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2.4.2014 Kunnanjohtajan tervehdys
Tervetuloa Vimpeliin vuosikokoukseen!

Olen iloinen tiedosta, että Lions Club 107-F piiri on päättänyt pitää tulevan vuosikokouksensa 
Vimpelissä. Kokouspäivä 12.4. on orastavaa kevätaikaa. Vimpelissä pesisväen tunnelmat 
alkavat jo lämmetä edessä olevan kauden mittelöitä odoteltaessa. Suomen kuntakenttä, Vimpeli 
mukaan lukien, on ollut parin viime vuoden ajan merkittävien muutossuunnitelmien edessä. 
Maassamme on tarkoitus myllertää kunta- sekä siihen liittyen sosiaali- ja terveydenhuollon 
rakenteet uusiksi. Haasteet ovat mittavat ja vaativat kunnissa työtä ja voimia. Samaan aikaan 

sekä kuntien talouden ja palvelutuotannon sekä elinkeinotoiminnan tulevaisuuden haasteet 
vaativat jokapäiväistä paneutumista näihin kysymyksiin. Vimpelin kunta elää vahvasta ja 

monipuolisesta yritystoiminnasta, joka on paikkakunnan käyntikortti Vimpelissä asuville, muualta tuleville ja 
täällä vieraileville ihmisille. Yhdistettynä pesäpalloon siitä muotoutuu aito vimpeliläisyys, joka luo vahvan siteen 
paikkakuntamme asukkaiden työntekoon, elämään ja viihtymiseen Vimpelissä.
Toivotan Lions Club 107-F piirille antoisaa vuosikokousta ja mielenkiintoista kokouspäivää Vimpelissä.

Juhani Laasanen
Vimpelin kunnanjohtaja

2.4.2014 DG- ja VDG ehdokkaat 2014-2015
Piirikuvernööriehdokas/ Distriktsguvernörskandidat  2014-2015

Lion Erkki Ammesmäki. Puoliso Anita. Syntynyt 3.2.1951. Insinööri. 
Kielitaito: suomi, ruotsi(hieman), englanti(hieman), saksa(hieman). 
Lions-toiminta: LC Vimpeli, liittynyt 1979, sihteerinä 2 kertaa, presidentti 1990-1991, tilinpitäjä 
viimeiset 15 vuotta, rahastonhoitaja 2011-2012, Melvin Jones -jäsenyys 2008.
Piirin ja liiton toiminta: lohkon puheenjohtaja 2009-2010, LCIF-toimikunnan puheenjohtaja 
2011-2012, I varapiirikuvernööri 2013-2014.

I varapiirikuvernööriehdokas/ I vicedistriktsguvernörskandidat  2014-2015

Lion Timo Sysilampi. Puoliso Pirkko. Syntynyt 27.1.1956. Kiinteistöpäällikkö, Frami Oy. 
Kielitaito: suomi, ruotsi(hieman), englanti(hieman), saksa(hieman), turkki(hieman). 
Lions-toiminta: LC Seinäjoki/Tyrnävä, liittynyt 1994, osallistuminen 100%, sihteeri 2001-2002, 
presidentti 2004-2005, rahastonhoitaja 1995-1996.
Piirin ja liiton toiminta: piirisihteeri 2005-2006, lohkon puheenjohtaja 2007-2008, alueen 
puheenjohtaja 2009-2010, LCIF-toimikunnan jäsen 2009-2010, II varapiirikuvernööri 2013-2014.

II varapiirikuvernööriehdokas/ II vicedistriktsguvernörskandidat  2014-2015

Lion Jarmo Hietala. Puoliso Paula. Syntynyt 6.10.1950. Insinööri, kunnallistekniikan päällikkö. 
Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti. 
Lions-toiminta: LC Lapua/Simpsiö, liittynyt 1978, osallistuminen 100%, presidentti 1994-1995, 
sihteeri, rahastonhoitaja, nuorisovaihtoasiamies, eri toimikunnat. LC Lapua/Alajoen perustajajäsen 
ja sen kummileijona. 
Piirin ja liiton toiminta: piirisihteeri 2008-2009, lohkon puheenjohtaja 2011-2012, alueen 
puheenjohtaja 2013-2014.

Vuoden 2015 piirikokouspaikkaa 
on hakenut LC Ylihärmä.
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8.11.2013 Leijonasanomat-nettilehdestä tuli totta!
DG Kaarlo Katajisto

Kun kevään 2013 vuosikokouksessamme ilmoitin, että toimintavuonna 2013-2014 ei ilmesty 
Leijonasanomat paperiversiona, vaan mahdollisesti netissä piirin kotisivuilla, en itsekään 
täysin uskonut, että asiasta tulee totta. Kuinka kävi? Nyt Leijonasanomat on edessänne 
tietokoneen ruudulla. Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille ja tukeneille.
Lionismi tarvitsee erilaisia yhteistyötä ja yhteisyyttä lisäävia elementtejä. Oma lehti on yksi 
niistä. Paperiversiona lehti tulee läheisemmäksi, jos sen lukee ja lehden säilyttää. 
Nettiversiona tärkeät asiat tai koko lehden voi ohittaa, mutta myös pienellä vaivalla tallettaa 
ja levittää myös muiden nähtäväksi. Toisaalta piirimme sivuilta lehti on luettävissa 
myöhemminkin. Nyt ensimmäisen Leijonasanomat-nettilehden ilmestyttyä toivon, että 

mahdollisimman moni siihen tutustuisi,  toimittaisi juttuja ja kuvia lehteen sekä lehteä edelleen 
"markkinoisi". Tarkoitus on, että lehdestä tulee yhä enemmän niin lionien oma kuin lionismia lisäävä tiedotus- ja 
uutislehti. Tässä yhteydessä palautan mieleen, mitä olemme aikanamme luvanneet.

Leijonalupaus:
"- sitoudun osallistumaan klubin koko toimintaan
- lupaan parhaani mukaan koettaa noudattaa lionsperiaatteita
- tulla kokouksiin säännöllisesti
- ottaa vastaan minulle uskotut tehtävät  
- osaltani edistää klubini ja kansainvälisen lionsjärjestön tavoitteita"

Muilta osin lionin oikeudet ja velvollisuudet noudattavat yleisiä yhdistysten jäsenoikeuksia huomioonottaen 
lionismin yleiset pariaatteet ja tavoitteet. On oikeus osallistua kokouksiin, käyttää äänioikeutta, tulla palkituksi jne. 

Lupauksemme sisältö voi unohtua, siksi asia kertauksena. Näin voi käydä nettiaikanakin, kun säännöt ja/tai netti ei 
ole heti saatavilla ja lisävalaistusta antamassa. Leijonasanomat yhdistää meitä, ilmestynee se sitten netissä ja/tai 
paperiversiona ja auttaa jäsenmäärän huimaan kasvuun. 

Elinvoimaa yhteistyöllä!

8.11.2013 Unelma 
DG Kaarlo Katajisto

LIONIT, HANKKIKAA UNELMA JA SITTEN, SEURATKAA UNELMAANNE

Näin pontevasti ohjeistaa meitä kansainvälinen presidenttimme Barry Palmer.
Tämä tarkoittaa, että jokaisen tulee ottaa kolme askelta, jotka ovat:

 1. hanki Unelma
 2. usko omaan Unelmaasi
 3. seuraa Unelmaasi.

Olen omalta kohdaltani ja nykyisessä tehtävässäni usein miettinyt, mitä tämä minulle merkitsee. Tulee mieleen, 
mitä vaatimuksia minulle on  annettu. Mitä edellytyksiä minulla on vaatimusten täyttämiseksi ja miten luon 
sellaiset olosuhteet ja yhteydet, että onnistuisin täydellisesti. 
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Piirikuvernöörin tehtävä kaikkine valmistautumisvuosineen kestää vastuullisena varsinaisesti yhden vuoden. Mitä 
yhden vuoden aikana ehtii saavuttaa, millaisia  muutoksia voi saada aikaan ja mitä korjausliikkeitä ehtii tehdä, jos 
tilanne niin vaatii – on kysymys, johon on vain yksi vastaus: ei paljoa. Siksi Unelmani asettui hyvin perinteiseksi: 
Unelmani on, että F -piirin lionvoimavara eli jäsenmäärä lisääntyy kahdellakymmenelläseitsemällä ja 
alueelle perustetaan vähintään yksi naisklubi. 
Tämän saavuttamiseksi tarvitsen jokaisen lionin tuen ja yhteistahdon klubeissa.

10.7.2014 Piirikuvernöörin tiedote 12.2013-2014
Kaarlo Katajisto

Hyvät presidentit, lionit, puolisot ja edellisten kausien PDG:t
Tämä toimivuoteni viimeinen tiedote tulee kyllä jo uuden piirikuvernöörimme toimintavuoden puolella. Mutta se 
sallittaneen, koska nyt voin tarkastella kauttani jo tilastotietoihin perustuenkin. Ensin kuitenkin kerron hauskempia 
uutisia. Olen nyt ollut muutaman päivän IPDG:nä eli edellisen kauden piirikuvernöörinä.  Helpotus vastuusta  on 
lisännyt intoani kotitöihin ja erityisesti puusavottaan ja ihmeellisellä tavalla kasvattanut partaani.
Ehkä se on ymmärrettävä niin, että ”kauneudenhoitoa” voi laiminlyödä. 

Huoleni
Tosiasiassa kannoin huolta piirimme jäsentilanteesta ja se tuli jopa uniini . Onneksi piiriin perustettiin LC Vaasa/
Africa klubi ja se korjasi jäsentilanteen lähes lähtötasolle. Virallinen tilasto näyttää kolmen jäsenen vähennystä. 
Jäsenmäärä on nyt 1804. Valitettavasti juuri ennen kauteni loppua jäsenistöstämme nukkui pois PDG  Lennart M. 
Molander. Hän oli meille ”sydän, järki ja leijonamieli”, kuten hänen kuolinilmoituksessa omaiset toteavat.  
Piirimme puolesta olen omaisten haluamalla tavalla muistanut poisnukkunutta veljeämme. Haluan vielä tässä 
yhteydessä esittää omasta, vaimoni ja piirin puolesta valitukseni kaikille niille omaisille, joiden läheinen on 
nukkunut pois toimivuoteni aikana. Kiitokset heidän työstään lionismin hyväksi. 

Teemani
Voin nyt myös tunnustaa, että teemani valinta ”elinvoimaa yhteistyöllä” (oli sama kuin DG Jari Rytkösellä) oli 
onnistunut. Yhteistyötä olen juuri tarvinnut ja tukijoukoista on ollut merkittävää apua. Kiitos kuuluu heille. 
Erityisen kiitollinen olen siitä, että puutteista huolimatta minut huomioon otettiin kunnioittavasti ja apuuni myös 
turvauduttiin. 
Ihanimmat tapahtumat olivat tietenkin klubien vuosijuhlat, joita oli kaudellani todella useita. Puolisoni Silja ja 
minä olemme erityisen kiitollisia siitä, mitä saimme osaksemme niin juhlissa kuin vuosivierailluissakin. 
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Jatko
Edelleen jatkan tämän vuoden loppuun invalidiliiton ja Lions -liiton yhteistyöhenkilönä  ja lisäksi olen saanut 
tehtäväkseni LCI:n 100 -vuotisjuhlatoimikunnan puheenjohtajan tehtävän piirissämme.  Juhlavuosi on 2017. 
Toivottavasti saan kerättyä toimikuntaani henkilöitä, joille juhlien järjestäminen on jokapäiväistä ”leipää”. 
Nyt voimme puolisoni Silja ja minä kiitollisin mielin uskoa piirimme DG:n tehtävän uudelle piirikuvernöörille 
Erkki Ammesmäelle ja hänen puolisolleen Anitalle ja jäädä heidän tukijoukkoihinsa.

Kiitos lionit ja puolisot! Ilman teidän työtänne ei olisi lionismia!
Terveisin 
IPDG Kaarlo  ja puoliso Silja

10.7.2014 Distriktsguvernörens meddelande 12. 2013-2014
Kaarlo Katajisto 
Bästa presidenter, lions, partners och tidigare perioders PDG:n
Detta sista meddelande från min verksamhetsperiod kommer under vår nya distriktsguvernörs verksamhetsperiod. 
Men det kan förhoppningsvis tillåtas eftersom jag nu kan granska min period även i ett statistiskt hänseende. Först 
berättar jag ändå om trevligare nyheter. Jag har nu verkat som IPDG, dvs. föregående periods distriktsguvernör i 
några dagar. Lindringen från ansvaret har ökat mitt intresse för hemarbeten, speciellt skogsarbeten och på ett 
märkligt sätt har mitt skägg vuxit. Kanske det kan förstås som att ”skönhetsvården” inte kan försummas. 

Mitt bekymmer
Jag var verkligen bekymrad över medlemssituationen i vårt distrikt, den störde t.o.m. sömnen. Lyckligtvis 
grundades klubben LC Vaasa/Africa i vårt distrikt och det korrigerade medlemsantalet nästan till utgångsläget. 
Den officiella statistiken visar på en minskning med tre medlemmar. Medlemsantalet uppgår nu till 1804. Tyvärr 
avled PDG Lennart M. Molander just före utgången av min verksamhetsperiod. Han utgjorde ”hjärta, förnuft och 
lionsinne”, för oss såsom hans anhöriga konstaterar i dödsannonsen. Jag har på sätt som de anhöriga har önskat 
från distriktets sida kommit ihåg vår avlidna broder. Jag vill ännu i detta sammanhang framföra ett beklagande från 
mig, min hustru och distriktets sida till de anhöriga, vars närstående har avlidit under min verksamhetsperiod. Tack 
för deras arbete lionismen till fromma. 

Mitt tema
Nu kan jag också erkänna att valet av mitt tema ”livskraft via samarbete” (samma som DG Jari Rytkönen) var 
lyckat. Det är just samarbete som jag har behövt och jag har fått betydande hjälp av stödtrupperna. Det skall de ha 
tack för. Speciellt tacksam är jag för att man, trots mina brister, tog emot mig med respekt och att man även tog till 
sig min hjälp. De härligaste händelserna utgjordes givetvis av klubbarnas årsfester, som det råkade infalla verkligt 
många av under min period. Min hustru Silja och jag är speciellt tacksamma för allt som tillkom oss såväl under 
festerna som under årsbesöken. 

Fortsättningen
Jag kommer fortsättningsvis att fortsätta som invalidförbundets och Lionsförbundets samarbetsperson till årets slut 
och vidare har jag tilldelats uppgiften som ordförande för LCI:s 100 –års jubileumskommitté i vårt distrikt. 
Jubileumsåret är 2017. Förhoppningsvis får jag samlat sådana personer till min kommitté, för vilka anordnandet av 
jubiléer utgör vardagligt ”bröd”. Nu kan min hustru Silja och jag med tacksamhet överlämna 
distriktsguvernörsuppgiften för vårt distrikt åt den nya distriktsguvernören Erkki Ammesmäki och hans hustru 
Anita och ingå i deras stödtrupper.

Tack lions och partners! Utan ert arbete skulle det inte finnas någon lionism!
Hälsningar 
IPDG Kaarlo och hustru Silja
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8.11.2013 Unelmista totta
CC Asko Merilä

Palvelevissa leijonissa on nykyaikaista vetovoimaa, yhteisöllisyyttä ja valtavasti sosiaalista pääomaa, joka 
lisääntyy kaiken aikaa ympäri maailman. Jäseniä on tällä hetkellä lähes 1,4 miljoonaa. Lions – järjestömme 
jäsenmäärä kasvaa jatkuvasti. Suomessa ja maailmalla on todella paljon apua tarvitsevia. Leijonat auttavat ja 
palveleva. Suomen leijoniin tarvitsemme lisää palveluvoimaa sekä naisten ja nuorten energiaa.

Lions-järjestömme perustaja Melvin Jones ja Helen Keller tekivät Leijonista näkemisen, ja näkökyvyn lähettiläitä. 
Lions -järjestömme on kehittynyt luotettavaksi ja maailman johtavaksi vapaaehtoistyö-, avustus- ja 
hyväntekeväisyysjärjestöksi. Tärkein kansainvälinen aktiviteetti, on kuurosokean Helen Kellerin innostamana ollut 
näönsuojelu – Sight First. 

