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F-PIIRI  
 Leijonasanomat / Lejon Nytt 2014-2015 
Past DC Hermanni Sippola 

Olen ollut viisi vuotta vastuussa piirimme julkaisusta. Tästä kiitokset klubeille. Viime kaudella lehti tehtiin netti-

muodossa. Hyvä puoli asiassa oli, että siihen voitiin liittää kaikki ajankohtaiset asiat kauden loppuun saakka, kun 

ennen paperille painettu lehti sisälsi helmikuuhun mennessä toimitetut tapahtumat ja uutiset. Nettinä lehti 

päivitettiin neljä kertaa, tällöin uusimmat artikkelit lisättiin edellisten jatkoksi. Viimeisin päivitys tehtiin kauden 

vaihtuessa, jolloin lehti oli luettavissa koko kaudelta yhtenä lehtenä. Ja se on edelleen luettavissa piirimme 

kotisivulta, josta ei peritä maksua klubeilta, eikä jäseniltä. 

Tämän kauden lehden toimittaja on piirisihteeri Raimo Sillanpää, jolle klubien uutiset ja tapahtumat lähetetään 

edelleen sähköisessä muodossa. Toivomuksena on, että jutut tiivistettään mahdollisimman lyhyiksi. Näin ei 

toimittajan tarvitse lähteä juttua sievistämään, koska liian pitkät kirjoitukset jäävät yleensä lukematta. Mutta kuvat 

kertovat enemmän kuin tuhat sanaa; kuten tavataan sanoa. 

Piirihallitus palkitsee entiseen tapaan parhaan artikkelin. 

Lehden osoite: raimo.sillanpaa(at)lions.fi 

 

Tehkäämme innolla kaudelle klubien oma lehti. 
 

 

 

Jag har i fem års tid ansvarat för vårt distrikts publikationer. Det tackar jag klubbarna för. Under förra perioden 

gjordes tidningen i nätversion. Det goda med det var att man kunde få med alla aktuella saker ända till slutet av 

perioden, då den tidigare på papper tryckta versionen innehöll sådana händelser och nyheter som hade anmälts till 

utgången av februari. Nätversionen uppdaterades fyra gånger och då fogades de nyaste artiklarna som en 

fortsättning till de tidigare. Den sista uppdateringen gjordes vid periodbytet, varvid tidningen kunde läsas som en 

hel tidning under hela perioden. Den kan fortfarande läsas på vårt distrikts hemsidor och för det debiteras ingen 

avgift av klubbarna eller medlemmarna. 

Distriktssekreterare Raimo Sillanpää är redaktör för denna periods tidning. Till honom kan man sända in nyheter 

från klubbarna och uppgifterna sänds fortsättningsvis i elektronisk form. Jag önskar att uppgifterna komprimeras 

för att bli så korta som möjligt. Härigenom behöver inte redaktören börja försköna artikeln, emedan för långa 

inlägg tenderar att bli olästa. Men bilderna berättar mera än tusen ord som man brukar säga. 

Distriktsstyrelsen premierar, som tidigare, den bästa artikeln. 

Tidningens adress: raimo.sillanpaa(at)lions.fi. 

 

Låt oss med entusiasm göra klubbens egen tidning för perioden. 
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 Leijonasanomat edelleen nettiversiona! 
DG Erkki Ammesmäki 

 

Vuosia Lionien määrä koko Suomessa on ollut pienoisessa laskussa. Samoin piirimme jäsenmäärä on laskenut alle 

1800 jäsenen. Kansainvälinen presidenttimme Joe Preston aloitti jäsenmäärän kasvattamisen kampanjalla ASK 1 

(kysy yhtä). Kun jokainen lion kysyy tuntemaansa henkilöä jäseneksi klubiin, niin tällä tavalla saadaan 

jäsenmäärämme kasvuun. Harvemmin tulee uusia jäseniä kysymättä. Piirissämme on tämän lisäksi esitetty omaa 

jäsenhankintakampanjaa ”Pestuumarkkinoita”.  Tämä tarkoittaa klubien aktiivista tiedottamista Lions toiminnasta 

yhdessä tai lohkojen yhteisenä. Tiedotetaan toiminnasta, ja mitä on saatu aikaan viime vuosina ja koko klubin 

historian aikana. Tämän jälkeen on helpompi kysyä ja saada uusia jäseniä.  

Vuoden teema! 

Tälle kaudelle olen valinnut teemaksi:   

Toimi!, Auta!, Viihdy!, Agera!, Hjälp!, Trivs! 

Teemaa tälle kaudelle miettiessäni ajattelin seuraavanlaisesti: ensin pitää toimia, 

jotta meillä on resursseja ja varoja auttaa. Lisäksi meidän tulee huolehtia 

klubeissamme jäsenten viihtyvyydestä klubitoiminnassa.  

Olen kahtena vuotena vieraillut yli 40:ssä piirimme klubissa. Klubeissa joiden 

kokouksissa viihdytään on klubilaisten osallistumisprosentti kokouksiin ja 

tapahtumiin korkea. Nämä klubit saavat myös yleensä paljon hyvää aikaiseksi 

paikkakunnillaan. Toimikaamme seuraavan leijonalupauksen mukaisesti, jonka me 

kaikki olemme aikanaan antaneet:  

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. 

 

Aktiivista Lions kautta 2014-2015 kaikille piirimme lioneille. 

 

 Maahanmuuttajien klubi Vaasaan 
Risto Soini 

Vaasaan perustettiin  8.5.2014 ensimmäisenä Suomessa maahanmuuttajien klubina LC Vaasa/Africa. Kyseessä on 

ensimmäinen tämänlaatuinen klubi, joka koostuu afrikkalaisista Suomeen muuttaneista kansalaisista. Klubiin 

kuuluu tällä  hetkellä yhdeksän jäsentä, jotka kaikki ovat muuttaneet Suomeen jostakin Afrikan maasta. Keniasta 

kuusi, Nigeriasta neljä, Etelä-Sudanista neljä,Chanasta kaksi, ja Ugandasta, Tanzaniasta, Egyptistä, Nigeriasta, 

Senegalista ja Algeriasta kustakin yksi. Vaasassa ja sen ympäristössä on melko paljon maahanmuuttajia. 

 LC Vaasa/Meren jäsen Akeri Isara ryhtyi kokoamaan lionshenkisiä afrikkalaisia maahanmuuttajia perustettavaan 

uuteen klubiin viime talvena. Keväällä oli tarvittava jäsenmäärä koossa ja uusi klubi voitiin perustaa. 

Kummiklubiksi tuli luonnollisesti LC Vaasa/Meri. Kysessä oli toinen klubi viiden vuoden sisällä, jonka kummina 

LC Vaasa/Meri on toiminut. 

Lionspiiri 107-F juhlisti uuden klubin perustamista ja kummiklubia pitämällä piirihallituksen kokouksen Vaasassa 

12.9.2014. Klubeille luovutettiin kansainvälisen järjestön huomionosoitukset piirikuvernööri Erkki Ammesmäen 

johdolla. Tilaisuutta avustivat Hotelli Central ja Capital Airaksinen. 

 

 

 

Lionspiiri 107-F  piirikuvernööri Erkki Ammesmäki luovutti   LC 

Vaasa/Africa -klubin presidentille Akeri Isaralle kansainvälisen järjestön 

huomionosoituksena uuden klubin perustamisasiakirjan. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g_N1DIeNg18&feature=youtu.be


Leijonasanomat  ♦  Lejon Nytt  2014-2015 4 

 

 DG- ja VDG ehdokkaat 2015-2016 
Piirikuvernööriehdokas/ Distriktsguvernörskandidat  2015-2016 

 

Lion Timo Sysilampi. Puoliso Pirkko. Syntynyt 27.1.1956. DI. Kiinteistöpäällikkö 

Into Seinäjoki Oy. 

Kielitaito: suomi, ruotsi(hieman), englanti(hieman), saksa(hieman), turkki(hieman).  

Lions-toiminta: LC Seinäjoki/Törnävä, liittynyt 1994, osallistuminen 100%, sihteeri 

2001-2002, presidentti 2004-2005, rahastonhoitaja 1995-1996, Melvin Jones -jäsenyys 

2015. 

Piirin ja liiton toiminta: piirisihteeri 2005-2006, lohkon puheenjohtaja 2007-2008, 

alueen puheenjohtaja 2009-2010, LCIF-toimikunnan jäsen 2009-2010, II 

varapiirikuvernööri 2013-2014, I varapiirikuvernööri 2014-2015. 

 

 

I varapiirikuvernööriehdokas/ I vicedistriktsguvernörskandidat  2015-2016 

 

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, II varapiirikuvernööri 2014-2015. 

 

 

 

 

II varapiirikuvernööriehdokas/ II vicedistriktsguvernörskandidat  2015-2016 

 

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

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

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

2006-2007, sihteeri 2008-2009 ja 2014-2015, rahastonhoitaja 2002-2004, vuosina 

2009-2015 seuraavia tehtäviä tailtwister, nuorisovaihtoasiamies, klubimestari, Leo-

neuvoja, ARS-asiamies, klubin palvelupäällikkö. Klubin hallituksessa 14 vuotta.  

Piirin ja liiton toiminta: Suomen lions-liiton vuosikokous 2006 Seinäjoella, tiedotus ja 

pr-toimikunnan pj., lohkon puheenjohtaja 2014-2015, piirin vuosikokoukset 6 kertaa, 

Suomen lions-liiton vuosikokouksiin 10 kertaa, Medal of Merit- ansiomerkki, I 

ruusukkeen ansiomerkki, kansainvälisen presidentin hyvän presidentin ansiomerkki.  

