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Arvoisa lion 
Raimo Sillanpää 

Leijonasanomat on ilmestynyt nettiversiona lähes kolmen kauden ajan. Palaute on ollut rohkaisevaa. Kiitän 

lämpimästi kaikkia kirjoittajia ja kuvaajia. Erityiskiitoksen suon Pirjo Pieskille, joka voimiaan säästämättä on 

jälleen toimittanut laajan raportin LC Kauhajoki/Katrillin toiminnasta. Klubin toiminta on aktiivista ja 

monipuolista, josta riittää ammennettavaa vuosi vuodelta. Lions-toiminnassa on siirrytty laajalti sähköiseen 

tiedonhallintaan. Siitä esimerkkinä on MyLCI-rekisteri, joka on tästä kaudesta alkaen ainoa paikka, johon tietoja 

toiminnasta ja jäsenistä talletetaan. Joitakin puutteita ja ongelmia on havaittu, mutta pääsääntöisesti rekisteri on 

täyttänyt paikkansa. Vuosikokouksen yhteydessä saadaan koulutusta myös tähän osa-alueeseen. Voimme aina 

tehdä asioita paremmin, emmekä voi pelastaa koko maailmaa, mutta kun jokainen meistä voimiensa, kykyjensä ja 

mahdollisuuksiensa mukaan osallistuu hyväntahtoisesti hyväntekeväisyyteen, olemme löytäneet lionismin ytimen. 

 

Tässä lehdessä on kaiken kaikkiaan noin 50 artikkelia kuvineen. Lehti jakautuu piiri, liitto, klubit ja tulevia 

tapahtumia-osioihin. Selkeästi eniten juttuja on ”Piirin klubit” osiossa. Hyvä niin, koska koko Lions-toiminta 

perustuu aktiivisiin klubeihin. Liitto-osioon on sisällytetty raportti Arne Ritari- ja Melvin Jones –gaalajuhlasta. 

Piirimme kannalta on hyvä huomioida liiton varapuheenjohtajaehdokas, PDG Erkki Honkala, joka esittäytyy 

sivulla 8. Tulevan kauden DG- ja VDG-ehdokkaat ovat myös esittelyssä. Tällä kerralla on saatu mukaan myös 

naisehdokas, Anna-Liisa Laurila LC Kauhajoki/Katrillista. Punainen Sulka –kampanja on käynnistynyt ja se alkaa 

näkyä piirimme toiminnassa. Jokainen juttu muistuttaa tekijäänsä. Tälläkin kaudella tullaan palkitsemaan 

Leijonasanomien paras juttu. Valinta tulee olemaan vaikea, koska kriteereinä ei voida pelkästään pitää 

ammattimaista tekstin hallinta tai nasevaa soljuvuutta tekstissä. Näkökulmana täytyy vahvasti säilyttää 

inhimillinen toiminta tarinoiden takana. Onko meillä jotain opittavaa, herättääkö kirjoitus tunteita, vai jättääkö se 

kylmäksi, tavoittaako kirjoittaja Leijonahengen. 

 

Kaikilla klubeilla ei ole nettisivuja. Nettisivut ei ole itsetarkoitus, vaan kotisivuja voi hyvinkin pitää 

näyteikkunana, joka voidaan somistaa sen näköiseksi kuin klubi haluaa. Teknisesti sivujen luominen ja ylläpito on 

helppoa. Päämaja tarjoaa e-clubhouse-mahdollisuutta, joka on helppokäyttöinen ja ilmainen. Sinne voidaan 

erikseen luoda myös jäsensivusto, johon jäsenet pääsevät omilla tunnuksillaan. Jäsenosioon on hyvä laittaa julkista 

henkilökohtaisempia asioita, kuten muistokirjoituksia, klubikokousten pöytäkirjoja, toimintakertomuksia, 

katsauksia historiaan, valokuvia jne. 

 

Otan mielelläni vastaan palautetta ja parannusehdotuksia kaikessa F-piirin viestinnässä, mutta erityisesti 

nettisivuja ja lehden sisältöä koskien.  

 

Jokainen meistä kaipaa turvallisuutta. Voimmeko nukahtaa rauhassa ja luottaa siihen, että maailma on paikoillaan 

huomennakin? Havittelemme onnea ja toivottavasti toivomme onnellisuutta myös läheisillemme. Ei ole meiltä 

pois, jos suomme onnen-ajatuksen myös tuntemattomalle. Terveys on huonosti arvostettu itsestäänselvyys, kun 

kaikki on hyvin, mutta sen arvostus lisääntyy, kun kohtaamme terveydellisiä vastoinkäymisiä. Aina emme voi 

vaikuttaa omaan kuntoomme, ja pysähdys voi tulla äkillisesti kovakuntoisellekin. Ennen pitkää menetämme sen 

kuitenkin. Tärkeä on myös rauha, sisäinen rauha ja sopusointu itsemme kanssa. Jos sisäinen rauhamme järkkyy, 

seuraukset ovat arvaamattomia. Jos koko kansakunnan sisäinen rauha järkkyy, ovat seuraukset kohtalokkaita. 

Toivon sinulle turvallisuutta, onnellisuutta, terveyttä ja rauhaa. 
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F-PIIRI 
 Kauden 2015-2016 teemat 
DG Timo Sysilampi 

 

Ensimmäinen neljännes kaudestamme on takana.  On ollut hienoa kokea kuinka klubit ovat ottaneet mukavasti 

vastaan teemani ” Yhdessä hyvää tehden”.  Suomen Lions-liiton teema ”Monta tapaa tehdä hyvää” on myös 

tarjonnut klubeille useita vaihtoehtoja aktiviteeteiksi ja kansainväisen persidentin teema ”Dignity. Harmony. 

Humanity” ”Arvokkuus. Sopusointu. Ihmisyys.” on puolestaan tuonut jäsenille tiedoksi maailmanlaajuiset 

tavoitteet. Suomennoksessa nämä tosin kirjoitetaan päinvastaisessa järjestyksessä ”Ihmisyys. Sopusointu. 

Arvokkuus.” Klubeilla on luonnollisesti omat teemansa ja presidenteillä oma tapansa toimia mutta on aina 

muistettava, että olemme kansainvälinen järjestö ja pyrimme toteuttamaan niitä teemoja, joita kullekin vuodelle 

annetaan. Lionstoiminta on vapaaehtoistyötä niin omalla paikkakunnalla kuin yhdessä muiden lionsklubien kanssa 

sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Suomessa toimii 935 lionsklubia, joissa on yhteensä noin 25 000 jäsentä. 

Euroopassa klubeja on 9 600 ja maailmanlaajuisesti 45 900. Niissä toimii yhteensä 1 370 000 lionia.  

Yhdessä hyvää tehden 

Kun mietin oman kauteni teemaa, oli mielessäni oma puolisoni ja perheeni. Lionstoiminta on koko perheen 

yhteistä toimintaa. Näin oli jo oman isäni elinaikana, jolloin minut kutsuttiin klubiini. Olen kokenut sen auttamisen 

halun – lionshengen - jo 50 vuotta sitten kun olin ollut apuna järjestämässa vieläkin oman klubin pisimpään 

yhtäjaksoisesti jatkunutta aktiviteettia, jääjuhlaa. Silloin tehtäväni oli kantaa jään reunalle kuumaa mehua, jota 

silloin jaettiin osanottajille. Nyt on tehtävä hieman toinen. 

Piirikuvernöörinä toiveeni on, että jäsenet yhdessä puolisoidensa ja miksei myös lastensa ja lastenlasten kanssa 

osallistuisivat yhdessä niihin aktiviteetteihin ja varainhanintatempauksiin mitä klubit järjestävät. Tällainen yhdessä 

toimiminen lisää myös perheenjäsenten yhteistä aikaa. 

Monta tapaa tehdä hyvää 

Lionstoiminnan toiminta-ajatus on: Teemme yhdessä työtä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 

lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi sekä ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja 

muiden apua tarvitsevien tukemiseksi. Toiminta tarjoaa jäsenelle mahdollisuuden toimia sosiaalisessa yhteisössä, 

kehittyä ihmisenä ja kehittää johtamistaitoja sekä solmia kontakteja kotimaassa ja ulkomailla. 

Tunnuslauseemme on: ”We serve – me palvelemme”. Kaudella 2015-2016 Lions-liitto tarjoaa klubeille 

palvelutarjottimen, joka sisältää erilaisia aktiviteettivaihtoehtoja, joista klubit voivat valita toimintaansa parhaiten 

soveltuvan.Valinta on kokonaisuudessaan klubin vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Kaudella 2015–2016 keräämme 

voimia kauden 2016–2017 suureen ponnistukseen saavuttaaksemme Porissa Punainen Sulka keräykselle 

hyväksymämme tavoitteen. 

Arvokkuus. Sopusointu. Ihmisyys. 

Kansainvälisen presidentin tri Jitsuhiro Yamadan teemaa on tarkasteltava globaalisti. Jo lähes sadan vuoden ajan 

lionit ovat auttaneet paikkakuntiensa asukkaita palvelun kautta. Juhlimme pian Lionstoiminnan 100-vuotisjuhlaa ja 

hän pyytääkin lioneita auttamaan 100 miljoonaa ihmistä Satavuotisjuhlan palveluhaasteen kautta. Lionit ovat 

vaikuttaneet jo 40 miljoonan ihmisen elämään, mutta vielä on miljoonia ihmisiä, jotka tarvitsevat apuamme. 

Hän pyytää jokaista klubia järjestämään vähintään yhden palveluprojektin jokaisella palveluhaasteen alueella, eli 

nuorison auttamisen, näkökyvyn parantamisen, nälän helpottamisen ja ympäristön suojelemisen aloilla tänä 

vuonna. Yhdessä me voimme auttaa näkökyvyn pelastamisessa ja varmistaa että nuorilla on parempi tulevaisuus. 