Palvelulla Hyvinvointia - Välfärd Genom Service on meille hyvä kotimainen teema. Samalla kun teemme 
hyvinvointia palvelutyöllämme toisille, hoidamme myös itseämme.

Seuraa unelmaasi - follow your dream, presidentin teema. Jäsenmäärä on laskenut alle 25  000 jäsenen. Suomen 
Lions-toiminnassa on tullut todellisen toiminnan kehittämisen aika. Suomen kielen säilymisen turvaamiseksi nyt 
on toiminnan kehityttävä niin, että jäsenmäärä kääntyy nousuun. Peräseinä tuli vastaan ja nyt on vain yksi suunta 
-nousu. Perimmältään klubien toiminta ratkaisee toiminnan kiinnostavuuden. Liiton tehtävänä on auttaa Teitä siinä 
ja siihen pyritään. 

Liiton vuosikokous hyväksyi strategien suunnitelman ja toimintasuunnitelman, joiden perusteella klubit voivat 
valita omaan strategiaansa sopivaa toimintaa. Näin saadaan kaikkia parhaiten palveleva tuki klubeille, jotka 
auttavat niitä, jotka ovat eniten avun tarpeessa.   

Leijona tekee hyvää! 
Follow your dream – seuraa unelmaasi – följ din dröm! CC Asko Merilä

8.11.2013 Låt drömmar gå i uppfyllelse
CC Asko Merilä

Pal tjänande lejon finns nutida dragningskraft, samhällstillvändhet och ett enormt socialt kapital som hela tiden 
ökar runt om i världen. Antalet medlemmar uppgår för tillfället till nästan 1,4 miljoner. Medlemsantalet i vår 
världsomfattande Lionsorganisation växer fortgående. I Finland och ute i världen finns verkligt många i behov av 
hjälp. Lejonen hjälper och betjänar. Vi behöver mera servicekraft och energi av både kvinnor och unga bland 
Finlands lejon.

Lionsorganisationens grundare Melvin Jones och Helen Keller gjorde lejonen till ambassadörer för synlighet och 
sebarhet. Vår Lionsorganisation har utvecklats till en pålitlig och världsledande organisation för frivilligarbete, 
bistånd och välgörenhet. Den viktigaste internationella aktiviteten är den av den dövblinda Helen Keller 
inspirerade kampanjen för synvård – Sight First. 

Palvelulla Hyvinvointia - Välfärd Genom Service utgör ett gott inhemskt tema för oss. Samtidigt som vi 
åstadkommer välbefinnande med vårt servicearbete för andra vårdar vi även oss själva.
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Följ din dröm - follow your dream, presidentens tema. Medlemsantalet i Finland har sjunkit  till under 25  000 
medlemmar. Nu är tid för verklig verksamhet  och utveckling av den finländska Lionsverksamheten. För att trygga 
den finskspråkiga servicen från högkvarteret  bör verksamheten utvecklas så att  medlemsantalet kan svängas i en 
ökande riktning. Bakre väggen kom emot och nu finns bara en riktning -uppåt. I grund och botten avgör klubbens 
verksamhet intresset. Det är förbundets uppgift att hjälpa Er och det strävar vi till att göra. 

Förbundets årsmöte godkände en strategisk plan och en verksamhetsplan enligt vilka klubbarna kan välja sådan 
verksamhet som lämpar sig för deras strategi. På detta sätt  får man ett sådant stöd som bäst betjänar klubbarna som 
hjälper dem som mest är i behov av hjälp. 

Ett lejon gör goda saker!

Follow your dream – seuraa unelmaasi – följ din dröm! CC Asko Merilä

CC Asko Merilä Hampurin kongressissa 
pohjalaisin tunnuksin.

CC Asko vapaalla.
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14.1.2014 Hei me brändätään! – Brändääthän sinäkin?
Maarit Kuikka, pääsihteeri
Lions-talosta F-piirin ahkerille leijonille! Talossa on taas väkeä kolmessa kerroksessa, kun ylin kerros saatiin heti 
kauden alussa vuokrattua Tilitoimisto Humberg Oy:lle. Tilitoimisto on remontoinut tilat itselleen sopiviksi, ja 
parhaillaan on muutto käynnissä yläkerrasta kuuluvasta kolinasta päätellen. Tilojen vuokraaminen on todellinen 
lottovoitto meille kaikille tilanteessa, jossa tyhjää liiketilaa esimerkiksi täällä Helsingin Malmilla aivan Lions-
talon naapurissa on liian paljon. 
Myös liiton toimiston tilat täyttyvät entisestään, kun syksyn aikana rekrytoitu palvelu- ja varainhankintasihteeri 
aloittaa työnsä tammikuun alussa. Lions-liiton tehtävä kiinnosti jopa 59 hakijaa, joista yhdeksän haastateltiin 
syyskuussa. Valituksi tuli mm. Merimieskirkon varainhankintapäällikön tehtävässä toiminut 32-vuotias Sari 
Pirinen.
Yksi kuluvan kauden keskeisimpiä haasteita liittyy brändityöhön. Liitolle nimetty brändityöryhmä on kokoontunut 
syksyn aikana neljä kertaa mm. kuulemaan asiantuntijoita, tekemään kilpailija-analyysia ja luomaan brändi-
identiteettiä, johon jokainen suomalainen lion tulee sitoa ja sitouttaa. – Mittava tehtävä, jonka saavuttamiseksi 
jokainen työryhmän jäsen ponnistelee ja tekee parhaansa. Mutta yksin emme onnistu, vaan työhön tarvitaan meistä 
jokaista. Hei me brändätään! – Brändääthän sinäkin?
Brändityössä ei tarvitse lähteä keksimään pyörää uudestaan. Tarkoitus on kirkastaa sitä Lions-identiteettiä ja 
brändiä, jonka kolme neljästä suomalaisesta Taloustutkimuksen Omnisbus-kyselyn mukaan jo tuntee.  Lions-logo 
on keskeinen osa brändiämme, ja sitä voimme tehdä koko ajan tunnetuksi kantamalla pinssiä rinnassa tai 
pukeutumalla eri aktiviteeteissa työasuumme eli huomioliiviin. 
Aivan näin helpolla emme kuitenkaan selviä vaan muitakin lääkkeitä on löydettävä saadaksemme jäsenmäärämme 
vahvaan kasvuun.
Lions-toimintaan tulijoita löytyy kyllä. Omnibus-kyselyn mukaan peräti yksi neljäsosa suomalaisista olisi 
vähintäänkin melko kiinnostunut olemaan mukana toiminnassamme. Tärkeimmät motiivit osallistumiseen ovat 
auttamisen halu, kiinnostus johonkin tiettyyn asiaan sekä yhteisöllisyyteen liittyvät asiat. 
Ne, joita toiminta ei taas kiinnosta, mainitsivat yleisimmin syyksi ajanpuutteen, sen, ettei koe toimintaa omaksi tai 
sen, ettei tunne toimintaa. Esteenä osallistumiselle mainittiin myös sulkeutuneisuuteen liittyvät tekijät: joidenkin 
mielestä Lions-toimintaan liittyy ns. parempien ihmisten salamyhkäisyyttä.
Näistä esteistä ajanpuute on ainoa, joka tuntuu siltä, ettemme voisi siihen vaikuttaa. Kannattaa kuitenkin muistaa, 
että ihminen löytää aikaa siihen, mistä hän on kiinnostunut. – Eli tähänkin voimme omalla viestinnällämme, 
toiminnallamme ja käytöksellämme vaikuttaa.
Yksi kyselytutkimuksen mielenkiintoisimmista löydöistä on, että uusi jäsen löytyisi useasti itse kunkin meistä 
lähipiiristä: reilu puolet vastaajista kertoi tuntevansa jonkun Lions-toiminnassa mukana olevan. Itse mietin 
parhaillaan, kutsuisinko vai ohjeistaisinko puolisoani kutsumaan seinänaapurimme mukaan toimintaan. – Kenet 
Sinä ajattelit kutsua leijonaksi?

14.1.2014 Hej, vi brändar! – Det gör väl du också?
Maarit Kuikka, pääsihteeri

Min hälsning från Lionshuset till F-distriktets flitiga lejon! I huset finns nu människor i tre våningar då den högsta 
våningen genast i början av perioden kunde hyras ut åt Bokföringsbyrå Humberg Oy. Bokföringsbyrån har 
renoverat utrymmena så att  de passar dem och för närvarande pågår flyttningen av skramlet  att bedöma. 
Uthyrningen av utrymmena är en verklig lottovinst för oss i en situation där det finns alltför mycket tomma 
affärsutrymmen t.ex. här i Malm i Helsingfors alldeles i grannskapet till Lionshuset. 

Även förbundets byråutrymmen fylls då den service- och medelsanskaffningssekreterare som rekryterades under 
hösten påbörjar sitt arbete i början av januari. Lionsförbundets uppgift intresserade hela 59 sökanden av vilka nio 
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intervjuades i september. Vald blev 32-åriga Sari Pirinen som bl.a. har fungerat som Sjömanskyrkans 
medelsanskaffningschef.

En av de mest centrala utmaningarna under pågående period hänför sig till brändningsarbetet. Den 
brändningsarbetsgrup som tillsatts inom förbundet har under hösten sammankommit fyra gånger för att bl.a. lyssna 
till sakkunniga, för att göra konkurrentanalyser och för att skapa en brändidentitet, till vilken varje finländskt lion 
bör förbinda sig. – En omfattande uppgift som varje arbetsgruppsmedlem gör sitt  bästa för och anstränger sig för 
att uppnå. Men ensamma kommer vi inte att lyckas utan var och en av oss behövs i arbetet. Hej, vi brändar! –

Du brändar väl också?

I brändningsarbetet behöver man inte uppfinna hjulet på nytt. Avsikten är att klargöra den Lions-identitet och det 
bränd, som tre av fyra finländare enligt Taloustutkimus´ Omnibus-enkät redan känner till. Lionslogon utgör en 
central del av vårt  bränd och det kan vi hela tiden göra känt  genom att bära vårt pins eller genom att klä oss i vår 
arbetsdräkt, dvs. reflexväst, i samband med våra aktiviteter.

Såhär pass enkelt  kommer vi ändå inte undan utan även andra åtgärder bör hittas för att få vårt medlemsantal att 
stiga kraftigt.

Det finns nog personer som vill komma med i Lionsarbetet. Enligt Omnibus-enkäten är hela en fjärdedel av 
finländarna åtminstone ganska intresserade av att delta i vår verksamhet. De viktigaste motiven för ett deltagande 
är viljan att hjälpa, intresset för en viss sak eller ärenden som hör ihop med samfundet. 

De som inte är intresserade av verksamheten 
nämner oftast tidsbristen som orsak eller att 
de inte känner verksamheten. Som hinder för 
verksamheten nämndes faktorer som hör ihop 
med slutenheten: enligt  vissa hänför det sig 
ett  visst hemlighetsmakeri bland s.k. bättre 
människor till Lionsverksamheten.

Av dessa hinder är det tidsbristen den enda 
som känns som en sådan som vi inte kan 
påverka. Det lönar sig ändå att komma ihåg 
att människan hittar tid till sådant som hon är 
intresserad av. – Dvs. även denna sak kan vi 
påverka med vår egen kommunikation, vår 
verksamhet och vårt uppträdande.

Ett av de mest intressanta fynden i 
enkätundersökningen är att en ny medlem 
oftast kan hittas i vars och ens närmaste 
omgivning: gott och väl hälften av 
svarandena svarade att de känner någon som 
är med i Lionsverksamheten. Själv funderar 
jag som bäst på om jag själv skall bjuda in 
eller be min make bjuda in grannen bakom 
väggen att delta i verksamheten. – Vem 
funderar du på att bjuda in som lion?

Pääsihteerin teehetki Istanbulissa Europa 
Forumin alla. Kuva: Jyrki Ahmala.
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14.1.2014 Suomi johtoon – seuraa unelmaasi!  
Tuomo Holopainen, Lions-liiton varapuheenjohtaja 

Suomen lioneilla on ollut monta vuotta aikaa seurata omaa suurta unelmaansa - saada oma ehdokas 2. 
kansainvälisen varapresidentin tehtävään.  Viimeisimpien ehdokaspäätösten jälkeen olemme odottavalla kannalla. 

Hampurissa kesällä 2013 on tehty päätös seuraavasta 2. kansainvälisestä varapresidentistä, johon suosituksen sai 
Robert ”Bob” Corlew USA:sta. Hänet valittaneen tuohon tehtävään Torontossa kesällä 2014.

Kansainvälinen johtoryhmä teki myös vuoden 2015 varapresidentin valinnasta suosituksen. Keskustelua käytiin 
Euroopan ja Intian välillä. Koska järjestön johtoryhmän mielipiteet jakautuivat eurooppalaisten ehdokkaiden 
välillä, tuli päätökseksi Intia. Seuraava valintakierros osuneen Euroopalle ja meidän mahdollisuudet ovat hyvät. 
Päätös seuraavasta suosituksesta tehdään kesällä 2015. 

Suomalainen lionstoiminta on maailmanluokassa mittavaa. Suomi on Euroopan 4. ja maailman 12. suurin 
lionsmaa. Reilun viiden miljoonan suomalaisen joukossa on 25  000 jäsentä.

Seitsemän vuoden kampanjan ajanjakso on ollut vaiherikas. Olemme rakentaneet kampanjan tueksi koko maan 
kattavan organisaation. Suomen lionit ovat  antaneet kannatustodistuksen Lions-liiton vuosikokouksessa. Olemme 
kiertäneet puhumassa Suomen hankkeesta eripuolilla Suomea ja maailmaa. Tiedämme, että meidän ehdokasta 
tuetaan kaikkialla. Päätökset ovat kuitenkin arvaamattomia.

Me olemme sisukkaita

Suomalaiset ovat asettaneet ehdokkaakseen PID Harri Ala-Kuljun. Hänen Lions-meriittinsä niin kotimaassa, 
Pohjoismaissa, Euroopassa kuin kansainvälisellä tasollakin täyttävät  selkeästi tehtävän vaatimukset. Harri on 
esiintynyt kaikilla merkittävimmillä kansainvälisillä forumeilla ja hän on tavannut Lions-järjestön korkeimman 
johdon useita kertoja, joten hänet tunnetaan hyvin. 

Harrilla on hyvät suhteet kesällä 2014 valittavaan kansainväliseen presidenttiin sekä tuleviin varapresidentteihin. 
Porin vuosikokoukseen on saapumassa tuleva 1. varapresidentti Dr. Jitsuhiro Yamada Japanista. Pitkä kampanja-
aika ei ole lannistanut Suomen lioneita eikä Harria. Näyttää siltä, että kampanjointi on todellinen kestävyyslaji.  
Me suomalaiset olemme sisukkaita emmekä anna periksi, vaan toteutamme haaveemme yhteistuumin. 

Mitä Suomen leijonat voivat vielä tehdä?

Suomalaiset ovat nyt tilanteessa, jossa kaikki tosiasiat  puhuvat puolestamme. Paras keino varmistaa Harrin valinta 
on toimia edelleen aktiivisesti, parantaa jäsentilannetta ja olla vahvasti esillä kansainvälisessä vuosikokouksessa 
Torontossa 2014. 

Pidetään klubit hyvässä kunnossa, sillä meitä seurataan mm. kuinka täsmällisesti teemme kuukausittaiset 
jäsenilmoitukset.  Klubien on pidettävä itsensä hyvässä asemassa, eli on hoidettava talousvelvoitteensa päämajaan.  
Osallistumme jatkossakin LCIF:n kautta tapahtuvaan kansainvälisten katastrofien avustustoimintaan. 

Jäsenmäärän kehitys Suomessa tulisi saada kääntymään positiiviseksi Lions-liiton vuosikokouksen Heinolassa 
2013 tekemän päätöksen mukaisesti. Tämän eteen tehdään tarmokkaasti työtä kaikkialla Suomessa ja tuloksia 
alkaa näkyä. Uusia klubeja on jo perustettu ja lisää on tulossa. Myös nykyisiin klubeihin on rekrytoitu vilkkaasti 
uusia jäseniä.  