 

 

II varapiirikuvernööriehdokas/ II vicedistriktsguvernörskandidat  2015-2016 

 

Lion Tapio Alatalo. Puoliso Raili. Syntynyt 18.07.1953. Insinööri, sähköaineiden 

lehtori. Kielitaito: suomi, englanti. 

Lions toiminta: LC Noormarkku, LC Isojoki, liittynyt  2009, osallistuminen 100%, 

presidentti 2012- 2013, nuorisovaihtoasiamies, eri toimikunnat. 

Piirin ja liiton toiminta: Lohkon puheenjohtajana 2013 – 2014. 
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LIITTO               
 Lions – monta tapaa tehdä hyvää   
CC Tuomo Holopainen 

Aktiivinen Lions-vuosi on hyvässä vauhdissa. Varmaan kaikissa F-piirin klubeissa on toteutettu menestyksellä 

tärkeitä ja mielekkäitä palvelu- ja varainkeräysaktiviteetteja. Uskon, että olette saaneet hyvää palautetta työstänne 

ja sitä kautta jokainen on saanut hyvän mielen ja hyviä ystäviä. Lions-harrastus on mukavaa ja yhteisöllistä.  

Olen puhunut tiimityön puolesta, sillä niin ylivertaisia superihmisiä emme ole, että pärjäisimme yksin, mutta 

tiiminä voimme saada aikaan paljon hyvää.  Lions-toiminnan periaatteet ja arvomaailma luovat meille vahvan 

pohjan, josta voimme ponnistaa eteenpäin.  

Toimintamme tärkein yksikkö on klubi. Perinteitämme kunnioittaen on ylläpidettävä intoa ja sitoutumista, ei 

väkisin, vaan rennolla ja innostuneella otteella. Kun klubit voivat hyvin, voi koko Lions-toimintamme hyvin.  

Lions-liiton vuosikokouksen päätöksen mukaisesti toteutamme useita aktiviteetteja. Aktiviteettivalikoima 

mahdollistaa monien tuotteistettujen palvelu- ja keräyskonseptien helpon soveltamisen paikkakunnalle sopivalla 

tavalla. Lue lisää. 

Toivotan teille jatkuvaa menestystä lionstyössänne. Apua ja tukea tarvitsevia ihmisiä on paljon, ja lionien 

palveluhenkeä tarvitaan. Yhdessä tekemällä saamme paljon hyvää aikaa. Tsemppiä! 

Vahvempina yhdessä. 

 

 
 

 Lions–många sätt att göra gott 
CC Tuomo Holopainen 

Ett aktivt Lionsår är på god väg. Säkerligen har man i alla klubbar inom F-distriktet med god framgång viktiga och 

meningsfulla service- och penninginsamlingsaktiviteter. Jag tror att ni har fått god feedback på ert arbete och 

härigenom har var och en blivit på gott humör och fått goda vänner. Lionsintresset är trevligt och samhälleligt.  

Jag har talat för teamarbete för vi är inte så makalösa supermänniskor att vi skulle klara oss ensamma men som ett 

team kan vi klara av mycket.  Lionsverksamhetens principer och värdegrund skapar en stark grund som vi kan ta 

sats ifrån och gå vidare. 

Den viktigaste enheten för vår verksamhet är klubben. Genom att respektera våra traditioner bör vi upprätthålla 

entusiasmen och att man känner sig bunden till verksamheten, inte mot någons vilja, utan med ett avspänt och 

entusiastiskt grepp. Då klubbarna mår bra mår hela vår Lionsverksamhet bra. I enlighet med beslut vid årsmötet 

genomför vi ett flertal aktiviteter. Aktivitetsurvalet möjliggör en enkel tillämpning av många produktsatta service- 

och insamlingskoncept på orten på ett lämpligt sätt. Läs mera. 

Jag tillönskar er fortsatt framgång i ert Lionsarbete. Det finns många människor som är i behov av hjälp och stöd 

och serviceandan inom Lions behövs. Genom att göra saker gemensamt åstadkommer vi mycket gott. Kämpa på! 

Vi är starkare tillsammans. 

  

http://www.lions.fi/district107-F/district/2014-2015/LS_20141028/F-piirin%20piirilehti_Tuomo%20Holopainen_10102014.pdf
http://www.lions.fi/district107-F/district/2014-2015/Lue_lisaa/F-piirin%20piirilehti_Tuomo%20Holopainen_10102014.pdf
http://www.lions.fi/district107-F/district/2014-2015/Lue_lisaa/F-piirin%20piirilehti_Tuomo%20Holopainen_10102014_svensk.pdf
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PIIRIN KLUBIT 
 LC Seinäjoki/Törnävä toiminut 50 vuotta 
Matti Heikkilä 

Tammikuun 29. päivänä 1965 Seinäjoen klubilla kokoontui 16 miehen joukko tarkoituksenaan perustaa  kolmas 

lionsklubi Seinäjoelle. Kummiklubina toimi  LC Seinäjoki. Tähän mennessä klubiin on kuulunut 117 lionia. 

Perustettaessa keski-ikä oli 35 v. ja nyt se on 60,6 vuotta. Klubissa on nyt 30 jäsentä. 24.1.2015 klubi vietti 

juhliaan Törnävällä hotelli Sorsanpesän tiloissa. Kaksi 

perustajajäsentä vielä kuuluu klubiin ja heidät 

puolisoineen palkittiin 50 vuoden jäsenyydestä.  

 

Juhlapuhujana oli liiton puheenjohtaja Tuomo 

Holopainen ja piirin tervehdyksen toi piirikuvernööri 

Erkki Ammesmäki.  1. varapiirikuvernööri Timo 

Sysilampi ja  lion Mika Hämäläinen nimettiin Melvin 

Jones jäseniksi.Yhden ruusukkeen ansiomerkin saivat 

lionit Esko Luhtanen ja Erkki Tuorila. Juhlaan toi 

musiikillisen antinsa Seinäjokinen Sorja-kuoro ja lionit 

Aatos  Ilomäki ja Risto Ala-Ikkelä. Presidentti Matti 

Heikkilä esitteli juuri ilmestyneen historiikin.  

 

 

Liiton puheenjohtaja Tuomo Holopainen ja Kaija-

vaimo sekä piirikuvernööri Erkki Ammesmäki ja Anita-

vaimo juhlimassa perustajajäsenten Margit ja Tuomo 

Kotkaniemen ja  Saara ja Ilmari Oksalan kanssa LC 

Seinäjoki/Törnävän 50 vuotista  taivalta. 

 

Viime vuosien suurin aktiviteetti on ollut entisen partiolaisten majan siirtäminen ja kunnostaminen  

Jouppilanvuorelle Vuori-tukikohtaan esteettömän reitin varrelle. Pitkäaikaisin aktiviteetti on ollut perheille 

tarkoitettu jääjuhla, jonka historia on koko klubin historian mittainen. Verenluovutus on ollut myös aktiviteettina 

50 vuotta. Etelä-Pohjanmaa -lehden luku näkövammaisille  kahdesti viikossa oli myös vuosikymmeniä kestänyt 

aktiviteetti kuten  yhteisprojekti LC Jurvan kanssa, jonka tarkoitus on palauttaa Jurvan Tainuskylän Levannevan 

Särkijärvi lintujärveksi patoamalla laskuoja vedenpinnan nostamiseksi. Varainhankinta-aktiviteetteina ovat 

vuosien kuluessa olleet kirkkokonsertit,  erilaiset metsäurakat,  autotarra-aktiviteetti ja viimeksi pysäköinninohjaus 

Ravikeskuksessa. Klubin jäsenten fyysinen kunto ja 

hyvinvointi on näkynyt klubin toiminnassa kautta 

vuosien. Erilaiset kuntotempaukset ja haasteet ovat 

toimineet kannustimena toiminnalle.  

Nuorekkaan klubin seuraavat haasteet ovat piirin 

vuosikokouksen järjestäminen 2016 ja Punainen Sulka 

2016-2017 muitten aktiviteettien ohessa. Klubin 

jäsenmäärän kasvattaminen on  myös otettu haasteeksi. 

 

 

Timo Sysilampi ja Mika Hämäläinen nimettiin Melvin 

Jones -jäseniksi.  Presidentti Matti Heikkilä, 

piirikuvernööri Erkki Ammesmäki ja liiton 

puheenjohtaja Tuomo Holopainen onnittelemassa. 
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 LC Ilmajoki/Ilkan 30-vuotisjuhla 
Tapani Ojala 

 

Juhlivan klubin jäsenet kuvauttivat itsensä ensimmäisen 

kerran 30-vuotisen historiansa aikana. Klubiin kuuluut 34 

jäsentä, joista lähes kaikki olivat paikalla. Miehillä olivat 

juhlapuvut päällä ja merkit rinnassa. Tunnelma oli arvokas. 

Vuosijuhlat olivat alkamassa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simo Vuorenmaa lyötiin lionritariksi juhlallisin menoin ja 

Seppo Kiikeri sai Melvin Jones –jäsentunnuksen. Klubissa on 

ennestään viisi lionritaria ja neljä Melvin Jones -tunnuksen 

saanutta. Kuvassa myös puolisot Leila Vuorenmaa ja Sointu 

Kiikeri. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Lapuan Leijonien palvelupäivä 
Hermanni Sippola 

Lapuan kolme klubia ovat yhteisesti jo useana vuonna huomioineet Melvin Jonesin merkeissä tammikuun 

palvelupäivää järjestämällä kirkkopyhän seppeleenlaskuineen Lapuan eri kirkkojen sankarihaudoille. Tänä vuonna 

osallistuttiin messuun kauniissa Kauhajärven kyläkirkossa.  

