
 

 

  



 

 

• F-piirin vuosikokous Lapualla 22.4.2017 
• Suomen Lions-liiton 64. vuosikokous Joensuussa 9.6. - 11.6.2017 
• The 100th annual Lions Clubs International will be in Chicago, IL, USA, June 30–July 4, 2017 
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Arvoisa lion 
Raimo Sillanpää 

itä yhteistä on Illinoisilla, Indianalla, Wisconsinilla ja Helsingin Malmilla? Yhdysvaltain Illinois on 

tullut meille lioneille tutuksi Lions-liikkeen perustajan, Melvin Jonesin omana osavaltiona. Indiana on 

kuitenkin se osavaltio, jossa oli ensimmäinen Lions Club. Nimi lanseerattiin myöhemmin toteuttamaan 

Melvin Jonesin unelmaa kansainvälisestä palvelujärjestöstä. Lions, eli leijonat-nimike juontui siitä, 

että leijona edustaa voimaa, urheutta, uskollisuutta ja elinvoimaista toimintaa. Kuten tiedetään, Lions 

Clubs Internationalin perustamiskokous oli kesäkuun 7. päivänä 1917. Tuona päivänä kokoontui 

joukko eri klubien edustajia, myös Melvin Jones -niminen vakuutusyhtiön omistaja, LaSalle -hotelliin 

Chicagossa. Chicagossa oli silloin valtava teollistumisbuumi, joka johti lapsityövoiman käyttöön, 

ahtaisiin asumisoloihin, korkeaan kuolleisuuteen ja tautien lisääntymiseen. Tähän tarpeeseen syntyi 

nopeasti kasvanut avustusjärjestö, jonka perinnettä voimme ylpeydellä vaalia. Klubitoiminta oli siihen 

aikaan hyvin voimakasta, joten Melvin Jones aloitti välittömästi kirjeiden kirjoittamisen kutsuakseen uusia klubeja 

mukaan ”We Serve”(me palvelemme) -hengessä. Saman vuoden lokakuussa Dallasissa, Texasin osavaltiossa oli 

ensimmäinen Lions Clubs Internationalin vuosikokous.  

 

Siinä missä Melvin Jones kirjoitti kirjeitä kutsuakseen lisää klubeja avustustoimintaan, ilmestyi Pohjanmaalla ja 

Etelä-Pohjanmaalla kaksi sanomalehteä, Ilkka ja Vaasa. Ilkka oli ” Pohjalaisten äänenkannattaja” ja Vaasa 

puolestaan ”Suomalaisen väestön äänenkannattaja Etelä-Pohjanmaalla”. Ilkan päätoimittajana oli Santeri Alkio ja 

Vaasan V.J. Tuomikoski. Ilkassa uutisoitiin 7.6.1917 mm. Maalaisliiton hajoitusyrityksestä, Sosialidemokraatit 

uhkasivat eduskuntaakin suurlakolla koko maahan, Ylistarossa vietettiin kieltolakijuhlaa, Lehtimäen 

Nuorisoseuralla oli tulossa kesäjuhla, Amerikasta palaavia suomalaisia oli vangittu ja suomalainen höyrylaiva, 

Sten oli upotettu sen ollessa matkalla Tukholmasta Raumalle. Ilkassa otsikolla ”Kerenski ja Suomi” selostettiin 

sotaministeri Kerenskin Pietarin työ- ja sotamiesneuvostossa pitämän puheen Suomea koskevaa osaa seuraavasti: 

”Minua on syytetty Suomessa pitämäni puheen tähden melkeinpä toiseksi Bobrikoviksi. Se on parjausta. Minä jo 

valtakunnanduumassa puhuin Suomen autonomian puolesta. Mutta nyt, ennen perustavan kansalliskokouksen 

kokoon kutsumista ei Suomelle voi lahjoittaa riippumattomuutta, sillä väliaikaisella hallituksella ei ole oikeutta 

ruveta itsevaltiaaksi ja päättää näin tärkeitä asioita ilman monimiljoonaisen Venäjän kansan valtuutusta”. Saman 

päivän Vaasassa otsikolla ”Kerenski ja Suomen kysymys”, sotaministeri Kerenski antoi seuraavan vastauksen: 

”Venäjän väliaikainen hallitus ei voi ennen lakiasäätävää kansalliskokousta muodollisesti tai taktillisesti tunnustaa 

Suomen riippumattomuutta”. Muita uutisotsikoita Vaasassa olivat mm.  maidon hinta kohoaa tuntuvasti, sisällinen 

sota Kiinassa, kesäjuhla oli tulossa Isonkyrön Alapään nuorisoseuralle ja tulipalo Seinäjoen asemalla.  

 

Yhteinen tekijä Lions-historialle ja itsenäisen Suomen historialle on viestintä.  

 

Nykyajan viestintä on toisenlaista kuin 100 vuotta sitten. Siihen liittyy alussa esitetty kysymys, jonka vastaus on, 

että kaikki liittyvät Lions-viestintään. Illinoisissa ovat Lions Clubs Internationalin viestinnän juuret. Vuosittain 

valitaan Lions vaihto-oppilaita mm. naapuri-osavaltioon, Wisconsiniin. Eräs heistä, Anna-Kaisa Jansson on 

nykyään YTM, joka valittiin Lions-liiton uudeksi viestintäpäälliköksi Helsingin Malmille. Paljon onnea! 

 

Tässä lehdessä 

Piirikuvernööri paalutti kauden tavoitteensa, esitellään myös uudet DG- ja VDG-ehdokkaat. Annetaan 

elämänhallintataitoja nuorille, raportoidaan rauhanjulistekilpailusta ja kuvataan tunnelmia Kauhavan gaalasta. 

Esitellään lisäksi kauden 2015-2016 toimintakertomus, kolmen klubin yhteinen 100-vuotisjuhlakonsertti, liiton 

puheenjohtaja tervehtii ja kuvataan Lions-toimintaa 100-vuoden ajalta. Liiton varapuheenjohtaja ja ID-ehdokkaat 

esittäytyvät, Joensuu kutsuu ja selitetään myös MyLCI:n taustoja. Piirin klubit esittelevät monipuolisesti 

toimintaansa. Hieno uutinen on Leo-toiminnan uusi, raikas elpyminen. In memoriam -osio muistuttaa meitä 

elämän rajallisuudesta.  

On etuoikeuteni, kun voin jakaa Lions-tietoa tämän lehden muodossa. Kiitos kirjoittajille, kuvaajille ja kaikille 

muille, jotka ovat osallistuneet tämän lehden syntyyn. Kiitos myös sinulle lukija!   

M 
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F-PIIRI 
 Nyt valloittamaan myös uusia nuoria 
DG Jarmo Hietala 

 

äyttää siltä, että Lions-aate ei enää ole niin kiinnostava ja puoleensa vetävä kuin se on aikaisemmin ollut, 

jos kriteerinä käytämme jäsenkehitystä. Vai onko niin, että me leijonaveteraanit emme ole osanneet 

markkinoida tätä hienoa palveluaatetta riittävästi nousevalle sukupolvelle tai emme ole jaksaneet hankkia 

uusia jäseniä poistuvien tilalle. Vuonna 1992 jäsenmäärä oli 

suurimmillaan, noin 29.000 jäsentä. Sen jälkeen jäsenmäärä on laskenut 

tasaisesti joka vuosi siten, että viime kauden lopussa jäsenmäärä noin 

24.000. Oman piirimme jäsenmäärä putosi noin 100 jäsenellä. Nyt olisi 

siis korkein aika muuttaa suuntaa siten, että voisimme pitää jäsenmäärän 

vähintään 25.000 jäsenessä. Oman piirimme tavoite pitäisi olla 1.800 

jäsentä. Nyt sen on noin 1.700. Tämän tavoitteen voimme saavuttaa 

mielestäni erittäin helposti. Perustamme yhden uuden klubin ja jokainen 

piirin klubi hankkii yhden jäsen nykyiseen vahvuuteen. Tästä on jo useita 

esimerkkejä tämän kauden alussa. Kiitos siitä.  

Nyt kun koko valtakunnassa jäsenmäärä on laskenut, on kansainväliseltä 

taholta tullut vaatimus piirien vähentämisestä. Alustavan esityksen 

mukaan piirijakoa tullaan muuttamaan yhdistämällä piirejä. Nykyisestä 

14 piiristä tehtäisiin vain 8 piiriä. Mikäli saisimme jäsenmäärän kasvuun, 

ei tähän tarvitsisi mennä. Siis nyt on korkein aika valloittaa uusia nuoria 

mukaan. 

Kansainvälisen presidentin teema ”Valloitamme uusia vuoria” tähtää 

siihen, että klubit voisivat tehdä uusia avauksia palveluaktiviteeteissa ja 

pyrkiä aina vain vaativimpiin suorituksiin. On kuitenkin muistettava, että 

tämä palvelutoiminta kumpuaa vapaaehtoisuudesta eikä näin ollen tästä 

leijonatoiminnasta saa tulla sellaista toimintaa, jossa ei ole ilo mukana. 

Jokainen klubi tehköön sen verran lähimmäisen hyväksi, että se tuntuu 

hyvältä ja että sitä tehdään iloisin ja vapain mielin. Pienetkin vuoret ovat 

tärkeitä valloittaa. Mutta jos intoa ja rohkeutta riittää, niin silloin 

kannattaa tavoitella korkeitakin vuoria. On sanomattakin selvää, että 

”korkean vuoren” (= vaativa aktiviteetti) huipulle päästyä, on myös 

mieliala korkealla. 

 

Tämän kauden tärkeimpiä tavoiteltavia ”vuoria” ovat Punainen Sulka – 

aktiviteetti, Lions järjestön 100-vuotisteemaan liittyvät haasteet, Lions 

Quest ja jäsenmäärän lisääminen, unohtamatta jo perinteisiä aktiviteetteja 

ja varainhankintaa, kuten joulukortit ja Leijona-arvat. 

Auttakaamme ja innostakaamme toinen toistamme ”uusien vuorien ja 

nuorien valloittamisessa”. 

  

N 

Kansainväinen pres. Bob Corlew ja 

DG Jarmo Hietala 

Kansainväinen pres. Bob Corlew ja 

Paula Hietala 

1. varapres Naresh Aggaral ja puoliso 

sekä DG Jarmo Hietala ja puoliso 

Paula 

Entinen kansains. pres. Jor Preston 2. varapres. Gudrun Yngvarottir, 

Lions-liiton pj Heikki Hemmilä, DG Jarmo Hietala ja puoliso Paula 
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 Nu är tid att förutom erövra även nya unga 
DG Jarmo Hietala 

 

et ser ut som om Lions idén inte längre är så intressant och tilldragande som den har varit tidigare om man 

som kriterium använder sig av medlemsutvecklingen. Eller är det så att vi Lionveteraner inte har kunnat 

marknadsföra denna fina serviceidé tillräckligt för den kommande generationen eller att vi inte har orkat 

skaffa nya medlemmar i stället för dem som har avgått. År 1992 var medlemsantalet som störst, ca 29.000 

medlemmar. Därefter har medlemsantalet sjunkit i jämn takt varje år så att medlemsantalet i slutet av föregående 

år uppgick till ca 24.000. Medlemsantalet i vårt eget distrikt sjönk med ca 100 medlemmar. Nu är således hög tid 

att ändra riktning så att vi skulle kunna hålla medlemsantalet vid minst 25.000 medlemmar. Målsättningen inom 

vårt eget distrikt borde vara 1.800 medlemmar. Nu är det ca 1.700. Denna målsättning kan vi uppnå ganska lätt 

anser jag. Vi grundar en ny klubb och varje klubb i distriktet skaffar en ny medlem till den nuvarande styrkan. Det 

finns flera exempel på det från början av denna period. Tack för det. 

Nu då medlemsantalet i hela riket har sjunkit har det kommit ett krav från internationellt håll om att minska antalet 

distrikt. Enligt ett preliminärt förslag kommer distriktsindelningen att ändras genom att slå ihop distrikt. Av 

nuvarande 14 distrikt ämnar man göra endast 8 distrikt. Om vi kunde öka medlemsantalet skulle vi inte behöva 

göra så. Nu är det således tid att erövra nya unga med. 

Internationella presidentens tema ”Vi erövrar nya berg” siktar till att klubbarna skulle kunna göra nya öppningar i 

serviceaktiviteterna och hela tiden sträva till allt mera krävande prestationer. Man bör ändå komma ihåg att denna 

serviceaktivitet växer fram ur frivillighet och att denna Lionsaktivitet inte får bli en sådan verksamhet där inte 

glädjen är med. Varje klubb må göra så mycket för sin nästa att det känns bra och att det görs glatt och frivilligt. 

Det är viktigt att erövra även små berg men om entusiasmen och modet räcker till då lönar det sig att även sträva 

efter höga berg. Det är klart även utan att behöva sägas att då man har kommit ”upp på toppen” (=krävande 

aktivitet) är även humöret på topp. 

 

De viktigaste ”berg” som eftersträvas under denna period är Röda Fjädern aktiviteten, de utmaningar som hör ihop 

med Lionsorganisationens 100-årstema, Lions Quest och ökandet av medlemsantalet, utan att glömma de redan 

traditionella aktiviteterna och medelsanskaffningen, såsom julkorten och Lionslotterna. 

 

Låt oss hjälpa och entusiasmera varandra ”att erövra nya berg och ungdomar”. 

 

 PuSu-rastit 
Martti Koivumäki 

iiriemme puheenjohtajat sitoutuivat allekirjoituksellaan 16.1.2017 markkinoimaan, tukemaan, neuvomaan ja 

suosittelemaan piiriemme klubien ja seurojen välisessä yhteistyössä toimitettavia Pusurasteja. 

Pusurastit ovat paikkakunnan suunnistusseuran/jaoston ja lionsklubin vapaaehtoinen yhdessä toteuttama 

liikunnallinen Intoa luonnossa -tapahtuma, jolla ei ole mitään 

tekemistä kilpasuunnistuksen kanssa.  Tilaisuutta 

markkinoidaan yrityksille nimenomaan TYKY-tapahtumana, 

jossa annetaan eväitä ja rohkaistaan luonnossa liikkumiseen 

kartan ja kompassin avulla. Tapahtuma järjestetään keväällä 

vappua edeltävällä viikolla paikkakunnan resurssien mukaan 

soveltaen koulutusohjetta/koulutusmateriaalia, joka on 

saatavissa piirinne sivuilta kokonaisuutena. 

Koulutusmateriaalia voi muokata tai käyttää sellaisenaan.  

Järjestettävään tilaisuuteen olisi hyvä saada lehdistöä 

paikalle, jolloin saadaan ansaittua julkisuutta järjestöjen 

kesken tehtävästä yhteistyöstä.  Mahdollisen tuoton järjestöt 

suuntaavat nuorison syrjäytymisen ehkäisemiseen. Tästä 

tilaisuudesta hyötyvät kaikki: kansalaiset, seurat ja klubit. 

Ottakaa yhteyttä keskenänne klubit ja seurat ja sopikaa 

yhteisestä tapahtumasta.  

D 

P 

Vasemmalta Jarmo Hietala, lions F-piirin kuvernööri, 

Matti-Pekka Mäkelä, piirin Punainen sulka –vastaava 

ja Jari Harju, EPSUn puheenjohtaja. Kuva Martti 

Koivumäki 
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 DG- ja VDG ehdokkaat 2017-2018 
 

Piirikuvernööriehdokas/ Distriktsguvernörskandidat  2017-2018 

 

Lion Jaakko Passinen. Puoliso Liisa. Syntynyt 13.10.1947. Koneteknikko(eläk.), 

projektipäällikkö, vt. toimitusjohtaja. Kielitaito: suomi, englanti(hieman).  

Lions-toiminta: LC Nurmo/Lakeus 2001-, osallistuminen 100%, presidentti, sihteeri, 

rahastonhoitaja, tailtwister, nuorisovaihtoasiamies, klubimestari, Leo-neuvoja, ARS-

asiamies, klubin palvelupäällikkö. Piirin ja liiton toiminta: Suomen Lions-liiton 

vuosikokous 2006 Seinäjoella, tiedotus ja pr-toimikunnan pj., lohkon puheenjohtaja 

2014-2015, I varapiirikuvernööri 2016-2017, piirin vuosikokoukset 8 kertaa, Suomen 

lions-liiton vuosikokoukset 12 kertaa, Medal of Merit- ansiomerkki, I ruusukkeen 

ansiomerkki, kansainvälisen presidentin hyvän presidentin ansiomerkki. Lions 

Nuorten Skeba skaba vastaava 2015-2016. Osallistuminen ALLI-koulutukseen. 

  

I varapiirikuvernööriehdokas/ I vicedistriktsguvernörskandidat  2017-2018 

 

Anna-Liisa (Annukka) Laurila, LC Kauhajoki/Katrilli. Synnyin  Kurikassa ja asuttuani 

Helsingissä muutin Kauhajoelle sivistysjohtajaksi siirtyneen puolisoni Laurin perässä 

1990. Minulla on kaksi aikuista perheellistä poikaa, jotka asuvat synnyinseudullaan 

Helsingissä. Koulutus: filosofian maisteri ja laaja-alainen erityisopettaja Kielitaito:  

suomi, ruotsi, englanti, italia ja saksa. Työkokemukset: toiminnanjohtaja, kiinteistöala, 

MTV3, erityisopettaja, taideluennoitsija, toimitusjohtaja omassa firmassa, lukuisia 

luottamustoimia mm. kaupuginhallituksen jäsenyys. Harrastukset: intohimoinen lukija 

ja liikkuja, musiikki ja kädentaidot, matkustus sekä vierailut Euroopan toimiville 

tulivuorille. Kauhajoki/Katrillin perustajajäsen. MJ–jäsenyys. Lions-liiton kouluttama 

muutosvalmentaja. II varapiirikuvernööri 2016-2017. Vuonna 1994 alkaneella lions-

uralla toiminut lähes kaikissa tehtävissä ja projektien vetäjänä. Järjestön ALLI-

koulutettu. 

 

II varapiirikuvernööriehdokas/ II vicedistriktsguvernörskandidat  2017-2018 

 

Lion Thorolf Westerlund. Puoliso Inger. Syntynyt 13.02.1948. 

Eläkkeellä/Yrityspalvelu.  Kielitaito: Suomi, ruotsi, englanti (hieman). Lions-toiminta: 

LC Närpiö, liittynyt 2004, presidentti 2010-2011, rahastonhoitaja, tailtwister, 

Toimikunnat: Lions auta,webbmaster,ym. Piirin ja liiton toiminta: lohkon 

puheenjohtaja 2015-2016, alueen puheenjohtaja 2014-2015,  

Lion Thorolf Westerlund. Lady Inger. Född  13.02.1948. Pensionär/Företagstjänt. 

Språk: Svenska finska,  engelska (lite). Lions aktiv: LC Närpes, anslöt sig 2004, 2010-

2011 president, kassör, tail twister, kommittéer: Lions hjälper, webbmaster, etc. 

Distriktet och unionen uppgifter: zonordförande i 2015-2016, regionordförande  2014-

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

F-piirin vuosikokouksen järjestämisoikeutta kaudelle 2017-2018 on hakenut LC Seinäjoki/Kampus.  

Vuosikokouspaikka vahvistetaan piirihallituksen kokouksessa  22.4.2017 Lapualla pidettävässä 

piirihallituksen kokouksessa. 
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 DG-ehdokkaan haastattelu 
Raimo Sillanpää 

DG-ehdokas Jaakko Passiselle esitettiin kuusi kysymystä, joihin hän vastasi seuraavasti: 

1.       Mikä on tärkein(vain yksi) tavoitteesi piirikuvernöörikautenasi?  

Että yhteiset tavoitteet ja päämäärät olisivat kirkkaana mielessä ja jäsenten viihtyvyys ja toiminta säilyisi 

aktiivisena koko kaudellani. Kansaivälisen presidentin teema on  ”Me  Palvelemme ”. Oma teemani on 

”Turvaa tulevaisuus -ole aktiivinen Leijona”. Tavoitteena olisi perustaa yksi uusi klubi alueellemme, sekä yksi 

LEO-klubi Seinäjoelle.  

2.       Pitäisikö hyväntekeväisyysvarojen kohdentamista lisätä kotimaisiin kohteisiin?  

Olen sitä mieltä, että meidän on lisättävä hyväntekeväisyysvaroja kotimaan kohteisiin. Se ei aina tarkoita sitä, että 

annetaan rahaa,vaan tehdään hyväntekeväisyyttä palvelun kautta. Ulkomaisiin kohteisiin annamme varoja 

kansainvälisen järjestömme suositusten mukaan. 

3.       Miten PNAT(piirikuvernöörin neuvoa-antava toimikunta) -toimintaa tulisi kehittää?  

Aktiivinen koulutus ja hyvät suunnitelmat siihen, mitä valmiuksia alueen ja lohkon puheenjohtajat tarvitsevat. 

Piirillämme on selkeä toimintatapa koulutuksessa, sen toteutuksessa ja ajoituksessa. Voimme antaa myös 

yksilökohtaista opastusta. Kehitämme koko ajan toimintaa antamanne palautteen mukaan. 

4.       Miten piirin viestintää tulisi kehittää?  

Piirin viestintä toimii hyvin. Klubien tulisi toimittaa aineisto sovittuna aikana, ettei aina tarvitsisi muistuttaa. 

Aineisto on oltava toimitettuna kuun puolivälissä. Piirikuvernööri lähettää kirjeitä kuukausittain ja tarvittaessa 

useimminkin. Piirin tietoa on saatavana myös kotisivuilta. 

5.       Millainen Lions-toiminta olisi klubille luontevaa, jos leijonien keski-ikä on: a) 70 v, b) 55 v, c) 45 v?  

Ikä ei ole mikään rasite Lions -toiminnassa, päinvastoin ikääntyneillä on elämänkokemusta ja viisautta, kun on 

vain halu olla mukana yhteisten asioiden ja tehtävien hoitamisessa. Esimerkkinä nuoremmille leijonille tässä 

palvelutehtävässä. Kaikki ovat samanarvoisia ja puhalletaan yhteen hiileen. 

6.  Pitääkö aina jokaisesta suoritetusta tehtävästä palkita?  

Ei nyt ihan jokaisesta tehtävästä tarvitse palkita. On kuitenkin erittäin tärkeätä palkita aktiivisia, ja jo pitkään 

toimineita leijonia, jotka ovat tehneet hienoja ja tärkeitä aktiviteetteja ja ovat mukana toiminnassa täydestä 

sydämestä. Saaja tuntee, että hän on myös saanut aikaan klubissa jotain tärkeää ja hänen toimintaansa 

arvostetaan 

 
 PuSu-rastit Kauhavalla  
Martti Koivumäki 

ions-historian, lion Martti Koivumäen LC Ilmajoki/Ilkasta ideoimat PUSU-rastit, järjestettiin Kauhavalla 

huhtikuun lopulla kansainvälisenä suunnistuksen päivänä ensimmäistä kertaa Kauhavan Wisan 

suunnistajien ja LC Kauhava/Ilmatar ja LC Kauhava/Helahoidon yhteistyössä. Sää ei tällä kerralla suosinut 

liikunnallista tapahtumaa. 

PuSu-rasteilla ei hikoiltu vaan letkeässä 

tunnelmassa opeteltiin liikkumaan luonnossa 

kartan ja kompassin avulla, harjoiteltiin 

paikantamista kartalla ja maastossa, suunnassa 

kulkemista ja matkan mittaamista luonnossa. 

Karttamerkit ja -mittakaava tulivat samalla 

tutuiksi. Kartan ilmakuvan pienoismallia 

havainnoimalla saatiin kartta paremmin 

hahmotettua. Saadulla iltarastituotolla klubit 

keräsivät varoja Punainen sulka-keräykseen. 

Positiivisen palautteen vuoksi päätettiin järjestää 

syksyllä samanlainen sienienkeräystapahtuma. 

  

L 

Toimintarastilla opittiin paikantamaan itsensä kartalla. Kuva 

Martti Koivumäki 
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 Elämänhallintataitoja nuorille 
Marika Haapanen 

evään 2017 aikana piireillä on mahdollisuus valita nuorten elämisentaitoja tukevia projekteja 

toteutettavaksi alueellaan Punainen Sulka -kampanjan keräystuotoilla. 

Kuvernöörineuvosto päätti marraskuussa 2014 Ylivieskassa myöntää Punaisen Sulan keräysvaroista 

seitsemän prosentin osuuden käytettäväksi nuorten elämisentaitoja vahvistavaan yhteistyöhankkeeseen. Hanke 

toteutetaan yhteistyössä Elämisentaitoja–Lions Quest -ohjelman, Lasten ja nuorten säätiön, Nuorten 

mielenterveysseura Yeesi ry:n, Partiolaisten ja Aseman lapset ry:n kanssa. 

Yhteistyökumppanit ovat koostaneet viisi projektia palvelemaan piirien erilaisia tarpeita. Piiri voi halutessaan 

valita hankkeista projektin tai projekteja, jotka se toivoo yhteistyökumppaneiden toteuttavan alueellaan Punaisen 

Sulan tuotoilla. Projektien toteutusvastuu on toimintaa järjestävillä yhteistyökumppaneilla, mutta leijonilla on 

mahdollisuus osallistua hankkeisiin eri tavoin. Leijonien tulisi ainakin varmistaa toivomansa kohderyhmän eli 

oppilaitoksen, lastenkodin tai muun valitsemansa organisaation halukkuus osallistua projektiin. 