Kiitos kaikille lioneille tuestanne ja sitkeydestä. Jaksetaan viedä hanke yhdessä maaliin.

Työmme Harrin saamiseksi järjestömme johtoon jatkuu.
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Harri ja Sirkku Hampurissa

14.1.2014 Suomi johtoon – följ din dröm! 
Tuomo Holopainen, Lionsförbundets viceordförande 

Finlands Lions har haft många år på sig att följa sin stora dröm – att få sin egen kandidat vald till uppgiften som 2. 
internationella vicepresident. Efter de senaste kandidatbesluten går vi i väntans tider. 

På sommaren 2013 gjordes i Hamburg beslut om följande 2. internationella vicepresident, för vilken 
rekommenderades Robert ”Bob” Corlew från USA. Han torde väljas till nämnda ämbete i Toronto på sommaren 
2014.

Den internationella ledningsgruppen utfärdade även en rekommendation beträffande valet  av vicepresident år 
2015. Diskussionen fördes mellan Europa och Indien. Eftersom åsikterna i organisationens ledningsgrupp  delades 
mellan de europeiska kandidaterna blev beslutet Indien. Följande valomgång torde gälla Europa och våra 
möjligheter är goda. Beslutet om följande rekommendation görs på sommaren 2015. 

Lionsverksamheten i Finland är omfattande i världsklass. Finland är Europas 4. och världens 12. största Lionsland. 
Bland ca 5 miljoner finländare finns 25  000 medlemmar.

Den sju år omfattande kampanjen har varit händelserik. Som stöd för kampanjen har vi byggt upp en hela landet 
omfattande organisation. Finlands Lions har gett ett understödsintyg vid Lionsförbundets årsmöten. Vi har 
cirkulerat och pratat för Finlands projekt på olika håll i Finland och i världen. Vi vet att  vår kandidat stöds på alla 
håll. Besluten är ändå överraskande.

Vi är uthålliga

Finländarna har ställt upp PID Harri Ala-Kulju som sin kandidat. Hans Lions-meriter såväl i hemlandet, i Norden, 
i Europa som på den internationella nivån fyller klart kraven för uppdraget. Harri har uppträtt  på alla betydande 
internationella fora och han har träffat  Lionsorganisationens högsta ledning ett flertal gånger, varför han är mycket 
känd. 

Harri har goda relationer till den internationella president som skall väljas på sommaren 2014 och till de 
kommande vicepresidenterna. Den kommande 1 vicepresidenten Dr. Jitsuhiro Yamada från Japan är på kommande 
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till årsmötet i Björneborg. Den långa kampanjtiden har inte kväst Finlands Lions eller Harri. Det verkar som om 
kampanjerandet är en verklig uthållighetsgren. Vi finländare är uthålliga och ger oss inte utan vi förverkligar vår 
dröm i samråd. 

Vad kan Finlands Lions ännu göra?

Finländarna befinner sig nu i en situation där alla fakta talar till vår fördel. Bästa sättet  att säkra Harris val är att 
fortsättningsvis fungera aktivt, förbättra medlemssituationen och att  hålla sig väl framme vid det internationella 
årsmötet i Toronto 2014. 

Låt oss hålla klubbarna i gott skick, för man följer med om bl.a. hur punktligt vid lämnar in de månadsvisa 
medlemsanmälningarna. Klubbarna bör hålla sig i en god situation, dvs. man bör sköta om sina 
betalningsåligganden till högkvarteret. Vi deltar även i fortsättningen i den hjälpverksamhet som behövs för 
internationella katastrofer via LCIF. 

Utvecklingen av medlemstillväxten i Finland borde fås att vända i en positiv riktning i enlighet med det vid 
Lionsförbundets årsmöte i Heinola 2013 gjorda beslutet. För detta görs energiskt arbete på alla håll i Finland och 
resultaten börjar synas. Nya klubbar har redan grundats och flera är på kommande. Även till befintliga klubbar har 
ivrigt rekryterats nya medlemmar. 

Tack till alla Lions för ert stöd och er seghet. Vi måste orka föra projektet i hamn.

Arbetet med att få Harri i organisationens ledning fortgår.

14.1.2014 Arvomaailma muuttuu 
Tuomo Holopainen, Lions-liiton varapuheenjohtaja 

Toimintaympäristöämme koskevat mullistukset vaikuttava myös lionsklubien toimintaedellytyksiin. Muutosvauhti 
näyttää yhä vain kiihtyvän, ja meidän on kehityttävä jatkuvasti, jotta pysyisimme mukana. Perinteitämme 
kunnioittaen on pidettävä yllä muutoshalukkuutta ja -kyvykkyyttä - ei väkisin, vaan rennolla, innostuneella 
otteella. 

Jäsenistön mielipiteitä arvostetaan 

Marras-joulukuussa tehtyyn jäsenkyselyyn saatiin lähes 3.000 vastausta. Jäsenistömme mielestä tärkeimpiä 
kohderyhmiämme ovat lapset ja nuoret sekä sotiemme veteraanit ja muut ikäihmiset. 

Jäsenkyselyn mukaan toinen selkeä kehittämiskohde on klubien sisäinen toiminta, etenkin klubikokousten ja 
-iltojen osalta. Olen rohjennut suositella klubeille ns. perinteisten klubikokousten vähentämistä ja niiden tilalle 
klubi-iltojen käyttöönottoa. Niissä tiedotettavat asiat käydään nopeasti lävitse ja loppu aika käytetään 
mielenkiintoisiin klubiesitelmiin, keskusteluihin, yhdessäoloon ja viihtymiseen.  Klubivierailut yrityksiin tai 
naapuriklubeihin antavat lisäarvoa jäsenistölle. Saadaan uusia näkökulmia oman elämän hallintaan ja vastapainoa 
työhön sekä vapaa-ajan harrastuksiin. 

Nostetaan Lions-periaatteet kunniaan

Kaikki muistamme, että Chicagossa toiminut 38-vuotias liikemies Melvin Jones kertoi paikallisen yrittäjäkerhonsa 
jäsenille, että heidän pitäisi tehdä muutakin kuin keskittyä liiketoimintaan; pyrkiä parantamaan asuin paikkakuntaa 
ja maailmaa. Muut olivat samaa mieltä. Jatkokertomus tästä onkin jo sitä historiaa, jonka me tunnemme hyvin.

Minulla oli onni saada syvällinen sisäänajo ensimmäisessä klubissani. Kun olin nuori klubin jäsen, kokeneet lionit 
korostivat minulle muutamia mielestään tärkeitä Lions-periaatteita. Olen parhaani mukaan pyrkinyt noudattaa niitä 
seuraavasti:

• Pidä ystävyyttä tavoitteena, ei välikappaleena. Tosi ystävyys ei vaadi mitään itselleen eikä se ole riippuvainen 
keskinäisistä palveluista.
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• Auta lähimmäistäsi heidän koettelemuksissaan. Surevat tarvitsevat myötätuntoasi, heikot ja vaikeuksissa 
kamppailevat tukeasi.

• Ole varovainen arvosteluissasi, mutta antelias kiitoksissasi. Toimi rakentavasti, ei hajoittaen.

• Toimi aina epäitsekkäästi. Jos Sinun epäillään menettelevän väärin, käyttäydy silloin lähimmäistäsi kohtaan niin 
kuin toivot hänen käyttäytyvän Sinua itseäsi kohtaan.

Toivottavasti jaksamme toimia, kuten Melvin Jones on ajatellut ja Lions-toimintaperiaatteisiimme on kirjattu. 
Jokainen leijona on hyväksynyt periaatteet antaessaan Lions-lupauksensa. Meitä leijonia tarvitaan aikaisempaa 
enemmän.

Ota vastuu klubisi elinvoimaisuudesta

Mielestäni yksi keskeinen periaate klubin presidentille voisi olla seuraava ajatus:

 ”Luovuta klubisi seuraajallesi vahvempana kuin otit sen vastaan edeltäjältäsi.” 

Vahvuus voi tarkoittaa klubin yhteishengen ja aktiivisuuden kehittymistä, jäsenmäärän kasvua tai kaikkia näitä. 
Vastuuta tulevasta palveluvoimasta soisin kantavan jokaisen lionin, ei pelkästään klubin presidentin. Jos 
ottaisimme tämän periaatteen käyttöön kaikissa klubeissa, ei meillä olisi hädän päivääkään jäsenkehityksen osalta.  

Meillä leijonilla on nyt tuhannen taalan paikka vahvistaa toiminnastamme mielikuvaa ja tunnetta:

”Tuohon toimintaan minäkin haluan osallistua, Lionstoiminta on kivaa, motivoivaa ja innostavaa.”  

Hyvät F-piirin lionit, puolisot ja leot

Arvostan työtänne paremman huomisen puolesta. Toivotan teille hyvää kevättä ja jatkuvaa intoa auttaa oman 
asuinalueenne tukea ja apua tarvitsevia sekä katastrofien uhreiksi joutuvia niin Suomessa kuin missä päin 
maailmaan tahansa. 

Näillä ajatuksilla voimme luottavaisin mielin suunnata katseemme tulevaisuuteen.

Lions-liiton varapuheenjohtaja Tuomo 
Holopainen. Kuva Antti Tuomikoski
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14.1.2014 Väredgrunden ändrar 
Tuomo Holopainen, Lionsförbundets viceordförande 

De omvälvningar som har inträffat i vår verksamhetsomgivning har även inverkat på funktionsförutsättningarna 
för Lionsklubbarna. Det verkar som om förändringstakten bara ökar och vi bör utvecklas fortgående så vi förmår 
följa med. 

Högaktande våra traditioner bör vi upprätthålla förändringsvilja och -skicklighet –inte med tvång utan med ett 
avslappnat och entusiastiskt grepp. 

Medlemskårens åsikter uppskattas 

Till den medlemsenkät som genomfördes i november-december inkom nästan 3.000 svar. Enligt medlemskårens 
uppfattning utgörs de viktigaste målgrupperna av barn och ungdom samt våra krigsveteraner och övriga åldringar. 
Under den kommande verksamhetsperioden kommer dessa grupper att utgöra verksamhetens kärna. 

Enligt medlemsförfrågan utgör klubbarnas interna verksamhet, speciellt klubbmötena och –kvällarna ett klart 
utvecklingsobjekt. Jag har vågat mig på att rekommendera klubbarna en minskning av s.k. traditionella 
klubbmöten och i stället ta i bruk klubbkvällar. De ärenden som där kräver information går man igenom snabbt och 
den resterande tiden används till intressanta klubbföredrag, diskussioner, samvaro och trivsel. Klubbesöken till 
företag eller grannklubbar ger ett tilläggsvärde åt medlemskåren. Man får nya synpunkter på behärskandet av det 
egna livet och motvikt till arbetet och fritidssysselsättningarna.

Låt oss lyfta upp och hedra Lions-principerna

Jag anser att  vi borde stanna upp för att  fundera på grunderna för Lionsverksamheten. Vi kommer alla ihåg att den 
38-åriga affärsmannen i Chicago Melvin Jones berättade för medlemmarna i sin lokala företagarklubb att  de borde 
göra även annat  än att koncentrera sig på affärsverksamheten: sträva till att förbättra den ort där de bor och hela 
världen. De övriga var av samma åsikt. Den fortsatta berättelsen utgör redan den historia som vi känner väl.

.Jag hade turen att få en grundlig introduktion i min första klubb. Då jag var en ung klubbmedlem betonade erfarna 
Lions några viktiga Lionsprinciper för mig. Jag har enligt bästa förmåga försökt följa dem.

• Se vänskapen som en målsättning, inte som ett mellansteg. Verklig vänskap kräver ingenting åt en själv och den 
är inte beroende av ömsesidiga tjänster.

• Hjälp  din nästa i hans prövningar. De sörjande behöver din medkänsla, de svaga och de som kämpar med 
svårigheter ditt stöd.

• Var försiktig med din kritik men generös med ditt tack. Verka konstruktivt, inte splittrande.

• Fungera alltid osjälviskt. 

• Om man misstänker att du förfar felaktigt, uppför dig då mot din nästa som du hoppas att hon skall uppföra sig 
mot Dig själv.

Förhoppningsvis orkar vi fungera såsom Melvin Jones har tänkt sig och som man har dokumenterat i våra Lions 
verksamhetsprinciper. Varje Lion har godkänt principerna då han/hon har avgett sitt Lionslöfte. Det behövs allt fler 
av oss Lions. 

Ta ansvar för livskraften i din klubb

En central princip för klubbens president skulle enligt mig kunna vara följande: ”Överlämna din klubb åt din 
efterträdare starkare än då du tog emot uppdraget av din föregångare.” 

Styrka kan innebära utvecklandet av klubbens sammanhållning och aktivitet, medlemskårens tillväxt eller alla 
dessa. Jag skulle unna varje Lion att bära ansvar för den kommande servicestyrkan, inte enbart klubbens president. 
Om vi skulle ta i bruk denna princip  i alla klubbar skulle vi inte ha minsta bekymmer beträffande 
medlemstillväxten. 
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Vi Lions har nu en tusendollars chans att stärka uppfattningen och känslan för vår verksamhet: ”I den där 
verksamheten skulle jag också gärna delta, Lionsverksamheten är trevlig, motiverande och entusiasmerande.” 

Bästa lions, partners och leos inom F-distriktet 

Jag värdesätter ert arbete för en bättre morgondag. Jag tillönskar er alla en god vår och fortsatt entusiasm för att 
hjälpa och stöda personer i er egen närmiljö samt dem som fallit offer för en katastrof såväl i Finland som var som 
helst i världen.  

Med dessa tankar går vi mot sommaren och den kommande perioden. Vi kan med förtroende rikta våra blickar mot 
framtiden.

8.11.2013 LC Lapua 50-vuotias
Mirja Mattila

Wanhan Paukun Alajokisaliin juhlavasti kannetut liput, Leijonalaulu ja Lapuan musiikkiopiston puhallinorkesteri 
avasivat LC Lapuan arvokkaan ja lämminhenkisen 50-vuotisjuhlan.
Juhlapuheen pitänyt Markus Flaaming palautti mieliin lionstoiminnan suomalaiset ja kansainväliset perinteet. 
Lions-liiton pääsihteerinä hän on keskustellut useiden eri yhteisöjen kanssa yhteistyön kehittämisestä ja 
huomannut lionsjärjestön olevan haluttu yhteistyökumppani.
-Vapaaehtoistyön sanotaan olevan yhteiskunnan tukijalka. Tästä esimerkillisestä palvelutyöstä hän kiitti juhlivan 
klubin jäseniä. Hän toivoi leijonatyön antavan jatkossakin jäsenille voimaa, iloa ja energiaa myös omassa työssä 
jaksamiseen. Juhlaillallisen jälkeen pidetyssä seminaarissa puhuivat Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja, 
lapualaissyntyinen Antti Suvanto, aiheenaan Euroopan talous ja Suomi. Toisena alustajana professori Kari 
Mielikäinen Metsäntutkimuslaitokselta kertoi Suomen metsätaloudesta ja sen tulevaisuuden näkymistä. 
 

Martti Talvitie sai Melvin Jones-jäsenyyden, 
jonka luovuttivat pres. Antti Ikola ja Tapio 
Seppä-Lassila.  Kuva: Jukka Hannila

Juhlan arvovaltaiset kutsuvieraat vas. Suomen Pankin 
johtokunnan neuvonantaja Antti Suvanto, 
Metsäntutkimuslaitoksen professori Kari Mielikäinen, 
klubin presidentti Antti Ikola, IGS pääsihteeri Markus 
Flaaming ja piirikuvernööri Seppo Rajamäki. Kuva: Mirja 
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Juhlan ainoa perustajajäsen oli Mikko 
Mattila, jonka presidentti Antti Ikola kutsui 
klubin kunniajäseneksi ja kukkien kera 
huomioitiin lady Kerttu.   Kuva: Jukka 
Hannila

8.11.2013 Viljat  klubi 10 vuotta
Pirjo Ala-Fossi 
LC Ilmajoki/Viljat naisklubi vietti viime kevättalvella 10 -v juhlia Etelä-Pohjanmaan Opistolla Ilmajoella 9.3.2013 
mukavissa ja leppoisissa merkeissä. Vieraita oli saapunut hienosti muista klubeista yhteensä noin 60.