Yhdessä me voimme pitää ympäristömme terveenä ja puhtaana ja varmistaa, että lapset eivät mene nälkäisinä 

nukkumaan.Osallistuvat klubit ansaitsevat 100-vuotisjuhlan lippumerkin kun ne raportoivat aktiviteeteista 

MyLCI:n palveluaktiviteetti-ilmoituksella. Mutta todellinen palkinto tulee siitä ilosta, minkä saamme kun 

palvelemme muita ja kun pystymme muuttamaan jonkun ihmisen elämän.  

 

Edellä mainitut asiat mahdollistavat mitä moninaisimmat tavat tehdä hyvää oman paikkakunnan lionstoiminnassa. 
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 Teman för perioden 2015-2016 
 DG Timo Sysilampi 

 
Det har varit fint att erfara hur klubbarna på ett trevligt sätt har tagit emot mitt tema ” Att göra gott tillsammans”.  

Finlands Lionsförbunds tema ”Många sätt att göra gott” har även erbjudit klubbarna flera alternativa aktiviteter 

och internationella presidentens tema ”Dignity. Harmony. Humanity” ”Värdighet. Harmoni. Humanitet.” har å sin 

sida gjort de världsomfattande målsättningarna kända för medlemmarna. I den finska översättningen skriver man 

dessa i en annan ordningsföljd ”Humanitet. Harmoni. Värdighet.” Klubbarna har naturligtvis sina egna teman och 

presidenterna sitt egna sätt att fungera men man bör alltid komma ihåg att vi är en internationell organisation och 

att vi strävar till att förverkliga de teman som ges för respektive år. Lionsverksamheten är frivilligverksamhet såväl 

på den egna orten som tillsammans med andra Lionsklubbar såväl i hemlandet som internationellt. I Finland 

fungerar 935 Lionsklubbar, i vilka det finns ca 25 000 medlemmar. I Europa finns 9 600 klubbar och i hela världen 

45 900. I dessa fungerar sammanlagt 1 370 000 Lions.  

Göra gott tillsammans 

Då jag funderade på temat för min egen period tänkte jag på min egen hustru och min familj. Lionsverksamheten 

är en gemensam verksamhet för familjen. Så var det redan under min fars livstid då jag kallades till min klubb. Jag 

har erfarit viljan till att hjälpa – lionsandan – redan för 50 år sedan då jag hade varit med och hjälpt med att 

arrangera den längst pågående aktiviteten i min egen klubb, isfesten. Då var min uppgift att bära varm saft till 

iskanten som sedan delades ut åt deltagarna. Nu är uppgiften litet annorlunda. 

I min egenskap av distriktsguvernör hoppas jag att medlemmarna tillsammans med sina partners och varför inte 

även barn och barnbarn tillsammans deltar i de aktiviteter och medelsinsamlingsjippon som klubbarna arrangerar. 

Att på detta sätt fungera tillsammans ökar också familjemedlemmarnas gemensamma tid. 

Många sätt att göra gott 

Lionsverksamhetens verksamhetsidé är: Vi gör arbete tillsammans på lokal, nationell och internationell nivå för att 

trygga ett hälsosamt liv och en utveckling för barn och ungdom och för att stöda åldringars, familjers, 

handikappades och andra i behov av hjälp. Verksamheten erbjuder medlemmarna en möjlighet att verka i ett 

socialt samfund, att utvecklas som människa och att utveckla ledningsfärdigheter och att knyta kontakter i 

hemlandet och utlandet. Vårt motto är: ”We serve – vi tjänar”. Under perioden 2015-2016 erbjuder Lionsförbundet 

klubbarna en servicebricka som innehåller olika aktivitetsalternativ, av vilka klubbarna kan välja det som bäst 

lämpar sig för klubben. Valet grundar sig i sin helhet på klubbens frivillighet.  

Under perioden 2015–2016 samlar vi kraft inför perioden 2016–2017 stora ansträngning för att klara den 

målsättning för Röda Fjädern som vi godkände i Björneborg. 

Värdighet. Harmoni. Humanitet. 

Internationella presidenten dr Jitsuhiro Yamadas tema bör granskas globalt. Under nästan hundra års tid har 

Lionsmedlemmarna hjälpt invånarna på sina orter via service. Vi celebrerar snart Lionsverksamhetens 100-

årsjubileum och han ber också att Lionsmedlemmarna hjälper 100 miljoner människor via hundraårsjubiléets 

serviceutmaning. Lionsmedlemmarna har redan påverkat 40 miljoner människors liv men ännu finns det miljoner 

människor som behöver vår hjälp. Han ber att varje klubb arrangerar minst ett serviceprojekt inom varje område 

av serviceutmaningen, dvs. att hjälpa ungdomar, att förbättra synförmågan, att underlätta hungern och att skydda 

naturen under detta år. Tillsammans kan vi hjälpa med att rädda synförmågan och säkerställa att ungdomarna har 

en bättre framtid. Tillsammans kan vi hålla vår omgivning frisk och ren och säkerställa att barnen inte går 

hungriga till sängs. Deltagande klubbar förtjänar ett 100-årsjubiléets flaggmärke då de rapporterar om sina 

aktiviteter genom MyLCI:s serviceaktivitetsanmälan. Men det verkliga priset kommer via den glädje som vi får då 

vi hjälper andra och då vi förmår ändra någon persons liv.  

 

Ovan nämnda saker möjliggör alla möjliga sätt att göra gott på de egna orterna via Lionsverksamheten. 
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 DG:n yllätys 
Asko Hakola ja lady Elsa 

Phuketissa Thaimaassa lomalla ollessamme saimme viettää DG Timo Sysilammen sekä lady Pirkon ym. 

yllätysvieraiden kanssa Timon 60-vuotis-synttäreitä. Päivä alkoi siten että Timo ja Pirkko sai kutsun 

pitkähäntäveneelle klo 10.00, veneen numero 16 ja lopusta ei tietoa. Vene vei heidät paratiisisaarelle jossa odotti 

katetut laverit lounaat ym muut asiaan kuuluvat. Yllätysidean oli hommanneet salaa paikalle saapuneet K-piirin 

DG-pari Hannu Nyman ja Ritva Korolainen. Illalla juhlat jatkuivat muiden ystävien liittyessä mukaan. DG Timo 

kiitti kaikkia liikuttavassa kiitospuheessaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ykköset-lehti 4.2. 
Jaakko Passinen, linkki 

  

DG Timo ja Asko Hakola paikallisen Lions-kokouspaikan 

edessä. Kuva Elsa Hakola 

DG Timo vetää retken suurinta tonnikalaa veneeseen. Kuva 

Asko Hakola 

http://view.24mags.com/publication/ykkoset/235f7620a904dd5c5fa11c3cfcde4696#/page=31
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 DG- ja VDG ehdokkaat 2016-2017 
Piirikuvernööriehdokas/ Distriktsguvernörskandidat  2016-2017 

 

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.                               

I varapiirikuvernööri 2015-2016.  

 

 

 

I varapiirikuvernööriehdokas/ I vicedistriktsguvernörskandidat  2016-2017 

 

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

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

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

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

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

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

2014-2015, II varapiirikuvernööri 2015-2016, piirin vuosikokoukset 7 kertaa, Suomen 

lions-liiton vuosikokoukset 11 kertaa, Medal of Merit- ansiomerkki, I ruusukkeen 

ansiomerkki, kansainvälisen presidentin hyvän presidentin ansiomerkki. Lions 

Nuorten Skeba skaba vastaava 2015-2016.  

  

II varapiirikuvernööriehdokas/ II vicedistriktsguvernörskandidat  2016-2017 

 

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

Helsingissä muutin Kauhajoelle sivistysjohtajaksi siirtyneen puolisoni Laurin perässä 

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

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

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

MTV3, erityisopettaja, taideluennoitsija, toimitusjohtaja omassa firmassa, lukuisia 

luottamustoimia mm. kaupuginhallituksen jäsenyys. Harrastukset: intohimoinen lukija 

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

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

muutosvalmentaja. 

 

II varapiirikuvernööriehdokas/ II vicedistriktsguvernörskandidat  2016-2017 

 

Lion Thorolf Westerlund. Puoliso Inger. Syntynyt 13.02.1948. 

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

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

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

puheenjohtaja 2015-2016, alueen puheenjohtaja 2014-2015,  

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

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

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

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

2015.  
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 DG-ehdokkaan haastattelu 
Raimo Sillanpää 

DG-ehdokas Jarmo Hietalalle esitettiin kuusi kysymystä, joihin hän vastasi seuraavasti. 

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

Kansainvälisen presidentin teema on" Valloitamme uusia vuoria". Olen hiukan muuttanut tuota teemaa. Oma 

teemani on siis "Valloitamme uusia nuoria", joten tärkein tavoite on saada jäsenmäärä pysymään 1800:ssa 

kannustamalla klubeja ottamaan jäsenikseen uusia nuoria naisia ja miehiä. Myös yksi naisklubi on tarkoitus 

perustaa.  

 

2.       Pitäisikö hyväntekeväisyysvarojen kohdentamista lisätä kotimaisiin kohteisiin?  

Tämä on ikuisuuskysymys. Klubien toiminta omalla paikkakunnalla tulisi olla lähinnä palveluaktiviteeteissa, kuten 

tunnuslaiseemmekin on "Me Palvelemme". Myös rahan antaminen on usein tärkeää. Koska emme voi ulkomaille 

viedä palvelua, niin se tulisi korvata rahalla. Hyvä tavoite on tuo 1/3 kuhunkin, siis paikkakunnalle, kotimaahan ja 

ulkomaille. Toisaalta sillä pienellä rahalla, jonka annamme paikkakunnalle, me saamme usein aikaan enemmän 

kuin samansuuruisella summalla, jonka lähetämme ulkomaille. On siis aina tapauskohtaisesti harkittava varojen 

käyttöä unohtamatta, että olemme kansainvälinen järjestö.    