Päätös piirin toivomista hankkeista tulee tehdä 30.4.2017 mennessä. Hankkeet on mahdollista käynnistää 

aikaisintaan 8.10.2017, mutta niitä ei ole pakko toteuttaa heti käynnissä olevan kauden aikana. Niin halutessaan 

piiri voi toki myös päättää olla osallistumatta projektiin. Valittavissa ovat seuraavat projektit: yläkoulut ja unelmat, 

taide-, mentorointi-applikaatio, metsäretki ja kulttuurien välistä ymmärrystä lisäävä projekti. Lisätiedot: Lions 

Quest pj Marika Haapanen, marika.haapanen(at)lions.fi. 

 

 Rauhanjulistekilpailu 
Raimo Sillanpää 

ältään 11-, 12- ja 13-vuotiaita nuoria kannustetaan ilmaisemaan näkemyksensä rauhasta lionien kansainvälisen 

rauhanjulistekilpailun kautta. Lionsklubit eri puolilla maailmaa sponsoroivat joka vuosi lionien 

kansainvälisen rauhanjulistekilpailun paikallisissa kouluissa ja nuorisoryhmissä. Osallistujat käyttävät erilaisia 

ilmaisumuotoja, mukaan lukien hiili, väriliitu, lyijykynä ja maali ilmaisemaan erilaista teemaa rauhasta joka vuosi.  

Lionsklubit voivat sponsoroida tämän taidekilpailun lapsille 

paikallisissa kouluissa tai järjestäytyneissä nuorisoryhmissä. 

"Rauhan juhla" on kauden 2016–17 rauhanjulistekilpailun teema. 

Työt voivat olla hyvin erilaisia ja ne kuvastavat nuorten 

taiteilijoiden elämänkokemuksia ja kulttuuria. Kansainvälisen 

kilpailun tuomarit ovat taiteen-, viestinnän-, nuorisotyön- ja 

humanitäärisiltä aloilta ja he valitsevat 24 kansainvälistä finalistia, 

jotka edustavat 350 000 lasta, jotka osallistuvat kilpailuun joka 

vuosi. Julisteet esitellään maailmanlaajuisesti internetin, sosiaalisen 

median, uutislähteiden ja kiertävien näyttelyiden kautta.  

F-piirissä valinnan tekee piirihallitus. Voittajaksi selviytyi 

seinäjokelaisen Kärjen ala-asteen 6A–luokan oppilas Laura 

Metsälä. Lauran lausunto rauhasta: ”kun kaikilla on turvallinen 

olo”. Sponsorina on toiminut LC Seinäjoki/Aalto.  

Sponsoriklubi LC Seinäjoki/Aallon presidentti Kirsi Ijäs-

Lähteenmäki kertoo, miten Laura on työstänyt rauhanjulistetta 

perusteellisesti ja isolla ajatuksella. Innokas ja lahjakas Laura 

Metsälä kertoi idean piirustukseen lähteneen joulusta, jatkaa Kirsi 

Ijäs-Lähteenmäki. 

- Laura laulaa kuorossa, jota kuvaavat lapset ja nuotit. Hän teki 

taustaksi mandalaa, johon upotti hienoja pieniä rauhan elementtejä, 

samoin niitä löytyy myös mm. joulukuusen koristeista. Hän mietti 

myös tarkasti minkä maan lippuja joulukuusen nauhaan piirtää, kuvatakseen koko maailmaa. LC Seinäjoki Aalto 

on ylpeä Lauran työstä ja toivoo jatkossakin hänen työlleen menestystä, toteaa LC Seinäjoki/Aallon presidentti 

Kirsi Ijäs-Lähteenmäki. Onnea Lauralle ja myös LC Seinäjoki/Aalto –klubille. 

  

K 

I 

Laura Metsälän rauhanjulistetyö: "kun 

kaikilla on turvallinen olo". Kuva Raimo 

Sillanpää 
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 Lions Quest-koulutus Kauhajoella  
Marika Haapanen, Quest pj. 

auhajoella pidettiin opettajille ja muille kasvattajille Lions Quest-koulutus 27.-28.3.2017. Lions Quest- 

ohjelman avulla opettaja saa työkaluja uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon ja ryhmänhallintaan. 

Lions Quest -ohjelmat on suunniteltu niin, että ne vastaavat alati muuttuvan maailman asettamiin 

haasteisiin. Keskeisiä oppimisen alueita ovat sosioemotionaaliset taidot.  

Oppilaiden aktiivinen osallistuminen on Lions Quest –ohjelman ydin. Sen aikaansaamiseksi on ilmapiirin oltava 

sellainen, että jokainen tuntee siinä itsensä turvalliseksi, kunnioitetuksi ja hyväksytyksi. Kurssilla käydään läpi 

menetelmiä, joiden avulla ryhmän 

ilmapiiri saadaan turvalliseksi ja 

myönteiseksi. Logistian tiloissa 

Kauhajoella tapahtunut koulutus oli 

oikein onnistunut. Ilmapiiri oli luokassa 

iloinen ja välitön. Jokainen osallistui 

toimintatuokioihin ja keskusteluihin 

antaumuksella. Opettajat/kasvattajat 

saivat toinen toisiltaan vertaistukea 

vaihdellen kokemuksiaan. Kouluttaja 

Sirpa Kannisto loi olemuksellaan 

ehdotonta luottamusta ja hänen 

kurssillaan ei kyllä kukaan katsonut 

kelloa… paitsi ajanottajat ottivat aikaa 

toimintatuokioissa omissa ryhmissään. 

Lions Quest koulutuksen tarkoituksena 

on antaa opettajille/kasvattajille työkaluja siihen, kuinka opettaa elämisentaitoja työssänsä. Keskeinen kysymys 

on: ”Miten yhteisösi voi parhaiten tukea lasten ja nuorten kasvua terveiksi, vahvoiksi ja vastuullisiksi ihmisiksi”. 

Tavoitteina ovat vastaukset keskeiseen kysymykseen, LQ ja tunne- ja 

vuorovaikutustaidot, luonteen kehittäminen ja auttaminen, materiaalin käyttö ja 

ohjelman soveltaminen. 

Näitä taitoja harjoiteltiin ns. Quest-tuokioissa ja saimme kokea, miltä tuntuu olla 

vuorollaan työnjohtaja, sihteeri, järjestäjä, ajanottaja tai reportteri. 

Ryhmäytymisessä on tärkeää saada näyttää oma osaaminen ja sanoa oma 

mielipide kunnioittaen myös muiden mielipiteitä. Viimeinen tehtävä materiaalien 

avulla oli haastavin ja tulosta syntyi ryhmissä, jotka olivat todella hyvin 

paneutuneet siihen, miten muille haluaisivat oman oppimisen kertoa. .    

Kurssilaiset tulivat F- ja M-piiristä. Olin mukana LQ pj:n ominaisuudessa 

oppimassa koulutuksessa, että tiedän mistä puhun. Myös M-piirin LQ pj. piipahti 

toisena päivänä tervehtimässä meitä. Koulutuksen yleisarvosanan keskiarvo oli 

4,7/5. Myönteisestä palauttesta voidaan poimia seuraava sitaatti: ”Erittäin hyvin 

koottu, käytännönläheinen materiaali, jota käytiin läpi riittävästi. Tärkeintä 

kuitenkin se innostus, jonka kurssi antoi itselle”. 

Tärkeät sanat, jotka jäivät mieleen, olivat: KUNNIOITUS, TURVALLISUUS, 

SÄÄNNÖT, RYHMÄ, TERVEYS, SYRJÄYTYMINEN 

 

  

K 

LQ-kouluttaja Sirpa Kannisto. 

Kuva Marika Haapanen 

LQ-koulutus Kauhajoella 27.-28.3.17. Kuva Marika Haapanen 

F-piirin LQ pj. 

Marika Haapanen 

M-piirin LQ pj. 

Kalevi Nummijärvi 

F-piirin Lions Quest –peruskurssi järjestetään Alavudella 22.-23.3.2018. Täydennyskoulutus pidetään samoin 

Alavudella 24.3.2018. Lisätiedot: F-piirin Lions Quest -puheenjohtaja Marika Haapanen, 

marika.haapanen(at)lions.fi. 
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 Suomi 100v, Lions 100v, MJ- ja AR-Gaala 
Risto Uitto ja Heikki Loukola 

uusikymmentä juhlijaa saapui Kauhavalle juhlimaan lionspiirin 107 F Melvin Jones/Arne Ritari  -Gaalaan. 

Kaikki F-piirin leijonat puolisoineen olivat tervetulleita Gaalaan. Juhlan järjestelyvastuu oli edellisen 

vuoden tapaan LC Kauhava/Helahoidolla. Klubin presidentti Timo Ahola toivotti juhlaväen tervetulleeksi. 

Avaussanat lausui DG Jarmo Hietala. Klubivierailujen yhteydessä oli kehittynyt piirikuvernöörille puheen tärkein 

sanoma kaikille F-piirin klubeille, leijonille ja puolisoille: ”Minä pidän teistä”. Juhlapuhujaksi Gaalaan oli 

saapunut Suomen Lions Liiton varapuheenjohtaja Erkki Honkala. Mielenkiintoisesti hän kertoi historiaa lionismin 

syntyhetkistä lähtien. Hän toi esille korkeimman kansainvälisen lionshuomionosoituksen, Melvin Jones –

jäsenyyden merkityksen, sekä korkeimman kotimaisen lionshuomionsoituksen Arne Ritari –killan jäsenyydestä, 

johon voidaan nimetä vain Suomalaisten lionsklubien jäseniä. Erkki Honkala julkisti Gaalassa uudet Melvin Jones 

ja Arne Ritari –killan jäsenet.  

 

Erkki Honkala toteutti juhlavasti ja mieliin painuvasti ritariksi lyönnit. Lionsritarin arvon saivat: Jouko Saraste LC 

Vaasa/Meri, Ilpo Pernaa LC Kauhava/Helahoito, Markku Mäenpää LC Kauhava/Helahoito ja Ossi Somppi LC 

Kauhava/Helahoito. Kauden aikana on F-piirille nimitetty ennen Gaalaa jo 5 uutta ritaria: Jukka Aerikkala LC 

Kauhava, Selim Rentola LC Kauhava, Olli Nieminen LC Kauhava, Ari Niemi LC Ähtäri/Ouluvesi ja Ralf Nylund 

LC Korsnäs. Kaikkiaan F-piirissä on nimitetty nyt 117 Lionsritaria, joista ensimmäiset Martti Pänkälä ja Esko 

Töyli vuonna 1995.  

 

Gaalassa Lions-liiton varapuheenjohtaja Erkki Honkala sai julkistaa myös yhden uuden Melvin Jones – 

jäsenyyden Heikki Kalliolle, LC Vaasa/Meri. Monille klubeille on tullut tavaksi juhlistaa omia vuosijuhliansa  

antamalla omille aktiivisille jäsenilleen MJ-killan jäsenyyksiä. Niin nytkin Kolme piirimme klubia oli kuluneen 

kauden aikana tehnyt. Jo julkistetut MJF-veljet ovat: Martin Smedback LC Malax, Erkki Yliselä LC Nurmo, Vesa 

Nyrhinen LC Kauhajoki. Lisäksi tiedossa on, että huhtikuun aikana pidettävässä Chater Night -tilaisuudessa 

julkistaa LC Kurikka/Jennyt kolme uutta MJ-jäsentä. Pirimme kokonaistavoite on tälle kaudelle 10 uutta MJ-

jäsentä,  kokonaissaldo tähän päivään mennessä on kaikkiaan 396 MJ-jäsentä. 

Saimme nauttia Kauhavan musiikkiopiston oppilaiden Helmiina Sairbergin ja Ada Nykäsen vaativista 

viuluesityksistä, sekä Veera Pirin koskettavista lauluesityksistä, jotka hän itse säesti pianolla. Illan kevennyksenä 

LC Kauhava/Helahoito esitti ”Napatonni”-kuvaelman, sekä ”Ritaribiisin”. Kevennykseen osallistui yllättäen myös 

piirikuvernööri esittämällä yhden hauskan ooppera-aarian lionismista ja lionsritariudesta. Arvokkaan ja viihtyisän 

juhlan päätössanat lausui PDG Antero Haapaniemi. Hän viittasi keskusteluohjelmaan ”Pitääkö olla huolissaan”. 

Kyllä: Pitää olla huolissaan avuntarvitsijoiden hädästä ja sen lisääntymisestä, lionismin tulevaisuudesta, 

jäsenmäärän ja ikärakenteen kehityksestä. Huomionosoitusten jakamiseen osallistuivat: VDG Jaakko Passinen, 

DG Jarmo Hietala, presidentti Timo Ahola, IPDG Timo Sysilampi, VCC Erkki Honkala, F-piirin LCIF-

toimikunnan pj. Heikki Loukola ja F-piirin ARS-toimikunnan pj. Risto Uitto.   

K 

Ritari Jouko Saraste. 

Kuva Sakari Passi 

Ritari Ilpo Pernaa ja 

puoliso. Kuva Päivi 

Kleimola 

Ritari Ossi Somppi. 

Kuva Päivi Kleimola 

Ritari Markku 

Mäenpää avustajana 

DG Jarmo Hietala. 

Kuva Päivi Kleimola 

Melvin Jones Fellow 

Heikki Kallio ja 

puoliso. Avustajana 

LCIF-toimikunnan pj 

Heikki Loukola. Kuva 

Anne Loukola 



Leijonasanomat  ♦ Lejon Nytt  2016-2017 10 

 

 F-piirin toimintakertomus kaudelta 2015-2016 
IPDG Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko 

 

Yleistä 

 

ausi 2015-2016 oli F-piirin 53. toimintakausi. Lions-järjestön kansainvälisenä presidenttinä toimi 

japanilainen Dr. Jitsuhiro Yamada, Suomen Lions-liiton puheenjohtajana Jari Rytkönen (LC Uurainen) ja 

F-piirin piirikuvernöörinä Timo Sysilampi (LC Seinäjoki/Törnävä). 

 

Kauden teemat olivat:  

F-piirin teema Yhdessä hyvää tehden – Att göra gott tillsammans 

Kotimainen teema Monta tapaa tehdä hyvää – Många sätt att göra gott 

Kansainvälisen presidentin teema Ihmisyys. Sopusointu. Arvokkuus - Värdighet. Harmoni. Medmänsklighet - 

Dignity. Harmony. Humanity 

 

Kauden toiminnalle antoi alakuloisen sävyn kauden alussa saatu tieto, että ehdokkaamme PID Harri Ala-Kulju oli 

tylyllä tavalla LCI:n toimesta sivuutettu kansainvälistä varapresidenttiehdokasta nimettäessä. Näin kymmenen 

vuotta kestänyt Suomi johtoon –kampanja tuli tältä erää päätökseen. 

 

Piirikuvernöörin yhteenveto kaudesta 

 

Kauden 2015-2016 toimintasuunnitelma oli varsin yksityiskohtainen ja tavoitteellinen. Ilahduttavaa oli kauden 

päättyessä ja yhteenvetoa tehtäessä huomata, että suunnitelmat toteutuivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 

 

Kaikkiin tavoitteisiin ei päästy. Kirvelevintä oli todeta, että jäsenmäärä supistui piirissämme lähes sadalla hengellä 

kaikista ponnisteluista huolimatta. Vaikka klubit saivat yli 60 uutta käsiparia lionstyöhön, oli poistuma reilusti 

suurempi. Myös neljä klubia lopetti toimintansa. Toisaalta saimme tällä kaudella perustettua yhden uuden klubin, 

johon liittyi 21 uutta jäsentä. 

 

Tällä kaudella klubien raportointi siirtyi Päämajan MyLCI-järjestelmään eikä aivan ongelmitta. Myös klubien 

kotisivujen siirto Päämajan palvelimelle, joka on korvauksetta klubien käytössä, tuli monelle klubille 

ajankohtaiseksi.  

Piirimme klubien jäsenet osallistuivat aktiivisesti 

erilaisiin koulutustapahtumiin. Saimme myös kokea 

harvinaista herkkua kun tällä kaudella oli ensimmäistä 

kertaa mahdollista osallistua Suomessa Lions-järjestön 

kansainvälisiin johtajuuskoulutuksiin: RLLI (Regional 

Lions Leadership Insitute) ja ALLI (Advanced Lions 

Leadership Institute). 

 

Erilaisia varainkeräyksiä oli kaudella useita, kuten 

Nenäpäiväkeräys, Joulukorttiaktiviteetti, Anna tukesi 

nuorisolle –arvat, Punainen Sulka ja Sri Lankan 

silmäsairaalan loppurahoituksen hankinta. Kaikkien 

keräysten tulos oli piirissämme erinomainen. 

 

Klubivierailuilla saatoimme Pirkon kanssa todeta, miten erilaisia ja eri tavoin toimivia piirimme klubit ovat. 

Mielestämme erilaisuus on vahvuus, sillä jokainen klubi toimii itselleen luontevalla tavalla. Huomiomme mukaan 

klubin suuruus ei välttämättä takaa suurempaa aktiivisuutta, pienet saattavat olla toimissaan usein ”vikkelämpiä”. 

Pienuudessa on kuitenkin se heikkous, että tehtävät kasaantuvat muutamille, jolloin väsyminen lionstyöhön vaanii 

jatkuvasti nurkan takana. Kiitoksia kaikille piirimme toimintaa tukeneille ja meitä auttaneille.  

Lue koko toimintakertomus  

K 

http://www.raimosillanpaa.fi/2016-2017/files/download/Piirikuvernoorin_toimintakertomus_2015-2016.pdf
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 Yhdistimme 100-vuotisjuhlat 
Kaarlo Katajisto, piirikoordinaattori 

n monia tapoja edistää toimintaa ja saada ihmiset kuuntelemaan. Kertominen asioistamme ulkopuolisille 

on jäänyt vähäiseksi ja se on vaikeuttanut mm. jäsenhankintaa. Siksi tarvitsemme keinoja toimintamme ja 

jäsenistömme vahvistamiseksi. 

Kannustus klubien yhteisiin hankkeisiin alkaa tuottaa merkittävää 

näkyvyyttä. Erityisesti näin on tapahtunut, kun Suomi 100 ja Lions 100 

juhlat on yhdistetty. Näkyvyyden, yhteistyön ja yhteisyyden lisääminen 

on Lions 100 vuotta tavoitteiden mukaista. Sosiaalisen median 

hyväksikäyttö auttaa meitä tässä. Käyttäkäämme sitä mm. tunnisteella 

#LIONS100. 

 

Kaikista Lions 100 aktiviteeteista tai muusta toiminnastamme 

tehkäämme juttuja ja julkaiskaamme kuvia. Kartoitukseni piirimme 

klubien toimintasuunnitelmista osoitti, että toimintavuoden 2016-2017 

aktiviteetit ovat mittavia niin Lions 100 vuotta -tavoitteiden kuin 

muidenkin aktiviteettikohteiden osalta. Samoin  Lions 100 -vuotisjuhlat 

ovat näkyviä ja ne yhdistetään Suomi 100 juhliin. 

Sen lisäksi, että olemme medioissa, on muistettava raportoida 

tapahtumista MyLCI:in viimeistään 30.6.2017 mennessä, jos 

tapahtumista ei ole kuukausittain tehty ilmoitusta. Myös ilmoitusten 

korjaaminen  ja täydentäminen on mahdollista em. ajankohtaan 

mennessä. Klubien 100- vuotisjuhlavastaavat toiminevat tässä 

yhteistyössä klubisihteerien kanssa. 

 

Esimerkkinä yhteistyön voimasta on oheinen kuva 100- 

vuotisjuhlakonsertista. Sen järjestäjinä ovat piirimme II alueen lohkon 1 

klubit Nurmosta, Peräseinäjoelta ja Seinäjoelta. Yksikään klubeista ei 

kieltäytynyt yhteistyöstä. Tulos sovittiin jaettavaksi tasan työpanoksen 

suuruudesta riippumatta. Klubit osoittanevat tuoton PuSu-hankkeelle 

nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi niin suomalaisille kuin Seinäjoen 

alueen nuorille. 

 

Pääesiintyjänä on tangokuningas Marko Maunuksela. Merkittävänä yhteistyökumppanina toimii Etelä-Pohjanmaan 

musiikkiopisto, esiintyjjinä sen nuorisokuoro ja trumpettiryhmä. Lajos Olah`in johtama esiintyy Therapy String 

Quartet. 

Koska tilaisuudessa korostuu Suomen 100 ja Lions 100-vuotisjuhlinta, on molempien aiheiden osalta 

puheenvuoro. 

Tervehdyssanat esittää aiheena ”Lions toiminta 100 vuotta” 

Suomen Lions-Liiton varapuheenjohtaja Erkki Honkala. 

Itsenäinen Suomi 100 vuotta puheenvuoron käyttää Jaakko Lehtolainen. 

 

Olen tyytyväinen klubiemme toimintaan Lions 100 vuotta aktiviteettien ja yhteistoiminnan osalta ja toivon, että 

voimme jatkaa samoissa merkeissä juhlintaa ja toimintaa alkavana toimintavuonna 2017-2018. 

 

  

O 
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 Sata lionstyövuotta Kurikassa 
Kaarina Äijö 

uhlimme tänä vuonna sataa vuotta niin itsenäisessä Suomessamme kuin tässä Lions-järjestössämme. 

Miettiessämme kuluneita vuosia kysymme, mitä vuodet ovat näille juhlijoille merkinneet. Kotimaamme 

juhlavuosi on helppo sisäistää. Kerrotaanhan siitä meille miltei päivittäin eri tiedoitusvälineissä ja 

juhlatapahtumia järjestetään pitkin vuotta ympäri maata. Syytä onkin! Kuulun itse sota-aikana syntyneisiin isoihin 

ikäluokkiin ja voin sanoa, että olen niitä, jotka ovat saaneet kokea maamme hienon kehityksen ja nousun sotien 

pula-ajasta tähän hyvinvointiin, mikä maassamme on saavutettu. Kehitys on ollut huikeaa. Luulisi, että olemme 

tyytyväisiä ja meillä on kaikki hyvin. Valitettavasti näin ei ole. Kaikki eivät voi hyvin. Miksi kouluissamme on 

yhä enemmän erityisapua tarvitsevia oppilaita? Miksi pojat syrjäytyvät? Miksi meillä on masennusta ja 

monenlaisia vaikeuksia arjen hallinnassa? Kaikkea tätä emme voi selittää maamme talouden heikkenemisellä tai 

joillakin globaaleilla maahamme vaikuttavilla tekijöillä. Olemmeko unohtaneet yhdessä tekemisen, toistemme 

tukemisen ja elämän pienistä asioista iloitsemisen? 

 

Tässä yhteisessä Lions-järjestössämme, jonka satavuotisjuhlia vietämme monin eri tavoin rinnan maamme juhlien 

kanssa, on pyritty alusta alkaen auttamaan ja tukemaan heikompia. Järjestö on laajentunut ja levittäytynyt ympäri 

maailmaa. Se on saanut tunnustusta hyväntekeväisyysjärjestönä, johon luotetaan. Lionit ovat auttaneet eri 

keräyksillä niin isoissa katastrofeissa kuin pienissä palvelutehtävissä. Tehtäväkenttä on ollut todella laaja. Nyt 

maamme lioneilla on menossa jälleen Punainen Sulka-keräys, jonka loppurutistus on käynnissä. 

Tuotto kohdistetaan nuorisolle monien eri järjestöjen kautta syrjäytymisen ehkäisyyn, harrastustoimintaan ja 

elämän hallinnan oppimiseen. 

 

Otsikko kertoi, että Kurikassa on ollut lionstoimitaa sadan henkilötyövuoden verran. Laskimme asian näin, kun 

suunnittelimme kolmen klubin yhteistä vuosijuhlaa, jota vietämme 22.4.-17. Vanhin klubi LC Kurikka juhlii 55, 

LC Kurikka/ Paitapiiska 25 ja LC Kurikka/Jennyt 20 toimintavuotta. Näissä klubeissa on yhteensä n.sata leijonaa. 

Laskimme juuri, että Kurikan alueella on nyt kuntaliitoksien jälkeen yhteensä kuusi lions-klubia, kun mukaan 

lasketaan Jalasjärven ja Jurvan klubit niin Kurikan alueella toimii 185 leijonaa. Se on iso määrä käsipareja, joilla 

voimme vastata monenlaisiin palvelukutsuihin. Toivottavasti tämän harrastuksen piiriin riittä tulijoita. Siitäkin 

olisi huolehdittava, sillä viime vuodet ovat olleet monin paikoin jäsenkehitykseltään negatiivisiä. Ikärakenteemme 

on vinoutunut. Se kaipaisi nuorennusleikkausta! 