Hyvän ruoan lisäksi oli juhlassamme monipuolista ohjelmaa mm. Ilmajoen 
Musiikkijuhlien lapsi- ja nuorisokuoron esityksiä Marjut Vuorennon 
johdolla, Arja Korisevan  musiikkiesitykset  säestäjänä Mari Taivalmaa,  
sketsiä Pipsan ja Jassun vauhdissa sekä tietenkin miesten onnittelulaulu 
naisille. 
Virallisen tervehdyksen toi piirikuvernööri Seppo Rajamäki. Lisäksi hän 
jakoi 10 v perustajajäsenmerkit  ja yhden 15 vuotis merkin sekä  klubimme 
ensimmäisen Melvin Jones tunnustuksen lion Liisa Anttoselle.
Perustajakummi Kaarina Äijö kertoi mukavasti Viljojen 
perustamisvaiheista, klubin toiminnasta alkuaikoina ja tänä päivänä. Hän 
kertoi seuraavansa klubimme toimintaa erityisellä mielenkiinnolla ja 
osallistuvansa aina mielellään klubimme tapahtumiin.  Hän kertoi  olevan                 
hyvin tyytyväinen nykyiseen   toimintaan.
Viljat jatkaa toimintaa luottaen tulevaan. Meille palvelutehtävä on tärkeä. 

Piirikuvernööri Seppo Rajamäki ojensi 
yhdessä presidentti Pirjo Ala-Fossin 
kanssa klubimme ensimmäisen Melvin 
Jonesin perustajajäsenellemme, 
pitkäaikaiselle rahastonhoitajalle ja  
monessa mukana olevalle  lion Liisa 

Olemme mukana lapsille, nuorille, ikäihmisille ja lapsiperheille suunnatuissa toiminnoissa.  Autamme lähimmäisiä ja 
kehittämme itseämme kyvykkäässä ja ihmisen kehittymistä tukevassa, viihtyisässä  ja mukavassa  ystäväpiirissä. 

LC Ilmajoki/Viljat porukkakuva ennen 10 
-vuotisjuhlanjuhlan alkua 9.3.2013.  Kuva 
Mäki
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2.4.2014 Alavus/Kuulattarien 5 v-juhla
Birgitta Rajala
LC Alavus/Kuulattaret vietti 5-vuotisjuhlia Ouran Lomassa 18.1.2014, jossa pidettiin myös klubin 
perustamiskokous viisi vuotta sitten sekä Charter Night juhla 28.3.2009. Klubi oli tuolloin F-piirin 70. klubi ja 11. 
naisklubi sekä Suomen 128. naisklubi. Klubin charterpresidenttinä toimi ensimmäiset puolitoista vuotta Birgitta 

Rajala, seuraavat presidentit ovat olleet Ulla 
Koivisto, Arja Jauhiainen, Anna-Maija Anttila 
ja Anu Katajamäki.

Kuulattaret on saanut nimensä säveltäjä Toivo 
Kuulan innoittamana, joka perimätiedon 
mukaan on syntynyt Alavudella Vehkakosken 
saunassa.  
Joukkomme on kasvanut joka vuosi, olemme 
saaneet klubiimme uusia toimivia ja innokkaita 
leijonia.  Jäsenmäärämme on nyt yhteensä 29.  

Leijonatoiminnan on koettu lujittavan yhteen 
kuluvuutta ja samojen arvojen kunnioitusta.  

Klubimme arvot muodustuvat kirjaimista LION ja ne ovat: 
Läheisyys, läheisistä huolehtiminen -  Iloisuus, Inhimillisyys – Osallistu, ole läsnä –  Naisenergia.

Pääaktiviteettimme sijoittuu kesäkuulle, joka on Alavus-tyttö äänestys. Palveluaktiviteeteista saadut tuotot on 
jaettu stipendeinä ja lahjoituksina antamaan hyvää mieltä ja yhdessäoloa. Hallintoaktiviteetteina olemme 
osallistuneet mm. Suomi Johtoon -kampanjaan ja Anna tukesi nuorisolle -arpajaisiin sekä maksaneet 
nuorisoleirimaksut. Teetimme Alavuden toimintakeskuksessa palveluliivit Kuulattarien näkyvyyden ja 
yhtenäisyyden lisäämiseksi, liivejä on pidetty aktiviteettien yhteydessä yllä. Klubin internet sivut otimme käyttöön 
2011 keväällä. 

Piirihallituksen toiminnassa klubistamme on ollut lion lohkon puheenjohtajana, alueen puheenjohtajana sekä 
toimikuntien puheenjohtajana ja jäsenenä.  

Klubin pöytäviirin on suunnitellut Lion Jari-Matti Niemi LC Ähtäri/Ouluvesi. 
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8.11.2013 Kurikka/Jennyt vierailulla Tuulikellossa
Tuula Linjala

Osa LC Kurikka Jennyjen jäsenistä kävi äitienpäiväviikolla 
ilahduttamassa Hoitokoti Tuulikellon asukkaita lauluin ja runoin. 
Jennyjen vierailu Kurikan Tuulikelloon oli äitienpäiväviikon 
palvelutapahtuma. Tuulikello on Jennyille tuttu jo ennen joulua 
tehdystä vierailusta. 
Ohjelmamme aluksi lauloimme Tuulikellossa usein kuultavan ja 
heille tutun laulun Kaksipa poikaa Kurikasta, johon asukkaat 
liittyivät mukaan. Muutenkin olimme etsineet vanhoja tuttuja 
äitienpäivä- ja kevätlauluja sekä virsiä.  Kaarina Äijö lausui Einari 
Vuorelan runon Kaivotiellä, jonka hän oli esittänyt äitinsä kanssa 
jo 65 vuotta 
sitten Keminmaalla äitienpäiväjuhlassa. Tämän jälkeen 
lauloimmekin sitten yhdessä keväisiä virsiä, joihin Tuulikellon 
asukkaat osallistuivat parhaansa mukaan. 
Yhteisten virsien jälkeen olikin vuorossa Kaarinan runonlausuntaa 

mm. Helinä Siikalan Lapseni. Sen jälkeen lauloimme yhdessä Äidin sydämen ja Maa on niin kaunis sekä Tule 
kanssani Herra Jeesus, jonka aloitti Tuulikellon asukas, entinen Kurikan Mieskuoron laulaja, aivan spontaanisti. 
Jälleen totesimme sen, miten musiikki yhdisti meidät nuorimmasta vanhimpaan. Mieleenpainuvan tilaisuuden 
loppuhartauden piti Leena Muurimäki, muistellen puheessaan äitienpäivän viettämistä. Lausuimme yhdessä 
Herran siunauksen ja Isä meidän rukouksen.
Kahvitilaisuus kruunasi yhteisen hetkemme.

8.11.2013 Kurikka/Jennyt - kirkkokyytiä ja kropsukahvit
Ulla Antila-Bamichas
Lions Club Kurikka/Jennyt tarjosi parillekymmenelle mummolle kirkkokyydin ja kropsukahvit sunnuntaina 
6.10.2013. Leijonien palvelupäivän aktiviteettina ja vanhustenviikon kunniaksi.
Jennyt kutsuivat ja saattoivat sunnuntain ehtoollisjumalanpalvelukseen yksin eläviä naisia eri puolilta Kurikkaa. 
Kirkkokyyti ja mahdollisuus päästä kotikirkkoon kauniina syyspäivänä sai mukana olleet ilahtumaan jo ikihyväksi. 
Yhdessä nautittuja kirkkokahveja pidettiinkin ylenpalttisena hemmotteluna. Seurustelu uudessa Kropsu-kahvilassa 
oli vilkasta; niin Jennyt kuin vieraatkin viihtyivät erinomaisesti.
Monien kiitoksien ja kaikin puolin onnistuneen tapahtuman rohkaisemina Jennyt miettivät nyt, voisiko mummojen 

kirkkopyhästä tulla klubille jokavuotinen palveluaktiviteetti. 
Yksin asuvia naisia on paljon ja monien heistä on vaikea 
järjestää pakollisiakaan kyytejä, saati sitten vaikka 
kirkkokyytiä itselleen, eikä monen tule lähdettyä ilman kaveria 
tai kutsua kovin helposti ollenkaan pois kotoa.

Kuvassa Raija Sillanpää, Armi Mäkimartti, Tuula 
Linjala, Kaarina Äijö

Moni palvelupäivän vieraista oli ensivisiitillä 
kesällä avatussa Kropsu-kahvilassa. 
Kropsukahvit nautittiin vilkkaan kuulumisten 
vaihdon 
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8.11.2013 Stenarnas rike
Lis-Britt Södergran

Korsnäs Lionsklubb har under hösten färdigställt Stenarnas Rike
vid Lärknäs. Plattläggningen, stenar och det mesta av planteringarna
är gjorda. Roddbåten och utemöblerna är på plats.
 
Boende och personal har i det vackra vädret i september kunnat sitta och 
dricka eftermiddagskaffet där.
 
Vi tar nu paus med detta projekt och inväntar våren och fortsättning på 
följetongen.
Det återstår några detaljer att ordna då, som skyltar, åror till båten och mera 
planteringar. Invigning sker i augusti 2014.
 
Lionsklubben tackar för alla uppmuntrande ord under "byggandet" och 
tackar så hjärtligt för den fina serveringen från Lärknäsköket under 
jobbkvällarna.

8.11.2013 LC Vaasa/Vapaus tempaisi pihakirppiksellä 
Sinikka Mäkynen

Kesä helli meitä auringolla ja lämmöllä jo toukokuun puolivälistä aina syyskuun loppuun saakka, ja ylikin. Niinpä 
sää suosi meitä LC-naisia myös järjestämässämme pihakirppiksessä 25.5.2013. 

Kirppispaikkana oli lion-Amin kotipiha Laihialla. Jo aamusta täyttyivät 
rekit porukkamme tuomista vaatteista ja pöydät kaikenlaisista tavaroista. 
Myös ensimmäiset asiakkaat saapuivat paikalle edullisia ostoksia 
tekemään, kun vielä laittelimme viimeisiä tavaroita paikoilleen.  Hinnat 
eivät olleet lukkoon lyötyjä, tinkiä sai ja kyllä asiakkaat tinkivätkin. 
Laatutavara meni hyvin kaupaksi, joten kartutimme mukavasti 
aktiviteettikassaamme tulevia hyväntekeväisyystempauksia varten.
Ilma oli keväiseksi päiväksi todella kuuma. Välillä kävimme 
virkistäytymässä vuorotellen Amin viileässä piharakennuksessa. Olimme 
kukin tuoneet eväitä mukanamme ja nautimme herkkuja Amin keittämän 
kahvin kera. Päivä kului rattoisasti ja iloisin mielin kauppaa tehden sekä  
asiakkaiden että toistemme kanssa jutustellen.

Kaikki tavara ei vielä mennyt kaupaksi, joten monella odottaa korit ja 
laatikot varastossa ensi kevättä, jolloin aiomme uusia tempauksemme. Tervetuloa sitten jälleen kaikki vanhat ja 
uudet asiakkaat hyville ostoksille ja tutustumaan iloiseen joukkoomme!

Kuvassa LC Vaasa/Vapauden naisia 
pihakirppiksessä Laihialla
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8.11.2013 Luento aiheesta pohjalainen luova hulluus
Anita Perkka
LC Nurmo/Valakiat järjesti 26.9.2013 toimintakauden aluksi yleisöluennon.

Kasvatustieteen emeritiusprofessori, lahjakkuus- ja luovuustutkija Kari
Uusikylä luennoi aiheesta "Pohjalainen luova hulluus".
Seinäjoen kaupungintalon valtuustosaliin saapui runsas joukko kuulijoita.
Kari Uusikylä tempaisi väen mukaansa omaleimaisella, viihdyttävällä
tavallaan. Hän kertoi koskettavista ihmiskohtaloista ja myös omasta työstään
yliopistomaailmassa. Hän lahjoitti oman panoksensa täysin käytettäväksi
hyväntekeväisyyteen, joten LC Nurmo/Valakiat pystyy illan tuotolla
ilahduttamaan monia vanhuksia ja lapsia tulevan kauden aikana.

8.11.2013 Lapua/Simpsiö puukökässä
Hermanni Sippola

Klapikökkä 

Klubin palveluja  Lapuan Invalidien auttamiseksi on ollut jo useana vuonna. Viime keväänä oli kaupungin 
toimesta tuotu kuorma puistokoivuja Invalidien omistaman toimitalon pihaan. Veljet ryhtyivät oitis pyydettyyn 
kökkään särkemään puut pystymuuriin pantavaan kokoon. Pihalla oli melkoinen pärinä, kun moottorisahat ja 
klapikoneet hyrräsivät veljien käsissä. Neljän tunnin uurastuksen jälkeen oli kaksi komeaa pinoa odottamassa 
kesän kuivaavaa aurinkoa.

Latokökkä

Keväällä veljet kuorivat yli sata 4,5 metristä mäntyhirttä puulatovärkeiksi. Syyskuulla vietiin puolet Lappajärvelle 
veli Ahdin mökille, jossa rakentaminen aloitettiin eräänä lauantaiaamuna. Mukana oli mies joka nurkalle ja 
apumiehiä saman verran, joten homma eteni reippaasti. Olihan rakenteilla jo kuudes hirsilato. Täten 
ammattitaidostakin voitiin jo puhua. Ruokailuineen kuuden tunnin kuluttua saatiin nostaa kurkihirsi paikalleen.
Samaan tahtiin nousi vielä toinen lato veli Markon pihapiiriin Tiistenjoelle.
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8.11.2013 Soinin Leijonat traktoreita katsastamassa
Jussi Paarvala 

LC Soinin jäsenet pitivät syyskuun kuukausikokouksen Seinäjoella. Samalla käytiin tutustumassa Etelä-
Pohjanmaan Traktorimuseoon. Ryhmän otti vastaan Matti Jaskari, jolle traktorit tuntuu olevan koko elämä. 
Hankkijalla ollessaan hän myi yli 3000 traktoria ja jatkoi Keskolla konemyynnissä.  Matti perusti Rengas-
Jaskarin museon tiloihin ja kun yritys siirtyi Seinäjoelle, jäi halli tyhjäksi. Matti halusi traktorimuseon. Hallitilaa 
rakennettiin lisää vuonna 2001-03. Avajaisia vietettiin vuonna 2004. Yli 1000 m2 hallissa on yhteensä 155 
traktoria ja 5 traktoria myynnissä. Noin 100 traktoria on kunnostettu ja loput odottavat vuoroaan pajalle. 
Kunnostukseen saattaa kulua noin 500 työtuntia. Traktoreita on todella kattava joukko: erikoisuutena 
maantietraktori, tanskalainen traktori, ainoa ulkomailta ostettu sekä harvinaisuuksia esim. iso Deutz, joita 
Suomesta löytyy vain neljä kappaletta. Samoin erikoisuus on Valmet 20, joita valmistettiin vain 19 kappaletta. 
Yhtenä tekniikaltaan ja ominaisuuksiltaan parhaana traktorina Matti Jaskari pitää Massey Fergusonia. LC Soinin 
jäsenistä löytyi myös henkilöitä, joille oli tuttuja useampikin traktori, itse ostettu tai perinnöksi saatu. 

