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SAVON LEIJONA

AIRIN AJATUKSIA

HUOLEHDI KLUBIKAVEREISTASI – PYSYVÄT LEIJONINA!

Suojatietä ylittäessä on jos-
kus melko hilkulla selviää-
kö elävänä kadun toiselle 
puolelle. Monissa fyysisis-
sä töissä on usein karvan 
varassa, lipsahtaako pieni 
tai suuri kone käteen tai jal-
kaan, kerkeääkö putoavan 
betonimöykyn tai katolta 
tipahtavan lumivallin alta 
karkuun. Sitten vähemmän 
fyysistä voimaa vaativissa 
ns. siisteissä sisätöissä, 
toisin sanoen konttorihom-
missa, ei aina tiedä, että 
kestääkö oma tai työkave-
reiden pinna jatkuvaa vaa-
timusten kiristämistä, kun 
tulostetavoitteissa taivas 
on kattona ja sekin reikiä 
täynnä. 

Nykyisin vaaditaan paljon 
töissä, kotona ja vapaa-
ajalla. Hektinen rytmi ikään 
kuin tarttuu selkäytimeen, 

Se on pienestä kiinni

enää ei osaa pysähtyä sil-
loinkaan, kun aikaa olisi. 
Eikä osaa nauttia hetkestä. 
Monta kertaa hyvin men-
neen ajanjakson tajuaa vas-
ta jälkeenpäin. Miksi ei jos-
kus voisi sanoa ihan vaikka 
ääneen, että nyt kaikki on 
hyvin, nyt minulla on hyvä 
olla, nyt olen onnellinen? 
Itse en tuota taitoa aina-
kaan osaa, vaan kaluan nii-
tä entisiä luita. Vasta sitten, 
kun kaikki ei olekaan man-
napuuroa ja mansikkaa, tu-
lee mieleen, että hei, silloin 
ja silloinhan elämä oli ihan 
mallillaan. Se on pikkuisen 
myöhäistä, vaikka voihan 
sitä tietysti märehtiä jälki-
käteenkin, että miksen mä 
ymmärtänyt, väy väy vää…
Tunnustuksen antaminen, 
kiittäminen, on monille 
vaikeaa. On aivan sama, 
unohtuuko se työelämässä 

tai harrasteissa, pahalta se 
tuntuu, jos on hommansa 
hoitanut hyvin, mutta ku-
kaan ei edes huomaa. Ehkä 
juuri harrastepuolella se 
sattuu vieläkin enemmän, 
koska siellä on mukana va-
paaehtoisesti, ei pakosta 
eikä rahasta. 

Leijonatoiminnassa olen 
kuullut monen miettivän 
eroamista, koska klubissa ei 
pyydetä mihinkään virkaan, 
ei arvosteta. Prenikoita ja 
tunnustuksia jaetaan sel-
laisillekin, jotka eivät niiden 
eteen ole juuri mitään teh-
neet. Että samanarvoisen 
huomionosoituksen saa 
jostakin pienestä hommas-
ta kuin koko vuoden puur-
tamisesta.  Pahalta se var-
masti tuntuu heistä, jotka 
jäävät mopen osalle kerran, 
kaksi tai useammin. 

Tai jos klubissa ei jaeta 
tunnustuksia kenellekään, 
kuitataan vain kauden työ 
hätäisellä kiitoksella. Nuo 
klubipresidenttien jakamat 
prenikat maksavat vain 
muutaman euron kappale, 
ne ovat todella pieni kiitos 
tehdystä työstä. Kyllä niitä 
pitäisi käyttää, mutta har-
kitusti oikeille hommansa 
hoitaneille, ei jakamalla 
kuin nameja pussista liki-
main kaikille.

Jos minkäänlaista tunnus-
tusta, arvostusta tai kiitos-
ta ei saa, se on todellakin 
kauden lopussa pienestä 
kiinni, että lähettääkö sen 
erokirjeen ennen kesäkuun 
loppua.

Airi

PuSu

PuSu

PuSu

PuSu
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Hyvät K-piirin lionit!

ID-EHDOKAS

Havaintojeni mukaan lions-
toiminnan arvostus on 
kasvussa. Vaikka mene-
tämmekin jäseniä, lähinnä 
ikärakenteesta johtuen, on 
meillä nyt hyvä mahdolli-
suus rakentaa uutta nou-
sua. 
Monet tutkimukset osoitta-
vat, ettei onnea saavuteta 
materiaalisesta hyvästä, 
vaan toisesta välittäminen 
on hyvän elämän perus-
edellytys. Miten hyvin tä-
hän hetkeen sopivatkaan 
Melvin Jonesin sanat ”Et 
pääse kovinkaan pitkälle, 
ennen kuin alat tehdä jota-
kin jonkun muun hyväksi.”

Perusarvomme ja etiikkam-
me antavat meille hyvän 
perustan rakentaa seu-
raavan vuosisadan lions-
toimintaa. Lionsjärjestön 
kansainvälinen hallitus on 
luonut pidemmän aikavä-
lin toiminnan strategian, 
jonka soveltaminen Suo-
men oloihin vaatii meiltä 
kaikilta jatkuvan uudista-
misen mielialaa.  Mielestä-
ni strategiassa on tartuttu 
oikeisiin asioihin. Olemme 
tilanteessa, jossa ihmisillä 
on nykyisin enemmän vaih-
toehtoja palvella ja antaa 
takaisin paikkakunnalleen. 
Joudumme kilpailemaan 
uusista toimijoista, joten on 
tärkeää pitää toimintamme 
laatu korkealla tasolla.

Klubien toimintaedellytys-
ten varmistamiseksi on 
tärkeää pitää yllä hyvää 
klubihenkeä ja rakentaa jä-
senistön kanssa yhdessä 
tulevien vuosien menes-
tystarinaa. Meidän tulee 
ennakkoluulottomasti ottaa 
käyttöön uudenlaisia klubi- 
ja kokouskäytäntöjä sekä 
rohkeita avauksia palvelu-
jen tarjonnassa niille, jotka 
apua ja tukea tarvitsevat.

Jotta ruuhkavuosia elävät, 
lämminsydämiset ihmi-
set voivat osallistua toi- 
mintaamme, on heille tar-
jottava vaihtoehtoisia toi-
mintamuotoja, jotka ovat 
joustavia ja sopivat yhteen 
nykypäivän kiireisen elä-
mäntavan kanssa. Tar-
vitsemme edelleen iloisia 
ja positiivisen asenteen 
omaavia jäseniä. Kehittä-
mistyötä tukee piirien ja 
Lions-liiton tarjoama koulu-
tus- ja valmennustoiminta 
sekä viestintä.

Hyvät ystävät
Minut kutsuttiin LC Lahti 
Launeen jäseneksi vuon-
na 1992. Uskon, että jo 25 
vuoden mittainen aktiivinen 
jäsenyys on antanut minul-
le perspektiiviä ja näke- 
mystä toiminnastamme, 
jolle on käyttöä kansain-
välisessä hallituksessa. 
Viimeiset 15 vuotta olen 
saanut vaativia tehtäviä 
klubitoiminnan lisäksi myös 
piirin ja liiton tasolla. Tällä 
hetkellä toimin kansainväli-
sen hallituksen nimeämänä 
Lionstoiminta 100 vuotta 
Suomen juhlatoimikunnan 
puheenjohtajana. 

Klubini Lahti  Laune on aset-
tanut minut ehdokkaaksi 
kansainvälisen hallituksen 
jäseneksi kausille 2018 - 
2020. Suomen ehdokkaan 
valinta tapahtuu kesäkuus-
sa Lions-liiton vuosikoko-
uksessa Joensuussa. Olen 
valmis viemään Suomen 
hyviä toimintaperiaatteita ja 
palveluideoita kansainväli-
seen käyttöön, ja toisaalta 
voin tuoda Suomeen hyviä 
käytäntöjä eri puolilta maa-
ilmaa. Pyydän tukenne, jot-
ta tavoite toteutuu.  

We Serve -hengessä!

Henkilötiedot ja keskeisimmät lionstehtävät:
Heimo Potinkara, PCC
s. 23.9.1952
Hallituksen puheenjohtaja, HHJ- Pj

Puoliso, lion Tuire, kolme lasta ja neljä lastenlasta

C-piiri:
Presidentti LC Lahti Laune 1998 – 1999
Lohkon puheenjohtaja 2001 – 2002
Alueen puheenjohtaja 2002 – 2003
Piirisihteeri 2003 – 2004
Varapiirikuvernööri 2004 – 2005
Piirikuvernööri 2005 – 2006

Lions-liitto:
Hallituksen jäsen 2007 – 2009, 2010 – 2013
Eurooppa Forum 2009 Tampere, päätoimikunta 2007 – 
2009
Varapuheenjohtaja 2010 – 2011
Puheenjohtaja 2011 – 2012 
Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja 2011 - 2012
Kuvernöörineuvoston jäsen 2005 – 2006, 2010 – 2013
Hallituksen puheenjohtaja 2011 - 2012

LCI 100 vuotta, Suomen juhlatoimikunnan pj. 2014 –
Rakennemuutostyöryhmä 2014 – 2016
Piirirakennetyöryhmän jäsen 2015 - 2016
----
Lions Aatteen Killan hallitus 2016 –
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PIIRIKUVERNÖÖRIN PENKILTÄ

Ajatuksia kaudelta
Piirikuvernöörikauteni al-
kaa kääntyä jo loppujaksol-
le. Yli puolet kaudesta on 
takanapäin. On ollut hienoa 
toimia piirin vetäjänä leijoni-
en 100-vuotisjuhlavuonna. 
Aika ei ole ennättänyt käy- 
dä pitkäksi, kun on suun-
nitellut klubitapaamisia ja 
muita tilaisuuksia, joita on 
ollut melkein joka illalle var-
sinkin syyskaudella. Tavoit-
teenani oli, että olisin ehtinyt 
käymään kaikki klubivierai-
luni, jotka olivat syyskau-
den ohjelmassa, mutta yh-
teensattumien vuoksi täytyi 
muutamia vierailuja siirtää 
tälle vuodelle. Maakuntakin 
on tullut tutuksi kierrellessä 
eri paikkakuntien klubeis-
sa. Kylläkin moneen klubiin 
sain tutustua jo puolisoni 
Pirjon kanssa hänen olles-
sa piirikuvernööri kaudella 
2010-2011.  
Puoli vuotta on mennyt 
kuin ”siivillä”, eli nopeam-
min kuin koskaan.
Kiitoksia kaikille klubeille, 
joissa olemme puolisoni 
kanssa saaneet vierailla. 
Olette ottaneet meidät läm-
pimästi vastaan ja meitä on 
ystävällisesti muistettu läh-
tiessämme kotimatkalle.
Olemme huomanneet, että 
kaikki klubit ovat erilaisia, 
vaikka tavoitteet ja pää-
määrät ovat jotakuinkin sa-
mat. Kaikkein parhainta ja 
ehkä mieleenpainuvinta on 
ollut seurata, kun klubiin on 
otettu uusia jäseniä.

Valloitamme uusia vuoria 
on kansainvälisen presi-
denttimme tämän vuoden 
teema. 
Tänä kautenahan nämä 
symboliset vuoret ovat ol-
leet valtakunnallisesti sekä 
todennäköisesti klubikoh-
taisesti Punainen Sulka, 
joka on vuoden pääaktivi-
teetti sekä klubien jäsenke-
hitys ja -huolto.
Kymmenen vuoden tauon 
jälkeen Suomen lionsklubit 
toteuttavat koko maassa 
seitsemännen Punainen 

Sulka -varainkeruukampan-
jansa. Tukensa kohteeksi 
lionsklubit ovat valinneet 
100 vuotta täyttävän itse-
näisen Suomen nuorison 
teemalla ”Tue nuorta itse-
näisyyteen”.
Punainen Sulka on monelle 
klubille ollut kova haaste, 
koska tavoitteet ovat todel-
la korkeat. Piiritasolla olen 
seurannut klubien tilannet-
ta ja olen huomioinut, että 
K-piiri on suoriutunut haas-
teesta todella hyvin, kun 
vertaa valtakunnallisesti tä- 
hän mennessä saatuja tu-
loksia.
K-piirin klubien osallistu-
misprosentti Punaiseen 
Sulkaan on 97 %. Keski-
määräinen osallistumispro-
sentti valtakunnallisesti on 
79 %.
Kertymä/tavoite-tilastossa 
olemme ihan kärkisijoilla, 
muutamat klubit ovat jo 
ylittäneet tavoitteensa.
Punainen Sulka  -toimikun-
ta valitsee joka kuukausi 
kuukauden klubin ja mar-
raskuussa sai K-piirin LC 
Varkaus Justiina kuukau-
den klubin palkinnon. On-
nea!
Vielä on aikaa ponnistella 
tavoitteeseen, sillä keräys-
hän jatkuu 30.6.2017 saak-
ka. Päätösjuhla pidetään 
hyvän päivänä 8.10.2017.

Piirin jäsentilanne 25.1.2017 
oli 1550 jäsentä. Piiriin on 
otettu uusia jäseniä tällä 
kaudella 51. Piirissämme 
on 59 klubia, joista toista-
kymmentä on alle 20 jäse-
nen klubeja. Olisin todella 
tyytyväinen, jos useampi 
klubi saisi jäsenmääränsä 
nousemaan yli 20 jäsenen. 
Suomen Lions-liiton tavoit-
teet ovat jäsenhankinnassa 
seuraavat:
Kääntää jäsenkehitys po-
sitiiviseksi ja nostaa jäsen-
määrä yli 24.000.
Perustaa jokaiseen piiriin 
uusi klubi ja/tai liitännäis-
klubi, muuttaa mies- tai 
naisklubeja yhteisklubeiksi 

ja lisätä naisjäsenten mää-
rää 25 %:iin jäsenistöstä 
vähentämättä miesjäsen-
ten määrää.
Piirimme naisjäsenten 
osuus lähentelee n. 20 %:n 
määrää.
Jäsenhankinta on määrä-
tietoista ja pitkäjänteistä 
toimintaa niin kuin muukin 
klubitoiminta. Jäsenhan-
kinta on meidän jokaisen 
jäsenen yhteinen asia, ei 
vain klubin johdon ja jäsen-
vastaavan.

Lions-järjestö täyttää tä-
nä vuonna 100 vuotta 
7.6.2017. On hieno yhteen-
sattuma, että itsenäinen 
Suomi täyttää myös 100 
vuotta.
Amerikkalainen, 38-vuo-
tias Melvin Jones, halusi 
vuonna 1917 tehdä hyvää 
ihmisille, jotka tarvitsevat 
apua ja tukea. Hän kut-
sui ystäviään mukaan ja 
ehdotti, että he alkaisivat 
tehdä suunnitelmallista 
palveluyötä paikkakun-
tiensa hyväksi. Ystävykset 
kokoontuivat Chicagoon 
7.6.1917 perustamaan uut-
ta palvelujärjestöä. Melvin 
Jonesin visiosta tuli totta 
jo lähes 100 vuotta sitten. 
Lionsjärjestö levisi nopeas-
ti kansainväliseksi liikkeek-
si, jonka tavoite on paran-
taa ihmisten elämänlaatua. 
Järjestö on kasvanut maail-
man suurimmaksi ja luotet-
tavimmaksi palveluklubien 
järjestöksi. Lionstoiminnan 
visio ja palveluajatus ”We 
Serve”, on kantanut lions-
toiminnan 2000-luvulle, ja 
palveluajatus kantaa seu-
raavalle vuosisadalle. Jär-

jestö toimii tällä hetkellä yli 
200 maassa ja jäseniä on n. 
1,4 miljoonaa. Lions-järjes-
tö on vuonna 1945 perus-
tetun YK:n perustajajäsen. 
100-vuotistapahtumiin liit-
tyen on järjestö asettanut 
jäsenistölle haasteen pal-
vella 100 miljoonaa ihmis-
tä 1.7.2014 - 30.6.2018. 
Palveluhaasteteemoja on 
neljä: nälänhätä, nuoriso, 
näönsuojelu ja ympäristö. 
Haastekampanja on lähte-
nyt vauhdikkaasti liikkeelle 
kaikkialla maailmassa. Pal-
velua saaneita ihmisiä on jo 
49 miljoonaa.
Piirikuvernöörivuosi tuntuu 
menevän liian nopeasti, 
vuosi tai kausi on todella 
lyhyt aika. Kun on paljon 
tekemistä, niin ajan kulua 
ei edes huomaa. Se on 
kuin yksi humaus ja viikko 
tai kuukausi on mennyt. 
Tämä aika on kuitenkin an-
tanut paljon. Olen päässyt 
paremmin sisälle leijona-
toimintaan ja saanut koke-
musta sekä uusia ajatuksia. 
Kauden aikana olen saanut 
myös paljon uusia ystä-
viä ja saanut tavata paljon 
mielenkiintoisia ihmisiä 
jopa järjestömme ”huipul-
ta”. Myös maailmakatso-
mus on avartunut, kun olen 
saanut käydä eri maissa ja 
maanosissa.
Toivotan kaikille K-piirin lei-
jonille ja puolisoille hyvää 
loppukautta.
Yhdessä yhteisiin päämää-
riin.
Tavataan piirin vuosikoko-
uksessa!

DG Reijo ja Pirjo
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TARJOLLA TULLA

Lionstoiminta on läpinäkyvää
Olen saanut työskennellä 
pian kaksi kautta piirita-
solla varapiirikuvernöörien  
tehtävissä. Aika on mennyt 
nopeasti ja tehtäviä on riit-
tänyt. Olen saanut vierailla 
32 klubissa. Sydämellinen 
kiitos kaikille!

Kuluva vuosi on Suomen 
100-vuotisjuhlavuosi. Se 
tietää useita juhlatilaisuuk-
sia, joissa liitolla ja piireillä 
on oma osuutensa.  Myös 
oma järjestömme täyttää 
100 vuotta ensi kesäkuus-
sa.
 
Minulla on paljon elämän-
kokemusta ja olen ollut 
lionstyössä pitkään. Lions-
työ on tuntunut minusta 
läheiseltä. Lionsjäsenyys 
antaa ihmiselle paikan toi-
mia järjestön puitteissa ja 
osallistua vaativiin projek-
teihin.  Alusta alkaen järjes-
töön on kuulunut läpinäky-
vyys. Sitä varten kerätään 
kansainvälisesti tilastot 
mitä klubeissa, piireissä ja 
liitossa tapahtuu. Näin toi-
minnassa mukana olevat 

voivat olla vakuuttuneita 
siitä, että apu menee peril-
le. Siksi tulen kiinnittämään 
erityisen paljon huomiota 
siihen, miten raportointi 
hoidetaan. 
 
