LC Nilsiä Syvä-
rinseutu

I ALUE pj. 1. VDG Hannu Nyman

1. LOHKO, pj. Matti Pitkänen (Lea), LC Vieremä

2. LOHKO pj. Hillevi Kärkkäinen, LC Iisalmi Yläsavottaret

3. LOHKO pj. Rauno Ovaskainen, LC Rautavaara

II ALUE pj. 1. VDG Hannu Nyman

1. LOHKO pj. Mikko Stranius (Merja), LC Keitele

2. LOHKO pj. Markku Asikainen, LC Karttula

III ALUE pj. 2. VDG Veikko Laitinen /
2. VDG Reijo Lyttinen

1. LOHKO pj. Lauri Osmala (Riitta)

2. LOHKO pj. Kaarlo Hiltunen (Aino), LC Säyneinen

IV ALUE pj. 2. VDG Veikko Laitinen /
2. VDG Reijo Lyttinen

1. LOHKO pj. Jouni Sikanen, LC Jäppilä

2. LOHKO pj. Reijo Arovaara (Leena), LC Leppävirta
Unnukka

Piirihallituksen kokoukset, piirin 
vuosikokous ja vuosijuhla
Piirihallitus piti kauden aikana 5 kokousta.

5.9.2014 Sähköpostikokous

18.10.2014 Koljonvirran Camping & Catering, Iisalmi

14.12.2014 Lomakeskus Lohimaa, Tervo

28.2.2015  NESTE Matkus, Kuopio

18.4.2015  Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki

 Piirikokous ja vuosijuhla

Piirin tapahtumat
6.9.2014 Lions Foorumi, Pohjois-Savon opisto, Kuopio

16.11.2014 Lions Brändi -koulutus 4 piirin voimin, Seuro-
jentalo, Pieksämäki

10.1.2015 Melvin Jones -juhlalounas, Iso-Valkeinen, Kuopio

15.3.2015 Puolisopäivä yhdessä G-piirin kanssa, Nyrölän 
Kallioplanetaario, Jyväskylä

28.3.2015 Leijonanaiset laineilla Naisten risteily

28.4.2015 Valmennus tuleville klubien virkailijoille (I ja II 
alue), Pohjois-Savon opisto, Kuopio

29.4.2015 Valmennus tuleville klubien virkailijoille (III ja IV 
alue), Pohjois-Savon opisto, Kuopio

Palkitsemiset
Suomen Lions-liiton myöntämät 
ansiomerkit ja tunnustukset
I-ruusukkeen ansiomerkit
Hannu K Halonen, LC Kuopio Kalakukko, pitkäaikainen 
koulutusjohtajan tehtävän hoito

Sari Laine, LC Iisalmi Yläsavottaret, pitkäaikainen Koulu-
kaveri- ja Vastuu on minun -aktiviteettien hoito

Riitta Lyytinen, LC Kuopio Siskotyttö, Skeba-aktiviteetin ja 
yhteisen kilpailun K- ja H-piirien kanssa hoito

Jorma Väänänen, LC Nilsiä Syvärinseutu, pitkäaikainen 
Liikuntatoimen, mm ”Huhki Hikeen” -haastekampanjan 
hoito

Hillevi Kärkkäinen,LC Iisalmi Yläsavottaret, erityinen pa-
nos lohkon puheenjohtajana

Tuula Väätäinen, LC Varkaus Justiina, upeasti hoidettu 
Nenäpäiväkeräys

Ari Parviainen, LC Lapinlahti, klubin uudelleen käynnistä-
minen ja kolmen uuden jäsenen saaminen

Lauri Osmala, LC Kuopio Kallavesi, tarmokas lohkon pu-
heenjohtajana toimiminen

Juha Puttonen LC Vesanto, vaativien klubiprojektien joh-
taminen ja 9 uuden jäsen saaminen

Kyösti Tolvanen, LC Kuopi Päiväranta, aktiivinen toiminta 
klubin hyväksi

Seppo Moilanen, LC Iisalmi Koljonvirta, pitkäaikainen uu-
tisten lukeminen näkövammaisten äänilehteen

Risto Ryhänen, LC Iisalmi Koljonvirta, pitkäaikainen uutis-
ten lukeminen näkövammaisten äänilehteen

Hannu Vierola, piirikuvernööri käytti mahdollisuutta antaa 
myös järjestön ulkopuoliselle hänen ansiokkaasta toimin-
nastaan lasten terveyden hyväksi häkämittarien käyttämi-
seksi odottavien äitien neuvolakäynneillä. Iisalmen alueen 
klubit ja kunnat ryhtyivät hankkimaan häkämittareita äi-
tyisneuvoloihin.

Liiton ansiotähti
Airi Leskinen, LC Iisalmi Yläsavottaret, Savon Leijona -leh-
den toimittaminen
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Pekka Leskinen, LC Iisalmi, Kiitos Veteraanit! -aktiviteetin 
hoito

PIP Te-Sup Leen palkinto
LC Vesanto sai jäsenmääränsä kasvattamisesta 13 jäse-
nestä 22 jäseneen yhden kauden aikana.

Piirikuvernöörin myöntämät ansio-
merkit ja tunnustukset
Aluepuheenjohtajien merkit:
Hannu Nyman, LC Iisalmi Koljonvirta

Reijo Lyttinen, LC Kuopio Päiväranta

Lohkon puheenjohtajien merkit:
Matti Pitkänen, LC Vieremä

Rauno Ovaskainen, LC Rautavaara

Mikko Stranius, LC Keitele

Markku Asikainen, LC Karttula

Kaarlo Hiltunen, LC Säyneinen

Jouni Sikanen, LC Jäppilä

Reijo Arovaara, LC Leppävirta Unnukka

Piirisihteeri-rahastonhoitajan palkinto:
Arto Sepponen, LC Pieksämäki Keskus

Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto:
Leena Pietikäinen, LC Kiuruvesi Helmiina

Sri Lankan Lions -ystävät
Sri Lankan Ystävien -seuran jäsentilanne piirissämme on 
helmikuun tasolla: 18 henkilöjäsentä ja 4 klubia.

Leo-Klubi
Leo-klubin perustaminen on edelleen haaveissa mukana.

Arne Ritari Säätiö
AR-adresseja hankki 24 klubia yhteensä 475 kpl.

Lions-ritarin arvo myönnettiin seuraaville ansioituneille lei-
jonille:

Lion Osmo Korhonen, LC Nilsiä Syvärinseutu

Lion Teuvo Voutilainen, LC Tuusniemi

Lion Vesa Pakarinen, LC Iisalmi

Lion Jouko Markkanen, LC Suonenjoki Soittu.

Säätiö jakoi apurahoja kaudella K-piirille 7.592 €, jotka 
kohdistuivat Kiitos Veteraanit!  -kampanjaan. 

Lions Quest -toiminta
Iisalmessa järjestettiin Lions Quest Elämisentaitoja -in-
foilta tiistaina 7.10.2014. Quest-tietouttaan päivittämään 
oli saapunut runsaasti yläsavolaisia leijonia. Liiton Quest 
-työryhmän puheenjohtaja Osmo Harju kertoi koulutus-
ohjelman tilanteesta ja valotti Questin tulevaisuuden nä-
kymiä. Nuorisojohtaja Jukka Isotalo käsitteli Vastuu on 
meidän (VOM) -aktiviteettiä ja Quest-kouluttaja Sirpa 

Kanniston opastamina päästiin kokemaan toiminnallisia 
Quest-tuokioita, joista osallistujat olivat innoissaan. Lei-
jonat kiittivät illan antia erityisen tarpeelliseksi ja kiinnosta-
vaksi. Tämän Quest-tapahtuman innoittamina Iisalmessa 
päätettiin järjestää seuraavalla kaudella erityiskurssi nuo-
risovalmentajille.  Suurkiitos lohkon puheenjohtaja Hillevi 
Kärkkäiselle yhteistyöstä ja Lions Quest  -tietouden lisää-
misestä alueella.

3.-4.11.2014 Lions Quest -peruskoulutus Kuopiossa, 
opettaja Sirpa Kannisto

Osallistujia oli 20, joista 2 varhaiskasvattajaa, 13 alakoulun 
opettajaa ja 5 yläkoulun opettajaa.

Klubit, jotka tukivat opettajien osallistumista kurssille:

LC Kuopio Canth (2), LC Kuopio Kalakukko (1), LC Kuopio 
Päiväranta (1), LC Juankoski (2), LC Suonenjoki Soittu (2), 
LC Siilinjärvi Tarina (2), LC Kuopio (1), LC Siilinjärvi (4), LC 
Siilinjärvi Sandels (1), LC Siilinjärvi Kassarat (1), lisäksi Kiu-
ruveden kaupunki (3).

9.-10.3.2015 Lions Quest -peruskoulutus Kuopiossa.

Ilmoittautuneita oli 14, mutta tilaisuus peruttiin liian pienen 
osallistujamäärän vuoksi.

Rauhanjulistetoiminta
Rauhanjulistekilpailuun K-piiristä osallistui seitsemän työ-
tä. Piirin voittajatyön oli tehnyt Anu Hakkarainen Kuopion 
Kettulan koulusta. Piirin palkinto, 100 euroa ja ”sponsori-
klubin” LC Kuopio Päivärannan 50 euroa sekä voittajatyö 
kehystettynä luovutettiin Anulle koulun kevätjuhlassa. 
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Punainen Sulka
Valmistelut Punainen Sulka -tapahtumaan aloitettiin kau-
den 2015 aikana.

K - Piirissä piirikoordinaattorin tehtävää hoitaa PDG Urho 
Karhu

1 alueen koordinaattori Onni Piippo LC Iisalmi Porovesi  

2 alueen koordinaattori Jyrki Viitanen LC Karttula

3 alueen koordinaattori Mauri Huttunen LC Päiväranta

4. alueen koordinaattori Raija Fingeroos LC Varkaus Jus-
tiina

Nenäpäiväkeräys 2014
Nenäpäiväkeräys meni piirimme alueella erittäin hyvin, 
41 klubia osallistui keräykseen ja parhaiten keräsi 
LC Kiuruvesi Niva 1.352,30 euroa sekä LC Kuopio Päi-
väranta 1.239,24 euroa. Piirin keräystulos oli yhteensä 
14.711,77 €. Nenäpäivän kampanjapäällikkönä toimi Tuula 
Väätäinen, LC Varkaus Justiinat

SKEBA – Nuorten bändiskapa
Kuopiossa toteutettiin H- ja K-piirien yhteinen karsintakil-
pailu 15.3.2015 Piirien skabavastaavina toimivat K – piiris-
tä Riitta Lyytinen, Lions Club Kuopio Siskotyttö ja H-piiris-
tä piirikuvernööri Jouko Hirvonen, Lions Club Outokumpu 

KAUSI 2014-2015

Kupari. Kisaan osallistuvat bändit tulivat Kuopiosta, Var-
paisjärveltä, Valtimosta, Riistavedeltä, Savonlinnasta ja 
Varkaudesta. 

Kaksi jatkoon päässyttä bändiä erottui selkeästi joukosta, 
joten tuomariston päätös jatkoon menijöistä oli selkeä ja 
yksimielinen. Sotkamon loppukilpailuun valittu Four-bar 
system Savonlinnasta hurmasi tuomarit ammattimaisella 
otteella, varmalla esiintymisellä ja valmiilla soundilla. Toi-
nen loppukilpailuun valittu oli punk-bändi Blind Alley Var-
paisjärveltä. Heidän vahvuus oli valloittavassa tyttöenergi-
assa ja taitavassa soitossa. Tämän bändin oma kappale 
sai tuomaritkin hyräilemään. Molemmat bändit esittivät ki-
sassa valloittavalla omaperäisellä tyylillään myös itse teke-
miään kappaleita, mikä oli hieno asia. Molemmat jatkoon 
päässeet kilpailijat palkittiin Viking Musiikin lahjakortilla. 
Kunniamaininnan sai Bowden Road bändi Kuopiosta. 

KIITOS VETERAANIT!
-palveluaktiviteetit
K-piirin 60 klubista 26 on osallistunut hankkeeseen. Mu-
kana on ollut 298 leijonaa ja aktiviteettiin raportoitu lähes 
1000 tuntia. Valtakunnan tasolla piirimme sijoittuu kes-
kivaiheille, joten parannettavaa on vielä huomattavasti. 
Lisäksi tulee muistaa, että vaikka liiton tasolla hanke on 
päättynyt, on selvää, ettei apua pidä katkaista siihen, vaan 
sitä on jatkettava ”viimeiseen iltahuutoon” saakka.
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Mistä kaikki alkoi
Vuonna 1955 Kuopion tori 
oli jo ”muailman napa”.  
Kaupattiin perunoita, ka-
lakukkoja ja koritavaraa, 
aivan niin kuin nykyäänkin. 
Elettiin idyllisissä, vetoisis-
sa ja ahtaissakin puutalo-
kortteleissa, oltiin tiiviisti 
tekemisissä naapuruston 
kanssa, kaikki tiesivät kaik-
kien asiat. Kuopio oli hy-
vää vauhtia toipumassa 
sota-ajoista ja monenlaista 
yritteliäisyyttä kaupunkiim-
me virisi. Oli vanhastaan 
Hallmania, Saastamoista, 
Raninia ja uusina työllis-
täjinä Essilää, Turoa ja Te-
naa. Kauppoja oli kaikil-
la kulmilla, lihat ostettiin 
lihakaupasta ja sekatavarat 
sekatavarakaupasta. Siinä 
yritteliäisyyden ilmapiirissä 
herrojen torikeskusteluissa 
innostuttiin myös aivan uu-
desta ajatuksesta: lionstoi-
minnan aloittamisesta Sa-
vossa. Tosin silloin ei oikein 
tiedetty, mistä oli kysymys. 
Toimintaa aluksi pidetiin 
”isojen poikien partiotoi-
mintana”.
LC Lahden lionsveljien ja 
Hallmanin kauppahuoneen 
liikemiesten suhteet olivat 
alkusysäys Kuopion klubin 
perustamiselle. Perusta-
jajäseniä olivat ensimmäi-
nen presidentti Ilmari Kok-
konen, Eero Haara, Aarre 
Rautakoski, Timo Tanska-

Lions Club Kuopio – Savon ensimmäinen 60-vuotias
nen ja Mikko Tikanoja. Jo 
perustamiskokouksessa 
30.5.1955 oli mukana kym-
menkunta jäsentä ja saman 
tien valittiinkin kymmenen 
jäsentä lisää. Kiinnostusta 
yhteiseksi hyväksi toimi-
miseen siis on ollut alusta 
asti. Perustettiin keilaseu-
ra Kolaus, partiolippukun-
ta Leijonatytöt ja hankittiin 
palokuntajuhlien tuotolla 
kaupungin teatteriin esirip-
pu.
Vaikka klubi on alueemme 
vanhin, niin se ei ole näi-
vettynyt jäsenmäärän ja 
aktiviteettien suhteen. Pel-
kästään viime vuonna klu-
biin liittyi 6 uutta jäsentä ja 
kaksi uutta odottaa ”kyntti-
löiden” sytyttämistä. Tule-
vaisuus näyttää hyvältä.