Kuva latokökästä: Hermanni Sippola ja Esa Mäkelä 
asettamassa kurkihirttä ja apumiehet Jari Pihlajamaa sekä 
Sauli Koivumäki pyyhkivät hikeä. Sitten olikin harjakaisten 
vuoro, saunominen ja uinti Lappajärvessä.
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8.11.2013 Sotaveteraanien ja –invalidien asialla
Heikki Honkola

Invalidiliitto ry:n ja Suomen Lions -liitto ry:n välillä pilotoitiin 
keväällä yhteistyöhanke klubien aktivoimiseksi kertaluontoisiin 
palveluaktiviteetteihin invalidiliiton paikallisyhdistysten tai sen 
jäsenten hyväksi.  Piirin itälaidalla, Lehtimäellä, paikallisen 
klubin aktiviteetit sotainvalidien auttamiseksi alkoivat jo 
vuosikymmen sitten lipunkannoilla, kun Lehtimäen 
sotaveteraanit ja sotainvalidit kääntyivät LC Lehtimäen 
puoleen, murheenaan se, että niiden ikääntyneet jäsenet eivät 
enää kyenneet toimimaan tärkeiden juhlapyhien lipunkantajina.  
LC Lehtimäki otti kunniatehtävät ilolla vastaan, näin sekä 
valtiolippu, että veteraanien ja invalidien liput ovat saaneet 
liehua ylväästi entiseen tapaan. Klubin miehet ovat kantaneet 
lippuja itsenäisyyspäivän lisäksi myös kaatuneiden 
muistopäivän tilaisuuksissa. Lehtimäen kunnan liityttyä 
Alajärveen v. 2009, on klubi entistä enemmän saanut 

järjestelyvastuuta myös itsenäisyyspäivän juhlasta Lehtimäellä. Niin sodassa olleita, kuin myös kotirintaman 
elämän kokeneita vanhainkodin ja hoitokotien asukkeja klubi on lisäksi muistanut itsenäisyyspäivän 
kakkukahvein. Vuonna 2007 LC Lehtimäen järjestämän varainkeruuhankkeen tuloksena Lehtimäen 
seurakuntakodille saatiin sodissa kaatuneiden muistotaulu, jossa olivat ensimmäistä kertaa yhdessä ja samassa 
taulussa kaikkien lehtimäkeläisten sankarivainajien tarkistetut ja täydennetyt nimet. Muistotaulu julkistettiin 
itsenäisyyspäivänä 2007 ja klubi sai hankkeesta erinomaista palautetta.

8.11.2013 Partiolaisten majasta Sotilaskodiksi
”Projektipäällikkö”  v.2012-2013 presidentti ErkkiTuorila

Varmaan kukaan LC Seinäjoki Törnävän  Leijonaveljistä ei arvannut mihinkä työrupeamaan
sitouduimme, kun nykyinen II varapiirikuvernööri Timo Sysilampi ehdotti ja ilmoitti että,

Seinäjoen Seudun Sotilaskotiyhdistys on ostanut  Nurmosta, 
Partiolaisten pitkään käyttämättömänä olleen majan, ja klubin 
tehtäväksi tulisi majan siirto Jouppilanvuorelle, esteettömän 
kuntoradan viereen, tukikohta ”Vuoren ” korsun pihapiiriin.
Kaikki olivat innolla mukana, jopa niin että, lohkon kaikilta muiltakin 
klubeilta tuli lupaus osallistua hankkeeseen kökkätyön muodossa, se 
kuitenkin jäi lupauksen asteelle, eli hengessä myötäelämiseksi.
Hanke saatiin käyntiin v.2012 syksyllä, pitkällisten 
paperinpyörittelyjen jälkeen. Nurmossa purettiin majasta torni ja 

takka, tehtiin nostovalmistelut, ja viimein 10.12.2012 saatiin pakkasta 
riittävästi että, Uiton nosturilla voitiin maja nostaa Ala-Korpelan lavetille ja lähteä ajelemaan kohti 
Jouppilanvuorta. Jo syksyllä ennemmin tehdyille perustuksille maja saatiinkin saman päivän aikana
Sitten alkoi se suuri kökkätyö, katto purettiin, lämmöneristeitä lisättiin, uusi katto tehtiin, rikkinäiset ikkunat 
entisöitiin, lattiat ja terassi tuettiin, terassi laajennettiin, ym…
Harjannostajaiset pidettiin 31.5.2013 Sotilaskotisisarten huolehtiessa perinteisin tavoin harjannostajaistarjoilusta.
Kökkätöitä on paiskittu koko kesä, viikonloppuisin ja iltaisin, työtuntimäärä alkaa olla

LC Lehtimäen miehet palvelutehtävässä 
kaatuneiden muistopäivänä.
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n. 2000 h, joka on erittäin mittava, huomioon ottaen veljien ikäjakautuman, ja on tarvittu pitkää
pinnaa ja Leijonahenkeä lähtemiseen iltaisin ja viikonloppuisin, Kiitos vielä kaikille veljille , hanke on 
loppusuoralla !

8.11.2013 Jaksaa vanhakin tanssia 
 – Naisleijonien iloisia askelia vanhusten kanssa Jokimaan parketilla!
Pirjo Pieski

Jokimaan idyllinen tanssilava herättää nostalgisia tunteita. Päntäneenjoen yli kulkeva kaunis kaarisilta  on kuin 
luotu romanttisia ajatuksia varten. Kesälava on vehreän luonnon ympäröimä kesätunnelmiin virittävine 
linnunlauluineen ja saa jokaisen viihtymään ja viivähtämään muisteloissa. Moni on tavannut puolisonsa tai suuren 

ihastuksena Jokimaan tansseissa tai saanut muuten ihania kokemuksia ja 
kaihoisia muistoja. Kauhajoki/Katrillin leijonilla on ollut vuodesta 2009 
lähtien vierailuaktiviteetti Sanssin palvelukodin , jossa joka toinen tiistai 
läpi vuoden kaksi naista kerrallansa käy  vierailemassa kumpikin oman 
vanhuksensa luona. Siinä tunti menee antoisasti ja nopsasti jutustellen, 
muistellen, katsoen valokuvia, ehkä sään ollessa sopivan, myös 
ulkoillen, ja mitä siinä keksitäänkään. Ensimmäinen Sanssin 
palvelukodin virkistyspäivän tanssiretki Jokimaahan toteutettiin 
12.7.2011. Meitä leijonanaisia oli palvelukodin kauniisti pukeutuneen 
henkilökunnan lisäksi tanssittajina lionit Taija Hakola, Eija Mäki-
Filppula, Irma Laulaja ja Pirjo Pieski. Tanssin tahdeista pitivät huolen 

Mauno Kuusisto ja Vuokko Koskiniemi. Ja ensi kesänä tanssitaan taas!
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8.11.2013 Kauhajoen klubien yhteinen vaihtojuhla
Pirjo Pieski
Kauhajoen leijonaklubit kokoontuivat  jokasyksyisiin Vallanvaihtojuhliinsa  Päntäneen Botnia Golfille perjantaina 
25.10.2013, tuttuun paikkaan nyt toista kertaa peräkkäin. Puitteet ovatkin rennon mukavat ja tilaa on vaikka 
isommallekin joukolle. 

LC Kauhajoki /Päntäneen viime kauden pres. Tapio Kohtala toivotti leijonavieraat tervetulleiksi ja Leijonahenki 
laulettiin ”rinta rottingilla”. Myös alkaneen kauden pres. Ari Mäki-Uuro piti pikkujuhlapuheen.   107- F 
Piirikuvernööri Kaarlo Katajisto ja puoliso Silja olivat kunniavieraita ja saivatkin kerralla tulla neljän klubin 
vieraaksi.
 
Karismaattinen ja hyväntuulinen piirikuvernööri käynnisti ensimmäiseksi palkitsemisseremoniat. Pitkästä 
klubijäsenyydestä (10-, 15-, 20-,25- ja jopa 40v.)  palkittavia leijonia löytyi  joka klubista. Lion Pauli V. Kahelin 
sai merkkinsä peräti 40 – vuotisesta jäsenyydestä LC Kauhajoki-klubissa. LC Kauhajoki / Katrillin naisleijonista 
palkittavia olivat erityisesti perustajajäsenet  15-20 vuoden jäsenyydellään. Yksi 10 vuoden jäsenyyskin mahtui 
mukaan. Viime kauden pres. Annukka Laurila sai edeltäjänsä tapaan 100 prosentin presidenttiydestä 
palkintomerkin. 

Jokaisen klubin menneen kauden presidentti luovutti vuorollaan Oltermannin sauvan ja mahdolliset käädyt 
seuraajallensa. Edeltäjä evästi kautensa aloittavaa presidenttiä viisailla ja kannustavilla sanoilla, jotka oli talletettu 
Oltermannin sauvan sisällä säilytettävään ”presidenttien viestirullaan”. Vallanvaihdon ilta jatkui vielä mukavassa 
yhdessäolon hengessä ja musiikillisissa tunnelmissa. 

Olipa nasevasti sanottu!” Huumori hersyilee  
pitkän klubijäsenyyden kunniamerkkejä 
jaettaessa. Piirikuvernööri Kaarlo Katajisto 
(vas.) , puoliso Silja ja kättelyssä LC 
Kauhajoki –klubin Antti Uusi-Kyyny ja Leo 
Korpi-Halkola.

Kauhajoen LC -klubien vallanvaihtuminen on 
vahvistettu ja Oltermannin sauvat ovat vaihtaneet 
omistajaa saatesanojen kera. Vas. LC Kauhajoki / 
Aro : Pres. Harri Niemenmaa, Pastpres. Ari 
Korpela, LC Kauhajoki / Päntäne: Past.pres. Tapio 
Kohtala, Pres. Ari Mäki-Uuro (takana), LC 
Kauhajoki/ Katrilli : Pres. Eija Mäki-Filppula, 
Pastpres. Annukka Laurila ja LC Kauhajoki : 
Pastpres. Antti Uusi-Kyyny , Pres. Leo Korpi-
Halkola.

14.1.2014 LC - Ylihärmä lisää jäsenmääräänsä 
Simo Perämäki
Lions Club Ylihärmän jäsenmäärä nousi taas kahdella, kun marraskuun kuukausikokouksessa otettiin vastaan 
kaksi uutta veljeä: Tapio Palttala ja Heikki Syrjälä. Klubin presidentti Markku Mäkelä toivotti uudet veljet sekä 
Heikin puolison Päivin tervetulleiksi klubin toimintaan. Klubiveljistä pisimmän (42 vuotta)
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lionstaipaleen kulkenut Simo Perämäki esitteli kansainvälistä leijonatoimintaa ja loi katsauksen Lions Club 
Ylihärmän perustamisen ja 36 -vuotisen toiminnan vaiheisiin.

Heikki Syrjälä. Klubin presidentti Markku Mäkelä 
toivotti uudet veljet sekä Heikin puolison Päivin 
tervetulleiksi klubin toimintaan. Klubiveljistä 
pisimmän (42 vuotta)
lionstaipaleen kulkenut Simo Perämäki esitteli 
kansainvälistä leijonatoimintaa ja loi katsauksen 
Lions Club Ylihärmän perustamisen ja 36 
-vuotisen toiminnan vaiheisiin.

LC - Ylihärmän syksyn toimintaan on kuulunut 
mm. osallistuminen kahtena lauantaina Ylihärmän 
Nuorisoseuran talkoisiin, joissa toimitalon ympäri 
rakennettiin salaoja. Joulukuussa hoidettiin taas 
kyyditykset vanhemman väen joulujuhlaan.

14.1.2014 Lions-klubit viimeistelivät remontin
Hannele Altti menetti puolisonsa kesken remontin
Arto Mäyry
  Pitkäaikaisen parisuhteen päättyminen ajoi 63-vuotiaan miehen kaksoissurmaan aamuyöllä 17.11.2012 
Alavudella. Mies ampui 58-vuotiaan entisen avopuolisonsa ja tämän kyydissä olleen 44-vuotiaan miehen autoon. 
Lopuksi haulikolla aseistautunut mies surmasi itsensä.  44-vuotias miesuhri Mika Altti oli asiaan liittymätön 
ulkopuolinen henkilö. Marraskuisessa ampumisvälikohtauksessa menehtyneen Mika Altin perhe tarvitsi apua. 
Perheeseen kuuluvat äiti sekä 5-, 7-,  12- ja 14 -vuotiaat tyttäret. Yhdessä tehty remontti jäi pahasti kesken Hannele 
ja Mika Altilta äidin ja tyttärien makuuhuoneille.
  Alavuden klubit pitivät yhteispalaverin 28.12.2012, jolloin sovittiin suunnitelmista projektin 
toteuttamiseksi. 
  - Kaikki olimme järkyttyneitä tapahtumasta ja kylällä alkoi kuulua, että apua tarvittaisiin, selvitti LC 
Alavuden presidentti Esko Saarimäki. Klubeissa keskusteltiin, että lähdetään auttamaan, jos talonväki siihen 
suostuu. Lionsien toiminta pyrkii auttamaan ja me koimme sen, että tämä jos mikä sopii lions-työhön.
  Remontti vaati sekä suunnitelmia, rahoitusta että talkoita. Rakennusyrittäjä Markku Mäntylä LC Alavus/
Salmesta toimi remontin ylipäällikkönä jäi monta kertaa puurtamaan talkoita oman työpäivänsä päätteeksi. 
  Arne Ritari -säätiön rahastosta saatiin varoja, joita voi anoa tällaisiin tarkoituksiin, jos klubi sijoittajaa 
rahaa saman verran. Alavuden kaupungilla on myös osuutta kustannuksiin. Ritari-sätiön avustuksessa ei ollut 
ongelmia; LC Alavus teki avustushakemuksen huolellisesti. LC Kuulattaret laittoivat kahvitusta, ja heiltäkin tuli 
rahallista apua.
  - Minun yli 20-vuotiaassa lions-työssäni tämä on tuntunut oikealta auttamiselta. Väki on meillä niin 
leijonahenkistä, ettei kovin paljon tarvinnut puhaltaa, kun talkoot pyörähtivät liikkeelle. Yhteensä talkootunteja 
kertyi noin 600, kertoi remonttipäällikkö Markku Mäntylä.
    Yksi talkoopäälliköistä, Arto Mäyry laski, että talkoita aherrettiin kolmena päivänä viikossa 3-4 tuntia 
kerrallaan. Klubeissa riittää monen alan ammattilaista, ja sähkötyötkin hoituivat omien sähköyrittäjien töinä. 
Projektin aikataulu oli suunniteltu, että kesällä huoneet ovat käyttökunnossa. Tässä myös onnistettiin niin, että 

Tapio Palttala (vas.), Päivi ja Heikki Syrjälä, Leena ja Markku 
Mäkelä. Kuva Risto Järvi.
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ennen juhannusta huoneet olivat valmiina lions-klubien sekä tavara-avussa mukana olleen Alavuden rotareiden 
toimesta.
  - Kuin sumussa meni puolisonsa menettäneeltä Hannele Altilta. Puolison menetyksen jälkeen rikkoutuivat 
talosta vesijohdot ja lämmityskattila. Tyttäret, kiireesti korjattavat työt sekä talkoot veivät ajatuksia surusta. 
Hannele ja Mika Altti olivat nikkaroineet talonsa korjausta pikku hiljaa yhdessä. Mika oli ehtinyt tehdä sen verran 
yläkertaa, että kaksi huonetta keskeltä oli yhdistetty yhdeksi huoneeksi, neljän tyttären kanssa yksin jäänyt 
Hannele Altti halusi kertoa lionien avusta.
  -Meille tämä lionien työ oli sitä, että emme perheenä olisi nyt tässä, sillä talkoolaiset ottivat myös aina 
tytötkin huomioon. Henkisellä tasolla nämä talkoot ovat auttaneet meitä, ei pelkästään, että työmaa on nyt 
valmiina, sanoi Hannele Altti.
Perhe ja sukulaiset järjestivät talkoolaisille kiitokseksi grillijuhlat, joihin makkarat ja lihat
lahjoitti Salmen klubiin vielä kuuluva entinen kauppias.
  Hannele Altti tiesi talon lämmityksestä ja vesijärjestelmästä, ja pariskunta suunnitteli remontin yhdessä. 
Talkoista oli suuri apu perheelle, mutta halusimme kertoa niistä siksi, että tällaista auttamista on vielä olemassa. 
Lions-klubilaisilla on suuri ja auttava sydän.
  LC Alavus juhlii ensi vuonna 50-vuotisjuhlia. Altin tytöt ovat loistavia laulajia ja he ovat lupautuneet 
esiintymään 5.4.2014 klubin juhlatilaisuudessa.