Messun jälkeen seppelpartio  Jussi Lilja LC Lapua Alajoki, 

Heikki Rintanen LC Lapua ja Ahti Källe LC Lapua Simpsiö 

laskivat seppeleen kirkkopihan muistomerkille. 

 

 

Tilaisuuden jälkeen klubit tarjosivat seurakuntatalolla 

kirkkokahvit tilaisuuteen osallistuville. Kahvittelun 

yhteydessä kauhajärveläinen Tuula Puronvarsi-Syrjälä 

kertoi värikkäästi Kauhajärven kylän ja sen kyläkirkon 

historiasta, palosta ja uudelleen rakentamisesta sekä paljon 

muutakin Kauhajärven kylään liittyvää. 

 

Kuvat: Johanna Sippola 
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 Leijonien haudoille sytytettiin kynttilät 
Rauno Yli-Hynnilä 

Lions Club Kurikan jäsenet sytyttivät perinteisen tavan mukaan lions-viikon alkaessa Kurikan hautausmaalla 

poisnukkuneiden lions-veljien ja ladyjen haudoille kynttilät. Klubin jäseninä olleita on iidenkymmenenkah- den 

toimintavuoden aikana kutsuttu viimeiseen iltahuu-toon 

33 veljeä ja 19 ladya. Kynttilät jäivät lepattamaan 

haudoille, uurnalehtoon ja menneiden sukupolvien 

muistopatsaalle. Myös kynttiläinliekit jäivät 

valaisemaan sankarihauta-aluetta ja Karjalaan jääneiden 

muistopatsasta. Sunnuntaiaamun hämäryyden valjetessa 

uuteen päivään kuusi leijonaveljeä kiersi lumisen 

hautausmaan muistellen siellä lepääviä veljiä ja 

sytyttäen muistojen kynttilät heidän muistolleen.  

 

Klubin presidentti Markku Vierimaa (vas), Reijo 

Alanko-Luopa, Sakari Ketola, Juha Turkulainen, Risto 

Saarinen ja Rauno Yli-Hynnilä sytyttivät kynttilät. 

Kuva: Rauno Yli-Hynnilä. 

 

 
 We asked eight, seven said yes. 
Esa Saarinen 

Otimme kansainvälisen presidentin teeman Isojoen Lions Clubissa sillä tavoin leikin laskuna, että jos meilläkin 

jokainen olisi kutsunut yhtä uutta jäsentä sadan prosentin onnistumisprosentilla, ei meillä enään riittäisi 

kokoontumispaikan lavittat. 

Kevensimme siis uusien lionien kutsua niin, että kysyimme kahdeksaa uutta jäsentä, joista seitsemän vastasi 

myöntävästi ja kahdeksaskin kertoi olevansa halukas tulemaan mukaan, mutta oman perhe- ja työtilanteen vuoksi 

juuri nyt ei löytynyt aikaa. Kausi on kesken jäsenhankinnan suhteen, mutta totesimme viimeisessä tammikuun 

kuukausikokouksessa ettei kai meidän yksin tarvitse koko piirin jäsentilastoa plussalle nostaa.Ilmapiiri Isojoella 

Lionstoiminnalle on positiivinen. Olemme karistaneet ”herrakerhon” maineen laajalla pyyteettömällä 

vapaaehtoistoiminnalla ja onnistuneella jäsenhankinnalla.Keski-ikä clubissamme on nuorentunut huomattavasti. 

Aktiivinen jäsenhankinta alkoi jo viime kaudella  2013-2014, jolloin lokakuun kokouksessa otimme kerralla 

vastaan viisi uutta veljeä. 
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Olemme toteuttaneet myös kansainväisen presidentiin loppukauden teemaa ”keep” sillä kahden kauden +12 

tilaston rinnalla meillä on -2 jäsentä. 

Tammikuussa, kokouspaikassamme 

Lauhansarven sahtiopistolla, otimme 

vastaan neljä uutta veljeä ja paikalla oli 

myös kaksi aiemmin kaudella clubiin 

liittynyttä. Kuvasta puuttuu Panu Saari, 

yksi tällä kaudella mukaan tulleista. 

Vasemmalta Timo Herrala, Matti 

Sarikoski, tämän kauden presidentti 

Hannu Väliviita, jäsentoimikunnan 

puheenjohtaja Esa Saarinen, Jussi Valli, 

Jukka Jaakkola, Jiri Ruotsalainen ja 

Pertti Nummela. 

 

 

 

 

 

Lokakuussa 2013 otimme vastaan 

sahtiopistolla samalla kertaa viisi uutta 

jäsentä. Kuvakin kertoo että ikärakenne 

clubissa nuorentui kertaiskusta. 

Vasemmalta Janne Alakortes, Mika 

Länsivuori, Esa Hakamäki, Esa 

Lehtimäki ja Mika Kunnaspuro 
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 LC Vaasa/Vapaus –naisklubi lahjoittajana 
Lea Vauramo 

Vuonna 2014 20-vuotisjuhlaansa viettäneellä LC Vaasa/ Vapaus -naisklubilla on 

ollut myyjäistoimintaa kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Jo 

toistakymmentä vuotta myyjäiset on pidetty Vaasan Keskussairaalan ala-aulassa. 

Myynnissä on ollut leipomis- ja ruokatuotteita. Myyjäistuotoilla on muistettu sairaalan eri osastoja. Vuonna 2014 

lahjoitus osoitettiin Kirurgiselle poliklinikalle hoitohenkilökunnan koulutukseen ja virkistykseen. 

 

 

Kuvassa lahjoitusta ottamassa vastaa 

osastonhoitaja Tuija Viitala ja sairaanhoitaja 

Johanna Salo, LC Vaasan Vapauden 

puolesta antamassa Past President Kaarina 

Jåfs sekä Presidentti Lea Vauramo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Lucia-äänestys Kurikassa 
Rauno Yli-Hynnilä 

Lions Club Kurikan toimesta viime vuoden syksyllä järjestetty Lucia tapahtuman äänestys tuotti lähes 4000 euroa. 

Puhdas tuotto jaettiin tammikuun lopulla Lucia-neitoehdokkaiden taustajärjestöjen edustajille ehdokkaiden 

saamien äänimäärien perusteella. Tapahtumaan osallistui kahdeksan neitoa, jotka edustivat Kurikan Ryhdin 

jalkapallo- ja lentopallojaostoja, Etelä-Pohjanmaan 

Musiikkiopiston Kurikan kannatusyhdistystä, 

Lakeuden taitovoimistelijoita ja Kurikan 

seurakuntanuoria. Tapahtuman puuhalady Irmeli 

Piitulainen totesi tapahtuman järjestetyn 22 kertaa. 

Ainoastaan sen aloittamisen jälkeen on yksi kerta 

jäänyt väliin. Nyt tapahtumasta tuli erittäin hyvä 

tulos ja näin järjestöt saavat harrastustoimintoihinsa 

tarvittavia euroja. LC-Kurikan presidentti  Markku 

Vierimaa esitti kiitokset klubin ladyille, 

taustahenkilöille  ja tapahtumaan osallistuneille 

neidoille sekä heidän vanhemmilleen. 

Lentopalloilijoidenpuolesta Aki Rajalan mukaan 

tapahtumaan pitäisi enempi taustajärjestöjen 

osallistua. Nyt se painottuu pääasiassa tapahtumaan 

osallistuvien neitojen vanhemmille. 

 

Lucia-tapahtuman päätöstilaisuudessa Lucia-neito ehdokkaat ja osa taustajärjestöjen edustajia. Vas. Helena 

Vierimaa, Wictoria Ruohomäki, Henna Hoiska,  Marika Ylihärsilä, Sofia Mäenpää, Lucia-neito  Marika Udelius, 

Anniina Rajala, Irmeli Piitulainen. Takana (vas.) Ari-Matti Tuomisto, Mari Lähdesmäki, Raimo Udelius, Aki 

Rajala, Elli Lähdesmäki, Markku Vierimaa. Kuva: Rauno Yli-Hynnilä 
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 Lions-nuorisovaihto 
Heikki Honkola 

Yhteensä 214 suomalaisnuorta pääsi kesällä 2014 osallistumaan Lions-nuorisovaihtomatkalle, joka antoi 

useimmille huikean kokemuksen. Eniten nuoria oli USA:ssa, sitten Italiassa, Australiassa, Turkissa, Saksassa, 

Japanissa, Itävallassa, Kanadassa, Hollannissa, Belgiassa ja Uudessa Seelannissa. Kaiken kaikkiaan nuoria oli 

lähes 50 eri maassa. 

 

Japaniin lähteneiden joukossa oli myös lehtimäkeläinen 17-vuotias Kaisa Haapaniemi, jonka vaihtoa tuki LC 

Lehtimäki. Japanin kieli ja kulttuuri oli jo vuosia kiinnostanut Kaisaa. Keväällä 2013 hän pääsi äitinsä kanssa 

pikaisesti käväisemään Japanissa. Saman vuoden kesällä Kaisa ja hänen perheensä toimivat isäntänä Japanista 

Lehtimäelle Lions-nuorisovaihtoon saapuneelle japanilaistytölle.  

 

Nyt vuotta myöhemmin Kaisa oli matkassa yksin, mutta vaihto tapahtui Lions-nuorisovaihdon turvallisissa 

puitteissa. Vaihto Japanissa kesti noin kuukauden. Siihen sisältyi kaksi viikon pätkää isäntäperheessä ja kahden 

viikon leiri.Matkan jälkeen Kaisa kertoi klubin jäsenille ja näiden puolisoille vaihdostaan Japanissa.  