Itse juhla
Juhla aloitettiin muista-
malla poismenneitä veljiä 
Kuopion vanhalla hauta-
usmaalla. Uutta henkeä 
nostettiin heti iltatilaisuu-
den aluksi kahden uuden 
veljen vastaanotolla klubin 
presidentti Leif Saleniuk-
sen toimesta. Lions-liiton 
tervehdyksen tilasuuteen 
toi edellinen puheenjohtaja 
IPCC Tuomo Holopainen, 
joka ei vähätellyt juuriaan 
alueelle.
Leijonahenki kajahti ker-
rankin kunnolla kaikilta 
luoden samalla syvän juh-

lahengen. Juhlan huipen-
nus oli kuitenkin klubimme 
juhlakantaatti, joka esitet-
tiin ensi kertaa 20 vuotta 
sitten. Silloin tuon sävelsi 
Jouni Kuronen Lasse Tu-
rusen tekstiin, joka kertoi 
klubin historiasta. Nyt pai-
kalla olivat alkuperäisistä 
esittäjistä säveltäjä Jouni 
Kuronen, muusikko Esko 
Hartikainen, tuomiorovasti 
Ilpo Rannankari. Poismen-
nyttä Lasse Turusta tuurasi 
Ilpon poika Johannes Ran-
nankari. Tuo esitys loi sen 
oikean juhlan tunnun, sillä 
ammattitaitoisen esityksen 
kuultuaan ei voi muuta kuin 
hiljentyä.
Lasse Turunen muistetaan 
myös Suomen Lions liiton 
ensimmäisen kansainvä-
lisen aktiviteetin liikkeel-
le laittajana silmäklinikan 
perustamiseksi Equadorin 
Quitoon klubin tukema-
na. Ilman hänen suurta 

panostaan homma ei olisi 
toteutunut. Vanhat aktivi-
teetit, kuten sinapin keitto, 
tukkinipun painon arvaus 
vappuna ja rahankeräys 
pyramidien kautta ovat 
edelleen klubin selkäranka 
varainhankinassa. Vanha 
on voimissaan!

Huomionosoitukset
Ritareiksi juhlassa lyötiin 
veljet Eero Wetzell ja Mat-
ti Martikainen. Vuoden 
Leijonaksi palkittiin Lauri 
Huittinen. 50-vuotisesta 
taipaleesta ja 100 % osal-
listumisesta kokouksiin 
huomioitiin Erik Ongelin. 
Huikean ohjelman takana 
olivat veljet Erkki Lampai-
nen ja Ilkka Hiltunen juhla-
toimikunnasta.

Teksti:
Eero Wetzell

tilaisuuden juontaja
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LC Pieksämäki Pieksättäret vietti kymppijuhlia
Pieni ja pirteä LC Pieksä-
mäki Pieksättäret juhlisti 
26.9.2015 ensimmäistä 
kymppitaivaltaan kirkkaana 
syksyisenä päivänä Piek-
sämäen Lomapirtillä. 
 Presidentti Pirkko Haap-
saari kiitti aluksi avauspu-
heessaan erityisesti klubin 
puuhamies Ismo Lainetta 
LC Suonenjoki Soitusta ja 
LC Varkaus Justiina -kum-
miklubia, että 9.5.2005 pe-
rustetun klubin 10-vuotis-
taivalta voitiin nyt juhlistaa. 
Klubin Charter Night vietet-
tiin Lomatriolla 26.8.2005.
 Haapsaari kertoi, että 
Pieksättärien ryhmä on to-
teuttanut varainhankintaa 
ahkerasti myyjäisillä eri ta-
pahtumissa, kuten Syysku-
hinoissa sekä joulukadun 
ja kesäkauden avajaisissa. 
Palveluaktiviteetteina on 
toteutettu jo perinteisiksi 
muodostuneet jouluhiljen-
tyminen Ristikiven kirkossa 
Partaharjussa ja äitienpäi-
vätapahtuma. Lisäksi jatkoa 
on jo toivottu eri tahojen 
kanssa yhteistyössä jär-
jestetyille perheleiripäivälle 
ja Lottaperinneyhdistyksen 
jäsenten virkistyspäivälle. 

 K-piirin piirikuvernööri 
Hannu Nyman toi Suomen 
Lions-liiton terveiset juh-
laan. Kunnia ja PDG Pekka 
Seppä LC Jäppilä jakoi an-
siomerkit. 
10-v. perustajajäsen chev-
ronit saivat Pirkko Haap-
saari, Leena Järvisalo, Ulla 
Kari, Irmeli Lamminpää ja 
Helena Saavalainen sekä 
10-v. chevron-merkin Anja 
Tarvainen.
 Juhlassa lion Urho Kar-
hu (LC Rautalampi Malvi) 
muisteli klubin perustamis-
ta. Onnittelemaan oli saa-
punut kummiklubin lisäksi 
lähiseudun LC-järjestöjen 
edustajat.
 Juhlapuheiden ja muiste-
lujen välissä kuultiin myös 
huumorilla höystettyä mu-
siikkia ja Kööhän akan ru-
noteatteri.
 Lämpimistä sanoista ja 
onnitteluista sekä runoista 
kiittäen on voimaantuneina 
hyvä aloittaa uusi toiminta-
kymmen.
 Huomionosoitukset on oh-
jattu paikallisille lapsille ja 
nuorille.

Pieksättärien joulu-

hiljentyminen
 Perinteinen, jo kymmenes 
LC Pieksämäki Pieksättä-
rien järjestämä jouluhiljen-
tyminen Partaharjun Ris-
tikiven kirkossa sai jälleen 
pieksämäkeläiset liikkeelle. 
”Maailman korkeimpaan 
kirkkoon” saapui runsaat 
300 osanottajaa kynttilä-

Pieksättärien jäsenet vas. Helena Saavalainen, Sirpa Heis-
kanen, Anja Tarvainen, Ulla Kari, Pirjo Riipinen, Tuula Ahti-
ainen, Leena Järvisalo, Pirjo Hynninen, Sirpa Savolainen ja 
Pirkko Haapsaari 10-vuotisjuhlassa.

polkua pitkin illan pimettyä.  
Metsäkirkossa, avotaivaan 
alla, jouluhartauden piti ro-
vasti Heikki Holopainen 
ja Lucia-neito avustajineen 
esiintyi. Tilaisuuden jälkeen 
Pieksättäret tarjosivat me-
hua ja pipareita. Vapaaeh-
toinen tuotto kerättiin piek-
sämäkeläisille nuorille.

Pirjo Riipinen

Kruunupäinen Lucia, Rosa-Maria Raitio, ja airuet Vilma 
Tarkiainen ja Sini Liimatainen (takana) toivat valoa pimeään 
iltaan 15.12.2015 pidetyssä jouluhiljentymisessä, jonka toi-
mitti rovasti Heikki Holopainen (vas.). Kuva Sirpa Savolai-
nen.
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LIONS QUEST

Lions Questia urheiluvalmentajille
AIRI LESKINEN
Iisalmi Yläsavottarien Tur-
vallinen tulevaisuus -toi-
mikunnan vetäjä Hillevi 
Kärkkäinen teki todella 
mahtavan työn organisoi-
dessaan Lions Quest -kou-
lutuksen urheiluseurojen 
valmentajille.
- Olemme jo useina vuosina 
yrittäneet saada iisalmelai-
sia opettajia koulutukseen 
mukaan, useimmiten lai-
hoin lopputuloksin. Sitten 
eräs klubilaisemme ehdotti, 
että otetaan koulutukseen 
joku muu nuorten kanssa 
toimiva taho. Niin sitten 
keksimme urheiluvalmen-
tajat. Vuoden verran siinä 
sain töitä tehdä, että tar-
peellinen määrä koulutuk-
seen osallistujia oli kasas-
sa, kertoilee Hillevi.
Nuorten käsitteleminen ja 
kannustaminen ei ole help-
poa eikä valmentajilla heti-
kään aina ole kasvatuksel-
lista taustaa.
- Aloitin yhteydenpidon 
kouluttajiin jo ollessani 
edellisellä kaudella alueel-
lamme lohkarina. He rupe-
sivat miettimään, minkälai-
nen koulutus järjestettäisiin. 
Myös klubit piti saada si-
toutumaan hyvissä ajoin, 
koska rahoitus oli otettava 
huomioon seuraavan kau-
den budjetissa. Mukaan 
lähti neljä iisalmelaista klu-

bia, kiuruvetinen naisklubi 
Helmiina sekä Siilinjärveltä 
yksi klubi. Koulutettavia oli 
kaikkiaan 19 koko kurssin 
ajan.
Pilottimainen urheiluval-
mentajien Lions Quest jär-
jestettiin syksyllä Iisalmes-
sa. Koulutus toteutettiin 
kahtena iltana eri viikoilla 
kolmen ja puolen tunnin 
jaksoissa. Pilottimaiseksi 
koulutusta voi hyvällä syyl-
lä kutsua, koska vastaa-
vanlainen urheiluseuroille 
järjestettävä oli toteutettu 
vain kerran Riihimäellä, 
missä koulutettiin yhden 
jääkiekkoseuran juniorival-
mentajia.
- Kouluttaja Ulla Sirviö-Hyt-
tinen kehui kurssia todella 
monipuoliseksi, koska kou-
lutettavia oli niin monilta 
eri urheilusektoreilta. Heil-
lä kaikilla on erilaiset tavat 
valmentaa ja hoitaa asioita. 
Kun he ryhmätöissä kertoi-
vat omia juttujaan, se oli an-
toisaa kaikille, koska asiaa 
ja ideoita tuli niin monesta 
eri vinkkelistä. Mukana oli 
valmentajia jalkapalloseu-
roista, jääkiekosta, naisvoi-
mistelusta ja pesäpallosta. 
Ei niitä varmasti samalla 
tavalla luotsata eteenpäin, 
mietiskelee Hillevi Kärkkäi-
nen koulutuksen jälkeen.
Hillevin toiveena on, että 
jos vastaavanlaisia koulu-

tuksia jatkossa järjestetään 
jollakin alueella, pitää sitou-
tumista olla hyvissä ajoin, 
myös ylemmältä taholta 
piirikuvernööristä lähtien. 

Valmentajien
koulutus jatkuu
Lions Quest -pääkoulutta-
ja Ulla Ulla Sirviö-Hyttinen 
kertoo, että valmentajien 
koulutusta jatketaan.
- Riihimäellä on koulutet-
tu jääkiekkovalmentajat 
ja Karvialla on koulutus 
maaliskuussa. Nyt markki-
nointi on aloitettu suoraan 
seuroille Valon kautta ja 
markkinoinnin tueksi on vi-
deo, jossa koulutustamme 
suosittelevat jääkiekkoval-
mentaja Jukka Jalonen ja 
pesäpalloilija Jani Komu-
lainen. Suunnitelmissa on 
myös Norjan ja Ruotsin 
kanssa yhteinen ohjekirja 
valmentajille, kunhan LCIF-
rahoitus varmistuu, kertoo 
Sirviö-Hyttinen.

Ulla Sirviö-Hyttinen pitää 
leijonien apua koulutuksis-
sa erittäin merkittävänä, 
koska seuroilla ei usein-
kaan ole rahaa. 
- Iisalmessa koulutetut 
olivat erittäin tyytyväisiä 
siihen, että koulutettavia 
oli yli seurarajojen. Moni-
en eri mielipiteiden kautta 
koulutukseen tuli syvyyttä 
ja kaikki oppivat toisiltaan 
uusia tapoja. Valmentajil-
la yleensäkin on aina hyvä 
tahto, mutta lasten kanssa 
työskentelyssä on puuttei-
ta. Koulutuskonseptimme 
on todellakin hyvä ja sitä 
kehitetään edelleen. Val-
mentaja on todella tärkeä 
henkilö lapsen ja nuoren 
elämässä, joskus jopa se 
ainoa kiinnekohta. Hyvän 
valmentajan avulla nuori 
kokee itsensä tärkeäksi ja 
arvostetuksi. Itse kasva-
tustyötä koulumaailmassa 
tehneenä ja kolmen teinin 
äitinä tunnen tämän koulu-
tusprojektin itselleni erittäin 
tärkeäksi ja läheiseksi, ki-
teyttää Sirviö-Hyttinen.

Iisalmelaisia leijonia seuraamassa ensimmäisen koulu-
tusillan tapahtumia. Vasemmalta Paula Oksman ja Hillevi 
Kärkkäinen Yläsavottarista, Aimo Saloranta Iisalmi-klubista 
vastapäätään Onni Piippo Porovedestä ja Vesa Pakarinen 
LC Iisalmesta.

Ulla Sirviö-Hyttinen kouluttamassa urheiluvalmentajia Ii-
salmessa syksyllä 2015.
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ARNE RITARI SÄÄTIÖ

K - piirin ARS – toimikunta kaudelta 2014 – 2015
Säätiön tarkoitus on edistää ja tukea suomalaista lionstyötä.