 

Emmehän unohda, mitä LIONS vapaana käännöksenä meille tarkoittaa ”Luovuta Isänmaasi Onnellisempana 

Nouseville Sukupolville”. Järjestönä meidät mielletään usein tehokkaina toimijoina. Tähän vaikuttanee juuri isot ja 

onnistuneet keräykset, joilla olemme saaneet julkisuutta. Hyvä niin, mutta voisimme tulla useammin julkisuuteen 

myös niillä pienillä teoilla, joita teemme, ettei leijonista luotaisi kuvaa sisäänlämpiävänä porukkana, joka kenties 

juhlii toisilta keräämillään varoilla. Kun Kurikassa keräsimme aineistoa Lions-toiminnasta vuosikymmenien ajalta, 

huomasimme, kuinka sieltä nousi esiin todella paljon pieniä tekoja oman paikkakunnan hyväksi, arkista 

hyväntekeväisyyttä. Niistä ei ollut isoja lehtiotsikoita kuten joistakin keräyskampanjoista, vaan pieni valokuva tai 

henkilön muistelu. Ne ovat olleet kuitenkin sitä toimintaa, jota meidän tulisi tunnuslauseemme ” Me 

Palvelemme”mukaan pyrkiä edelleen tekemään. Tiedotusvälineitä seuratessa tuntuu siltä, että vapaaehtoisille 

tekijöille on tarvetta hyvinkin paljon. Pienillä auttamisilla voimme saada aikaan monenlaista hyvää, mikä ei kaipaa 

moottorikseen rahaa, vaan vähän aikaa ja ehkä kuulevat korvat ja ympäristön huomioivat silmät sekä tekevät 

kädet. 

 

Näissä mietteissä ajelin kotiin eilen Kurikan seurakunnan kehitysvammaisille järjestämän kirkkopyhän 

tilaisuudesta, jossa klubimme jäsenet olivat auttamassa seurakuntakeskuksessa ruokatarjoilun järjestämisessä. 

Miten paljon kiitollisia katseita ja sanoja saimmekaan näiltä yli sadalta ruokavieraalta! Pieni palvelutehtävä, hyvä 

mieli! 

 

Satavuotiaat Suomi ja Lions-järjestö, molemmat tarvitsevat toimiakseen tekijöitä, ennakkoluulottomia toimintojen 

kehittäjiä ja yhteisen hyvän rakentajia. Kumpikaan ei ole valmis, työtä riittää meille kaikille!    

J 
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LIITTO 
 Lions-liiton puheenjohtajan tervehdys 
Lions-liiton puheenjohtaja Heikki Hemmilä 

ällä kaudella on juhlittu jo sekä itsenäisen Suomen että Kansainvälisen Lions-järjestön 100-vuotista 

menestystarinaa. Vuosi alkoi räiskyen lähes joka kaupungissa ja pitäjässä. Kotikaupungissani Ylivieskassa 

oli peräti kolmet juhlat, kun kaupunki täytti 150 vuotta ja paikallislehti Kalajokilaakso 90v. Monenmoisia 

tapahtumia ovat lionitkin järjestäneet, konsertteja, kunnianosoituksia sankarihaudoilla, tilaisuuksia vanhuksille, 

vammaisille sekä hienoja 100-vuotismuistohankkeita. Kotikaupunkini 

kolme klubia suunnittelee yhdistää PuSu- ja 100v-hankkeet paikallisten 

esiintyjien konsertilla. Ohjelmassa on pari suosikkisävelmää jokaiselta 

itsenäisyytemme vuosikymmeneltä, kullakin oma sponsori, à 50€. 

Taustalle heijastetaan vielä vuosikymmenestä kertova valokuva. Tavoite 

on täyttää kerralla klubiemme PuSu-tavoitteet.  

 

O-Piiri pilotoi ensimmäisenä Suomessa lukioikäisten puhetaitokilpailun. 

Retoriikan taiteella on vuosituhantiset perinteet, mutta Suomessa sitä ei 

vielä riittävästi arvosteta. Tuota käsitystäni vahvisti into, millä koulut 

ottivat haasteen vastaan. Yhteensä 18 oppilasta, sekä suomen- että 

ruotsinkielisistä kouluista, oli ilmoittautunut kisaan, kaikki hyvin 

valmistautuneina, ajankohtaisine aiheineen. Tuomarien tehtävä ei ollut 

helppo. Kilpailu jatkuu ensi kaudellakin, toivottavasti myös muissa 

piireissä! 

 

Lions-aate on kansainvälinen, niin kuin sen nimissä tehtävä työkin. Eräs 

tanskalainen lion kertoi klubinsa jakavan keräystuotot kolmeen osaan: 

Yksi osa kotipitäjään, toinen valtakunnalliseen hankkeeseen ja 

viimeinen kolmannes maailmalle. Samalla rahalla kun saa maailmalla 

paljon enemmän aikaan. Kymppi kuussa mm. riittää turvaamaan Sri 

Lankan orpolapsen koulunkäynnin.  

 

Lionit voivat jopa edistää maailmanrauhaa. Toimimme mallina 

ympärillä asuville kansalaisille tutustuessamme klubien kautta toisiin 

kansoihin ja kulttuureihin. Se hälventää omiakin ennakkoluulojamme ja 

pelkojamme. Hyvän tekeminen yhdessä saa niin antajat kuin avun 

saajatkin hyvälle mielelle. Ja sana leviää, keskinäinen luottamus 

paranee, eikä ystävää vastaan mennä nyrkit – tai ohjukset tanassa. 

Kuhmon Kuvernöörineuvoston kokouksen teemana oli ”Rauha 2017”. 

Kuulimme erinomaisia esitelmiä rauhan tilanteesta, mm. Itämeren 

alueella. Meillä on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus toimia paremman 

tulevaisuuden puolesta: Rohkeasti mukaan, tutustumaan, ja solmimaan 

ystävyyssopimuksia myös itään päin! 

 

Kansainvälisyyttä edustaa myös Pohjoismainen Yhteistyöneuvosto, 

NSR, joka kokousti tammikuussa Islannissa. Meillä on suuria yhteisiä 

hankkeita, viimeksi Kenian Aurinkokeittimet. Me teemme myös 

koulutusyhteistyötä, esiinnymme yhdessä Kansainvälisessä 

vuosikokouksessa, ja jatkossa voimme tehdä yhteistyötä myös pienemmissä projekteissa, sekä mm. 

julkaisutoiminnassa. Kansainvälisen yhteistyön tulosta on myös suurin ylpeyden aiheemme, Ratnapuran 

silmäsairaala, jonka kapasiteetti tuplaantuu juuri alkaneella kakkoskerroksen kalustamisella. Helmikuussa, ennen 

viime vierailuani, oli tehty uusi ennätys, 150 kaihileikkausta päivässä. Moderni sairaala ja sen hyvä palvelu 

houkuttelee taloon taitavia lääkäreitä sekä maksavia asiakkaita, joiden maksuilla voidaan kustantaa 

ilmaisleikkauksia. Hyvä Me!               Ole rohkea – Ole lion  

T 

Venäjän Piirikuvernööri Ludmila 

Vasilchenkon ja PDG Marina 

Barsegovan tapasin viimeksi 

Fukuokassa. 

Kuhmon KVN:n yhteydessä sain 

luovuttaa varapresidentti Aggarwalille 

yhteispohjoismaisen adressin lasten 

turvallisen lapsuuden puolesta. 
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 Hälsning från Lionsförbundets ordförande 
Lionsförbundets ordförande Heikki Hemmilä 

nder denna period har man jubilerat både vårt självständiga Finlands och den Internationella 

Lionsorganisationens hundraåriga framgångshistoria. Året startade med fyrverkerier i nästan alla städer 

och socknar. I min hemstad Ylivieska hade vi en tredubbel fest. Staden fyllde 150 år och den lokala 

Kalajokilaakso-tidningen blev 90 år gammal. Även lions har arrangerat 

olika evenemang, konserter, hedersbetygelser vid hjältegravarna, service 

för åldringar och handikappade samt fina 100 årsminnesprojekt. De tre 

lionsklubbarna i min hemstad ämnar förena Röda Fjädern och 100-

årsjubiléet i en konsert med lokala artister.  Programmet innehåller ett 

par musikstycken från varje årtionde av vår självständighetstid, varje 

stycke med sin egen sponsor på 50 €. Och på scenen projiceras en bild 

som berättar om det ifrågavarande årtiondet. Vi avserr att uppnå 

klubbarnas RF-mål på en gång.  

 

O-Distriktet prövade första gången i Finland på en retoriktävling för 

gymnasister. Konsten av retorik har redan en flertusenårig tradition men 

den uppskattas inte tillräckligt i Finland. Min uppfattning förstärktes av 

den iver med vilken modersmållärarna tog emot idén. Tillsammans 18 

elever, både från finsk- och svenskspråkiga skolor hade anmält sig till tävlingen, alla väl preparerade med aktuella 

teman. Det var inte ett lätt jobb för domarna. Tävlingen skall fortsätta nästa år, förhoppningsvis också i de andra 

distrikten! 

 

Lionsidén är internationell, såsom också arbetet under dess namn. En dansk lion berättade för mig att hans klubb 

delar ut samlade varor i tre delar. En del till egen hemkommun, en till nationella projekt och den sista till utländska 

mål. Med samma pengar kan man påverka så mycket mera ute i världen. En tia per månad räcker till att trygga 

skolgången för ett föräldralöst barn i Sri Lanka.  

 

Lions kan till och med främja världsfreden. Vi verkar som ett mönster för folket omkring oss när vi bekantar oss 

med främmande folk och kulturer via klubbar. Det hämmar också våra egna fördomar och rädslor. Med att göra 

gott tillsammans får vi alla på gott humör, såväl hjälpare som hjälptagare.  Ordet sprids, det ömsesidiga förtroendet 

ökar, mot en vän går man inte med höjd knytnäve - eller missil. GR-mötet i Kuhmo hade som tema ”Freden 2017”. 

Vi hörde utmärkta föredrag om fredssituationen, bland annat i Östersjöregionen. Vi har nu en enastående chans att 

arbeta för en bättre framtid. Kom modigt med, bekanta er med och knyt vänskapsavtal med klubbarna också öster 

om vårt land! 

 

Det Nordiska Samarbetsrådet, NSR, är en slags internationell arbetsform. Det sammanträdde senaste januari på 

Island.  Vi har haft stora gemensamma projekt, det senaste ett projekt med Solkokare i Kenya. Vi har också ett 

gemensamt undervisningsprogram, vi uppträder tillsammans vid det Internationella Årsmötet och i framtiden kan 

vi samarbeta även med mindre projekt och med publicering. Vår största stolthet, ögonsjukhuset i Ratnapura är lika 

väl ett resultat av internationellt samarbete. Dess kapacitet fördubblas med den just började konstruktionen och 

möbleringen av den andra våningen. Strax före mitt sista besök i februari hade man nått ett nytt rekord, 150 

opererade gråstarrpatienter under en dag. Ett modernt sjukhus lockar skickliga läkare samt betalande patienter, 

som möjliggör vården av kostnadsfria patienter. Bra Vi! 

Var modig – var en Lion 

  

U 

PDG Åke Nyquist och GRO Mattias 

Öberg är glada över att NSR beslöt att 

stödja Syriska barnens skolgång. 
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 Lions-toimintaa 100 vuotta 2017! 
Heimo Potinkara, Suomen Lions-toiminnan 100-vuotisjuhlakoordinaattori 

   

uosi 2017 on meille leijonille ainutlaatuinen. Saamehan elää historiallista aikaa kahden meille tärkeän 

asian saavuttaessa 100 vuoden merkkipaalun. Itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta. Se on sukupolvemme 

merkittävin juhlavuosi, jota vietetään Suomessa koko vuoden ajan. Myös Lions-toiminta täyttää 100 

vuotta 2017.  Järjestömme perustettiin Melvin Jonesin aloitteesta 7.6.1917. Uusi järjestö valitsi nimekseen: 

Association of Lions Clubs (Lions klubien järjestö). Järjestöstä tuli kansainvälinen 1920, kun Kanadaan 

perustettiin ensimmäinen lionsklubi USA:n ulkopuolella ja loppu onkin historiaa. 

 

Mottomme on ”We Serve” ja LCI päätti, että juhlimme 100 vuotta pääosin palvelun kautta. Tavoitteeksi asetettiin 

palvella 100 miljoonaa ihmistä 1.7.2014 – 30.6.2018 välisenä aikana. Nyt on saavutettu jo 127 miljoonaa 

palveltua. Myöhemmin mukaan tuli jäsenhaastekampanja, sekä perintöprojektit. Kaikki tavoitteita on tähän 

mennessä hienolla tavalla toteutettu niin Suomessa kuin maailmalla. Mutta muitakin asioita ja tapahtumia on 

suunniteltu ja toteutetaan vuoden 2017 aikana, niin liiton, piirin kuin klubien tasolla. Punainen Sulka keräys 

huipentuu kesäkuun loppuun mennessä. Keräyksen tulos on Leijonien lahja 100 vuotta täyttävälle Suomelle 

nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisytyön hyväksi. 

 

Kotimainen 100-vuotisjuhlien päätapahtuma on liiton vuosikokous kesäkuussa 2017 Joensuussa. Vuosikokouksen 

juhlatapahtumat alkavat ”Lions ruusupuiston” avajaisilla perjantaina 9.6. Joensuun vuosikokoukseen pyrimme 

saamaan juhlapuhujaksi Tasavallan Presidentin Sauli Niinistön. Lions-järjestön kansainvälinen presidentti Bob 

Corlew osallistuu Joensuun kokoukseemme. Toukokuussa ilmestyvä 140 sivuinen LION-lehti on Lions-järjestön 

100-vuotisjuhlanumero. 100-vuotishistorianäyttely on esillä kokouspäivien aikana Joensuussa. Näyttely sisältää 

Lions- toiminnan kansainvälisen sekä kotimaisen historian merkkipaaluja eri vuosikymmeniltä. Näyttely 

toteutetaan näyttävien tulosteiden ja esineiden muodossa. Jokainen piiri saa käyttöönsä vastaavat tulosteet 

pienemmässä koossa. Näyttelyn materiaaleja voidaan kierrättää ja käyttää eri tilaisuuksissa. Lions 

juhlapostimerkki on myynnissä suomen Postissa vuoden 2017 ajan. Ystävänpäivän seminaari ja konsertti pidettiin 

14.2 Järvenpää-talossa. Hyvän päivän tapahtumaa vietämme Lions-viikolla 8.10.2017 Sibelius talossa Lahdessa. 

Tilaisuudessa jaetaan Punainen Sulka -kampanjan tuotto valituille järjestöille. Järjestön pääjuhlaa vietetään 

kansainvälisen vuosikokouksen yhteydessä Chicagossa 30.6. – 4.7.2017.  Vuosikokouksessa hyväksytään LCI :lle 

uusi seuraavan vuosisadan strategia 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 tuoda arvokasta toimintaamme esille monin eri tavoin. Esimerkiksi aktiviteetit, perintöprojektit, 

klubien ja piirien vuosijuhlat ja muut tapahtumat antavat mahdollisuuden kertoa toiminnastamme myös suurelle 

yleisölle. Suomi 100 teemana on ”Yhdessä”. Teeman hengessä tehkäämme yhteistyötä muiden yhteiskunnallisten 

toimijoiden, päättäjien ja vaikuttajien kanssa. Otetaan tästä ainukertaisesta vuodesta kaikki irti. Näytetään 

suomalaisille Leijonien palveluvoima ja lähimmäisestä välittäminen. 

 

Lopuksi kiitän kaikkia F-piirin Leijonia tekemästänne mahtavasta palvelutyöstä, sekä osallistumisesta järjestömme 

asettamiin kampanja tavoitteisiin. Suomen koordinaattorina olen tuntenut suurta ylpeyttä niistä erinomaisista 

tuloksista, joita olette järjestölle raportoineet. 

 

Hyvää ja menestyksellistä juhlavuotta 2017! 

 

   

V 



Leijonasanomat  ♦ Lejon Nytt  2016-2017 16 

 

 Työ on alkanut   
VCC Erkki Honkala 

 

ulin valituksi Suomen Lions-liiton varapuheenjohtajaksi Turun vuosikokouksessa kesän alussa. Kiitän 

kaikkia piirimme leijonia, jotka myötävaikutitte vaalikamppailun onnistumiseen. Tunne oli kuohuttava; 

olen ollut ehdokkaana monissa vaaleissa, mutta koskaan onnittelujen määrä ei ole ollut näin lämmin ja 

massiivinen. Sain sylillisen kukkia, lukuisan määrän tekstiviesti- ja sähköpostionnitteluja sekä onnentoivotuksia 

kasvokkain. Veljet ja siskot, tällaisen myötäelämisen kanssa tunnen suurta nöyryyttä. Kiitos vielä kerran kaikille 

äänestäjille ja erityisesti tukiryhmälle. Yksin ei tällaiseen pysty, mutta yhdessä saamme aikaan! 

Koska olen valittu koko Suomea käsittävän järjestömme ensin 

varapuheenjohtajaksi ja sitten puheenjohtajaksi, olen asettanut 

tavoitteeksi vierailla jokaisessa piirissä puheenjohtajakauteni 

aikana. Tulen kannustamaan piirejä uudenlaiseen toimintaan, 

päivittää työ sellaiseksi toiminnaksi, joka vie liikkeemme 

täysin 2020-luvulle. Olen vieraillut jo N-piirissä ja tietenkin 

meidän omassa F-piirissämme. 

Varapuheenjohtaja on SLL:n hallituksen jäsen. Hallitustyö on 

käynnistynyt reippaasti ja voin sanoa, että liitollamme on 

asiantunteva ja yhteistyökykyinen hallitus. Tämän hetken ehkä 

tärkein tehtävä on ensi toimintakauden toiminta- ja 

taloussuunnitelman laatiminen. Se työ on hyvällä alulla. 

Hyvät lionit. Kuten vaalikampanjassani toin esiin, 

järjestömme kivijalka on klubit ja niiden jäsenet. Kaikki 

järjestömme toimi- ja luottamushenkilöt ovat klubeja ja 

lioneita varten; ja niin minä myös. Voit soittaa tekstailla ja 

lähettää postia milloin tahansa, linjat ovat aina auki. 

 
 Arbetet har börjat 
Erkki Honkala, Finlands Lionsförbunds viceordförande (VCC) 

 

ag blev vald till Lionsförbundets viceordförande vid årsmötet i Åbo i början av sommaren. Jag vill tacka alla 

Lions i vårt distrikt som medverkade till att valkampanjen lyckades. Känslan var överväldigande; jag har varit 

kandidat i många val men aldrig har antalet gratulationer varit så varma och massiva. Jag fick en famn med 

blommor, åtskilliga gratulationer per text- och e-postmeddelanden och gratulationer ansikte mot ansikte. Bröder 

och systrar, jag känner stor ödmjukhet inför dylika sympatier. Tack ännu en gång till alla som har röstat på mig 

och speciellt till stödgruppen. Själv klarar man inte av en sådan bedrift men tillsammans är det möjligt! 

Eftersom jag har valts till viceordförande och senare till ordförande för en rikstäckande organisation har jag ställt 

som målsättning att besöka varje distrikt under min tid som ordförande. Jag kommer att uppmuntra distrikten till 

en ny typ av verksamhet, uppdatera arbetet till en sådan verksamhet som för vår rörelse helt till 2020-talet. Jag har 

redan besökt N-distriktet och givetvis vårt eget F-distrikt. 

 Som viceordförande är jag medlem av Finlands Lionsförbunds styrelse. Styrelsearbetet har börjat raskt och jag 

kan säga att vårt förbund har en styrelse som är sakkunnig och har samarbetsförmåga. Den viktigaste uppgiften 

just nu är uppgörandet av verksamhets- och ekonomiplan för följande verksamhetsperiod. Det arbetet pågår för 

fullt. 

Bästa Lions. Som jag framförde under min valkampanj är stenfoten för vår organisation klubbarna och deras 

medlemmar. Alla funktionärer och förtroendevalda inom vår organisation är till för klubbar och Lions; så även jag. 

Du kan ringa, skicka textmeddelanden och post när som helst, linjerna är ständigt öppna. 

T 

J 

Suomen Lions-liiton varapuheenjohtajaksi 

kaudelle 2016-2017 valittiin opetusneuvos, PDG 

Erkki Honkala Seinäjoelta. Kuva Antti 

Tuomikoski 
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 Juhlien Joensuu kutsuu 
Helinä Kalala 

ionstoiminnan 100-vuotisjuhlavuonna Suomen Lions-liiton 64. vuosikokous järjestetään 9.-11.6.2017 

Joensuussa. Vuosikokous on suomalaiselle leijonaväelle juhlavuoden pääjuhlapaikka ja tämä Euroopan 

suurin vuotuinen lionstapahtuma tuo Joensuuhun noin 2000 vierasta. Vuosikokoukseen saadaan itse 

kansainvälisen Lions-järjestön presidentti Robert E. Corlew puolisonsa Diannen kanssa ja valtiovallan tervehdystä 

on pyydetty korkeimmalta mahdolliselta taholta. 

 

Tapahtumapaikkana on vuonna 2004 valmistunut Suomen suurin 

puurakenteinen rakennus Joensuun Areena, joka tarjoaa ihanteelliset 

puitteet vuosikokoukselle ja iltajuhlille. Sadatta vuottaan juhliva 

lionstoiminta ja 100 -vuotias itsenäinen Suomi näkyvät kaikissa 

järjestelyissä, onhan kysymys ainutlaatuisesta juhlasta. 

 

Vuosikokouksen teema ”Juhlien Joensuu - 100 Vuotta – Yhdessä” 

toteutetaan leijonaväelle erinomaisesti onnistuvana ja elämyksellisenä tapahtumakokonaisuutena. Iloista 

palvelumieltä ja karjalaista vieraanvaraisuutta tarjoavat järjestäjinä toimivat Joensuun alueen 13 lionsklubia. 

Hyvänä taustavaikuttajana on koko H-piiri. Tapahtumakokonaisuudessa perjantain ilme painottuu suomalaiseen 

lionstoimintaan ja Suomen 100-

vuotisjuhlavuoteen ja lauantaina 

hehkutetaan kansainvälisen järjestömme ja 

lionstoiminnan 100-vuotistaivalta. Joensuun 

kaupungin ja lionsklubien yhteistyönä 

aikaansaadun puiston avaa kv. presidentti 

Corlew. Tilaisuudessa on musiikkia ja 

mahdollisuus tutustua yli 130 

ruusulajikkeesta koostuvaan liki tuhannen 

ruusun puistoon. 

 

Sunnuntaina, aamiaisen jälkeen, 

kotimatkalaiset voivat suunnata vielä 

Karjalaisen kansan messuun ev.lut.kirkkoon 

tai Ortodoksiseen liturgiapalvelukseen 

ort.kirkkoon.  

 

Ilmoittautuminen, ohjelmat ja ohjeet vuosikokoussivuilla 

 

Vuosikokouksen kotisivuilla (www.lionsvuosikokous2017.fi) löytyy paljon tietoa tapahtumasta, kuten ohjelmista, 

aikatauluista, osallistumispasseista ja majoituksista. Juhlavieraitten kannattaa tehdäkin majoitusvaraukset heti, 

iloinen Joensuu on suosittu kesäkaupunki ja kiinnostus Lions 100 -juhlia kohtaan on ollut jo nyt suurta. 

 

Joensuuhun on hyvät liikenneyhteydet ja omilla autoilla saapuville löytyy runsaasti paikoitustilaa aivan Areenan 

välittömässä läheisyydessä. Leirintäalue on kokouspaikan vieressä ja keskustan hotelleista on Areenalle ja takaisin 

non-stop kuljetukset.  

 

100-vuotisjuhlia ei ole monesti tarjolla, joten tervetuloa juhlatunnelmaan iloiseen Itä-Suomeen!  

 

Päätoimikunta  

 

  

L 

http://www.lionsvuosikokous2017.fi/
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 ID-ehdokas Heimo Potinkara 
PCC Heimo Potinkara 

avaintojeni mukaan lionstoiminnan arvostus on kasvussa. Vaikka menetämmekin jäseniä, lähinnä 

ikärakenteesta johtuen, on meillä nyt hyvä mahdollisuus rakentaa uutta nousua.  

Monet tutkimukset osoittavat, ettei onnea saavuteta materiaalisesta hyvästä, vaan toisesta välittäminen on 

hyvän elämän perusedellytys. Miten hyvin tähän hetkeen sopivatkaan Melvin Jonesin sanat ”Et pääse kovinkaan 

pitkälle, ennen kuin alat tehdä jotakin jonkun muun hyväksi.”  

Perusarvomme ja etiikkamme antavat meille hyvän perustan rakentaa seuraavan 

vuosisadan lionstoimintaa. Lions-järjestö kansainvälinen hallitus on luonut 

pidemmän aikavälin toiminnan strategian, jonka soveltaminen Suomen oloihin 

vaatii meiltä kaikilta jatkuvan uudistamisen mielialaa.  Mielestäni strategiassa on 

tartuttu oikeisiin asioihin. Olemme tilanteessa, jossa ihmisillä on nykyisin 

enemmän vaihtoehtoja palvella ja antaa takaisin paikkakunnalleen. Joudumme 

kilpailemaan uusista toimijoista, joten on tärkeää pitää toimintamme laatu 

korkealla tasolla. 

Klubien toimintaedellytysten varmistamiseksi on tärkeää pitää yllä hyvää 

klubihenkeä ja rakentaa jäsenistön kanssa yhdessä tulevien vuosien 

menestystarinaa.  Meidän tulee ennakkoluulottomasti ottaa käyttöön uudenlaisia 

klubi- ja kokouskäytäntöjä sekä rohkeita avauksia palvelujen tarjonnassa, niille 

jotka apua ja tukea tarvitsevat. 

Jotta ruuhkavuosia elävät lämminsydämiset ihmiset voivat osallistua 

toimintaamme, on heille tarjottava vaihtoehtoisia toimintamuotoja, jotka ovat joustavia ja sopivat yhteen 

nykypäivän kiireisen elämäntavan kanssa. Tarvitsemme edelleen iloisia ja positiivisen asenteen omaavia jäseniä. 