 

Vaihto Japanissa oli onnistunut erinomaisesti. Heti perheeseen saavuttaessa Kaisan yllätti tervetulojuhla, jossa oli 

mukana suuri joukko perheen ystäviä. Vaikka isäntäpari oli suhteellisen iäkäs, he olivat aktiivisia ja veivät Kaisaa 

moniin paikkoihin. Nuorisoleirillä tutustuttiin monipuolisesti japanilaiseen kulttuuriin. Samalla pääsi 

ystävystymään muista maista vaihtoon saapuneisiin nuoriin. Yksi vaihdon kohokohtia oli myös Lehtimäellä 

Haapaniemen perheessä olleen japanilaistyttö Moe:n tapaaminen uudelleen. 

 

Nuorisovaihto tuo klubille myönteistä julkisuutta 

Lehtimäen klubin nuorisovaihtokesä 2014 ei rajoittunut vain nuoren lähettämiseen ulkomaille, vaan klubi toimi 

myös taustatukena isäntäperheelle, joka otti kotiinsa Lehtimäelle saapuneen itävaltalaisnuoren. Tavan mukaan 

klubi myös järjesti tuolle nuorelle vastaanottotilaisuuden, jossa kerrottiin tälle Lions-toiminnasta Lehtimäellä, 

annettiin lahjoja ja saatiin terveiset Itävallasta. Myöhemmin elokuussa klubin leijona puolisoineen toimi vielä 

kansainvälisen Lions-nuorisovaihtoleirin vapaaehtoisena yövalvojana Kuortaneen Haapaniemessä.  

LC Lehtimäessä on mielletty nuorisovaihto tärkeäksi osaksi Lions-toimintaa. Aktiivinen nuorisovaihtotoiminta on 

myös lähentänyt klubia paikalliseen nuorisoon. Lehtimäkeläiset nuoret ovat kiitollisina ottaneet vastaan 

mahdollisuuden päästä klubin avittamana kulttuurikylpyyn vieraisiin kulttuureihin. Läheskään kaikilla 

paikkakunnilla tällaista mahdollisuutta ei ole. Nuorisovaihtokokemusta rikkaampana Kaisa Haapaniemi on nyt 

suunnannut uudestaan Japaniin. Lue lisää. 
 

 

Kaisan tuoma LC Chofyn viiri on arvokas lisä 

LCLehtimäen aktiivisesta kansainvälisestä 

toiminnasta kertovaan kokoelmaan. Viirin vastaanotti 

klubipresidentti Juha Yli-Kesäniemi. 

Nuorisoleiri, jolle Kaisa osallistui, vieraili myös Fuji-

vuoren maisemissa. Kaisa ylärivissä kolmas oikealla. 

Fujin ylväs huippu vasemmalla yläkulmassa. 

  

http://www.lions.fi/district107-F/district/2014-2015/Lue_lisaa/nuorisovaihto.pdf
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 Shakin mestaruudet ratkottiin Ylihärmässä 
Simo Perämäki 

Kymmenen veljeä ratkoi 4. lokakuuta Härmän kuntokeskuksessa Suomen Lions -liiton vuoden 2014 shakin 

mestaruudet. Henkilökohtaisen turnauksen voitti Jari Torkkola LC Tampere. Joukkuekilpailun paras oli LC 

Tampere (Jari Torkkola, Kai Muttilainen). Mestaruuskilpailun järjesti LC Ylihärmä. Tuomarina toimi Pertti Saari. 

 

Henkilökohtainen turnaus: 

 

1. Jari Torkkola LC Tampere  2. Leif Ekberg LC Ekenäs  3. Kai Muttilainen LC Tampere  4. Pekka Kauko LC 

Sastamala / Vammala  5. Raimo Holm LC Ylihärmä  6. Paavo Mulari LC Ylihärmä  7. Tommy Öberg LC Ekenäs  

8. Osmo Särkilahti Helsinki – Huopalahti  9. Risto Saarinen LC Hartola  10. Istvan Vilagi  LC Sastamala / 

Vammala 

 

Taistelijan Malja luovutettiin Osmo Särkilahdelle, LC Helsinki Huopalahti. 

 

Joukkuekilpailu: 

 

1. LC Tampere (Jari Torkkola, Kai Muttilainen)  2. LC Ekenäs (Leif Ekberg, Tommy Öberg)  3. LC Ylihärmä ( 

Paavo Mulari, Raimo Holm)  4. LC Sastamala / Vammala (Pekka Kauko, Istvan Vilagi) 

 

 

 

Joukkuekilpailun palkitut (vas.) Paavo Mulari, Raimo Holm, Jari Torkkola, 

Kai Muttilainen, Leif Ekberg ja Tommy Öberg                                                                

Kuva: Heidi Nortunen  
 

 
 
 
 

 Soinin lionit aidanrakentajina 
Jussi Paarvala 
LC Soinin lionit rakensivat loppukesän ja alkusyksyn aikana Soinin uuden leikkikentän ympärille turvallisen ja 

näyttävän aidan. Työ oli melkoinen ponnistus pienelle klubille, lautaa kului aitaan noin 1,3 kilometriä ja tolpat 

aitaelementtien väliin upotettiin käsivoimin. MLL:n Soinin osaston hankkeen kustannusarvio oli noin 17.000 

euroa, laitteineen. Kenttä sijaitsee keskeisellä paikalla Koulutien varrella lähellä koulua ja Laulumaa päiväkotia. 

Lionit kokoontuivat useana iltana aidan tekoon, ensin valmistettiin aita-aihiot sisätiloissa, katkottiin pystytolpat ja 

kiinnitettiin niiden pohjaan tuleva metallituki ja lopuksi koottiin aita paikalleen. Työtunteja lioneilta kului 

yhteensä noin 400. Syyskuun 18. päivä viettiin leikkikentän avajaisia, jolloin kenttä sai nimekseen Leikkimaa. 

Näin Soinin lionit kantoivat oman panoksensa kokoon, lasten turvallisen ja ajanmukaisen leikkipaikan saamiseksi  

Soiniin. 
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 Herättäjäjuhlat 4-6.7.2014 Lapualla 
Hermanni Sippola 

Lapuan lionsklubit varautuivat jo keväällä Lapuan Herättäjäjuhlien avustamiseen. Mm. suoritettiin hyväksyttävästi 

16  hygieniapassia.  

Juhla-alueen rakentamiseen ja muihin järjestelyihin osallistuttiin kevään ja kesän aikana monin eri tavoin. LC 

Lapua/Simpsiöstä kenttäpäällikön tehtävät hoiti VDG Jarmo Hietala, talkootoimikunnan puheenjohtajan tehtävät 

Tapio Rintaniemi ja ravintolatoimikunnan varapuheenjohtajana Seppo Mantere vastasi ravintolan rakentamisen, 

purkamisen sekä pakaste- ja kylmälaitteiston hankinnan toimivuuden. 

Rakentamisvaiheessa sekä purkutöissä oli veljiä runsain mitoin. Näihin osallistuneena LC Lapua/Simpsiön veljien 

koknaistyömäärä oli 580 tuntia. 

 

Varsinaisesti juhlien aikana  eri tehtävissä oli noin 1000 henkeä. LC Lapuan leijonat vastasivat pääasiassa ruokien 

valmistamisesta ja siirtämisestä tarjoilupisteisiin, jossa myös LC Lapua/Simpsiön veljiä oli mukana. 

Vettä muutettiin kahviksi yhteensä 6400 litraa. Tämän asian hoitivat veljet Hermanni Sippola ja Antti Muilu 

avustavien naisten kanssa. Vesi lämmitettiin kiehuvaksi 100 litran kenttäkattilassa. Tästä ammennettiin 

lämpöastioihin 20 litraa vettä kerrallaan, johon sekoitettiin 1 litra kahviuutetta. Näin kahvi oli heti valmista, ja työ 

onnistui aina 100 %:sti, eikä valituksia tullut kertaakaan. 

 

Juhlakansaa oli yli 20 000, joka sai viettää mieluisia hetkiä sanan ja veisuun ääressä. Juhlavieraita oli ympäri 

Suomen. Lisäksi ensi vuoden juhlan järjestäjät Sotkamosta tutustuivat kaikkiin järjestelykohteisiin valittaen, kun 

mistään ei löydy mitään parannettavaa. Varmaan saivat hyvän opin ja toivottivat meidät työtekijät lämpimästi 

tervetulleeksi ensi kesän juhliin Sotkamoon. 
 

 

Yli 20 000 juhlavierasta sai nauttia sanasta ja veisuusta kauniiden kesäpäivien paisteessa.  

Kuva: Pasi Ahola 

 

Lionveljet Hermanni Sippola ja Antti Muilu avustavien naisten kanssa  

kahvia valmistamassa. Kuva: Aino Tuomaala 
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 LCI:n 100 -vuotisjuhlallisuudet 
Kaarlo Katajisto 

Lion  - on aika näkyä ja kuulua!    Valmistaudu juhlimaan, koska kunniakas menneisyytemme ja valoisa 

tulevaisuutemme sitä edellyttävät. 100 -vuotisjuhlallisuudet ovat alkaneet jo 1.7.2014 ja kestävät vuoden 2017 

loppuun eli kaikkiaan kolme ja puoli vuotta. 

 

Itse asiassa juhlallisuuksia voimme viettää aivan normaalin toimintamme tapaan, kunhan keskitämme toimintaa 

juhlavuosien teemoihin. Palveluvaikutuksen merkittävyys korostuu ja sen johdosta keskitytään seuraaviin 

palveluaktiviteettiteemoihin: nuorisoon, näönsuojeluun, ympäristöön ja nälänhätään. 

 

Näkyvyys ei saa jäädä vain paikalliseksi, vaan nyt KLUBIEN TOIVOTAAN KUUKAUSITTAIN 

RAPORTOIVAN TUOTETUT PALVELUT JÄSENREKISTERIN  AKTIVITEETTI-

RAPORTTIOSIOON. Liiton rekisteristä tiedot siirtyvät yön aikana MyLCI:in.  