Säätiö on perustettu KVN:ssa 15.2.1986 ja nimeksi hyväk-
syttiin Arne Ritari -säätiö.
Arne Ritari -säätiö viettää tällä toimintakaudella 30-vuotis-
juhlaa, pääjuhlaa vietetään Turun vuosikokouksen yhtey-
dessä toukokuussa.
Säätiöön voidaan tallettaa varoja joita voidaan jakaa apu-
rahoina klubeille. Säätiö jakaa hakemusten perusteella 
apurahoja täysin itsenäisesti, päättää itsenäisesti miten 
kertyneet varat talletetaan sääntöjen edellyttämällä tavalla 
turvallisesti. Säätiön toimintaa valvoo patentti- ja rekisteri-
hallitus. Lions-liiton hallitus nimittää säätiön hallituksen.
Arne Ritari -säätiö saa apurahoihin tarvittavat varansa lei-
jonien hankkimien AR-adressien ja klubien ansioituneille 
jäsenilleen hankkimistaan Lions-ritari arvonimityksistä. 
Lions-ritarin arvo on korkein huomionosoitus, minkä suo-
malainen klubi voi käytännössä itse päättää ja hankkia an-
sioituneelle jäsenelleen.
Säätiön myöntämät avustukset kohdistuvat kaikki suoma-
laisten klubien aktiviteettitoimintaan ja sen kehittämiseen. 
Säätiö ei rahoita kansainvälistä toimintaa, kokouksia tai 
seminaareja, tästä johtuen säätiö ei tue rahallisesti Lions-
liiton omia aktiviteettejä. Säätiö on laatinut apurahaohje-
säännön, joka on luettavissa lions-liiton sivuston kautta, 
lions.fi/Arne Ritari -säätiö.
Tulevaisuuden apurahat turvataan siten, että jokainen lei-
jona käyttää tarvittaessa AR-adressia ja klubit hankkivat 
arvokkaan suomalaisen huomionosoituksen ansiokkaalle 
jäsenelleen, Lions-ritarin arvon. 

Adressit
Kaudella 2014-2015 K-piirin 24 klubia hankki adresseja 
475 kpl (tälle kaudelle 31.12.2015 mennessä on 31 klubia 
hankkinut 579 kpl) adressin hinta on edelleen 10 €/kpl ja 
maksetaan aktiviteettitililtä. Piirin tavoite on ollut 800 kpl/
kausi. Adressien välilehdet on uusittu, joten se sopii entistä 
paremmin erilaiseen muistamiseen. Suositamme, että jo-
kaisella leijonalla on kotona yksi adressi. 100 % presiden-
tin merkkiin vaadittava 200 € lahjoitus AR-säätiölle  täyt-
tyy, kun klubi hankkii 20 kpl adresseja. Adresseja voidaan 
tilata netistä, 107 K-piiri, lions.fi, kummastakin löytyy linkki 
säätiön sivustolle. Piirikuvernöörillä sekä 1. ja 2. VDG:llä 
on adresseja mukana klubikäynneillä. Allekirjoittaneella 
on piirin adressivarasto, tilauksen voi tehdä puhelimella 
050 340 4650 tai sähköpostilla martti.torronen@lions.fi.

Ritarit
Arne Ritari -killan jäseniä, Lions-ritareita on tällä hetkellä 
n. 1700 leijonaa. Klubin hallitus hakee jäsenyyttä ansioitu-
neelle leijonalle, ehtona on vähintään viiden vuoden jäse-
nyys klubissa. Killan jäsenmaksu on 850 € joka maksetaan 
klubin aktiviteettitililtä säätiölle. Juhlallisen ritariksi lyönnin 
voi suorittaa toinen ritari säätiön ohjeen mukaan tilantee-

seen soveltaen. K-piiri järjestää joka toinen vuosi ritareille 
ja – puolisoille ritarijuhlalounaan, tällä kaudella ritarilounas 
oli 30.1.2016 Kuopion Klubilla Kuopiossa. Lions-liiton vuo-
sikokouksen yhteydessä kutsutaan Lions-ritarit ja puolisot 
lounastilaisuuteen. Allekirjoittanut auttaa mielellään hake-
muksen teossa, lomakkeen saa netistä lions.fi/AR-säätiö.
Kaudella 2014-2015 Lions-ritarin arvo myönnettiin seu-
raaville ansioituneille leijonille: Lion Osmo Korhonen LC 
Nilsiä Syvärinseutu, Lion Teuvo Voutilainen LC Tuusniemi, 
Lion Vesa Pakarinen LC Iisalmi, Lion Jouko Markkanen LC 
Suonenjoki Soittu. Onnittelemme uusia ritareita. Kauden 
tavoite on 8 uutta ritaria (tälle kaudelle on tiedossa 7 uutta 
ritaria).

Apurahat
Säätiö jakoi apurahoja kaudella 2014 – 2015 n.134 000 €, 
K – piirille myönnetyt apurahat 7 592 € kohdistuivat Kiitos 
Veteraanit – kampanjaan. Kauden 2015 – 2016 apurahat 
on tarkoitettu erityisesti nuorisoa tukeviin hankkeisiin. Sää-
tiö on juhlavuoden johdosta nostanut avustusprosentin 60 
% toteutuneista tarvikehankinnoista, apurahaa ei myön-
netä työsuorituksiin, leijonien talkootyötä tulee sisältyä 
aktiviteettiin. Tavoitteena on näkyviä aktiviteettejä, pienin 
apuraha on 500 € ja suurin summa 10 000 €, jolloin koko 
aktiviteetin arvo on n. 17 000 €. Kaksi aktiviteettia on K – 
piirissä tiedossa jo myönnetty aktiviteetti on liikuntasalin 
kiipeilyseinä 2 650 €, toinen aktiviteetti on suunnittelussa, 
sille haetaan 10 000 € apurahaa urheilukentän huoltora-
kennuksen rakentamiseen. Rakennukseen tulee lämmintä 
tilaa naisten ja miesten pukuhuoneille, vessoille ja suih-
kuille, sekä yleisövessat ja urheiluvälinevarasto. 
Edellä mainittuja apurahoja myönnetään kuluvan kau-
den aikana, kolmen vuoden karenssi seuraa myönne-
tyistä apurahoista. Mitään muita apurahahakemuksia ei 
ole tullut. Vielä on hyvin aikaa suunnitella esim. kunnan, 
seurakunnan, urheiluseuran tai jonkin muun tahon kanssa 
näyttävä lionsaktiviteetti, paikkakunnan nuorison hyväksi. 
Apurahahakemus on toimitettava säätiölle ennen aktivi-
teetin aloittamista.

Autan mielelläni klubien hankkeissa ja muissa Arne Ritari 
-säätiötä koskevissa kysymyksissä.

Martti Törrönen
ARS – toimikuntapuheenjohtaja

martti.torronen@lions.fi
050 340 4650

ARS – toimikunta kaudella 2014 – 2015
PDG Martti Törrönen pj.
DG Hannu Nyman  
1.VDG Reijo Lyttinen
2.VDG Tuula Väätäinen 
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ARNE RITARI SÄÄTIÖ

Lionsjärjestön valmistautu-
essa ensi vuonna juhlimaan 
100-vuotista toimintaansa, 
suomalaiset lionit juhlivat 
19.3.2016 klubiensa tuke-
miseksi perustetun Arne 
Ritari -säätiön 30-vuotista 
työtä yhdessä suurkeräyk-
sen Punaisen Sulan ava-
jaisten kanssa. K-piirissä 
AR-säätiön 30-vuotisjuhla-
lounas syötiin Kuopiossa 
jo 30.1.2016 ja tilaisuudes-
sa juhlapuhujana oli tule-
va kansainvälinen johtaja, 
PCC Markus Flaaming.
Flaaming puhui laajasti jär-
jestön perustajan Melvin 
Jonesin elämästä sekä suo-
malaisen lionstyön ”isän” 
Arne Ritarin vaikutuksesta 
lionstoiminnan käynnistä-
miseksi Suomessa. Melvin 
Jonesin syntymästä tuli 
tammikuussa kuluneeksi 
137 vuotta ja Arne Ritarin 
syntymästä 7.3. 110 vuotta.
”Aarne Ritari muutti Kana-
dassa nimekseen Arne ja 
toimi vakuutus- ja matka-
toimistoalalla kuten Melvin 
Joneskin. Arne kävi Suo-
messa syntymänsä jäl-
keen ensimmäisen kerran 
vuonna 1948. Hän puhui 
matkoillaan myös lions-
toiminnan aloittamisesta 
Suomessa. Tällöin oli tar-
koitus perustaa lionsklubi 
Suomeen, mutta aika ei 
ollut vielä kypsä klubin pe-
rustamiselle. Vuonna 1950 
Arne tuli tänne jälleen ke-
säkuussa ja tapasi useita 
henkilöitä, joista monet oli-
vat kuulleet lionstoiminnas-
ta. Niinpä 14.8.1950 saatiin 
ensimmäinen klubi Helsin-
ki-Helsingfors aikaan. 
Vuonna 1980 Suomen 
Lions-liitto oli näyttänyt 
kehityskykynsä ja kasvu-
voimansa uusilla klubeilla 
ja voimakkaasti kasvavalla 
jäsenmäärällä. Kentältä tu-
levien toiveiden ja tehtävi-
en määrä oli mittava ja mitä 
moninaisin. Niiden joukos-
sa oli toivomus ideoida 
järjestölle yhtenäinen suo-
situs jäsenistön palkitsemi-

Arne Ritari –säätiö toiminut 30 vuotta
seksi hyvistä suorituksista 
tai henkilökohtaisina merk-
kipäivinä. Tähän tarkoituk-
seen sovittiin käytettäväk-
si liittotasolla liiton viiriä ja 
piiritasolla maakuntaviiriä 
mahdollisella lionsesineellä 
täydennettynä.
Tämän systeemin ollessa 
käytössä, tuli esiin ajatus, 
löytyisikö muuta tapaa 
hoitaa asiat kuin näiden 
esineiden avulla. Esille tuli 
idea rahaston tai säätiön 
perustamisesta, johon voi-
si onnitteluihin käytettävät 
varat ohjata ja sieltä edel-
leen käyttää “lionsetiikan” 
mukaisesti. Se käsiteltiin 
Lions-liiton valtakunnanko-
kouksessa Oulussa 1984 
ja se hyväksyttiin yksimie-
lisesti. 
Arne Ritarin vieraillessa 
Suomessa keskusteltiin 
hänenkin kanssaan asiasta 
ja hänen nimensä käyttä-
misestä säätiön nimessä. 
Koska suhtautuminen esi-
tettyyn asiaan oli hänen 
puolestaan myönteinen, 
päätettiin säätiön nimek-
si laittaa Arne Ritari -sää-
tiö ja perustamisajaksi tuli 
15.2.1986, jolloin päätet-
tiin esittää Hämeenlinnan 
valtakunnankokoukselle 
säätiön perustaminen Arne 
Ritarin kunniaksi. 
 
Hallituksen piirissä kehitet-
tiin myös arvostettu Arne 
Ritari -kilta, jonka jäseneksi 
hyväksytylle lionille myön-
netään Lions-ritarin nimi ja 
arvo. Jyväskylän valtakun-
nankokouksessa vuonna 
1994 vahvistettiin killan 
säännöt.
Killan ensimmäinen jäsen 
on Arne Ritari. Arnen taival 
päättyi 18.10.1996.”

1700 ritaria
K-piirin AR-toimikuntapu-
heenjohtaja Martti Törrönen 
mainitsi päätöspuhees-
saan, että Lions-ritareita 
on nyt noin 1700. K-piirissä 
heitä on 66 ja tälle kaudel-

le tulee lisää ainakin 13 ri-
tarointia. Tilaisuudessa oli 
mukana myös suonenjo-
kelainen Lions-ritari Matti 
Kukkonen, joka kertoi liiton 
valtakunnankokouksessa 
tavanneensa Arne Ritarin. 
Tapaamisen seurauksena 
Ritari pistäytyi seuraavana 
päivänä Suonenjoelle, jol-
loin huipennuksena oli sau-

nominen hänen kanssaan. 
30-vuotisjuhlalounaan vie-
raat toivotti tervetulleeksi 
AR-säätiön hallituksen jä-
sen, PDG Urho Karhu. Mu-
siikillisesta annista vastasi 
15-vuotias viulutaiteilija 
Santeri Muona säetäjänään 
Juhana Huhtinen. 

Raimo Naumanen.

Tuleva kansainvälinen johtaja, PCC Markus Flaaming puhui 
Kuopiossa AR-säätiön 30-vuotisjuhlalounaalla. Kuva: RNen.
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NUORISOVAIHTOLEIRI PIIRI 107-K

Lions youth camp national 
park safari Rautalampi
8.-16.8.2015  Törmälän 
loma- ja kurssikeskus 

K-piiriin osoitettiin kesällä 
2015 Suomeen saapuvista 
nuorisovaihdon  tulijoista 
36 nuorta 20 eri maasta. 
Kaukaisimmat tulijat olivat 
Hong Kongista, Brasilias-
ta, Meksikosta ja Japanis-
ta. Isäntäperheitä oli 28. 
K-piiristä oli 11 perhettä. 
Nuoret viettivät isäntäper-
heissä 2-4 viikkoa ennen 
leirijaksoa.

Leirin valmistelut aloitettiin 
keväällä 2014. Leiritoimi-
kunta kokoontui kuukau-
sittain ja leirin lähestyessä 
viikoittain. Leirin teemana 
oli Suomen luontoon ja 
suomalaisuuteen tutustu-

Vastuulliset järjestäjät:
LIONS CLUB MALVI JA LC RAUTALAMPI

minen Etelä-Konneveden 
kansallispuiston maisemis-
sa ja maaseutumaisessa 
Rautalammin pitäjässä. 
Ohjelmaan mahtui mm. 
kaupunkivierailu Savon 
pääkaupunkiin Kuopioon. 
Leiripäivien ohjelman to-
teutuksesta vastasivat pää-
asiassa nuoret leiriohjaajat, 
joita oli kuusi. Joka päiväl-
le oli clubeista vastuutettu 
kaksi leijonaa. Yövalvon-
taan saatiin apua myös 
Suonenjoen ja Vesannon 
clubeilta.Vapaaehtoistyönä 
leirin järjestäminen oli iso 
haaste clubeille, vaikkakin 
palkitseva. Leiriläisten po-
sitiivisuutta ja yhdessäolon 
riemua oli ilo katsella, ja kun 
palaute leiristä oli myöntei-
nen, voidaan hyvillä mielin 
todeta leirin onnistuneen.
                           