 

3.       Miten PNAT-toimintaa tulisi kehittää?  

Tämä on vaikea kysymys. Monet kokevat PNATin välttämättömäksi pahaksi, jolla ei ole kovin suurta vaikutusta 

itse leijonatoimintaan eikä sillä saavuteta mitään, jos sillä ei ole selkeää tavoitetta. Koska puheenjohtaja toimii 

vain aina yhden kauden,  on PNATin toimintaa vaikea kehittää. Olisi ehkä hyvä, että puheenjohtajan pesti olisi 

aina muutaman kauden pituinen. Lisäksi olisi hyvä laatia kaikille lohkoille selkeä runko, jonka pohjalta on 

tarkoituksenmukaista toimia. Puheenjohtajalle on myös järjestettävä riittävän laaja koulutus. Myös alueen 

puheenjohtajien koulutus olisi tärkeää, etteivät he kokisi olevansa irrallisia toimijoita. Heille olisi luotava 

erityinen tehtäväalue piirihallituksessa.      

 

4.       Miten piirin viestintää tulisi kehittää?  

Minun mielestäni viestintä pelaa tosi hyvin jo nykyisinkin. Piirikuvernööri lähettää kirjeitä ja leinosanomat ovat 

jatkuvasti luettavissa netissä, joka oli tosi hyvä päätös. Lisäksi s-postin välityksellä saadaan liiankin paljon tietoa, 

joten siinä olisi sellainen kehittämisen paikka, ettei joka naksahduksesta lähetetä tiedotetta jokaiselle. Siinä on 

nimittäin se vaara, että tärkeät asiat saattavat jäädä piilon viestitulvan alle. Piirin kotisinut ovat myös erittäin 

hyvä viestinnän välinne. Sieltä löytyy moniin kysymyksiin vastaukset. Jos siis pitäisi vastata tuohon esittämääsi 

kysymykseen, minun mielestäni tietoa on saatavilla nykyään ihan riittävästi. Itse en koe viestinnässä puutteita.  

 

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

Tuohon kysymykseen on vaikea vastata, koska kaikki riippuu siitä, minkälainen on klubin yleishenki. Eräässäkin 

klubissa on 10 jäsentä, joiden keski-ikä on 80 vuotta, mutta klubi toimii aktiivisesti. Joten ei iällä ole niin suurta 

merkitystä vaan sillä, onko porukka sitoutunutta ja halukasta palvelutehtävään.  

 

6.  Pitääkö aina jokaisesta suoritetusta tehtävästä palkita?  

Olen sitä mieltä, että hyvästä toiminnasta tai aktiviteetista on annettava jokin huomionosoitus. Niinhän 

urheilijatkin saavat hyvästä suorituksesta palkinnon. Mielestäni kuitenkin liian paljon annettaan erilaisia 

"tikkukaramelleja" aikuisille naisille ja miehille. Olen itse ollut joskus vaivautunutkin, kun olen saanut jonkun 

prenikan sellaisesta tehtävästä, joka ei ole mielestäni ollut niin suurta ja merkitsevää, jotta siitä olisi pitänyt 

palkita. Silloin kun joku tekee jonkun merkittävän työn, joka on vaatinut useiden viikkojen tai jopa kuukausien 

ponnistelun ja tai on ollut pitkän ajan jossakin tehtävässä, niin siitä on syytä tavalla tai toisella palkita. Kun olen 

tähän palvelujärjestöön lähtenyt mukaan, on lähtökohta ollut se, että tehdään palvelutyötä pyyteettömästi, johon ei 

pitäisi kuulua jatkuva palkitseminen.        

 

Vuosikokouspaikka kaudelle 2016-2017 

Piirikokouksen järjestämisoikeutta Lapualle on hakenut LC Lapua/Simpsiö sekä Ähtäriin LC Ähtäri/Ouluvesi. 

 

F-piirin vuosikokouksen järjestämisoikeutta kaudelle 2016-2017 ovat hakeneet LC Lapua/Simpsiö sekä LC 

Ähtäri/Ouluvesi. 
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 Kyrönmaan lohkon perehdyttämistilaisuus 
Matti Vaarasto 

II-alueen Lohko 2:n yhteinen perehdyttämistilaisuus pidettiin 30. tammikuuta LC Vähänkyrön Kruutari-talolla. 

Tilaisuus kokosi yhteen 23 tuoretta ja vähän kokeneempaakin Leijonaa laajentamaan tietämystään Lions-

toiminnasta. Klubilaiset olivat saaneet mukaansa myös seitsemän uutta Lions toiminnasta kiinnostunutta. 

Lohkon puheenjohtaja Matti Vaarasto kertoi ensin liikkeen historiasta maailmalla ja Suomessa. Osallistujat 

kuulivat myös esim. tyypillisestä toiminnasta, jäsenistöstä, järjestön organisaatiosta ja Suomen klubien yhteisistä 

liittotason aktiviteeteista. Seuraavaksi lohkon klubien presidentit esittelivät omien klubiensa toimintaa ennen kuin 

lohkon puheenjohtaja vielä kertoi piirin organisaatiosta ja roolista. Lisäksi käytiin läpi vielä yleisimmin käytettyjä 

lyhenteitä ja nettilinkit liiton, piirin ja LCI:n sivuille joista löytyy lisää tietoa. Lopuksi osallistujilla oli 

mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun kahvitarjoilun kera. 

Tilaisuus oli hyvin onnistunut sillä klubilaiset olivat tyytyväisiä saamaansa tietoon. Ja mikä parasta tällä hetkellä 

näyttää siltä että toiminnasta kiinnostuneista saadaan vielä tällä kaudella kolme tai neljä uutta jäsentä riveihin ja 

mahdollisesti vielä syksyllä pari lisää kunhan henkilökohtaiset kiireet hellittävät. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lions Skeba –karsinta Seinäjoella 
Jaakko Passinen 

Nuorten bändiskaba Skeba 2016 on Suomen Lions-liiton 

järjestämä tapahtuma jossa alle 20-vuotiaat nuoret kilpailevat 

bändimestaruuksista. Tänä vuonna kilpailuun oli ilmoittautunut 27 

bändiä joista seitsemän esiintyi Seinäjoella 12.3. järjestetyssä 

karsintakilpailussa Teknologiakeskus Framilla.  

Voittajaksi selviytyi Häkkyrä Jyväskylästä. Heidän esittämänsä 

kappaleet olivat Mustien Lampaiden kerho-Häkkyrä ja 

Melankolia-Häkkyrä. Toiseksi tuli Alter The Reality Lapualta 

kappaleilla Angles and Demons ja The Red String of Fate. 

Kolmanneksi sijoittui Blue Acid Kuopiosta kappaleilla Carter In 

ME, Cos Soon I`m Gone ja  Mushroom Cloud. Seinäjoella esiintyville bändeille oli erityisen tärkeää, että 

esitettävät kappaleet olivat omia sävellyksiä ja sanoituksia. Bändin soittajat saivat välittömästi palautteen 

tuomaristolta, johon kuului musiikin ammattilaisia. Päätuomarina toimi Lajos Olah sekä muina tuomareina Helena 

Taijala ja Mika Pihlainen.  Erityistä huomiota kiinnitettiin tietenkin soittotaitoon, keskittymiseen sekä 

yleisökontaktiin. Valotekniikasta, kuvauksista ja äänentoistosta vastasi Koulutuskeskus. Sedun Kurikan 

toimipisteen tietoliikennetekniikan opiskelijat osallistuivat tapahtumaan opettajansa Petri Luhtalan ja Soundbros 

Oy:n Kai Kuusiston ohjaamina. Skeban voittajabändi Häkkyrässä soittivat Antti Myllymäki sähkökitara ja laulu 

sekä Viljami Salo rummut ja laulu. Voittajabändi pääsi Lions-liiton vuosikokouksen yhteydessä Turussa 

järjestettyyn loppukilpailuun 27.5.2016. Esitykset katsottavissa 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-106a_btFo. 

ZC Matti Vaarasto esitteli Lions 

organisaatiota ja toimintaa 
LC Ylistaron presidentti Antti Pohtola 

keskustelussa osallistujien kanssa 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-106a_btFo
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LIITTO 
 Varapuheenjohtajaehdokas 2016  
PDG Erkki Honkala 

 

Ollaan ylpeästi leijonia  
 

lubi on järjestömme kivijalka ja klubin perusta on sen jäsen. Kannustan klubeja toiminnallisuuteen. Kun 

klubin aktiviteeteissa on runsaasti mukana mielekästä arjen auttamistoimintaa, se motivoi meitä jäseniä 

pysymään klubissa. Naisten mukaantulo leijonajärjestöön on monipuolistanut aktiviteettejä ja rikastuttanut 

toimintaamme.  

Kannustan lioneita klubivierailuihin. Meidän leijonien yhteisöllisyys syntyy 

yhteisten tekemisten ja yhteisten kokemusten kautta. Leijonahengen tulee näkyä 

ja kuulua muuallakin kuin laulunsanoissa. 

Meidän tulee edelleenkin pyrkiä järjestömme ytimeen. Käynnistetään uusi 

Suomen Aika –kampanja asettamalla uusi ehdokas ja etsimällä hankkeelle vahva 

sponsori. Nostetaan Suomi johtoon! 

Vastuussa olevien henkilöiden tulee olla tietoisia liiton taloudellisesta tilanteesta 

ja mahdollisuuksista. Olen jäsenenä yhdistyksessä, jossa on lyhyt ja ytimekäs 

talousarvio: ”Menot tulojen mukaan.” Tämä on kaikille hyvä ohje 

noudatettavaksi. Ystäväni luonnehtivat minua asioihin tarttuvaksi ja sinnikkääksi. 

Toimintatapani on aina ollut se, että olen itse mukana tekemässä. Olen 

huomannut, että esimerkin avulla johtaminen on edelleenkin tehokas tapa saada 

joukot mukaan. 