Meillä on työssämme muu-
tamia haasteita. Piirin jä- 
senmäärä täytyy olla tar-
peeksi iso, jotta piirin itse-
näisyys säilyy. Se tarkoit-
taa, että on riittävä määrä 
klubeja ja tarpeeksi jäse-
niä.
 
Klubeihin pitää saada uusia 
sitoutuneita jäseniä. Jotta 
saisimme sitoutuneita ihmi-
siä, klubihengen täytyy olla 
hyvä. Tässä meillä kaikilla 
on haastetta kerrakseen. 
Tulen kiinnittämään erityis-
tä huomiota näihin asioi-
hin. On yllättävän helppo 
nähdä millainen klubihenki 
on, kun tulee ”ulkopuolise-
na” vierailemaan klubissa. 
Jos piirikuvernööritiimin jä-
sen näkee tämän yhdellä 
kerralla, uusi jäsen näkee 
tämän vielä nopeammin. 
Klubihengen luomisessa ei 

ole kysymys rakettitietees-
tä, mutta se vaatii kaikkien 
osallistumista. 
 
Olen ymmärtänyt, että 
myös sitoutumisessa on 
toivomisen varaa. On ol-
lut vaikeaa saada hakijoita 
klubin ja piirin virkoihin. Silti 
on kysymys varsin palkit-
sevasta tehtävästä. Lions- 
periaatteisiin on kuulunut 
pitkään, että koulutusta saa 
tehtäviin. Jokainen tehtävä 

on määräaikainen, siihen 
annetaan koulutusta ja sitä 
ei tarvitse tehdä yksin. 

Mikäli minut valitaan pii-
rikuvernöörin tehtävään 
tulen tekemään parhaani, 
jotta yhdessä selviämme 
näistä mainituista haasteis-
ta ja voimme rakentaa pa-
rempaa lionstulevaisuutta. 

Yhteistyöterveisin
Tuula Väätäinen

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,

naura repliikeilleni. Kiitos Medilaserin!”

ESKO ROINE

tunnistan katsomosta ne katsojat jotka eivät
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TARJOLLA RITVA

Heippa K-piirin leijonat ja puolisot 

Puolet kaudestani piirin toi-
sena varapiirikuvernöörinä 
on takanapäin. Tällä kau-
della klubivierailuja oli vain 
yhdeksän johtuen siitä, että 
toimin tällä kaudella tois-
tamiseen myös oman klu-
bini presidenttinä ja iisal-
melaisten klubien yhteisen 
170-vuotisjuhlatoimikun-
nan puheenjohtajana.

Kaikki klubivierailut olivat 
hienoja kokemuksia. Toki 
puolisoni, IPDG Hannun 
kanssa vierailin hänen pii-
rikuvernöörikaudellaan lä-
hes kaikissa piirin klubeis-
sa, mutta puolison roolissa 
tilanne on varsin erilainen 
kuin varapiirikuvernöörin 
roolissa. Kiitos kaikille klu-
beille lämpimästä vastaan-
otosta ja vieraanvaraisuu-
desta. Kotimaista teemaa 
vapaasti siteeraten, on ollut 
hienoa nähdä, kuinka mon-
ta tapaa klubeilla on tehdä 
hyvää.
Olen klubini LC Iisalmi 
Yläsavottarien ainoa toi-
minnassa mukana oleva 
perustajajäsen. Vaihtuvuus 

on siis ollut melkoinen klu-
bimme 20-vuotisen histori-
an aikana. Toki muutamat 
perustajajäsenet ovat vielä 
mukana lionstoiminnassa 
muissa klubeissa, toisilla 
paikkakunnilla, mutta niin 
Yläkerran Herra kuin muut-
kin harrastukset ovat verot-
taneet jäsenkuntaamme.

Meitä naisleijonia on piirin 
jäsenmäärästä vain noin 
17 %. Tämän osuuden kas- 
vattaminen on lähellä sy-
däntäni. Piirimme tule-
vaisuus on nimenomaan 
naisjäsenten osuuden kas-
vussa. Se ei toki tarkoi-
ta sitä, että miesjäsenten 
määrä saisi supistua, vaan 
uudistumista ja kasvua pi-
tää tapahtua myös miesjä-
senistössä.

Piirissämme tulee toden-
näköisesti aina olemaan 
miesklubeja, naisklubeja ja 
yhteisklubeja. Pienimmillä 
paikkakunnilla yhteisklu-
bi on ainoa mahdollisuus 
elinvoiman säilyttämiseen. 
Loistavia kokemuksia mies-

klubeista yhteisklubeiksi on 
piirissämme viime vuosilta 
useita. 

Viime vuosina minulla 
on ollut tilaisuus tutus-
tua myös kansainväliseen 
lionstoimintaan. Kausi 
Thaimaassa ja vierailu Ma-
lesiaan opettivat, millaista 
on lionstoiminta muualla. 
Myös kokemukset kansain-
välisistä vuosikokouksista 
ovat olleet avartavia. Olen 
ollut mukana Hampurissa, 
Honolulussa ja viime ke-
sänä Japanin Fukuokassa. 
Siksi toivoisinkin, että me 

muistaisimme aina toimin-
nassamme myös sen, että 
olemme osa kansainvälistä 
järjestöä ja että jossakin 
kaukana saattaa olla ihmi-
nen, joka kipeästi tarvitsee 
apua myös meiltä täältä 
kaukaisesta Pohjolasta.

Näillä ajatuksilla K-piirin 
leijonia ja puolisoita terveh-
tien

Ritva Korolainen
2. varapiirikuvernööri; 

ehdokas 1. varapiiriku-
vernööriksi

Reilua palvelua
parhaimmillaan.

Rauta
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TARJOLLA ERKKI

2. varapiirikuvernööriehdokas Erkki Lappi

Olen syntynyt Jäppilässä 
11.5.1951 ja olen savolais-
karjalaista syntyperää.
Isäni oli savolainen ja äitini 
karjalainen, Raudusta ko-
toisin. Olen kasvanut suur-
perheessä. Meitä oli koto-
na vipeltämässä 7 veljestä 
ja jokaisella yksi sisko, eli 
yhteinen pääluku nopeasti 
laskettuna 8. 
Olen maalta lähtöisin, yh-
teisöllisyys ja lähimmäisen 
auttaminen on ollut aina 
lähellä sydäntäni. Siihen jo 
kotona opittiin.

Olen toiminut opetusalalla 
14 vuotta ja yrittäjänä olen 
ollut yli 45 vuotta. Olen 
ollut mukana kotiseutuni 
alueella lukuisissa luotta-
mustehtävissä, hallituksis-
sa, valtuustoissa ym. vuo-
sikymmeniä.
Valtakunnallisissa luotta-
mustehtävissä olen vaikut-
tanut Kemianteollisuus ry:n 
ja Muoviteollisuus ry:n hal-
lituksissa yli 10 vuotta sekä 
toiminut erilaisissa työ-
valiokunnissa ja Tes-neu-
votteluissa useita vuosia. 
Lujitemuoviteollisuuden 
puheenjohtajana toimin 
vajaat 20 vuotta. Siinäpä 
pieni pintaraapaisu lyhyesti 
yhteisistä työtehtävistäni.

Harrastan melontaa ja mo-
nipuolista liikuntaa. Kuulun 
Suomi Meloo -organisaati-
oon, olen ollut Suomi Me-
loo -tapahtumissa mukana 
melonnassa johtomelojana 
sekä järjestäjänä jo yli 32 
vuotta. 

Olen ollut naimisissa yli 45 
vuotta vaimoni Pirkon rin-
nalla. Meille syntyi vuonna 
1973 tytär, Tatjaana.
Tyttärelläni Tatjaanalla ja 
vävylläni Petrillä on yksi 
poika nimeltään Werneri. 
Papan silmäterä on saavut-
tanut jo 9 vuoden iän. Koko 

perheen voimin toimimme 
yrityksissämme Ekin Muo-
vi Oy:ssä sekä Rst-Lapit 
Oy:ssä. Sukupolvenvaih-
doksen järjestelin vuonna 
2013 ja luovutin tuolloin 
Ekin Muovin toimitusjohta-
juuden tyttärelleni Tatjaa-
nalle sekä Rst-Lapin toi-
mitusjohtajuuden vävylleni 
Petrille.
Itse olen vielä mukana mo-
lemmissa yrityksissämme 
hallituksen puheenjohtaja-
na sekä kehitysjohtajana.
Vaikka viralliset eläkepape-
ritkin ovat jo postilaatikosta 
tipahdelleet, ei tätä mene-
vää sydäntä mikään pysäy-
tä. Toimin siis aktiivisesti 
yrityselämässä sekä luotta-
mustehtävissä edelleen.

Lionstoiminta on lähellä 
sydäntäni, halu auttaa on 
kova. Olen ollut LC Virta-
salmen klubissa jäsenenä 
jo yli 36 vuotta, tällä het-
kellä LC Virtasalmen PuSu-
vastaavana. Olen toiminut 
klubissamme jo 2 kertaa 
presidenttinä ja ensi vuon-
na tulee se 3. kerta. Olen 
myös toiminut sihteerin ja 
rahastonhoitajan tehtävissä 
sekä lohkon puheenjohta-
jana ja piirihallituksessakin 
olen päässyt toimimaan.

Haluan olla aktiivinen ”LEI-
JONA” ja olen valmis aset-
tumaan 2. varapiirikuver-
nööriehdokkaaksi. 
Minusta on tärkeää, että jo-
kainen ihminen pyrkii aut-
tamaan läheisiään niin koti-
maassa kuin ulkomaillakin.
Auttaminen sen kaikissa 
muodoissa on ajatus, mitä 
pitää viedä eteenpäin, ku-
ten leijonat sitä jo hienosti 
tekevätkin.

Erkki Lappi
2. varapiirikuvernööri-

ehdokas

Laatua lujitemuovista 
 jo yli 35 vuoden ajan !

tatjaana.lappi@ekinmuovi.fi

www.ekinmuovi.fi

           

p.020 78 11700

Kauniin luonnon keskellä Virtasalmella 
sijaitsee yrityksemme
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LIONS K-PIIRIN TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2015-2016

YLEISTÄ
Kausi 2015 – 2016 oli K-piirin 57. toimintakausi. Lions-järjestön kansainvälisenä presidenttinä toimi japanilainen Dr. Jit-
suhiro Yamada, Suomen Lions-liiton puheenjohtajana Jari Rytkönen (LC Uurainen) ja  K-piirin piirikuvernöörinä Hannu 
Nyman (LC Iisalmi Koljonvirta).

Kauden teemat olivat:

Kauden 2015-2016 toiminnalle antoi alakuloisen sävyn kauden alussa saatu tieto, että ehdokkaamme PID 
Harri Ala-Kulju oli tylyllä tavalla LCI:n toimesta sivuutettu kansainvälistä varapresidenttiehdokasta nimettä-
essä. Näin kymmenen vuotta kestänyt Suomi johtoon  -kampanja tuli tällä erää päätökseen.

PIIRIKUVERNÖÖRIN YHTEENVETO KAUDESTA
Kauden 2015-2016 toimintasuunnitelma oli varsin yksi-
tyiskohtainen. Ilahduttavaa oli kauden päätyttyä ja yhteen-
vetoa tehtäessä huomata, että suunnitelmat toteutuivat 
muutamaa pientä poikkeusta lukuun ottamatta.

Kaikkiin tavoitteisiin ei silti päästy. Kirvelevintä oli todeta, 
että jäsenmäärä supistui piirissämme kaikista ponnistuk-
sista huolimatta. Vaikka klubit saivat yli sata uutta käsipa-
ria lionstyöhön, oli poistuma vielä suurempi. Tilanteen olisi 
korjannut suunnitelmissa ollut uuden naisklubin perusta-
minen, mutta yrityksistä huolimatta se ei onnistunut. 

Kertomuskautta poikkeuksellisesti väritti Sri Lankan sil-
mäsairaalan loppurahoituksen hankinta sekä piirimme 
omana hankkeena suoritettu silmälasikeräys. Molempien 
hankkeiden tulos piirissämme oli erinomainen. 

Piirin vuosikokoustapahtumaan panostettiin tänä vuon-
na poikkeuksellisesti. Perinteistä poiketen tapahtumaa ei 
järjestetty piirikuvernöörin kotipaikkakunnalla. Kiitos LC 
Nilsiä Syvärinseudun, piirikokoustapahtumassa Tahkol-
la olivat innostavat puitteet ja ensi hetkestä alkaen lep-
poisa tunnelma. Lionstoiminta voi olla myös iloinen asia. 
Sen toivon mukaan huomasivat piirikokoustapahtumaan 
osallistuneet runsaat 200 leijonaa ja puolisoa. Kiitos vielä 
kerran läsnäolostanne. 

Kotimainen teema:
Monta tapaa tehdä hyvää
 Puheenjohtajan (CC) teema:
 Elinvoimaa yhteistyöllä
Piirikuvernöörin teema:
ME teemme sen

Kansainvälinen teema:

(Ihmisyys. Sopusointu. Arvokkuus)
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Klubivierailuilla saatoimme Ritvan kanssa todeta, miten erilaisia ja eri tavoin toimivia piirimme klubit ovat. Mielestämme 
erilaisuus on vahvuus, sillä tällöin jokainen klubi toimii itselleen luontevalla tavalla. Huomiomme mukaan klubin suuruus 
ei välttämättä takaa suurempaa aktiivisuutta, pienet saattavat olla toimissaan usein ’vikkelämpiä’. Pienuudessa on kui-
tenkin se heikkous, että tehtävät kaatuvat muutamille, jolloin väsyminen lionstyöhön vaanii jatkuvasti nurkan takana.
Nöyrin mielin lähdimme Ritvan kanssa kauteen, nöyrin ja kiitollisin mielin katsomme kautta taaksepäin. Kiitos kaikille, 
niin lähellä kuin kauempanakin toimineille. 

Piirin hallinto
Piirihallitus toimi seuraavassa kokoonpanossa (suluissa puoliso):

Hannu Nyman (Ritva Korolainen) piirikuvernööri LC Iisalmi Koljonvirta
Reijo Lyttinen (Pirjo Järvi) 1. varapiirikuvernööri LC Kuopio Päiväranta
Tuula Väätäinen 2. varapiirikuvernööri LC Varkaus Justiina
Pekka Seppä (Seija) edellinen piirikuvernööri LC Jäppilä
Sari Laine (Marko) piirisihteeri/rahastonhoitaja LC Iisalmi Yläsavottaret
I alue (Pj. 1.VDG Reijo Lyttinen)
Esa Auvinen 1. lohkon puheenjohtaja LC Kiuruvesi
Pekka Kokkonen (Marja Junno) 2. lohkon puheenjohtaja LC Iisalmi Koljonvirta
Hannele Taattola (Martti) 3. lohkon puheenjohtaja LC Nilsiä Syvärinseutu
II alue (Pj. 1. VDG Reijo Lyttinen)
Lauri Hallikainen (Liisa) 1. lohkon puheenjohtaja LC Siilinjärvi Sandels
Jyrki Viitanen (Inkeri) 2. lohkon puheenjohtaja LC Karttula
III alue (Pj. 2. VDG Tuula Väätäinen)
Elina Pallonen-Eriksson (Tarmo Eriksson) 1. lohkon puheenjohtaja LC Kuopio Canth
Tauno Sonninen (Anna-Liisa) 2. lohkon puheenjohtaja LC Vehmersalmi
IV alue (Pj. 2. VDG Tuula Väätäinen)
Hannu Jäppinen (Merja) 1. lohkon puheenjohtaja LC Pieksämäki Keskus
Ilpo Vellonen (Riitta) 2. lohkon puheenjohtaja LC Varkaus Koskenniemi

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

Airi Leskinen (Pekka) viestintä/Savon Leijona LC Iisalmi Yläsavottaret
Pirjo Järvi (Reijo Lyttinen) jäsenohjelma (GMT) LC Iisalmi Yläsavottaret
Ritva Korolainen (Hannu Nyman) puolisotoiminta LC Iisalmi Yläsavottaret
Hannu Halonen (Eija) koulutus (GLT) LC Kuopio Kalakukko
Hannu Järvinen (Salme Hellberg) nuorisovaihto LC Pieksämäki MLK
Merja Ikonen (Ari Leväinen) Lions Quest LC Varkaus Justiina
Riitta Lyytinen (Antti) Skeba - bändiskaba LC Kuopio Siskotyttö
Pekka Saarikko Leo-toiminta LC Rautalampi Malvi
Pekka Leskinen (Airi) turvassa tiellä LC Iisalmi
Urho Karhu (Seija) Punainen Sulka LC Rautalampi Malvi
Martti Törrönen (Ritva) ARS LC Rautalampi
Pekka Järvelä (Leena) LCIF LC Kuopio Päiväranta
Eero Holopainen Suomi johtoon LC Joroinen
Onni Piippo (Eija Lyytikäinen) LCI 100 vuotta LC Iisalmi Porovesi

Edellä mainituista IPDG Pekka Seppä toimi myös PDG ja kunniatoimikunnan puheenjohtajana, CS-CT Sari Laine vastasi 
myös sisäisestä tiedotuksesta, ZC Pekka Kokkonen toimi myös piirin webmasterina, 1.VDG Reijo Lyttinen toimi myös 
muutosvalmentajana, 2.VDG Tuula Väätäinen vastasi myös Nenäpäivä-kampanjasta, DC Pekka Saarikko toimi myös Sri 
Lankan Lions-ystävien piirivastaavana ja DC Ritva Korolainen vastasi K-piirissä myös kauden teemoista (ympäristö ja 
näkökyky).

Toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat:
Jukka Vattukallio toiminnantarkastaja LC Iisalmi Porovesi
Ritva Räsänen toiminnantarkastaja LC Iisalmi Yläsavottaret
Matti Komulainen varatoiminnantarkastaja LC Iisalmi Porovesi
Leena Pietikäinen varatoiminnantarkastaja LC Kiuruvesi Helmiina
Klubit ja jäsenistö
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Kauden alkaessa ja päättyessä K-piiriin kuului 59 klubia. Näistä seitsemän oli naisklubia, 15 yhteisklubia ja 37 mies-
klubia. Naisklubien määrässä ei tapahtunut muutoksia. Sen sijaan yhteisklubien määrä kasvoi kolmella ja vastaavasti 
miesklubien määrä supistui. Piirin klubeista kauden alussa ja lopussa 12 oli alle 20 jäsenen ns. pientä klubia.

Piirin klubeissa oli jäseniä kauden alkaessa 1.566. Heistä naisia oli 261 eli 16,7 %. Kauden aikana klubeista erosi 120 
jäsentä ja niihin otettiin uusia jäseniä 103, joten piirin jäsenmäärä supistui 17 jäsenellä. Poisnukkuneita lionsjäseniä oli 
kauden aikana 18. 