Kehittämistyötä tukee piirien ja Lions-liiton tarjoama koulutus- ja valmennustoiminta sekä viestintä. 

 

Hyvät ystävät 

 

Minut kutsuttiin LC Lahti / Launeen jäseneksi vuonna 1992.  Uskon, että jo 25 vuoden mittainen aktiivinen 

jäsenyys on antanut minulle perspektiiviä ja näkemystä toiminnastamme, jolle on käyttöä kansainvälisessä 

hallituksessa. Viimeiset 15 vuotta olen saanut vaativia tehtäviä klubitoiminnan lisäksi myös piirin ja liiton tasolla. 

Tällä hetkellä toimin kansainvälisen hallituksen nimeämänä Lions-toiminta 100 -vuotta Suomen juhlatoimikunnan 

puheenjohtajana.  

Klubini Lahti / Laune on asettanut minut ehdokkaaksi kansainvälisen hallituksen jäseneksi kausille 2018 - 2020. 

Suomen ehdokkaan valinta tapahtuu kesäkuussa Lions-liiton vuosikokouksessa Joensuussa.  Olen valmis viemään 

Suomen hyviä toimintaperiaatteita ja palveluideoita kansainväliseen käyttöön, ja toisaalta voin tuoda Suomeen 

hyviä käytäntöjä eri puolilta maailmaa. Pyydän tukenne, jotta tavoite toteutuu.   

 

We Serve -hengessä! 

 
Henkilötiedot ja keskeisimmät Lions tehtävät: 

Heimo Potinkara, PCC 

synt. aika 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 – 

H 
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 ID-ehdokas Heikki Hemmilä 
CC Heikki Matias Hemmilä 

lemme puolisoni kanssa kiertäneet maailmaa, olemme tavanneet lioneita 

Adanasta Arushaan, Washingtonista Windhoekiin. Olemme nähneet kurjuutta, 

mutta myös, miten vähäinen tuki joskus muuttaa ihmisen koko loppuelämän. 

Pienestä kipinästä alkanut ketjureaktio voi parantaa jopa kokonaisen kyläkunnan.  

   Lions-työ on rauhantyötä. Kun käytämme järjestömme koko voiman, saamme todella 

paljon aikaan. Se vaatii tietoa ja taitoa, kykyä kuunnella, mutta myös kykyä arvioida 

kuulemaansa ja lukemaansa. Tieteellinen kokemukseni on siinä avuksi.  

   Vaatii rohkeutta toteuttaa omia ajatuksiaan, ja kärsivällisyyttä odottaa muutoksen 

käynnistymistä. Iso laiva kääntyy hitaasti.  Olen onnellinen saatuani olla kehittämässä 

Lions-liiton toimintaa. 

   Huoli nuorisosta ja yleistyvästä diabeteksesta ovat Lions Internationalin ensi 

vuosisadan palveluhaasteet. Olen lionismilta paljon saanut. Uskon, että minulla on 

ammattini ja lions-kokemukseni myötä järjestölle vielä paljon annettavaa.   

 

LC Ylivieska, piiri 107-O 

s. 05.02.1955 Brisbane, Australia 

Puoliso Lion Raija Fors 

3 lasta, 1 lapsenlapsi 

Lääketieteen lisensiaatti 1980 

Kelan asiantuntijalääkäri (osaeläke) 

Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti 

 

Lion vuodesta 1982 

Klubipresidentti 1988-89 ja 2008-09 

Piirin diabetesvastaava 1994-95 

Lohkon puheenjohtaja 2002-03 

Suomi Johtoon piirivastaava 2011-15 

Sri Lankan Lionsystävien toimik. 2013 - 

Piirin leirikoordinaattori 2012-13 

Piirisihteeri 2010-11 

Piirikuvernööri 2014-15 

Lions-liiton puheenjohtaja 2016-2017 

 

 

 

 

 

Ole rohkea – ole Lion / Var modig – var Lion 

  

O 
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 MyLCI 
Raimo Sillanpää 

yLCI eli tuttavallisemmin “mysli” on tullut jäädäkseen. Suomen lionsklubit käyttävät MyLCI- 

raportointijärjestelmää sekä jäsentietojen- että aktiviteettitapahtumien tallennukseen. Ennen kauden 

alkua seuraavan kauden presidentin, 1. ja 2. varapresidentin, sihteerin, rahastonhoitajan ja jäsenjohtajan 

nimet talletetaan MyLCI-rekisteriin. Kaikkien muiden klubivirkailijoiden nimet talletetaan Suomen Lions-liiton 

jäsenrekisteriin. Kotimainen jäsenrekisteri on kaikkien jäsenten nähtävissä. Jäsenrekisteristä löytyvät jäsen- ja 

klubimatrikkelit.  

 

Sihteeri tai presidentti tekee kuukausittain jäsen-  ja aktiviteettimuutokset MyLCI-rekisteriin. Jos jäsentiedot eivät 

ole kuukauden aikana muuttuneet, valitaan ”Ei muutoksia jäsenissä”. MyLCI-etusivulta löytyvät 

aktiviteettitapahtumien raportointiin liittyvät toimintovalinnat. Aktiviteetit suositellaan tallennettavaksi 

kuukausittain. Jäsentieto- ja aktiviteettitapahtumamuutokset siirtyvät viikottain MyLCI-rekisteristä Lions-liiton 

rekisteriin.  

 

Suomen Lions-liiton jäsenrekisterin osoite on lions.fi/rekisteri. Henkilökohtainen käyttäjätunnus on 

jäsenrekisterissä oleva sähköpostiosoite. Salasana tilataan tai unohtunut salasana päivitetään samalla sivulla 

olevien linkkien kautta. Vuosikirjan jäsen- ja virkailijamuutokset on tehtävä MyLCI-rekisteriin 31.5. mennessä.  

 

Klubin sähköpostiosoitteeseen, klubi(at)lions.fi tulevat sähköpostit käännetään automaattisesti presidentin, 

sihteerin ja rahastonhoitajan henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin, kun ko. virkailijat sähköpostiosoitteineen on 

tallennettu MyLCI-rekisteriin. Erikoisjäsenyydet (ritari, MJF, ainaisjäsen, kunniajäsen tms.) sekä mahdolliset 

palkitsemiset tallennetaan lions.fi/rekisteri –osoitteen kautta kotimaiseen jäsenrekisteriin.  

 

Piirissämme on 65 aktiivista klubia, joista vain 41 oli tehnyt jäsenraportin lokakuulta 2016. Myös “Ei muutoksia” 

tulee raportoida. On aivan varmaa, että klubeilla on runsaasti aktiviteetteja, mutta niitä ei syystä tai toisesta 

raportoida. Tänä vuonna aktiviteettaja on raportoinut vasta 37 klubia. Tällä tilikaudella on raportoitu kaiken 

kaikkiaan 35 aktiviteettia.  

 

Autan mielelläni, jos MyLCI-rekisterin käyttöön liittyy epäselvyyttä tai epävarmuutta. Ole hyvä ja ota yhteys 

sähköpostilla raimo.sillanpaa(at)lions.fi tai puhelimitse 050 33 41191. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

M 

lions.fi/rekisteri 

• kaikki virkailijat 

paitsi presidentti, 

varapresidentit,  

sihteeri, 

jäsenjohtaja ja 

rahastonhoitaja 

• erikoisjäsenyydet, 

kuten ritari, MJF, 

ainaisjäsen, 

kunniajäsen 

• palkitsemiset  

MyLCI 

• virkailijat: 

presidentti, 

varapresidentit, 

sihteeri, 

jäsenjohtaja ja 

rahastonhoitaja 

• jäsentiedot 

• aktiviteetit  

mailto:raimo.sillanpaa@lions.fi
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PIIRIN KLUBIT 
 Kesälomamuistoja Lion Nuorisovaihdosta 
Kirsi Ijäs-Lähteenmäki 

 

elinda Isosompin kesälomamuistoja Lion-Nuorisovaihdosta Hawajilta Yhdysvalloista 27.6-

16.7.2016.  

Melinda Isosomppi on 17-vuotias seinäjokelainen lukiolainen. Isäntäperhe asui Big Islandilla, jossa 

Melinda vietti neljä ensimmäistä päivää. Paikalliset Lions Clubin jäsenet esittelivät nähtävyyksiä ja luontoa sekä 

tutustuttivat hänet Big Islandin historiaan. Melinda lensi Big Islandilta varsinaiselle leirille Oahun saarelle.  

  

Hawaii Lions International Youth camp 2016 

Leirillä oli 22 leiriläistä 18 eri maasta, mm. Kanadasta, Israelista, Hawaijilta, Kroatiasta ja Turkista. 

Leirin aikana vietettiin aikaa leiriläisten kanssa ja tavattiin joka päivä paikallisia, eri klubien lionsklubilaisia. 

Lisäksi kierrettiin ympäri Oahun saarta ja tutustuttiin Hawaijin kulttuuriin. Leiriläiset osallistuivat paikallisten 

leijonien kanssa myös Pearl Harbourin muistomerkillä erillisiin tehtäviin. 

  

Melinda piti matkaa antoisana ja hienona kokemuksena, jonka Lions Club Seinäjoki/Aalto hänelle mahdollisti. 

Melindan perhe on vastavuoroisesti lupautunut ottamaan vuonna 2017 vaihtarin heidän perheeseensä. 

Kiitos koko LC Seinäjoki/Aallon puolesta kohdemaan ja USA:n lionsklubeja erittäin avuliaasta ja ystävällisestä 

suhtautumisesta meidän lähettiämme ja muitakin vaihtareita  kohtaan.  

  

M 
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 LC Lehtimäki vastaanottaa ja lähettää 
Heikki Honkola 

Kuvitellaanpa tilanne: nuori lähtee kotimaastaan toiseen maahan ja asuu siellä muutaman viikon perheessä, ikään 

kuin sen perheen lapsena, eläen pienen tovin sen maan nuoren elämää. Reissun aluksi tai lopuksi hän osallistuu 

leirille, jolla on samanikäisiä nuoria kymmenistä eri maista. Tiiviin ja monipuolisen leiriohjelman lomassa nuoret 

ystävystyvät. Mitä tuollainen kokemus voisi nuorelle antaa? Oppisiko hän paremmin käyttämään vierasta kieltä? 

Ymmärtäisikö hän matkansa jälkeen paremmin sitä toista kulttuuria? Ehkä hän matkan aikana aikuistuisi ja oppisi 

luottamaan omaan pärjäämiseensä? Millaisen merkityksen saisi kokemus ”koko maailman nuorten” 

kohtaamisesta? Olisiko matka kaikkineen ”elämää järisyttävä”?  

 

LC Lehtimäki on vuosien ajan tarjonnut paikkakuntansa nuorille tällaista mahdollisuutta. Kyseessähän on tietenkin 

Lions-nuorisovaihto, joka voi kuulua minkä tahansa klubin repertoaariin. Nuorisovaihto on leijonien rauhantyötä, 

joka tähtää ennakkoluulojen vähentämiseen. Miksi näin hyvä aktiviteetti jää monilta klubeilta huomiotta? Kyse 

tuskin on rahasta. Eikö löydy nuoria, jotka haluaisivat tarttua mahdollisuuteen? Jos ei, ongelma taitaa olla 

tiedottamisessa. Ja jos rohkeita nuoria ei löydy halukkaiksi lähtijöiksi, voisi olla perheitä, jotka mielellään 

näkisivät vaihdon toiselta kantilta katsottuna, eli toimisivat turvallisena Suomen kotina maahamme saapuvalle 

nuorelle. 

 

Viimeisen yhdeksän vuoden sisällä on puolen tusinaa Lehtimäen nuorta nähnyt elämää ”sisältäpäin” Japanissa, 

USA:n eri osavaltioissa ja Ruotsissa. Lehtimäkeläisissä perheissä on asunut nuoria Israelista, Turkista, Italiasta, 

Japanista ja Itävallasta. Tulevana kesänä kaksi lehtimäkeläistyttöä on lähdössä Eurooppaan: 16-vuotias Annika 

Haapaniemi Itävaltaan ja 17-vuotias Milla-Netta Suni Kroatiaan. Molempien vaihdot ovat heinäkuussa; Annika 

aloittaa vaihtonsa viikolla isäntäperheessä, Milla-Netalla isäntäperhe on vasta leirin jälkeen.  Annikan perhe on 

osallistunut nuorisovaihtoon jo aiemminkin majoittamalla vieraita Italiasta ja Japanista. Hänen siskonsa oli ollut 

nuorisovaihdossa Lionsien kautta ja tämän hyvän kokemuksen kannustamana päätti Annika itsekin hakea. Milla-

Netta kertoi puolestaan aina rakastaneensa matkustamista. Nuorisovaihto kuulosti mahtavalta tilaisuudelta. Entisen 

kouluni kautta meillä oli viikon nuori Virosta, toteaa Milla-Netta. 

Molemmat tytöt osallistuvat myös kansainväliselle 

leirille. Annikan leiri Wienissä on urheilu- ja 

kulttuuripainotteinen. Suomesta samalle leirille 

tulee kaksi muutakin nuorta. Milla-Netan leiri 

tutustuttaa Kroatiaan ja toimintaa on silläkin tosi 

paljon. Leiriohjelmaan kuuluvat myös pienet 

maaesittelyt, joita varten valmistaudutaan jo 

etukäteen ennen matkaa. Niihin LC Lehtimäki 

antaa evästystä mukaan.  

- Odotan elämyksellistä kesää, joka varmasti jää 

mieleeni! Toivon saavani paljon uusia kokemuksia 

ja ystäviä. Olisi hienoa päästä näkemään Itävallan 

kauniita vuoristomaisemia ja tutustua paikalliseen 

elämään, miettii Annika. 

- Toivon, että pääsen tutustumaan moniin 

mielenkiintoisiin ja uusiin ihmisiin. Ja että pääsen 

kokemaan uusia asioita ja näkemään kaikkea 

hienoa ja kehittämään kielitaitoa. Toivon, että 

reissu on mukava ja että kaikki sujuu hyvin. Uskon 

että vaihto tulee olemaan ikimuistoinen. Jään innolla odottamaan tulevaa kesää! 

- Toivottavasti jokainen, jota vähänkään kiinnostaa lähteä tämmöiselle matkalle ja joka haluaa kokea kaikkea 

siistiä, uskaltautuu lähtemään. Sillä olen sitä mieltä, että semmoiset asiat, jotka vähän jännittävät ja tuntuvat 

pelottavilta, tuovat elämään aivan mahtavia juttuja ja silloin voit oppia jotain uutta. Sanoo Milla-Netta.  

 

  

Milla-Nettaa (vas.) ja Annikaa odottavat kesällä seikkailut 

Lions-nuorisovaihdossa! Kuva Heikki Honkola 
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 Turvaa pienille koululaisille 
Ari Korpela 

ions Club LC Kauhajoki/Aro ja IKH lahjoittivat jälleen nimikkokoulunsa uusille oppilaille pyöräilykypärät. 

Isojoen Konehalli lahjoitti lisäksi turvaliivit. Tämä lahjoitus on toteutettu jo noin 15 vuoden ajan.  

 

 
Kuvassa takana toinen vasemmalta Timo Kulmala,sihteeri, Stefan Weckström, presidentti 

ja IKH:n edustaja Erja Ala-Heikkilä sekä opettaja oppilaineen. Kuva Reetta Pitkäkoski 

 
 Lions SM-suunnistuskisat Ilmajoella 
Martti Koivumäki 

 

auniin elokuisen lauantai-iltapäivän aikana 20. 8. 2016 käytiin Ilmajoen Santavuorella leijonien 

suunnistuskisat yhdessä rotarien kanssa. Järjestelyistä huolehtivat LC Ilmajoki/Ilkka ja Rotariklubi 

Ilmajoki. Ratamestarina toimi Aulis Hahtola. Ensi vuonna vastaavat kisat pidetään todennäköisesti 

Kankaanpäässä paikallisen LC Kankaanpään isännöimänä. 

Leijonien tulokset. 

H50 1. Korkonen Jaakko LC Peräseinäjoki 

  2. Pihlajamäki Risto LC Lapua 

  3.  Pienimäki Hannu LC Töysä 

H55 1. Ala-Kanto Timo LC Töysä 

H60 1. Toopakka Jorma LC Töysä 

H65 1. Hämäläinen Pentti LC Kankaanpää  

  2. Pajula Ilpo LC Lapua 

H70 1. Aaltonen Erkki LC Kurikka 

  2. Niskanen Reino LC Lapua 

H80 1.  Laurila Pertti LC Hämeenlinna 

D60 1. Savela Raija LC Kurikka 

D65 1. Elomaa Alli LC Töysä 

  

L 

K 

H50 sarjan voittaja Jaakko Korkonen (oik.) esittelee 

reitinvalintojaan kisajärjestäjälle Martti Koivumäelle 
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 Seinäjoella yli 150 onnellista lasta! 
Kirsi Ijäs-Lähteenmäki 

onta tapaa tehdä Hyvää! LC Seinäjoki/Aallon jäsen Ritva Poikolainen sai upean lahjoitustehtävän 

Marko ja Ulla Pyörälän kautta. Se käsitti yli 150 lasten Angry Birds -T-paitaa lahjoitettavaksi hyviin 

kohteisiin. Valitsimme kaupungista useita kohteita, joten paidat jalkautuivat eri puolille kaupunkia.  

  

Ritva Poikolaisen kokemuksia T-paitojen lahjoitustilaisuuksissa: “Paidat saadessaan lasten ilmeet olivat ensin 

hieman hämmentyneitä, mutta kun paidat oli saatu päälle, ilmeet muuttuivat iloiseksi nauruksi ja jutteluksi 

kaverien kanssa. Yksi pikkutyttö juoksi kädet levällään syliini. Kun halasin häntä, sydämeni tuntui jotenkin 

ahtaalta niin suuren onnentunteen pyrkiessä sisälleni!” 

  

Me lahjoittajat saimme kuulla iloisia laululeikkiesityksiä ja havaita samalla kuinka tärkeää on muistaa lapsiamme, 

ja kuinka hyviä hoitopaikkoja kaupunkimme tarjoaa perheille. 

  

Lapset, nuoret, vammaiset ja vanhukset ovat joka päivä lähellä leijonanaisten sydäntä. Arkinen 

avustustoimintamme jatkuu ja toivomme tulevaisuudessa kykenevämme auttamaan yhä enemmän, monin eri 

tavoin.  

  

Kiitoksemme ja terveisemme lahjoittajille ja lahjojen saajille! Kuvat Arja Kanto ja Kirsi Ijäs-Lähteenmäki. 

  

 

Kasperin leikkikoti kiittää ja iloitsee lahjoituksesta  

 

 
 
 
 
 
 
 

Tenavakoti kiittää ja iloitsee lahjoituksesta! Ritva 

Poikolainen ylärivissä oikealla 

  

M 
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 Leijonat lenkittävät vanhuksia 
Virpi Kupiainen-Ämmälä, Epari 26.10.2016 

ions Club Nurmo Lakeus on ottanut käyttöön auttamismuodon, joka vie jäseniltä rahan sijaa aikaa. Leijonat 

käyvät ulkoiluttamassa Simunan pienkodin vanhuksia muutaman kerran kuukaudessa. Apu on otettu 

kiitollisena vastaan, sillä muiden töiden ohella henkilökunta ehtii viemään jokaisen asukaan ulos vain noin 

kerran viikossa.  

– Päivät valitaan niin, ettei vanhuksilla ole silloin muuta ohjelmaa. Tavallisesti kaksi aamuvuoron hoitajaa 

avustavat asukkaat ulkoilukuntoon. Osa pääsee useammin ulos läheistensä kanssa, mutta monella ei säännöllisiä 

vierailijoita ole, kertoo osastonhoitaja Leena Qvick.  

Leijonia edustavat Jaakko Passinen ja Kari Peltonen kertovat vapaaehtoistyön antaneen paljon myös ulkoiluttajille.  

– Heitämme nyt haasteen muille clubeille ja pyydämme heitä tekemään samoin. Vanhuksia ja palvelukoteja riittää 

kaikille.  

Peltonen sai idean vanhustyöstä, kun hänen vanhempansa asuivat Simunan palvelukodissa.  

– Osa tunnusti olevansa hieman kateellisia niille, joita haettiin vierailuille ja hautausmaakierroksille. Kerran 

kuulin, että eräs nainen ei ollut käynyt kotikunnassaan Jalasjärvellä 15 vuoteen. Vein hänet katsomaan kotitaloaan. 

Lopuksi söimme pallojäätelöt. Kiitoksista ei meinannut tulla loppua.  

Yksin ei pysty  

Ulkoiluttajat sopivat etukäteen, koska saapuvat paikalle. Päivät valitaan sen perusteella, milloin paikalla on 

riittävästi hoitajia pukemaan vanhukset ulkoilukuntoon. Lenkille lähtee tavallisesti puolenkymmentä leijonaa ja 

asukasta. Matka suuntautuu palvelukodin 

vieressä virtaavan Seinäjoen rannoille.  

Salli Lammi, 88, lähtee mielellään 

porukkalenkille. Nainen nauttii liikunnasta, 

mutta ei uskalla Eva-telineensä kanssa lähteä 

yksin ulos. Lammin liikkuminen on ollut 

muiden varassa pari kuukautta.  

– Oli kova paikka, kun ei enää ole voinut 

mennä ja tulla mielensä mukaan. Kaikkeen 

pitää kuitenkin tottua. Hyvät olot meillä 

täällä on, Lammi kiittelee.  

Kymmenestä asukkaasta yksin ulkoilee vain 

87-vuotias Anna-Liisa Iitola.  

– Lähden leijonien mukaan silti melkein aina. 

Kyllä sitä komeiden miesten kanssa kelpaa 

ulkoilla, Iitola nauraa.  

Yksin nainen tekee kävelysauvojen kanssa 

tunnin lenkkejä harva se päivä.  

– Aluksi hoitajat pelkäsivät, kun halusin 

lähteä yksin matkaan. Kännykkä piti olla aina 

mukana. Nyt on huomattu, että aina olen 

kotiin palannut.  
  

L 

Simunan pienkodin ovelta alkaa hyvät ulkoilumaastot. 

Osastonhoitaja Leena Qvick saattelee Jaakko Passista, Anna-Liisa 

Iitolaa, Salli Lammia ja Kari Peltosta matkaan.   Kuva Virpi 

Kupiainen-Ämmälä 
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 Vaasassa perustettiin uusi Leo-klubi 
Risto Soini 

aasassa koettiin merkittävä tapahtuma, kun runsaan parin vuosikymmenen jälkeen kaupunkiin saatiin uusi 

Leo-klubi, nimeltään Leo Club Vaasa.  Aktiivisina toimijoina  kummiklubi LC Vaasa/Meri ja uuden Leo-

klubin kokoajana  Elina Laakso. Kummiklubin edustajina perustamistilaisuudessa oli klubin presidentti 

Kari Laaksoharju ja Leoneuvoja Risto Soini.  

Uuteen klubiin ilmoittautui perustamiskokouksessa eli 

perustajajäseninä  19 henkilöä. Klubi on  ns Omega-

leoklubi, jonka jäsenet ovat 18- 30 vuotiaita pääasiassa 

opiskelijoita IB-lukiosta ja yliopistolta, nuorempiakin 

voi olla mukana vanhempien suostumuksella. Uuden 

klubin presidenttinä toimii Elina Laakso, sihteerinä Mia 

Fagerholm, varapresidenttinä Ronja Borgmastars ja 

rahastonhoitajana Jenna Lahti. 

Suomessa toimii tällä hetkellä n. 25 Leo-klubia,  joissa 

on yhteensä n. 200 toimivaa jäsentä. Nyt Vaasaan 

perustettu Leo-klubi on maamme suurin 

jäsenmäärältään, kertoi perustamistilaisuudessa mukana 

ollut Lions-liiton leovastaava MD LeoD Lauri Vainio 

Hämeenlinna/Birger lionsklubista. Hän evästi nuoria 

leoja rohkeaan toimintaan ja yhdessäoloon, jossa kaikilla 

on hyvä ja hauska olla. 

 

Perustamistilaisuudessa oli mukana myös Suomen 

Leojen hallituksen edustaja Clara Nilsson joka jakoi 

neuvoja uudelle klubille. Yhdessä oloa jatkettiin usean 

tunnin ajan, jonka aikana tutustuttiin toisiinsa laulujen ja 

leikkien sekä erilaisten toimintojen merkeissä Claran 

johdolla. 

 

Aktiivisuuttaan uusi Leo-klubi osoitti heti 

parustamisensa jälkeen, kun alettiin suunnitella 

Pyhäinpäivän tapahtumaa Hyvänmielen päivän 

merkeissä. Se toteutui Mustasaaren hautausmaan 

portilla, kun haudoilla kävijöille tarjottiin lämmintä 

mehua n 50 litraan (kummiklubin soppatykistä) ja itse 

leivottuja pipareita. 

 

  

V 

Kuva Risto Soini 

Kuva Risto Soini 

Kuva Risto Soini 
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 Lumilapioiden luovutus 
Markku Ojala 

sojoen kotihoidon henkilökunta Satu Akselin ideoimana lähestyi LC Isojoen presidentti Ari Kuusimäkeä 

kirjeellä.  

 

”Teemme työtämme koko Isojoen pitäjän alueella. Käymme 

hoitamassa ja auttamassa ikäihmisiä heidän kodeissaan. 