 

Låt oss vara stolta lejon 

 
lubben är vår organisations sten sockel och klubbens grund är dess medlem. Jag uppmuntrar klubbarna att 

vara aktiva. När det i klubbens aktiviteter finns rikligt mednyttig hjälpverksamhet i vardagen, motiverar 

det oss att stanna i klubben.  Efter kvinnorna har kommit med i lejonorganisationen, har aktiviteterna 

blivit mångsidigare och rikare. Jag uppmuntrar lejonen att besöka grannklubbar. Gemenskapen hos oss lejonen 

kommer till att vi arbetar tillsammans och har gemensamma erfarenheter. Lejonandan ska ses och höras också 

annanstans än bara i sångtexterna. Vi ska fortvarande sträva till organisationens kärna. Låt oss sätta i gång en ny 

Finlands Tid –kampanj och uppställa en ny kandidat och hitta en stark sponsor för projektet. Låt oss höja  

Finland i toppen! De, som bär ansvar, ska vara medvetna om förbundets ekonomiska läge och möjligheterna. Jag 

är medlem i en förening med en kort och kärnfull budget: ”Utgifterna enligt inkomsterna”. Det här är ett bra råd 

för alla att följa. Mina vänner tycker att jag modigt tar itu med saker och ting. Mitt sätt att verka har alltid varit att 

jag själv deltar i aktiviteterna.  Jag har lagt märke till att leda genom exempel är fortvarande ett effektivt sätt att få 

människorna med. 

  

K 

K 
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 Lions Quest 
Martti Koivumäki 
Lions Quest -kurssihintoja on alennettu  

 

Lions Quest – Elämisen taitoja -kurssin hintoja alennettiin kaudelle 2015-2016, jotta yhä useammalla opettajalla 

tai kasvattajalla olisi mahdollisuus päästä kurssille. Peruskurssi maksaa aikaisemman 410€:n sijaan 370€ ja 

täydennyskurssi 248€:n sijasta 200€. Kaikki hinnat ja koulutusten ajankohdat löytyvät osoitteesta 

http://www.lions.fi/toiminta/lions_quest_-

_elamisentaitoja/tietoa_koulutuksista_kurssien_hinnat_ja_koulutuskalenterit/  

Lions Quest -materiaalia voi tilata osoitteesta http://www.lions.fi/toiminta/lions_quest_-

_elamisentaitoja/lions_quest_-materiaalitilaus/. Opettajille ja kasvattajille tarkoitettu materiaali on tilattavissa sekä 

painetussa että sähköisessä muodossa. Täältä voi tilata myös suloisia nalleja vaikkapa Quest -kurssin käyneelle 

opettajalle tai kasvattajalle tai joululahjaksi lapsille. 

Lisätietoja: raija.fors@lions.fi  

Vastuu on meidän -opasta voi selata netissä  

Vastuu on meidän -kampanjasivuille on lisätty VOM-oppaan näköisversio, joka 

on selattavissa suoraan netin kautta! Näköisversio on käytettävissä tutustumis- ja 

esittelykäyttöön sekä opettajien käyttöön oppitunnilla. 

http://www.vastuuonmeidan.fi/nakoislehti/vom4/ 

Oppaat klubien toiminta-alueen alakoulun 3. luokkalaisille tilataan normaalisti 

materiaalipankista löytyvällä tilauslomakkeella. 
http://www.vastuuonmeidan.fi/data/liitteet/vastuu_on_meidan_oppaan_tilauslomake_2015-elokuu.pdf 

Lisätietoja: jukka.isotalo@lions.fi 

 

 

Lions Quest –koulutukseen osallistuneiden puheenvuoro  

Anni Korhonen ja Sara Nystrand 

 

sallistuimme huhtikuun alussa Seinäjoella järjestettyyn Lions Quest – koulutukseen, joka on suunnattu 

lasten ja nuorten parissa työskenteleville.  Kahden päivän koulutuksen aikana tutustuimme erilaisiin 

elämäntaitoja kehittäviin työtapoihin. 

  

Lions Questin keskeiset tavoitteet ovat lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, 

riskikäyttäytymisen ehkäisy, aktiivinen kansalaisuus ja auttaminen sekä sidosten vahvistaminen perheeseen ja 

tovereihin. Näitä taitoja harjoitellaan ns. Quest-tuokioissa. Nämä tuokiot on suunniteltu niin, että tiettyjä taitoja 

kehitetään erilaisten harjoitteiden avulla. Vuorovaikutustaitoja ja vaikuttamista voi harjoitella esimerkiksi 

laatimalla yhdessä ryhmän pelisäännöt. Oman mielipiteen ilmaisemista taas voidaan harjoitella vaikkapa leikin 

avulla, jossa vuorollaan käydään kertomassa mielipide ja samaa mieltä olevat vaihtavat paikkaa tuoleista 

muodostetussa piirissä. Samoja taitoja on tärkeää harjoitella niin tarhaikäisten kuin nuorten aikuistenkin kanssa, 

mutta Quest-tuokion toteutustapa vaihtelee ikäryhmän mukaan. 

 

Lisäksi koulutus tarjosi tärkeän opin ryhmäytymisen merkityksestä. Koulutuksen aikana kävimme läpi saman 

ryhmäytymisprosessin, jonka lapset ja nuoret kokevat omissa ryhmissään. Meille mieleen jäivät erityisesti leikit, 

joiden avulla tutustutaan ja vahvistetaan ryhmähenkeä. Onnistunut ryhmäytyminen takaa turvallisen 

oppimisympäristön, mikä taas on edellytys hyville oppimistuloksille. 

 

Omassa työssämme yläkoulun aineenopettajina koemme koulutuksen arvokkaimmaksi anniksi ryhmäytymistä 

edistävät leikit ja harjoitteet. Olemme jo hyödyntäneet koulutuksen oppeja työssämme ja vastaanotto oppilaiden 

keskuudessa on ollut enimmäkseen positiivista. 

Lopuksi haluamme vielä kiittää Alahärmän Lions Clubia siitä, että mahdollistitte osallistumisemme koulutukseen, 

josta aidosti koimme saavamme tärkeitä eväitä työhömme nuorten parissa. Lämmin kiitos. 

  

O 

http://www.lions.fi/toiminta/lions_quest_-_elamisentaitoja/tietoa_koulutuksista_kurssien_hinnat_ja_koulutuskalenterit/
http://www.lions.fi/toiminta/lions_quest_-_elamisentaitoja/tietoa_koulutuksista_kurssien_hinnat_ja_koulutuskalenterit/
http://www.vastuuonmeidan.fi/nakoislehti/vom4/
http://www.vastuuonmeidan.fi/data/liitteet/vastuu_on_meidan_oppaan_tilauslomake_2015-elokuu.pdf
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 Punainen Sulka - täysi tohina päällä piireissä 
Matti Tieksola, Punainen Sulka-toimikunnan puheenjohtaja 

Punainen Sulka on otettu vastaan piireissä suurella sykkeellä.  Kymmenen vuoden odotus palkitaan innokkaille 

leijonille ja juuri niille, jotka on sidottu kuvainnollisesti puuhun hyvin väljästi F-piirin piirikoordinaattorin Matti-

Pekka Mäkelän sanoja lainaten.   

Ennenkin on huomattu että klubeilla mielikuvitukselle on vain taivas rajana.  Punaisen Sulan aktiviteettien 

määrällä ei ole rajaa ja laatukin on tasokas.  Piirikoordinaattorien palautteesta voi päätellä, että piirit tekevät hyvää 

tulosta. 

Viime vuoden marraskuun loppuun mennessä klubit palauttivat suunnitelmansa noin 50 prosenttisesti ja tulos 

vajaa 2,5 miljoonaa euroa.  Puolet klubeista ilmoittaa keräävänsä puolet tavoitteesta.  Tulisiko ilmoittamatta 

jättäneiltä klubeilta se toinen tavoitteen puolisko?   Vaikka klubien suunnitelmien lopputulos ei yltäisikään 

tavoitteeseen 5 miljoonaa euroa, niin jotain tulee myös Suomen Lions-liitto PuSu-toimikuntineen hankkimaan. 

Keräyskumppanit on nimetty jo marraskuussa 2014 ja ne ovat esitelty edellisessä Lion-lehdessä  ja tulevassa  

lehdessä.  Mutta miten järjestöt käyttävät saamansa avustukset? 

Näkövammaisten Keskusliitto tulee järjestämään leiritoimintaa ja erilaisia tapahtumia näkövammaisten nuorten 

elämän ja vertaistuen tukemiseen, toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen NKL:sta paljastaa.  Suomen Partiolaiset-

Finlands Scouter ry puolestaan tekee vapaaehtoistyötä vuositasolla 3 miljoonaa tuntia tavoittaen 65000 lasta ja 

nuorta.  Järjestetyillä leireillä eri ikäryhmille annetaan erilaisia vastuutehtäviä, jotta lapset ja nuoret kasvavat 

vastuunottoon itsestä ja ryhmästä.  Keräysvarat luovat erinomaisen pohjan kansalaiskasvatuksen ohjelmalle, 

yhteyskoordinaattori Laura Malinen Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:stä sanoo. 

Ehkäisevä Päihdetyö EHYT järjestää nuorille päiväleiritoimintaa, palkkaa henkilökuntaa ja kouluttaa ohjaajia, 

jotka toteuttavat omilla paikkakunnillaan leiritoimintaa kesän aikana. Yhdistys hankkii myös harrastevälineitä ja 

kannustepalkintoja, viestintäpäällikkö Päivi Tiittanen EHYT ry:stä kertoo. 

Aseman Lapset ry:n Walkers-toiminta on tullut tutuksi kahviloista ja busseistaan, joissa nuoret kohtaavat aikuisen 

ja voivat keskustella heidän kanssaan asiasta kuin asiasta.  Tavoitteena on laajentaa Walkers-toimintaa entisestään 

eri puolille maata. 

Nuorten Mielenterveysseura YEESI on nuorten itsensä perustama yhdistys, jonka tavoitteena on auttaa nuorta 

matkalla itsenäisyyteen.  Saadut varat käytetään toiminnan tukemiseen. – Keräyksen tuotoilla Yeesissä kehitetään 

nuorille uusia tapoja toimia vapaaehtoisena. Samoin Yeesi järjestää nuorille sellaisia toimintoja, joihin he voivat 

matalalla kynnyksellä tulla mukaan, järjestämme graffiti- ja mediapajoja ja kehitämme 

verkkovapaaehtoistoimintaamme, Heikki Luoto ja Oona Hänninen Yeesistä kertovat. 