Kauden päättyessä jäsenmäärä piirin klubeissa oli 1.549. Heistä naisjäseniä oli 269 eli 17,4 %. Vaikka piirimme jäsen-
määrä supistuikin, oli supistuma pienempi kuin muissa piireissä. Vain yksi piiri ylsi positiiviseen jäsenkehitykseen.

Seuraavat klubit juhlistivat toimintansa merkkivuosia charterjuhlalla:

LC Kuopio  60 vuotta
LC Kuopio Veljmies  40 vuotta
LC Pieksämäki MLK  50 vuotta
LC Pieksämäki Pieksättäret  10 vuotta
LC Pielavesi Lepikko  35 vuotta

Kokoukset
Piirihallitus kokoontui kauden aikana neljä kertaa:

05.09.2015 Karttula, Marjakartano Hussola
26.11.2015 Varkaus, Ravintola Kaks Ruusua
 
 Suomen Lions-liiton puheenjohtaja, CC Jari Rytkönen, oli vieraanamme em. piirihallituksen
 kokouksessa.

10.03.2016 Kuopio, Hotelli IsoValkeinen
23.04.2016 Tahkovuori, Break Sokos Hotel Tahko

Piirin vuosikokous pidettiin 23.4.2016 NilsiänTahkolla, Break Sokos Hotel Tahkolla. Kokoukseen osallistui 95 klubien 
(40) nimeämää virallista edustajaa, kahdeksan entistä piirikuvernööriä. Paikalla oli lisäksi lähes sata muuta piirin lionia ja 
puolisoa sekä IPCC Tuomo Holopainen ja puoliso, lion Kaija Holopainen sekä lion Jenny Nyman, kaikki N-piiristä.

Piirikokoustapahtuma käynnistyi vuosijuhlalla, jossa juhlapuhujana toimi IPCC Tuomo Holopainen (LC Helsinki Vuosaa-
ri). Vuosijuhlassa esiintyivät myös Nilsiän Pussihousukerho sekä lion Jenny Nyman (LC Helsinki Finlandia).

Piirikokoustapahtuman yhteydessä järjestettiin myös piirin karaokemestaruuskilpailut, jossa naisten sarjan voitti lion 
Riitta Lyytinen (LC Kuopio Siskotyttö) ja miesten sarjan lion Keijo Karppi (LC Juankoski).

Piirikokoustapahtuman iltajuhlaankin osallistui yli 130 piirin leijonaa ja puolisoa. Iltajuhlan pääesiintyjä oli monitoimitai-
teilija Antti Heikkinen, jonka huumorin täyttämä ohjelma ei jättänyt ketään kylmäksi.
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Suomen Lions-liiton vuosikokous pidettiin Turussa 27.-29.5.2016, jossa piirimme klubit olivat varsin hyvin edustettuina.

Kansainvälinen vuosikokous pidettiin Japanin Fukuokassa 24.-28.6.2016. Mukana oli 16 edustajaa K-piiristä, mikä oli 
ylivoimaisesti suurin joukkue suomalaisten ryhmässä.

Muut tapahtumat

Kertomuskaudella piirin järjestämillä tapahtumilla oli yhteinen nimittäjä – Innostajaiset. Kausi käynnistyi 22.8.2015 koko 
piiriä koskevilla Innostajaisilla Pohjois-Savon opistossa. 

Alueinnostajaiset
- 20.1.2016 Iisalmi, Autoliike Pörhö Oy
- 21.1.2016 Siilinjärven Vuorela, Kunnonpaikka

Pienten klubien Innostajaiset pidettiin Kuopiossa, Hotelli IsoValkeisessa, 27.10.2015.

Naisleijonien innostajaiset pidettiin niin ikään Kuopiossa, Hotelli IsoValkeisessa, 29.10.2015.

G- ja K-piirin yhteinen PDG-tapaaminen Pieksämäellä, Seurojentalossa, 2.4.2016.

Virkailijavalmennukset
- 28.4.2015 Pohjois-Savon opisto I ja II alue (presidentit, sihteerit, rahastonhoitajat, PuSu-vastaavat)
- 29.4.2015 Pohjois-Savon opisto III ja IV alue (presidentit, sihteerit, rahastonhoitajat, PuSu-vastaavat)
- 22.8.2015 Pohjois-Savon opisto (presidentit, sihteerit ja seremoniamestarit)
- 23.4.2016 Break Sokos Hotel Tahko (presidentit, sihteerit ja rahastonhoitajat)

Aktiviteetit
Palvelu ja varainhankinta

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

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

Nenäpäiväkeräys
Nenäpäiväkeräykseen osallistui piirissämme 38 klubia. Keräystulos oli upeat 17.653,85 euroa, jolla sijoituimme piirien 
välisessä vertailussa hienosti kolmannelle sijalle. Yksittäisistä klubeista parhaan tuloksen saavutti LC Kuopio Canth 
1.556,20 euroa ja yhdessä toimineista klubeista Varkauden klubit, joiden yhteistulos oli 2.378,80 euroa.
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Punainen Sulka -keräys
Kotimainen suuraktiviteetti, Punainen Sulka -keräys käynnistyi virallisesti 19.3.2016 Tampereella järjestetyillä avajaisilla. 
Keräyksen teemana on ’Tue nuorta itsenäisyyteen’. K-piirin keräystavoite on 316.400 euroa. Piirin 59 klubista peräti 57 
eli 97 % käynnisti keräyksen jo tällä kaudella. 

NUORISO

Lions Quest
Lions Quest -koulutus liikuntaseurojen toimijoille järjestettiin Iisalmessa 6. ja 14.10.2015. Koulutukseen osallistui 19 
valmentajaa, jotka pääosin olivat iisalmelaisten klubien sponsoroimia.

Lions Quest -koulutus opettajille järjestettiin Kuopiossa 22.-23.2.2016. Kolmentoista klubin sponsoroimana koulutuk-
seen osallistui 24 opettajaa piirin alueelta.

Muut suunnitellut Lions Quest -koulutuksen piirissämme peruuntuivat joko osanottajapulan takia tai klubien taloudelli-
sen tuen puuttuessa.

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

Nuorisovaihto

Kolmen vuoden välein piirissämme järjestettävä nuorisoleiri toteutettiin tällä kertaa Rautalammilla 8. – 16.8.2015. Leirin 
järjestelyistä vastasivat yhteistyössä LC Rautalampi ja LC Rautalampi Malvi. Leirille osallistui 33 nuorta (16-22 v.) 21 
eri maasta. Leirin keskuspaikkana toimi Loma- ja kurssikeskus Törmälä.

Nuorisovaihtoon Australiaan, USA:han, Brasiliaan ja eri Euroopan maihin K-piirin klubit lähettivät ja joko osittain tai 
kokonaan kustansivat 23 nuorta.

Skeba
Skeban aluekarsinta suoritettiin tällä kaudella Seinäjoella F-piirin toimiessa karsinnan järjestäjänä. Aluekarsintaan osal-
listui piirimme alueelta kolme nuorisobändiä. Skeba järjestettiin taloudellisista syistä johtuen viimeisen kerran – toistai-
seksi.

Leo-toiminta
Piirissämme ei toimi ainoatakaan Leo-klubia, eikä sellaisen perustamiseen tähtääviä toimenpiteitä suoritettu kertomus-
kauden aikana.
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Rauhanjulistekilpailu
Rauhanjulistekilpailun aiheena oli tällä kertaa ’Tehdään rauhaa’. Rauhanjulistekilpailuun piiritasolla osallistui seitsemän 
työtä yhtä monelta paikkakunnalta. Voittajaksi selviytyi tällä kertaa Virtasalmen koulun oppilas Venla Argillanderin työ. 

Kansainvälinen toiminta

LCI 100 vuotta
LCI 100 vuotta teemat ovat ympäristö, näkökyky, nälän torjunta ja nuoriso. Toteuttamalla näiden teemojen mukaisia 
aktiviteetteja ja raportoimalla, klubi ansaitsee lippumerkin. Mitä useampaan teemaan klubi osallistuu, sitä useammalla 
jalokivellä lippumerkki on varustettu.

Kaudelta 2014 – 2015 lippumerkin ansaitsi 32 klubia. Näistä LC Iisalmi Yläsavottaret ja LC Siilinjärvi Sandels saivat kol-
men jalokiven lippumerkin. Kahden jalokiven lippumerkin saivat
LC Nilsiä Syvärinseutu, LC Siilinjärvi, LC Siilinjärvi Tarina, LC Suonenjoki Soittu ja LC Vehmersalmi.

Silmälasikeräys
Kansainvälisiin 100-vuotisteemoihin liittyen piirimme aktiviteettina toteutettiin silmälasikeräys. Keräyksessä oli mukana 
29 klubia, joiden ’saalis’ oli yhteensä 19.000 silmä- ja aurinkolasiparia. Tulos oli suorastaan huikea. Valitettavasti keräyk-
sen päätyttyä kävi ilmi, että silmälasien toimittaminen määränpäähänsä Sri Lankaan kangertelee.

Sri Lankan silmäsairaala
Valtakunnallisena aktiviteettina kuluvalla kaudella oli Sri Lankan silmäsairaalan rakentamisen loppuun saattaminen ja 
siihen tarvittavan rahoituksen kokoaminen. Piireille oli asetettu 8.000 euron keräystavoite.

Piirimme saavutti hienosti tavoitteensa, sillä 43 klubin, neljän henkilön ja K-piirin lahjoituksin saimme kokoon 9.283,86 
euroa. Olimme tuloksellisesti neljänneksi paras piiri ja klubien/jäsenten määrään suhteutettuna tuloksemme oli toiseksi 
paras. 

Sairaalan kunniatauluun vähintään 500 euron lahjoituksella nimensä saivat 

LC Iisalmi   LC Kuopio
LC Rautalampi   LC Rautalampi Malvi
LC Varpaisjärvi   PDG Pirjo Järvi
Lions-piiri 107-K

LCIF
LCIF eli kansainvälinen Lions-säätiö avustaa merkittäviä sosiaalisia hankkeita sekä huolehtii taloudellisen avun toimitta-
misesta suuriin katastrofikohteisiin, joita yleensä ovat erilaiset luonnonmullistukset. 

Varat toimintaansa LCIF saa erilaisin lahjoituksin. Merkittävä osa tuloista kertyy klubien 1.000 dollarin lahjoituksista, 
jolla klubi voi anoa ansioituneelle jäsenelleen Melvin Jones Fellow  -arvonimen. Se on korkein kansainvälinen tunnustus 
ansiokkaasta lionstyöstä.

Kauden aikana K-piirin klubit hankkivat MJF-nimityksiä kahdeksalle ansioituneelle leijonalle:

Juhani Kasurinen  LC Pielavesi Lepikko
Hannu Kumpulainen  LC Pielavesi Lepikko
Erkki Lappi   LC Virtasalmi
Pertti Lappi   LC Jäppilä
Pertti Levänen   LC Jäppilä
Aarno Niskanen   LC Pielavesi Lepikko
Raimo Pennanen  LC Leppävirta
Jouko Prauda   LC Kangasniemi

Suomi johtoon
Suomi johtoon -kampanja tuli päätökseensä tällä erää LCI:n sivuutettua tylyllä tavalla ehdokkaamme PID Harri Ala-
Kuljun järjestön kansainvälistä presidenttiehdokasta valittaessa. Yli kymmenen vuotta kestänyt kampanjointi ei siten 
tuottanut toivottua tulosta.

Sri Lankan Lions-ystävät
Sri Lankan Lions-ystävien jäsenmäärä piirissämme kasvoi hieman kertomuskaudella. Kauden päättyessä henkilöjäseniä 
oli 21 ja klubijäseniä neljä.
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ARS
Aarne Ritari -säätiö eli tuttavallisemmin ARS saa varoja toimintaansa säätiön adresseista sekä Lions-ritarin arvonimistä. 
Kauden aikana ARS-adresseja hankki 41 piirin klubia yhteensä 800 kappaletta.

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

Seppo Latvala   LC Kuopio Veljmies
Matti Martikainen  LC Kuopio
Vesa Pakarinen   LC Iisalmi
Jarmo Puukari   LC Kangasniemi
Uolevi Ruhanen   LC Rautalampi Malvi
Risto Ryynänen   LC Siilinjärvi Kassarat
Risto Salko   LC Varkaus Koskenniemi
Eero Wetzell   LC Kuopio

Savon Leijona
Perinteinen piirilehti, Savon Leijona, toteutettiin tänäkin vuonna. Jokainen piirin klubi on velvollinen hankkimaan lehteen 
ilmoitustuloja vähintään 150 eurolla tai osallistumaan vastaavalla summalla lehden kustantamiseen. Mainoksia lehteen 
hankki tällä kertaa 32 klubia, joista LC Iisalmi Yläsavottaret eniten. Lehden nettotuotoilla, joka tänä vuonna oli 6.236,75 
euroa, kustannetaan piirin joka kolmas vuosi toteutettava nuorisoleiri. 

MyLCI
Kauden yksi suurista haasteista oli raportoinnin siirtyminen elokuussa suoraan Päämajan MyLCI:hin. Valmennuksesta 
huolimatta siirtyminen takkuili, mutta lopulta vain yksi klubi ei kauden päättyessä ollut raportoinut MyLCI:hin. Aktiviteet-
tien osalta raportointi oli vielä puutteellista.

Palkitsemiset
Vuoden klubi

Vuoden klubiksi piirikuvernööri nimesi LC Karttulan, joka ajauduttuaan pieneksi klubiksi (alle 20 jäsentä) ryhtyi toimeen 
ja rekrytoi uusia jäseniä kahdeksan ja sai lisäksi yhden ’paluumuuttajan’.

KAUSI 2015-2016
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KAUSI 2015-2016

100 %:n presidentit
Kauden 2014-2015 piirikuvernöörin Pekka Sepän myön-
tämät 100 %:n presidentin ansiomerkin saivat seuraavat 
kauden 2014-2015 presidentit:

Martti Vartiainen LC Iisalmi Porovesi
Tarja Partanen LC Iisalmi Yläsavottaret
Leena Pietikäinen LC Kiuruvesi Helmiina
Esa Utriainen LC Kuopio
Raimo Ruotsalainen LC Kuopio Päiväranta
Ulla Seesranta LC Nilsiä Syvärinseutu
Erkki Huupponen LC Pieksämäki Mlk
Keijo Happonen LC Rautalampi
Merja Ikonen LC Varkaus Justiina
Hannu Lintunen LC Vehmersalmi

Muut ansiomerkit
Kauden aikana piirikuvernööri myönsi seuraavat ansio-
merkit:

Yhden ruusukkeen ansiomerkki
Kyösti Asikainen LC Siilinjärvi Sandels
Ari Holkko LC Pieksämäki Mlk
Keijo Happonen LC Rautalampi
Seppo Kumpulainen LC Iisalmi Koljonvirta
Petri Lappi LC Virtasalmi
Leena Marin LC Iisalmi Yläsavottaret
Elina Pallonen-Eriksson LC Kuopio Canth
Jukka Parviainen LC Nilsiä Syvärinseutu
Juha Pirskanen LC Karttula
Aimo Saloranta LC Iisalmi
Ilpo Vellonen LC Varkaus Koskenniemi
Raimo Wright LC Leppävirta

Lady-ansiomerkki
Päivi Lappi  LC Jäppilä
Pirjo Levänen  LC Jäppilä
Pirjo Nykänen  LC Pieksämäki Mlk
Marja-Riitta Savolahti  LC Pieksämäki Mlk

Pitkään toimineen jäsenen, perustajajäsenen ja puolison ansiomerkki
Erkki Leskinen perustajajäsen (50) LC Pieksämäki Mlk
Hilkka Leskinen puoliso (50) LC Pieksämäki Mlk
Erik Ongelin jäsen (50) LC Kuopio
Eero Korhonen jäsen (40) LC Kuopio
Erkki Lampainen jäsen (40) LC Kuopio
Reijo Martikainen jäsen (40) LC Kuopio
Pentti Saarinen jäsen (40) LC Pieksämäki Mlk
Anja Tenhunen puoliso (40) LC Pieksämäki Mlk
Ilkka Hiltunen jäsen (30) LC Kuopio
Ari Hänninen jäsen (30) LC Pieksämäki Mlk
Timo Kinnunen jäsen (30) LC Pieksämäki Mlk
Tuula Kinnunen puoliso (30) LC Pieksämäki Mlk
Matti Lamberg jäsen (30) LC Kuopio
Lauri Leskinen jäsen (30) LC Pieksämäki Mlk
Aimo Nykänen jäsen (30) LC Pieksämäki Mlk
Pekka Reinikainen jäsen (30) LC Pieksämäki Mlk
Seppo Tolonen jäsen (30) LC Kuopio
Eero Wetzell jäsen (30) LC Kuopio
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Lisäksi piirikuvernööri myönsi piirikuvernöörin tunnustuspalkinnot ja ansiotähden seuraaville henkilöille:

Jorma Jauhiainen  LC Kuopio
Jani Jämsä  LC Siilinjärvi Kassarat
Paavo Kankkunen ansiotähti LC Kuopio
Pekka Kokkonen  LC Iisalmi Koljonvirta
Helena Korhonen  LC Rautalampi Malvi
Timo Laakso  LC Varkaus Koskenniemi
Arvo Leskinen  LC Rautalampi
Pentti Pohjolainen  LC Karttula
Hannu Rouvinen  LC Vehmersalmi
Risto Salko  LC Varkaus Koskenniemi
Tauno Sonninen  LC Vehmersalmi
Jyrki Viitanen  LC Karttula
Jorma Väänänen  LC Nilsiä Syvärinseutu

Suomen Lions-liiton hallitus myönsi kauden aikana Liiton ansiotähden seuraaville:

Erkki Huupponen  LC Pieksämäki Mlk
Hannele Taattola  LC Nilsiä Syvärinseutu

CC Jari Rytkönen myönsi I ruusukkeen ansiomerkin DG Hannu Nymanille ja Lady-ansiomerkin hänen puolisolleen,
DC Ritva Korolaiselle.

PIIRIN TALOUS
Piirin taloudellinen toiminta lepää ensisijaisesti Lions-liiton piirirahan varassa. Kuluvan kauden piiriraha oli 6.929 euroa. 
Lisäksi piiri saa tuottoja ARS:ltä myydyistä adresseista sekä Lions-ritarin arvonimistä. Kuluvana vuonna piiri sai myös 
päämajan avustusta jäsenhankintaan 500 dollaria.

Piirin hallinnollinen tulos oli 2.103,99 euroa ylijäämäinen. Kauden aikana LCIF- tilin nimi muutettiin aktiviteettitiliksi ja 
sinne aiempina vuosina kertyneet varat, jotka pääosin olivat kertyneet ARS- ja MJF -lounaista, siirrettiin hallintotilille.