Työmme on hyvin palkitsevaa, arvokasta ja tärkeää. 

Tavoitteena on, että vanhus pystyisi asumaan omassa 

kodissaan mahdollisimman pitkään.  

Nyt on syksy käsillä ja talvi lähestyy huonoine keleineen sekä 

räntä- ja lumisateineen. Tämä asia tuo murheen mieliimme, 

nimittäin talvisen aurauksen. Tämä aiheuttaa pelkoa ja huolta, 

että jäämme kiinni autollamme, jos teitä tai pihoja ei ole vielä 

ehditty auraamaan. 

Tämän asian johdosta teemme teille nöyrimmän pyynnön 

teille, jos te LC Isojoki voisitte lahjoittaa lumilapiot 

kotihoidon työntekijöiden autoihin.” 

 

Lokakuun klubikokouksessa LC Isojoki teki yksimielisen 

päätöksen hankkia kotihoidon henkilökunnalle 20 kpl 

lumilapioita. Henkilökunnan valitsemat punaiset lumilapiot 

luovutettiin 4.11.2016. 

 

 

 

 

 

 
 Saumassa sen salaisuus 
Ari Korpela 

C Kauhajoki/Aro järjesti parin vuoden tauon jälkeen perinteisen Kauhajoki CarShow –autonäyttelyn 

1.10.2016. Näyttely oli monipuolinen autoalan tapahtuma, jonka järjestelytoimikunnan puheenjohtajana 

toimi LC Kauhajoki/Aron tiedotussihteeri Ari Korpela. Ajoneuvot vastaanotettiin leijonien toimesta 

perjantaina 30.9. ja näyttely oli avoinna yleisölle lauantaina 1.10. klo 10.00-17.00. Tapahtuman vetonaulana oli 

kauniiden tyttöjen Pin-Up –kisa 1950-luvun tyyliin, “saumassa sen salaisuus”. Tapahtumassa palkittiin luokittain 

kolme parasta sekä yleisön suosikki. Pin-Up –kisan voitti Erika Immonen, perintöprinsessoinaan Anne 

Kynnysmaa ja Ulla Mustonen. Ohessa tulokset. Onnea voittajille ja kiitos näytteilleasettajille! 

  

I 

L 

LC Isojoen presidentti Ari Kuusimäki luovuttaa 

lumilapiot kotihoidon vs. esimiehelle Elina 

Kytömäelle. Mukana luovutustilaisuudessa 

myös tiedotussihteeri Esa Lehtimäki, 

kotihoidosta Pirjo Haapalaakso, Heli Niemi ja 

Satu Akseli. 

Autot - tuning Moottoripyörät    

1. Lasse Korpela Nissan Skyline Difting 1. Matti Huhtikangas Revago Rf 1 Gtr

2. Antti Vainionpää BMW 316  2. Marko Isomäki Harley Davidson Soft thail

3. Jaakko Rinta-Pukkila Opel GT 3. Mikko Markkila Harley Harley Davidson Chopper 

      

American car    Mopot    

1. Taisto Holli Chevrolet Corvette  1. Olli Koskela PV Suzuki  

2. Marion Pohto-Hautamäki Ford Mustang  2. Veli-Pekka koskela Pappa-Tunturi   

3. Jarmo Viertola Cadillac Fleetwood  3. Henrik Koivisto Hot -Rod (omavalmiste) 

      

Klassikot    Peoples choice (yleisön suosikki)

1. Tuomo Juupaluoma Opel Manta by Rothmans 1. Lasse Korpela Nissan Skyline Difting

2. Jaakko Rinta-Pukkila Opel GT  

3. Pasi Mattila Buick Centurion  
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 Punainen Sulka -huutokauppa 
Raimo Rajala 

C Nurmo aloitti näkyvästi Punainen Sulkakampanjansa järjestämällä huutokaupan Seinäjoki Areenalla 

Hyvän päivän tapahtumana lauantaina 8.10.2016. 

Ilkka-lehti oli näkyvästi mukana tuomalla esiin valtakunnallisen Punainen Sulka -kampanjan sisältöä ja 

tavoitteita. Piirin edustajana Matti-Pekka Mäkelä ja LC Nurmon edustajina Pentti Huotari ja Raimo Rajala 

kertoivat projektin toteutuksesta ja avustuskohteista sekä myös huutokaupan tavoitteesta.  

Yksityiset ja yritykset osallistuivat huutokauppaan lahjoittamalla runsaasti sekä uutta että vanhaa tavaraa. 

Huutokaupan vetonaulana oli käytetty auto Fiat Punto vm 2003 ja uudet talvirenkaat huutajan valinnan mukaan. 

Lisäksi liikkeet lahjoittivat runsaasti uutta tavaraa mm. polkupyörän, urheiluvarusteita ja -vaatteita, erilaisia 

keittiötarvikkeita, kahvinkeittimiä jne. Runsaasti vanhaa tavaraa kerääntyi myyntiin myös klubiveljien ja 

yksityisten lahjoittamana mm. tauluja, monenlaista käyttötavaraa ja antiikkiakin.     

 Klubin presidentti Kari Takaneva, Punainen Sulka koordinaattori Pentti Huotari, joka teki suuren työn tapahtuman 

onnistumiseksi, olivat tyytyväisiä huutokaupan lopputulokseen. 

 Huutokaupan meklarina toimi Kari Salovaara tunnetulla meklarin kokemuksellaan.   

 LC Nurmo sai tapahtumalla kerättyä tavoitteestaan lähes puolet. Ensi vuoden puolelle klubilla on vielä 

suunnitteilla järjestää konsertti LC 100-vuotta ja Punainen Sulka -keräyksen merkeissä.  

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heijastin heilumaan Kauhajoella 
Ari Korpela 

C Kauhajoki/Aro tempaisi Kauhajoen keskustan kauppaliikkeiden edustoilla ja kävelyteillä jakamalla 

heijastimia ihmisille, joilla ei niitä vielä ollut käytössään. Lahjoitukseen liittyi ystävällinen kehoitus tulla 

nähdyksi näin pimeänä aikana. Heijastimia jaettiin 420 kpl. Lahjoituksen takana olivat POP-Pankki, IKH, 

Nordea, Fennia ja Lähi-Tapiola. 

 

L 

L 

Kuvassa vasemmalta oikealle Stefan Weckström(pres.), 

Aarne Ketola, Ari Korpela (tied.siht.)Timo 

Kulmala(siht.) Vesa Malkamäki ja Aatos Ilomäki. 

Kuva Tuomas Koivuniemi 
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 Icehearts-kasvattaja 
Anita Perkka 

cehearts-kasvattaja sitoutuu pitkäkestoisesti lapsen elämään, ja niin on sitoutunut myös Mikko Vainionpää. 

Hänellä on Seinäjoelta ja sen ympäristöstä koostuva poikaryhmä, jonka vetämistä hän aikoo jatkaa niin kauan, 

että pojat täyttävät 18 vuotta. 

LC Nurmo/Valakiat on nurmolainen naisleijonaklubi, joka kymmenvuotisen toimintansa aikana on kerännyt 

varoja ja lahjoittanut ne erilaisiin nuoriso- ja vanhuskohteisiin. Icehearts-ryhmä on nyt lahjoituksen kohteena, 

koska toimintamalli teki klubilaisiin vahvan vaikutuksen. ”Vaikutuimme Mikon pitkäaikaisesta ja vahvasta 

sitoutumisesta tähän ryhmään ja halusimme tukea taloudellisesti poikia osallistumaan salibandyn lisäksi muihinkin 

liikuntatapahtumiin” kertoo klubin presidentti Pirkko Ketonen. ”Klubillamme on kummilapsi Sri Lankassa. 

Maksamme hänen koulukulunsa. Tämä Icehearts-toiminnan tukeminen on sopiva paikallisten lasten hyväksi tehty 

lahjoitus” lisää klubin sihteeri Anita Perkka. 

Lahjoitusta olivat Iceheartsista vastaanottamassa Mikko 

Vainionpää sekä ryhmään kuuluva Johannes Honkonen. 

Johannes on tullut ryhmään syksyllä 2013. Mikko selvittää 

toiminnan tavoitteita:”Luonnollisesti toivomme, että myös 

koulunkäynti sujuisi paremmin”.  ”Mukavin kouluaine on 

puukäsityöt. Minulla on parhaillaan tekeillä bassovahvistin” 

kertoo Johannes. 

Mikko selventää ryhmän muodostumista:”Ryhmään ohjataan 

poikia päiväkodin, koulun ja lastensuojelun kautta. Kun 

uusia poikia tulee, kaikki otetaan kavereiksi”. s Mikon ja 

Johanneksen lämpimät välit huomaa myös 

keskustelutuokiomme aikana. Tällä hetkellä ryhmässä on 18 

poikaa. 

Mikko Vainionpää kiitti lahjoituksesta ja kertoi, että he 

voisivat tällä rahalla tehdä esimerkiksi laivaristeilyn ja 

yöretkiä, käydä elokuvissa ja uimassa. 

 

  

 Konsertti Lakeuden Ristissä 
Juha Polvi 

C Seinäjoki järjesti yhdessä Seinäjoen alueseurakunnan kanssa hyväntekeväisyyskonsertin Lakeuden 

Ristissä sunnuntaina 6.11. Paikalla oli tuhatkunta henkilöä. Vaikka väkeä oli paljon, niin tuotto jäi  

odotettua pienemmäksi. 

Esiintymässä oli nuorista tytöistä koostuva seurakunnan 

Solina-kuoro, jossa on runsaat 150 laulajaa. Kuorolaiset 

ovat iältään 6-12 vuotiaita. Kuorolaisten ilo ei voi olla 

välittymättä kuuljoille. Kuulijat ovat esimerkiksi antaneet 

seuraava palautetta: ”Solinan myötä taivasasiat on tulleet 

lähemmäksi ja ymmärrettävämmiksi.”  

 

Puheista vastasivat ministeri Risikko ja kirkkoherra Jukka 

Salo. 

  

I 

L 

Kuvassa oikealta: lion Pirkko Ketonen, Johannes 

Honkonen, Mikko Vainionpää ja lion Anita Perkka. 

Kuva Anita Perkka 

Kuvassa etupenkillä presidenttimme Reijo Niemelä, ministeri 

Paula Risikko ja kirkkoherra Jukka Salo. Kuva Juha Polvi 
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 LC Vaasa/Meri 35-vuotta 
Kari Laaksoharju 

C Vaasa/Meren 35-vuotisjuhlat pidettiin hotelli Centralissa, Vaasassa 19.11.2016. Juhla-ilta sujui 

mukavissa merkeissä. Tunnelma oli välillä kuin italialaisissä häissä. Perustajajäsenet palkittiin 35–

vuotismerkillä. Veli Göran Ekmania muistettiin lähes 55 leijonavuodesta pienoispatsaalla, jossa aiheena on 

on isoharjaksinen leijona. Klubiimme vastaanotettiin juhlallisesti uusi veli, Pentti Mäenpää Liisa-ladynsä kanssa. 

Juhlan järjestämiseen kovasti töitä tehnyt veli Risto Soini hoiti juhlassa hienosti seremoniamestarin hommat.  

Juhani Luopajärvi esitti tunteikkaan historiikin ja yllätti juhlakansan myös laululla osoittaen mahtavaa 

heittäytymistä. 

Heikki Loukola esitti pari pohojalaasta laulua ”koreokrafian” kera ”Häjy”-

Heikin laulu ei jättänyt ketään kylmäksi. 

 

Toinen varapiirikuvernööri, Annukka Laurila valotti juhlapuheessaan 

lionsliikkeen nykytilaa, jonka jälkeen Susanna Stark lauloi Ilpo Karisen 

säestämänä kolme ranskalaista laulua. Todisteena Lions-liikkeen jatkuvuudesta 

Leo-presidentti Elina Laakso kertoi uuden Leo-klubin, Leo Club Vaasan 

perustamisesta. 

 

Lopuksi tietysti tanssittiin. Tanssit tahditti Susanna Stark ja Ilpo Karisen 

Salonkiyhtye.  

 

Klubimme osoitti juhlassa sen, että tunnemme voimakasta 

yhteenkuuluvaisuutta ja osaamme pitää aidosti hauskaa. Ladyt olivat nättejä ja 

veljet komeita. Kyllä tälläisen yhteisön presidenttinä on kiva olla. 

 

 

 

 

 

 Joulutunnelmaa opiskelijoille 
Timo Sysilampi 

C Seinäjoki/Kampus suunnitteli joulukuun kuukausitapaamisessaan aktiviteetin, jolla Seinäjoen 

Ammattikorkeakoulussa opiskeleville nuorille, jotka viettävät joulun opiskelupaikkakunnillaan, jaetaan 

joulukoristeita muistuttamaan joulun sanomasta.  

 

Klubi sai äkkiä kerätyksi kolme pahvilaatikollista 

joululiinoja, kynttelikköjä ja joulukoristeita, jotka 

käytiin klubin presidentin toimesta lahjoittamassa 

koulun korkeakoulupastori Aila Orsilalle. Aila 

kertoi varsinkin kansainvälisten opiskelijoiden 

arvostavan kaikkea jouluun liittyvää suomalaista 

tapaa ja heidän ottavan mielellään vastaan sellaista 

tavaraa, jota voidaan korvauksetta jakaa eteenpäin. 

Ailallakin on siis selvästi oikeaa leijonahenkeä. 

 

L 

L 

Göran Ekman. Kuva Raimo 

Sillanpää 

Kuvassa klubin presidentti Asmo Myllyaho 

luovuttamassa lahjoituksen korkeakoulupastori 

Aila Orsilalle. Kuva Timo Sysilampi 
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 LC Lehtimäen miehet lauloivat taas joulua 
Heikki Honkola 

C Lehtimäen tiernapojat tekivät tänäkin vuonna melkoisen joulunalusurakan: yhteensä kymmenen 

esiintymisen sarjan. Esiintymisistä osa oli ilmaisia palveluaktiviteettejä ja osassa oli hattu kiertämässä 

hyväntekeväisyyttä varten.  

Ryhmässä esiintyivät säestäjä Jaakko Kärki, mänkin eli 

tähtipojan roolia vetänyt Hannu Yli-Hynnilä, Herodes Jari 

Mäenpää, murjaanien kuningas Veli-Matti Keski-Nikkola sekä 

Knihti Heikki Honkola. Esitystä oli hiottu ja toteutettu kaikkiaan 

jo kolmena edellisvuotena ja lauluosuudetkin olivat suurelta 

osalta moniäänisiä.   

Klubin omalla toiminta-alueella käytiin Lehtimäen 

Joulunavauksessa, vanhainkoti Wilhelmiinassa, hoitokoti 

Helmiinassa, hoitokoti Rantakaislassa, Ravintola Kalossin 

"Kauneimpien Joululaulujen" illassa, Lehtimäen 

toimintakeskuksen markkinoilla, Pohjois-Lehtimäen kylien 

joulutapahtumassa ja Lehtimäen erityiskansanopiston 

opiskelijatilaisuudessa. Lisäksi käytiin kaksi kertaa Alajärven 

keskustassa: hoitokoti Sateenkaaressa, sekä 

asumispalveluyksikkö Kultakämmenessä omaisten päivän 

juhlassa.  

 

Viimeinen esiintyminen Alajärvellä oli täydelle salille. 

- Vaatii tämä toki vaivannäköä, sekä joustoa kotiväeltä, eikä 

kulkeminenkaan ole ilmaista, mutta saa tästä itselle hyvää 

joulumieltä, ja samalla tulee ylläpidettyä perinnettä, totesivat 

samaansa erinomaiseen palautteeseen tyytyväiset miehet. 

Roudareina ja avustajina puvustuksessa ja manageroinnissa 

toimivat rakkaat puolisot. Nähtäväksi jää, toteutuuko kiertue 

myös ensi vuonna, jolloin aktiviteetti olisi jatkunut puoli 

vuosikymmentä. 

 

 

 

 

 

 Jussit-kuoron joulukonsertti 
Ari Korpela 

C Kauhajoki/Aro järjesti joulukonsertin Kauhajoen kirkossa 16.12. klo 18:30. Konsertissa esiintyi Etelä-

Pohjanmaan mieslaulajat - Jussit. Konsertti liittyi osana Punainen-Sulka keräykseen. Väkeä oli mukavasti 

liikkeellä,ja näin myös tuottoa tuli aktiviteetista. 

Klubimme toivottaa kaikille Hyvää joulua ja aktiivista uutta 

vuotta-2017! 

 

 

 

 

 

  

L 

L 

Säestäjä Jaakko Kärki ja mänkki eli tähtipoika 

Hannu Yli-Hynnilä. Kuva Riitta Mäenpää 

Herodes Jari Mäenpää, murjaanien kuningas 

Veli-Matti Keski-Nikkola sekä Knihti Heikki 

Honkola. Kuva Riitta Mäenpää 

Etelä-Pohjanmaan mieslaulajat –Jussit esiintyi Kauhajoen 

kirkossa 16.12. Kuva Ari Korpela 
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 Ylihärmän ladyt palkittiin vapaaehtoistyöstä 
Simo Perämäki 

ienkoti Sointulassa Ylihärmässä vietettiin 18. tammikuuta juhlahetkeä, jossa kuntayhtymä Kaksineuvoinen 

palkitsi Lions Club Ylihärmän ladyt jo viidettä vuotta jatkuneesta vapaaehtoistyöstä. Vuokko Kujanpään 

johdolla ladyt ovat järjestäneet Sointulassa askartelua, liikuntaa, yhteislaulua ja viihteellistä ohjelmaa. 

Kuntayhtymä 

Kaksineuvoisen 

kehittämispäällikkö Pirjo 

Heino kiitteli ladyja 

arvokkaasta 

vapaaehtoistyöstä 

Sointulan asukkaiden 

hyväksi. Hän luovutti 

kunniakirjan ja 200 euron 

shekin Ylihärmän ladyille. 

He käyttävät rahan 

paikkakunnan nuorison 

hyväksi. Sointula sai 

kiertopalkinnon vuodeksi 

haltuunsa hyvästä 

yhteistyöstä. 

 

 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen hallituksen puheenjohtaja Harri Ojanperä toi tervehdyksen ja kiitokset 

suuriarvoisesta toiminnasta. Pienkoti Sointulan vastaava sairaanhoitaja Anne Nokia esitti henkilökunnan kiitokset 

pitkään jatkuneesta yhteistyöstä. 

 

 LC Nurmo/Valakiat - Rauhanjulistestipendi 
Kerttu Veikkola ja Anita Perkka 

C Nurmo/Valakiat lahjoitti Viivi Nurmelalle stipendin kuukausikokouksessaan 6.2.2017. Hän tuli jaetulle 

kolmannelle sijalle F-piirin Rauhanjulistekilpailussa. Klubin presidentti Pirkko Ketonen ojensi stipendin 

Viiville. Viivi Nurmela on Pajuluoman koulun oppilas. Pajuluoman koulussa on 13 luokkaa. Oppilaita on 

275, luokanopettajia on 13 ja lisäksi kaksi erityisopettajaa ja avustajia. Koulun lisäksi Pajuluoman palvelutalossa 

toimii päiväkoti, neuvola, nuorisotilat, seurakunnantilat sekä tilat koululaisten iltapäivätoiminnalle. Viivi Nurmela 

on klubimme kautta ensimmäinen, joka on sijoittunut kilpailussa kolmen parhaan joukkoon. Juhlassa ja 

kokouksessamme oli mukana myös lohkon pj Matti Heikkilä, jota klubi muisti lämpimillä Jussi-sukilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P 

L 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen palkitsemistilaisuuteen osallistuneet Lions Club 

Ylihärmän ladyt yhteiskuvassa. Kuva Markku Mäkelä 

Klubin presidentti Pirkko Ketonen 

ojensi stipendin Viivi Nurmelalle. 

Kuva Kerttu Veikkola 

Lohkon pj Matti Heikkilää 

muistettiin lämpimillä Jussi-sukilla. 

Kuva Anita Perkka 
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 LC Ähtäri/Ouluvesi 40 vuoden taival 
Ari Niemi 

C Ähtäri/Ouluvesi juhlisti 40 vuoden mittaista taivaltaan hotelli Mesikämmenessä lauantaina 21. 

tammikuuta 2017.  Noin kuudenkymmenen juhlavieraan joukossa oli leijonia ja ladyja Hämeenlinnasta, 

Janakkalasta, Kauhavalta, Lapualta, Parolasta, Alavudelta, Töysästä ja tietenkin oman klubin väkeä 

Ähtäristä. 

Juhlapuhujana paikalla oli lionsliiton entinen 

puheenjohtaja Lauri Vainio (Hämeenlinna/ 

Birger). Yhteisöllisyyttä ja me-henkeä 

käsitelleen puheen jälkeen oli vuorossa 

ansiomerkkien jako.  

Klubi sai historiansa toisen ritarin, kun F-piirin 

ARS -toimikunnan puheenjohtaja Risto Uitto 

löi ritariksi Ari Niemen (puoliso Hilkka 

Kuoppala-Niemi).   

 

Juhlallisen seremonian jälkeen piirikuvernööri 

Jarmo Hietala jatkoi palkitsemisia luovuttaen 

perustajajäsenille puolisoineen 40-vuotis 

ansiomerkit.   

 

Klubissa toimii edelleen viisi perustajajäsentä; 

Aarre Collin (puoliso Saara), Aarne Kalliomäki 

(Aino), Heikki Komonen (Katariina), Sakari 

Pohjola (Raija) ja Arvo Rantala (Pirkko).  

Ladytoiminnasta palkittiin Irma Kätkytniemi 

lady ansiomitalilla.  Ansiokkaasta 

lionspalvelusta palkittiin Harri Asiala yhden 

ruusukkeen ansiomitalilla.  

Hyvin nautitun illallisen ja muun ohjelman 

lomassa järjestettiin arpajaiset, joiden tuotto 

ohjataan suoraan ähtäriläisten nuorten hyväksi.   

 

Ja kun illan varsinainen käsikirjoitus oli saatu 

päätepisteeseen, alkoivat kaiken kansan 

Punainen Sulka-tanssit.  Tansseja tahditti 

vankkaan tyyliinsä paikallinen kokoonpano 

Free Shake.  Tanssien lipputulot  menevät 

lyhentämättöminä Punainen Sulka – kampanjan 

hyväksi.   

 

 

 

 

  

L 

Klubi sai historiansa toisen lionsritarin kun F-piirin ARS-

toimikunnan puheenjohtaja Risto Uitto löi Ari Niemen ritariksi.  

Taustalla ritarin puoliso lady Hilkka Kuoppala-Niemi.  Airueina 

toimivat klubiveljet Jari-Matti Niemi ja Paavo Rantala. 

40-vuotiaan klubin toiminnassa on mukana edelleen viisi 

perustajäsentä; Sakari Pohjola, Aarre Collin, Heikki Komonen, 

Aarne Kalliomäki ja Arvo Rantala. 
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 Ruokapussillinen jouluiloa 
Riitta Koski 

aasalainen Karin  Äijö ei voi vain  voivotellen  kulkea kodittomaksi jääneen, nälkäisen tai yksinäisen 

lähimmäisen ohi. Hän on oppinut pyytämään sieltä missä on liikaa ja antamaan niille , joilla ei ole. 

Ensimmäisen kerran tähän keräystapaan hän tutustui ollessaan opiskeluaikanaan Englannin 

Portsmouthissa. Kauhajoella ja Jyväskylässä Leo-toiminnassa mukana olleena hän osallistui sikäläisen Leo-klubin 

kanssa Lionsien jouluruokakeräykseen: Postilaatikoihin oli jaettu tieto, milloin kerääjät kiersivät ovelta ovelle. 

Kuiva muona lajiteltiin varastoon ja jaettiin ennen joulua. 

Nämä opit tulivat hänen mieleensä vasta sitten kun tiiviit työvuodet ja lapsiperheen hektisin arki olivat ohi ja 

sairaudet veivät häneltä  tällä vuosikymmenellä työkyvyn. 

Äijö keräsi vähitellen noin 40 hengen vapaaehtoisjoukon, jolle joulu tulee nykyisin vasta sitten, kun he ovat 

saaneet auttaa muita.  Joulun alla Karin Äijö organisoi tämän tehokkaan tiimin kanssa ruokapussikeräyksen  nyt jo 

seitsemättä kertaa. 

Syksyllä LC Vaasa/Familyyn liittynyt Äijö toi tullessaan tämän keräyksen Lions-toiminnan piiriin. 

Keräys otettiin klubin aktiviteetiksi ja klubilaiset olivat mukana koko ajan. 

Palosaaren seurakuntasali täyttyi, kuten ennenkin,  kahden päivän ajaksi ruuasta, jota yksityiset ja yritykset 

lahjoittivat.  Yksityiset toivat lahjapusseja keräyspaikalle ja lahjoittivat ruokaa myös parissa vaasalaismarketissa. 

Yrityksiltä tuli  kerrallaan suuria laatikollisia riisiä, puurojauhoja, kahvia, rusinoita, luumuja ja suklaata. 

Keskimäärin  30 euron arvoinen ruokapussi, muutama joulupaketissa oleva joululahja  ja moneen pussiin lisäksi 

myös ruokalahjakortti jaettiin noin  kolmeen sataan vaasalaisperheeseen. 

Äijö keräsi lahjoitusten saajien osoitteet  syksyn aikana facebookinsa kautta.  Suuri osa oli uusia vaikeuksiin 

joutuneita lapsiperheitä. 