Liiton edustajat ovat tavanneet jokaisen järjestön edustajat jopa useaan kertaan.  Neuvottelut ovat edenneet erittäin 

hyvässä hengessä ja yhteisiä tapaamisia on jatkossakin. 

Klubit voivat hyödyntää mainittuja järjestöjä kutsumalla heidän edustajia puhumaan klubikokouksiin. Tällöin he 

saavat ensikäden tietoa niin järjestön toiminnasta kuin myös siitä miten avustus käytetään. Kaikkien 

keräyskumppanien yhteystiedot tulevat klubeille piirikoordinaattorien kautta. 

Kentällä on ollut epätietoisuutta kuinka pikastarttiklubiksi pääsee.  Kerrataan asia tässä yhteydessä. 

Pikastarttiklubin kunniakirjan saa lahjoittaessaan ennen 19.3.16 pidettäviä avajaisia vapaavalintaisen summan 

rahaa.  Tällä summalla ei ole ylä- eikä myöskään alarajaa. Mutta niiden klubien joukosta, jotka lahjoittavat 28.2.16 

mennessä vähintään 1000 euroa, tulevat huomioon otetuksi kun etsitään 50 suhteellisesti eniten lahjoittanutta 

klubia.  Paremmuus lasketaan vertaamalla lahjoitussummaa klubin laskennalliseen tavoitteeseen.  Parhaille 

lahjoitetaan avajaisten yhteydessä vuoden 1999 Punaisen Sulan keräyksestä myymättä jääneet taulut arvoltaan 

noin 1000 euroa. 

Punaisen Sulan avajaiset pidetään Tampere-talossa 19.3.2016.  Liiton sivuilta löytyvät tarkat ohjeet 

ilmoittautumisille kuten myös maksuohjeet. Paikkoja on rajallinen määrä. 

Haluan jo tässä vaiheessa kiittää piirikoordinaattoreita hienosta työstä, klubeja suunnitelmistanne ja toivon 

menestystä Punaisen Sulan keräyksessä.  Tapaamisiin avajaisissa 
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 Arne Ritari –säätiö 30 v 
Risto Uitto 

F-piirin klubit, leijonat ja palvelukumppanit, muistakaa piirin ARS-tempaus. Arne Ritari –säätiö täyttää 30 v, 

15.2.2016. Käyttäkää Ritariadresseja aina kun teillä on aihetta onnitella tai muistaa surussa. ARS-asiamiehet ja 

rahastonhoitajat hankkikaamme adresseja muutamia kymmeniä klubin varastoon ja hyvät leijonat, hankkikaamme 

adresseja klubin varastosta valmiiksi jokaiseen kotiin muutama kappale.  Huomioikaa säätiön klubikilpailu 

adressien hankinnassa. Lisätietoja. 

Hyvät klubien presidentit, Lionsritarin arvo on mieluisa huomionosoitus ansioituneelle klubin jäsenelle. 

Käyttäkäämme ahkerasti tätä palkitsemismuotoa. Myös Arne Ritari –säätiön ansiomerkit ovat hyvä tapa muistaa 

ARS-asioissa ansioituneita klubilaisia. Laittakaamme niistä anomuksia aina kun on perusteita. Ritarinarvoja on 

myönnetty vuodesta 1994 lähtien kaikkiaan lähes 1700, näistä F-piirin alueelle on täyttymässä sadan ritarin 

virstanpylväs. LC Alahärmään Ritareita on nimitetty vuoden vaihteeseen mennessä jo peräti 18. Säätiön viirejä 

on myönnetty F-piirille 12, yhden ruusukkeen ansiomerkkejä 18, ja kahden ruusukkeen ansiomerkkejä 1. 

Lisätietoja. 

Arne Ritari –säätiöltä kannattaa ehdottomasti hakea apurahoja klubien projekteihin. Palveluaktiviteettien 

materiaalikustannuksiin on saatavissa 50 % säätiön tukea klubin toteuttamassa hankkeessa. Tällä toimintakaudella 

erityisteemana ovat nuoret: toiminta ja toimitilat. Tämän teeman hankkeisiin voi saada jopa 60 % säätiön tukea 

yhdessä nuorten kanssa toteutettavaan, nuorten toimintaa edesauttavaan, projektiin. Pelkkään rahalliseen 

avustukseen tukea ei myönnetä, mutta jos klubin jäsenet osallistuvat työhön ja klubi maksaa toisen puolen 

materiaaleista, voi tukea saada. Säätiön hallitus päättää jokaisen myönnettävän apurahan. Hakemus pitää olla 

hyväksymiskäsittelyssä ennen kuin projektia on aloitettu. 

 

 

 

Leijonien panostus lasten, nuorten ja vanhusten toiminnan tukemisessa ja toimintatilojen kohentamisessa ovat 

jatkuvasti tärkeitä aktiviteettien kohteita. 

 
 Kutsu Arne Ritari/Melvin Jones –gaalaan 
Piirimme vuotuinen Arne Ritari/Melvin Jones –gaala järjestetään tänä vuonna Kauhavalla 12.3.2016 klo 18:00-

22:00 Hela-ravintolassa Suomen Yrittäjäopistolla, Kauppatie 109. Tilaisuudessa syödään buffet-illallinen, 

kuunnellaan musiikki- yms. esityksiä, nimitetään uusia jäseniä Melvin Jones jäsenkuntaan, sekä Arne Ritari –

kiltaan. Esitellään lisäksi edellisen gaalatapahtuman jälkeen nimitetyt Melvin Jones –jäsenet ja Lionsritarit. Pyyntö 

klubien sihteereille: Ilmoittakaa hyvissä ajoin klubien Melvin Jones –jäsenet LCIF –toimikunnan pj Heikki 

Loukolalle ja Arne Ritari –killan jäsenet ARS-toimikunnan pj Risto Uitolle. Tilaisuuden juhlapuheen pitäjäksi on 

lupautunut saapumaan Arne Ritari –säätiön hallituksen puheenjohtaja PDG Tapani Matintalo. Tilaisuuden lopuksi 

mahdollisuus tanssia, tai muuten vain viettää iltaa musiikin merkeissä. Tapahtumaan kutsutaan kaikki F-piirin 

leijonat puolisoineen. Ilmoittautuminen tapahtuu 4.3.2016 mennessä maksamalla illalliskortin 35,00 €/hlö LC 

Kauhava/Helahoidon tilille FI4547440010123241, lisätietoihin ilmoittautuvien henkilöiden nimet. Maksamisen 

jälkeen varmistus vielä sähköpostilla osoitteeseen risto.uitto@lions.fi, johon ilmoitetaan osallistuvien henkilöiden 

nimet ja mahdolliset ruokavaliot. Klubien sähköpostiin, klubin.nimi@lions.fi, lähetetään vielä tämä kutsu, ja 

myöhemmin tarkempi ohjelma. Suositeltu pukukoodi on tumma puku tai Lions virka-asu, Lions – kunniamerkit.  

Tervetuloa! 

Kauhavan Nuorisoseura Suomen 

ensimmäisen Nuorisoseuran nykyinen 

toimitalo. Kuva Risto Uitto 

Kauhavan Leijonapuisto. Kuva Risto 

Uitto 

Kauhavan vanhusten 

palvelutalon jokirannassa 

oleva teatterikatsomo. Kuva 

Risto Uitto 

http://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/uutiset/
http://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/palkitseminen/


Leijonasanomat  ♦ Lejon Nytt  2015-2016 13 

 

 Arne Ritari- ja Melvin Jones- gaalajuhla 

Markku Mäenpää 

F-piirin Arne Ritari- ja Melvin Jones- gaalajuhla järjestettiin Kauhavalla Hela-ravintolassa 14.3.2016. 

Juhlan järjestelyistä vastasi LC-Kauhava/Helahoito. Paikalle saapui yhteensä 60 lionia ja puolisoa. 

LC-Kauhava Helahoidon presidentti Tuomo Lager toivotti juhlaväen tervetulleeksi ja lion Risto Uitto 

piti maljapuheen Eino Leinoa siteeraten. Juhlan avaussanat lausui DG Timo Sysilampi ja juhlapuheen 

piti AR-säätiön hallituksen pj PDG Tapani Matintalo. Arne Ritari-killan jäsenyyden sai ja ritareiksi 

lyötiin kolme lionia: Risto Soini LC Vaasa/Meri, Keijo Sakari LC Isojoki, Timo Kulmala LC 

Kauhajoki/Aro. Ritarilyömiset suoritti juhlavasti PCC Esko Töyli. Hän jakoi myös kunniakirjat. 

Arvomerkit uusille ritareille luovuttivat Risto Uitto, Timo Sysilampi ja Tapani Matintalo. F-piirin 

LCIF-toimikunnan puheenjohtaja PDG Heikki Loukola toi toimikunnan tervehdyksen ja luetteli 

piirimme leijonat, jotka ovat kuluvalla kaudella saaneet MJF-jäsenyyden: Kari Pöyry, LC 

Kauhajoki/Aro 29.2.2016, Raimo Alanen,  LC Nurmo 7.12.2015 ja Raimo Sillanpää, LC Vaasa/Meri 

20.1.2016. Valitettavasti kaikilla oli este saapua itse juhlaan. Juhlan ohjelmasta vastasivat Kauhavan 

Naisvoimistelijat ja LC-Kauhava Helahoidon veljet. Heidän esittämänään juhlassa kuultiin myös 

maailmanensi-ilta: Ritaribiisi. Jussi Asun sävellykseen teki sanat lionsritari/Melvin Jones fellow 

Antero Haapaniemi ja kappaleen sovitti lionsritari Juhani Passi. Lämminhenkinen ja arvokas juhla 
päättyi PDG Antero Haapaniemen päätössanoihin. 