Raakapontin teko ennen laminointia, 
Edessä LC Alavus/Salmen presidentti  
-13 Antti Vieronketo ja takana Antti 

Remonttipäällikkö Markku Mäntylä LC Alavus/Salmi, 
Mika Altin sisar Taina Mäkynen, yksi kökkäpäälliköistä 
Arto Mäyry LC Alavus, Esko Saarimäki pres. LC Alavus 
ja talon omistaja Hannele Altti loppukatselmuksessa.
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14.1.2014 Rauhanjulistekilpailu
Alavudelle on saatu jälleen menestystä lionsjärjestön 
kansainvälisestä rauhanjulistekilpailuista. F-piirin paras 
oli Alavuden yläkoulun seitsemäsluokkalainen Vesa-
Pekka Rikala, joka pärjäsi hyvin myös valtakunnan 
tasolla. 
Hänen työnsä sijoittui jaetulle toiselle sijalle kahden 
muun kakkossijalle tulleen kanssa eli Siina Sieväsen 
Hämeenlinnasta ja Olivia Pitkäojan Kouvolasta. Koko 
valtakunnan taidekilpailun voitti Erika Paajonen 
Helsingistä. Tämä oli paras sijoitus, mitä piiriin on 
ainakin viime vuosien aikana tullut. Piirin parhaan 
valitsivat piirihallituksen jäsenet. Esillä oli alavutelaisen 
jäsenen Veijo Hannosen mukaan F-piirin kilpailun 
kymmenen parasta työtä, eivät piirihallituksen jäsenet 
tienneet, mistä mikin työ oli. Kilpailuun osallistuneet 
olivat 11-, 12- ja 13-vuotiaita. Piirin voittaja Vesa-Pekka 
Rikala on 13-vuotias. Alavuden yläkoulu on menestynyt 
aiemminkin hyvin näissä kilpailuissa, joissa viime 
vuoden voittokin tuli samalle koululle. Voittaja oli Jenni 
Teppo ja vielä samasta Sulkavankylästä, mistä tämänkin 
vuoden voittaja. Myös tätä ennen on tullut 
ykkössijoituksia. Tämän vuoden teema oli Meidän 
maailmamme, meidän tulevaisuutemme. Vesa-Pekka 
Rikalalla oli omassa työssään ajatuksena, että niin 
maailma vastaa, kun sinne huutaa. 

Piirin paras sai 100 euron palkinnon, ja myös 
paikallisesti taidekilpailun Alavudella järjestävä klubi, 
LC-Alavus palkitsi Rikalan 100 eurolla. Sitä olivat 
ojentamassa klubin presidentti Teemu Holkko ja 
kilpailun paikallinen johtaja, lion Olavi Kalliovaara. 
Yksin Alavuden yläkoulusta oli mukana 94 työtä. 

Opettaja Paula Mäki-Tuurin mukaan kilpailu on joka syksy odotettu ja sitä osataan jo kysellä. 

Rikalalla oli työssään kuin silmä, jonka ympärillä kulkee komeettoja. Eri maiden liput kertovat hänen mukaansa 
siitä, että vaikka olisi pienikin maa, se voi vaikuttaa osaltaan maailmanrauhaan. Alalaidasta nousevat versot 
kuvastavat kasvua ja symbolisoivat tulevaisuutta ja antavat nuorille uskoa rauhaan ja tulevaisuuteen.  Tuomaristo 
piti myös siitä, että työ on julisteteknisesti hyvin toteutettu. 
Vesa-Pekka Rikala on menestynyt hyvin myös paikallisesti osuuspankin järjestämässä piirustuskilpailuissa. 

Lasten taidekilpailussa on joka vuosi erityinen, rauhaan liittyvä teema. Kyse oli Lions Club Internationalin jo 26. 
kansainvälisestä rauhanjulistekilpailusta, ja Suomen paras työ on menossa kansainväliseen arviointiin. 
Kansainvälisen pääpalkinnon voittaja saa 5000 dollaria ja matkan palkinnonjakotilaisuuteen sponsoriklubin 
presidentin ja kahden perheenjäsenen kanssa.Vesa-Pekka Rikalan työssä alhaalta nousevat versot kuvaavat 
tulevaisuutta.

Alavutelainen Vesa-Pekka Rikala voitti piirin 
rauhanjulistepalkinnon ja menestyi myös valtakunnallisesti 
hyvin. Palkintoa olivat luovuttamassa LC-Alavuden 
presidentti Teemu Holkko sekä paikallinen kilpailun johtaja, 
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14.1.2014 LC Lehtimäen tiernapojat hurmasivat!
Heikki Honkola 
LC Lehtimäen laulavat miehet valmistivat jouluksi 2013 tiernapoikaesityksen, jota esitettiin ilmaiseksi mm. 
vanhain- ja hoitokodeissa ja muissakin joulunalusajan tilaisuuksissa. Ryhmä sai esityksistään erittäin hyvää 
palautetta. Hyvä niin, sillä projektin onnistumiseksi oli nähty paljon vaivaa.
Tiernapojista oli puolileikillään puhuttu jo parina vuotena aiemmin. Kun kesällä 2013 klubin jäsen Jari Mäenpää 
sattui antikvariaatissa törmäämään tiernapoikien alkuperäiseen nuottikirjaan, se oli kuin merkki taivaalta. 
Projektiin uskallettiin lähteä, sillä tiedossa oli, että lauluvoimaa kyllä riittää. Tästä todisti innokas karaokeharrastus 
klubin omissa tilaisuuksissa. 
Lauluharjoitukset aloitettiin jo lokakuussa ja kun sisältö oli hallinnassa, eli suurin piirtein kaikki ulkomuistissa, 
alettiin hioa detaljeja.  Jo alusta alkaen mukaan otettiin myös moniäänisiä lauluosuuksia. Kaikessa auttoi 
huomattavasti se, että ryhmä sai säestäjäkseen kuuluisan musiikkisuvun vesan, Jaakko Kärjen, joka ristittiin 
ryhmässä kanttoriksi. Jaakon asusteeksi valikoitui Rooman valtakunnan ajan lyyransoittajia: tooga ja 
laakeriseppele.

Ryhmän puvustus kehittyi koko ajan, kiitos innokkaiden puolisoiden, jotka laittoivat ompelukoneet hyrräämään.  
Yksi puolisoista toimi managerina, pitäen keikkakalenterin ajan tasalla.  Esiintymispyyntöjä sateli, eikä kaikkia 
pystytty edes toteuttamaan. Alun perin tiernapoikaesitystä ajateltiin pelkkänä palveluaktiviteettinä, eli tavoitteena 
oli tuoda ilmaisilla esityksillä mm. vanhuksille ja Lehtimäen opiston opiskelijoille hyvää joulumieltä. Hyvin pian 
kuitenkin ilmeni, että tiernapojilla voisi oivallisesti kerätä joulun alla ropoja hyväntekeväisyyteen. Poikia 
pyydettiin maksusta esiintymään, ja aktiviteettitilille kolahti satasia. Tiernapojista järjestettiin entisen Lehtimäen 
kunnantalon auditoriossa yleisön pyynnöstä myös julkinen esitys, jossa kokonaisuus taltioitiin videolle.
Ryhmän jäsenille tiernapojat oli mieluisa hanke, ja viimeisen esityksen jälkeen oli haikeutta ilmassa. Päätettiin, 
että mikäli mahdollista, lauletaan myös ensi jouluna. Silloin ”pojista” tehdään entistäkin ehompi!
”Kanttorin” lisäksi varsinaisina tiernapoikina esiintyivät Herodeksena Jari Mäenpää, murjaanien kuninkaana Veli-
Matti Keski-Nikkola, knihtinä Heikki Honkola ja mänkkinä Hannu Yli-Hynnilä. Pienen maistiaisen ryhmän 
esityksestä voi katsoa Youtubesta. Osoite on http://www.youtube.com/watch?v=MKfBoZYc_jg
……..

Tiernapojat: Herodes ja murjaanien kuningas 
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2.4.2014 Lastensairaalaa tukemassa
Matti Heikkilä 
Lions Club/Seinäjoki-Törnävä tempaisi rakentamalla keräysastian pullonpalautuskupongeille. Citymarket Joupin 
kauppias Jari-Matti Suominen otti ilolla vastaan keräys”tötsän” pullonpalautustilaan. Yhdessä totesimme, että 
pienistä puroista syntyvät suuret virrat.

Keräyksestä saatavat tulot tilitetään vähentämättöminä Lastensairaala 
2017 ry:lle. Helmikuuhun mennessä yhdistys oli kerännyt jo yli 21 
miljoonaa euroa uuden sairaalan rakentamiseksi. Lions klubien osuus  
oli silloin 33000 euroa. Leijonien tavoitteena on kerätä vähintään 
100.000 euroa.
Ensimmäisen kupongin  ”tötsään” pudotti asiakas, jota Lastenklinikka 
oli koskettanut henkilökohtaisesti: hänelle oli tehty vanhalla 
Lastenklinikalla vaikea sydänleikkaus.
Uusi Lastensairaala tulee palvelemaan koko Suomea. Sinne keskitetään 
kaikki harvinaiset sairaudet ja samoin vaativat lasten sydänleikkaukset.

2.4.2014 Keppipyöriä Ilmajoen päiväkotitoimintaan 
Martti Koivumäki

LC Ilmajoki/Ilkka valmisti ja lahjoitti 128 keppipyörää Ilmajoen kunnan 
päiväkotitoimintaan.
Puutavaran lahjoitti Lion Pekka Harjula.

Kauppias Jari-Matti Suominen (vas.) ja 
lion Erkki Tuorila keskustelevat 
lastensairaalakeräyksestä.
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Leijonat tekemässä tarkkaa työtä, jolloin 
edestä päin kuvaaminen oli kiellettyä. Mutta 
hyvinhän nämä tunnistaa leviästä seliästä 
takaakin päin.



2.4.2014 Sankarivainajia muistettiin Lapualla
Heli Karhumäki
Lapuan kolme Leijona-klubia kokoontui yhteiseen kirkkopyhään Tiistenjoen kyläkirkkoon 12. tammikuuta. 
Leijonien kirkkopyhä on Lapualla jo pitkään ollut vuosittainen perinne, ja yleensä se on pidetty tuomiokirkossa. 
Pappina toimi Tarja Takala-Luostarinen ja urkurina slovenialainen Rudolf Cerc. 
Tiistenjoen kirkkoa ympäröi laaja, kaunis kirkkomaa, ja aivan kirkon vierellä kohoaa sodissa kaatuneiden 
muistopaasi. Jumalanpalveluksen jälkeen leijonaveljet siirtyivät klubien lippujen ja Suomen lipun jäljessä kirkosta 
sankarihautausmaalle, jossa laskettiin havuseppele tälle hautausmaalle siunattujen kaatuneiden muistoksi. 
Seppeleen laskivat Hermanni Sippola LC Lapuan Simpsiöstä ja Alpo Järvi LC Lapuan Alajoesta. Lippuvartiossa 
Suomen lippua kantoi lion Jouko Koskilahti, joka asuu aivan kirkon vieressä. Mukana olivat myös klubien liput.

Tiistenjoen kirkon vaiheisiin liittyvät läheisesti viime sodat kahdellakin tavalla. Kylän ensimmäinen, kaunis 
puurakenteinen kirkko vihittiin käyttöön 1915. Se tuhoutui 
ankarassa tulipalossa sotavuosien keskellä toukokuussa 1941. 
Vain muutama päivä sen jälkeen pidettiin raunioilla kokous, 
jossa yksimielisesti päätettiin ryhtyä suunnittelemaan uuden 
kirkon rakentamista. Mutta heti kesäkuussa kylän 
asekuntoiset miehet kutsuttiin isänmaataan puolustamaan. 
Moni heistä sai viimeisen leposijansa kotikirkkonsa 
palaneiden raunioiden vieressä olevalta sankarihautausmaalta.
Kovista ajoista huolimatta kylällä oltiin sitä mieltä, että 
kirkko rakennetaan uudelleen. Kerrotaan rintamalla olleiden 
miesten päättäneen "että jos taistelujen tieltä joskus päästään 
palaamaan, kirkko on nouseva Topparinmäelle". 

Sota-aikana ei hanketta voitu aloittaa, mutta vuodesta 1945 
lähtien ryhdyttiin vähitellen hankkimaan rakennustarvikkeita. 

Tämä ei ollut helppoa, koska sodan jälkeen monet tarvikkeet olivat tiukan säännöstelyn alaisena. Varoja 
hankintoihin kartutettiin mm. viljankeräyksillä, ompeluseuroilla, maatalousnaisten myyjäisillä ja saaduilla 
lahjoituksilla. Kirkko valmistui suurelta osin talkootyönä, ja 550-paikkainen kristillinen pyhäkkö vihittiin käyttöön 
syyskuussa 1953.

Kirkkopyhän kruunaa aina hyväntuulinen kirkkokahvihetki, joka vietettiin kauniissa Tiistenjoen seurakuntatalossa.
 

Kuva: Tapio Seppä-Lassila
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10.6.2014 Piirin III alueen 1. lohkon kevään 2014 kisailuja  
Keilakilpailu keilattiin Lapuan Bowlingradalla. Järjestäjänä tällä kertaa oli LC Lapua/Simpsiö. Keilaajia kertyi 
salille tasan 20 leijonaa. Parhaaksi todettiin kierrokselta suurimman pistemäärän saavuttanut keilaaja. 
Joukkuepisteisiin otettiin kolmen parhaan keilaajan kierrosen tulos.
Ahti Källi 182p. LC Lapua/Simpsiö, 2. Kari Murtomäki 181p. LC Kauhava/Helahoito, 3. Simo Perämäki 171p. 
LC Ylihärmä.

Joukkuejärjestys: 1. LC Kauhava/Helahoito, 2. LC Lapua/Simpsiö, 3. LC Ylihärmä 4. LC Lapua

Ilma-asekilpailut 
Kilpailut pidettiin Kauhavan Ampujien radalla 29.4. LC Kauhava Helahoito ja Kauhavan Ampujien toimihenkilöt 
vastasivat kilpailun järjestelyistä ja tuloslaskennasta. Joukkuekilpailun lautaset molemmista lajeista voitti LC 
Kauhava Helahoidon ykkösjoukkue.
Tulokset:

Henkilökohtainen, ilmapistooli
Seppo Paakki LC Kauhava Helahoito 158
Hannu Kotamäki LC Lapua/Simpsiö 145
Mikko Haapamäki LC Ylihärmä 142
Timo Ahola LC Kauhava Helahoito 138
Hermanni Sippola LC Lapua/Simpsiö 137
Jukka Aerikkala LC Kauhava 131
osanottajiia 17 leijonaa

Joukkueet, ilmapistooli
LC Kauhava Helahoito (Paakki, Ahola, Uitto) 424
LC Ylihärmä (Kallio, Alho, Haapamäki) 385
LC Alahärmä (Isotalo,Vatanen, Yli-Rahnasto) 330
LC Kauhava (Aerikkala, Nieminen, Olli) 313
LC Lapua/Simpsiö (Kotamäki, Sippola, Muilu) 282
LC LKauhava Helahoito II (Passi, Seppä-Lassila, Renko) 276

Joukkueet, ilmakivääri

1. LC Kauhava Helahoito (Uitto, Paakki, Passi) 363
2. LC Lapua Simpsiö (Kotamäki, Muilu, Sippola) 334
3. LC Alahärmä (Isotalo,Yli-Rahnasto,Vatanen) 314
4. LC Kauhava Helahoito II (Renko, Ahola, Seppä-Lassila) 273
5. LC Ylihärmä (Haapamäki, Kallio, Alho) 198
LC Kauhava (Olli, Nieminen, Aerikkala) 190    

Henkilökohtainen, ilmakivääri

Hannu Kotamäki LC Lapua/Simpsiö 126
Risto Uitto LC Kauhava Helahoito 124(2)
Seppo Paakki LC Kauhava Helahoito 124(0)
Juhani Passi LC Kauhava Helahoito 115
Antti Muili LC Lapua/Simpsiö 114
Antti Isotalo LC Alahärmä 113
osanottajia 16 leijonaa
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10.6.2014 Lapua Simpsiön kevätpuuhat
PALVELUPÄIVÄ

Perinteisesti Leijonien palvelupäivän merkeissä Lapua 
Simpsiön leijonat pilkkoivat Lapuan Invalideille ensi talven 
polttopuut yli 10 kuutiota poikki ja pinoon. Tätä kuvassa 
toteamassa Lapuan Invalidien puheenjohtaja Antti Raivio.