Nuorisovaihdon tulos oli piirin järjestämästä nuorisoleiristä johtuen tappiollinen 6.098,43 euroa. Leirin kokonaiskustan-
nukset olivat 18.314,92 euroa, johon piiri sai avustusta Lions-liitolta 6.435 euroa.

Kokonaistulos oli tappiollinen 3.983,25 euroa.

Iisalmessa, 30. päivänä marraskuuta 2016
Hannu Nyman
piirikuvernööri

Betoniasema 
(017) 463 1120

Betonin myynti
0400 673 079

Kiviainestoimitukset
0400 373 237

Kuljetus Taattola Oy
Vuotjärventie 904 73320 NILSIÄ 

www.kuljetustaattola.fi

Kiviainestoimitukset

KAUSI 2015-2016
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VUOSIKOKOUS JOENSUUSSA

Juhlien Joensuu kutsuu K-piirin leijonia vuosikokoukseen

Lionstoiminnan 100-vuo-
tisjuhlavuonna Suomen Li-
ons-liiton 64. vuosikokous 
järjestetään 9.-11.6.2017 
Joensuussa. Vuosikokous 
on suomalaiselle leijonavä-
elle juhlavuoden pääjuhla-
paikka ja tämä Euroopan 
suurin vuotuinen lionsta-
pahtuma tuo Joensuuhun 
noin 2000 vierasta. Vuosi-
kokoukseen saadaan itse 
kansainvälisen Lions-jär-
jestön presidentti Robert 
E. Corlew puolisonsa Dian-
nen kanssa ja valtiovallan 
tervehdystä on pyydetty 
korkeimmalta mahdollisel-
ta taholta.

Tapahtumapaikkana on 
vuonna 2004 valmistunut 
Suomen suurin puuraken-
teinen rakennus, Joen-
suun Areena, joka tarjoaa 
ihanteelliset puitteet vuo-
sikokoukselle ja iltajuhlille. 
Sadatta vuottaan juhliva 
lionstoiminta ja 100-vuoti-
as, itsenäinen Suomi näky-
vät kaikissa järjestelyissä, 
onhan kysymys ainutlaatui-
sesta juhlasta.

Vuosikokouksen teema 
”Juhlien Joensuu - 100 
Vuotta – Yhdessä” toteu-
tetaan leijonaväelle erin-
omaisesti onnistuvana ja 
elämyksellisenä tapahtu-
makokonaisuutena. Iloista 
palvelumieltä ja karjalaista 
vieraanvaraisuutta tarjoavat 
järjestäjinä toimivat Joen-
suun alueen 13 lionsklubia. 
Hyvänä taustavaikuttajana 
on koko H-piiri. 

Tapahtumakokonaisuudes-
sa perjantain ilme painottuu 
suomalaiseen lionstoimin-
taan ja Suomen 100-vuotis-
juhlavuoteen ja lauantaina 
hehkutetaan kansainväli-
sen järjestömme ja lionstoi-
minnan 100-vuotistaivalta. 
Juhlinta alkaa perjantaina 
jo aamupäivällä keskustan 
esiintymislavalla yleisö-
tapahtumalla, joka jatkuu 
Punaisen Sulan viimeisellä 
kampanjahuipentumalla. Il-
tapäivällä ovat kansallisesti 
merkittävän perintökoh-
teen, Lions-Ruusupuiston, 
avajaiset Penttilänrannas-
sa. Joensuun kaupungin 
ja lionsklubien yhteistyönä 
aikaansaadun puiston avaa 
kv. presidentti Corlew. Ti-
laisuudessa on musiikkia 
ja mahdollisuus tutustua yli 
130 ruusulajikkeesta koos-
tuvaan liki tuhannen ruusun 
puistoon.

Loppuiltapäivä käynnis-
tetään Joensuu Areenalla 
johtajaehdokkaiden haas-
tatteluilla ja illalla ovat 
vuosikokouksen avajai-
set.  Suomi 100 v. -leijo-
nailtamissa lavalle nousee 
esiintymään mm. Karjalai-
nen Rahvas sekä Motora. 
Iltamatansseja tahdittaa 

orkesteri Timo Hacklin, so-
listina Satu Suhonen. 

Lauantaina on Areenalla 
varsinaisen vuosikokouk-
sen vuoro ja väliajoilla voi 
tutustua lionstoiminnan 
juhlanäyttelyyn.  Puolisoille 
on tarjolla omaa ohjelmaa 
neljästä eri vaihtoehdosta. 
Illan juhlagaalaa vietetään 
juhlavin lionstunnelmin ja 
juhlaväkeä tanssittaa suo-
sittu Blue Notes -orkesteri 
solistina mm. tangokunin-
gas Erkki Räsänen.
 
Sunnuntaina, aamiaisen jäl-
keen, kotimatkalaiset voi- 
vat suunnata vielä Karjalai-
sen kansan messuun ev.lut.
kirkkoon tai Ortodoksiseen 
liturgiapalvelukseen ort.
kirkkoon. 

Maistuva ruoka on kokous-
viihtyvyyden ja juhlatunnel-
man tärkeä osa. Joensuun 
vuosikokouksen hyvistä ja 
runsaista pitopöydistä löy-
tyy aitoja raaka-aineita, tar-
jottavissa suositaan luomua 
ja lähiruokaa. Joensuussa 
ruoka maistuu ruualta, kos-
ka hyvää ruokaa parempaa 
ei olekaan!
 
Ilmoittautuminen, ohjelmat 
ja ohjeet vuosikokoussi-
vuilla.
Vuosikokouksen kotisivuil-
la (www.lionsvuosikoko-
us2017.fi) löytyy paljon 
tietoa tapahtumasta, kuten 
ohjelmista, aikatauluista, 
osallistumispasseista ja 
majoituksista. Juhlavie-

raitten kannattaa tehdäkin 
majoitusvaraukset heti, 
iloinen Joensuu on suosittu 
kesäkaupunki ja kiinnostus 
Lions 100 -juhlia kohtaan 
on ollut jo nyt suurta.

Vuosikokoukseen ilmoit-
tautuminen ja osallistumis-
passin varaaminen tehdään 
myös kotisivujen kautta. 
Järjestäjien harras toive on, 
että ohjeet ilmoittautumi-
sesta luetaan huolella, jot-
ta kokouspaikalla halutut 
palvelut saadaan vieraille 
sujuvasti.

Joensuuhun on hyvät lii-
kenneyhteydet ja omilla 
autoilla saapuville löytyy 
runsaasti paikoitustilaa ai-
van Areenan välittömässä 
läheisyydessä. Leirintäalue 
on kokouspaikan vieressä 
ja keskustan hotelleista on 
Areenalle ja takaisin non-
stop kuljetukset. 

100-vuotisjuhlia ei ole mo-
nesti tarjolla, joten terve-
tuloa juhlatunnelmaan iloi-
seen Itä-Suomeen! 
Päätoimikunta 

Pääyh te i s työkumppa-
nit ovat Pohjois-Karjalan 
Osuuskauppa, Pohjois-
Karjalan Sähkö Oy, Sa-
nomalehti Karjalainen, 
PunaMusta Oy, Autotalo 
Laakkonen Oy ja Joensuun 
kaupunki.
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Iisalmelaiset hyväntekijät

170 VUOTTA – EIKÄ SUOTTA!

Ulla Miettinen LC Iisalmi Yläsavottarista ja Vesa Pakarinen 
LC Iisalmesta juonsivat juhlan arvokkaasti.

AIRI LESKINEN

Iisalmen neljä klubia järjes-
tivät yhteiset charterjuhlat 
28. tammikuuta. Iisalmen 
klubi täytti 60 vuotta, Po-
rovesi 50, Koljonvirta 40 
ja Yläsavottaret 20 vuot-
ta. Yhteensä tästä kertyy 
kunnioitettavat 170 vuotta 
lionstyötä. Tuona aikana on 
lahjoituksia tehty miljoonal-
la eurolla ja talkootyötun-
teja on kertynyt kymmeniä 
tuhansia. 

Koska menossa on Lions-
toiminta 100 vuotta  -juh-
lavuosi ja sen aikana klubit 
toteuttavat erilaisia  perin-
neprojekteja, lahjoittivat 
klubit Iisalmi ja Porovesi 
yhdessä Arne Ritari -sää-
tiön kanssa Partiolippu-
kunta Iisalmen Korvenkä-
vijöiden leirikeskukselle 
10.000 euroa käytettäväksi 
leirikeskuksen keittiökatos-
varaston ja saniteettitilojen 

rakentamiseen sekä yh-
teyslautan hankkimiseen. 
Koska leirikeskus sijaitsee 
Iisalmen Ahmon Pölöhsaa-
ressa, on yhteyslautta tar-
peellinen yli sadan tyttö- ja 
poikapartiolaisen harras-
tukselle.

Kaksi muuta klubia, Kol-
jonvirta ja Yläsavottaret 
julkistavat oman lahjoitus-
kohteensa kuluvan vuoden 
aikana.

Pönötettiin ja 
rentouduttiin
Juhlan alun virallisempi 
osuus pidettiin Eino Säisä 
-salissa. Tilaisuuden aluksi 
juhlatoimikunnan puheen-
johtaja Ritva Korolainen 
Yläsavottarista toivotti vie-
raat tervetulleiksi. Kaupun-
gin tervehdyksen toi val-
tuuston puheenjohtaja Pirjo 

Rytkönen ja Lions-liiton ter-
veiset puheenjohtaja Heikki 
Hemmilä. Hänen puheensa 
löytyy toisaalta lehdestä. 
Juhlapuhujana oli Suomen 
Pankin johtokunnan vara-
puheenjohtaja Pentti Hak-
karainen. Iloa ja väriä ar-
vokkaaseen juhlaan toivat 
Iinan tanssiryhmä Kolibrit 
ja nuorisokuoro Allegro.

Kaikki neljä klubia myös 
palkitsivat ahkeria leijoni-
aan. LC Iisalmen Veli-Matti 
Pulkka lyötiin poissaoleva-
na ritariksi ja Melvin Jones 
-jäsenyyden saivat Sakari 
Kinnunen ja Risto Pehko-
nen.  Koljonvirta-klubista 
Ilmari Karppinen sai Melvin 
Jones -jäsenyyden. Poro-
vesi-klubissa ja Yläsavotta-

Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti 
Hakkarainen piti juhlapuheen.

Klubiensa perustajajäsenistä olivat paikalla Ritva Koro-
lainen LC Iisalmi Yläsavottaret, Pentti Innanen ja Seppo 
Moilanen LC Iisalmi Koljonvirta, Martti Vartiainen LC Iisal-
mi Porovesi. Lisäksi kuvassa mukana piirikuvernööri Reijo 
Lyttinen (3. vas.) ja Lions-liiton puheenjohtaja Heikki Hem-
milä (oik.).
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170 VUOTTA – EIKÄ SUOTTA!

Lämpiössä seremoniamestarina ja kellonsoittajana toimi 
Henrik Blumenthal Koljonvirta-klubista.

rissa jaettiin yhden ruusuk-
keen ansiomerkkejä, jotka 
Porovedessä saivat Matti 
Pihlainen ja Veijo Matkanie-
mi ja Yläsavottarissa Ritva 
Räsänen, Tuula Kamaja ja 
Helena Huttunen.

Finlandia-hymnin jälkeen 
siirryttiin lämpiön puolel-
le nauttimaan herkullista 

ruokaa ja seurustelemaan 
toisten leijonien kanssa. 
Hauskasti sekoitetut pöy-
täjärjestykset mahdollis-
tivat eri klubeista tulevien 
leijonien vapaamuotoisen 
tapaamisen ja tutustumisen 
toisiinsa. Illan päätteeksi 
tanssahdeltiin Ari Honka-
sen ja hänen bändinsä tah-
dissa.

Klubien presidentit, Ritva Korolainen, Marko Laine, Onni 
Piippo ja Mika Turunen nostivat peukut pystyyn klubien 
yhteisissä 170-vuotisjuhlissa.

Klubien presidentit posee-
rasivat Iinan Kolibri-ryhmän 
kanssa. 
Kuva Hannu Nyman.
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Iisalmen leijonien 170-vuotisjuhla

IISALMEN KLUBEILLE

Suurkiitos tästä ainutlaa-
tuisesta tilaisuudesta tulla 
juhlimaan neljän klubin yh-
teisiä tasavuosia. Iisalmen 
kaikki neljä klubia, yhteen-
sä n. 120 jäsenen voimin, 
ovat tosiaan merkittävä 
voimavara kohta satavuo-
tiaalle järjestöllemme. Erin-
omaisena asiana näen, että 
olette ottaneet naiset mu-
kaan työhön, jopa vanhim-
man, Iisalmen nimiklubin 
miesten joukkoon. Nuorin 
klubi onkin naisklubi, jotka 
jäsenkyselyni mukaan har-
voin haluavatkaan muut-
tua yhteisklubeiksi. Kaikki 
klubit ovat olleet aktiivisia 
ja tehneet yhteistyötä, niin 
keskenään kuin laajemmin-
kin, kansainvälistä toimin-
taa myöten. Jokainen klubi 
on tuottanut myös vähin-
tään yhden piirikuvernöörin 
ja useampia piirin tason vir-
kailijoita.
Ajat muuttuvat ja lionsklu-
bienkin toiminnan tulee 
seurata aikaansa. Miltä 
sitten maailma näytti, kun 
nämä klubit syntyivät?
LC Iisalmi rekisteröitiin 
Suomen 76. klubina vuon-
na 1956. Sodan jälkeinen 
jälleenrakennus oli hyvässä 
vauhdissa. Klubeja perus-
tamassa oli monia sodan 
käyneitä miehiä, joilla oli 
halua palvella kotimaataan 
vielä siviilissäkin. Tuona 
vuonna Kekkonen valittiin 
”Kekkoseksi”, minkä am-
mattiyhdistysliike palkitsi 
yleislakolla. Hrustsev aloitti 
Neuvostoliiton ”destalini-
saation” ja kansainvälisten 
suhteiden suojasään. Siitä 
innostuneena Unkarissa ja 
Puolassa heräsi vapauden 
kaipuu, joka valitettavas-
ti kuitenkin tukahdutettiin 
panssarein. Tunisia ja Ma-
rokko itsenäistyivät. Vaa-
temuotiin tuli bikini, joka 
nimi kyllä sai alkunsa tuon 
nimisestä Tyynenmeren 
atollista, joka lähes tuhot-

tiin USA:n ensimmäisellä 
vetypommilla. Grace Kelly 
ja Rainier saivat toisensa. 
Henkilökohtaisena yhtey-
tenä tuosta on meillä puoli-
soni kanssa tapaus eräästä 
Italian rantakaupungista, 
missä torppasin heidän 
poikansa muskeliauton yö-
kerhon parkkipaikalle. Olisi 
Albert voinut tietysti vinkata 
minua peruuttamaan Vol-
voani. Vaan vekslasi rau-
hassa, Charlene vierellään. 
Tekniikan saralla televisio 
aloitti ensimmäiset koelä-
hetyksensä.
Vuonna 1966, kun Porove-
den klubi syntyi, perustet-
tiin sellaiset firmat kuin No-
kia ja Neste. Rauhantyötä 
tehtiin eri puolilla: Intia ja 
Pakistan lopettivat sape-
linkalistelunsa, kun Indira 
Gandhi tuli Intian pääminis-
teriksi. Hafez al Assad va-
littiin Syyrian presidentiksi. 
Canterburyn piispa ja Paavi 
tapasivat ensimmäistä ker-
taa 400 vuoteen ja SVUL ja 
TUL sopivat riitansa. USA 
ja Neuvostoliitto kuitenkin 
taistelivat, tällä kertaa kuun 
valloituksesta Lunahodin ja 
Lunar Surveyorin voimin. 
Kiinassa alkoi 20 miljoonan 
nälkäkuolemaan johtanut 
kokeilu, kulttuurivallanku-
mous, jonka 72-vuotias 
vetäjä esitteli ennen näke-
mättömät voimansa uimal-
la Jangtse-joessa 15 kilo-
metriä 65 minuutissa. 
Vuosi 1976 muistetaan pait-
si Koljonvirran klubin pe-
rustamisesta, myös Lapuan 
pamauksesta. Sen jälkihoi-
toon osallistuivat mm. pai-
kalliset lionsklubit. Tuona 
kesänä Lasse kaatui. Näin 
sen tv:stä päivystäessäni 
nuorena kandina Visalan 
B-sairaalassa. Se on juuri 
tänä vuonna lakkautettu. 
YK:n pääsihteeri määräsi 
meidän Maran rauhanneu-
vottelijaksi Namibiaan. To-
tesimme hänen maineensa 

elävän vielä viime kesänä-
kin käydessämme mm. 
Martti Ahtisaari -koululla ja 
Windhoekin itsenäisyyden 
museossa. Tuona vuonna 
näkivät päivänvalon sellai-
set tekniikan ihmeet kuin 
Concorde, Apple Compu-
ters ja Microsoft. Suomessa 
naispappeus ohitti ensim-
mäisen esteensä, kun piis-
painkokouksen enemmistö 
antoi muutokselle tukensa. 
Jimmy Carter, järjestömme 
yksi tukija, valittiin USA:n 
presidentiksi ja PLO hyväk-
syttiin YK:n jäseneksi. Eräs 
Kalle Kustaa ja Silvia saivat 
toisensa. 
Vuonna 1996 oli maailma 
jo tykkänään toisenlainen, 
Suomi oli liittynyt Euroopan 
Unioniin, Neuvostoliitto oli 
hajonnut ja naiset oli hyväk-
sytty lionsjärjestön jäsenik-
si, niin myös Yläsavottariin. 
Eduskunnassakin oli täysi 
naisvalta, nuijaa pitivät Uo-
sukainen, Anttila ja Törn-
qvist. Armeijakin koulutti 
jo ensimmäisiä naisupsee-
reita. Kollegani Radovan 
Karadžić joutui Haagin tuo-
mioistuimeen vastaamaan 
sotarikoksistaan Bosnian 
sodassa. Bill Clinton va-
littiin USA:n presidentiksi, 
Suomea johti Ahtisaari ja 
YK:ta Kofi Annan. Tset-
seniassa alkoi sota ja Af-
ganistanissa vallan anasti 
Taliban. Vuoden huomatta-
vimmat rakennushankkeet 