Juho Leskinen oli yksi mu-
kana olleista Rautalampi-
laisista isäntänuorista. Täs-
sä hänen kokemuksiaan 
leiristä.
 Leirin viimeisten päivien 
tunnelma oli iloinen, mutta 
haikea. Kaikki leiriläiset ja 
ohjaajat olivat sitä mieltä, 
että tämä oli kesän ja koko 
vuoden kohokohta. Vain 
reilun viikon kestäneen 
intensiivisen leirin aikana 
jokainen loi uusia ystävyys-
suhteita ja moni ihmetteli-
kin, että miten hyväksi ys-
täväksi voi jonkun tuntea, 
vaikka hänet on tuntenut 
vain muutaman päivän.

Ohjaajan näkökulmasta 
leiriläiset olivat positiivinen 
yllätys avoimuudellaan, 
uteliaisuudellaan ja posi-
tiivisuudellaan. Oli hienoa 

nähdä, miten kiinnostunei-
ta leiriläiset olivat suoma-
laisista perinteistä, kuten 
saunomisesta ja sauna-
vastan teosta tai karjalan-
piirakan leivonnasta tai mi-
ten he arvostivat  Suomen 
puhdasta luontoa. Näistä 
asioista voisivat monet 
suomalaisetkin nuoret ot-
taa oppia. Vastavuoroisesti 
myös suomalaiset leirioh-
jaajat pääsivät tutustumaan 
uusiin kulttuureihin.

Leirin ohjelmaan kuului siis 
muun muassa työpajoja, 
joissa tutustuttiin suoma-
laisiin perinteisiin. Tämän 
lisäksi leiriläiset pääsivät 
kokeilemaan kirkkoveneel-
lä soutamista, melomista, 
jousiammuntaa, baint ballia 
ja myös monia muita akti-
viteetteja. Vierailuja tehtiin 

Nuorisoleiriläiset vuosimallia 2015.
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NUORISOVAIHTOLEIRI PIIRI 107-K

Puijon torniin, Iisveden sa-
halle ja Rautalammin luki-
olle. Kallavesiristeilyllä sää 
helli laivan kannella järvi-
maisemia ihailevia.

Leiri Rautalammilla, ja aika 
sitä ennen isäntäperheis-
sä, oli kaikille leiriläisille 
selkeästi mahtava koke-
mus. Jokainen leiriläisistä 
oli halunnut tulla Suomeen 
ja kaikki tuntuivat saaneen 
hyvän kuvan Suomesta. 
Tätä hyvin kuvaava hetki oli 
keskustelu viimeisenä päi-
vänä turkkilaisen Mert Uza-

nin kanssa. Kehuin hänelle 
Törmälän kurssikeskuksen 
pihalla, kuinka loistava 
paikka tämä on, tarkoittaen 
leirikeskusta tämän leirin 
pitopaikkana. Tähän Mert 
vastasi kehuen paikkaa: 
“Tämä paikka on mahtava, 
koko Suomi on aivan mah-
tava. Täällä on niin puh-
dasta, niin rauhallista ja niin 
turvallista.”

Helena Korhonen
koulukuraattori

Rautalammin kunta
050 3775429

Pyykit kuivumassa sulassa sovussa.



20 SAVON LEIJONA

LC Iisalmen syyskuun kokousta vietettiin tavallista juhla-
vimmin, kun kokouksessa lyötiin lionritariksi Vesa Paka-
rinen.
Juhlallisen toimenpiteen suoritti PDG Martti Törrönen, 
avustajinaan LC Iisalmen lionsritairit Raimo Piiroinen ja 
Pentti Äyräs. Pakarinen on LC Iisalmen järjestyksessään 
neljäs Arne Ritari Killan Lions-ritari.
Pakarinen suoritti elämätyönsä pankkialalla toimien pan-
kin eri tehtävissä kaikkiaan seitsemällä pakkakunnalla, yh-
teensä runsaat 40 vuotta. Viimeiset 17 vuotta Pakarinen 
toimi johtajana Nordea Pankin Joensuun konttorissa, josta 
hän eläköityi syksyllä 2006 ja palasi kotikaupunkiinsa Iisal-
meen.
Lionstoimintaan Pakarinen kutsuttiin 1971, jolloin hänet 
valittiin LC Kuopion Kallavesi -klubin jäseneksi. Jäsenenä 
hän on toiminut Kuopion lisäksi Lappeenrannassa, Lah-
dessa, Savonlinnassa, Joensuussa ja viimeksi Iisalmessa.
Lähes kaikkien klubivirkojen lisäksi hän on toiminut presi-
denttinä  Raja- ja LC Iisalmen klubeissa.  Lappeenrannan 
aikanaan hän on toiminut lohkon- ja alueen puheenjoh-
tajana sekä varapiirikuvernöörinä. Piirihallituksen sihteeri-
rahastonhoitajana hän toimi sekä D-piirissä että H-piirissä. 
Päätoimikunnan pääsihteerinä hän toimi Lappeenrannan 
valtakunnankokouksessa.

Terveydellisistä syistä Pakarinen luopui LC jäsenyydestä 
vuonna 2001.
Kotikaupunkinsa Iisalmen lapsuuden aikaiset ystävät ja 
mieluisat muistot LC toiminnasta sekä ”uusi” vapaa-aika 
saivat uuden ritarimme pyörtämään aikaisemman päätök-
sensä ja liittymän LC Iisalmen jäseneksi.   Pakarinen on 
toiminut presidenttivuotensa jälkeen klubimme hallituk-
sessa vastuualueenaan aktiivitoimikunta.           

Risto Pehkonen                                 

UUSI RITARI

RAHHOO, RAHHOO

Lionritari Vesa Pakarinen puolisonsa Hilpan ja toimituksen 
”maestron”, PDG  Martti Törrösen kanssa. Mukana ovat  
todistajat lionritarit Raimo Piiroinen ja Pentti Äyräs.

1. Arpajaiset
Anna tukesi nuorisolle -arvat on myyty ja K-piirin klubit 
ostivat arpoja hyvin. Piiriin tuli klubeille 1585 arpaa, joista 
palautettu 166 kpl (10,5 %), olemme kolmanneksi paras 
piiri. Arpojen tuotto käytetään nuortemme hyväksi. Tuula 
Väätäinen vastasi arpojen myynnistä.

2. Joulukortit
Piirissämme joulukortit menivät kaupaksi edellisvuoden 
mukaisesti.
Klubeille jäi 50 % korttien hinnasta. Yhteensä 5746,50 €. 
Eniten sai LC Pieksämäki Mlk 903,50 €, toisena LC Iisal-
mi Yläsavottaret 474 € ja kolmantena LC Kuopio Kallavesi 
286 €.

3. Nenäpäivä 
Nenäpäivän keräys meni piirimme alueella erittäin hyvin, 
olimme kolmanneksi paras piiri, vain L ja A piiri ylsivät pa-
rempaan tulokseen. 41 klubia osallistui keräykseen ja par-
haiten keräsi LC Kuopio Canth 1556,20 €, kaikki yhteensä 
17 653,85 €.

VARAINKERÄYS K-PIIRISSÄ 2015-2016

4. Punainen Sulka -keräys 2016 - 2017
Myytävät tuotteet: omalle väelle jäsenpinssi lionslogolla ja 
klubin lahjoitukset. Yleisölle ja yrityksille sulkapinssi, tarra, 
t-paita, pikeepaita, korvakorut, kaulakoru, sulka-akryyli-
pallo, Asfalttihelmi-taulu, lipaskeräys, kunniakirjat ja muu 
keräys.
Slogan on ”Tue nuorta itsenäisyyteen”.
 –Syrjäytymisen estäminen, päihteettömyys, elämänhallin-
ta ja mielenterveys.
25 % palautetaan hakemuksesta klubeille keräämästään 
summasta käytettäväksi oman paikkakunnan nuoriso-
työhön.
Toivomme, että jokaisen suomalaisen rinnassa on vapaa-
ehtoistyötä tekevän lionin myymä Punainen Sulka.

Rautalammilla 27.01.2016
Urho Karhu

PDG Urho Karhu
Varainkeräysvastaava K – piirissä

Koskeloniementie 160
77930 Kerkonjensuu

0400 272572
urho.karhu@lions.fi

Vesa ritariksi

Lions-ritari Vesa Pakarinen puolisonsa Hilpan ja toimituk-
sen ”maestro” Martti Törrösen kanssa. Mukana ovat todis-
tajat Lions-ritarit Raimo Piiroinen ja Pentti Äyräs.
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APUA KOULUNKÄYNTIIN

LEIJONAT AUTTAVAT SIELLÄ, MISSÄ APUA TARVITAAN!

Kuopiolaiset lions klu-
bit lahjoittivat 40 koulu-
reppua,Suonenjoen SPR:n 
vastaanottokeskukselle.
Lions toiminnan tarkoitus 
on mm. auttaminen.
Reput on saatu lahjoituk-
sena yrityksiltä, pankeilta 
ja eri perheiltä,Kuopiosta ja 
Suonenjoelta.
Lahjoitettujen reppujen. 
avulla kaikki vastaanotto-
keskuksen koululaiset saa-
vat koulureppunsa.

Reput jaetaan vastaanot- 
tokeskuksen turvapaikan- 
hakijoiden lapsille,esikoulu-
ikäisistä-peruskoululaisiin.
Koulut sijaitsevat Suonen-
joella.

Lisätietoja:
SPR: Päivi Tikka,
puh.040 5250145

Lions klubit:
Elina Pallonen-Eriksson

puh.044 7197275

Meillä K - Piirissä piirikoordinaattorin tehtävää hoitaa

PDG Urho Karhu

1 alueen koordinaattori Onni Piippo LC Iisalmi/Porovesi  

2 alueen koordinaattori Jyrki Viitanen LC Karttula

3 alueen koordinaattori Mauri Huttunen LC Päiväranta

4. alueen koordinaattori Raija Fingeroos LC Varkaus/Justiina

Punaista Sulkaa on toteutettu aiemmin viisi kertaa. Edellisestä 

Punaisesta Sulasta 2006 tulee kuluneeksi 10 v.

Keräystuotto kohdennetaan tällä kertaa siis nuorisolle, heitä on

yli miljoona ja heistä on syrjäytyneitä ja apua tarvitsevia n. 5 %

Piirimme jokainen klubi on nimennyt sulkaleijonan. Heille on 

järjestetty koulutusta.  Kaikki klubit ovat laatineet keräyssuun-

nitelman. Vain pari klubeista ilmoitti ettei osallistu, mutta usea

klubi ylitti asetetun tavoitteen, suurin osa meni tavoitteen mukai-

sesti.

19.3.2016 järjestetään suuri Punaisen Sulan avajaisjuhla Tampere 

Talossa, jonne kaikki leijonat ovat tervetulleet.

 Sen jälkeen alkaa Punaisen Sulan tuotteiden myynti ja tuotteet 

ovat tilattavissa verkkokaupan kautta. Jokaiselle klubille on an-

nettu viitekoodi, jota käyttävät maksuliikenteessä.

Urho Karhu
PDG Urho Karhu

K-piirin Punaisen Sulan piirikoordinaattori

PUNAINEN SULKA 2016 -2017

 SUOMI JA LCI 100 VUOTTA 2017

Suonenjoki,koulureppujen lahjoitus 1.2.16 SPR:n Suonenjoen vastaanottokeskus

Mukana, SPR:n henkilöitä,Päivi Tikka ja Teemu Laitinen 
Kuopion lions henkilöt,Lauri Huittinen,Ulla Paksula ja Elina 
Pallonen-Eriksson
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NENÄLLÄ RAHAA

Nenäpäiväkampanjan 2015 tulokset
Nenäpäivä 2015 -keräyk-
seen osallistui 313 klubia, 
jotka keräsivät yhteensä 
n. 160.000 euroa. B-piiri 
keräsi yli 28.000 euroa, 
L-piiri 19.000 euroa ja 
K-piiri lähes 18.000 euroa. 
Olen ylpeä piiristämme. Me 
yhdessä teimme sen. 
Nenäpäivään osallistui pii-
ristämme 38 klubia.

Yksittäisten klubien tulok-
sia:
1. LC Kuopio Canth
 1556,20 €
2. LC Kiuruvesi Niva
 1250,00 € 
3. LC Kangasniemi 
 909,97 €  

Klubit jotka keräsivät poru-
kalla:
1. Varkauden klubit
 2378,80 €
2. Siilinjärven klubit
 2098,75 €
3. Iisalmen klubit
 1863,38 € 

Piirimme keräystulos yh-
teensä 17653,85 € on hui-
kea!
Nyt keräys meni aika jouhe-
vasti. Erityiskiitos Pirjo Tar-

vaiselle, LC Kuopio Canth. 
Hän organisoi kuopiolaisten 
klubien keräyksen. Kaikki 
”isot” kaupungit Kuopio, 
Iisalmi, Siilinjärvi ja Varkaus 
toimivat erinomaisesti. En 
unohda ketään muitakaan 
osallistujia. Te kaikki toi-
mitte hienosti. Muutamille 
piti soitella ja kysellä osal-
listumisesta Nenäpäivään, 
kaikilta sain vastauksen. 
Tuloksetkin ilmoitettiin ai-
kanaan. 

Arvatkaapa mitä? Kadon-
neista keräyslippaista löy-
tyi 3 kpl. Löytäjänä Rainer 
Hakaoja LC Kuopio Päivä-
ranta. Hän sai palkinnon 
21.1.2016 alueinnostajai-
sissa Kunnonpaikassa. Vie-
lä yksi lipas on kateissa ja 
palkinto odottaa löytäjää.
Sain olla elokuussa Nenä-
päiväkoulutuksessa YLE:llä 
puhumassa aiheesta, miten 
Nenäpäivä tehtiin K-piiris-
sä. Olin ylpeä saadessani 

edustaa omaa piiriäni. Ke-
nellekään ei jäänyt epäsel-
väksi, miten hyvin piirimme 
tämän asian oli hoitanut. 
Sydämellinen kiitos vie-
lä kerran kaikille nenien ja 
rahasummien lahjoittajille, 
kerääjille ja hengessä mu-
kana olijoille.

Ihanaa leijonat, ihanaa!