BONGAUSRETKI
Bongausretken klubilaisille Kotajärven lintutornille/laavulle järjesti 5. toukokuuta urheiluleijona Hannu Kotamäki.
Kotajärven historiaa ja sen nykytilanteesta lintutorneineen ja laavuineen kertoi veli Hannu.

Nuotiopaikalla Hannu paisteli muurinpohjalättyjä ja samalla 
keitteli nokipannukahvit. Makkaraa paistettiin sekä juttua riitti 
pitkin iltaa. Sää oli kirkkaan aurinkoinen, mutta tuuli hieman 
viilensi oloa.  Toisaalta laavu suojasi ja nuotiotuli tarjoilujen kera 
lämmitti ystävällisesti. 
Kaikkiaan bongasimme retken aikana lintuja seuraavasti; lokkia 
391, joutsenia 4, töyhtöhyyppiä 6, naakkoja 136, kuovia 4, kiuru 
1. kottarainen 6, variksia 2, sepelkyyhkyjä 5, harakka 1, sorsa 1, 
räkättiä 4, kurkia 2 sekä pieniä lintuja, jotka tunnistimme 
"pikkulinnuiksi", nähtiin useita sekä kuuntelimme niitten 
ääntelyä.

Kuvat: Johanna Sippola

Kuva Johanna Sippola

Laavu ja lintutorni Näkymä tornista joutsenen ja kurjen pesälle
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10.6.2014 Nuorisovaihtoon lähtijät
Hermanni Sippola
Nuorisovaihtoon lähtijät kokoontuivat Lapuan Nuorisotalolle 10.5.2014 infotilaisuuteen. Nuorisovaihtojohtaja 
Heikki Honkola kertoi tärkeimmät asiat, mitä vaihtarin tulee tietää ja noudattaa. Samalla hän antoi evästystä, miten 
on syytä esiintyä ja käyttäytyä, sekä miten parhaiten selviydytään vaikeuksien sattuessa. Lisäksi nuorille annettiin 
Lions-Liiton lahjoittamat Suomi-aiheiset reput tuliaislahjan kera.

Lopuksi kuultiin edellisen vuoden vaihtarin 
Arttu Rintalan esitys kuvien kera Uudesta-
Seelannista. Tilaisuuden varauksen ja tarjoilut 
hoiti LC Lapua/Simpsiö.

10.6.2014 Yhdessä ystävän kanssa –konsertti 
Kirsti Ala-Kutsi
LC Vaasa/Family järjesti yhdessä Vaasan suomalaisen seurakunnan kanssa perinteisen Yhdessä ystävän kanssa –
konsertin 9.2.2014 Vaasan kaupunginkirkossa. Konsertin musiikkiannista vastasi Jesse Kaikuranta yhtyeineen ja 
puheen ystävälle piti pastori Tuija Storbacka. 
Konsertin tuotto on jaettu vaasalaisten lasten ja nuorten toiminnan tukemiseen.

Kuva Heikki Honkola

Yhdessä ystävän kanssa –
konsertissa konsertoi Jesse 
Kaikuranta yhtyeineen. 
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10.6.2014 LC Nurmo/Valakiat aktiviteettikäynnillään 
Anita Perkka
LC Nurmo/Valakiat oli jo kuudetta kertaa peräkkäin keväisellä aktiviteettikäynnillään Hyllykalliokodilla. Olemme 
viettäneet näitä keväisiä iltoja asukkaiden kanssa vähän eri teemoilla. Alkuvuosina kävimme heidän kanssaan 
pururadalla, jossa syötiin eväitä haitarimusiikin soidessa. Välillä grillattiin makkaraa Hyllykalliokodin pihassa ja 
viime vuosina olemme olleet Hyllykalliokodin salissa. Alussa tarjoamme asukkaille kahvia ja itse 

valmistamiamme leivonnaisia. 
Kahvittelun jälkeen pitkäaikainen 
yhteistyökumppanimme, 
näkövammainen Aarno 
Kaukolammi soittaa hanurillaan 
tuttuja säveliä ja säestää myös 
yhteislaulua. Tässä laulutuokiossa 
asukkaat voivat itse toivoa 
kappaleita, joita sitten yhdessä 
laulamme. Näitä toiveita tuleekin 
aina runsaasti, tuttuja nuoruuden 
sävelmiä, omia häävalsseja jne.  
Laulutuokiomme päättyy aina 
Veteraanin iltahuutoon. Tänä 
vuonna mukana oli Kaukolammin 
Musiikkituvan bändi Tasaraha, 
johon kuului myös sahansoittaja. 

Tunnemme aina olevamme tervetulleita ja lähtiessämme asukkaat aina pyytävät, että tulettehan taas ensi keväänä 
uudelleen.

Aarno Kaukolammin kanssa on myös yhteistyö jatkunut yhtä kauan. Hän tulee esiintymään meidän 
tapahtumiimme ja me käymme haravoimassa hänen pihansa tai järjestämme kahvituksen, kun hänellä on lauluilta 
Kampusrannassa. Nämä aktiviteetit eivät vaadi rahaa, mutta antavat  paljon hyvää mieltä.

10.6.2014 LC Lehtimäen 40-vuotisjuhlat 24.5.
Heikki Honkola
(Sävel: Putte-possun nimipäivä.)

Lehtimäen synttäreitä äsken vietettiin,
vierahiksi ystävät ja klubit kutsuttiin.
Jokaiselle sapuskat ja juomat tarjottiin,
Ohjelmatkin hauskat heille järkättiin.

Ja siellä kaikilla oli niin mukavaa,
oi onni että saimme olla mukana!

Menneet vuodet multivideolta katseltiin
juhlapuheet lyhyiksi kaikki jätettiin.

”Uutisille” hymyhuulin kaikki nauroivat
ja Bravo-huudot ”Conchiitalle” kaikuivat.  

Ja siellä kaikilla oli niin mukavaa,
oi onni että saimme olla mukana!

Tervehdykset korkeammat kuvernööri toi
Presidentin kanssa jakoi palkintonsa noi.
Monet hyvät toivotukset vastaanotettiin,
ja kaiken päälle karaoket tanssittiin.

Ja siellä kaikilla oli niin mukavaa,
oi onni että saimme olla mukana! (x2)

Kuvassa orkesteri Tasaraha, jossa soittavat Aarno 
Kaukolammi, hanuri ja Veikko Viitala, hanuri 
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Hymy oli herkässä LC Lehtimäen juhlissa. 
Klubipresidentti Kuisma Kujalan (vas.) 
seurassa piirikuvernööri Kaarlo Katajisto ja 
Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

Heikki Honkola (vas.) sai Medal of Merit 
-kunniamerkin ja Harri Pihlaja Pohjanmaan 
Leijona - arvonimen.

Naispuolinen uutisankkuri seuraa huuli 
pyöreänä "Conchita Wurstin" lauluesitystä. 
Taustalla säämies Tse Tsein hahmo.
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21.6.2014 Aktiivisen LC Nurmo/Lakeuden 30-vuotisjuhla
Heikki Siltala 
LC Nurmo/Lakeus on perustettu 16.2.1984. Perustajajäseniä on vielä mukana viisi. Klubin jäsenmäärä on nyt 25. 
30-vuotisperustamisjuhlassa 3.5.2014 ME-autojen tiloissa Kourassa, oli juhlapuhujana PID Harri Ala-Kulju, 
Suomen leijonien toivo kansainväliseksi presidentiksi.
Lakeuden runsasta toimintaa osoittavan historiikin esitti lion Pentti Leppiniemi. Hän totesi, klubin kotimainen 
toiminta on suuntautunut paikallisella tasolla lähialueen erilaisiin kohteisiin, kuten veteraanityöhön, lapsiin, 
nuoriin perheisiin ja vanhustyöhön joko suoraan tai näitä ryhmiä palveleville yhteisöille. Vanhuksia varten on 
seurakuntien ja palvelukotien käyttöön Seinäjoella ja Nurmossa hankittu liikkumiseen tarvittavia potkupyöriä ja 
rollaattoreita.
Sotiemme veteraanien hyväksi tehty avustustyö on ollut klubillemme tärkeä ja toistuvasti osakseen huomiota 
saanut aktiviteetti. Merkittävin erillisaktiviteetti oli v. 2007 pidetty Veteraanikonsertti Lakeuden Ristissä, joka 
täytti kirkkosalin yleisöllä.
Toimintamme kannalta klubilla on ollut yksi asia yli kaikkien muiden asioitten. Se on ollut meidän 
mainostauluaktiviteettimme, jonka hyväksi me olemme yhdessä ponnistelleet ja jota olemme menestyksellisesti 
hoitaneet vuodesta toiseen. Sillä on keskeinen merkitys toiminnallemme resurssien ylläpitämiseksi. 
Mainostauluaktiviteetti täyttää kuluvana vuonna 20 vuotta. mainostaulutuotot ovat auttaneet klubia toteuttamaan 
tavoitteita ja rahoittamista näinä kaikkina vuosina.
Vuosijuhlassa saivat 30-vuotisperustajajäsenen ansiomerkit Markku ja Ulla-Kaisa Kujanpää, Jorma ja Orvokki 
Lahtinen, Jarmo ja Tuula Lamminmäki, Ilmari ja Sisko Maunula sekä Jaakko ja Arja Ranta. Vuosirintapinsseistä 
46 vuoden toiminnasta sai 45-vuotismerkin Pentti Leppiniemi. Lisäksi jaettiin 30-, 25-, 20- ja 15-
vuotisrintapinssit. Medal of Merit -ansiomerkin sai Jaakko Passinen. 1-ruusukkeen ansiomitalilla palkittiin Eerikki 
Ekman, Jorma Kangasmäki, Pentti Leppiniemi ja Heikki Siltala. Past presidentti Osmo Ketonen sai 100 %:n 
ansiomitalin. Lisäksi presidentti jakoi myöntämänsä ansiomerkit aktiivisesti toimineille jäsenille.

Ansiomerkkien saajia 
sekä juhlapuhuja PID 
Harri Ala-Kulju.

Kuva Heikki Siltala
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30.6.2014 Uudet Melvin Jones -jäsenet ja Lionsritarit
Birgitta Rajala
Melvin Jones / Arne Ritari gaalailta pidettiin lauantaina 8.3.2014 Alavudella. Juhlapaikkana oli
Hotelli Liesu. Juhlajärjestelyt hoiti LC Alavus – Kuulattaret  / Birgitta Rajala.
Mukana juhlassamme oli n. 60 osallistujaa. Juhlapuheen juhlassa piti PDG Matti-Pekka Mäkelä. 
Juhlassa jaettiin uusia Melvin Jones ja Arne Ritari jäsenyyksiä. Ilta oli juhlava Leijonahenkinen  tilaisuus.

Uudet Melvin Jones – jäsenet (yht. 16 uutta jäsentä) 
Heino Armas Rämäkkö LC Alahärmä
Juha M M Saarnio LC Jalasjärvi
Risto Ala-Risku  LC Kauhajoki
Jorma Kiviluoma  LC Kauhajoki
Leo Korpi-Halkola LC Kauhajoki
Heikki Taimi  LC Kauhajoki
Antti Uusi-Kyyny LC Kauhajoki
Anna-Liisa Laurila LC Kauhajoki/Katrilli
Björn-Olof Heikkilä LC Kristinestad-Kristiinankaupunki
Jaakko Honkaniemi LC Kristinestad-Kristiinankaupunki
Henry Söderlund  LC Kristinestad-Kristiinankaupunki
Eero Huolman  LC Seinäjoki/Botnia
Erkki Tuorila  LC Seinäjoki/Törnävä
Timo Keski-Karhu LC Teuva
Matti Juhani Alho LC Vaasa/Meri
Sauli Männikkö  LC Teuva

MJ jäsenet puolisoineen Alavudella gaalassa. Kuva Birgitta 
Rajala.

Lionsritarit puolisoineen Alavuden gaalassa. Kuva Birgitta 
Rajala.

Uudet Lionsritari – jäsenet (yht. 3 uutta jäsentä)
Esa Mäkelä  LC Lapua/Simpsiö
Heikki Lehtinen   LC Alahärmä
Olli Ahtola  LC Töysä

Kiitos LC Alavus/Kuulattaret juhlan järjestelyistä.
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14.1.2014 Turvassa tiellä
Hermanni Sippola
LC  Vähäkyrön klubialoitteesta Liiton vuosikokoukselle -2013 liikkeelle lähtenyt MOPO- aktiviteetti
on saanut suuntaviivansa ja alkuvalmistelut ovat edenneet vauhdilla, kertoo työryhmän vetäjä Jouko Inkeroinen.
Liikenneturvallisuuden teoriakoulutusta yläasteella 8. luokkalaisille lähdetään toteuttamaan klubilaisten toimesta 
valtakunnallisesti tulevalla kaudella yhdessä AKK Motorsports ry:n ( moottorikerhojen kattojärjestö) ja 
Liikenneturvan kanssa, hän jatkaa. AKK Motorsportin toimitusjohtaja Jani Backman kertoo että, yhteistyö Lions 
clubien kanssa on tervetullutta ja sillä saamme valtakunnallista kattavuutta hienolle asialle. Lisäten että, meillä on 
tarvittaessa käytössä myös moottorikerhon jäsenet monella paikkakunnalla ja radat, joita voi tarpeen tullessa 
käyttää käytännön harjoitteluun.

Tylyä faktaa
Liikenneturvan tilastojen mukaan n. 10 nuorta kuolee joka vuosi mopo onnettomuuksissa ja n. 1100 loukkaantuu 
(poliisin tilastoihin tulleet) 15 - 16 vuotiaista mopoilijoista.
Mopojen suosio kasvaa
Mopoja on Suomessa 287  105 ja mopo autoja 10  548 v. 2012 tilastojen mukaan. Varsinkin skoottereiden myynti 
on kasvanut Suomessa huikeasti ja tytöt ovat ottaneet tämän menopelin omakseen.
Aktiviteetti
Aktiviteetin runko on selkeä: Klubit seulovat keskenään omalla paikkakunnalla, mistä klubeista löytyvät innokkaat 
kouluttajapersoonat ja sopivat yläasteen rehtorin ( tai terveystieto opettajan) kanssa sopivan ajankohdan 
koulutussessiolle. Tai jos löytyy sopiva yhteistyötaho, joka pitää koulutusluennot oppilaille. esim. liikenneopettaja, 
nuorisotoimi tai muu asiantuntija yhdistys.
Yhden tunnin pituinen tuhti koulutuspaketti /luokka. Vaikka palvelua (tämähän on selkeä palveluaktiviteetti) voi 
olla koko kauden ajan, tarkoituksena on painottaa kevättä ( maalis- toukokuu) kun mopokuume iskee lumien 
sulaessa.
Leijonat valmennetaan projektiin
Valtakunnalliset kouluttajakoulutuspäivät tullaan järjestämään 6-8 paikkakunnalla yhdessä AKK Motorsportin ja 
Liikenneturvan kanssa  alkusyksystä 2014. Näistä päivistä infotaan myöhemmin vielä tämän kauden aikana. 
Tärkeinä asioina koulutuksessa ovat varusteet, päihteet, tiedot ja taidot.  
Tahto ja taidot
Mitä yritämme saada aikaan liikenneturvallisuutta lisäävässä koulutuksessa? TAHTO ajaa entistä turvallisemmalla 
tavalla: Kiinnostaako turvallisuus tai pelottaako turvattomuus? Miksi ajaa turvallisemmin? Miten ajaa 
turvallisemmin? Ymmärretään riskejä paremmin. TAITO ajaa entistä turvallisemmalla tavalla: Tapoja, joiden 
avulla voi ajaa turvallisesti. Ihminen osaa tarkkailla omaa toimintaansa ja verrata sitä tavoitteisiin. Ihminen 
valitsee turvallisia toimintatapoja entistä useammin ja tavat ovat entistä parempia.
Nyt toimeen
Tämä on hieno aktiviteetti yhdessä nuorten kanssa ja Jouko Inkeroinen lisää että, seuraavan kauden presidentit; 
lisätkää rohkeasti tämä toimintakalenteriin ja haravoikaa sopivat persoonat aktiviteetin suorittajiksi 
paikkakunnallanne. Lisätietoja: 

jouko.inkeroinen@lions.fi 

Mopo, skopa ja nuoret Työryhmän vetäjä Jouko 
Inkeroinen
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14.1.2014 Sri Lankan ystävät -seuran tiedote 
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2.4.2014 Lapset ja nuoret rauhan lähettiläinä
Heikki Honkola 
Ukrainan kriisi seuraamuksineen on muistuttanut meitä, ettei rauha ole itsestäänselvyys. Monet asiat voivat rikkoa 
herkän tasapainon ja yksi asia johtaa helposti toiseen. 
Rauhan sanoman esillä pitämisen ja edistämisen tulisi olla jokaisen asia. Sen on lähdettävä yksilöistä. Kun monta 
pientä mielipidettä liittyy yhteen, se voi kasvaa voimaksi, jota ei voi ohittaa.
Yksi johdonmukaisista rauhan aatteen edistäjistä on ollut kansainvälinen Lions-liike. Lions Quest -ohjelman 
välityksellä monet pienet lapset ovat tajunneet, kuinka tärkeää on keskustella, kuunnella toista ja hillitä myös 
itseään. 
25 vuoden ajan on Lionien kansainvälisessä rauhanjulistekilpailussa pyritty rauhan ja kansainvälisen 
yhteisymmärryksen ajatuksen levittämiseen vähän varttuneemmille lapsille taiteen keinoin.
Ihmismieli on kuitenkin rakennettu niin, että kaikki vieras tuntuu oudolta ja synnyttää ennakkoluuloja. Vieras asia 
voidaan kokea myös uhkaksi. Lionien nuoriso-ohjelmien kolmas taso, Lions-nuorisovaihto, mahdollistaakin sen, 

että 16-21 –vuotias nuori voi omin silmin 
päästä näkemään vierasta maata ja kulttuuria 
sisältä käsin, osana isäntäperhettä. Kun 
kulttuurit ja kansat tulevat tutuiksi, 
ennakkoluulot vähenevät. Myös sinä voit olla 
osa tätä ohjelmaa, lähtijänä/ lähettäjänä tai 
vastaanottajana. 