 Aikaisempina vuosina joulun ruoka-apua saaneista monet saavat jo nyt ruokaa säännöllisesti. Äijö on ollut 

järjestämässä Vaasan Lähimmäisyhdistyksen kautta kauppojen vanhentumassa olevien ruokienjakelua.  Äijön 

mukaan suurimmat vaasalaiskaupat eivät enää heitä hyvää ruokaa pois, sillä yli 60 vapaaehtoista on jo lähes neljän 

vuoden ajan kerännyt päivittäin viimeisen päiväyksen ruuat Vaasan alueen noin 40 kaupasta. Vapaaehtoiset 

jakavat nämä ruuat saman tien oman alueensa ruoka-apua tarvitseville. Äijö on yhä itsekin vuorollaan mukana  

jakelutyössä. Äijö korostaa, että ruoka-avussa on olennaista , että tuttu ihminen käy ovella tervehtimässä. 

”Lähimmäisenrakkaus on ruokaakin tärkeämpää.” 

Äijö muistuttaa, että ruokajonot eivät ole lasten tai vanhusten paikkoja. Avun pitää tulla kotiin. Hän on huolissaan 

siitä, että apua tarvitsevat vanhukset jäävät liian usein löytämättä. 

 

  

V 

Leona Portsmouthissa ollut Karin 

Äijö sai kipinän joulun 

ruokapussikeräykseen. Tänä vuonna 

keräys järjestettiin LC 

Vaasa/Familyn kanssa. Klubin 

presidentti Kirsti Ala-Kutsi  

hämmästeli rutinoituneen 

vapaaehtoisjoukon työtä. 

Karin Äijö ei voi kulkea 

vaikeuksiin joutuneen ohi, vaan 

lähtee usein  jääräpäisesti ja 

rohkeasti ottamaan yhteyksiä ja 

keräämään tavaraa, ruokaa. 

Leijonat Kirsti Ala-Kutsi ja Vesa Suutari  täyttivät 

pusseja. 
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 Kiireinen joulukuu LC Soinilla 
Jussi Paarvala 

Joulukuu on perinteisesti kiireistä aikaa LC Soinin toiminnassa. Syksyn aikana valmistetut ja kuivatut 

jätkänkynttilät markkinoitiin yrityksille, nytkin yli 60 kynttilää. Soinin keskustassa tapahtunut kynttilöiden poltto 

ja siivous tapahtui 5. joulukuuta. 

          

Hyvä Joulumieli -keräys suoritettiin perinteiseen tapaan, nyt kuudetta vuotta. Tulos oli edellisen vuoden tapaan 

hyvä ja Soinin sosiaalitoimistolle luovutettiin kymmenen kappaletta 100 euron shekkejä luovutettavaksi 

lapsiperheille tuomaan jouluiloa. 

   

Joulukuussa osallistuttiin Wanhan Ajan Joulumarkkinoille kuusia ja jätkänkynttilöitä myyden. 

Joulukuun kuukausikokouksessa syötiin yhteinen joulupuuro rusinakiisselin kanssa. Lion Kalevi Laitila oli 

valmistanut erinomaisen maistuvan puuron ja sopan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LC Seinäjoki/Aalto -  joulumyyjäiset 
Arja Kanto 

C Seinäjoki/Aalto järjesti joulumyyjäiset Seinäjoen Torikeskuksessa 10. ja 11. joulukuuta. 

Pöydässämme oli runsaasti jouluisina myyjäistuotteina mm. leipomuksia, Lion-kortteja, kuivattuja yrttejä 

ym, 

Arpajaisemme tarjosi jälleen hienoja palkintoja. Pääpalkintoina voitettiin 

LC Seinäjoki/Aallon jäsenten taiteilemia  tauluja;  Ritva Poikolaiselta, 

Sirpa Strömiltä sekä Anni Ahokkaalta, yhteensä 5 kpl. 

Myyjäiset on lisäksi hieno tilaisuus keskustella ihmisten kanssa ja kertoa 

Lion-toiminnasta. Jaoimme lisäksi kirjallista materiaalia Lion-toiminnasta.  

Iloisena yllätyksenä myyjäispöydän takana nähtiin myös 1. 

varapiirikuvernööri Jaakko Passinen. 

Seinäjoen Torikeskuksen edustajan mukaan tapahtuman aikana 

torikeskuksen ovilaskuri oli rekisteröinyt   

yhteensä noin 18 000 kävijää.    

L 

Sytytys Soinin liikekeskuksen edessä. Kuva 

Jussi Paarvala 

Klubin rahastonhoitaja Kalevi Saarinen (vas), Teija 

Takala Soinin sosiaalitoimistosta. Kuva Jussi Paarvala 

LC Seinäjoki/Aallon edustajia joulumyyjäisissä. Vasemmalta 

lukien Tuulikki Martikkala, Kirsi Ijäs-Lähteenmäki, 1. 

varapiirikuvernööri Jaakko Passinen, Riitta Iso-Koivisto ja Ritva 

Poikolainen. Kuva Arja Kanto 
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 Lucia-äänestys 2016 
Aino Nevala 

C Jalasjärvi/Liisat jakoi taas kerran Lucia-äänestyksestä kertyneet varat Jalasjärven lasten ja nuorten 

harrastustoiminnan tukemiseen 11:lle eri toimijalle. Toimijat valikoituvat sen mukaan, mitä Lucia-

ehdokkaat itse harrastavat tai keille he haluavat muuten avun suunnata. Tukea jaettiin 4000 euroa. Lucia-

äänestys on aloitettu LC Liisojen toisena toimintavuotena 2001, joten 

lahjoitettavaa on kertynyt melkoisesti vuosien varrella. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Veteraaneille sata paria villasukkia 
Riitta Koski 

ulikki Hissa on viime vuosien aikana kutonut noin 800 paria villasukkia, joista suurin osa on lahjoitettu 

hyväntekeväisyyteen.  

Noin vuosi sitten Lions Club Vaasa/Familyn jäsen Aulikki Hissa ehdotti, että klubi ottaa Suomen 

itsenäisyyden juhlavuoden aktiviteetiksi  sinivalkoiset sukat, jotka lahjoitetaan vaasalaisille sotaveteraaneille.  Hän 

halusi, että sinivalkoisia sukkia myös 

myydään ja tuotto käytetään myöhemmin 

päätettävään kohteeseen. 

Osat jakautuivat niin, että klubi osti langat ja  

Aulikki kutoi. 

Ensimmäiset sukat sotaveteraaneille 

lahjoitettiin helmikuun alussa klubin 

järjestämässä hyväntekeväisyyskonsertissa. 

Konsertilla kerättiin rahaa klubin 

pääaktiviteetille vaasalaisten nuorten hyvien 

elämäntapojen edistämiseen. Tuohon Anne 

Mattilan konserttiin kutsuttiin 

sotaveteraaneja. Konsertin jälkeen muutamat 

veteraanit saivat sukkansa sotaveteraanien 

toimistolla ja loput noin  80 paria lähetettiin 

pari viikkoa myöhemmin postitse. 

Näitä Aulikin tekemiä villasukkia on myyty 

joitakin pareja suoraan klubista. Lisäksi 

vaasalainen koululuokka kauppasi  40 paria.  

Luokka keräsi näin varoja Englantiin 

tehtävään leirikoulumatkaan. Projekti ei ole 

vielä ohi, sillä Aulikki on luvannut kutoa 

vielä juhlavuoden villasukkia klubin kautta myytäväksi. Klubi on saanut olla mukana lahjoittamassa Aulikin 

kutomia sukkia aiemminkin. Pari vuotta sitten hän teki 250 paria villasukkia ja 50 paria ranteenlämmittimiä 

Vaasan kaupunginsairaalan pitkäaikaispotilaille. 

  

L 

A 

LC Jalasjärvi/Liisat järjesti Lucia 

äänestyksen jo 16. kerran. Kuva lion 

Jaana Kuusinen 

Aulikki Hissa Lions Club Vaasa/Familystä antoi tekemänsä 

villasukat veteraanitoimistolla Aatto Mukarille, Yrjö Savolalle ja 

Iisakki Saarnistolle. Kuva: Reijo Koski 
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 Hopeinen värisuora Lapualle  
Reino Niskanen 

ielä muistellaan viime syksyistä SM lions-suunnistusta. Kauniina elokuisena lauantaipäivänä Lapualta 

lähti suunnistusporukka Ilmajoen Santavuorella järjestettyihin Rotary/Lions SM-suunnistuskilpailuihin.  

Järjestelyistä vastasi Ilmajoen Rotary/Lionsklubit. Ratamestarina toimi esimerkillisesti rotari Aulis 

Hahtola. Muista järjestelyistä vastasi lion Martti Koivunen. 

Maasto oli haasteellinen polkuja  ja korkeuskäyriä huomioiden. 

Ratojen pituudet olivat meille leijonille sopivat. Lapualta lähti 

kolme veljeä mitalin toivossa. Toive toteutui hyvin.  

LC Lapuan Risto Pihlajamäki saavutti H50 hopeamitalin, LC 

Lapuan Ilpo Pajula H65 hopeamitalin ja  

LC Lapua/Simpsiön Reino Niskanen H70 hopeamitalin. LC 

Kankaanpää lupautui järjestämään seuraavat kisat vuonna 2017. 

Nyt odottelemme kisakutsua.  

 

 
 

 
 LC Kauhajoki/Aro -nappulahiihdot 2017 
Ari Korpela 

C Kauhajoki/Aro järjesti perinteiset nappulahiihdot Sotka-rinteiden maastossa. Osanottajia oli entiseen 

tapaan runsaasti. Tänäkin vuonna noin 70. Peräti 14 osanottajaa oli kuusivuotiaiden tyttöjen sarjassa. 

Kahdeksanvuotiaiden tyttöjen ja poikien sarjassa oli molemmissa lähes kymmenen kisaajaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

L 

4v 1. Nelli Tulensalo  2. Fanni Kiukkonen  3. Verna Hakamaa    4. Sara Alahonko    5. Tilma Oja-Nisula 6. Martta Rajamäki  

6v 1. Nella Rintaluoma 2. Vilma Hakamaa    3. Pinja Kuoppala   4. Aada Kallio-Kokko 5. Elli Loukko      6. Vilma Samppala   7. Veera Laitakari  

8. Henni Rintaluoma 9. Kerttu Kujala    10. Olivia Marttunen 11. Fanny Huhtasaari 12. Neea Varsamäki   13. Lilli Tulensalo  14. Mira Laitamäki   

8v 1. Emmi-Veera Kivilahti               2. Hilla Nousiainen 3. Vilma Pentilä    4. Alisa Varamäki   5. Jemina Toiviainen 6. Charlotta Marttunen                7. Olivia Hautamäki 

8. Veera Koivisto   9. Veera Koivumäki  10. Reea Latva-Panula

10v 1. Julia-Eveliina Kivilahti 2. Saana Kuoppala   3. Annika Ekola     4. Petra Laitamäki  

12v 1. Siiri Leppäharju 2. Saana Tolvanen   3. Emma Varsamäki   

14v 1. Sofia Kallio-Kokko   2. Siiri Peura      3. Josefiina Turunen 4. Heini Tolvanen   

16v 1. Annika Tunturi   2. Eveliina Turunen 

4v 1. Olli Tolvanen    2. Aapo Samppala    3. Kaapo Kreko      

6v 1. Viljo Oja-Nisula 2. Vilho Varamäki   3. Akseli Ketola    4. Niilo Osmo       5. Vilho Pentilä    6. Santeri Hautamäki

8v 1. Elmeri Turunen   2. Jussi Niemelä    3. Leevi Kiukkonen  4. Sameli Kohtanen  5. Nuutti Kreko     6. Oskari Tella     7. Aatu Kreko       

8. Pyry Leppinen    9. Onni Huhtasaari  

10v 1. Lauri Peura      2. Otto Niemelä     3. Verneri Turunen  4. Niilo Oja-Nisula 

12v 1. Matias Leppäharju 2. Eemeli Kallio-Kokko 3. Yli-Rahnasto     

14v 1. Saku Jaakkola    2. Antti Ekola      

POJAT

TYTÖT

TULOKSET

Lähtöä odotellessa. Kuva Ari Korpela 

Vasemmalta Ilpo Pajula, Risto Pihlajamäki ja 

Reino Niskanen. Kuva Teemu Pihlajamäki 
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 Keilamestaruuskisat Vaasassa 
Juha Valtari 

iiri 107-F II-alueen lohko 2 keilamestaruuskisat käytiin Wasa CinemaBowlingin keilaradoilla 22.2.2017. 

Kisaan osallistui keilaajia LC Ylistaron, LC Isokyrön ja LC Vähäkyrön klubeista. Osallistujina oli 27 

innokasta keilaajaa. Kisat käytiin seitsemällä radalla ja joukkueessa laskettiin kahden parhaan sarjan tulos 

yhteen. Kiertopalkinto matkasi jälleen LC Ylistaroon. 

 

Kolme parasta kierrosta heittäneet: 

1. Ahti Ekoluoma 166 

2. Kari Hemminki 151 

3. Antti Pohtola  150 

 

Joukkuetulokset: 

1.  LC Ylistaro 582  

Ahti Ekoluoma 311, Antti Pohtola 251 

2.  LC Vähäkyrö 548  

Teemu Pekkarinen 279, Kari Hemminki 269  

3.  LC Isokyrö  442  

Markku Rouru 233, Ari Suokko 209   

 

 

 

 Lasten talvitapahtuma 
Raimo Rajala 

C Nurmo järjesti jälleen lapsille perinteisen talvisen ulkoilutapahtuman Hyllykalliolla Tanelinlammen 

Nuorisotilojen luona tiistaina 9.3.2017. 

Tapahtumalla on pitkä historia. Alkuvuosina 70-luvulla valmistettiin liukumäki metsäiseen rinteeseen 

useampana vuotena laskiaiseksi. Sittemmin järjestettiin 

hevosrekiajeluita vuorovuosina Hyllykallion ja Nurmon 

koulukeskuksen kentälle. Rakennettiinpa muutaman kerran 

Hyllykallion kentälle vipukelkkakin.  

Viime vuosina on siirrytty Hyllykalliolle ja keskitytty alle 

kouluikäisen lasten hiihtokisaan. Poniratsastus ja rekiajelu on 

tullut lasten suosikkina mukaan ja tietenkin moottorikelkka- ja 

mönkijäajelut nykyajan harrastusmuotoina on lisätty ohjelmaan. 

Ajankohtaakin on siirretty myöhäisemmäksi laskiaisen aikaisten 

yhteensattumien vuoksi. 

 

 

 

Tälläkin kertaa ohjelmassa oli jo 1990-luvun loppupuolelta asti 

mukana ollut alle kouluikäisten hiihtokisa ilman ajanottoa. 

Kaikki osallistujat palkittiin mitalilla. Ohjelmassa oli myös 

poneilla ratsastusta ja mönkijäajelua. Pikkunälkään ja janoon oli 

kaikille tarjolla makkaraa ja mehua. 

Tilaisuudessa oli myös mahdollisuus tutustua Lions-järjestön 

monipuoliseen palvelutyöhön. Samalla myös Punainen Sulka-

tarrat löysivät uusia omistajia. Tilaisuus keräsi jälleen runsaasti 

innostuneita hiihtäjiä sekä ponien ja mönkijän kyydistä 

innostuneita lapsia vanhempineen. 

  

P 

L 

Kiertopalkinnon noutajat LC Ylistaro Ahti Ekoluoma ja Antti 

Pohtola palkintoa jakamassa Hannu Härö. Kuva Matti Vaarasto 
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 Helmeilyä - LC Laihia/Helmi 
Jaana Kankaanpää 

ämpöiset varpaat -projekti 

Mietimme loppuvuoden kuukausitreffi-iltana erilaisia aktiviteettivaihtoehtoja ja poimimme joukosta 

idean sukkien kutomisesta kaikille vuoden aikana syntyville laihialaisvauvoille. Malliksi valikoitui 

perinnesukkamalli, junasukat, jo senkin vuoksi, että sukkamalli pysyy hyvin 

vilkkaimmissakin varpaissa. Klubimme jäsenissä ja läheisissämme löytyy 

sukkataitajia, joten pyrimme, että junasukat tullaan antamaan tästä vuodesta 

lähtien joka vuosi kaikille laihialaisvauvoille. Junasukkien jakaminen 

tapahtuu yhteistyössä neuvolan kanssa ja ensimmäiset junasukkasatsit lähtivät 

jakoon heti tammi- ja helmikuussa neuvolan väen ottaessa lämmöllä vastaan 

pehmoiset pakettimme. Tosiaankin, me emme suinkaan vain laittaneet 

pelkkää sukkaparia jakoon, vaan paketoimme sukat nauhoin koristeltuihin 

sellofaanipusseihin ideoimamme Tervetuloa pikkuinen laihialainen -kortin 

kera.  Neuvolaväeltä saamiemme terveisten mukaan sukat on otettu iloiten 

vastaan. Kun välttämättä suvussa ei ole enää elossa sukankutojia, eikä 

kaikilta äideiltä suju kantapään tekokaan, on ollut onnellisia vanhempia 

saadessaan valita ihan oikeat villasukat ja lisäksi ottaako punaiset, vihreät, 

siniset, pinkit, lilat vai jopa mustat - niin, olemme nimittäin tehneet kaikkia 

mahdollisia värejä.  

 

 

 

LC Laihia/Helmi tukee nuorisotyötä 

Olemme tehneet tuoreena klubina periaatepäätöksen, että tuemme laihialaista nuorisotyötä osoittaen 

lahjoitusvaramme paikallisen nuorisotyön hyväksi. Otimme siis heti kopin vinkistä uuden TV:n tarpeesta 

nuorisotilaan. Tuumasta toimeen ja klubimme teki ensimmäisen lahjoituksensa luovuttamalla 23.1.2017 Laihian 

kunnan nuorisotiloihin TV:n uuden Playstation 4 -pelikonsolin kaveriksi. Lahjoituksen vastaanotti nuorisotoimen 

puolesta Virve Hämäläinen ja luovuttajina toimivat presidentti Jaana Kankaanpää sekä varapresidentti Leeni 

Kotola. Luovutustilaisuudesta oli juttu myös Kyrönmaa -lehdessä. Varoja olemme keränneet mm. järjestämällä 

muotinäytöksiä, osallistumalla joulumyyjäisiin ja pitämällä Laihian markkinoilla vohvelinmyyntikojua. 

 

LC Laihia/Helmi hellimässä vanhuksia 

Sunnuntaina 26.2.2017 oli vuonna 2015 perustetun klubimme historian toinen 

vanhuksille suunnattu Helmi-hetki vieraillessamme Laihialla vanhusten 

asumispalvelukodissa, Kanerva-kodissa ja Kissankellossa, pitämässä seuraa 

vanhuksille. Otimme mukaan myös käsienhoitotuotteita, joten samalla vanhukset saivat 

halutessaan käsihoitojakin. Ja haluttiinhan pientä hellittelyhetkeä, sillä välillä 

"kauneuspisteeseemme" oli jopa jonoa. Samalla, kun teimme käsille kuorinnan, 

rupattelimme kuulumisia ja muistelimme menneitä. Joku halusi väritöntä kynsilakkaa 

ja joku ei lakkausta lainkaan, kun ei ole koskaan ennenkään lakannut kynsiään. Joku 

puolestaan ilmoitti heti haluavansa punaista, kunnon kirkasta punaista. Oli liikuttavaa 

havaita, miten mieliin näytti muistuvan nuoruusajat, kaunistautumiset ja puhuttiinpa 

jopa tanssimatkoistakin. Sanoinkuvaamattoman koskettavaa oli kuulla "Tuntuu 

hyvältä", kun loppusilauksena hieroimme käsiin vielä rasvaa. Kosketuksen merkitys, 

läsnäolo - voi antaa niin paljon. 

  

L 

Junasukat. Kuva Jaana Kankaanpää 

Helmi-hetki. Kuva Minna Niemi 
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 LC Lapua/Fröökynät Charter-juhlassa 
Paula Hietala 

otta se oli - ei aprillia! Juhlatoimikunta loi puitteet onnistuneelle Charter-juhlalle ja Fröökynät 

juhlavieraineen loi tunnelman, jossa yhdistyi arvokkuus ja iloittelu, kun vietettiin koko valtakunnan ja F-

piirin tämän kauden ensimmäisen lionsklubin Charter -juhlaa! 

Juhlan avajaispuheessa  Charter Presidentti Paula Hietala korosti Me 

palvelemme -hengen rinnalla yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja yhdessä 

ihmisinä kasvamista.  Kotipaikkakunnallaan Fröökynät haluavat kohdentaa 

palvelun nuoriin, unohtamatta kansainvälisiä hankkeita, kuten tuhkarokon 

torjuntaa ja luontoarvoja. Lisäksi uusi klubi tulee ottamaan kummilapsen Sri 

Lankasta. Juhlapuhujaksi saimme Lions-liiton  puheenjohtajan, Heikki 

Hemmilän, joka kertoi innostavalla tavalla kansainvälisistä projekteista ja 

tällä tavoin laajensi uusien leijonien näkökulmaa. F-Piirin klubit muistivat 

monin eri tavoin uutta klubia ja antoivat vinkkejä erilaisiin aktiviteetteihin, ja 

tukivat myös taloudellisesti. 

CC Heikki Hemmilä otti vastaan Fröökynöiltä leijonalupauksen ja 

kummiklubin LC Lapua/Alajoen kummien kummilupauksen, mikä oli 

tunteellinen hetki. Piirikuvernööri Jarmo Hietala avustajineen kiinnitti Charter 

-pinssit ja jakoi jäsentodistukset. 

Illan viihteellisestä ohjelmasta vastasivat lahjakkaat lapualaiset nuoret 

muusikot ja taiteilijat. Bilejuna-bändi siivitti Fröökynät kumppaneineen 

tanssiin valomerkkiin asti! Tunnelma oli katossa alusta loppuun saakka. 

  

T 

Charter Presidentti Paula 

Hietala piti tevehdyspuheen. 

Kuva Jukka Risikko 

LC Lapua/Alajoen kummit Anna-Maija Klemettilä ja Nina 

Koivisto luovuttivat kummiklubin lahjan Charter 

Presidentti Paula Hietalalle. Kuva Heikki Hemmilä 

DG Jarmo Hietala luovuttaa perustamisasiakirjan Charter 

Presidentti Paula Hietalalle. Kuva Heikki Hemmilä 

LC Lapua/Fröökynät. Kuva Jukka Risikko 

Juhlapuheen piti CC Heikki Hemmilä. Kuva Jukka 

Risikko 
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 Lauluja ystävälle Vaasan kirkossa 
Riitta Koski 

aulaja Anne Mattila  ja Vaasan musiikkiluokkien kuoro esiintyivät Yhdessä Ystävän kanssa -konsertissa 

ystävänpäivää edeltävänä sunnuntaina. 

Konsertin järjestivät Lions Club Vaasa/Family yhdessä Vaasan suomalaisen seurakunnan kanssa nyt jo 26. 

kerran. Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi Vaasan kirkossa 

pidettyyn konserttiin oli kutsuttu myös vaasalaisia 

sotaveteraaneja. Vaasan seudun noin sadasta veteraanista 

kymmenkunta otti kutsun vastaan. Kaikkiaan konsertissa oli 

lähes 500 kuulijaa. 

 

Karvialainen Anne Mattila on 32-vuotias laulaja, joka on 

aloittanut esiintymisensä musiikkiluokkalaisten ikäisenä 

noin kymmenvuotiaana. Mattila esitti omien 

suosikkilaulujensa lisäksi yleisöä suuresti lämmittäneen 

elokuvasävelmän Lasse Mårtensonin Myrskyluodon 

Maijasta. 

 

 

Myös musiikkiluokat ilahduttivat kuulijoita 

musikaalisävelmällä Sound of Musicista. Reippaiden 

laulujen lisäksi kuultiin myös Tapio Rautavaaran P. 

Mustapään runoon säveltämä Sininen uni. Kirkko raikui 

kun musiikkiluokkien kolmas- ja neljäsluokkalaisten 

kuoron puolen sataa lasta  esiintyivät. 

 

Edellisten vuosien tavoin konsertin tuotto käytetään 

vaasalaisten nuorten hyvinvoinnin ja terveiden 

elämäntapojen edistämiseen. 

Osan tuotosta saivat heti Musiikkiluokkien tuki ry:n lisäksi 

myös konsertin ohjelmien myymisessä auttaneet partiolaiset 

ja urheiluseurat. Tuottojen loppuosasta ei ole vielä päätetty. 

 

 

 

 

 

  

L 

Anne Mattila tunnelmoi. Kuva Seppo Ala-Kutsi 

Vaasan musiikkiluokkalaisten kuoron lasten riemu 

ilahdutti kuulijoita. Kuva Seppo Ala-Kutsi 
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 Lahjoituspakinoista iloa ikäihmisille 
Anna Lindholm, tiedottaja Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 

untayhtymä Kaksineuvoisella oli keskiviikkona 22.3. ilo vastaanottaa kauhavalaisten Lions Clubien 

keräämä mittava lahjoitus. Kuusi paikallista Lions Clubia – LC Kauhava, LC Kauhavan Ilmatar, LC 

Kauhava Helahoito, LC Kortesjärvi, LC Alahärmä sekä LC Ylihärmä – olivat yhteistuumin koonneet 

yhteensä 46 kirja-äänikirja-pakettia Vaasan Jaakkoon pakinoita. 