Tuula Väätäinen 
kampanjapäällikkö 
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LAHJOITUS

YHTEISTYÖTÄ

LC Iisalmi Porovesi järjesti 
20.11.2015 Kustaa Aadol-
fin kirkossa Joulun henges-
sä -hyväntekeväisyyskon-
sertin, jossa esiintyi Pentti 
Hietanen perheineen. Kon-
sertin tuotto, noin 3000 eu-
roa ohjataan Iisalmelaisten 
lasten ja nuorten hyväksi. 
Ensimmäiseksi lahjoitus-
kohteeksi valittiin Iisalmen 
seurakunnan nuorisotyö, 
jolle lahjoitimme sunnun-

LC Iisalmi Porovesi lahjoitti seurakunnan nuorisotyölle

taina 13.12.2015 Iisalmen 
liikuntahallissa järjestetyn 
nuorten toimintapäivän yh-
teydessä tuhat euroa. Iisal-
men seurakunnan johtava 
nuorisotyönohjaaja Jouni 
Vuorijärvi oli kiitollinen lah-
joituksesta kertoen sum-
masta olevan suuri apu toi-
minnan kehittämisessä. 

Teksti ja kuva:
Jukka Vattukallio

Laulava Hietasen perhe tunnelmoi Kustaa Aadolfin kirkossa.

Vasemmalla LC Iisalmi Poroveden presidentti Timo Sonni-
nen, 2. varapresidentti Onni Piippo ja Iisalmen seurakun-
nan johtava nuorisotyönohjaaja Jouni Vuorijärvi. 

LC Iisalmi Poroveden vuo-
sittainen itsenäisyyspäi-
vän perinne jatkui myös 
6.12.2015, kun klubimme 
jäsenet avustivat vete-
raaneja Iisalmen Vetreassa 
itsenäisyyspäivän juhlassa 
tarjoilemalla kahvit veteraa-
neille pöytiin. Juhlapuheen 
piti klubin presidentti Timo 
Sonninen ja saimme kun-
nian kuulla veteraanien toi-
mesta runonlausuntaa sekä 
kiitospuheen. Juhlassa 

LC Iisalmi Porovesi juhli itsenäisyyspäivää veteraanien kanssa
veteraaneille esiintyi myös 
Iisalmen Mieslaulajat. 
Lisäksi LC Iisalmi Porovesi 
on vuosittain huolehtinut 
kuusen hankkimisesta Vet-
rean pihamaalle yhteistyös-
sä Ylä-Savon ammattioppi-
laitoksen kanssa, kuusi on 
myös valaistu Vetrean asi-
akkaiden iloksi. 

Teksti ja kuva:
Jukka Vattukallio

LC Iisalmi Poroveden presidentti Timo Sonninen pitämäs-
sä juhlapuhetta.
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TURVALLISUUDEN PUOLESTA

Turvassa tiellä 
Turvassa tiellä on vuoden 
2013 alussa käynnistynyt 
valtakunnallinen tieliikenne-
turvallisuuskampanja, jon- 
ka järjestää autourheilun 
kansallinen lajiliitto AKK-
Motorsport ja sen mark-
kinointiyhtiö AKK Sports 
yhdessä yhteistyökump-
paneiden kanssa. Se on 
samalla osa autourheilun 
kansainvälisen kattojärjes-
tön. FIA:n, Action for Road 
Safety -kampanjaa. 
Kampanjan tarkoituksena 
on edistää liikenneturvalli-
suutta keskustelemalla ja 
yhdessä tekemällä.
Tullaan yläkouluihin ja toi-
sen asteen oppilaitoksiin 
kertomaan, miten pitää 
hauskaa autourheilun pa-
rissa, mutta olla turvassa 
tiellä liikenteessä. Liiken-
neturval l isuusluentojen 
ohella ohjataan harjoitus-
radoilla ajoneuvojen, kuten 
mopojen ja skoottereiden, 
käsittelyä. Ollaan muka-
na kumppaneiden kanssa 
erilaisissa tapahtumissa 
ympäri Suomea – pidä sil-
mällä www- ja Some - si-
vujamme, niin tiedät milloin 
ja missä.
AKK:n tueksi yhteistyö-
kumppaneiksi lähtivät Me-
diatec Broadcast Finlandin, 
Suomen Lions-liitto, BMW 
Group Suomi, Nokian Ren-
kaat ja Newtop. Käytännön  
työhön mukaan tulivat vielä 

Liikenneturva, Autoliitto ja 
Suomen Autokoululiitto.
Kevään 2015 aikana lions-
klubit toteuttivat 8-luok-
kalaisille suunnattua kou-
lutusta 26 paikkakunnalla. 
Lisäksi AKK-Motorsport ja 
muut yhteistyökumppanit 
järjestivät useita eri tempa-
uksia ja tapahtumia ympäri 
Suomea.
MW järjesti 10.4.-14.6.2015 
koeajomahdol l isuuden 
nuorille kiinnostuneille ja jo-
kaisesta koeajosta lahjoitti 
10 € nuorten liikenneturval-
lisuustyöhön. Koeajon suo-
ritti 592 nuorta, joten kam-
panja tuotti 45 920 €. 
Varkaus oli 20. paikkakunta, 
joka toteutti koulutuksen. 
LC Varkaus Justiinoissa 
päädyimme yläkouluikäis-
ten valistamiseen, koska 
uskomme, että juuri siinä 
iässä  voidaan parhaiten 
vaikuttaa liikennekäyttäyty-
miseen. 
Meitä justiinoita, Tuula 
Väätäistä ja Aune Toivasta, 
koulutettiin yksi päivä Sii-
linjärvellä. Saimme tuhdin 
paketin liikenne- ja mopo-
tietoutta, jota oli koostettu 
nettitikulle petusmateriaalin 
pohjaksi.
Asiantuntijaksemme pyy-
simme Ari Nyyssösen, 
joka opettaa mopokortti-
asioita Autokoulu Puranen 
& Nyyssösessä. Päiviön-
saaren ja Kuoppakankaan 
yläkoulujen rehtorit antoi-

vat meille mahdollisuuden 
vierailla kouluissaan tou-
kokuun viimeisellä viikol-
la. Kummassakin koulus-
sa kahdeksasluokkalaiset 
jaettiin kahteen ryhmään, 
joiden koot olivat 49, 55, 
60 ja 70 oppilasta. Justiinat 
avasivat koulutustilaisuu-
den, esittelivät projektin ja 
johdattelivat oppilaat ai-
heeseen mm. näyttämällä 
mopokolarin aiheuttamia 
vammoja. Ari Nyyssönen 
esitteli liikenneturmatilas-
toja ja vaatimukset mopo-

kortin hankkimiseksi. Hän 
havainnollisti esitystään 
ajovarusteilla ja painotti 
kypärän oikeaoppisen kiin-
nittämisen tärkeyttä. Meitä 
ei iloksemme buuattu ulos 
ja Päiviönsaaren koulun 
rehtori toivoi jopa uusintaa 
seuraavana keväänä.

Aune Toivanen 
LC Varkaus Justiina 

PIELAVEDEN SÄHKÖTALO OY
LAAKSOTIE 32, 72400 PIELAVESI
 Puh. 0400 862 744

YKSILÖLLISESTI RÄÄTÄLÖITYNÄ AMMATTITAIDOLLA
• SÄHKÖSUUNNITTELU • SÄHKÖASENNUSTARVIKKEET
• SÄHKÖURAKOINTI • ATK- JA ANTENNIURAKOINTI

sahkotalo.com
sahkotalo@pielavesi.inet.fi

RAVINTOLARAVINTOLARAVINTOLARAVINTOLARAVINTOLA
JUHLJUHLJUHLJUHLJUHLARANTARANTARANTARANTARANTA &A &A &A &A &
MOTELLI PIELAMOTELLI PIELAMOTELLI PIELAMOTELLI PIELAMOTELLI PIELA

Puh. 0400 936 242
myynti@juhlaranta.fi
Säviän vanhatie 173

72550 Säviä
www.juhlaranta.fi



 SAVON LEIJONA 25

HERÄÄ, TAHVO!

Tee vanhasta uutta

Mitä?
Saat ”helposti” uutta, kun 
yhdistelet jo olemassa ole-
via uudella tavalla. Ota siis 
kaksi sinulle tuttua asiaa ja 
yhdistä ne uudeksi ajatuk-
seksi, tuotteeksi, aktivitee-
tiksi. Vaikka kukaan ei ole 
keksinyt kombinoida niitä 
ennen sinua, se ei tarkoi-
ta, etteikö uutta ideaa voisi 
kokeilla. Pyörää ei tarvitse 
keksiä aina uudestaan, sil-
lä vanhaa materiaalia kyllä 
löytyy. 

Miten?
Jos haluat lisätä mahdolli-
suuttasi uuden luomiseen, 
kerää muutama kaverisi 
paikalle ja ideoikaa luovas-
ti. Ja jos haluat moninker-
taistaa hyödyn, hakeudu 
muiden klubien leijonien 
seuraan ja ideoikaa yhdes-
sä. Tai anna itsellesi lupa 
muita kuuntelemalla pistää 
omat ajatuksesi lentämään 
ja alat pian miettiä heidän 
aktiviteettiensa soveltamis-
ta omaan klubiisi.
Virallisia menetelmiä ja 
taktiikoita löytyy alan kir-
jallisuudesta, netistä tai 
luomuna omasta päästäsi. 
On aivoriihi, luova ongel-
manratkaisu, helikopte-
rimenetelmä, ekskursio, 
ajattelun eriväriset hatut, 
sanaparit, ideakävely, 8*8 
–menetelmä, tuplatiimi, pa-
lapeli (jigsaw), parastami-
nen (benchmarking), KVG! 
Tärkeintä uuden luomises-
sa on, että jos leijonakave-

risi avautuu sinulle uudesta 
ideastaan, et tyrmää häntä, 
vaan kannustat. Voi olla 
että idea jalostuu raakilees-
ta aivan supertoiminnaksi 
ja teidän ajatuksenne hyö-
dyntää kaikkia maailman 
leijonia. . . Wau!

Miksi?
Ei maailma ole vielä valmis. 
Uuden keksiminen on aivo-
työtä, vaikka ideoita saat-
taa putkahtaa joskus myös 
näennäisen itsestään. Ai-
vojen käyttö ehkäisee de-
mentiaa eli on hyödyllistä 
myös itsellesi. Ympäristön 
muuttuessa myös klubien 
toimintatapoja on järkevää 
päivittää. Vanhaan kylläs-
tymisen (ja jopa klubeista 
eroamisten) estämiseksi 
mielestäni yhteisöissäkin 
on hyvä seurata aikaansa. 
Vaikka se merkitsee uusien 
taitojen opettelemista ja voi 
tuntua rasittavalta. Samoin 
kaikki yritykset tekevät 
selvitäkseen hengissä. Ja 
uusien toimintojen tulvaan 
ei huku, kun jättää jotain 
vanhentunutta pois uuden 
käyttöönotossa. Ihan niin 
kuin me naiset teemme 
ostaessamme uuden vaat-
teen: jotain vanhaa täytyy 
heittää pois, että uusi mi-
tenkään mahtuisi vaateko-
meroon.

Milloin?
Suosituksena on, että yri-
tyksen myyntiin valmistau-
tuminen kannattaa aloittaa 
jo silloin, kun ostaa yrityk-

sen. Oikea aika uuden ide-
ointiin on siis juuri nyt… 
ja nyt … ja nyt … eli koko 
ajan. Pääset helposti al-
kuun osallistumalla leijo-
nien yhteisiin tapahtumiin. 
Etsi tästä lehdestä (tai piirin 
nettisivulta) ilmoitus K-piirin 
vuosikokoustapahtumasta, 
joka on 23.4.2016 ja ryhdy 
siihen liittyviin toimenpitei-
siin.

Missä?
Aloita siis Tahkolla! Itse 
olen leijonareissuillani sekä 
viihtynyt ystävällisessä 
seurassa että oppinut kai-
kenlaista. Esimerkiksi Sak-
sassa on klubeja, joissa jo-
kainen jäsen on lahjoittanut 
sievoisia summia kansain-
väliseen toimintaan ja näin 
kaikki jäsenet ovat monin-
kertaisesti Melvinejä. Päät-
telin, että heillä ei ole aikaa 
työaktiviteetteihin, vaan 
he toimivat muilla tavoilla. 
Suomalaiset leijonat voisi-
vat tuoda paremmin esil-
le sitä, että meillä jäsenet 
ovat tavallisia ihmisiä, eivät 
monetkaan miljonäärejä. 
Vaikka olisihan se hienoa, 
jos Suomessa olisi lähes 
25 000 miljonäärileijonaa. 
Me suomalaiset leijonat 
autamme muita monissa 
aktiviteeteissamme ihan 
omin käsin ja olemalla läs-
nä. Tällainen tuo meille 
hyvin näkyvyyttä. Ja myös 
somessa, jos sen sinne äly-
ää laittaa. Niin, mitä kaikkia 
some-kanavia klubillasi oli-
kaan käytössä? Vai ihmet-
telettekö kenties sitä, että 
nuoret eivät ole kiinnostu-
neita leijonista? Oletko yl-
peä leijonajäsenyydestäsi 
ja uskallat tunnustaa sen, 
vai pidätkö jäsenyytesi va-
kan alla?

Kuka?
Jokaisen työpanosta tarvi-
taan. Tekijä olet sinä itse – 
mutta yhdessä tekeminen 
on paljon hauskempaa. Ja 
jos et tykkää jostakin klubi-
si aktiviteetista, niin ehdota 
tilalle kivampaa. Ja anna 
muidenkin hyödyntää hy-
viä keksintöjäsi tuomalla ne 
julki esim. piirimme tarjotti-
mella. 

Mistä?
Nyt sitten huhtikuussa 
sinä lähdet liikkeelle koto-
asi ja päädyt Tahkolle tun-
nelmoimaan, nauttimaan, 
oppimaan, luomaan uusia 
ideoita tai ainakin aihioita, 
tulet syömään hyvin, tutus-
tumaan muihin leijoniin ja 
heidän puolisoihinsa, viral-
lisen ohjelman lisäksi kun-
toilemaan, lepäämään ja 
kenties kokeilemaan jotain 
hemmotteluhoitoa. Tavoi-
te on, että palaat takaisin 
kotiisi onnellisempana kuin 
reissuun lähtiessäsi olit.

Millainen?
Millainen on Super-K-piiri? 
Sen päätät sinä ja siihen 
vaikutat sinä. Millainen on 
hyvä leijona-aktiviteetti tai 
hyvä klubi? Sen päätät sinä 
ja sinun klubisi. Nykyaikaa 
on myös tunnustaa, että 
”pysyäkseen paikallaan 
on juostava lujaa”. Tämän 
hetken tyytyväisyys ei saisi 
johtaa tulevaisuuden kehi-
tyksen laiminlyömiseen.  