 

  

Ritaribiisin ensiesitys. Säestäjinä LC 

Kauhava/Helahoidosta lionit Juhani Passi, Markku 

Mäenpää ja Antero Haapaniemi. Kuva: Raili Mäenpää 

Uudet F-piirin ritarit Risto Soini, Keijo Sakari ja Timo 

Kulmala. Kuvassa myös PCC Esko Töyli ja LC 

Kauhava/Helahoidon lionsritarit Antti Sarho ja Jussi 

Hautamäki. Kuva: Markku Mäenpää 



Leijonasanomat  ♦ Lejon Nytt  2015-2016 14 

 

 Arne Ritari –juhla Tampereella 
Punainen Sulka 2017 - keräyksen avajaisjuhla ja kampanjastartti, sekä Arne Ritari -juhla järjestetään 

Tampere-talossa lauantaina 19.3.2016. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille lioneille ja heidän perheilleen. Myös 

lionien vieraat ovat tervetulleita. Avajaisjuhla alkaa Isossa salissa klo 12.30.  Ohjelmassa on mm. keräyksen 

suojelijan, Tasavallan Presidentti Sauli Niinistön lähettämä tervehdys, keräyskumppaneiden puheenvuoroja ja 

kampanjan virallinen avaus. Avajaisjuhlaa seuraa Arne Ritari-säätiön juhla sekä juhlalounas. Tilaisuus alkaa kello 

15 ja se huipentuu uusien ritareiden ritariksi lyöntiin. Ritariksi lyötävien nimet julkaistaan tilaisuuden 

käsiohjelmassa. Klubien tulee ilmoittaa tiedot uusista ritareista ARS:n puheenjohtaja Tapani Matintalolle 

(tapani.matintalo@lions.fi) tai ARS:n asiamies Timo Haastolle (timo.haasto@lions.fi) viimeistään 15.2.2016, jotta 

nimet ehtivät tilaisuudesta tehtäviin painotuotteisiin. Lisätietoa.  

Ilmoittautuminen tapahtuu Lions-liiton sivuston kautta. Illalliskortti 45 €/hlö. Ilmoittaudu mahdollisimman pian. 

Mukaan pääsee 600 ensiksi ilmoittautunutta. Suositeltu pukukoodi on tumma puku tai Lions virka-asu.  
 

 Raportti Tampereen Arne Ritari –juhlasta 
Päivi Rintala 

Arne Ritari – säätiön 30-vuotisjuhlassa Tampere-talossa vietettiin ikimuistoista juhlaa 19.3.2016.  

Lions-ritarin arvon sai Birgitta Rajala, LC Alavus/Kuulattaret ensimmäisenä naispuolisena Lionina F-piiristä. 

Birgitta Rajala on toiminut aktiivisesti LC Alavus/Kuulattarissa sen perustamisvuodesta 2009 lähtien. Kaudet 09-

09 ja 09-10 Birgitta toimi presidenttinä ja kauden 13–14 sihteerinä. Näiden tehtävien lisäksi hän on toiminut koko 

ajan ARS-lionina ja toiminut aktiivisesti Arne Ritari – säätiön hyväksi.  Hän on myös toiminut lohkon 

puheenjohtajana kaudella 10–11, alueen puheenjohtajana kaudella 11–12 ja piirihallituksessa palvelu ja 

varainhankinta – vastaavana kaudesta 12–13 lähtien.  

Ennen LC Alavus/Kuulattarien perustamista, Birgitta toimi pitkään Lions-aatteen puolesta ladynä edesmenneen 

miehensä Juhani Rajalan rinnalla. Lion Juhani Rajala toimi mm. piirikuvernöörinä kaudella 2004–2005 ja Birgitta 

kiersi tuona aikana hänen mukanaan lähes kaikissa piirin klubeissa ja jatkoi hänen aloittamaansa työtä myös tämän 

jälkeen.  

Voidaankin todeta, että Lions-ritarin arvo myönnettiin Birgitan pitkäaikaisesta ja tinkimättömästä työstä sekä 

Lions-työn, että Arne Ritari – säätiön hyväksi, joka paikallisesti näkyy erilaisissa hyväntekeväisyyskohteissamme 

nuorten ja vanhusten hyväksi. 

Kaiken kaikkiaan Arne Ritari 30-vuotisjuhlassa ritarin arvon sai yhteensä 35 ansioitunutta lionia, mikä oli 

ennätysmäärä yhdellä kertaa. Kuulattaria oli juhlassa paikalla 9 ja lisäksi heidän puolisoitaan viettämässä tätä 

arvokasta juhlaa Birgitan kunniaksi ja tukena. 

 

 

  

Lions-ritari Birgitta Rajala Kuulattarien ympäröimänä. Kuva Päivi 

Rintala 

mailto:tapani.matintalo@lions.fi
mailto:timo.haasto@lions.fi
http://www.lions.fi/toiminta/punainen_sulka-_tunnettu_leijonatuote/
https://docs.google.com/forms/d/12BRj5p3T8GqlfAHrUhxMzINKHCudLjngdy3KZiqAWD4/viewform?edit_requested=true
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 AR-säätiön toimintaa 
Risto Uitto 

Tiukka adressihankintakilpailu on päättynyt huhtikuun lopussa. F-piirillekin tuli taas menestystä. Arne Ritari-

säätiö r.y. järjesti klubeille adressihankintakilpailun, jossa huomioitiin 30.4.2016 mennessä hankitut adressit, jotka 

oli maksettu saadulla laskulla 13.5.2016 mennessä. 

  

Kilpailun tulokset: 

  

 1. LC Sastamala/Vammala (E-piiri) 150 adressia 

  

 2. LC Kauhava/Helahoito (F-piiri) 140 adressia 

  

 3. LC Vilppula (G-piiri) 130 adressia 

  

 4. LC Kesälahti (H-piiri) 120 adressia 

  

     

Kaikki em. klubit palkittiin Turun vuosikokouksessa 28.5.2016 kunniataululla sekä erikseen tilille maksettavalla 

kannusterahalla, 1. 600 €, 2. 500 €, 3. 400 € ja 4. 300 €. Palkitseminen tapahtui Turun vuosikokouksen ARS-

juhlassa 28.5.2016.   

  

Adressihankintakilpailussa ovat viime vuosina menestyneet 120 – 170 adressia hankkineet klubit. Joskus satakin 

on riittänyt palkintoon. Koko F-piirin adressimyynti oli vain 740 kpl huhtikuun loppuun mennessä, kun 

myyntitavoite kaudelle oli 900. Ritarinimityksiä on F-piirille kauden aikana tullut peräti yhdeksän, kun tavoitteeksi 

asetettiin viisi. AR-säätiön 30 vuotispinssejä myytiin piirin alueella 100 kpl, joka oli myös kauden 

vähimmäistavoite. Ritarinimitysten runsaan määrän johdosta kokonaistavoite täyttyi melko hyvin. Talousarvioon 

on syytä jokaisen klubin rahastonhoitajan huomioida muutaman kymmenen adressin hankinta, sekä yhden-kahden 

ritarin nimitys, juhlavuosina useammankin.  

 

F-piirille saatiin yksi apuraha. LC Lapua/Alajoki toimittaa huvimajan Niittypuiston ikäihmisille ja 

kehitysvammaisille. Ritarisäätiön osuus on puolet tarvikehankinnoista. Klubin maksettavaksi jää tarvikkeiden 

osalta sama summa. Projektiin kuuluu lisäksi myös klubilaisten omien muutos- ja pohjatöiden- sekä asennustöiden 

osuus.  
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 Alli-koulutus Rovaniemellä 17.-19.1.2016 
Jaakko Passinen 

F-piiristä koulutukseen osallistuivat lohkon puheenjohtaja, lion Anna-Liisa Laurila LC Kauhajoki/Katrillista ja 

2VDG lion Jaakko Passinen LC Nurmo/Lakeudesta. Tähän kansainväliseen koulutukseen osallistui lioneita 17 

Euroopan maasta. Suomesta osallistui 25 lionia ja muualta Euroopasta 50 lionia. Koulutus antoi lisävalmiuksia 

Lions-johtamiseen eri osaalueille. Koulutus tapahtui ensimmäistä kertaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.           

Koulutus oli vaativa ja se edellytti täydellistä henkilökohtaista sitoutumista. Suosittelen koulutusta piirimme 

lioneille, koska se antaa johtamisvalmiuksia myös työelämään.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alli-koulutus meneillään. Kuvassa keskellä Harri Ala-Kulju. Kuva Jaakko Passinen 
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Alli-koulutukseen osallistujat 

Anna-Liisa Laurila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eturivissä LCI Staff and Faculty: Manager Kathryn H Ryan Lions Clubs International, Seminars and Institutes, 

PCC Hilde Straumsheim Nordic Area,PDG Eeva Suomenaro kouluttaja, PID Bruno Ahlqvist kouluttaja, Sorana 

Rotta,  PID Harri Ala-Kulju kouluttaja, PDG Antonio Galliano European Area kouluttaja. 

English classroom: Hanze Bakker Netherlands, Jan Pieter Bal Netherlands, Clive Barwell England, Lesley J 

Chudley England, Carla Cifola Italy, Marc Cosyns Belgium, Dick W Diekhuis Netherlands, Marko Gospodjinacki 

Slovenia, Alexandru G Grogorovici Romania, Monita SC Hung England, Kåre Jensen Denmark, Erkki J 

Kämäräinen Finland, Orhan T Karacay Turkey, Peter Koleszar Hungary, Miriam Krupkin Israel, Luigi Mirone 

Italy, Smaragdi Parisidou Greece, Mihajlo Shirgoski Makedonia, Ineke Sleutel Netherlands, Serannur Sorguc 

Turkey, Jens Aksel Thomsen Denmark, Wolfgang Tiersch Germany, Signe Viilop Estonia, Monique M 

Wijnhoven Netherlands, Helmut Zander Germany. 

Finnish classroom: Timo Auranen, Anne-Maarit Bärlund, Leena Boren, Ari Brunni, Pirjo Jäntti, Hannu Kuitunen, 

Kaarina Laine, Reijo Lantto, Anna-Liisa Laurila(F-piiri), Eino Majava, Tapio Mäkelä, Aki Naukkarinen, Jari 

Paksuniemi, Jaakko Passinen(F-piiri), Risto Paukku, Jukka-Pekka Pietilä, Hilve Reijonen, Hannu Saarnilehto, 

Peekka Särkkä, Olavi Tapaninen, Päivi Torkkeli, Marko Uusitalo, Tuula Väätäinen, Ismo Viinikainen, Jami Virta, 

Sirkka-Liisa Voutilainen. 