Suomessa olivat Hartwall 
Arena ja Kemin Lumilinna. 
Englannissa koettiin en-
simmäinen kuninkaallinen 
avioero. 
Lionstyö on rauhantyötä. 
Jopa niin, että järjestömme 
kutsuttiin reilut 70 vuotta 
sitten kirjoittamaan YK:n 
peruskirjaa. Tämän peruja 
on vuosittainen Lions Day 
in United Nations, LDUN, 
missä käväisin vuosi sitten. 
Pääsin todistamaan LCI:n 
ja YK:n välisen naisten – 
anteeksi - sukupuolten 
tasa-arvosopimuksen alle-
kirjoitusta. 
Lionstoiminta on yhteistyö-
tä. Parhaimmillaan vieläpä 
kansainvälistä. Se perus-
tuu ystävyyteen ja luotta-
mukseen. Toimimme sa-
moilla eettisillä periaatteilla 
kaikkialla maailmassa. Ja 
kun haluamme auttaa ulko-
mailla, aina löytyy paikal-
linen klubi, joka parhaiten 
tietää, mitä apua tarvitaan, 
ja miten se saadaan pe-
rille. Meillä ei ole korrup-
tio-ongelmia, mistä mm. 
valtioiden välinen kehitys-
apu kärsii. Köyhien avus-
tamiseen tarkoitetut varat 
saattavatkin päätyä valtaa 
pitävien taskuihin. Lioni-
en lahjoitusvarat menevät 
100-prosenttisesti perille. 
Voimme olla siitä ylpeitä.
Viimeiset 3 vuotta olemme 
keskittäneet voimamme 
neljään kohteeseen: Nä-

Lions-liiton puheenjohtaja Heikki Hemmilä sai Yläsavotta-
rien presidentti Ritva Korolaiselta viirin muistoksi juhlasta.
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önsuojelu, josta esimerkki-
nä vaikka 600 rakennettua 
silmäsairaalaa, mukana 
meidän laitoksemme Ecu-
adorissa ja Sri Lankassa, 
minne olen taas menossa 
ensi viikolla. Käyn katso-
massa, miten jo viisi vuot-
ta erinomaisesti toimineen 
sairaalamme toinen kerros 
valmistuu. Nuorisotyös-
tä käy esimerkiksi järjes-
tömme ehdoton lippulai-
va, Lions Quest. Saimme 
puolisoni kanssa kuunnella 
pari viikkoa sitten Helsin-
gin yliopistossa tieteellisiä 
esityksiä ohjelman vai-
kuttavuudesta: Opettajien 
koettu kyky kehittää oppi-
laiden sosioemotionaalisia 
taitoja parani. Vakuuttavin 
todiste ohjelman hyödyistä 
tuli Itävallasta: Osoitettiin, 
että LQ-opetusta saaneilla 
oppilailla väheni koulukiu-
saus, päihdekäyttö ja häi-
riökäyttäytyminen. Jopa 
oppimistulokset paranivat. 
Tämä täytyy kerta kaikki-
aan saada kaikkien lastem-
me hyödyksi! Ympäristön 
suojelusta esimerkkinä oli 
taannoinen puiden istutus. 
IP Win Kun Tamin tavoite oli 

miljoona uutta puuta. Niitä 
tuli lopulta yli 16 miljoonaa! 
Nälän voittamiseksi lionit 
ovat Suomessakin jakaneet 
ruokapaketteja, varsinkin 
joulun aikaan. Kehitysmais-
sa nälkää torjutaan parhai-
ten kouluttamalla, etenkin 
tyttöjä. Siihen keskittyy Sri 
Lankan jo 30 vuotta jatku-
nut kummilapsitoiminta. 
Koko perheen elämä pa-
ranee, kun yksikin lapsista 
voidaan kouluttaa pienellä 
kuukausiavustuksellamme. 
Ensi vuosisadan uusiksi 
tavoitteiksi kansainvälinen 
hallitus esittää terveysasi-
oita, etenkin diabetesta. 
Lääkärinä minun sydäntä-
ni lähellä on tuhkarokko. 
Muistan, miten sairaita lap-
sia sain noviisina lääkärinä 
hoitaa Ylivieskan terveys-
keskuksessa vielä vuon-
na 1979. He olivat tosiaan 
kipeitä: korvatulehduksia, 
poskiontelotulehduksia, 
keuhkokuumeita. Eikä edes 
penisilliini tahtonut purra, 
kun virus lamasi immuuni-
puolustuksen. Ja voin kuvi-
tella, jos lapsi on aliravittu 
tai kantaa piilevää tubia, käy 
toteen vanha viidakon sa-

nonta: Laske lapsesi vasta, 
kun tuhkarokko on käynyt 
kylässä. Viime kauden kan-
sainvälinen presidentti Jit-
suhiro Yamada kirjoitti mi-
nulle. Hän pyysi lisää varoja 
tuhkarokkokampanjaan. 
Yhteistyökumppanimme 
GAVI-yhtymä on luvannut 
tuplata lionien panoksen, 
jos itse ensin keräämme 30 
miljoonaa dollaria.  Puuttuu 
enää kymmenen miljoonaa. 
LCIF:lle voi lahjoittaa klubin 
lisäksi yksityinen lionkin 
– ja saada Melvin Jones 
jäsenyyden, tai timantin jo 
ansaittuun pinssiinsä, aina 
yhden tuhatta dollaria koh-
ti. Ja yksi dollari on yksi ro-
kotus = yksi suojattu lapsi. 
Voimme Suomessa olla 
ylpeitä lionstyöstämme. 
Olemmehan väestöön suh-
teutettuna toiseksi suurin 
lionsmaa maailmassa, Is-
lannin jälkeen. Meillä on 
kaksi silmäsairaalaa ja jo 
30 vuotta täyttänyt kum-
milapsiprojekti. Minunkin 
kummipoikani valmistui 
keväällä lääkäriksi. Pidin 
hänen koulunsa juhlassa 
puheen, jossa kerroin, että 
jos he kokevat kiitollisuutta 
meidän suomalaisten avus-
ta, eivät antaisi sitä takai-
sin, vaan laittaisivat eteen-
päin. Olin tosi onnellinen, 
kun kummipoikani kertoi 
ottaneensa itse kaksi kum-
milasta. Hyvyys kasvaa ja 
vahvistuu. 
Punainen Sulka -keräyk-
sessä teemme laajaa yh-
teistyötä nuorisojärjestö-
jen, kuten partion kanssa. 
Pohjoismainen yhteistyöm-
me sai uusia muotoja, kun 
Islannin NSR-kokouksessa 
viikko sitten päätimme 
neljän vuoden ajan avus-
taa Norjan Libanonissa ja 
Ruotsin Turkissa aloittamia 

projekteja, joilla mahdollis-
tetaan Syyrian sotaa paen-
neiden lasten koulunkäyn-
ti. Koulusta nuoret saavat 
itselleen paitsi ammatin, 
myös sellaista tietoa maa-
ilmasta, mikä estää heitä 
päätymästä äärijärjestöjen 
sotureiksi. Meillä Suomes-
sakin tärkeää on pakolais-
ten kotouttaminen, jotta 
vältämme kantaväestön ja 
pakolaisten väliset yhteen-
otot. Parempi on järjestää 
LC Jeppon tapaan kyläläi-
sille irakilaisia illanviettoja 
kuin heittää Molotovin kok-
taileja nuorten asuntolaan, 
kuten kotikaupungissani 
tehtiin. 
Lionstoiminnan tulee uu-
distua. Tarvitsemme uusia 
ideoita, ja rohkeutta niiden 
toteuttamiseen. Onneksi 
te Iisalmessa olette hyväk-
syneet myös naiset jouk-
koonne. Me miehet työs-
kentelemme mielellämme 
kirvein ja vasaroin, mutta 
uudet haasteet edellyttävät 
henkilökohtaista kontaktia 
lasten ja vanhusten kans-
sa.  Se on naisille luontai-
sempaa. Muistakaamme, 
että olemme ensisijassa 
palvelujärjestö. Mottomme 
on We Serve. Muistakaam-
me miksi aikanaan liityim-
me leijoniin. Useimmille 
syynä on halu tehdä hyvää 
ja mahdollisuus  saada uu-
sia ystäviä. Ne tuovat meil-
le hyvää mieltä – ja sitähän 
ei rahalla saa. Näistä me 
olemme Raijan kanssa to-
siaan päässeet nauttimaan, 
niin kotikylässä kuin pitkin 
maailmaa. 

Ole rohkea – ole lion!

Heikki Hemmilä
Lions-liiton puheenjohta-

ja 2016-2017

IISALMEN KLUBEILLE
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ARNE RITARI -SÄÄTIÖ

K-piirin ARS-toiminta kaudelta 2015 – 2016

Säätiön tarkoitus on edis-
tää ja tukea suomalaista 
lionstyötä.
Säätiöön voidaan lahjoittaa 
varoja, joita jaetaan apura-
hoina klubeille. Säätiö jakaa 
hakemusten perusteella 
apurahoja täysin itsenäi-
sesti, päättää itsenäisesti 
miten kertyneet varat tal-
letetaan sääntöjen edellyt-
tämällä tavalla turvallisesti. 
Säätiön toimintaa valvoo 
patentti- ja rekisterihallitus. 
Lions-liiton hallitus nimittää 
säätiön hallituksen.
Arne Ritari -säätiö saa 
apurahoihin tarvittavat va-
ransa leijonien hankkimien 
AR-adressien ja klubien 
ansioituneille jäsenilleen 
hankkimistaan Lions-ritari 
arvonimityksistä. Adressi-
en hinta on 10 €/kpl, mak-
setaan aktiviteettitililtä sää-

tiölle. Lions-ritarin arvo on 
korkein huomionosoitus, 
minkä suomalainen klubi 
voi käytännössä itse päät-
tää ja hankkia ansioituneel-
le jäsenelleen. Lions-ritarin 
arvon lahjoituksen hinta on 
850 €, se maksetaan akti-
viteettitililtä säätiölle. Uusi 
ansiomerkki on Pro Ritari 
-arvo, sen voi saada lion, 
jolle Lions-ritariarvo on jo 
myönnetty . Sen voi hankkia 
klubi, Lions-ritari itse klubin 
välityksellä tai ulkopuoli-
nen taho. Pro Ritari -arvon 
lahjoituksen hinta on 850 
€. Lahjoituksella Pro Ritari 
saa; kaulassa kannettavan 
merkin, kehystetyn taulun 
ja miekan.

Adressit
Kaudella 2015-2016 K-
piirin 41 klubia hankki 

adresseja 806 kpl. Piirin 
tavoite on 800 kpl/kausi. 
Suositamme, että jokaisel-
la leijonalla on kotona yksi 
adressi. 100 % presidentin 
merkkiin vaadittava 200 € 
lahjoitus AR- säätiölle, kun 
klubi hankkii 20 kpl adres-
seja. Adresseja voidaan ti-
lata netistä, 107 K-piiri tai 
lions.fi, kummastakin löy-
tyy linkki säätiön sivustolle. 
Piirikuvernöörillä sekä 1. 
ja 2. VDG:llä on adresse-
ja 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 het-
kellä n. 1760 leijonaa.  Juh-
lallisen ritariksi lyönnin voi 
suorittaa toinen ritari sää-
tiön ohjeen mukaan tilan-
teeseen soveltaen. Hake-
muslomakkeen saa netistä 
lions.fi/AR-säätiö. K-piiri 
järjestää joka toinen vuosi 
ritareille ja puolisoille ritari-
juhlalounaan, tällä kaudella 
ritarilounas oli 30.1.2016 
Kuopion Klubilla Kuopios-
sa. Lions-liiton vuosikoko-
uksen yhteydessä kutsu-
taan Lions-ritarit ja puolisot 
lounastilaisuuteen.
 Kaudella 2015-2016 Lions-
ritarin arvo myönnettiin 
seuraaville ansioituneille 
leijonille: lion Eero Wetzell 
LC Kuopio, lion Matti Mar-
tikainen LC Kuopio, lion 
Jarmo Puukari LC Kangas-
niemi, lion Uolevi Ruhanen 
LC Rautalampi Malvi, lion 
Risto Ryynänen LC Siilin-
järvi Kassarat, lion Risto 
Salko LC Varkaus Kosken-
niemi, lion Seppo Latvala 
LC Kuopio Veljmies. 

Apurahat
Säätiö jakoi apurahoja  
2015 – 2016  kaudella 122 
175 €, K-piirille on myön-
netty kuluneella kaudella 
apurahoja neljälle klubille 
yhteensä 7 400 €. Apurahaa 
myönnetään edelleenkin 
50 % klubien toteutuneisiin 
aktiviteettien kuluihin, joihin 
aina sisältyy lionien talkoo-
työtä. Pienin myönnettävä 
summa on 500 € ja korkein 
10 000 €. Säätiön hallitus 
on perustanut uuden apu-
rahaluokan, aktiviteettien 
ammattimaisiin työsuori-
tuksiin voidaan myöntää 
apurahaa 30 % laskun mu-
kaan, pienin myönnettävä 
summa on 300 € ja korkein 
3 000 €. Apuraha-, adressi- 
ja ritariasioissa kääntykää 
puoleeni.
Säätiön myöntämät apura-
hat on tarkoitettu suoma-
laisten klubien aktiviteet-
tien kehittämiseen, säätiön 
apurahaohjesäännön mu-
kaisesti. Ohjesääntö ja 
kauden 2015-2016 toimin-
takertomus ovat luettavis-
sa netissä os. lions.fi/AR-
säätiö. 

Martti Törrönen
ARS – toimikunta-

puheenjohtaja
martti.torronen@lions.fi

050 340 4650

ARS – toimikunta kaudella 
2015 – 2016
PDG Martti Törrönen pj.
DG Reijo Lyttinen
1.VDG Tuula Väätäinen
2.VDG Ritva Korolainen 
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SUOMI JA LEIJONAT – SAMAN VUODEN VÄKEÄ

Lionstoimintaa 100 vuotta 2017

Vuosi 2017 on meille leijo-
nille ainutlaatuinen. Saa-
mehan elää historiallista 
aikaa kahden meille tärke-
än asian saavuttaessa 100 
vuoden merkkipaalun. Itse-
näinen Suomi täyttää 100 
vuotta. Se on sukupolvem-
me merkittävin juhlavuosi, 
jota vietetään Suomessa 
koko vuoden ajan. Myös 
lionstoiminta täyttää 100 
vuotta 2017.  Järjestömme 
perustettiin Melvin Jonesin 
aloitteesta 7.6.1917. Uusi 
järjestö valitsi nimekseen: 
Association of Lions Clubs 
(Lions klubien järjestö). Jär-
jestöstä tuli kansainvälinen 
1920, kun Kanadaan perus-
tettiin ensimmäinen lions-
klubi USA:n ulkopuolella ja 
loppu onkin historiaa.

Mottomme on ”We Serve” 
ja LCI päätti, että juhlimme 
100 vuotta pääosin pal-
velun kautta. Tavoitteeksi 
asetettiin palvella 100 mil-
joonaa ihmistä 1.7.2014 – 
30.6.2018. 
Nyt on saavutettu jo 127 
miljoonaa palveltua. Myö-
hemmin mukaan tulivat jä-
senhaastekampanja sekä 
perintöprojektit. Kaikkia ta-
voitteita on tähän mennes-
sä hienolla tavalla toteu-
tettu niin Suomessa kuin 
maailmalla. Mutta muitakin 
asioita ja tapahtumia on 
suunniteltu ja toteutetaan 
vuoden 2017 aikana, niin 
liiton, piirin kuin klubien ta-
solla. Punainen Sulka -ke-
räys huipentuu kesäkuun 
loppuun mennessä. Ke-
räyksen tulos on leijonien 
lahja 100 vuotta täyttävälle 
Suomelle nuorten syrjäyty-
misen ennaltaehkäisytyön 
hyväksi.

Kotimainen 100-vuotis-
juhlien päätapahtuma on 
liiton vuosikokous kesä-
kuussa 2017 Joensuussa. 
Vuosikokouksen juhlata-

pahtumat alkavat ”Lions-
Ruusupuiston” avajaisilla 
perjantaina 9.6. Joensuun 
vuosikokoukseen pyrimme 
saamaan juhlapuhujaksi 
tasavallan presidentti Sauli 
Niinistön. Lions-järjestön 
kansainvälinen presidentti 
Bob Corlew osallistuu Jo-
ensuun kokoukseemme.
Toukokuussa ilmestyvä 
140-sivuinen LION-lehti on 
Lions-järjestön 100-vuotis-
juhlanumero.
100-vuotishistorianäyttely 
on esillä kokouspäivien ai-
kana Joensuussa. Näyttely 
sisältää lionstoiminnan kan-
sainvälisen sekä kotimai-
sen historian merkkipaaluja 
eri vuosikymmeniltä. Näyt-
tely toteutetaan näyttävien 
tulosteiden ja esineiden 
muodossa. Jokainen piiri 
saa käyttöönsä vastaavat 
tulosteet pienemmässä 
koossa. Näyttelyn materi-
aaleja voidaan kierrättää ja 
käyttää eri tilaisuuksissa.
Lions-juhlapostimerkki on 
myynnissä Suomen Pos-
tissa vuoden 2017 ajan. 
Ystävänpäivän seminaari 
ja konsertti pidettiin 14.2. 
Järvenpää-talossa. Hyvän 
päivän tapahtumaa vietäm-
me lionsviikolla 8.10.2017 
Sibelius talossa Lahdessa. 
Tilaisuudessa jaetaan Pu-
nainen Sulka -kampanjan 
tuotto valituille järjestöille.
Järjestön pääjuhlaa viete-
tään kansainvälisen vuosi-
kokouksen yhteydessä Chi-
cagossa 30.6. – 4.7.2017.  
Vuosikokouksessa hyväk-
sytään LCI :lle uusi seu-
raavan vuosisadan strate-
gia ja visio (LCI Forward). 
Mielenkiinnolla odotamme 
millaiseksi uudet tavoitteet 
ja visiot muodostuvat. 

Kannustan kaikkia piirejä 
ja klubeja pitämään omia 
100-vuotisjuhlallisuuksia 
ja tapahtumia. Tämä vuosi 
on erinomainen hetki tuo-

da arvokasta toimintaam-
me esille monin eri tavoin. 
Esimerkiksi aktiviteetit, 
perintöprojektit, klubien ja 
piirien vuosijuhlat ja muut 
tapahtumat antavat mah-
dollisuuden kertoa toimin-
nastamme myös suurelle 
yleisölle. Suomi 100 tee-
mana on ”Yhdessä”. Tee-
man hengessä tehkäämme 
yhteistyötä muiden yhteis-
kunnallisten toimijoiden, 
päättäjien ja vaikuttajien 
kanssa. Otetaan tästä ai-
nutkertaisesta vuodesta 
kaikki irti. Näytetään suo-
malaisille leijonien palve-
luvoima ja lähimmäisestä 
välittäminen.

Lopuksi kiitän kaikkia K-
piirin leijonia tekemästänne 
mahtavasta palvelutyöstä 
sekä osallistumisesta jär-
jestömme asettamiin kam-
panjatavoitteisiin. Suomen 
koordinaattorina olen tun-
tenut suurta ylpeyttä niistä 
erinomaisista tuloksista, 
joita olette järjestölle rapor-
toineet.