 

Erityisen tärkeää on raportoida palveluita käyttävien ihmisten lukumäärät niitä vuosittain käyttävien 

yhteismäärällä, esimerkiksi rakentaessamme puistoja, leikkipaikkoja -kenttiä, pulkkamäkiä yms.  

Osallistujamäärien kirjaaminen nuorisolle tai muulle osallistujakunnalle tarkoitetuista tilaisuuksista on myös 

tärkeää. 

 

Me palvelemme! 

 

Asiasta voi lukea lisää nettisivuilta: 

www.lionsclubs.org ja www.lions100.org 

 
 LÄMMÖLLÄ-sopimus 
Raija Lehto 

LC-Jalasjärvi/Liisojen kuukausikokouksessa 13.11.2014 allekirjoitettiin Lennol Oy:n ja LC-Liisojen välinen 

LÄMMÖLLÄ-yhteistyösopimus: Olemme yhdessä suunnitelleet pyörätuolia käyttävälle henkilölle suojavaatteet, 

jotka Lennol Oy valmistaa ja joita molemmat myyvät. Sopimuksen mukaan Liisat saavat kaikkien Lennolin 

valmistamien  LÄMMÖLLÄ-asujen tuotosta osan käytettäväksi ikäihmisten hyväksi.  

 

Sopimuksen allekirjoittivat Lennol Oy:n toimitusjohtaja, lion Pirjo 

Pystykoski-Sopanen ja LC-Liisojen presidentti Anu Leinonen. Näin Lennol 

Oy jatkaa jo vuosia kestänyttä yhteistyötä Jalasjärvi/Liisat   

-klubin kanssa: aiemmin Olli Vasan suunnittelema Anturat-mukin kuvio 

painettiin kankaalle, josta Lennol valmisti sopimuksemme mukaan 

monenlaisia tuotteita.  

 

Lennol Oy on Jalasjärvellä sijaitseva tekstiilialan yritys, jolla on oikeus 

käyttää Avainlippu-tunnusta. Tämäkin LÄMMÖLLÄ-asu on kotimaista 

käsityötä. Asu on kohtuuhintainen, ja lämpöisenä ja helppokäyttöisenä se helpottaa monen pyörätuolissa istuvan 

arkea. Hankkimalla LÄMMÖLLÄ-asuja läheisillenne tai alueenne pienkodeille autatte samalla meitä auttamaan 

oman kuntamme ikäihmisiä. 

 
 

 

 

LÄMMÖLLÄ-ulkoiluasu   

http://www.lionsclubs.org/
www.lions100.org
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 Leijonat Ketunlenkillä 
Rauno Yli-Hynnilä 

Muutama  LC-Kurikan  leijona ja kolme ladya tassutteli toukokuisena iltana Kurikan keskustan tuntumassa 

kiertävällä Ketunlenkillä. Tapahtuma liittyi klubin joka vuotiseen, yhteiseen liikuntatapahtumaan.  Vaihtelevalla 

noin kahdeksan kilometrin lenkillä joukko pääsi metsämaisemien lisäksi näkemään myös nopeasti laajentuneen 

uuden asuntoalueen  Riuhdankalliolla. 

Keskustan läheisyyteen sijoittuva Ketunlenkki on ollut käytössä vuodesta 2000 saakka. Kuntopolulla on 

vakiintunut käyttäjäjoukko. Vuosittain reitin varrella olevaan vihkoon kertyy noin 1500 käyntimerkintää. 

LC-Kurikan jäsenillä on jo vuosia ollut kuntokilpailu, joka kestää kalenterivuoden. Kuntokortteihin merkityt 

liikuntasuoritusten pisteet lasketaan vuoden lopussa. Puolen tunnin suorituksesta saa yhden pisteen 

maksimipistemäärän ollessa vuorokaudessa viisi pistettä. Eniten pisteitä saaneita kuntoilijoita muistetaan 

liikunnallisella lahjakortilla.  

 

Ketunlenkin puolimatkan kohdalla Hannu Kuusisto 

(vas.) Pekka Rintaniemi, Reijo Ala-Käkelä, Pekka 

Nokso,  Jukka  Aaltonen, Markku Huhta-Koivisto 

ja Markku Vierimaa. Kuva: Rauno Yli-Hynnilä. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LC Kurikka järjesti kirkkokonsertin 
Rauno Yli-Hynnilä 

LC-Kurikka järjesti heinäkuun 3. päivän iltana kansainvälisen kirkkokonsertin  Kurikan kirkossa. Pääesiintyjinä 

konsertissa olivat venäläiset musiikintaitajat Svetlana Kovaleva ja Sergei Kovalev. Konsertin alkupuoli koostui 

kurikkalaisten nuorten musiikkiopistolaisten esityksistä. Ennen pääesiintyjiä asteli pianon ääreen kurikkalainen 

musiikinopiskelija Sofia Hakala. Klassista pianoa Helsingin konservatoriossa opiskelevan Hakalan soitossa oli 

kuultavissa kokemusta, tunnetta, taitoa ja taidetta. Illan 

pääesiintyjistä Svetlana Kovaleva soitti viulua ja Seri 

Kovalev kitaraa. Seitsemän ohjelmaan merkityn 

kappaleen lisäksi  he soittivat kaksi ylimääräistä 

kappaletta. Heidän soittamisesta näkyi ja kuului 

ammattimuusikoiden hyvä osaamisen taso. Kovalevin 

pariskunta viettää heinäkuun ajan Tuomo ja Marika 

Rinta-Tassin tilalla mansikanpoiminnassa. Ehkä siellä 

talonväki saa työpäivän päätteeksi kuulla taitavaa viulun 

ja kitaran soittoa  ja tuudittautua sävelten saattamana 

yön lepoon. 

 

Musiikin ammattilaiset Svetlana Kovaleva ja Sergei 

Kovalev olivat kirkkokonsertin pääesiintyjät           

Kuva: Rauno Yli-Hynnilä. 
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 Klapeja myyntiin ja lahjaksi 
Raimo Sillanpää 

LC Kauhajoki/Aro lahjoitti viisi mottia klapeja 

Kauhajoen Kytöveikoille, partiolaisille heidän 

leiritarpeisiinsa. 

 

Klubi aikoo myös lähestyä veteraaneja, jotka asuvat 

vielä kotonaan ja kenties tarvitsevat polttopuita. 

Pääsääntöinen aktiviteetti on polttopuiden myynti, 

mutta lahjoitukset tehdään mieluusti ja suurella 

sydämellä. Muuta toimintaa ovat Tapanintanssit 

Aron areenalla. 

 

 
 
 
 

 Arja Koriseva leijonien konsertissa Vaasassa 
Riitta Koski 

Yhdessä Ystävän kanssa –konsertti pidettiin Vaasassa tiistaina tammikuun 27. päivänä. Konsertti oli 

poikkeuksellisesti jo tammikuun puolella. Esiintyjänä oli laulaja Arja Koriseva ja hänen säestäjänään pianisti Jouni 

Somero. Korisevan ja Someron yhteistyö on jatkunut pitkään.  Pari vuotta sitten he julkaisivat kaksi yhteistä levyä: 

Kirkossa ja Joulukirkossa. 

 

Lions Club Vaasa/Familyn ja Vaasan suomalaisen seurakunnan yhteinen ystäväkonsertti järjestettiin nyt jo 25. 

kerran. Konsertin tuotto käytetään tälläkin kertaa vaasalaisten nuorten hyvinvoinnin ja terveiden elämäntapojen 

edistämiseen. Yksittäistä keräyskohdetta ei ole, vaan lahjoituksia jaetaan useammalle kohteelle hakemuksesta. 

Vaasalaisten nuorten auttaminen on Lions Vaasa/Familyn pääkohde, kun keräämme rahaa, sanoo klubin 

presidentti Vesa Suutari. 

”Viime vuoden aikana olemme 

lahjoittaneet myös osaamistamme ja 

aikaamme runsain määrin. Vuoden 

2014 aikana klubin jäsenet ovat 

nimittäin itse tehneet sukkia niin 

vanhuksille kuin lapsillekin.” 

Vuonna 2013 aloitettu sukkaprojekti 

sai puolet lankarahoista  Arne Ritari –

säätiöltä. Vaasan kaupunginsairaalan 

pitkäaikaissairaiden osastolle 

lahjoitettiin vuoden 2014 aikana 200 

villasukkaparia. Samaan kohteeseen 

lahjoitettiin myös puolensataa vaaleaa 

ranteenlämmitintä. 

Ennen joulua klubilaiset olivat vielä 

ahkeroineet kahdeksankymmentä 

sukkaparia jaettavaksi Vaasan 

suomalaisen seurakunnan kautta 

vaasalaisille lapsiperheille. 
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 Seinäjoki/Botniassa on uskallettu kysyä 
Henri Honkala 

Lions Club Seinäjoki/Botnia on ottanut kansainvälinen presidentti Joe Prestonin Ask 1 –kampanjan tosissaan. 

Helmikuun kuukausikokous oli todella mukava tilaisuus, 

sillä silloin otettiin jäseniksi peräti kaksi uutta henkilöä. 

”Tällä kaudella on saatu jo kolme uutta jäsentä. Se 

tarkoittaa vähän yli 10 % kasvua clubin jäsenmäärässä” 

kertoo presidentti Henri Honkala.  

Aikaisemmat jäsenet ovat ottaneet uudet leijonat ilolla 

vastaan ja etenkin heidän nuorempi ikänsä on kääntänyt 

klubin keski-iän mukavaan laskuun. 