Minne?
Nyt aluksi someen ja sitten 
myös Tahkolle kertomaan, 
miten sinä sen teit, jos 
esim. kaikki (vanhemmat) 
leijonat eivät huomanneet 
twiittiäsi.

Hannele Taattola
LC Nilsiä Syvärinseutu
lohkon puheenjohtaja

Tilaa itselle tai lahjaksi

 -lehti!

65 
kestotilauksen 1. vuosikerta

(norm. 77 )

Soittele 040 8337 208
Tarjous voimassa 30.4.2016 saakka.
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LOHKARINA ON KIVA OLLA

Lohkarin mietteitä 
Olen Jyrki Viitanen LC Kart-
tulan jäsen ja jäsenenä olen 
ollut noin kymmenen vuot-
ta. Presidenttikausi tuli aika 
pian jäsenyyden alkuaikana 
ja otin sen mielelläni vas-
taan, aktiviteettitoimikun-
nan puheenjohtajana olen 
toiminut ja nyt olen sulka-
leijona.
Klubillamme oli 2. alueen 
2. lohkon puheenjohtajuus, 
mutta henkilö, joka tehtä-
vää hoiti, sairastui vaka-
vasti ja näin ollen tehtävä 
jäi vapaaksi. Osallistuin 
Karttulassa pidettyyn pii-
rihallituksen kokoukseen 
hoitaakseni siellä puoli-
sotoiminnan. Puolisoita ei 
tilaisuudessa ollut ja jäin 
seuraamaan kokousta. Ko-
kouksen kuluessa tuli esil-
le lohkon puheenjohtajan 
puute 2. alueen 2. lohkon 
alueelle ja myös toiselle 
lohkolle. Hannu Nyman 
esitti, että ota sinä Jyrki 
tuo tehtävä vastaan ja näin 
ajattelin siihen ryhtyä, tosin 
kysyin sitä ensin omalta 
klubiltani ja kokous päätti, 
että asia on ok.
Sitten itse leijonatoimin-
taan. Karttulan klubi toi-
mii minun mielestäni aika 
kivasti, tosin nukkuvia on 
hieman liikaa, eronneita-
kin on viime aikoina ollut 
aika paljon ja kas kummaa, 

monet ovat eronneet vara-
presidenttipaikoilta. Lisäksi 
on tapahtunut kaksi ikävää 
leijonajäsenen poismenoa. 
Karttulan klubiin tuli sa-
maan aikaan minun kanssa 
kaksi naista ja olemme siis 
yhteisklubi. Samoin olem-
me sopineet kokouksessa, 
että toivotamme puolisot 
tervetulleiksi klubin jäsenik-
si. Jäsenmäärä on painunut 
nyt jo alle 20 ja olemmekin 
klubissa kiinnittäneet tähän 
erityistä huomiota.  Tam-
mikuun klubi-illassa pää-
tettiin, että jokainen esittää 
ainakin yhtä uutta jäsentä 
helmikuun klubi-illassa, 
katsotaan miten käy.
Piirihallituksen kokouk-
set, siis kaksi kokous-
ta minun osalta, pienten 
klubien innostajaiset Iso 
Valkeisessa ja nyt hiljat-
tain Siilinjärven kuntou-
tuskeskuksessa. Oma 
asenne lienee ollut koh-
tuullisen hyvin ”leijonahen-
kinen” ja se kyllä lisääntyy 
aina näillä edellä mainituilla 
foorumeilla.  Siellä on hyviä 
malleja, miten toimia klu-
beissa ja kritiikkiäkin tulee 
rakentavasti. Piirihallituk-
sessa olen saanut kunnol-
la kurkistaa, mitä on hyvä 
lionsklubitoiminta. Näitä 
tietoja vien omalle klubille 
ja oman lohkoni klubeil-

le.  Käyntini oman alueen 
klubeihin ovat vielä kovas-
ti kesken, mutta taatusti 
näen erilaista leijonatoimin-
taa niillä käynneillä.
Itse olen kohtuullisen roh-
keasti ottanut erilaisia 
tehtäviä vastaan leijona-
toiminnassa ja sitä toivon 
teille hyvät leijona ystävät, 
ryhtykää rohkeasti toimi-
maan, toimikunnissa, pre-
sidentteinä yms. tehtävissä 

ja siitä tie aukeaa, lohkon 
puheenjohtajuuteen ja aina 
kuvernööritehtäviin saakka, 
mikäli itse sitä haluat. 
Olen yhden kerran osallis-
tunut Lions-liiton vuosiko-
koukseen Vaasassa ja se 
oli todella sykähdyttävä ko-
kemus, suosittelen.

Jyrki Viitanen
LC Karttula
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PIRTEÄ NUORI KLUBI

Ahkerat Helmiinat
Seitsemän uutta jäsentä
Vuosi 2015 alkoi mukavas-
ti, kun heti ensimmäisessä 
kokouksessa saimme ottaa 
klubiin kaksi uutta leijonaa 
eli Tuula Ilvosen ja Marika 
Ryytyn. Toinen erityinen 
päivä oli toukokuussa vir-
kojenvaihdon yhteydessä, 
jolloin saimme peräti viisi 
uutta jäsentä – Tiina Dahl-
grenin, Heli Keräsen, Marjo 
Knuutisen, Kaija Ruotsalai-
sen sekä Marja-Liisa Ten-
husen. Tilaisuutta kunni-
oittivat läsnäolollaan sekä 
piirikuvernööri Pekka Sep-
pä että piirin jäsenjohtaja 
Pirjo Järvi. 

Uudet jäsenet perehdyte-
tään
Aloitamme uusien jäsenien 
perehdyttämisen mahdol-
lisimman pian klubikoko-
uksen jälkeen. Tilaisuudet 
ovat olleet leppoisia yh-
dessäolon hetkiä ja aika on 
aina lentänyt kuin siivillä. 
Samalla olemme oppineet 
tuntemaan toisiamme. Uu-
det jäsenet on myös pyritty 
ottamaan välittömästi mu-
kaan johonkin aktiviteet-
tiin vanhempien jäsenten 
ohjauksessa. Lions-liiton 
PowerPointille tekemä ai-
neisto on ollut hyvä pohja, 
johon täydennämme aina 
ajantasaiset omat klubin 

tiedot. Vaikka piiri järjestää 
koulutuksia ja innostajai-
sia uusille klubivirkailijoille, 
olemme nähneet tarpeel-
liseksi perehdyttää virkai-
lijat myös klubin omaan 
toimintaan. Näin uskomme 
välttävämme sen, että jo-
kainen joutuisi aina ”keksi-
mään pyörän uudelleen” ja 
myös tehtävien hoitaminen 
helpottuu näin huomatta-
vasti. Olemme tutustuneet 
toisiimme myös perheiden 
yhteisessä talvitapahtu-
massa ja vappupiknikillä. 
Toisten klubien jäseniin on 
ollut hyvä tutustua yhtei-
sissä aktiviteeteissa, kuten 
iltatorilla ja joulunavauk-
sessa. Toimintaa olemme 
esitelleet yleisölle iltatorien 
lisäksi myös Kevättuuli-ta-
pahtumassa.

Toripäivä kesäkuussa

Järjestimme edellisen ke-
sän onnistuneen Lasten 
kirpputorin innoittamana 
kesäkuun lopulla toripäi-
vän. Torstait ovat perintei-
sesti Kiuruvedellä toripäi-
viä, ja kesäisin järjestetään 
myös ohjelmallisia iltatore-
ja. Toripäivänämme järjes-
tämisvuoro oli kaupungin 
kulttuuritoimella ja ohjel-
mana oli yhteislaulua. 
Myytäväksi kirpputorille 

olimme tuoneet laaduk-
kaita, edullisia naisten ja 
miesten vaatteita ja asus-
teita sekä kirjoja.  Myytäviä 
vaatteita oli paljon, useampi 
rekillinen. Sovituskopinkin 
saimme järjestetyksi peilei-
neen teltan nurkkaukseen. 
Hinnoittelu oli kohdallaan 
ja kauppa kävi hyvin. Myy-
mättä jääneet vaatteet ja 
tavarat lahjoitimme paikal-
liseen hyväntekeväisyyteen 
evl. seurakunnan kirpputo-
rille, Torintuvalle. 
Torikahvilassa oli myytä-
vänä vohveleita ja kahvia. 
Ahkeria Helmiinoita, joita 
oli päivän aikana työssä 
toistakymmentä.
Lisäksi järjestimme pika-
arpajaiset, voittoina mm. 
tuotteita, käsitöitä ja koti-
leivonnaisia. Sään huomi-
oon ottaen toripäivän net-
totuotto oli mainio, yli 900 
euroa, joka ohjataan koko-
naisuudessaan paikallisiin 
avustuskohteisiin nuorille, 
perheille ja vanhuksille. Ta-
voitteenamme on järjestää 
Helmiinoiden toripäivä jo-
kakesäisenä tapahtumana.

Teksti: 
Leena Pietikäinen

presidentti 2014 - 2015 
Tuulikki Lämsä

toripäivän aktiviteettivas-
taava

Toukokuun kuukausikouksessa Sinisessä Helmessä uu-
det jäsenet kummeineen sekä Pirjo Järvi ja Pekka Seppä. 
Kuva: Heidi Huhtilainen.

Helmiinat sytyttivät tuikut kirkossa järjestetyssä Earth Hour 
– kynttilähartaudessa. Kuva: Esko Pietikäinen.)

 

         
 
       Siilinjärvi             www.yara.fi 
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SANKAREITA MUISTELTIIN

LC Kuopio Siskotyttöjen vuoro oli järjestää Kuopion klu-
bien yhteinen seppeleenlasku Sankarimuistomerkillä. 
Tammikuun toinen lauantai oli aurinkoinen pakkaspäivä. 
Kokoonnuimme Hatsalankadulle, josta marssimme kolmi-
jonossa Sankarimuistomerkille. Alavan seurakunnan pappi 
Anna Väätäinen puhui kauniisti vapaudesta ja itsenäisyy-
destä.  Seppeleen laskua haudalle kunnioitettiin lipputer-
vehdyksellä ja Jumala ompi linnamme -virrellä. 
Viime tapahtumassa meille heräsi ajatus, että olisi kiva tu-
tustua muihin klubeihin. Siksi seppeleenlaskun jälkeen jär-
jestimme yhteisen glögitilaisuuden Atlakseen. Tämä olikin 
suosittu keskustelutuokio ja runsas osallistujajoukko toivoi 
sille perinnettä! Heitimme perinteen jatkamisen haasteen 
Päivärannan klubille – ja he ottivat sen vastaan.  

Siskotytöt kiittävät kaikkia tähän perinteiseen tapahtu-
maan osallistuneita. Lämminhenkinen tapahtuma oli hieno 
tapa viettää leijonaviikkoa ja tutustua toisiimme. 

Teksti: Tuija Hirvonen, kuvat Tiina Pyrstöjärvi
LC Kuopio Siskotyttö

Seppeleenlasku Kuopion Sankarimuistomerkillä

 

Palvelemme yhdessä ilolla 

LC Varkaus Justiina 

 

TAVATAAN TAHKOLLA!
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LIHASOPPOO

RAUHANJULISTEKILPAILU

Moonan seppelöity sarvipää jatkoon

LC Varkaus Justiina avasi 
kansainvälisenä Ravinto-
lapäivänä 21.11.2015 pe-
rinteisen Justiinoehin Sop- 
pakyökin paraatipaikalle 
Varkauteen. Justiinat tar-
josivat asiakkaille Aira Hä-
mäläisen reseptillä keitet-
tyä Lihasoppoo 40 litraa. 
Lihasopan murea liha ja 
herkullinen tuoksu takasi-
vat sopan hyvän menekin. 
Pirjo Ojala keitti Lohisop-
poo varkautelaisten rakas-
tamalla reseptillä  20 litraa. 
Molemmat sopat loppuivat 
kesken. 
Sovimme, että ensi syksy-
nä keitämme kumpaankin 
soppaa tuplamäärät.
Jälkiruuaksi popup- ravin-
tolassa nautittiin rusinapul-
loo ja kahvia.
Varkauden Osuuspank-
ki antoi popup-ravintolaa 
varten liikehuoneiston ve-
loituksetta käyttöömme.  
Varkautelaiset muistavat 
tilan entisenä Koolan Kul-
taseppäliikkeenä.

Justiinoehin Soppakyökki

Siivosimme ja somistimme 
tilan viihtyisäksi Soppakyö-
kiksi. Isojen näyteikkunoi-
den jouluiset koristeet ja 
lämpöiset valot houkutteli-
vat asiakkaita jo etukäteen 
sopan syöntiin popup-ra-
vintolaan.
Sovimme jo etukäteen, että 
lahjoitamme Soppakyökin 
tuoton Punaiselle Sulalle. 
LC Varkaus Justiina on Pu-
nainen Sulka 2017:n startti-
klubi. Keräystavoitteemme 
karttui yhdessä tekemällä 
palvelutyöllä yli 500 eurol-
la.
Justiinoehin Soppakyö-
killä on tärkeä klubilaisten 
yhteishenkeä kasvattava 
merkitys. Yhdessä siivoa-
minen, ravintolan somis-
taminen ja pyörittäminen 
sekä asiakkaiden kohtaa-
minen leijonahengessä on 
juuri sitä parasta Justiina-
maista toimintaamme.

LC Varkaus Justiina
Merja Ikonen

Soppakyökin sisäänheittäjät Roosa Leväinen ja Mervi Ahonen

LC Varkaus Justiina oli mu-
kana kauden 2015 - 2016 
kansainvälisessä rauhan-
julistekilpailussa. Kauden 
teema oli ”Jaetaan rauhaa”. 
Sponsoroimme Lehtonie-
men 6B-luokkaa. Kilpailus-
sa oli mukana 12 osanotta-
jaa. 

Voittajaksi valittiin Moona 
Laineen työ. Oppilaan lau-
sunto rauhasta: ”Ihmisten 
kunnioitus ja läheinen suh-
de luontoa ja toisia ihmisiä 
kohtaan”.      
Järjestimme töistä näytte-
lyn Varkauden kirjastossa 
11.1.-25.1.2016

Satu Penttinen 
LC Varkaus Justiina 
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TERVETULOA!