Hyvää ja menestyksellis-
tä juhlavuotta 2017!

Heimo Potinkara
Suomen lionstoiminnan 
100-vuotisjuhlakoordi-

naattori
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NUORISOVAIHTOA

Miksi päätin lähteä 15 000 kilometrin päähän kotoa

Viime kesänä pääsin to-
teuttamaan pitkäaikaisen 
unelmani: pääsin matkus-
tamaan Australiaan lions-
klubin avulla. Hakiessani 
nuorisovaihtoon minun 
ei kauan tarvinnut miettiä 
ensimmäistä kohdemaata, 
Australia oli kiehtonut mi-
nua 12-vuotiaasta lähtien. 
Niin kliseeltä kuin se kuu-
lostaakin, en vaihtaisi 
matkaa mihinkään. Se on 
ollut yksi elämäni rikastut-
tavimmista kokemuksista. 
Vaikka kulttuurillisuus sekä 
matkustaminen ovat myös 
lähellä sydäntäni, mutta 
yksin lähteminen, päivän-
tasaajaan toiselle puolelle 
lentäminen, kuulosti pelot-
tavalta. Huoltani kuitenkin 
helpotti, kun sain kuulla, 
ettei yksin tarvitse lentää, 
vaan vieressäni istui kaksi 
muuta mielettömän muka-
vaa, samassa tilanteessa 
olevaa tyttöä. Opin paljon 
uutta ja uskomatonta Aust-
ralian kulttuurista, kielestä, 
ihmisistä, historiasta sekä 
luonnosta. Vaikka kuvittelin 
tietäväni Australiasta suh-
teellisen paljon, olin ällikällä 

lyöty. Ensimmäinen kulttuu-
rishokki tuli jo sisällä host-
vanhempieni talossa The 
Entrancessa, kun jouduin 
pitämään kengät jalassa. 
Kotiutuminen ei kuitenkaan 
kestänyt kauan. Nukkumi-
nen tuotti toisinaan vaike-
uksia, niin kuin hereillä py-
syminenkin, mutta kaikessa 
muussa host-vanhempani 
osasivat auttaa. Olin utelias 
tietämään australialaisten 
elämästä, mutta samoin he 
olivat todella kiinnostuneita 
kuulemaan suomalaisesta 
kulttuurista.
Australialaisen kulttuurin 
lisäksi opin vaikka mitä 13 
muusta kulttuurista. Per-
heessäni asui noin ikäiseni 
tyttö Hong Kongista, mutta 
neljän viikon matkaan kuu-
lui myös viikon mittainen 
leiri, jonka aikana sain mon-
ta todella hyvää ystävää 
monesta eri maasta ja kult-
tuurista. Se oli luultavasti 
tähän mennessä elämäni 
nopein ja tapahtumarikkain 
viikko. Leiri toi matkaan nii-
tä kokemuksia, joita olisi 
luultavasti ollut vaikeampi 
hankkia pelkän perhejak-

son aikana.
Nyt haaveenani on päästä 
käymään Australiassa uu-
delleen, sillä kuukauden-
kin jälkeen näin ainoastaan 
murto-osan. Jos ikinä on 

mahdollisuus lähteä Aust-
raliaan, ehdottomasti käyt-
täkää se tilaisuus. Koke-
mus on niin ainutkertainen, 
että katuisin vielä haudas-
sakin, jos en olisi päättänyt 
lähteä.

Outi Rainivaara



 SAVON LEIJONA 25

VARAINKERÄYS K-PIIRISSÄ 2016- 2017

TALKOOTÖISSÄ

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

1.Arpajaiset:
Klubeihin tulleista arvoista on piiristämme palautettu 256 
arpaa 1660 kpl:sta, mikä on 15,4 %, meidän 59 klubis-
ta 11 klubia on palauttanut joko kaikki tai osan arvoista, 
olemme kaikista piireistä kuitenkin 5. sijalla. Paras on 
H-piiri  9,8%, toisena M-piiri 12,8 % kolmantena O-piiri 
12,9%, kun meidän palautusprosentti oli 15,4. Voittoja on 
tähän mennessä lunastettu: Helkama-sähköpyörä 3 kpl, 
Jopo 24” polkupyörä 30 kpl, retkikiikari 24 kpl, veitsisettiä 
22 kpl, tomaattiveitsi+ tuubipuristin 120 kpl ja pellavatuote 
112 kpl, yhteensä 311 voittoa, joista  20 lunastettu piirim-
me alueelle. 

2. Joulukortit:
Joulukortteja meni hiukan vähemmän kuin edellisvuonna. 
Piirit  ovat tilanneet yhteensä 114 730 kpl, joten klubeille 
tullut rahaa yli 50 000 euroa.

3 Punainen nenä:
Kampanjaan osallistui vain muutama klubi  saaden hyvän 
tuloksen.

4. Punainen Sulka:
Piirin klubit ovat keskittyneet Punaisen Sulan keräykseen 
monin eri tavoin. On myyty tuotteita, käytetty syntymä-

päivän tuomia onnittelurahoja, järjestetty konsertteja ja 
eri tilaisuuksia, tehty omia tuotteita, joita sitten myyty jne. 
Näin on saatu kartutettua klubin Punaisen Sulan tiliä ja ke-
räyksessä moni klubi yltää tavoitteeseensa jopa sen ylit-
täenkin. K-piirin klubit ovat osallistuneet kaikista piireistä 
aktiivisimmin, vain pari klubia ei ole mukana. Myös kerä-
ystavoitteissa olemme kärkisijalla kertymällä 22 %, keski-
kertymä on 15 %
Slogan on ”Tue nuorta itsenäisyyteen”. – Syrjäytymisen 
estäminen, päihteettömyys, elämänhallinta ja mielenter-
veys, keräyksen tavoitehan oli 5 milj. euroa, jolla näitä on-
gelmia voidaan auttaa.
On myös muistettava, että 25 % palautetaan hakemuk-
sesta klubeille keräämästään summasta käytettäväksi 
oman paikkakunnan nuorisotyöhön.
Kampanja jatkuu koko tämän kauden ja nyt on loppukirin 
aika saada tavoitteet täyttymään ja jopa ylittymään. Kun 
klubit ovat tähän mennessä onnistuneet näin hyvin, uskon 
että piirin kokonaistavoite saavutetaan.

Rautalammilla 7.1.2017
PDG Urho Karhu

varainkeräysvastaava
0400 272572

urho.karhu@pp1.netsor.fi

Autettiin perhettä
LC Rautalampi Malvin jäsenet olivat keväällä 25.5. ja 20.6. 
2016 sekä kerran aikaisemminkin auttamassa perhettä te-
kemällä polttopuita talven varalle.
Kun talon isäntä kuoli nuorena, jäi leski kolmen pienen lap-
sen kanssa (6-8 vuotta) yksin hoitamaan tilaa.
Tehtiin  pitkää  rupeamaa ja saatiin melkoinen määrä kla-
peja aikaiseksi.

Urho Karhu

Kuvassa osa talkooväkeä, Tauno Laitinen, Uolevi Ruha-
nen, Pekka Saarikko ja presidentti Irma Hintikka, onnelli-
sena siitä, että voitiin näin auttaa perhettä.

P R T
p. 010 548 9599

www.prt-sahko.fi

SÄHKÖ PUTKI LÄMPÖ
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PUNAINEN SULKA 

Punaiseen Sulkaan kirivaihde päälle 
Seitsemännen Punaisen 
Sulka -keräyksen viimeiset 
kuukaudet ovat käsillä.  Po-
rin vuosikokouksessa 2014 
asetettuun tavoitteeseen, 
5 miljoonaa euroa, on vielä 
matkaa, mutta klubien ak-
tiivisella toiminnalla tavoi-
te tulee täyttymään – näin 
uskon. Tätä kirjoitettaessa 
joulun alla kaksi miljoonaa 
on jo lähellä, mutta rajan 
rikkominen mennee uuden 
vuoden puolelle.
   Syyskaudella televisiossa 
on PuSu näkynyt kahdel-
la kanavalla viikon aikana 
nähtyjen tietoiskujen an-
siosta.  Ensin lokakuussa 
Maikkarin puolella lähetet-
tiin 52 puolen minuutin mit-
taista mainosta ja marras-
joulukuun taitteessa YLE:n 
kanavilla samoin.  Mainok-
silla oli huomattavan suuri 
merkitys kansalaisten kes-
kuudessa.  Lipaskerääjiltä 
saatujen palautteiden pe-
rusteella tietämys Punai-
sesta Sulasta oli aivan eri 
luokkaa kuin maaliskuussa 
avajaisten yhteydessä ke-

räyksissä kuultujen kom-
menttien anti antoi ymmär-
tää.
   Turun vuosikokouksessa 
jaettu ja myöhemmin pois-
saoleville klubeille toimi-
tettu PuSu-muistitikku on 
ollut oivallinen lisäys tiedon 
levityksessä.  L-piirissä 
hyödynnettiin loistavalla 
tavalla tikun sisältö – pai-
kalliset tekivät pelkästään 
tikun pohjalta lehden, jo-
hon hankkivat tukun mai-
noksia keräten sievoisen 
potin PuSulle.  Tätä ideaa 
ehtii vielä soveltaa kaikissa 
muissakin piireissä ympäri 
Suomen maan.
   Punaisen Sulan tunte-
musta on lisäksi levitetty 
paikallislehtien sivuilla.  Ak-
tiivisille klubeille tulevat toi-
mikunnalta suuret kiitokset 
omatoimisesta työstä täs-
säkin suhteessa.
    PuSu-konsertteja on pi-
detty todella paljon.  Klubit 
ovat saaneet hankituksi 
tunnettuja artisteja, joiden 
taito ja maine ovat hou-
kutelleet kuulijoita runsain 

määrin. Suurin PuSu-kon-
sertti pidettiin 3.12.2016 
Hartwall Areenalla, jossa 
taiteilija Juha Tapio piti 
9000 kuulijalleen loistavan 
kolmituntisen tapahtuman, 
jonka yhteydessä hän lah-
joitti PuSulle 35000 euron 
shekin!
   K-piirissä Punaiselle Su-
lalle on tilitetty joulukuun 
alkuun mennessä 37 % sil-
le asetetusta tavoitteesta.  
Luku on maan keskiarvoa 
korkeampi.  Piirin ykkösenä 
saman tilaston mukaan on 
LC Rautalampi Malvi, joka 
on jo nyt päässyt tulokseen 
150 %.  Tällä saavutuksella 
klubi on hankkimassa vä-
hintään yhden sulan malli-
klubin statuksen.  Hienoa!
  K-piirin koordinaattori 
Urho Karhun vetämänä pii-
ristä löytyy kaksi muutakin 
klubia, jota ovat yltäneet 

joulukuun alkuun mennes-
sä tavoitteeseensa – LC 
Lapinlahti ja LC Kuopio 
Päiväranta.  Määrän uskon 
nousevan varmuudella en-
nen kuin kampanja päät-
tyy kesäkuun lopussa. On 
myös huomattava, että sul-
kalähettiläs Esa Niemi va-
litsi saamiensa ehdotusten 
joukosta marraskuun klu-
biksi LC Varkaus Justiinan. 
Onnittelut Varkauteen!
   Punainen Sulka -toimi-
kunnan puolesta haluan 
kiittää kaikkia K-piirin klu-
beja työstänne Punaisen 
Sulan hyväksi.  Samalla 
toivotan onnea ja menes-
tystä viimeisien kuukausien 
loppukirille! 

Matti Tieksola 
 puheenjohtaja

PuSu-toimikunta

Lions Club Varkaus
60 vuotta
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PuSu-KONSERTTI

K-PIIRI KOLMAS

PuSua konsertin muodossa Kiuruvedellä

AIRI LESKINEN

Kaikki Kiuruveden kolme 
klubia, Kiuruvesi, Kiuruvesi 
Niva ja Kiuruvesi Helmii-
na, järjestivät yhteistuumin 
Punainen Sulka –konsertin 
24.10.2016.
Klubien sulkavastaavat, 
Kaisa Kämäräinen Helmii-
nasta, Markku Linninen 
Kiuruvesi-klubista ja Pasi 
Tiihonen Nivasta, palavee-
rasivat muutaman kerran ja 
klubeissa pantiin toimeksi.
- Idean äiti oli Hel-
miinoiden Kaisa Kämäräi-
nen. Konsertista saatiin 
kiitettävä potti. Mielestäni 
suurimman työn konser-
tin rakentamisessa teki-
vät Maarit Amper ja Anne 
Härkönen. Meidän klubin 
tehtävänä oli järjestyksen 
valvonta ja myyntikojun 
myynnistä huolehtiminen, 
kertoi Markku Linninen.
Kaisa Kämäräinen sai ide-
an käydessään syksyllä 

katsomassa hyväntekeväi-
syysteatterinäytöksen.
- Ajattelin, että tuos-
sahan tuo on idea meille, 
järjestetään tapahtuma 
konsertin muodossa. Kiuru-
vedellä on paljon muusikoi-
ta, heidät pitää vain saada 
houkutelluksi talkoohen-
gessä mukaan. Ja niin se 
onnistuikin, kaikki laulajat ja 
soittajat olivat korvauksetta 
mukana ja jopa Kulttuurita-
lon Kiurusalin saimme kau-
pungilta ilman tilavuokraa 
konserttiin käytettäväksi. 
Kaikille esiintyjille annoim-
me Punainen Sulka -pins-
sit kiitokseksi, kertoi Kaisa 
Kämäräinen.
Esiintyjien hamstraaminen 
onnistui todella hyvin, kos-
ka lavalla nähtiin kaikkiaan 
56 muusikkoa konsertin 
aikana. Mukana oli kaksi 
kuoroa, Pirjo Kärkkäinen, 
Juha Vartiainen, Kati Hy-
vönen ja Raimo Jokisalmi 
House Band, jossa myös 

Konsertissa esiintymässä Juha Vartiainen Raimo Jokisalmi 
House Band –orkesterin kanssa. Kuva Heidi Huhtilainen.

kaupunginjohtaja Jarmo 
Muiniekka on mukana ki-
taristina ja konsertissa hän 
myös lauloi.
Kiuruveden klubit ovat jo 
saaneet Punaisen Sulan ta-
voitteensa täyteen. 
- Järjestämme maa-
liskuussa toisen konsertin, 
joka suunnataan nuoril-

le. Tämä tehdään nuorten 
kanssa yhteistyössä, uusi 
Kiuruveden vapaa nuori-
soteatteri on mukana ak-
tiivisesti ja me vastavuoroi-
sesti sitten tuemme heitä, 
tuumasi Kaisa Kämäräi-
nen.

Osa K-piirin klubeista osallistui Nenäpäivä-keräykseen  

Nenäpäivä-kampanja oli 27.10.-13.11.2016 ja varsinainen 
Nenäpäivä 11.11.2016.

Tällä kaudella ei Lions-liitto ollut mukana keräyksessä. 
Osa K-piirin klubeista halusi  kerätä varoja maailman 
köyhimmille lapsille. 

 Osallistujat ja tulokset

 LC Kiuruvesi Niva  1193,49
 LC Kuopio  463,85
 LC Kuopio Snellman 503,00
 LC Virtasalmi 217,15

 Keräystulos yhteensä 2377,49 €

Sydämellinen kiitos kaikille keräykseen osallistuneille!

 Tuula Väätäinen 
 1.VDG

Rakennusliike

S. Maunula Oy 

✆ 0400 875 917

Autiotie
79480 Kangaslampi 
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UUSIA MELVINEITÄ

KEILAILUA

Jäppilässä paljon Melvineitä
Jäppilän keskimäärin kah-
denkymmenen jäsen jou-
kossa on ollut kaikkiaan 
9 Melvin Jones -jäsentä. 
Nykyisessä jäsenistössä 
on nyt kuusi Melviniä. Mar-
raskuun neljäntenä päivänä 
joukkoon saadut tuoreim-
mat Melvinit kuvassa va-
semmalta Pertti Levänen 
(toukokuu 2016), piirikuver-
nööri Reijo Lyttinen, tuorein 
Melvin Pekka Räisänen 

(4.11.2016), ja Pertti Lappi 
(toukokuu 2016). Kuukau-
sitapaaminen oli järjestetty 
poikkeuksellisesti Jäppilän 
Kievarissa. Piirikuvernöö-
rin ja puoliso Pirjo Järven 
vierailun kunniaksi. Tarpee-
tonta lienee mainita, että 
nautimme maittavan ja run-
saan aterian Melvineiden 
kunniaksi.

Kuva ja teksti
Pekka Seppä

Koljonvirta voitti keilakisan
AIRI LESKINEN

Leijonien keilakisa pidettiin 
26.3.2016. Tuloksiin on las-
kettu mukaan ikähyvitystä 
60 vuodesta lähtien 1 piste/
vuosi/kierros ja naisille ”ha-
melisä” 8 pistettä/kierros.
Joukkueitten lisäksi kaksi 
kilpailijaa keilasi henkilö-
kohtaisessa sarjassa, jossa 
parhaiten heitti Arja Väänä-
nen 663 pistettä ja Tuomo 
Remes 608 pistettä.
LC Iisalmi Koljonvirta I kei-
lasi ykköseksi, kokonais-
pistemäärä 2108. Jouk-
kueessa heittivät Jorma 
Savola 632 pistettä, Kalle 
Kekkonen 738 pistettä ja 
Risto Ryhänen 738 pistet-
tä.
Toiseksi selvisi Pielavesi 
Lepikko I, 1978 pistettä ja 
heittäjinä Hannu Kumpu-
lainen 531 pistettä, Juhani 
Kasurinen 741 pistettä ja 
Rauno Hyvärinen 706 pis-
tettä.

Kolmannelle sijalle kiri 
Sonkajärvi I, pisteitä tuli 
yhteensä 1814. Heittäjinä 
olivat Erkki Tuovinen 603 
pistettä, Ilpo Partanen 540 
pistettä ja Pentti Kainulai-
nen 671 pistettä.
Mukana olivat myös Pie-
lavesi Lepikko III (1795 
yhteispisteitä), Iisalmi Kol-
jonvirta II (1778 pistettä), 
Nilsiä Syvärinseutu I (1672 
pistettä), Pielavesi Lepik-
ko II (1609 pistettä), Iisalmi 
(1590 pistettä), Lapinlahti I 
(1527 pistettä), Nilsiä Syvä-
rinseutu II (1497 pistettä), 
Sonkajärvi II (1354 pistet-
tä) ja perää piti Lapinlahti II 
1211 pisteellä.
Henkilökohtaisissa tulok-
sissa kolme parasta olivat: 
Juhani Kasurinen 741 pis-
tettä, Kalle Kekkonen 738 
pistettä ja Risto Ryhänen 
738 pistettä.

pakkasmarja.fipakkasmarja.fi

JÄÄTELÖN, JOGURTIN & 
RAHKAN PARAS KAVERI

Samettisen pehmeäksi 
kylmäsoseutettu

Ainutlaatuinen maku

Runsaasti luontaista 
C-vitamiinia ja kuitua
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LIONSTOIMINTA KIINNOSTAA

LC Kuopio Canthin riveihin viisi uutta leijonaa 
Canthin leijonat ottivat syk-
syllä loikan jäsenhankin-
nassa kohti nelikymmen-
lukua. Klubi sai toivottaa 
tervetulleiksi viisi uutta 
hyväntekeväisyydestä ja 
vapaaehtoistyöstä kiinnos-
tunutta jäsentä mukaan 
aktiiviseen toimintaansa. 
Tutustuminen puolin ja toi-
sin pääsi heti alkuun, sillä 
klubin kalenteri suorastaan 
pullisteli tekemistä ja teki-
jöitä tarvittiin. 