Swedish classroom: Alf-Göran Andersson Sweden, Veli-Matti Andersson Finland, Tor-Erik Bäckström Finland, 

Per Blomstrand Sweden, Jarkko Enqvist Sweden, Björn Hagerstrande Finland, Bjarne Hald Sweden, Jarle 

Kirkeberg Norway, Svein Lie Norway, Ahle Lind Sweden, Lena Nyquist Sweden, Britta Olsson Sweden, Bo 

Pehrsson Sweden, Elisabet Rosel Sweden, Stefan Soos Norway, Jonny Steindal Norway, Lillemor Thimour 

Sweden, Thord Wilhelmsson Sweden. 
  

Alli-koulutukseen osallistujat. Kuva Jarmo Rastas 
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PIIRIN KLUBIT 
 

 Uusia jäseniä LC Seinäjoki/Aalto klubiin 
Sirpa Nurmela 

Uusina jäseninä Ritva Poikolainen ja Arja Kanto antoivat juhallisuudessa  lion lupauksensa. Tilaisuus oli 

juhlallinen ja lämminhenkinen.  

 Uuden jäsenen puheenvuoro: autetusta  auttajaksi 

 

Olen Arja Kanto Ilmajoelta Etelä-Pohjanmaalta. Nyt 

lokakuussa 2015 olen lupautunut lion LC Seinäjoki/ Aallon 

jäseneksi . Leijonatoimintaan mukaan lähteminen oli 

minulle itsestään selvyys kun sitä minulta kummini kysyi.  

Itsestään selvyyden päätökseen antoi  se, että  tiedän tämän 

toiminnan kohdistavan  apunsa oman alueen ihmisten  

hyvinvointiin.  Omaan kokemukseni pohjalta  tiedän mikä 

merkitys taloudellisella avulla on kun sitä kipeästi tarvitsee. 

Muutama vuosi sitten  LC Seinäjoki /Aalto tarjosi apuaan 

lahjoituksen muodossa yhdistykselle, jossa toimin 

kolmannen sektorin vapaaehtoistyössä huumeidenkäyttäjien 

ja heidän läheistensä tukena.  

 

Tilanne yhdistyksessä oli juuri silloin taloudellisesti erittäin 

haasteellinen ja toiminnan jatkuminen  vaakalaudalla. 

Uhkakuvana oli että olisimme joutuneet jättämään aktiiviset tuen piirissä olevat nuoret aikuiset ilman 

tukihenkilöitä. Saamamme tuki auttoi yhdistystä jatkamaan toimintaa ja auttamaan kohderyhmämme tuettavia . 

Tuen turvin meillä oli mahdollisuus saatella tuettavamme julkisen järjestelmän hoitoprosesseihin  kuntoutumaan ja 

sieltä edelleen  oman arkielämänsä  hallintaan kohdennetuin avohuollon tukitoimin. Sydän täynnä kiitollisuutta 

haluan nyt omalta osaltani   tehdä parhaani,  että LC Seinäjoki/ Aallolla on jatkossakin mahdollisuus tarjota apua 

sitä tarvitseville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presidentti ja kummi ottavat vastaan jäsenlupausta 

Arja Kannolta. Kuva Kirsi Ijäs-Lähteenmäki 

Kummi Riitta kiinnittää leijonamerkkiä Ritvan 

rintaan. Kuva Kirsi Ijäs-Lähteenmäki 

 

Edessä vasemmalla Ritva Poikolainen ja oikealla 

Arja Kanto. Takana vasemmalla  Ritvan kummi 

Riitta Iso-Koivisto, keskellä Arjan kummi 

presidentti Sirpa Nurmela ja oikealla 

pastpresidentti Seija Kivelä. Kuva Kirsi Ijäs-

Lähteenmäki 
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 LC Isojoki vaalii rakennusperinnettä 
Timo Herrala 

Isojoen kirkonkylässä sijaitseva yhteistalon varastorakennus sai vuosikymmeniä seistä ajan hampaan 

nakerrettavana. Itse yhteistalo tuhoutui tulipalossa jo 1962, ja pihapiirin rakennuksista ainoastaan aittamallinen 

varasto sinnitteli vielä männikön suojissa. Maalipinta tosin hilseili, seinät jäkälöityivät ja tiilikatto keräsi kariketta 

sammalmaton kasvualustaksi. Monet 

ohikulkijat tuskin kiinnittivät enää 

huomiota tuohon kauhtuneeseen 

pytinkiin. Nyt 95-vuotias 

varastorakennus huomataan. Monien 

vaiheiden ja usealta taholta esitettyjen 

toiveiden jälkeen LC Isojoki ryhtyi 

käytännön toimiin syyskuussa 2014. 

Ensin irrotettiin, puhdistettiin ja 

maalattiin kattotiilet, jotka aseteltiin 

huolellisesti takaisin katolle. Kesällä 

2015 harjattiin irtomaali seinistä, 

keitettiin 150 litraa punamultamaalia 

ja hankittiin valkoista väritystä 

nurkkalautoihin. Maalit sudittiin 

seiniin talkoohengen siivittämällä 

tarmolla. Loput punamaalit myytiin 

eteenpäin. Rakennus- ja 

kökkäperinteen lisäksi vaalittiin 

hieman myös paikallista 

talkoojuomaperinnettä - olihan 

presidenttinämme tuolloin 

sahdinvalmistuksen kaksinkertainen 

Suomenmestari Hannu Väliviita. 

 

 

 LC Kauhajoki/Aron aurauskeppi-aktiviteetti 
Ari Korpela 

LC Kauhajoki/Aro aloitti kauden aurauskeppi-aktiviteetilla Kauhajoen kaupungille. Kunnioitettava määrä, 5000 

kpl keppejä saatiin taas kokoon. 

 
 

 

  

Kuvassa Kauhajoen kaupungin keskusvaraston hoitaja 

Pirjo Haahka yhdessä Ari Korpelan kanssa 
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 Suunnistuksen Lions/Rotary SM-kilpailut  
Reino Niskanen LC Lapua/Simpsiö 

LC Espoo/Keskus järjesti perjantaina 28.8.2015 SM-suunnistuskilpailut Lions-veljille ja Rotareille Kauniaisten 

ulkoilualueella. Sää oli tapahtumaan mitä parhain, sillä kesän helteet olivat ohi ja sadekin oli tauonnut sopivasti 

muutamaa tuntia ennen kilpailun alkua. Kilpailumaastoksi oli valittu hyvin haastava metsäalue, jossa lukuisat 

risteävät polut, laajat sekalaiset kivikot sekä huomattavat jyrkänteet takasivat sen, että jyvät erottuvat akanoista. 

 

Tämän vuoden tapahtumassa edustin F-piirin leijonia yksin, ja kaikkineen nämä olivat minulle henkilökohtaisesti 

neljännet Lions SM-suunnistuskisat. Olin valmistautunut kilpailuihin huolella käymällä kahdesti viikossa koko 

kesän ajan Iltarasteilla harjoittelemassa. Harjoittelu tuottikin tuloksia, sillä kotiin tuomisiksi tuli kultamitali H 70 -

sarjassa. 

 

Seuraavat suunnistuksen Lions / Rotary SM-kisat juostaan ensi vuoden syyskuussa Ilmajoella. Laittakaahan 

kalentereihinne jo nyt, jotta saamme hyvän edustuksen omasta piiristämme tapahtumaan. 

 

  

Kovassa menossa lasitkin huurtuvat 

Jälkipeliä 
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 Aktiivinen LC Nurmo/Valakiat 
Kerttu Veikkola 

LC Nurmo/Valakiat kasvatti 

jäsenistöään kahdella uudella 

jäsenellä. Uusia jäseniä 

tarvitaankin, koska klubi on 

hyvin aktiivinen järjestäen 

erilaista toimintaa ja ajanvietettä 

ikääntyville, avustaen 

kummilapsia kotimaassa ja 

ulkomailla, järjestämällä 

myyjäisiä ja keräämällä varoja 

hyvätekeväisyyteen talkootyöllä.  

 

Kuvassa vasemmalta 

piirikuvernööri Timo Sysilampi, 

joka otti uusien leijonajäsenien 

lupaukset vastaan, klubin 

presidentti Pirjo Isomäki, uusi 

jäsen Pirjo Penttilä, kummi 

Kerttu Veikkola, uusi jäsen 

Pirkko Kujala, kummi Hannele 

Peltola. 

 

 Omaishoitajien tapahtumapäivä 
Raimo Rajala 

LC-Nurmo järjesti ESS Autotalon kanssa yhteistyössä nurmolaisille omaishoitajille talvirenkaiden 

vaihtoaktiviteetin 24.10.2015. ESS Autotalon ammattitaitoiset huoltomiehet Lion Ari Harjun johdolla hoitivat 

vaihtotyöt ja Lion-veljet toimivat aputyövoimana ja tarjosivat grillimakkaaa paikalla olijoille. Oheistapahtumana 

mitattiin myös verenpaineita ja kuultiin haitarimusiikkia. 

 

Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä lähimmäistensä hyväksi. Työ on pyyteetöntä, usein raskasta ja päivästä jopa 

yöstä toiseen toistuvaa. Omaishoitajien työtä voidaan arvioida myös taloudellisesta näkökulmasta. Omaishoito 

säästää yhteiskunnan varoja muun kotihoidon kehittämiseen. 

 

Kauniissa säässä suoritettu tapahtuma todettiin erittäin onnistuneeksi ja renkaiden vaihtoon saapuneet 

omaishoitajat kiittelivat vuolaasti näin järjestettyä palvelusta. 
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 Rauhaa, vain rauhaa 
Matti Heikkilä 

LC Seinäjoki/Törnävä järjestää 5.12.2015 klo 17 Törnävän kirkossa jouluisen konsertin. Konsertissa esiintyvät 

Sanni Aho-Mantila, Jonna Pirttikoski-Helanen ja Sorja. Sanni Aho-Mantila käy Marttilan koulun musiikkiluokkaa. 