Tervetuliaispuheessaan presidentti Honkala totesi, että 

useat uudet jäsenet samalla kaudella aktivoivat mukavasti 

ilmapiiriä ja se synnyttää varmasti uusia ideoita erilaisiksi 

palveluaktiviteeteiksi ja yhdessä tekemiseksi. 

 

Kauden 2014-15 uudet jäsenet kummeineen. Vas. peräti kahden uuden jäsenen kummi lion Julio Vallejo Medina, 

uudet lionit Jussi Vainio, Aaron Bohjanen ja Jari Littunen, toinen kummi lion Esko Töyli ja lion presidentti Henri 

Honkala.  

 

 Metallileka esikarsinnan 1. Skeba-skabassa 
Timo Sysilampi 

Skeba – Nuorten bändiskaba 2015 on Suomen Lions-liiton järjestämä tapahtuma, jossa alle 20-vuotiaat nuoret 

kilpailevat bändimestaruuksista. Tänä vuonna kilpailuun on ilmoittautunut 25 bändiä, joista neljä esiintyi 

Seinäjoella 14.3. järjestettävässä karsintakilpailussa Teknologiakeskus Framilla. 

Voittajaksi tuli suomenlielistä metallia soittava nelijäseninen karijokelaisbändi Metallileka. Heidän esittämänsä 

kappaleet olivat: Varjojen valssi ja Weriviha. Toiseksi tuli Behind The Smile Kurikan Jalastolta kappaleilla I see 

fire ja Maps sekä kolmanneksi  Sweet Licks Kortesjärveltä kappaleilla Lost ja Party on.  Karsinnan neljäs oli vasta 

tänä vuonna kasattu bändi Mysteriumix Karijoen Myrkystä kappaleilla En halua suo unohtaa ja Jää joka polttaa. 

Kaikille Seinäjoella esiintyville bändeille on erityisen tärkeää, että esitettävät kappaleet ovat omia sävellyksiä ja 

sanoituksia. He saivat myös välittömän palautteen tuomaristolta, johon kuuluivat: Lajos Olah, Helena Taijala,  

Mikko Parkkonen ja Aliisa Pikkarainen.  Huomioon otettavia asioita ovat paitsi soittotaito myös keskittyminen 

esiintymiseen ja kontaktin saaminen yleisöön.  Erityisen hienoa oli, että kaikki pystyivät stemmalauluun mutta on 

myös muistettava että mikrofoni on pidettävä aina suun edessä vaikka joskus pitäisikin katsoa sivulle. 

Valotekniikasta, kuvauksesta ja äänentoistosta vastasivat Koulutuskeskus Sedun Kurikan toimipisteen tieto- ja 

tietoliikennetekniikan opiskelijat harjoitustyönään. 

Matallilekan kokoonpano on: Kasperi Kinnunen  (laulu ja 

kosketinsoittimet), Jani Aalto (laulu ja kitara), Juho 

Anturaniemi (laulu ja basso) ja Teemu Viitikko (laulu ja 

rummut). Syntymävuodet vaihtelevat vuosien  1997-1999 

välillä.  

SKEBAn Lions-liitto aloitti v. 2010 Hämeenlinnassa, sitten 

tulivat Vaasa, Jyväskylä, Heinola ja Pori. Tänä vuonna 

loppukilpailu on kesäkuussa Sotkamossa ja ensi vuonna 

toukokuun lopulla Turussa. Vuonna 2012 kisan voitti 

seinäjokelainen bändi Softengine, joka edusti Suomea 

Euroviisuissa viime vuonna. 

Seinäjoen esitykset ovat katsottavissa täältä: https://www.youtube.com/channel/UCYiVaug5zXfnNkB4VIzhwUg 

  

https://www.youtube.com/channel/UCYiVaug5zXfnNkB4VIzhwUg
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 Seinäjoki/Aallon hyväntekeväisyysilta  
Kirsi Ijäs-Lähteenmäki 

LC Seinäjoki/Aallon yhdistyksen aktiiviset naiset järjestivät Hyväntekeväisyysmuotinäytöksen ja Hyvinvointi-

illan Seinäjoen kaupungintalon valtuustosalissa 3.11.2014. Hyväntekeväisyysmuotinäytöksessä oli mukana iso 

joukko paikkakunnan ja lähialueen yrityksiä, vaateliikkeitä ja muotisuunnittelijoita. Pariss Modelsin monipuoliset 

mallit esittelivät illan aikana liikkeiden ja suunnittelijoiden vaatteet ja luento hyvinvoinnista kruunasi illan.  

  

Illasta saadut tulot tullaan lahjoittamaan 

EPSIVA- Etelä-Pohjanmaan 

Sijaisvanhemmat ry:lle. Seinäjoen 

alueelle koulustipendeihin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LC Ilmajoen laavuretki 
Erkki-Jussi Parvi 

Vietimme kauniina aurinkoisena lauantai päivänä Ilmajoen Nopankylän Kalajaisten maastossa ladyjen kanssa ns. 

laavuretkipäivää paistaen nuotiolla makkaraa ja mukavia juttuja kertoillen. Lisäksi ohjelmaan kuului 

ainutlaatuisena kokemuksena ajelu vanhalla Ruotsin armeijan bangvagenilla. 
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 LC Kauhava/Helahoito 30 vuotta 
Ilpo Pernaa 

Klubin 30- vuotista taivalta pelvelutehtävässä juhlittiin 2014 vuoden lopulla. Onnistunut juhla koostui 

tervehdyksistä, historian muisteluista, musiikista eikä huumoriakaan unohdettu.  

 

Klubin presidentin Paavo Kleimolan 

tervehdyssanojen jälkeen piirikuvernööri 

Erkki Ammesmäki valotti juhlapuheessaan 

Lions järjestöä kansainvälisenä 

palvelujärjestönä ja kiitti juhlivaa klubia 

uutterasta toiminnasta paikkakunnalla ja 

kansainvälisellä tasolla. Seppo Jaakkola 

toi esille klubi -aktiivien merkittävän 

toiminnan Viron Suomi-poikien kuntoutus 

ja avustustyössä. 

 

Kaupungin tervehdyksen juhlivalle 

klubille toi kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja Keijo Ylinen. Hän kiitti 

klubia arvokkaasta toiminnasta 

kolmannella sektorilla virallisen 

järjestelmän täydentäjänä .  

 

 

 

Klubin perustajajäsenet saivat 

muistopalkinnon 30 -vuotisesta palvelusta  

Juhani Passi, Antti Sarho ja Risto Uitto 

palvelukumppaneineen saivat Arne Ritari -

säätiön tunnustuspalkinnon klubin hyväksi 

tehdystä työstä. 

 

Päätössanoissaan juhlan juontaja PDG 

Antero Haapaniemi toi kiitoksin esille 

yhteistyön voiman klubin 

palvelutehtävässä. 
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 Piirin Melvin Jones ja Arne Ritari Gaalailta  
Timo Kulmala 

Melvin Jones - Arne Ritari gaalailtaa juhlittiin lauantaina 14.3.2015 Kauhajoella Ojalan Pakarin Vinttiravintolassa. 

Gaalailtajuhla oli tarkoitettu kaikille piirin 107 F lioneille ja heidän puolisoilleen. Juhlaillasta vastasi  LC 

Kauhajoki/Aro ja juhlan järjestelyt hoiti piirin Arne Ritari säätiön toimikunnan puheenjohtaja Timo Kulmala. 

Paikalla oli 76 lionia ja puolisoa 18 piirin klubista. 

 

LC Kauhajoki/Aron presidentti Hannu Mäkelä toivotti juhlaväen tervetulleeksi Kauhajoelle. Juhlan avaussanat 

lausui DG Erkki Ammesmäki LC Vimpeli. Illan juhlapuheen piti lion Anna-Liisa Laurila LC Kauhajoki/Katrilli ja 

päätössanat lausui piirin AR-säätiön toimikunnan puheenjohtaja Timo Kulmala LC Kauhajoki/Aro. 

Juhlaillassa jaettiin arvokkaita Melvin Jones- ja Arne-Ritari jäsenyyksiä. Melvin Jones jäsenyyksiä sai 13 lionia, 

joista kahdeksan lionia oli paikalla. Ritari jäsenyyden sai viisi lionia, joista kolme lionia oli paikalla. Ritariksi 

lyömiset suoritti tottuneesti PCC Esko Töyli LC Seinäjoki/Botnia.  

 

Arvomerkit luovutti Melvin Jones toimikunnan puheenjohtaja Heikki Loukola LC Vaasa/Meri, DG Erkki 

Ammesmäki, PCC Esko Töyli ja AR-säätiö -toimikunnan puheenjohtaja Timo Kulmala. 

Ohjelmapuolelta monipuolista musiikkia, laulua, huumoria, yms. esittivät lion Timo Kivistö LC 

Kurikka/Paitapiiska ja lion Aatos Ilomäki LC Kauhajoki/Aro. Emerituslion Hannu Syrjälahti esitti sykähdyttävää 

kantelemusiikkia sekä esitteli mielenkiintoisesti vanhoja puhallinsoittimia ja niiden ääniä vanhoilta ajoilta. 

Varsinaisen ohjelman jälkeen tanssahdeltiin lion Timo Kivistön ja lion Aatos Ilomäen esittämän musiikin tahdissa 

vähän yli puoleen yöhön asti.Paikalla oleva juhlaväki antoi järjestäjille kiitosta sekä itse juhlasta että juhlapaikasta. 

Järjestäjätaho haluaa kiittää läsnäolleita lioneja ja puolisoja hyvästä juhlaillasta.  