Vilkas syksy huipentui jou-
luisiin uusiin ja jo perintei-
siin aktiviteetteihin, joiden 
myötä lahjoitettavaa ker-

tyi avun tarpeessa oleville 
kuopiolaisille lapsiperheille 
niin lahjakorttien kuin joulu-
pakettien muodossa. 

Kevätkaudella klubi juhlii 
perinteisesti Minnan päi-
viä seppelöimällä Minna 
Canthin patsaan kirjailijan 
syntymäpäivänä 19.3. Min-
nan päivien viettoon kuuluu 
olennaisesti myös Canthin 
perheen reseptin mukaan 
leivottu Minnan kakku, joita 
LC Kuopio Canthin leipu-
rit myyvät Kauppakeskus 
Minnassa syntymäpäivän 
aattona 18.3.   

Minnan kakut tekivät kauppansa Tuomiokirkonmäen ad-
venttimarkkinoilla.

Näppärät otteet olivat tarpeen Partasen paketointipisteellä. 

Uudet leijonat omenapuiden katveessa yritysvierailulla 
Saurumilla.

LC Canthin Lahjoita Lapselle Joulu -keräys Kuopion Pris-
malla jo 12. kertaa.  

VOI  KYLLÄ,  
KÄÄREELLÄKIN ON VÄLIÄ

Maitomaan tilat sijaitsevat Savon ja Karjalan sydämessä.  maitomaa.fi

Siksi me Maitomaalla kääräisimme 
vanhan tutun meijerivoimme uuteen 
entistä ympäristöystävällisempään 
alumiinivapaaseen pakkaukseen.

Lue lisää maitomaa.fi

NYT 
ALUMIINIVAPAA 

PAKKAUS!

Kaavin Apteekki
Keskustie 2
73600 KAAVI
017 662014
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MARSKIN PYSTI

SAVONMIES – HYVÄ IMMEISEKS

Matista Savonmies nro 2

LC Kuopio ja Kunnonpaikka kuntouttavat yhteistyössä 
8 veteraania kevään aikana. Tiedotustilaisuus pidettiin 
17.1.2017, jossa kuntoutettavien edustajana oli 94-vuo-
tias Aku Korhonen. LC Kuopio luovutti Kunnonpaikal-
le kiitoksena Marskin pystin, valokuvan ja päiväkäskyn 
14.3.1940.

Ilkka Hiltunen

Matti Launonen on yksi 
Suomen vammaisurheilun 
kirkkaimpia tähtiä. Niinpä 
LC Kuopio halusi huomioi-
da häntä myöntämällä ”Sa-
vonmies – Hyvä immeiseks” 
-tunnustuksen. 
- Tunnustus myön-
nettiin nyt toista kertaa. En-
simmäisen sai kaksi vuotta 
sitten jääkiekkoilija Kimmo 
Timonen. Tunnustus myön-
netään savolaiselle mie-
helle, joka on tuottanut 
esimerkillään tai teoillaan 
hyvää Savossa tai Suo-
messa asuville ihmisille. 
Palkitseminen ei sisällä ta-
loudellista palkkiota, vaan 
henkilö pyritään nostamaan 
jalustalle palkitsemalla hä-
net julkisesti. Matti Launo-
nen on vammaisurheilun 
uranuurtaja. Hän on omalla 

pelaa edelleen pöytäten-
nistä ja on hyvässä kun-
nossa.
LC Kuopio heittääkin haas-
teen kaikille K-piirin klubeil-
le etsimään omalta alueel-
taan Savonmiestä, klubi 

esimerkillään näyttänyt tie-
tä, kuinka vammautunut ih-
minen pystyy elämään ver-
raten täysipainoista elämää 
vaikeasta vammasta huoli-
matta käyttäen sitkeyttä ja 
tahdonvoimaa. Matti Lau-
nonen oli huippu-urheilija jo 
ennen vammautumistaan, 
kertoi Kuopio-klubin Ilkka 
Hiltunen.
Matti Launonen yllättyi tun-
nustuksesta ja oli siitä ko-
vasti mielissään.
Hän loukkaantui vuonna 
1960-luvulla auto-onnet-
tomuudessa, mutta urhei-
lu-ura ei suinkaan siihen 
katkennut. Launonen on 
pelannut pyörätuolipöy-
tätennistä paraolympia-, 
MM- ja EM-kisoissa ja kaa-
pissa komeilee 54 mitalia. 
Nyt 72-vuotias Launonen 

Kuvaaja Ismo Vornanen

VARPAISJÄRVEN XXXVIII
MAALAISMARKKINAT

lauantaina 22.7.2017 klo 9–16 koulukeskuksessa

Klo 09.00 Markkinaportit avautuvat.
Klo 10.00 Markkinoiden avaus:
 lionspresidentti Kari Rissanen
Klo 10.15 Lavalla Saku Ryhänen trio
Klo 10.50 Lavalla lapsille Riesa Pelle
Klo 11.30 Lavalla Kake Randelin & Company
Klo 12.00 Perinteinen puolenpäivän pakina:
 kunnanjohtaja Janne Airaksinen
Klo 12.30 Lavalla Kake Randelin & Company
Klo 13.20 Lavalla Saku Ryhänen trio
Klo 14.00 Auditoriossa lapsille Riesa Pelle
Klo 14.30   Lavalla Kake Randelin & Company
Klo 15.00 LC kilpailujen palkintojen jako ja tuoteko-
 rin arvonta.  Onnen tuojana Kake Randelin.
Klo 16.00 Markkinat päättyvät.

Markkinoiden aikana teitä palvelee Lady Kahvio ala-asteen 
katoksessa, jossa on tarjolla kahvia, virvokkeita, lettuja, makka-
raa ym. maistuvaa. Alakoulun päädyssä on tarjolla nokipannu-
kahvia.
Tutustu myös puolustusvoimat teemaan rakennettuun 
perinnepihaan 100-vuotisen Suomen kunniaksi.
Lapsia kiinnostava pieneläinpiha nähtävänä tänäkin kesänä.
Kaikkien pääsylipun lunastaneiden kesken arvotaan klo 15.00 
noin 100 arvoinen tuotekori
Monipuolinen markkinatori, jossa kauppiaita eri puolilta Suo-
mea, on tutustumisen arvoinen.

Kiitoksia, että autatte meitä auttamaan! Tervetuloa ensi kesänä 
uudestaan! Silloin meillä on Souvarit!

 Lions Club Varpaisjärvi

ottaa ehdotuksia mielellään 
vastaan.

Tekstin lyhensi Airi Leskinen 
Matti Ihatsun 11.8.2016 
Uutisjousessa julkaisemas-
ta artikkelista.
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PUNAINEN SULKA JA KuPS

Punainen Sulka koristaa KuPS-joukkueiden pelipaitoja

Hauska lehtemme
LÖÖTÄINEN

ilmestyy vapuksi.
Olethan jo varannut

yrityksellesi ilmoitustilan!
Ota yhteyttä Pentti Äyräkseen,

puh. 0500 573 306
 

LIONS CLUB IISALMI

MYYTÄVÄNÄ
KOIVUHALKOJA

50 €/ PINOKUUTIO
30 - 50 cm pitkiä

 LC - Varpaisjärvi Susj.

Tiedustelut :
Esko Voutilainen 0400 340 416
Reijo Voutilainen 040 5610 302

Kuopion Palloseuran pe-
laajat kantavat jatkossa 
Punaista Sulkaa pelipai-
doissaan. KuPS on kutsut-
tu ensimmäisenä jalkapal-
loseurana Punainen Sulka 
-seuraksi ja tämä asia jul-
kistettiin tiedotustilaisuu-
dessa Savon Sanomat 
Areenalla.

”Toiminnan tarkoituksena 
on tehdä hyvää”

Lions K-piiri ja Kuopion 
vanhin klubi LC Kuopio toi-
mii Punainen Sulka -asias-
sa ”kummina”. LC Kuopion 
jäsen Ilkka Hiltunen iloitsee 
yhteistyön päästessä al-
kuun suuren kuopiolaisen 
urheiluseuran kanssa.
- Lionstoiminnan tarkoituk-
sena on tehdä hyvää. KuPS 
täyttää kaikki kriteerit, jonka 
vuoksi rahaa kerätään: raha 
menee nuorisotyön hyväksi 
syrjäytymisen ehkäisemi-
seen. Tämän merkkinä on 
Punainen Sulka niin edus-
tusjoukkueen, A-nuorten, 
B-nuorten ykkösjoukkueen 

ja B-nuorten kakkosjouk-
kueen pelipaidoissa. Ke-
räystavoitteemme on viisi 
miljoonaa euroa, josta yksi 
miljoona on jo koossa, Hil-
tunen toteaa.

KuPS toimii esimerkkinä 
ja lähettiläänä

Kuopion Palloseura ei saa 
keräyksestä euroakaan, 
vaan haluaa toimia esimerk-
kinä ja hienon asian lähetti-
läänä. Kuopiolaisseuran eri 
joukkueet pyrkivät omien 
mahdollisuuksiensa mu-
kaan tuomaan tunnetuksi 
Punainen Sulka -keräystä 
kautta valtakunnan.
- Keräyskohde on lähel-
lä meidän arvojamme eli 
syrjäytymistä ehkäisevää 
nuorisotyötä, jota KuPS on 
tehnyt jo 90 vuoden ajan. 
Veikkausliigan kotipeleis-
sämme on loppukauden 
aikana keräyslippaita, joi-
den kautta kaikki halukkaat 
pääsevät osallistumaan 
hienon ja arvokkaan asian 
edistämiseen, KuPS Oy:n 

toimitusjohtaja Jarmo Heis-
kanen selventää.

Miksi KuPS?

KuPS on vuosikymmenien 
ajan toiminut esimerkillises-
ti lasten ja nuorten hyväksi 
ja on eräs merkittävimmis-
tä jalkapalloseuroista Suo-
messa, niin edustusjoukkue 
kuin junioritasoilla. Seura 
on toiminut kautta aikojen 
juuri kuten Punainen Sul-
ka -ajatus toivoo – lasten 
ja nuorten syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi. Se on an-
tanut tuhansille nuorille 
mahdollisuuden hyvään ja 
terveeseen harrastukseen, 
joka on parhaimmillaan 
mahdollistanut monen pe-
laajan kohdalla siirtymisen 
harrastuksesta ammattiin.

Lions-järjestö ja KuPS 
yhdessä toivomme, että 
voimme viedä tietoa eteen-
päin Punainen Sulka -ke-
räyksestä suomalaisten 
tietoisuuteen, jonka tuotto 
tullaan jakamaan nuoriso-

työhön lasten ja nuorten 
syrjäytymisen ehkäisemi-
seksi. 
Itsenäinen Suomi ja Kan-
sainvälinen lionsjärjestö 
viettävät 100-vuotisjuhliaan 
v.2017.
Keräyksen suojelijana toimii 
presidentti Sauli Niinistö.
.
LC Kuopion edustajana oli 
Ilkka Hiltunen:

KuPS kantaa sulkapaito-
ja koko kauden. Kuvassa 
Salomon Duah.
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LOVILEIKKAUSTA

KYNTTILÖITÄ HAUDOILLE

Veikko neuvoo nuoria

Valoa muistoksi

Klubimme jäsen Veikko 
Tapaninen on useamman 
vuosikymmenen ajan toi-
minut vanhusten parissa. 
Hän on ollut vanhustenta-
loyhtiön puheenjohtajana 
rakentamassa kuntaamme 
asuntoja vanhuksille. Pa-
rinkymmenen vuoden ajan 
hän hoiti vanhusten turva-
puhelimia, joita oli toistasa-
taa eri puolilla kuntaa. 
- Kun nyt pyydettiin neuvo-
man 4H-kerholaisille har- 
rastamaansa lovileikkaus- 

ta, enpä voinut siitä kieltäy-
tyäkään. Onhan se vaihte-
lua toimia vaihteeksi nuor-
tenkin parissa, totesi lion 
Veikko. 
Nyt hän on vetänyt 4H-
yhdistyksen haluamaa as-
kartelupiiriä,  jossa nuoret 
osanottajat ovat vanhem-
piensa kanssa yhdessä tä-
män harrastuksen piirissä. 
- Mielestäni on oiva palve-
lutehtävä, johon talkoolai-
sena voi osallistua.

Mika Kräkin

LC Pielaveden aktiviteet-
teihin on jo vuosia kuulunut 
kynttilöiden sytytys Pie-
laveden sankarihaudoille 
ja sotien muistomerkeille. 
Perinteenä on ollut sytyt-
tää hautakynttilät aamulla 
sekä itsenäisyyspäivänä 
että jouluaattona. Aktivi-
teettiin osallistutaan mielel-

lään ja osallistujia on ollut 
runsaasti. Lopputulos on 
näyttävä ja muistuttaa mei-
tä kaikkia sotien vaatimista 
uhreista ja heidän suuresta 
saavutuksestaan itsenäi-
sen Suomen puolesta. 

Miika Kräkin

Sankarihaudat ovat kauniita kynttilöiden loisteessa.
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ILOA LAPSILLE

LC Siilinjärvi Tarinan järjestämä konserttielämys

Lapsille Metsämansikka

Siilinjärvellä saatiin nauttia 
korkeatasoisesta klassi-
sesta musiikista, kun sun-
nuntaina 17.4.2016 Salmin 
salin lavalle asteli joukko 
siilinjärveläissyntyisiä lau-
lutaiteen ammattilaisia. 
Esiintyjinä olivat sopraa-
no Marjukka Tepponen 
baritonipuolisonsa Kevin 
Greenlawin kanssa, laulaja-
lauluntekijä Annika Teppo-
nen, baritonit Olli ja Henri 
Tikkanen sekä tenori Veli-
Pekka Varpula puolisonsa, 
sopraano Piia Rytkösen 
kanssa. 

Ohjelma sisälsi ooppera- ja 
musikaalisävelmiä unohta-
matta kevyempää osuut-
takaan. Laulajilta kuultiin 

sooloesitysten lisäksi myös 
duetto- ja yhteisesityksiä, 
joista saatiin kuulijoille upea 
konserttielämys. Säestä-
jänä toimi Irina Zahharen-
kova ja juontajana esiinty-
misen ammattilainen Sami 
Kojonen.

Tämän “Hyvän mielen Lei-
jona -konsertin” järjesti LC 
Siilinjärvi Tarinan naisleijo-
naklubi. Jo viime keväänä 
klubin järjestämässä hy-
väntekeväisyyskonsertis-
sa esiintyivät ansiokkaasti 
Marjukka Tepponen ja Ke-
vin Greenlaw. Lähes kaik-
ki LC Tarinan leijonat ovat 
osallistuneet konserttitiimin 
apuna järjestelyihin ja yh-
teisellä tekemisellä on huo-

mattu olevan suuri merkitys 
klubin hyvän yhteishengen 
luomisessa.

Konsertin tuotto ohjataan 
sekä Punainen Sulka -kerä-
ykseen että siilinjärveläisen 

lasten ja nuorten hyväksi. 
Kiitoksia, loistavat esiinty-
jät!

Marja Kavilo
tiedotussihteeri

LC Siilinjärvi Tarina

Suonenjoen kaupungissa 
on Vanhamäen hyvinvoin-
tikeskus. Vanhamäki päätti 
perustaa metsäiselle jär-
venrannalle, lähinnä lasten 
liikunnalliseen toimintaan, 
oman puiston. Lapsille tar-
jotaan myös lisätietoa luon-
nosta, metsästä ja metsään 
liittyvistä asioista. Puiston 
rakentaminen on vielä kes-
ken, mutta täydentyy tule-
vina aikoina.
Puisto sai nimekseen Met-
sämansikka. (www.metsa-
mansikka.fi) Puiston raken-

telu aloitettiin elokuussa 
tontin aluskasvillisuuden 
raivauksella. Vihkiäisiä vie-
tettiin 3.9.2016. Hanketta 
on ollut tukemassa joukko 
yhteistyökumppaneita ja 
yrityksiä.
LC Suonenjoki Soittu on 
vapaaehtoistyön panok-
sellaan osallistunut puis-
ton valmistumiseen. Alus-
kasvillisuuden raivaukseen 
osallistui runsas joukko 
klubimme jäseniä. Puistoon 
rakennettu nuotiopaikka ja 
laavu saivat koristeelliset 
istuinjakkarat jäsentemme 
käsityönä.
Joulun ajaksi klubimme 
valmisti puistoon joukon 
tonttuja lasten iloksi.
Luulen,  että klubilaiset jot-
ka osallistuivat talkoisiin, 
saivat siitä hyvän mielen ja 
lasten viihtyvyys puistossa 
lisääntyi.