Kuntaan muuttajat toivotetaan tervetulleiksi Kangasniemellä
Kukaan ei virallisesti esittä-
nyt tervetulotoivotusta per-
heellemme muutettuam-
me vakituisiksi asukkaiksi 
entiseen lomakuntaamme 
Kangasniemelle, totesi yri-
tysjohtaja Upi Malinen reilu 
kymmenen vuotta sitten. 
Tultuaan LC Kangasniemen 
klubimestariksi hän esitti, 
että leijonat järjestäisivät 
vuosittain kuntaan muutta-
jille Tervetuloa Kangasnie-
melle -tilaisuuden. Klubis-
sa innostuttiin välittömästi 
asiasta.

Perustelut olivat luonnol-
lisia. Kun mihin tahansa 
yhteisöön tulee uusi jäsen, 
pitää hänet perehdyttää 
talon tavoille. Sama kos-
kee myös kunnan ja seura-
kunnan uusia jäseniä. Idea 
tervetulotilaisuudesta oli 
helppo myydä kunnalle ja 
seurakunnalle. Vuosittain 
Tervetuloa Kangasniemelle 
-tilaisuus järjestetään mar-
raskuussa, aina isänpäi-
vän aattona. Tilaisuuteen 
kutsutaan kirjeellä kaikki 
edellisen vuoden tilaisuu-

VARPAISJÄRVEN XXXVII
MAALAISMARKKINAT

lauantaina 23.7.2016
klo 9–16 koulukeskuksessa

Esiintymässä Anna Puu yhtyeineen
Kuplettimestari Aapeli Rummukainen
Lapsille Kissa Miauskis ja pieneläinpiha

Perinteinen puolenpäivän pakina

Perinnepihalla jälleen mielenkiintoista nähtävää!

Kilpailuja, arvontoja!

Taaskin yli 100 torikauppiasta
eripuolilta Suomea!

Lady-kahviosta kuumia makkaroita,
muurinpohjalettuja, kahvia, virvokkeita,

jäätelöä ym...

Liput: Aikuiset 8 , lapset 4 .

Järjestää LC Varpaisjärvi

TERVETULOA!

den jälkeen kuntaan muut-
taneet henkilöt. Lukumäärä 
on vuosittain lähes vakio, 
noin 200 uutta asukasta.

Tervetuloa Kangasniemelle 
-tilaisuus alkaa kunnanta-
lossa leijonien tarjoamalla 
aamukahvilla ja tervetulo-
toivotuksella. Sen jälkeen 
siirrytään auditorioon, jos-
sa kunnan ja järjestöjen 
edustajat kertovat katta-
vasti paikkakunnan pal-
veluista ja harrastuksista. 
Puoleen päivään mennes-

sä siirrytään kalasopalle 
seurakuntakeskukseen. 
Kuullaan alustus seurakun-
nan palveluista ja tutustu-
taan 200 vuotta vanhaan 
puukirkkoon. Seurakunnan 
osuuden jälkeen noustaan 
linja-autoon ja opastetulla 
kiertoajelulla käydään niin 
nähtävyyksillä kuin palvelu- 
ja suorituspaikoilla. Kohteet 
katsotaan monipuolisesti 
aina päiväkodista terveys-
keskukseen tai golfkentäs-
tä jäähalliin. Kiertoajelun 
jälkeen palataan kunnanta-

lolle, jossa Kangasniemen 
kunta lahjoittaa uusille kun-
talaisille pienen muistolah-
jan ja tarjoaa iltapäiväkahvit 
tilaisuuden päätteeksi.

Tervetuloa Kangasniemelle 
järjestettiin jo kymmenen-
nen kerran 7.marraskuuta 
2015. Tilaisuus on ottanut 
vankasti paikkansa Kan-
gasniemen moninaisessa 
tapahtumien kirjossa. Vuo-
sien varrella noin 2 000 
uutta asukasta on tullut 
tietoiseksi paikkakunnan 
tarjoamista mahdollisuuk-
sista, monet heistä heti 
muutettuaan osallistumalla 
tähän leijonatapahtumaan. 
Tervetulotilaisuus on myös 
oiva osoitus siitä, miten 
leijonat voivat olla mukana 
omana alueensa myöntei-
sessä kehittämisessä.

Jouko Häkkinen
LC Kangasniemi

klubisihteeri

Uusia kuntalaisia LC Kangasniemen tarjoamilla aamukah-
veilla kunnantalon avarassa aulassa.
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MAAILMAN MATKAAJAT

LC Vehmersalmi haki vauhtia klubikauteen Latvian Riiasta
Täysi bussi kuopiolaisia 
LC Vehmersalmen leijonia 
suuntasi viime vuonna 17.-
20.9. Latvian pääkaupun-
kiin Riikaan.  Matkalla ke-
rättiin voimia alkaneeseen 
klubikauteen presidentti 
Hannu Rouvisen luotsaa-
mana.  Hän on toiminut ai-
emmin Riiassa diplomaatti-
tehtävissä, joten kaupunki 
oli hänelle ennestään tuttu.

Riika on siisti, arkkitehtuu-
riltaan vanha Hansa-kau-
punki, joskin uutta raken-
netaan jatkuvasti.  Vanhan 
kaupungin kujat tarjosivat 
monenlaisia yllätyksiä.  Ai-
emmat venäläisvallan jäl-
jet ovat lähes kadonneet.  
Jurmalan kilometrien mit-
tainen hiekkaranta Itäme-
ressä houkutti rohkeimmat 
leijonat uimasille, vaikka 
lämpötila oli vain 15 astet-
ta. Paikallisia uimareita ei 
näkynyt rantakävelijöitä lu-
kuunottamatta.

Syyskauden aktiviteettina 
on jo vuosikausia ollut  jou-
lutori, kuten nytkin 19.12.  
Itse tehty ”Vehmerin Leijo-
nasinappi”, arvat ja makka-
rat tekivät kauppansa noin 
200 paikalliselle ihmiselle. 
Aktiviteettikassaan kertyi 
sievoinen summa jaetta-
vaksi aikanaan nuorison 
toimintaan.  Ohjelmatarjon-
nassa olivat Vehmersalmen 
kirkkokuoro ja Eläkeläiset 
ry:n Hurukuoro.  Esikoulu-

laiset esittivät pienten tont-
tujen piirileikkejä.  Helin Talli 
tarjosi poneilla talutusrat-
sastusta. Kaikki osallistujat 
pääsivät myös nauttimaan 
aidosta joulupuurotarjoilus-
ta.

Joulukuussa klubi järjesti 
jäsenilleen jäsenkyselyn, 
jonka vastauksilla eväste-
tään huhtikuussa valittavaa 
uutta hallitusta.  Kyselyllä 
selvitettiin mielipiteitä ny-

kyisestä klubitoiminnasta 
ja saatiin ehdotuksia uusis-
ta toimintamuodoista sekä 
yhteistyöstä paikallisten 
järjestöjen kanssa.  Nuor-
ten  viihtyvyyden lisäämi-
sestä lähes kaikki olivat yk-
simielisiä, koska paikallisia 
virikkeitä heille on varsin 
vähän.  Nykymuotoinen jat-
kuva kokoustaminen ja ali-
tuinen rahankeruu liiton ja 
piirin taholta erilaisiin koh-
teisiin todettiin rasittavak-
si.  Klubin pääsääntöisenä 
auttamiskohteena ovat pai-
kalliset vehmersalmelaiset 
ihmiset ja yhteisöt. 

Klubimme jäsenkehitys on 
myönteinen ja lisää on tu-
lossa.  Varastointitoiminta 
jatkuu ja yhdistysten arkis-
toja mahtuu varastoomme 
lisää.

Hannu Lintunen

LC Vehmersalmen uljas leijonalauma kokoontuneena Rii-
an torille, josta lähdettiin tutustumiskävelylle vanhaan kau-
punkiin latvialaisen oppaan johdolla.  Taustalla näkyy mm. 
Pietarinkirkon torni.  (Kuva: HL)

 

Hei Lions!
Myymme piirikokouksessa
23.4.2016 Nilsiän Tahkolla

LÄMPÖTILA-ARVAUS ARPOJA!

Mahtavat palkinnot!
1 vko lomaosakkeessa Vuokatissa
200 € lahjakortti
100 € lahjakortti x 2
á 2 € ja kympillä viis!

Lions Club Iisalmi Koljonvirta
Hauska lehtemme

LÖÖTÄINEN
ilmestyy vapuksi.
Olethan jo varannut

yrityksellesi ilmoitustilan!
Ota yhteyttä Pentti Äyräkseen,

puh. 0500 573 306
 

LIONS CLUB IISALMI
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VOI, VOI, VOI, AIJAI, JAI, JAI...

Onkohan nyt jo tarpeeksi 
voivoteltu, että kun ei löydy 
jäseniä ja kun ollaan jo niin 
vanhoja? Siirryttäisiinkö jo 
implementointiin! Siis sa-
noista tekoihin. 

Olen ihan varma, että joka 
paikkakunnalta löytyy te-
keviä ihmisiä, joita kukaan 
vain ei ole kysynyt mukaan. 
Joku sanoo, ettei ilkeä pyy-
tää. Miksi ei ilkeä? Raivaa 
pois tieltä esteet ja pyydä 
rohkeasti mukaan - vaik-
ka katsomaan ensin, mitä 
klubisi puuhaa ja millaiseen 
joukkoon pääsee! Iällä ei 
ole väliä, sukupuolellakaan 
ei, jos olet yhteisklubissa. 
Monella klubilla se sääntö-
jen mukaan on jo mahdol-
lista.

Jotkut miettivät korkeita jä-
senmaksuja. On kuitenkin 
muistettava, että kaikki se 
raha, joka yleisöltä kerä-
tään, menee lyhentämät-
tömänä avustuskohteisiin. 
Senttiäkään ei käytetä hal-
lintoon. Tämä selittää kor-
keammat jäsenmaksut.

Löytyykö ratkaisu?

Miesten jäsenmäärä on 
laskeva. Syitäkin tiedetään. 
Vuosikymmeniä sitten pe-
rustettujen klubien jäsenet 
olivat nuoria miehiä, ja 
kuka meistä vuosien mit-
taan nuortuu? Elämä ei jat-
ku ikuisesti, eivätkä voimat. 
Uusille ihmisille pitäisi olla 
tilaa ja uusille ajatuksille 
rohkaisua.

Naisia on joka paikkakun-
nalla ainakin yhtä paljon 
kuin miehiä, mutta leijonina 
vieläkin hyvin vähän, Suo-
messa 19,19 %. Mitä me 
ujostelemme, kun emme 
pyydä heitä mukaan? Meil-
lä on toimeliaat, idearikkaat 
klubit, joihin on mukava 
kutsua uusia jäseniä. Ja 
samalla saada lisää uusia 
toimintamalleja ja uusia 
kykyjä. Ennen kaikkea li-
sää palveluvoimaa. Joilla-
kin paikkakunnilla naisilla 
on puolisotoimintaa. Mut-
ta miten saisivat ne naiset 
mahdollisuuden osallistua 
lions-toimintaan, joilla ei ole 
leijonapuolisoa? Kannattaa 
miettiä – ja toimia! Yhtä 

lailla miesten kannattaa ky-
syä naisleijonien puolisoita 
omaan klubiinsa.

Yhtä tärkeää kuin kutsua 
uusia jäseniä, on pitää 
klubin toiminta ja henki 
sellaisena, että siinä halu-
taan myös pysyä. Useim-
mat ihmiset, jotka tulevat 
mukaan, haluavat kokea 
yhteisyyttä, yhdessä teke-
misestä ja yhdessä olemi-
sesta. Jokaisen tulisi saa-
da hyvää mieltä. Jokainen 
klubin jäsen on vastuussa 
klubin hengestä, ei vain 
presidentti, jäsenjohtaja tai 
hallitus. Ja mahdollisuus 
yhteisölliseen kokemiseen 
on vain, kun lähtee mukaan 
toimintaan silloin kun se 
vain on mahdollista.

K-piirissä naisia oli 266 jou-
lukuun lopussa, 5 enem-
män kuin kauden alussa. 
Kun Women in Lions -pro-
jektia kaikissa pohjois-
maissa 1.7.2014 aloitettiin, 
K-piirin naisjäsenten määrä 
oli 219. Kehitys on hyvä. Ti-
lanteeseen vaikuttaa myös 
omalta tärkeältä osaltaan 
yhteisklubien muodostami-
nen.  Nyt on hyvä aika pitää 
klubeissa tuumaustuokio 
jäsenten kesken, millä mie-
lellä ollaan ja miten varmis-
tetaan, että kaikki haluavat 
olla mukana ensi kaudel-
lakin, jos muita pakottavia 
esteitä ei ole. Ja tietysti 

rohkeasti myös kysymään 
uusia jäseniä! Sekin on jo-
kaisen tehtävä ja myös oi-
keus. Kun meillä on piirissä 
nyt myönteinen suunta, sitä 
kannattaa ehdottomasti 
jatkaa.

Suomen naisleijonilla on 
oma Facebook-ryhmä, 
Women in Lions Finland. 
Tulkaapa mukaan! 14.5. 
toteutetaan taas naisten 
risteily. Mukaan voi ottaa 
myös naapurin rouvan, jos-
ta voisi ehkä tulla leijona. 
Tietoa tulee kevään aikana 
lisää. Kannattaa käydä lii-
ton sivuilla ja naisten FB-
ryhmässä. Molemmissa 
risteilystä tiedotetaan.

Pirkko Vihavainen
Suomen edustaja poh-
joismaisessa More wo-

men in Lions -ryhmässä

Olemme mukana seuraavissa tapahtumissa:

Kalaryssäys-tapahtumassa
Kuopion satamatorilla

9. – 11.9.2016.

Perinteinen kalan painon arvauskilpailu,
tule osallistumaan!

Hyvät palkinnot!

Joulukuusten myynnissä
Kuopion Prisman pihassa

joulunalusviikolla.

Tervetuloa!