 

Opi eilisestä – Elä tätä päivää – Usko huomiseen 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uudet Melvin Jones -

jäsenet:   
Uudet Arne Ritari 

ritarit:   

Juhlassa läsnä:   Juhlassa läsnä:   

Paloniemi Pekka  LC Kauhajoki/Aro Passi Juhani LC Kauhava/Helahoito 

Kitinoja Hannu LC Ylistaro Sarho Antti LC Kauhava/Helahoito 

Haanpää Jari LC Vaasa/Meri Uitto Risto LC Kauhava/Helahoito 

Sysilampi Timo LC Seinäjoki/Törnävä Poissa juhlasta:   

Turja Martti LC Lapua/Simpsiö Ahtola Olli LC Töysä 

Mäenpää Raimo LC Kauhajoki Vuorenmaa Simo LC Ilmajoki/Ilkka 

Laurila Jorma LC Kauhajoki     

Kahelin Pauli LC Kauhajoki    

Poissa juhlasta:      

Kiikeri Seppo LC Ilmajoki/Ilkka        

Rönnlöv Gustav LC Petalax    

Hämäläinen Mika LC Seinäjoki/Törnävä    

Vanhanen Markku LC Kauhajoki    

Norrgård Alf LC Kauhajoki/Aro    
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Juhlapuheen piti lion Anna-Liisa Laurila. Kuva Kaija 

Kulmala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uudet AR-ritarit vasemmalta: Esko Töyli(jakaja), 

Timo Kulmala(jakaja), Juhani Passi(AR-ritari),  Heikki 

Loukola(jakaja), Leena Passi, Antti Sarho(AR-ritari), 

Ulla Sarho, Risto Uitto(AR-ritari), Johanna Salla-Uitto. 

Kuva Kaija Kulmala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uudet Melvin Jones –jäsenet vasemmalta: Ulla-Maija 

Paloniemi, Pekka Paloniemi(MJ-jäsen), Hannu 

Kitinoja(MJ-jäsen), Pirkko Kitinoja, Jari Haanpää(MJ-

jäsen), Heikki Loukola(jakaja), Timo Kulmala(jakaja), 

Erkki Ammesmäki(jakaja), Pirkko Sysilampi, Timo 

Sysilampi(MJ-jäsen), Liisa Turja, Martti Turja(MJ-

jäsen), Raimo Mäenpää(MJ-jäsen), Tuula Laurila, 

Jorma Laurila(MJ-jäsen) ja Pauli Kahelin(MJ-jäsen). 

Kuva Pirjo Pieski.  
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  Lions Club Kauhajoki/Katrillin vuosi  
Pirjo Pieski 

Lue koko kirjoitus näköislehtenä tai tiedostona. 

LC Katrillin Kauhajoki -tuote 

Ajatus omasta tuotteesta ja aktiviteetista, joka korvaisi varainhankinnassa ns. kevätaktiviteetin, hautui vuosia. 

Syntyi ajatus uudesta Kauhajoki-tuotteesta, tarjottimesta, ja lopulta tarjotinparista. 

 

Klubin 15-vuotisjuhlat 

Vuosi 2014 oli osa kahden presidentin toimintakautta. Kevätkaudella valtikkaa piteli pres. Eija Mäki-Filppula ja 

syyskaudella pres. Leena Piikkilä. Klubin toiminta oli innostunutta ja aktiivista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanssin palvelukodin aktiviteetteja 

Läpi vuoden käynnissä olevassa Sanssin palvelukoti-vierailuaktiviteetissa kaksi leijonanaista käy joka toinen tiistai 

Sanssin palvelukodissa klo 17-18 välillä, kumpikin kylästelemässä oman vanhuksensa luona.  

 

LC Katrillin toimelias syksy – Valon Neito –aktiviteetti ja hiekkaa vanhuksille 

Syksyllä kauttaan aloittava presidentti päivittää jo keväällä esittelemänsä alustavan Klubikäsikirjan, tulevan 

kauden toimintasuunnitelman, hallituksen ja toimikuntien kokoonpanon.  

 

Uusi jäsen klubiin – hyvä päätös vuodelle 2014 

Joulukuussa saimme iloksemme viettää taas uuden jäsenen juhlaseremonioita. Joulukuisiin kohokohtiin kuuluvat 

myös Valon Neitojen ja klubilaisten yhteinen joululaulukierros Kauhajoen palvelukodeissa ja 

joulubingopalkintojen lahjoitus Sanssin palvelukodille. 

 

Klubin oma pikkujoulujuhla ja päätös syyskaudelle  vietettiin tekemällä hauska Teatteriretki Vaasaan. 

 

Teksti: Pirjo Pieski  

tiedotussihteeri ja leikekirjanpitäjä 

LC Kauhajoki / Katrilli 

Kuvaaja: Pirjo Pieski. Avustusten jakotilaisuuden kuva 10.12.2014 Tuomas Koivuniemi, Kauhajoki-lehti  

  
 

  

     

     

   
 

 

     

http://www.lions.fi/district107-F/district/2014-2015/LS_20150331_K/index.html
http://www.lions.fi/district107-F/district/2014-2015/Lue_lisaa/Leijonasanomat_Kauhajoki_Katrilli.pdf
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 LC Soini vietti 30-vuotisjuhlia 
Jussi Paarvala 
Lauantaina 25. huhtikuuta LC Soinin täyttäessä oli toimintaa koko päivän ajan. Juhlallisuudet alkoivat käynnillä 

sankarihaudalla ja samoin edesmenneiden lions-veljien haudoilla. Iltapäivällä oli klubin toimesta järjestetty 

stipendienjakotilaisuus ravintola Terveholvissa. Tällöin klubi jakoi stipendejä urheiluseuroille, menestyneille 

urheilijoille, yhdistyksille, aktiivisille toimijoille sekä koululaisille vajaalla kolmella tuhannella eurolla. 

Illalla oli vuorossa varsinainen juhlatilaisuus, jossa musiikkia esitti Marianna Österlund ja Elviira Ploom. 

Piirikuvernöörin tervehdyksen toi DG Erkki Ammesmäki, kunnan tervehdyksen kunnanjohtaja Stefan Sundberg ja 

piirikuvernööri kolmenkymmenen vuoden takaa PDG Matti Sinivuori. Tilaisuudessa palkittiin klubin 

perustajajäseniä 30- ja 40- vuotismitaleilla. 

 

 

          Sankarihaudalla 

 

 

 

 

 

 

 

          Stipendien saajia 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Matti Sinivuori ja viirien saajat 
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 Kurikka/Paitapiiskan Vuoden veturi  
Eeva Isoaho 

LC Kurikka Paitapiiska palkitsi jokavuotiseen tapaansa vuoden veturin. Tunnustusta annetaan vuorovuosin 

urheilun ja musiikin/kulttuurin saralta.  

- Tämä oli täysin odottamaton kunnia, kiittelee puisen veturin saanut kamppailu-urheilun lajipäällikkö Jarkko 

Syrjälä. 

Veturisymbolin lisäksi Syrjälälle ojennettiin kaksi 

kirjekuorta joista kumpikin sisältää pienen summan rahaa. 

Toinen kuorista on tarkoitettu Syrjälälle itselleen ja toinen 

tukemaan hänen ohjaamiaan lajeja. 

 

- Rahalle löytyy varmasti käyttöä. Esimerkiksi 

välinehankintoja varten summa on sopiva ja lahjoituksesta 

pääsee nauttimaan mahdollisimman moni. 

 

Kurikassa kamppailulajeja harrastavia löytyy Syrjälän 

arvion mukaan yhteensä noin 70. Suosituimpia lajeja ovat 

kunto- ja potkunyrkkeily 

 

Vuoden veturiksi palkittiin kamppailu-urheilun lajipäällikkö Jarkko Syrjälä. Palkinnon ojensi LC Kurikka 

Paitapiiskan presidentti Risto Isoaho. Vierailulla tilaisuudessa oli Lionsien F-piirin piirikuvernööri Erkki 

Ammesmäki. Kuva Eeva Isoaho 

 

 LC Vaasa Meren kummiklubi juhli Pärnussa 
Risto Soini 

LC Vaasa/Meren kummiklubi LC Pärnu vietti 25-vuotisjuhliaan lauantaina 21. päivä maaliskuuta  2015. Juhlimaan 

saapuivat kummi- ja ystävyysklubit  Vaasasta ja Hamburgista. Vaasasta meitä  juhlimaan lähti 15 hengen 

delekaatio MatkaÄrrän kyydillä. 

 

Matkalle lädimme jo perjantaiaamuna ja  Helsingistä laivalla yli Tallinnaan ja sieltä Pärnuun, jossa olimme perillä 

illansuussa ja majoituimme kivaan pieneen perhehotelliin. Samaan aikaa siellä oli majoittuneena muutaman 

hengen majavanmetsästysseurue Suomesta, he tosin jäivät ilman saalista. 

 

Lauantaina matkanjärjestäjä järjesti meille kiertoajelun Pärnun kaupungissa ja lähiympäristössä.  Ostoskeskuksissa 

oli mahdollisuus  vähän kierrellä ja katsella paikallista elämää,  samalla saatiin valaisevaa opastusta kaupungin 

menneisyydestä ja nykypäivästä. 

 

Illalla sitten oli komeat  juhlallisuudet Ranna hotellisssa. Vastaanottoseremoniat olivat mieleenpainuvat 

shamppanjan kera. Tosin juhlallisuudet puheineen ja huomionosoituksineen venähti varsin pitkäksi, tuntui, että 

kantapäät  leviävät majavan hänniksi. Musiikkiesitykset ryhdittivät kivasti tilaisuutta, jota johti klubin presidentti 

Anders Metsoja Ladyineen. 