Teksti ja kuvat:
Kari Nenonen

klubisihteeri
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VILKKU 100 VUOTTA

Myönteinen elämänasenne yhteistä 100-vuotiaille leijonille
LC Suonenjoen kunniajä-
sen Lauri ”Vilkku” Merikos-
ki (100 v.) sai sunnuntai-
na vastaanottaa järjestön 
kansainvälisen presidentin, 
Pohjoismaiden Yhteistyö-
neuvoston ja Lions-liiton 
puheenjohtajan kunni-
anosoitukset itsenäisen 
Suomen ja lionsjärjestön 
100-vuotisjuhlavuosien 
merkeissä.
Lionien pohjoismaiden 
yhteistyöneuvoston NSR-
kokouksessa Reykjavikissa 
Islannissa pari viikkoa sit-
ten muistettiin pohjoismai-
sia 100-vuotiaita lioneja. 
Pohjoismaissa heitä on 11 
ja Suomessa kaksi eli LC 
Suonenjoen Lauri Merikos-
ki ja Onni Lehtiranta (100 v.) 
Taivalkoskelta.
Suomen Lions-liiton pu-
heenjohtaja Heikki Hemmilä 
kävi sunnuntaina tuomassa  
”Vilkulle” järjestön kansain-
välisen presidentin Robert 
E. Corlewin  myöntämänä  
kunnianosoituksena henki-

lökohtaisen kirjeen, kunnia-
kirjan, viirin ja pinssin. 
- Meidän 100-vuotiaiden 
jäsentemme yhdistävänä 
piirteenä ovat myönteinen 
elämänasenne, liikuntahar-
rastus ja mitä ilmeisimmin 
hyvät geenit, arvioi Hem-
milä kunnianosoitusta an-

taessaan.
Lapsilleen Vilkku on to-
dennut pitkän elämänsä 
salaisuudeksi sen, että on 
elänyt terveesti, ei ole ollut 
pahoja tauteja ja on harras-
tanut liikuntaa, kuten esi-
merkiksi uintia.
Tänä vuonna 100 vuotta 

täyttävässä Suomen Lions-
liitossa on 932 lionsklubia 
ja niissä yhteensä yli 24 
000 jäsentä. Sisä-Savon 
alueen vanhin klubi eli LC 
Suonenjoki on toiminut jo 
yli 55 vuotta.
- Stipendien ja erilaisten 
aktiviteettien ohella klu-
bimme ylläpitää yhteistyö-
kumppaniemme kanssa 
kesäisin maksutonta lasten 
liikennepuistotoimintaa, 
kuvaa klubin presidentti Ta-
pio Hautasaari LC Suonen-
joen toimintaa. Toiminnasta 
kiinnostuneet voivat ottaa 
häneen yhteyttä.
Lionsjärjestö on kasvanut 
maailman suurimmaksi 
palveluklubien järjestök-
si. Järjestö toimii yli 200 
maassa ja siinä on jäseniä 
yli 1,4 miljoonaa. Suomes-
sa tänä vuonna päättyvän 
Punainen Sulka -keräyksen 
tuotto on lahja itsenäisen 
Suomen nuorisolle.

Erkki Paukkunen

Kuvassa ovat CC Heikki Hemmilä ja puolisonsa lion Raija 
Fors sekä LC Suonenjoen jäsenet Pentti Nykänen (vas.), 
Tapio Hautasaari ja Erkki Paukkunen.
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SOOSSIA

p. 0500 638 909      0500 273 585

www.kivikolmoset.fi

Vehmersalmi - Tuusniemi - Leppävirta
KULJETUS PULKKINEN OY

Näyttävä lahja
leijonille!

Jykevä pronssinen

Leijona-
kolkutin

Koko: 150 x 130 mm
Hinta: 120 € +lähetyskulut

Tilaukset:
puh. 0400 374 957

eilamaijalahtinen@hotmail.com
kukkakauppa@kinnunen.inet.fi

LIONS CLUB
Lapinlahti

http://e-clubhouse.org/sites/lapinlahti/

LC Varkauden ladyt ovat 
vuosien ajan valmistaneet 
mainiota Lady-salaatti-
kastiketta sangen menes-
tyksekkäästi. Kastikkeen 
resepti periytyy ammoisilta 
ajoilta eikä resepti ole pal-
jastunut ulkopuolisille lukui-
sista uteluista huolimatta. 
Joulun alla ladyt ilahdutti-

Reseptin ohje on salaisuus

Tekijät Anneli Jetsu (vas.), Kaija Koponen, Marja-Liisa 
Ruotsalainen ja Eila Oittinen. Kuva: Aune Vänttinen

vat paikallisia valmistamal-
la kastiketta useammas-
sa erässä sekä myymällä 
kastikkeet suoramyyntinä 
ja joulumarkkinoilla. Tuo-
ton ladyt käyttävät kauden 
lopussa mm. stipendeihin 
paikallisten oppilaitosten 
opiskelijoille. 
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LC Varkauden hyväntekeväisyyskonsertti ja 60-vuotisjuhla

LC Varkaus järjesti War-
kaus-salissa 12.11.2016 
hyväntekeväisyyskonsertin 
PuSu-aktiviteettina. 
Varkauden kaupunki on 
aktiivisesti tukenut LC Var-
kautta ja kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja Minna 
Selkomaa toi tervehdyksen 
konsertin aluksi. Kuten Min-
na Selkomaa puheessaan 
totesi, avuntarvitsijoista ei 
Varkaudessa ole pulaa ja 
lionstoiminnalle on Varkau-
dessa tarve. 
Ihana Päivi Mäkinen ja 
Tapani Puranen flyygelin 
ääressä esittivät lauluin ja 
tarinoin Edith Piafin elä-
mäntarinan. Koskettava 
tarina ryysyistä rikkauksiin, 
koettelemuksista ja en-
nen kaikkea rakkaudesta 
kauniisti tulkittuna ihas-
tutti yleisön ja järjestäjät. 
Jokainen lipun ostanut sai 
mukaansa cd:llä Päivi Mä-
kisen esittämiä Edith Piafin 
lauluja ja näin tunnelmointi 
konsertissa kuultujen lau-
lujen äärellä jatkuu kotona. 
Lämmin kiitos kaikille kon-
sertin tekijöille ja tukijoille!
Konsertin jälkeen LC Var-
kaus jatkoi juhlavasti 
60-vuotista iltaa Warkaus-
salin aularavintolassa. On-
nitteluja vastaanottaneet, 
presidentti Jukka Pekkinen 
ja palvelukumppanien pu-
heenjohtaja Eila Oittinen, 

saivat kunnian ja ilon vas-
taanottaa runsaat onnittelut 
menneistä vuosikymmenis-
tä ja kannustukset seuraa-
ville vuosikymmenille. He 
edustivat hillitysti kaikkia 
LC Varkauden leijonia ja 
ladyja.
Soisalo-opiston Giocoso-
yhtye esiintyi juhlan aluksi 
esittäen Bachia ja Chapli-
nia. Lämmin kiitos nuorille 
soittajille!  
Presidentti Jukka Pekkisen 
pitämä juhlapuhe muistut-
ti yhteistyön tärkeydestä 
sekä klubin sisällä että klu-
bien välillä. Jokainen leijo-
na ja palvelukumppani on 
tärkeä omana itsenään ja 

erilaisuudesta syntyy hyvä 
kokonaisuus. LC Varkau-
den leijonat ovat esimer-
killisen sitoutuneita klubin 
toimintaan.
Presidentti palkitsi kolme 
leijonaa sitoutumisesta ja 
esimerkillisestä toiminnas-
ta LC Varkaudessa sekä 
kaksi ladya arvokkaasta 
panoksesta LC Varkauden 
toiminnan mahdollistajina. 
LC Varkauden historiikin 
kautta ilta päättyi komeas-
ti kajahtaen Leijonahenki 
-lauluun koko juhlaväen 
voimalla.

Teksti Jukka Pekkinen, 
kuvat Pertti Lappalainen

Minna Selkomaa

Tunnustuksen saaneet

Juhlaväki
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MUISTAKAAMME VETERAANEJA

Tervon lionit veteraanien juhlavuoden tukena

Vuosi 2016 oli Tervon So-
taveteraaniyhdistyksellä 
50-vuotisjuhlavuosi, kuten 
monella muullakin vete-
raaniyhdistyksellä. Yhdis-
tyksen syntyvaiheessa ve-
teraaniemme ja lottiemme 
arvostus oli sotien jälkeen 
alimmillaan. Yhteiskunnan 
ilmapiiri oli veteraaneja 
painostava ja syyllistävä. 
Haastavassa ympäristössä 
yhdistysten palvelutoiminta 
kokosi joukot ’Veljeä, sis-
koa ei jätetä -hengessä’. 
Niin Tervossakin. 
Veteraaniyhdistyksissä ve-
teraani- ja puolisojäsenten 
voimien hiipuessa kannatta-
jajäsenten ja kumppanuuk-
sien merkitys toiminnassa 
on viime vuosikymmeninä 
kasvanut. Lionien kauden 
2014-15 Kiitos veteraanit 
-aktiviteetit laajensivat ja 
lujittivat veteraaniyhdistys-

ten ja klubien yhteistyötä. 
Pohjois-Savossa on elossa 
enää 760 sotaveteraania ja 
rintamalottaa. Veteraani-
palveluissa lähestymme ja 
suunnittelemme perinneai-
kaa.
Tervon sotaveteraanien 
puolen vuosisadan juh-
laohjelma tarjosi lioneille 
useita aktiviteetteja.    Juh-
lakonsertti nuorisotalo 
Mantussa kokosi juhlavä-
keä salin täydeltä. Viihdy-
tysjoukkona vieraili jälleen 
Kenttäharmaa-orkesteri 
Pieksämäeltä aidoissa so-
tilaspuvuissaan. Kuultu, 
pääosin sota-ajan musiik-
ki, sai muistot heräämään 
ja tunteet pintaan monella. 
Lionit vastasivat mm. ka-
lustojen siirroista, liikenteen 
ohjauksista sekä naulakko-
palveluista. 

Perinteisessä Sotiemme 
veteraanit -varainkeräyk-
sessä lionit hoitivat jälleen 
kerääjinä toimineiden va-
rusmiesten kyydit autoil-
laan. Klubi oli merkittävällä 
rahapanoksella tukemas-
sa juhlavuoden perinne-
hanketta, kynttilälyhtyjen 
hankintaa sankarihaudoille 
ja muistomerkeille. Ilo oli 
myös todeta, että hanke 
kokosi tervolaisia yhteisöjä 
yhteiseen ponnistukseen. 
Kynttilät lyhdyissä syttyi-
vät pyhäinpäiväksi, itsenäi-
syyspäiväksi sekä joulupy-
hiksi. Lionit olivat perinteitä 
kunnioittaen hankkineet 
myös havuköynnöksen 
sankarihautamuistomerkil-
le. 
Lionystävät! Samalla, kun 

juhlimme maailmanlaa-
juisen lionayhteisömme 
ja isänmaamme Suo-
men satavuotista taivalta, 
muistakaamme palvelu-
aktiviteeteissamme ja ti-
laisuuksissamme elossa 
olevia sekä viimeiseen ilta-
huutoon kutsuttuja sotave-
teraanejamme, lottiamme 
ja heidän puolisoitaan. Ve-
teraanisukupolvi ansaitsee 
kunnioituksemme ja tu-
kemme. Heidän ansiostaan 
saamme elää vapaassa 
maassa ja hyvinvointiyh-
teiskunnassa. Olkaamme 
mukana myös veteraani-
perinteiden siirtämisessä ja 
säilyttämisessä nuoremmil-
le. – Antaessaan myös saa!

Timo Särkelä, PDG,
Tervon sotaveteraani-

yhdistyksen pj. 

Lyhtyjen valoa sankarivainajille

Juhlakonsertin yleisöä Mantun salissa   
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FRISBEEGOLFIA, JÄSENIÄ JA LUCIOITA

Syksyistä sykettä klubissamme

Frisbeegolf on aikamme 
uusia harrastuksia ja rata 
haluttiin saada myös Var-
paisjärvelle.
Koska kunnan tiukassa ta-
loustilanteessa ei ollut tar-
peeksi rahaa hankkeeseen, 
tuumattiin yhteistyöstä. 
Aluksi lähdettiin liikkeelle 
kolmikantatiiminä: LC Var-
paisjärvi, Varpaisjärven Yrit-
täjät ja Lapinlahden kunta. 
Koska tarvittiin maa-aluet-
takin, pyydettiin neljännek-
si osakkaaksi seurakuntaa, 
joka antoi omistamansa 
maa-alueen radan rakenta-
mista varten.
Rahalliset kustannukset, 
lähes 8000 euroa, jaettiin 
suunnilleen tasan kolmen 
ensin mainitun kesken.  LC 
Varpaisjärvi osti osuudel-
laan korit, jotka maksoivat 
noin 2700 euroa. Tähän 
saimme toki mukavasti 
apua Arne Ritari -säätiöltä 
eli 50 %. Talkootunteja-
kin kertyi suunnilleen 150 
maaston raivauksessa ja 
siivouksessa.
Kunta on ollut mukana tal-
koissa antamalla työvoi-
maa, puutavaraa ja tarpeel-
lista kalustoa hankkeen 
toteuttamiseen.
Lapinlahdelle valmistui 
viime lokakuussa 18-väy-
läinen rata. Nyt valmistu-
nut Varpaisjärven rata on 

9-väyläinen, samoin kuin 
ensimmäisenä, jo kuusi 
vuotta sitten, Nerkoolle val-
mistunut rata.
Lapinlahden ja Varpaisjär-
ven kirjastoissa on kymme-
nen kiekkosettiä vapaasti 
pelaajien lainattavina.  Yksi 
setti käsittää 3 kiekkoa: pit-
kän matkan ja  keskimatkan 
kiekot sekä putterikiekon  
lähiheittoon.
Frisbeegolf tunnetaan hy-
vänä ulkoilmalajina, jota jo-
kainen voi harrastaa mah-
dollisuuksiensa mukaan. 
Suunnitteilla onkin, että 
keväällä, kohta virallisten 
avajaisten jälkeen, järjes-
tämme koko kansan leikki-
mielisen kisailun ja näytös-
tilaisuuden kisapuistossa.
linkkejä:
http://frisbeegolfradat.fi/
files/2016/09/varpaisjarvi_
lapinlahti_ratakartta_2016.
jpg
http://frisbeegolfradat.fi/
rata/varpaisjarvi-discgolf-
park/

Vaihto-opiskelijan  
matkakertomus
Vuosittain klubistamme on 
lähtenyt yksi tai kaksi vaih-
to-opiskelijaa kesäisellä 
matkalle.  Viime  kesänä oli 
abiluokan opiskelija Emma  
Pesonen Tanskassa.
Emma esitti marraskuun 

klubikokouksessa erittäin 
reippaan matkakertomuk-
sen, josta illan päätteeksi 
virisi vilkas keskustelu ja 
savolaisittain aito toistensa 
kehumistuokio.

Anne Mattilan joulu-
konsertti
Koska paikkakunnallamme 
on pimeänä vuodenaikana 
erittäin vähän tapahtumia, 
järjestimme kirkkoomme 
joulukonsertin, artistina 
Anne Mattila. Konserttiin oli 
kaikille vapaa pääsy, mutta 
ohjelman sai halutessaan 
ostaa kirkon ovilta.
Joulukuun alussa huoma-
simme kuitenkin, että maa-
kunnassamme oli monia 
muitakin joulukonsertteja, 
jopa samana iltana lähinaa-
purimme Nilsiän kirkossa.  
Saimme jännittää, riittääkö 
meille kuulijoita.  Onnek-

si pelkomme oli aiheeton, 
kirkko täyttyi ääriään myö-
ten ja tunnelma oli katos-
sa. 

Uusia jäseniä
Joulukuun klubikokous-
tamme saatoimme juhlistaa 
uusien jäsenten ottamisella.  
Jo 54- vuotias klubimme sai 
kaksi uutta nuorta jäsentä. 
Nyt meitä on 32 leijonaa.  
Koska samalla vietimme 
yhteistä pikkujoulua lady-
jen kanssa, tilaisuudessa 
oli todellista juhlan tuntua. 
Juhlamme kohokohta oli 
varmasti yläkoulun tyttöjen 
Lucia-kulkue, joka esitti 
myös rakkaimmat joulu-
laulumme saatellen meidät 
vastaanottamaan joulua, 
yhteistä, suurta, valon ja 
rakkauden juhlaa.

Eero Ryhänen
LC Varpaisjärvi

Lauri Nykänen (vas.), Markku Ukkonen, Olli Kortelainen ja 
liikuntasihteeri Hanna Heiskanen

Yläkoulun tytöt Lucioina.

Uuden jäsenemme Janne Ruotsalaisen (oik.) kummina 
pressa Janne Myöhänen ja Mikko Ryynäsen kummina 
Tarmo Heiskanen
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Hyväntekeväisyyttä monella tapaa

Hyväntekeväisyyttä voi teh-
dä monella tapaa. Virtasal-
men kirkossa on järjestetty
jo kahdeksan vuoden ajan 
perinteinen Loppiaiskon-
sertti. Konsertin idean isänä 
on toiminut alusta lähtien
Erkki Lappi. Ensimmäi-
sessä konsertissa vuonna 
2010 esiintyivät Pieksämä-
en Mieskuoron laulajat. 
Hyvän vastaanoton jälkeen 
konsertteja päätettiin jat-
kaa.
Vuosien aikana konserteis-
sa ovat esiintyneet monet 
Suomen tunnetut artistit, 
kuten Kari Vepsä, Matti 
Esko, Eija Kantola, Teuvo 
Oinas, Arja Koriseva, Jorma 
Hynninen ja tänä vuonna
Saija Tuupanen. Kirkko on 
ollut joka vuosi täynnä kuu-

lijoita, aina eivät kaikki ole 
edes mahtuneet kirkkoon.
 
Konsertin perusideana on 
että yleisöllä on siihen aina 
vapaa pääsy ja konsertin 
jälkeen kerättävä vapaa-
ehtoinen kolehti kohden-
netaan eri avustuskohtei-
siin vuosittain. Kolehtien 
tuotot ovat kohdennettu 
esimerkiksi seurakunnan 
diakoniatyön kautta apua 
tarvitseville ihmisille ja per-
heille, kirkon pianon han-
kintaan, seurakunnan sekä 
kunnan päiväkerhojen vir-
kistystoimintaan. 
Tänä vuonna avustus koh-
dennettiin suurimmaksi 
osaksi Lions-liiton Punai-
nen Sulka -keräykseen 
sekä

Saija Tuupanen konsertoimassa Virtasalmen kiskossa.

Saija Tuupanen sekä ympärillään Werneri Lappi (vas),
Petri, Erkki, Tatjaana ja Pirjo Lappi.

seutukunnan kirkkoihin 
hankittaviin pyörätuoleihin.
 
Perinteisen Loppiaiskon-
sertin järjestäjinä ovat per-
heyhtiöt Ekin Muovi Oy 

sekä Rst-Lapit Oy.
Loppiaiskonsertti järjeste-
tään myös ensi vuonnakin, 
joten hyväntekeväisyys jat-
kuu edelleen.

Erkki Lappi
 



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

Laila Hirvisaaren

VALAMON 
YKSINÄINENESITYKSET

LA  18.3. KLO 13
TO 23.3.  KLO 13
SU 26.3.  KLO 13
SU 2.4.  KLO 13
SU 9.4. KLO 13
KE 19.4. KLO 11
PE 21.4. KLO 18
PE 28.4. KLO 18
TO 4.5. KLO 13
PE 5.5. KLO 18

Liput 17/22
Kesto n. 2 h

ensiesitys la 18.3.2017

16.3.
klo 19

22.3.
klo 19

Konsertti: The 69 Eyes

Kings of 
Goth´n Roll!

Liput ennakkoon 25 , ovelta 30 Liput ennakkoon 20 , ovelta 25

Flamenco-konsertti: Vandalus

Raul Mannola ja
Flamenco-fusioryhmä