LC Kuopio Päiväranta
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VETERAANIT OVAT TÄRKEITÄ

LC Suonenjoki Soittu veteraanien asialla

Leijonien toimintavuosi 
2014-15 painottui sotiem-
me veteraanien monipuo-
liseen huomioimiseen. LC 
Suonenjoki Soitulle, kuten 
tiettävästi monille muille-
kin lionsklubeille, veteraa-
nien muistaminen on ollut 
jo vuosien ajan ja on edel-
leenkin, yksi vakiintuneista 
toimintamuodoista. Joka-
vuotisia aktiviteetteja ovat 
olleet veteraanikeräyksiin 
osallistuminen, sankari-
hautojen kynttilöiden han-
kinta ja sytytys itsenäisyys-
päivänä ja jouluaattona 
sekä veteraanien kyyditys-
avun antaminen.
Soitun jäsenistä peräti nel-
jä on ottanut hoitaakseen 
Suonenjoen eri veteraa-
nijärjestöjen yhdistysteh-
täviä, kuten Rintama- ja 
Sotaveteraaniyhdistysten 
rahastonhoitajan, Sotave-
teraanien puheenjohtajan 
ja sihteerin, sekä Sotainva-
lidien osaston puheenjoh-
tajan tehtävät, joten yhteys 
klubin ja veteraanityön vä-
lillä on varsin mutkatonta.
Veteraanitoiminta on kes-
kittynyt veteraanien ja 
kannattajajäsenten virkis-
tykseen. Veteraanijärjestöt 
yhdessä ovat toteuttaneet 
aiempien vuosien tapaan 
yhteisiä ruokailutilaisuuksia 
ja retkiä, perinteisiä juhla-
tilaisuuksia unohtamatta. 
Meille yhdistyksen käytän-
nön toimintaa pyörittäville 
tilaisuuksia kertyy vuosita-
solla hyvinkin parikymmen-
tä kappaletta. Varsinaisten 
sotaveteraanien osallistu-
minen näihin tilaisuuksiin 
on vähän kerrassaan hii-
punut, päivittäinen kunto 
ei aina mahdollista mukaan 
pääsyä, vaikka kyyditys- ja 
muukin apu olisi tarjolla. 

Näin ollen osallistujapo-
rukka on entistä enemmän 
tuki- ja kannattajajäseniä, 
jotka hekin jo alkavat olla 
kunnioitettavassa iässä. 
Toinen painopisteemme 
veteraaniyhdistyksissä on 
ollut yhdessä Suonenjoen 
kaupungin kanssa sään-
nöllisesti neuvotellen oh-
jata toimintaa siten, että 
Valtiokonttorin kautta saatu 
veteraanien kotiin vietävien 
palvelujen avustusmäärä-
raha tulee asianmukaisesti 
käytetyksi. Näin olemme-
kin, kiitos mutkattoman yh-
teistyön kaupungin kanssa, 
onnistuneet kaikki määrä-
rahat kohdentamaan. Ve-
teraanien kuntoutukseen 
tarkoitetun Valtiokonttorin 
tuen koordinointi puoles-
taan kuuluu terveydenhuol-
lon kuntayhtymälle, jonka 
osakas Suonenjoki on. 
Kuntayhtymätasolla mää-
rärahaa on viime vuonna 
jouduttu palauttamaan-
kin Valtiokonttorille, mutta 
Suonenjoen osuus on vii-
me vuosina tullut kokonai-
suudessaan käytetyksi. 
Toimintavuotta 2016 toteu-
tetaan vielä pitkälti entiseltä 
pohjalta, ehkä joitakin ta-
pahtumia karsien. Sen jäl-
keen lienee edessä toimin-
nan uudelleen arviointia, ja 
resurssien ohjaamista vielä 
elossa olevien veteraanien 
huomioimiseksi suoraan 
kotiin, koska heidän fyysi-
nen kuntonsa ei enää anna 
myöten osallistua kaikkiin 
yhteisiin virkistystilaisuuk-
siin. Tulevina vuosina yh-
distysten toiminta tulee 
siirtymään sotaveteraani-
perinteen vaalimisen suun-
taan.

Reijo Kytölä

Suonenjoen lionsklubit jatkoivat vuosikymmenien aktivi-
teettia sytyttämällä jouluaattona hautakynttilät Suonenjoen 
sankarihaudoille ja patsaille.          Kuva: Tapio Hautasaari

Lions Club Kuopio Canth järjestää

lauantaina 16.4.2016 klo 15

hyväntekeväisyysnäytöksen

Kuopion kaupungintalon juhlasalissa

”MUOTIA JA LAULAMISEN ILOA”

Pääsylippu 25€
(sis. väliaikatarjoilun, arpajaisiin

osallistumisen ja tuotekassin)

Lippuvaraukset ja tiedustelut:

Terhi Vähäkangas, 044-2946838

terhi.vahakangas@hotmail.com

Näytöksen esiintyjinä ovat LauluMaestra,

musiikin maisteri, laulaja

JAANA TURUNEN, 

säestäjänään MIKKO
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VALTAKUNNALLINEN VUOSIKOKOUS

Turussa toukokuun 27. ja 
28. päivinä 2016 pidettävän 
Suomen Lions-liiton 63. 
vuosikokouksen järjestely-
vastuu on A-piirin klubeilla. 
Kaikki tapahtumat on kes-
kitetty maineikkaaseen Lo-
gomoon. Tule näkemään ja 
kokemaan, mitä yhteisvoi-
min olemme neljän vuoden 
työn tuloksena saaneet ai-
kaiseksi. Samalla pääset 
vaikuttamaan suomalaisen 
lionismin tulevaisuuteen ja 
viettämään perinteistä ilta-
juhlaa Logomon sykähdyt-
tävässä tunnelmassa.

Jo perjantaina on tarjol-
la monenlaista ohjelmaa. 
Voit osallistua Itämeri-se-
minaariin, jossa esitellään 
suomalaista lionstoimin-
taa ja liiton puheenjohta-
jaehdokkaat. Kokouksen 
Kestävä kehitys -teeman 
merkeissä kuullaan Esko 
Valtaojan (avaruustähtitie-
teen emeritusprofessori) ja 
Björn Grönholmin (Union 
of the Baltic Cities, UBC, 
sihteeristön johtaja) esi-
tykset aiheesta. Kestävän 
kehityksen periaatteet tu-
levat kulkemaan punaisena 
lankana läpi koko vuosiko-
kouksen. Vuosikokoukseen 
osallistuville tullaan tarjoa-
maan mahdollisuus saada 
tietoa ajankohtaisista ym-
päristönsuojeluun liittyvis-
tä asioista. Luontoaiheista 
kuvamateriaalia tulee myös 
olemaan esillä vuosiko-

Turussa tavataan!

koustiloissa. 
Ohjelmallinen avajaisjuhla 
aloitetaan seminaarin jäl-
keen lippujen sisääntulolla 
ja Varusmiessoittokunnan 
tahdittamalla Lahjan Tyttö-
jen paraatiesityksellä. Ter-
vehdyksiä ja puheita lomit-
tavat kevyemmät esitykset. 
Perjantai-illan kruunaa 
Itämeri-iltamat. Tarjolla on 
hyvää ruokaa ja ohjelmaa 
sekä luonnollisesti tans-
sia Varusmiessoittokunnan 
tahdittamana.
Lauantaina jatketaan edel-
leen Logomossa. Aamulla 
alkavan kokouksen ajaksi 
voivat puolisot valita kol-
mesta eri päiväohjelmasta. 
Oopuleijona tarjoaa tehok-
kaan turkulaisuuden kurs-
sin, jonka opettajana toimii 
Förin Äijä alias VähäHeik-
kilä. Merileijonan mukana 
pääset Airiston aalloille ja 
Ruissaloon. Matkan varrel-
la näet pitsihuviloita sekä 
museolaivoja, joihin voit 
tutustua tarkemmin myös 
maitse. Kulttuurileijona 
vie kävelyretkelle Vanhan 
Suurtorin ja Turun tuomio-
kirkon maisemiin sekä itse 
kirkkoon. Lisäksi selvite-
tään iänikuinen kysymys, 
ollaanko tois pual vai täl 
pual jokke.
Itse vuosikokouksessa 
ja äänestyksissä otetaan 
käyttöön uutta tekniikkaa 
asioiden käsittelyn nopeut-
tamiseksi ja kokouksen 
elävöittämiseksi. Kokouk-

sen jälkeen rentoudutaan 
aina yhtä odotetussa yhtei-
sessä iltajuhlassa. Illallinen 
tarjoillaan asiaan kuluvalla 
tavalla pöytiin. Taitavista 
leijonaveljistä ja -sisarista 
koostuvan Leijona-orkes-
terin tahdissa saadaan par-
ketilla liikettä niveliin. Myös 
muita maineikkaita esiinty-
jiä on luvassa... Tunteikas 
viestikapulan luovutus seu-
raavalle kokousjärjestäjälle 
kuuluu luonnollisesti ilta-
juhlan ohjelmaan.
Kiireettömän viikonlopun 
varmistamiseksi kannat-
taa varata majoitus paikan 
päältä. Turun keskustan 
lukuisien hotellien lisäksi 
tarjotaan lioneille erikois-
ehdoin majoitusta myös 
Naantalin ja Ruissalon kyl-
pylöistä, joista samoin kuin 

keskustankin hotelleista, 
erikoiskuljetuksin huoleh-
ditaan kokousväki oikeaan 
aikaan oikeaan paikkaan. 
Majoitukset varataan suo-
raan hotelleista, mutta hin-
noista ja ehdoista löydät 
tarkemmat tiedot vuosiko-
kouksen kotisivuilta.
Ilmoittautuminen on al-
kanut ja siinä kannattaa 
huomioida tietyt lisäykset. 
Sähköistä äänestystä var-
ten pitää mm. ilmoittaa sen 
puhelimen numero, jota ai-
otaan käyttää kokouksen 
aikana. Pöytävaraukset on 
mahdollista tehdä nyt kes-
kitetysti yhden ryhmään 
kuuluvan henkilön nimissä. 
Myös järjestelmän käytet-
tävyyttä on yleisesti paran-
neltu vuoden aikana. 
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Yhteystiedot  

Kotisivut  - vk2016.lions-piiri107a.fi
Facebook - Kotisivuilla linkki 
Järjestelytoimikunta 
 Kotisivuilla linkki 

Sydämellisesti tervetuloa!

Koe Lions-kulttuuri paikan päällä!

Björn Taxell Markku Patrikainen
järjestelytoimikunnan tiedotus ja markkinointi
puheenjohtaja 

Kokouksen ohjelma (alustava)
Perjantai 27.5.2016 (Logomo)
12.00 - 19.00 Ilmoittautuminen
15.00  Suomalaisen lionstoimin-
 nan esittelyä ja Itämeri-
 seminaari 
19.00 - 20.00 Vuosikokouksen avajaisjuhla
20.00 - 24.00 Itämeri-iltamat (Get-together)

Lauantai 28.5.2016 (Logomo)
08.00 - 10.30 Ilmoittautuminen ja valta-
 kirjojen tarkastus
08.45 - 09.45 PCC -tapaaminen

10.00 - 10.15 Liiton, piirien lippujen juhlal-
 linen sisääntulo ja seppelpar-
 tion lähettäminen (klubien li-
 put asetetaan valmiiksi näky-
 välle paikalle)
10.15 - 10.30 Tervehdyspuheet
10.30 - 13.00 Vuosikokous liiton virallisen
 esityslistan mukaan
11.00 - 12.00 Puoliso-ohjelmaan osallistuvi-
 en ruokailu
12.00 - 16.00 Puoliso-ohjelmat
11.30 - 12.30 Lounas
11.30 - 12.30 Arne Ritari -lounas
12.30 - 17.00 Vuosikokous jatkuu
18.30 - 19.30 Melvin Jones -tilaisuus
20.00 - Juhlaillallinen

AIRI LESKINEN
LC Iisalmi Yläsavottaret ja 
Ravintola Raatihuone jär-
jestivät yhdessä Juice-illan 
helmikuun alkupuolella.
Alun perin suunniteltiin pie-
nimuotoista illanviettoa lei-
jonaporukalla. Tapahtuma 
muutettiin kuitenkin kai-
kille avoimeksi ja niinhän 
siinä kävi, että ilta lipsahti 
suunniteltua isommaksi 
ja paikalla olikin sitten yli 
sata Juice-fania. Riittävästi 
hulluutta ja huumoria mu-
kaan, niin erikoisemmatkin 
tempaukset näköjään on-
nistuvat yli odotusten. Hie-
noa illassa oli, että myös 
pitkänmatkan leijonia oli 

Silmissäni orpo katse lapsen eksyneen…

saapunut iltaan mukaan, 
varpaisjärveläisiä jopa iso 
joukko. Kaukaisin vieras 
taisi olla Askolasta asti.
Illan aikana saimme nauttia 
ihanaa ruokaa, kuunnella 
Antti Heikkisen mukavia 
tarinoita Juicesta, laulaa 
karaokea ja pääsipä kuusi 
uskaliasta mukaan Juice-
aiheiseen tietokilpailuunkin. 
Kaksi kolmihenkistä jouk-
kuetta kisaili ensin tiedoilla 
ja voittajajoukkueen osal-
listujat sitten henkilökoh-
taisessa finaalissa taidoil-
la. Viimeisenä tehtävänä 
oli korjata Viidestoista yö 
-kappaleesta sinne lipsah-
taneet virheet. Voittaja pok-

Kirjailija Antti Heikkinen kertoi Juicesta sekä Risainen
elämä -kirjan tekemisestä.

kasi itselleen täyden pullon 
Juicen lempijuomaa eli Ver-
mouth Biancoa, kakkonen 
hienon pullonavaajan ja 
kolmas saikin sitten toimia 

stopparina voittamansa 
pullonsulkijan kanssa.
Lisää yhteistä hupia on lu-
vassa varmaankin ensi syk-
synä.
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0600 10 800 (1,96 /min. + pvm)
0600 10 020 (6,79 /puh. + pvm)

Esitykset
23.4.-28.5.

Astrid Lindgren - Aleksander Mörk-Eidem:

suom. Jukka-Pekka Pajunen
ohj. Nazia Asif

Poleenin teatteri:

Veljeni 
Leijonamieli

KOMEDIA 
RAHASTA JA RAKKAUDESTA,
LAULU-JA TANSSI-ILOITTELU

ESITYSKAUSI: 11.2.-10.4.

Esitysoikeudet Suomen näytelmäkirjailijaliitto

KÄSIKIRJOITUS: TATU PEKKARINEN
OHJAUS: JARI TUONONEN

Liput 
22,50/
17,50

Taiteilija-
tapaaminen 

klo 15