Pakinat ovat hauskoja ja hyväntahtoisia tarinoita vanhan Vaasan läänin 

pitäjistä. Vaasan Jaakkoo -hahmon takana oli Jaakko Oskari Ikola, 

alahärmäläissyntyinen Vaasa-lehden päätoimittaja. Vanhempi väki 

muistaa nämä pakinat hyvin. Kauhavan Leijonat halusivat tehdä hyvää ja 

lahjoittaa sekä kirjat että äänikirja-cd-levyt ikäihmisten palveluiden 

käyttöön. Lahjoituksen vastaanottivat kuntayhtymän puolesta ikäihmisten 

asiakasohjauspäällikkö Marita Neiro sekä kotihoidon palvelupäällikkö 

Hannele Vakkuri, jotka lupasivat toimittaa teokset vanhusväestölle 

luettavaksi ja kuunneltaviksi, päivien iloksi ja piristykseksi. 

 

”Kiitämme leijonia lämpimästi tästä lahjoituksesta. Tämä tuo lisää hyviä 

hetkiä useiden ikäihmisten arkipäivään. Tavoitteenamme on piristää 

mahdollisimman montaa, joten viemmekin kirjapaketteja eteenpäin niin 

palveluasumisyksiköihin, kotihoidon ryhmäasumisyksiköihin kuin 

palvelujen piirissä oleville kotona asuvillekin”, Neiro ja Vakkuri lupaavat 

ja jatkavat: ”Alueellamme toimii kulttuurikavereita ja muita 

vapaaehtoisia, jotka osaltaan ovat mukana virkistämässä ikäihmisten 

arkea. Voimme kierrättää ja antaa tätä materiaalia myös heidän 

mukaansa. Lisäksi keräämme kommentteja, millaisia muistoja ja 

ajatuksia pakinat herättävät ikäihmisissä.”  

 

Lions Clubs International on maailman suurin palvelujärjestö, joka 

palvelee yhteisöjään monella tapaa. Leijonat on Kauhavalla suurin 

palvelujärjestö. Toiminnassa on mukana kuusi klubia ja yhteensä 162 

jäsentä. 

 

 
 LC Kauhajoki/Katrilli - ideasta esitteeksi 
Pirjo Pieski 

iljaa hyvää tulee. Ajatus esitteestä virisi jo helmi-maaliskuulla 2015. Halusimme kertoa keitä me olemme, 

mitä teemme, mitkä ovat hyväntekeväisyystyömme kohteita, miksi ja miten keräämme rahaa ja mihin ne 

käytetään, miten palvelemme, mitkä ovat arvomme ja tavoitteemme. Halusimme tehdä tutuksi 

naisklubiamme Kauhajoella ja mihin kokonaisuuteen kuulumme  Suomessa 

ja maailmanlaajuisesti. Pisnestoimikuntaan kuuluivat v. 2015-2016 Maija 

Ketola, Kaija Kulmala, Elina Panula –Lehto, Raija Saarivirta-Kut  ja Pirjo 

Pieski. Pisnestoimikunta syntyi alkuksi Taloustoimikunnan alaisuuteen, 

mutta lopulta muodostui omaksi toimikunnakseen.  

Katsoimme tarpeelliseksi oikaista myös jotain ennakkokäsityksiä ja 

nimityksiä.  Olemme monesti ystävällisesti muistuttaneet olevamme 

naisleijonia. Miesklubeissa puolisoja kutsutaan useimmiten   ”leideiksi”.  . 

Ei ole herrasklubeja. Silti voimme toimia, näyttäytyä ja käyttäytyä 

leijonaisella arvokkuudella  ja kunnioituksella, isänmaallisessa hengessä 

oikeudenmukaisesti, avoimesti ja rehellisesti. Me palvelemme sydämellä, 

ilolla ja välittämisellä.  Sillä ilolla ja lämmöllä halaamme toisemme myös 

aina  jokaisen kokoontumisemme aluksi. Ketään ei jätetä halaamatta ja 

Leijonahenki soi kauniisti.   

K 

H 

Pisnestoimikuntaan kuuluivat v. 

2015-2016 Maija Ketola, Kaija 

Kulmala, Elina Panula –Lehto, 

Raija Saarivirta-Kut  ja Pirjo Pieski 

Lahjoitus luovutettiin Ylihärmän 

Palvelukeskuksessa. Lionsien 

edustajina mukana olivat Osmo 

Myllykoski, Markku Kottari, Antti 

Sarho, Päivi Rantavuori ja Berit 

Perälä. Kuva Marita Neiro 
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Pala palalta 

Vuoden 2015 keväällä laadittiin esitettä varten Kauhajoki-lehteen kyselykilpailu, jonka tulos julkaistiin 

Kauhajoki-lehdessä. Esitteen tekstit rakennettiin pala palalta ja etukannen suunnitteluidea sai innostuneen 

kannatuksen. Esite on helposti päivitettävissä uuden jäsenen kuvalla ja 

valitettavasti joku jää silloin tällöin syystä tai toisesta poiskin, joten 

muutoksia tulee. Ensimmäinen LC Katrillin Vahvempia yhdessä –esite 

valmistui maaliskuussa 2016.  

 

Vuoden 2014 keväällä lanseerattu  LC Katrillin tuoteperhe – Kauhajoki-

tarjotinpari ja kortit saivat seurakseen myöhemmin mukit ja tällä  Katri 

Lehtisen kuvasuunnittelulla saatiin oma postimerkkikin.  Karttuva 

tuoteperhe sai komean paikan esitteemme takasivuna. Uutta on tulossa 

vuodelle 2017. Myös uusi päivitetty esite, jonka kansi saa uuden iloisen 

jäsenen nassun, mahdollisesti toisenkin. 

 

Klubin uusi esite on kuin käyntikortti. Uusi jäsen tai jäsenehdokas saa 

tutustua klubin toimintaan ”pähkinänkuoressa”. Vahvempina  yhdessä – 

Lions Club Katrilli Kauhajoki – esite yhdessä Klubikäsikirjan – uuden 

presidentin toimintasuunnitelman  / hallitus- ja toimikuntaesittelyn  

keralla ovat vahva tietopaketti jokaiselle klubin jäsenelle.  

 

”Ystävälliset sanat synnyttävät luottamusta. Ystävälliset ajatukset 

synnyttävät syvällisyyttä. Ystävällinen antaminen synnyttää rakkautta.” 

Laotse   (Maailman kauneimmat ajatukset, Gummerus, 2002) 

 
 Kalliojärven pilkkikisat 
Risto Soini 

C Isokyrö järjesti taasen näyttävät pilkkikisat kauniin sään vallitessa Kalliojärvellä. Pilkkijöiden 

houkuttelemiseksi oli sinne istutettu kymmeniä noin kilon painoisia kirjolohia.  Aloituslaukauksen jälkeen 

alkoi hillitön 125 jääkairankierto, jonka seurauksena kalat ryntäsivät jään alla kauhuissaan järven laidoille.  

Mutta siitä huolimatta alle minuutin kuului huuto ja ensimmäinen kirjo oli nostettu jäälle ja ensimmäinen palkinto 

oli ansaittu. 

Kisan saaliit nostettiinkin ensimmäisten parinkymmenen minuutin aikana, jonka jälkeen oli kolmisen tuntia hyvin 

rauhallista ja oli mukava nauttia auringosta ja LC Isonkyrön ladyjen kahvista rinkeleistä kuumista makkaroista. 

”Himopilkkijät” kiskoivat jäälle punalihaa kilotolkulla ja 42”- tuumainen televisio löysi omistajansa. 

Yleisten sarjojen lisäksi käytiin myös 107 F piirin 

leijonaklubien välinen kisa. Kisaan oli ilmoittautunut 

tänä vuonna järjestävän klubin lisäksi LC Vaasa Meri 

ja LC Vähäkyrö. Tässä kisassahan ei tärkeää saalis, 

vaan ylivoimainen voitto, jonka pilkki tällä kertaa Lc 

Vaasa Meri 86 g , joukkueella Tapani Penttilä,  Risto 

Soini ja Seppo Paavola. He saivat vuodeksi haltuun 

näyttävän kiertopalkinnon, kateellisten katseiden 

saattamana. Olipa hienoa nostaa ”Poika” korkeuksiin 

huudon kera. Toiseksi sijoittui LC Isokyrö 52 g ja 

kolmas oli LC Vähäkyrö, jolta kala pääsi karkuun, eikä 

näin ollen päässyt punnitukseen saakka. 

 

  

L 

107 F Pilkkimestarit Risto Soini Tapani Penttilä 
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 Pikkutulppaanin puutarha  
Berit Perälä 

alvelukoti Pikkutulppaani avasi ovensa Kauhavan keskustassa vuonna 2005. Talo tarjoaa kodin 

13 nuorelle ja aikuiselle,  jotka kaikki tarvitsevat paljon tukea päivittäisissä askareissa. 

LC Ilmatar on huolehtinut Pikkutulppaanin puutarhasta palvelukodin perustamisesta asti. 

Puutarhan suunnitteluun osallistui nyt jo edesmennyt 

lady Kaarina Mansikkamäki, jonka 

kädenjälki edelleen näkyy monessa muussakin 

kauniissa kauhavalaispuutarhassa. 

Ostimme kasveja ja lisäksi istutimme Kaarina 

Mansikkamäen kasvattamia puita ja pensaita. 

Pyysimme myös kyläläisiä katsomaan, josko omasta 

puutarhasta liikenisi taimia palevelukodin 

pihaan - ja liikenihän niitä, seinänvierusta oli pian 

täynnä istutusta odottavia kasveja. 

Puutarhasta haluttiin kaunis ja helppohoitoinen. 

Puutarhan piti myös tarjota elämyksiä kaikille 

aisteille: värejä ja muotoja, tuoksuja ja makuja, 

suihkulähteen solinaa ja ehkä tulevaisuudessa isojen puiden varjoa. Vuonna 2008 saimme myös Arne Ritari -

säätiöltä avustusta elämyspuutarhaa varten. 

Rakensimme muun muassa korotetun kasvualtaan, jonka äärellä pyörätuolilla kulkevat asukkaat 

pääsevät haistelemaan ja maistelemaan mansikoita ja yrttejä. Ilmatar on joka vuosi huolehtineet pihan kevät- ja 

syyskunnostuksesta, ja tätä palveluprojektia aiomme myös jatkaa. 

 

Toinen pitkään kestänyt aktiviteetti on Yrittäjänaisten kanssa ideoitu Kauhavan Halloween. Lasten 

ja nuorison odottamaa tapahtumaa vietetään syksyllä aina pyhäinpäivää edeltävän viikon 

torstaina. Kauhavan raitin valtaavat möröiksi pukeutuneet lapset ja nuoret, jotka kieretelevät 

kauppoja karkkeja kinuten. 

Ilmatar järjestää Nuorisoseuralla lastenjuhlan ja pitää siellä myös Welhokahvilaa. Nuorisoseuralla 

käy illan aikana yli 700 lasta, nuorta ja aikuista. 

Halloween on klubillemme varainhankintataphtuma, mutta vieläkin tärkeämpi 

Halloween on siksi, että se elävöittää koko pitäjää. 

 

Piirikuvernööri Jarmo Hietala luovutti marraskuussa presidentti Susanna 

Saarimaalle lippumerkin sen ansiosta, että olemme vastanneet Lionsien kaikkiin 

100 -vuotispalveluhaasteisiin. Palveluprojektit ovat nälänhätä, näkö, nuoriso ja 

ympäristö. 

 

-Teidän lionsklubinne on ainoana meidän piirissämme vastannut neljään 

palveluhaasteeseen kaudella 2015-2016. Siksi te olette saaneet neljän timantin 

lippumerkin. Kaiken kaikkiaan piiriin on myönnetty lippumerkki 36 klubille 65 

klubista, kertoi Hietala. 

 

Palveluhaaste on edelleen menossa myös tänä vuonna. 

-Tarkoitus olisi palvella yhteensä 200 miljoona ihmistä. Nyt on jo paljon yli 

100 miljoonaa ihmistä palveltu, Hietala sanoo. 

  

P 

Ilmattaret ahkeroivat Pikkutuklppaanin pihakökässä. 

Piirikuvernööri Jarmo Hietala 

luovutti palvelumerkin presi-

dentti Susanna Saarimaalle.  
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 LC Korsnäsin iloiset 50-vuotisjuhlat 
2VDG Annukka Laurila 

orsnäsissa vietettiin epätavallisen iloiset ja riemulliset klubin 50-vuotisjuhlat maaliskuisena lauantai-

iltana. Juhlayleisö, yhteensä 123 henkeä, oli pukeutunut 60-luvun vaatteisiin, kuten kutsu edellytti. Näky 

oli riemastuttava. 

Juhlan juontajana oli räiskyvä Lis-Britt Södergran. Hän kertoi ommelleensa leninkinsä vanhoista verhoistaan. 

Klubin historiikkina toimi ohjelman keskiaukeamalla mystinen sarja 

numeroita, jotka Lis-Britt avasi yleisölle. 

Juhliva joukko sai hyvin syödäkseen ja juodakseen sekä seudun 

perinnetapaan myös laulaa hauskoja juomalauluja. 

Klubin presidentti Anita Ismark toivotti juhlijat tervetulleiksi räppäämällä 

puolisonsa Bjarnen kanssa. Bjarnen asu oli puhdasta nostalgiaa ja Anitalla 

oli suuria vaikeuksia pysyttää minihameen helmat säädyllisellä 

korkeudella. Anita on hiljan jättänyt Korsnäsin kunnanjohtajan 

velvollisuudet Christina Båssarille ja siirtynyt työntäyteiselle  eläkkeelle. 

Iloinen Christina piti hauskan puheen todeten, ettei hän voinut pukeutua 

60-luvun vaatteisiinsa. Hän kun oli vasta potkuhousuissa tuohon aikaan! 

Christina jatkaa Anitan työtä ja saattoi todeta edeltäjänsä kunniaksi, että 

Korsnäsin kunta on tutkimuksen mukaan Suomen onnellisin. 

 

 LC Korsnäs 50 år 
Lis-Britt Södergran 

ions Club Korsnäs har firat sitt 50-års jubileum 18.03.2017 med inbjudna gäster från  

orten samt deltagare från i princip alla klubbar i närområdet och det blev en trevlig och värdig fest. 

 LC Malax Lionsriddare Krister Dahlgren kom till festen för att dubba LC Korsnäs Lionsriddare Ralf 

Nylund med fru Siri. 

 

Det är en stor ära för klubben att ha en Lionsriddare bland sina medlemmar. 

Samma vecka rövades Guvernörs-Jussi från LC Peräseinäjoki.  

 

 

 

 

 

 

  

K 

L 

Guvernörs-Jussi rövades  från LC Peräseinäjoki. Foto Lis-Britt 

Södergran 

LC Korsnäs Lionsriddare Ralf 

Nylund. Foto Lis-Britt Södergran 

60-lukua kukkeimmillaan Susanne ja 

Lars-Erik Nylund. Foto Lis-Britt 

Södergran 
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 LC Korsnäsin ARS-ritari- ja mitalijuhlat 
2VDG Annukka Laurila 

uomen Lions-liiton ja sen F-piirin terveiset ja onnittelut LC Korsnäsin 50-vuotisjuhlaan toi toinen 

varapiirikuvernööri Annukka Laurila klubin omalla kielellä ruotsiksi.  

Illan juhlavin  kohokohta oli kahden perustajajäsenen 50-vuotisen lions-uran palkitseminen. Bengt Holtlund 

sai mitalin rintaansa. Sen jälkeen varapiirikuvernöörin juhlapaikalle salakuljettamat ritariksilyöntitarpeet tuotiin 

esiin ja lion Ralf Nylund vaimoinsa Lady Sirin kanssa kutsuttiin estradille. Ralfin ritariksi lyönti oli pidetty täysin 

salassa, joten hänen hämmästyksensä oli silminnähtävä ja aito. ARS-ritari Krister Dahlgren LC Malax-klubista 

suoritti seremonian juhlavin menoin upea viitta hartioillaan ja varallisen näköinen aito miekka kädessään. Yleisö 

kunnioitti seisten juhlavaa seremoniaa kyyneleet silmissään. Hetki oli henkeäsalpaava. 

Ilta jatkui hauskan seurustelun,  naurun sekä Jonzons-bändin tahdittamana pikkutunneille asti. 

 

 

 Tuulihaukoille pesäpönttöjä 
Erkki Kamaja 

LC-Alahärmä päätti tänä keväänä osallistua Miljoona Pönttöä- kamppanjaan siten, että helpotamme tuulihaukan 

pesimismahdollisuuksia täällä lakeudella. Tuulihaukka on erittäin hyödyllinen lintu, joka pitää hyvin kurissa 

peltojen ja hakkuualueiden myyrät ja hiiret.  

Tuulihaukkakanta on pikkuhiljaa elpynyt 60- ja 70-lukujen romahtamisesta. Suomessa nykyään pesii noin 7000 

paria. Lauantaina helmikuussa kokoonnuimme toteuttamaan tätä aktiviteettia.Veli Heikki antoi käyttöömme 

työtilan ja hyvin patinoituneet laudat, 

joista pöntöt rakennettiin. Kymmenen 

pönttöä tehtiin asennusvalmiiksi. Pöntön 

koko 400 x 350 x 300 mm. Kaikki 

valmistuneet pöntöt olemme asentaneet 

latojen ja varastorakennusten päätyihin 

ympäri Alahärmää. Seuraamme nyt 

mielenkiinnolla. kuinka tuulihaukat 

käyvät taloksi meidän rakentamiimme 

pesäpönttöhin. Tähän aktiviteettiin on 

osallistunut klubilaisia ja muita avustajia 

nostokoneineen noin kaksitoista. 

 

 

 
  

S 

Presidentti Anita Ismark, Krister Dahlgren, Annukka 

Laurila, ARS-ritariksi lyöty 50-vuotischarterjäsen Ralf 

Nylund ja Lady Siri. Kuva Lars-Erik Nylund 

2VDG Annukka Laurila kiinnittää 

kunniamerkin cahrterjäsen Bengt Holtlundin 

rintaan. Kuva Lars-Erik Nylund 

Veljet Marko ja Antti odottavat tyytyväisinä tuulihaukkoja pesimään. 

Kuva Erkki Kamaja 



Leijonasanomat  ♦ Lejon Nytt  2016-2017 47 

 

 LC Alajärvi/Järviseutu piirinmestariksi 
Tuula Jokiaho, Järvi-Pohjanmaan Torstai 

C Alajärvi Järviseutu voitti Alavudella lauantaina 1.4.2017 pelatun clubien välisen lentopallon 

piirinmestaruuden. Alajärven jälkeen hopeaa nappasi Peräseinäjoki ja pronssia LC Alavus Salmi. 

Alajärven joukkueessa pelasivat Mika Korkea-aho, Kai Ahola-Olli, Raimo Kantonen, Jarmo Seppälä, 

Markku Harju, Mika Kamunen ja Pentti 

Hautakangas. 

Seuraavaksi Alajärven joukkue suuntaa 

Saarijärvelle 6.5. SM -turnaukseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Muotinäytös ja hyvinvointi-ilta 
Kirsi Ijäs-Lähteenmäki   

C Seinäjoki Aalto järjesti toisen kauden päätapahtumistaan, 

Muotinäytös ja Hyvinvointi -illan lasten ja nuorten syrjäytymisen 

ehkäisemiksi Seinäjoen Teatterilla 20.3.2017.  Saimme kuulla 

erikoislääkäri Merja Pohto-Keskisen 

asiantuntevan luennon aiheesta ”Terveys ja 

nykyihmisen arkipäivä – kohtuus kaikessa”. Ihailimme upeita malleja ja 

paikallisten liikkeiden vaatteita, joita esitteli mallitoimisto Pariss. Kauniit 

kampaukset olivat loihtineet SEDU Hiusalan kolmannen luokan oppilaat.  

 

Kuulimme myös reippaan Vocal-yhtyeen lauluja, ja esiintyipä meille myös 

tangokuningas Risto Nevala sekä Caminitos -kuoro, säestäjänään Jarmo Anttila.  

 

Yksi huono seikka oli - meiltä loppuivat kesken sekä pääsyliput että 

istumapaikat. Mukana tukemassa olivat Seinäjoen Sanomat, TV- Radio Lahti-

Röyskö, K-market Kymppi Seinäjoki, Elisse Oy Marimekko, Mini Fiini Oy, 

Muotitalo Petriina Oy, Pretty Poodle, Morsiussalonki RosAmor, Turkisateljee 

Seija Huhtanen, Medilaser, Specsavers ja Tulisalo Ky. 

Väki oli lähtenyt liikkeelle hyvän asian vuoksi. Kiitos kaikille iltamme 

tukijoille ja yhteistyökumppaneille. Iso kiitos myös kaikille mukana olleille!  

  

  

L 

L 

Pääsyliput ja istumapaikat 

loppuivat kesken. Kuva Satu 

Seppälä 

LC Alajärvi/Järviseutu voitti clubien välisen lentopallon 

piirinmestaruuden. Kuva Tuula Jokiaho 
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 LC Kauhajoki/Katrilli 2016 
Pirjo Pieski 

C Kauhajoki / Katrillin naisleijonien vuosi 2016 alkoi kokousretkellä Klapurin majalle Kurikassa.. 

Kevätkautensa aloitti presidentti Raija Saarivirta-Kut. LC Alavus / Kuulattaret  kutsuivat naisleijonia  

Leijonaiset –tapahtumaan Tuuriin.  Valtakunnallinen Punainen Sulka –kampanjan aloitus Tampereella 19.3. 

toi PuSu- tapahtumasuunnittelun myös Kauhajoen klubeille. 

Huomattavia avustuksia on voitu jakaa mm. lastensuojelulle ja 

muille lasten ja nuorten avustuskohteille. Nuorisovaihtoa on 

tuettu. Yhteiskoulun saksaa ja englantia opiskelevat nuoret saivat 

avustuksia kielimatkojaan varten. Lions Quest- koulutukseen 

saimme kaksikin opettajaa ja se on aina iloinen asia.  

Vieraileva klubimaskotti Aurora löysi myös kotiin Helsinkiin . 

Kauden päättäjäisten merkeissä tutustuttiin  19.5. Kuortaneen 

urheiluopistoon yhdessä LC Kauhajoen ja söörien kanssa 

oppaana kauhajokelainen nuori urheilija Aleksi Ala-Prinkkilä. 

Tulevan kauden presidentti valmistautui jo keväällä  omaan 

kauteensa rakentamalla klubikäsikirjansa.  

Jokainen presidentti tekee kaudestaan omannäköisensä. Anni 

Rajala kutsui klubinsa kauden ensimmäiseen kokoukseen 

syyskuussa  Evankeliselle opistolle /  Kansanopistolle. Past-

presidentti Raija Saarivirta-Kut luovutti presidentin kaulavitjat 

Annille. Valta vaihtui Ojalan Pakarin vintillä 30.9. ja Kauhajoen 

klubien yhteistä Vallanvaihtojuhlaa vietettiin Päntäneen klubin 

järjestämänä  rennossa ja huumorintäyteisessä ilmapiirissä , 

leikkimielisesti kisaten – ja virkaten. Lokakuun alussa oli 

kahdelle LC Katrillin jäsenelle tarjolla tuomarointia LC 

Kauhajoen järjestämässä Car Shown Pin Up –kisassa. 

Hiekkaprojektina tunnettu aktiviteettimme yhdistettiin Hyvän 

Päivän tapahtumaksi 8.10. Pikkujoulu vietettiin 3.12. yhdessä LC 

Kauhajoen kanssa Sotkan pirtissä.  

Valon Neito –kampanja on edelleen tärkein aktiviteettimme ja 

Valon neito-tapahtumat ja tehtävät  ryydittivät loppuvuotta.  

Leijonien toimintakausia piristävät klubivierailut  ja yhteiset 

tapahtumat.  

Kauhajoella ensimmäinen klubien Punainen Sulka –tapahtuma oli 

kesäteatteritapahtuma Yötön yö, jonka pääosaa esitti Eija Vilpas. 

Klubille tilattiin myös myyntiin kauniita Punainen Sulka –

kynttilöitä. LC Kauhajoki / Aro järjesti Car Shownsa yhteydessä 

Punainen Sulka –tapahtumana Pin Up-kisan, jonka tuomareiksi 

pyydettiin Katrillin Raija Saarivirta-Kutia ja kaveriksi lupautui 

lopulta allekirjoittanut.  

Jo v. 2009 aloitettu Sanssinkodin vierailuaktiviteetti kiepsahti 

uudelle toimintavuodelle myös tammikuussa  ja ohjasi kahta 

Katrillin leijonaa joka toinen tiistai illansuussa läpi vuoden 

vierailulle kulloinkin osoitetun oman ikäihmisen luo.  

Virkistyspäivän Jokimaan tanssit kesäkuussa vanhalla idyllisellä 

lavalla ovat olleet odotettuja ja tanssit yleensäkin, usein myös 

Asuulissa. 

LC Katrillin naisleijonien toiminta on aktiivista ja monien hyvien 

ja pitkäaikaisten  aktiviteettien ohella aina on jotain yllätyksellistä 

ja uutta mukana ja presidentit luovat kausiinsa ja kokouksiinkin 

omaa ilmettään. Lue Katrilli 2016 näköislehtenä.   