 

Vastaanottoseremonian jälkeen siirryttiin juhlasaliin ruokailemaan. Alkupääruokana tarjoiltiin virolaista villisikaa, 

illan mittaan tarjoilu jatkui pienen napostelun merkeissä. Keittiö oli pannut parastaan, tarjoilu oli kuin Linnan 

juhlissa. Viimeksi komea 25-vuotis juhlakakku kahveineen ja konjakkeineen. Ruokailun lomassa seurusteltiin 

virolaisten ja saksalaisten lions veljien ja ladyjen kanssa. Välillä kuultiin juhlivan klubin kuorolaulua ja ruoka  

laski kivasti tanssin myötä. 

 

Juhliva klubi jakoi saamiaan lahjoituksia Pärnun kaupungin lasten hyvinvoinnin parantamiseen  ja edistämiseen 

10.000 euroa. Viron lionspiirin kuvernööri Mare Kolsar toi juhlivalle klubille oman tervehdyksensä.  LC Vaasa 

Meren delekaatiota opasti ja tulkkasi hyvä ystävämme Peter Kais. 
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Kaikki hyvä loppuu aikanaan ja niin sunnuntaina lähdimme paluumatkalle. Tallinnassa pysähdyttiin ennen 

laivamatkaa suurissa Tallinnan osotoskeskuksissa tietenkin vähän shoppailemassa ja hankkimassa edullisia 

tuliaisia. Matkanjärjestäjä Reijo Järvinen ja matkan johtaja Pekka Siljamäki ansaitsevat suuret kiitokset 

onnistuneesta matkasta. Tällaiset matkat jos mitkä kohottavat klubihenkeä ja yhteenkuuluvaisuutta. 

 

LC Pärnun presidentti ja lady Anders Metsoja  LC Vaasa Meren edustajia vastaanotto- 

ottivat vieraat vastaan.                                               tilaisuudessa 

 
 Yhdeksänvuotias Lions Club Nurmo/Valakiat  
Anita Perkka 

Lions Club Nurmo/Valakiat on reipas yhdeksänvuotias naisklubi. Olemme vuosien varrella keränneet rahaa 

kökkätyöllä, myyjäisillä, lahjoituksilla ym.  

Vuosittain olemme lahjoittaneet kouluille stipendejä, tukeneet koti- ja ulkomaista kummilasta, vierailleet 

vanhainkodeissa laulattamassa asukkaita, lukeneet näkövammaisille äänilehteä ja tehneet kaikenlaista muutakin 

hyväntekeväisyyttä. Nyt klubimme päätti tehdä historiansa suurimman kertalahjoituksen ja lahjoitimme Seinäjoen 

keskussairaalan lasten ja nuorten poliklinikalle insuliinipumpun yhdelle lapsidiabeetikolle. 

 

Seinäjoen keskussairaalassa järjestettiin luovutuksen johdosta pieni tilaisuus, jossa sairaalan puolesta olivat 

mukana lastentautien ylilääkäri ja v.a. toimintayksikönjohtaja Kirsi Nuolivirta ja osastonhoitaja Lasse Latvamäki. 

 

Kuvassa vasemmalta lion Pirkko Ketonen, ylilääkäri Kirsi 

Nuolivirta, lion Inkeri Huhtala, lion Hannele Peltola ja 

lion Anita Perkka. Kuva Lasse Latvamäki 
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 Lions 107-F piirin vuosikokous 
J-Pnews 

Lauantaina 18.4. pidettiin Lions 107-F piirin vuosikokous Härmän Kuntokeskuksessa. Kokouksessa valittiin piirin 

johto seuraaviksi vuosiksi. Piirikuvernöörinä toiminut Erkki Ammesmäki Vimpelistä onnitteli seuraajiaan. 

Tilaisuudessa musiikkia esitti Ylihärmän soittokunta, lauluryhmä Hyvät Häjyt sekä Kultainen harmonikka 2014- 

voittaja Aleksi Laukkonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksi Laukkonen    Kauhavan kaupunginjohtaja Markku Lumio 

 

Vieraat toivotti tervetulleksi Härmän Kuntokeskuksen 

toimitusjohtaja Jan-Erik Hagfors ja juhlapuheen piti Kauhavan 

kaupunginjohtaja Markku Lumio. 

 

Vuosikokouksessa oli edustettuna 48 piirin 69 klubista. 

Pohjanmaan Lejonaksi tuli valituksi Ilpo Antila Kauhava/ 

Helahoito. Piirikuvernööri äänestyksessä uudeksi 

piirikuvernööriksi valittiin Timo Sysilampi LC Seinäjoki/ 

Törnävä, ensimmäiseksi varapiirikuvernööriksi Jarmo Hietala LC 

Lapua/ Simpsiö ja toiseksi varapiirikuvernööriksi tiukan 

äänestyksen jälkeen Jaakko Passinen LC Nurmo/ Lakeus. 

 
Uusi piirikuvernööri Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko 

(keskellä), ensimmäinen varapiirikuvernööri Jarmo 

Hietala ja puoliso Paula (oikealla) sekä toinen 

varapiirikuvernööri Jaakko Passinen ja puoliso Liisa 

(vasemmalla) 
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 Monta tapaa tehdä HYVÄÄ! 
Kirsi Ijäs-Lähteenmäki 

Lions Club Seinäjoki Aalto 3.11.2014 Hyväntekeväisyys muotinäytöksen tuotto 1 000€ (tuhat euroa) lahjoitettiin 

EPSIVA –Etelä-Pohjanmaan Sijaisvanhemmat ry:lle. Lahjoituksen vastaanotti LC Seinäjoki Aallon kokouksessa 

12.5.2015  Etelä-Pohjanmaan Sijaisvanhemmat ry:n puheenjohtaja 

Minna Savioja.  

LC Seinäjoki Aallon toiveena on, että lahjoitus käytettäisiin 

Seinäjoen alueen lasten stipendeihin. 

 

Etelä-Pohjanmaan Sijaisvanhemmat ry. 

Etelä-Pohjanmaan Sijaisvanhemmat ry on perustettu vuonna 1983. 

Yhdistyksellä on lähes 250 jäsentä ja se on valtakunnallisen 

Perhehoitoliitto ry:n jäsenyhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on 

sijaisvahempien ja perhehoitoon sijoitettujen lasten oikeuksien 

tukeminen, koulutus- ja virkistystoiminnan järjestäminen sekä 

toimiminen sijaisvanhempien ja yhteistyötahojen yhdyssiteenä. 

Tarkoituksena on edistää laadukasta ja hyvää perhehoitoa sekä 

kehittää yhteistoimintaa perhehoidon  sektorilla. 

 

Yhdistyksen stipendirahasto jakaa vuosittain syysvirkistyspäivän 

yhteydessä stipendejä koulunsa päättäneille, perhehoidossa olleille 

nuorille.  

 

 

Sirpa Nurmela LC Seinäjoki Aalto varapresidentti, Minna Savioja 

EPSIVA ry puheenjohtaja, Kirsi Ijäs-Lähteenmäki LC Seinäjoki 

Aalto rahastonhoitaja.  

 

Samassa tilaisuudessa Lions Club Seinäjoki Aallon perinteinen kevät stipendi lahjoitettiin  

tänä vuonna Näppi-käsityökoulun oppilaalle Ronja Ruuhiselle. Halusimme kohdistaa sen hänen Näppikoulun 

koulu-ja materiaalimaksuihin. Taito Etelä-Pohjanmaa ry:n 

ylläpitämä Näppi-käsityökoulu toimii kuudella paikkakunnalla, 

pääpaikkana Seinäjoki. 

 

Näppi-käsityökoulu 

Näppi-käsityökoulu on osa taiteen perusopetusta eli koulujen 

ulkopuolella annettavaa tavoitteellista eri taiteen alojen opetusta. 

Opiskelijoita, lapsia ja nuoria on 370 sekä 30 aikuisopiskelijaa. 

Nuorempien opiskelijoiden neljä ensimmäistä vuotta kartutetaan 

käsityötaitoja eri tekniikoista ja viidennestä vuodesta eteenpäin 

siirrytään pajoihin. Syventävät opinnot ovat vuorossa kuudentena 

opiskeluvuonna. 

 

 

Stipendiä olivat vastaanottamassa Ronja Ruuhinen sekä Näppi-

käsityökoulun rehtori Anne Honkala. 
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
 Rauhanjulistekilpailu on ratkennut 
Raimo Sillanpää 

 
Kuva: Johanna Sippola 

 

Tiia Rajalahti voitti ylläolevalla teoksellaan toisen sijan Lions-liiton Suomen osakilpailussa. "Rauha, rakkaus ja 

yhteisymmärrys korostaa, että ihmisten pitää elää sulassa sovussa erilaisuudesta huolimatta.” Paljon onnea! 

 

Aiemmin tässä lehdessä  

Rauhanjulistekilpailu on käynnissä  

 

 1VDG kansainvälisellä klubivierailulla 
Timo Sysilampi 

1VDG Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko kävivät 

klubivierailulla Lions Club of Patong Peachilla 

Phuketilla Thaimaassa 11.12.2014. Klubi kokoontuu 

kuukauden toinen torstai ja on aina valmis  ottamaan 

vierailijoita vastaan. Klubin jäsenet ovat 

lähtökohtaisesti ulkomailta Phuketiin muuttaneita ja 

kokouskielenä on eglanti. Kuvassa keskellä 

presidentti Patric (ranskalainen), vasemmassa 

reunassa Denny (australialainen) ja oikeassa reunassa 

Hans (hollantilainen). 
  

http://www.lions.fi/district107-F/district/2014-2015/Lue_lisaa/30.10.2014%20Rauhanjulistekilpailu%20kaynnissa.pdf
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