Suuri isäntäperhetarve!
Juuri tällä hetkellä tarvittaisiin paljon 
vastaanottajia, kun piirissämme on kesällä taas 
nuoria tavallista enemmän. Piirimme 107-F 
isännöi yhtä kesän kansainvälisistä Lions-
nuorisoleireistä. Lisätietoja nettisivuilta:
http://www.lions.fi/district107-f/district/
2013-2014/Toiminta/Nuorisovaihto/Index.htm

Japanilainen Moe Inoue oli kesällä 2013 Lions-nuorisovaihdossa 
Lehtimäellä Haapaniemen perheessä. Tässä ollaan LC Lehtimäen 
järjestämässä vastaanottotilaisuudessa. Kuvassa perheen naisväkeä 
sekä keskellä Moe ja klubipresidentti Kuisma Kujala.
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2.4.2014 The Verdegrass Skeba-skaban voittoon
Timo Sysilampi, 107-F-piirin Skeba-vastaava 
Skeba – Nuorten bändiskaba 2014 on Suomen Lions-liiton järjestämä tapahtuma, jossa alle 18-vuotiaat kilpailevat 
bändimestaruuksista. Tänä vuonna kilpailuun on ilmoittautunut 23 bändiä, joista seitsemän esiintyi Seinäjoella 
15.3. järjestettävässä karsintakilpailussa Teknologiakeskus Framilla.
Voittajaksi tuli bluesia ja rockia soittava kolmijäseninen vaasalaisbändi The Verdegrass. Heidän esittämänsä 
kappaleet olivat: Noname (niin uusi kappale, ettei sille ole vielä keksitty nimeä) ja Dead Cat Blues. Toiseksi tuli 
Metallileka Karijoelta kappaleilla Takatalvi ja Gilles Garnier sekä kolmanneksi porilaisbändi Maininki kappaleilla 
Viimeinen luku ja Tukholman sydrooma.
Muut esiintyjät olivat Radicym Lapualta, Raw Thoughts Kurikasta sekä Raumalta tulleet bändit Razor ja The 
Rising Sun. 
Kaikille Seinäjoella esiintyville bändeille on erityisen tärkeää, että esitettävät kappaleet ovat omia sävellyksiä ja 
sanoituksia. He saivat myös välittömän palautteen tuomaristolta, johon kuuluivat: Kari Laaksoharju, Satu-Maarit 
Veikkola, Helena Taijala, Osku Ketola, Harri Mäkinen ja Mikko Parkkonen. Äänentoistosta vastasi Sedun Kurikan 
toimipisteen elektroniikka-asentajat harjoitustyönään.
The Verdegrassin kokoonpano on: Timo Palola (basso/laulu), Kirill Rantala (kitara) ja Nico Vartiainen (rummut). 
Kaikkien syntymävuosi on 1995.
SKEBAn Lions-liitto aloitti v. 2010 Hämeenlinnassa, sitten tulivat Vaasa, Jyväskylä, Heinola ja tänä vuonna Pori. 
Sotkamo on jo varannut SKEBAn vuodelle 2015

Loppukilpailu pidetään Porissa kesäkuussa. 
Vuonna 2012 kisan voitti Softengine, joka 
edustaa tänä vuonna Suomea Euroviisuissa.
Osana Nuorten hyväksi -kampanjaa MTV 
taltioi Skeba-bändiskaban tämän vuoden 
esikarsinnan Seinäjoella.
Seinäjoen esitykset ovat katsottavissa täältä: 
http://nuortenhyvaksi.fi/uutiset/. Käy 
katsomassa ja kommentoimassa!

2.4.2014 Quest-asiaa
Martti Koivumäki tuleva F-piirin Quest-vastaava 2014-15
Toimintavuosi on osittain jo alkanut talouden ja toiminnan suunnittelulla. Lions F-piiri tulee järjestämään 2 omaa 
quest-koulutusta toinen Kauhavalla 2. asteen opettajille huhtikuussa 2015 ja toinen varhaiskasvatuksen, ala- ja 
yläkoulunopettajille lokakuun lopulla 2014, sekä lisäksi yksi quest-koulutus Vöyrillä yhdessä O-piirin kanssa 
ruotsinkielisille opettajille. 
Toivonkin, että budjettianne laadittaessa otatte huomioon koulutusta varten esim. kahdelle opettajalle varatun 
määrärahan, jonka turvin saamme kaikki koulutukseen halukkaat koulutettua onnistuneesti.
Samoin kunnat, kaupungit ja koulutuskuntayhtymät ottaisitte samoin budjettia laatiessanne huomioon koulutuksen 
tarpeen omille opettajillenne.
Koulutuksen sisältö antaa uusia virikkeitä opettajan työhön, joiden ansiosta saamme opiskelijoita ryhmäytymään ja 
hallitsemaan omaa itseään paremmin eli saamme kasvatettua opiskelijoista reiluja aktiivisia Suomen kansalaisia.
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8.11.2013 Lions-Ritari Antero Larmi 1943 - 2013

Antero Larmin siunaustilaisuus pidettiin Nurmon kirkossa perjantaina 19.4.2013 klo 10.00. Siunauksen toimitti 
rovasti ja lion Esko Töyli. Siunauksen jälkeen pidettiin muistotilaisuus Nurmon keskustan seurakuntatalolla, jossa 
muistopuheen piti Lions-Ritari Pentti Leppiniemi / LC Nurmo/Lakeus r.y.

Muistotilaisuuden jälkeen Antero saatettiin Keuruun kirkkomaalle laskettavaksi isovanhempiensa viereen ikuiseen 
haudan lepoon.  Hautaan laskun jälkeen Lions Club Nurmo Lakeuden veljet sulkivat haudan, jonka jälkeen 
hautakummulle laskettiin omaisten ja ystävien kukkalaitteet.

…………………………………………………………….

Muistopuhe. 

Hyvä puoliso, lapset, lasten lapset, veljet, ja veljien lapset perheineen, muut sukulaiset ja Anteron monilukuinen ja 
laaja ystäväjoukko. Olemme tänään olleet jättämässä viimeisen tervehdyksemme puolisolle, isälle, isoisälle, 
veljelle ja meidän hyvälle ystävälle Antero Larmille. Anteron seurassa olemme saaneet taivaltaa yhteistä elon 
matkaa tuntien nyt suurta kaipuuta läheisen ihmisen ja hyvän ystävämme poismenon johdosta. Ystävämme Antero 
sai elää monipuolisen ja toimeliaan elämän. Hän oli valmis ottamaan haasteita vastaan. Hän ei halunnut kaihtaa 
vastuuta asioissa jotka hän koki oikeiksi ja tärkeiksi. Hän suoritti hänelle uskotut tehtävät luottamusta ja 
arvostusta nauttien päätökseen saakka. Jäljelle jäi valmiiksi saatettu työ.  Kuljettu ura jätti syvän jäljen. Siihen 
sisältyi tahtoa, valoa, voimaa ja rakkautta. Antero syntyi Helsingissä 14.3. sotavuonna 1943. Isä toimi tuolloin 
tasavallan presidentin auton kuljettajana. Perheen koti sijaitsi silloin presidentin linnan yhteydessä sijaitsevassa 
päävartiossa. Vuonna 1944 Tasavallan Presidenttinä toiminut Risto Ryti luopui tehtävästään seuraajansa 
Marsalkka Mannerheimin hyväksi. Antero tiesi kertoa puolisolleen Ainille saaneensa pikkupoikana istua 
Marsalkan polvella. Siinä saattoi valtion päämies hetkeksi viivähtää, ja arvioida pikkupojan olemuksessa Suomen 
kansan tulevaisuutta. 
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Päävartiokodistaan käsin hän sai tarkastella varhaislapsuuden vuosina ympäröivää maailmaa ja tapahtumia 
suurten tapahtumien keskiön ollessa silloin niin lähellä. Koti säilyi Helsingissä vuoden 1947 puolenvälin 
paikkeille saakka, jolloin perhe muutti Keuruulle, jossa Antero aloitti koulun käyntinsä. Anteron isovanhemmat 
asuivat myös Keuruulla. Isoisä oli jo kuollut, mutta suhde isoäitiin vahvistui, ja jatkui vielä aikuisiässä. Ammatin 
valinta johdatti Anteron poliisikoulutukseen ja sitä kautta poliisin ammattiin Helsinkiin, mutta melko pian hän 
erosi poliisin työstä ryhtyäkseen opiskelemaan autoinsinööriksi. Nämä opinnot hän suoritti työn ohella. Hän ajoi 
iltaisin ja öisin taksia mutta opiskeli päivisin. Valmistuttuaan autoinsinööriksi hän päätyi eri vaiheitten jälkeen 
elintarviketeollisuuden palvelukseen Kuopioon. Hänen vastuualueensa oli yrityksen kuljetuspalvelujen tuottaminen 
yhteistyökumppaneiden kanssa.  Elintarviketeollisuuden uudelleen järjestelyjen yhteydessä Anteron työpaikka 
siirtyi Nurmoon, jossa hän jatkoi entistä tehtäväänsä Atrian palveluksessa – nyt jopa ulkomaille ulottuvana ja 
paljon suuremmin kuvioin. Aikanaan hän jäi Atriasta eläkkeelle. Aini puoliso oli hänelle rakas ja tärkeä henkilö. 
Puolisoitten yhteinen koti Nurmossa oli paikka josta lähdettiin töihin ja jonne oli mukava palata työpäivän 
jälkeen. Lapset perheineen olivat odotettuja ja toivottuja vieraita. Samoin olivat muut sukulaiset ja ystävät.
Puolisot odottivat yhteisiä eläkeläisvuosia voidakseen nauttia niistä yhdessä. Aini ja Antero ehtivät kuitenkin tehdä 
monia yhteisiä vapaa-ajan matkoja autolla tai veneillen jopa kauas ulkomaille saakka. Erityisesti puolisoitten 
yhteiset mökki- ja Lapin matkat olivat Anterolle hänen sydäntään lähellä.

Antero oli Lions Club Nurmo/Lakeus r.y:n jäsen vuodesta 1992 aina kuolemaansa 21.3.2013 saakka.  Ennen 
siirtymistään klubimme jäseneksi hän oli liittynyt jo vuonna 1989 Lions Club Kuopio Vahtivuoren jäseneksi.

Antero sisäisti vahvasti kansainväliseen Lions toimintaan liittyvän tunnuslauseen ”Me Palvelemme”.  Tätä 
palvelutyötä Klubit toteuttavat joko kansallisesti tai kansainvälisesti – kukin omalla tavallaan  -  avustamalla ja 
auttamalla hädässä olevia. Antero oli vahva tukipylväs kun klubi hankki varoja ja avusti vanhuspalvelutyötä, 
hoitolaitoksia ja sairaaloita erilaisilla lahjoituksilla ja laitehankinnoilla, joilla edistetään vanhusten liikkumista, 
viihtymistä ja terveyttä. Hänen antamaa työpanosta on vaikea arvioida ja määritellä. Se oli poikkeuksellisen 
laajaa ja tuloksellista toimintaa.

Hän palveli klubia sen kaikilla organisaatiotasoilla. Hän oli jäsenenä useissa alueen ja piirin 
luottamustehtävässä.  Hänestä tuli arvostettu Lions-veli.
Antero sai vastaanottaa lukuisia huomionosoituksia ansioistaan Lions järjestön hyväksi tehdystä palvelutyöstä.  
Merkittävin niistä oli Aarne Ritari-säätiön hänelle myöntämä Lions- Ritarin arvonimi. 

Anteron hiipivä sairaus oli kaikille puhutteleva asia. Seurasimme lähes päivittäin Anteron jäljellä olevaa 
elinaikaa. Monet meistä kävivät hänen luonaan tai olivat puhelimitse häneen yhteydessä. Hän vaikutti iloiselta ja 
elämän myönteiseltä lähes viimeiseen päivään saakka.

Hyvät lähiomaiset ja ystävät ! 

Klubimme muistaa ja kaipaa Anteroa ystävänä ja kunnioitettuna klubimme jäsenenä. Kiitämme häntä hänen 
saavutuksistaan toimintamme ja kanssaihmisten hyväksi.

Haluamme jakaa Teille lohdutuksen sanomamme suuressa surussanne. 

Näitten muistosanojen päätteeksi, esitän että me kaikki yhdessä veisaisimme Anteron muistoksi virrestä nro 600 
säkeistöt 1,3 ja 5. 
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Leijonasanomat / Lejon Nytt 2013-2014 ilmestyy 
tänä vuonna nettimuodossa, josta ensimmäinen osio 
on nyt luettavissanne. Etusivulle tulee lehden 
sisällyluettelo, josta voi sivua klikkaamalla ottaa 
haluamansa sivun luettavaksi. Jatkossa lehten lisätään 
sivuja, kun niitä klubeilta tulee. Näin lehti on sitten 
kauden lopussa täysin valmis. 
Jälleen tämän tulee olla klubien lehti, jota kaikki 
piirin leijonat voivat lukea. Näin lehti on meidän 
näköisemme. Sivun voi myös tulostaa omaa klubia 
varten. Tästä lehdestä ei peritä klubeilta lehtimaksua.

Mukavia lukuhetkiä; DC Hermanni Sippola

Leijonasanomat/Lejon Nytt 2013-2014 utkommer 
detta år i elektronisk form. Första delen kan ni läsa 
redan. Innehållsförteckningen kommer på tidningens 
framsida och därifrån kan man genom att klicka få 
fram den sida man vill läsa. I framtiden kommer flera 
sidor att fogas till tidningen, vartefter sådana kommer 

från klubbarna. På så sätt blir tidningen fullt färdig i slutet av perioden.
Tidningen är klubbarnas tidning som alla distriktets lejon kan läsa. Tidningen kommer härigenom att se ut som vår 
tidning. Man kan också printa ut en sida för den egna klubben. För denna tidning debiteras klubbarna ingen 
tidningsavgift.

Trevliga lässtunder; DC Hermanni Sippola
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