L 

Päiväkoti Pikku-Äijä on saanut oman 

nimikkokuusen. Kuva Raija Saarivirta-Kut 

Joulubingopalkintokeräys luovutettiin 

lahjoituksena Sanssinkodille. Kuva PirjoPieski 

Car Shown Pin-Up-kisa. Kuva PirjoPieski 

Valon Neito – ehdokkaat. Kuva PirjoPieski 

http://www.raimosillanpaa.fi/katrilli%202016/index.html
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 LC Seinäjoki/Aalto 2016-2017 
Arja Kanto 

C Seinäjoki/Aallon toimintakausi 2016-2017 on  ollut aktiivinen ja tuottanut hienosti varoja 

hyväntekeväisyyskohteillemme. Klubimme aktiviteetit ovat olleet; Punainen Sulka -valtakunnallinen 

keräys, alkoi vuonna 2016 -  viimeisen keräyksen tapahtuma toteutettiin yhdessä Etelä Pohjanmaan 

Osuuspankin kanssa yhdessä HIIOP tapahtumakeräyksenä City-Market Joupissa huhtikuussa, Joulumyyjäisten 

tauluarpajaiset ja myyntipöytä Seinäjoen Torikeskuksessa joulukuussa ja Hyväntekeväisyysmuotinäytös ja 

hyvinvointi-ilta maaliskuussa 2017. 

Tuotot jaetaan vuoden teeman mukaisesti paikkakuntamme syrjäytysvaarassa olevien lasten ja nuorten 

tukemiseen. Lahjoituksia jaetaan yhteensä 2000 €, lisäksi yksi huomionosoitus 100 € ja stipendejä kaksi kappaletta 

á 50 €, yhteensä jaetaan 2200 €. 

 

LC Seinäjoki/Aalto kiittää teitä kaikkia, jotka ostitte myyntipöydästämme, osallistuitte muotinäytökseen ja 

annoitte rahalahjoituksen Punainen Sulka - lippaaseen. 

 

Lahjoitukset 

Etelä-Pohjanmaan Icehearts ry:lle lahjoitus 1000 € 

Icehearts tarjoaa pitkäkestoista turvaa Iceheats-toimintamallin mukaan 

pojille ja tytöille. Iceharts-toiminta on varhaisen puuttumisen 

innovatiivinen, pitkäkestoinen ja ammatillista kasvua tukeva 

toimintamalli. 

Yksi joukkue toimii 12 vuoden ajan. Joukkuetta ohjaa kasvattaja, jolla 

on ammatilliset pätevyydet joukkueen johtamiseen. Icehearts on 

enemmän kuin urheilujoukkue, se on toimintamalli, joka on kehitetty 

ennaltaehkäisemään ja edistämään lasten hyvinvointia. 

 

Seinäjoen Pelastakaa Lapset ry/ Eväitä Elämälle-ohjelmalle 1000 € 

Tarkoituksena on lisätä lapsiväestön arvostusta ja kunnioitusta, auttaa 

haavoittavissa olosuhteissa tai elämän tilanteissa olevia lapsia ja 

nuoria sekä edistää lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia 

Seinäjoen alueella. Eväitä Elämälle-ohjelma tukee 

syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja 

harrastamista. 

 

Stipendit; 

Lauluyhtye Vocal Stipendit 2x50 € 

Kiitoksena hyväntekeväisyys- ja hyvinvointi-illan esityksestä. 

 

Huomionosoitus: 

Kalevi Mäki-Hakola/ Seinäjoen Veteraanikuorolaiselle 100 € 

Huomionosoitus ansiokkaasta kuorourasta ja -harrastuksesta Suomen 100-vuotisjuhlavuonna. 

 

  

L 

Vasemmalla Kirsi Ijäs-Lähteenmäki LC Seinäjoki/ Aalto presidentti 

ja oikealla lahjoituksen saaja Etelä-Pohjanmaan Icehearts ry:n 

Jukka Marttala, puheenjohtaja. Kuva Arja Kanto 

Vasemmalta: Kirsi Ijäs-Lähteenmäki LC Seinäjoki/Aalto presidentti, 

Noora Kangastupa Lauluyhtye Vocal, Essi Kumpulainen Lauluyhtye 

Vocal, Tuulia Salomaa-Holma Seinäjoen Pelastakaa lapset ry. Kuva 

Arja Kanto 

 
 



Leijonasanomat  ♦ Lejon Nytt  2016-2017 50 

 

 Kuvernööri-Jussi 
uvernööri-Jussi on pohjalaisaiheinen puunukke, joka kuvaa eteläpohjalaista päättäväisyyttä,  toimeliai-

suutta ja vieraanvaraisuutta. Kuvernööri-Jussi -perinne alkoi 28.4.1984 LC Vähäkyröstä. Kuvernööri-

Jussin halttunottoa kutsutaan ryöstöksi. Tällä hetkellä Kuvernööri-Jussi on LC Korsnäsin hallussa. 

 

Kuvernööri-Jussin säännöt: 

1§ Kuvernööri-Jussi on Lionspiiri 107-F klubien hankkima ja omistama 

pohjalaisaiheinen, puettu puunukke. 

 

2§ Kuvernööri-Jussi on eteläpohjalaisen päättäväisyyden, toimeliaisuuden ja 

vieraanvaraisuuden esikuva. 

3§ Kuvernööri-Jussin tarkoituksena on ylläpitää ja edistää veljellistä 

kanssakäymistä Lionspiiri 107-F lionsklubien ja -veljien kesken. 

 

4§ Kuvernööri-Jussi luovutetaan huhtikuun 28 pnä 1984 LC Vähäkyrön haltuun 

hoidettavaksi siihen asti, kun ensimmäinen sääntöjenmukainen lionsvierailuryhmä 

tulee hakemaan ”hänet” klubiinsa. 

 

5§ Kuvernööri-Jussi on noudettavissa, ”ryöstettävissä”, vain virallisessa 

kuukausikokouksessa. 

 

6§ Kuvernööri-Jussi lähtee lionsvierailuryhmän mukana, kun ryhmässä on kaksi 

(2) tai useampia lionsveljiä. 

 

7§ Jos useampi klubi haluaa saman ”ryöstää” Kuvernööri-Jussin, saa ”hänet” 

viedä se klubi jonka ”ryöstöilmoituksen” Kuvernööri-Jussin oleskeluklubin 

presidentti on ensiksi vastaanottanut. Ilmoitus voidaan tehdä ennen klubikokousta. 

 

8§ Kuvernööri-Jussin uusi oleskeluklubi on ilmoitettava piirikuvernöörille heti, kun ”hän” on vaihtanut oleskelu-

klubia. Piirikuvernööri ilmoittaa uuden oleskeluklubin kuukausikirjeessään ja hänelta voi sitä tiedustella myös 

erikseen, esim. puhelimitse. 

 

9§ Klubi, joka sääntöjen mukaisesti ”ryöstää” Kuvernööri-Jussin itselleen, saa laskea hyväkseen viisi (5) pistettä 

vierailijaveljeä kohti piirikilpailussa. 

 

10§ Kuvernööri-Jussin oleskeluklubin velikohtaisen (fyysisen) läsnäolon ollessa ”ryostöiltana” 100%, saa klubi 

laskea hyväkseen kymmenen (10) pistettä piirikilpailussa. 

 

11§ Kuvernööri-Jussin ja istuvan Piirikuvernöörin vieraillessa samanaikaisesti klubissa tulee Piirikuvernöörin 

puheessaan käsitellä myös Kuvernööri-Jussin syntyvaiheita ja tarkoitusta. 

 

12§ Nämä säännöt vahvistaa Lionspiiri 107-F istuva Piirikuvernööri piirihallituksessa. Piirikuvernööri voi tehdä 

sääntöihin muutoksia kuultuaan ensin piirihallitustaan. 

 

13§ Säännöt astuvat voimaan heti, kun istuva Piirikuvernööri on ne vahvistanut. 

 

Vahvistan Lionspiiri 107-F Kuvernööri-Jussi säännöt 

 

Vähäkyrössä, huhtikuun 28 p:nä 1984 

  

Piirikuvernööri 

Heikki Risku 

K 

Kuvernööri-Jussi 
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 Pohjanmaan Leijona 
unnianimi Pohjanmaan Leijona otettiin käyttöön 20.6.1988. Silloin ensimmäiseksi Pohjanmaan Leijonaksi 

nimettiin Suomen lionstoiminnan kummi, monin tavoin ansioitunut PDG Arne Ritari. Hän myös hyväksyi 

ja vahvisti syntymäseutunsa leijonien palkitsemisen perusteet. Nämä perusteet myös kuvaavat hänen omaa 

toimintaansa esimerkillisenä lionina: ”Hän tekee hiljaista ja pyyteetöntä palvelutyötä oman klubinsa ja 

ympäristönsä hyväksi lionsperiaatteita noudattaen. Hänellä on takanaan jo pitempi lionsura, on aina ollut siellä, 

missä palvelutehtävä on kutsunut.” 

Piirikuvernööri tai hänen nimeämänsä henkilö(t), esim. IPDG, VDG:t tai he kaikki yhdessä suorittavat valinnan, 

jonka piirihallitus vahvistaa huhtikuun kokouksessa. Vuosittain arvonimi voidaan myöntää vain yhdelle leijonalle. 

Pohjanmaan Leijonaksi valittu palkitaan tarkoitukseen suunnitellulla ansiomitalilla, johon kaiverretaan 

valintakauden vuosiluku. Valitulle luovutetaan myös piirikuvernöörin allekirjoittama kunniakirja valinnan 

johdosta. Valittu voi käyttää lionsyhteyksissä nimensä yhteydessä merkintää PL (= Pohjanmaan Leijona). 

Ansiomitali asettuu arvoasteikossa järjestön virallisten kunniamerkkien jälkeen. 

 

Pohjanmaan leijonat 1988-2016 

 

1988 Aarne R.M. Ritari LC Sudbury, Kanada 

1989 Veikko Äijö  LC Kauhajoki/Aro 

1990 Lars Axen  LC Kristinestad-Kristiinankaupunki 

 

1991 ei ehdokkaita 

1992 Maurice Harju-Jeanty LC Isokyrö 

         Erik Weimer  LC Vasa/Old Wasa 

1993 Sune Klemets  LC Vaasa Merenkurkku/Vasa Kvarken 

1994 Martti J. Mansikkamäki LC Kauhava 

1995 Antti Ojanperä  LC Alahärmä 

 

1996 Hjalmar Nylind  LC Kristinestad-Kristiinankaupunki 

1997 Kalle Annala  LC Lapua 

1998 Pekka Marttala  LC Nurmo 

1999 Aarre Saari  LC Kristinestad-Kristiinankaupunki 

2000 Göran Ekman  LC Vaasa/Meri 

 

2001 Reino Myllymäki LC Kauhajoki/Aro 

2002 Esko Saarimäki  LC Alavus 

2003 Yngve Bodman  LC Kristinestad-Kristiinankaupunki 

2004 Olavi Kontola  LC Lapua 

2005 Olof Majors  LC Vasa/Vasabygden 

 

2006 Sakari Pohjola  LC Ähtäri/Ouluvesi 

2007 Jouko Nuolikoski LC Vimpeli 

2008 Ilmari Hämäläinen LC Peräseinäjoki 

2009 Hilkka Laurila  LC Jalasjärvi/Liisat 

2010 Veli Sipilä  LC Lapua/Simpsiö 

2010 Heikki Valijoki  LC Evijärvi 

 

2011 Bengt Holtlund  LC Korsnäs 

2012 Lasse Reinman  LC Vähäkyrö 

2013 Anna-Liisa Leinonen LC Kurikka/Jennyt 

2014 Harri Pihlaja   LC Lehtimäki 

2015 Ilpo Antila   LC Kauhava/Helahoito 

2016 Antero Ylinen   LC Alahärmä  

K 
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IN MEMORIAM 
 Katariina - Sinä lähdit 
LC Viljat 

C Ilmajoki/Viljojen aktiivinen jäsen Katariina Tallgren- Mäki menehtyi nopeasti edenneeseen sairauteen 53 

vuoden ikäisenä 12.10.2016. Hän siirtyi LC Jennyt/ Kurikasta  LC Ilmajoki/ Viljoihin perustamisvuonna 

2003. Hän toimi klubimme presidenttinä kaudella 2005-2006. Katariina syntyi Tuomikylässä, kuusilapsisen 

perheen toiseksi vanhimpana. Nuoruudessa Katariina teki paljon koti-maatilan töitä ja 

huolehti pienemmistä sisaruksistaan. Ylioppilaaksi pääsyn jälkeen v. -82 Katariina aloitti 

opinnot Ilmajoen Maatalousoppilaitoksessa, josta valmistuttuaan työskenteli Ilmajoen 

kunnassa johtavana maatalouslomittajana. Vuonna 1994 Katariina siirtyi miehensä 

perustamaan perheyritykseen, Jari Mäki Oy, osakkaaksi ja taloushallinnosta vastaavaksi. 

Yrityksen menestykseen vuosien varrella ovat vahvasti vaikuttaneet omistajien ahkera 

työskentely ja panostaminen. Yritys on palkittu Maakunnallisella yrittäjäpalkinnolla, 

sekä paikallisella yrittäjäpalkinnolla. Katariina on saanut Hopeisen Suomen Yrittäjien 

Ansioristin. Katariinalla oli neljä lasta, sekä kaksi lastenlasta. Kolmatta lastenlasta 

Katariina ei ehtinyt tavata. Perheen lisäksi Katariinaa jäi kaipaamaan sukulaiset sekä 

suuri ystäväjoukko. Katariinaa emme koskaan unohda. 

Sinä lähdit. Et kertonut minne. 

Tähdeksikö asetuit, vai tuulenako kuiskaat puissa? 

Vai vesipisaroinako ikkunaan piiskaat? 

Kun kuuntelemme tarkoin, sinä sittenkin kerrot: Teihin jäin. 

 

 Mirja (Mimma) Mattila 
LC Lapua/Alajoki  

irja Mattilan os. Kylkisalo 1946 – 2017 siunaus toimitettiin Lapuan tuomiokirkossa perjantaina 

24.03.2017 klo 12.00 siunauksen toimitti pastori Esko Hautala, kanttorina Paula Pääkkönen, suntiona 

Sirpa Syynimaa. Mirja Mattila oli LC Lapua/Alajoen perustajajäsen ja on ollut aktiivisesti klubimme 

toiminnassa mukana, hän toimitti myös Leijonasanomia. Lions toiminta on on ollut 

aina lähellä Mirjan sydäntä. Nuorten kannustaminen opinnoissa stipendien muodossa, 

myös vähävaraisten lapualaisten lapsiperheiden auttaminen on klubimme tärkeä 

tehtävä. Mirja kirjoitti usein lapualaisten lions klubien toiminnasta paikallislehdessä 

sekä Leijonasanomissa ja sillä tavalla vei eteenpäin hyvää lions viestiä.  

Vuoden lapualainen kulttuuriteko palkinto myönnettiin Mirjalle vuonna 2013. Hän 

työskenteli Lapuan Sanomissa ja Lapuan Linkissä 1983–2008, vielä eläkkeelle 

jäätyään hän on toiminut aktiivisena freelance-toimittajana. Mirjan kirjoittamien 

tekstien  kautta hänen sydämellinen, ihmistä ymmärtävä ja rakentava kirjoitusotteensa 

on tullut tunnetuksi, hän on koskettanut ihmisiä  erityisesti pintaa syvemmälle 

menevien henkilöhaastattelujen myötä. Hänen kirjoituksensa ovat olleet kuin pieniä 

kulttuuritekoja. ”Kirjoittaminen on ollut enemmän elämäntapa kuin työ. Kipinä syttyi 

jo lapsena – kirjoitin kaikki paperit, vihkoista kaupan käärepapereihin, missä vain oli 

vähänkin tyhjää tilaa. Unelmatyö on ollut mukanaoloa ihmisten elämässä, pienen ihmisen ensi askeleista 

eläkkeelle jäämisiin, kaikessa mitä ihmisen elämänkaareen on tässä välissä mahtunut. Suurin tavoitteeni on, että 

juttu olisi haastateltavan ihmisen näköinen, tai että tapahtumasta kerrottaessa sen voi jokainen tunnistaa samaksi, 

jossa hänkin oli mukana, Mattila totesi kiitospuheessaan.” (Lähde: Ilkka-lehti Julkaistu 12.07.2014) 

Henkilökohtaisella tasolla Mirja on jättänyt meihin leijonasisariin- ja veljiin jokaiseen koskettavan jäljen. Mirjan 

sanoin: ” Sisaret ja veljet ovat yhtä perhettä. Olemme iloinneet ja surreet yhdessä ja toteuttaneet hyvällä tavalla 

leijonien toiminta-ajatusta. Ystävyys on tavoite, ei välikakappale.” Puolison Sakun, tyttärien, lastenlasten, 

sukulaisten ja työtoverien lisäksi Mirjaa jäävät kaipaamaan leijonasisaret- ja veljet sekä suuri ystävä joukko. 

Mirjaa emme koskaan unohda. 

Olet saapunut rannalle rauhanmaan. 

Muistossa – vaikka nyt poissa, 

tulet kanssamme kulkemaan. 

L 

M 
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 LC Jalasjärvi/Liisojen jäsen nukkui pois 
LC Jalasjärvi/Liisat 

C Jalasjärvi/Liisat jäsen Sirkka Örnmark menehtyi 24.11.2016.  Hän oli täyttänyt 66 vuotta 

16.11.2016.   

 

Sirkka ehti olla klubimme jäsen vain muutaman vuoden, mutta 

muistamme hänet auttavaisena ja ahkerana, toimintaan tarttuvana 

jäsenenä. Sirkka toimi myös kunnallispolitiikassa ja hänellä oli 

luottamustoimia myös eri  järjestöissä.  Hän toimi myös yrittäjänä,  mm. 

hotellialalla. Häntä jäivät lähinnä kaipaamaan lapset perheineen. 

 
 
 
 
 

 
 Eerikki Ekman 
Pentti Leppiniemi 

erikki Ekman liittyi Lions Club Nurmo/Lakeuden jäseneksi v. 1988.  Hän arvosti klubin jäsenyyttä ja sen 

puitteissa tapahtuvaa toimintaa. Hän sitoutui klubin toimintaperiaatteisiin ja yhdessä asetettuihin 

tavoitteisiin kaikkina vuosina suurta aktiivisuutta osoittaen aina kuolemaansa saakka. Nyt kulumassa oleva 

vuosi oli hänen 29. toimintavuotensa. Hän ehti toimia useissa eri klubitehtävissä, 

kuten klubin presidenttinä, varapresidenttinä kaksi toimintakautta, sihteerinä, 

tiedotussihteerinä, klubimestarina, talous- ja mainostaulutoimi-kunnan, 

ohjelmatoimikunnan ja liikuntatoimikunnan puheenjohtajana. Lisäksi hän toimi 

huumeiden vastustamistyössä huumeasiamiehenä. Ollessaan työelämässä hän oli 

kokenut huumeiden vastustamistyön tärkeyden. Oli luonnollista, että hän antoi 

työpanoksensa sen asian hyväksi vielä vapaaehtoistyössäänkin. Eerikille oli ominaista 

rauhallisuus, harkinta, sitoutuminen tehtyihin päätöksiin ja linjakas toimintatapa. Hän 

suoritti kaikki tehtävät jakamatonta luottamusta nauttien loppuun saakka vahvistaen 

siten klubin henkisiä ja aineellisia toimintaedellytyksiä. Hän oli kannustamassa klubin 

jäseniä varainhankinnassa. Varoja ohjattiin lasten ja nuorten liikuntatapahtumiin, 

nuorten liikenneturvallisuuden lisäämiseen, huumeiden vastustamistyöhön, 

ikäihmisiin, laitehankintoihin palvelukoteihin, sairaaloihin ja liikkumisvälineisiin 

seurakunnille. Avustuksia on jaettu apua tarvitseville yhteisöille ja yksityisille. Hän osallistui ulkomaiseen 

avustustyöhön kansainvälisen kattojärjestön kautta klubin päätösten ja periaatteiden mukaan. Hän panosti myös 

omaan kuntoiluunsa. Vapaa-ajan toiminnassa hän oli ottanut merkittäväksi haasteeksi aktiivisen ulkoilun, johon 

hän liitti pitkät polkupyörämatkat ja uinnin. Eerikin viimeiseksi aktiviteetiksi jäi ikäihmisten 

ulkoiluttamistapahtuma kuolemaa edeltävänä päivänä. Hän oli yhdessä muutaman muun klubiveljen kanssa 

ulkoiluttamassa liikuntarajoitteisia ikäihmisiä viemällä heitä rullatuoleissa tutustumaan kaupunkiympäristöön, sen 

palvelutarjontaan ja eri luontokohteisiin sekä nautti ikäihmisten seurassa pikku tarjoilusta luonnon helmassa. 

Tämän viimeiseksi jääneen aktiviteetin yhteydessä hän ei ollut maininnut kenellekään omaan terveyteen liittyvistä 

tuntemuksista. Seuraavana aamuna hän ei ollut enää vastannut puolison aamiaiskutsuun. Sairaalassa hänen oli 

todettu menehtyneen. Tässä yhteydessä haluamme lausua kiitoksemme puolisolle ja perheelle siitä, että Eerikki sai 

toteuttaa omaa unelmaansa ja palvella kanssaihmisiä Lions etiikan hengessä: ”LUOVUTA ISÄNMAASI 

ONNELLISEMPANA UUDELLE SUKUPOLVELLE”. 

Jätimme tänään viimeisen tervehdyksemme Eerikille kulkiessamme hänen rinnallaan viimeistä matkaa kohti hänen 

leposijaansa kotiseurakunnan kirkkomaalle. Kunnioitamme Eerikin elämäntyötä ja saavutuksia. 

 

Kannustamme omaisia jatkamaan eteenpäin Eerikin viitoittamaa tietä. 

Kiittäen ja kaivaten 

Lions Club Nurmo/Lakeus ry  

L 

E 

Eerikki Ekman 19.9.1946 

– 10.2.2017. Siunaustilai- 

suus Törnävän kirkossa 

3.3.2017. 
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 Unto Kalevi Heinonen 
Risto Soini 

ion-veli Unto Heinonen nukkui pois Vaasassa 6.4.2017.  Hän oli syntynyt Viipurissa 21.9.1933. 

Lähinnä  kaipaamaan jäivät puoliso Maija-Liisa sekä pojat perheineen. Pitkän elämäntyönsä Unto teki 

mainoskuvaajana saavuttaen alalla merkittävää arvostusta ja kunnioitusta ammattitaidostaan. 

Oman kuvausyrityksen Mainoskuvaamo Heinosen hän perusti 1960-luvulla. Kuvauksen kohteena oli tuolloin 

ihmiset sekä erilaiset materiaalit Yleisradion uutisfilmeihin. Kuvausreissuja oli 

paljon ja kotona odotti perhe pienine lapsineen, minkä vuoksi halu olla 

enemmän kotona kasvoi. Lopulta kuvaamon erikoisalaksi vaihtui tuotekuvaus 

ja kotitalon yhteyteen rakennettiin oma valokuvaus-studio. Tuotekuvauksia 

tehtiin mm ABB:lle. Poika Jyrki Heinonen tuli 15-vuotiaana isänsä yritykseen 

töihin ja jatkaa tämän aloittamaa yritystoimintaa tänä päivänä. Hyvin ansaitulle 

eläkkeelle  Unto jäi yrityksestään 1997. Mainoskuvaamon kunniakkaana 

haasteena aina oli tuottaa kuvauksia yrityksille ammattitaidolla ja suurella 

tunteella. Vuosien varrella Unto saikin monia palkintoja ja kunniamainintoja 

kuvauksistaan. Yrityksellä oli käytössään aina viimeistä tekniikkaa omaavat 

kuvausvälineet. LC Vaasa Meren jäseneksi Unto liittyi vuonna 1989. Klubissa 

hän toimi aina hyvin aktiivisesti  osallistuen innolla kaikkiin aktiviteetteihin. Erikoisesti hän kunnostautui niissä 

valokuvaukseen ja tapahtumien dokumentointiin. Sen tuloksena syntyi klubille oma leikekirja, joka ainakin viitenä 

vuotena peräkkäin voitti  107 F-piirin leikekirjapalkinnon. Leikekirja oli tehty niin suurella ammattitaidolla ja 

taiteellisella näkemyksellä, ettei muilla ollut mitään mahdollisuutta ensi palkinnolle. Unto Heinonen oli viime 

vuodet klubin ulkojäsenenä terveydellisistä syistä ja hänelle klubi  myönsi  myös kunniajäsenen nimityksen.  

Vuosien  ajan klubilla yhtenä jäsenten keskeisenä aktiviteettinä on ollut ”puhuristuslento” Syötteen keväthangille. 

Kun Untolta viimeisellä kerralla hiihto ei enää onnistunut, mutta halu oli kova, niin hänet vietiin moottorikelkalla 

ja reessä porontaljoihin käärittynä Myllylaavulle nauttimaan luonnon rauhasta ja kameraan tallentui tietenkin 

mainioita kuvia lumisesta tykkylumimaisemasta. Lions joukostamme on poistut henkilö, jonka tyhjäksi jättämää 

tuolia ei voi kukaan paikata, mutta työ jonka Unto lions-aatteen eteen teki tulee aina säilymään muistoissa ja myös 

historiallisesti arvokkaina dokumentteina.  

 

LC Vaasa Meri muistaa Untoa suurella kiitollisuudella ja kunnioituksella. 

  

L 
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http://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/
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