Hän on Tangojuniori-kisan 2015 finalisti ja Nuori Tähti -kisan 

semifinalisti. Jonna Pirttijoki-Helanen konsertoi laulaen ja 

harmonikkaa soittaen. Hän esiintyy solistina ja erilaisissa 

kokoonpanoissa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Jonna on 

niittänyt menestystä harmonikkakilpailuissa, mm. Kultainen 

harmonikka -kilpailun voiton vuonna 2005 sekä useita 

kärkisijoja muissa kilpailuissa. Hän liikkuu musiikkikentällä 

vapaasti soittaen, laulaen, opettaen, säveltäen ja sovittaen. 

 

Sorja tunnetaan moniulotteisena ja moni-ilmeisenä 

naiskuorona, jonka sointi ja esiintyminen on ilahduttanut 

kuulijoita jo viisi vuotta. Kuoroa johtaa Pirjo Kotkaniemi. 

Sorjan ensilevy Tahdon joulun julkaistiin jouluna 2014. Sorja 

voitti keväällä 2012 jaetun ensimmäisen sijan 

Viihdekuoroliiton järjestämissä kuorokilpailuissa Kaarinassa. 

Keväällä 2015 kuoro esiintyi menestyksekkäästi Suomen 

Naiskuoroliiton 70-vuotisjuhla-vuoden kuorokatselmuksessa 

Lahdessa.  

 

Sanni esittää Pienen Enkelin ja Varpusen Jouluaamuna.  Jonna 

Pirttijoki-Helanen esittää: Me Käymme Joulun Viettohon, 

Joululaulun, Livre de Noels ja Suite Gothique. Sorja esittää 

mm. Mökit Nukkuu Lumiset, Rauhaa, Vain Rauhaa, 

Hiljaisuus, Joulun Neiet ja Taivas Sylissäin. Konsertin tuotto 

käytetään nuorisotyöhön.  

 
 VAASAN JAAKKOO 
Antti Sarho  

aasan Jaakoon pakinoita on nyt luettuina suuria määriä cd-levylle, lukijana on ollut prof. Jukka 

Kemppinen joka taitaa kauhavalaislähtöisenä Etelä-Pohjanmaan murteen. Ensimmäiset paukahrokset 

julkaistaan tupla cd-levynä lähiaikoina.  

Lions Club Kauhava/Helahoito on saanut tehtäväkseen hoitaa cd-levyjen levityksen.  

Kuulijakunta joka pakinat parhaiten tuntee ja muistaa on 20 - 40-luvuilla syntyneet 

joista useat ovat hoitokodeissa ja muissa laitoksissa.  Tällaisiin lyhyisiin (3 - 10 min) 

juttuihin on tarvetta hoitopaikoissa ja kun pakinat ovat vielä hauskoja juttuja  

omalla murteella niin uskomme, että vastaanotto on riemukasta ja antaa arkeen paljon 

piristystä ja iloa. 

  

Tulemme kääntymään piirimme klubien puoleen jakelun toteuttamiseksi.  Ajatushan on, 

että Helahoito myy äänitteet pientä korvausta vastaan klubeille jotka käyvät ne median 

läsnäollessa luovuttamassa.  

  

Järjestömme saa tempauksella positiivista huomiota yleisön keskuudessa ja 

palveluajatuksemme “We Serve – Me palvelemme” toteutuu konkreettisesti.   

  

  

V 
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 Liisat juhlamatkalla Nizzassa 
Raija Lehto 

Parikymmentä LC Jalasjärvi Liisat -klubin jäsentä otti pitkänä vappuviikonloppuna varaslähdön kesään. 

Lensimme Nizzaan juhlimaan 15-vuotiasta klubiamme ja presidenttimme Anun 50-vuotissyntymäpäivää. 

 

Matka oli todellinen valmismatka 

lion Maijun hoitaessa järjestelyt 

kotona ja Nizzassa. Nautimme 

juhlaillallisen eksoottisessa Pikku-

Afrikassa ja teimme 

kokopäiväretken viinitilan kautta 

Monacoon. Muuten pienemmissä 

porukoissa nautimme Välimeren 

keväästä, yhdessäolosta, 

museoista ja kaupoista. 

 

Klubimme 22 perustajajäsenestä 

mukana toiminnassa on edelleen 

15, ja 28 jäsenen joukkoomme 

olemme saaneet myös nuoria: 

viime kaudella kaksi Liisaa oli 

äitiyslomalla! Suosituin ja 

tuottavin aktiviteetti on vuodesta 

toiseen ollut Lucia-tapahtuma: 

toistakymmentä tyttöä pyrkii 

Lucia-neidoksi, Lucian päivän 

kiertuetta toivotaan moneen 

paikkaan ja äänestyslipukkeita 

myydään parituhatta. 

 

Uutena aktiviteettina kudoimme viime kaudella kaikille tänä vuonna syntyneille, viimeisille, jalasjärvisille 

vauvasukat; ensi vuonna olemme jo osa Kurikkaa. 

 

Nizzan matka oli kuudes yhdessä tekemämme matka. Talven, usein kiireisten, kokousten vastapainona voimme 

näillä matkoilla rauhassa tutustua toisiimme, viihtyä yhdessä, pohtia klubimme asioita, ja usein näillä matkoilla on 

myös löytynyt uusia ideoita toimintaan. 

 

 

 

 

  

Liisoja klubin 15-vuotisjuhlamatkalla. Kuva Hilkka Laurila 
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 LC Seinäjoki/Aallon toimintaa 
Sirpa Nurmela 

Seinäjoen Marttilankoulun musiikkiluokka 4C lauloi Nenäpäivänä Torikeskuksessa ja me leijonat hoidimme 

lipaskeräystä.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC Seinäjoki/Aalto on mukana 12.-13.12.2015 joulumyyjäisissä Seinäjoen torikeskuksessa II kerroksessa. Luvassa 

on upeita arpapalkintoja yms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

II- piirikuvernööri Jaakko Passinen luovuttaa 15-

vuotisansiomerkin Satu Seppälälle LC Seinäjoki/Aallon 

marraskuun kuukausikokouksessa. Kuva Kirsi Ijäs-

Lähteenmäki 

Kasperi Leikkitoiminta - vanhempi - lapsi -toiminta  

"LEIKKIKODILLA" 10.3. , ja 17.3. Kuva Arja Kanto 
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 Uuden jäsenen puheenvuoro 
Ritva Poikolainen 

len Ritva Marita Poikolainen, Viipurissa syntynyt evakkolikka. LC Seinäjoki/Aallon toimintaan minut 

kutsui ystäväni. Toiminnasta olin kyllä kuullut jo vuosikymmeniä sitten, joten päätös liittymisestä oli 

helppo. Elämäni aikana olen tavannut paljon erilaisia ihmisiä ja jo pienestä pitäen toisten auttaminen on 

ollut osa arkipäivää. Harrastuksiani ovat olleet kirjallisuus, kuorolaulu, kirjoittaminen, posliini- ja öljyvärimaalaus, 

keramiikka ym.  

Yhdistys- ja järjestötoiminta on tuttua. Työelämän ja harrastusten kautta olen oppinut monenlaisia taitoja, myös 

ulkomaalaisten. Ohjenuorana on aina ollut: kuuntele, näe, kosketa, toimi.  

Toivon voivani ylpeänä uutena jäsenenä auttaa LC Seinäjoki/Aallon naisia toteuttamaan käytännössä aatetta, joka 

pyyteettömästi auttaa yhteiskuntamme eri osa-alueilla. Oheisen kirjoittamani runon myötä toivotan kaikille 

jäsenille iloista ja toimeliasta kuluvaa toimintavuotta! 

 

Sinä olet elämä itse 

 

Sinä olet maa, 

syntynyt elämän kasvualustaksi. 

Sinun sisälläsi asuu elämän siemen, 

joka itää ja kasvaa, 

hehkuu hetken väriloistossaan. 

Olet välillä keidas, välillä erämaa 

imien elämää kuin vettä, 

juottaen toista elämänjanoista. 

Niin – maa sinä olet. 

 

Sinä olet vesi, 

syntynyt virtaavaksi voimaksi. 

Sitkeällä työlläsi 

kaivat uoman läpi kallioiden, 

elämän esteiden. 

Syöksyt putouksena, kohiset koskena 

yli arjen ahdingon 

muuttaen surut ilosta solisevaksi puroksi. 

Työsi jälkeen lepäät hiljaisena suvantona 

keinuttaen maan helmoja. 

Niin – vesi sinä olet. 

 

Sinä olet tuli, 

syntynyt maan sisällä. 

Rakkaudennälkäsi humisee 

tuhatasteisina tulivuorenlieskoina. 

Ahnehdit kaikkea 

mitä elämällä on pöydässään tarjolla. 

Joskus palat tasaisesti, 

valaiset pimeyttä, lämmität viluisia, 

hehkut hellyyden hiilloksena. 

Toisinaan raivoat 

polttaen hetkessä poroksi kaiken. 

Vaan jäljelle jäänyt tuhka ravitsee maata 

tulisella rakkaudella. 

Niin – tuli sinä olet. 

 

 

 

Sinä olet ilma, 

syntynyt tähtien pihoissa, 

jota aurinkotuuli ohjaa kohti maata ja vettä, 

kohti elämän alkua – virtaavaa vettä. 

Sinun tahtosi ja ymmärryksesi 

on elämän voima, 

ja sielu sinun sydämessäsi, 

jolla ohjaat vettä ja tulta. 

Sinä työnnät juuresi maahan ja kasvat 

täyteen mittaasi. 

Niin – ilma sinä olet. 

 

 

Näin sykkii sinussa ja vierelläsi 

kaikki mitä tarvitset – 

juuri sinä olet elämä itse! 

 

Ritva Poikolainen 

 

O 
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 LC Alajärvi/Aallottarien tehokampanja 
Tiina Haavisto 

Lions Club Alajärven Aallottaret päätti järjestää tänä vuonna Super perjantai -illan. Aktiviteetteina 

oli valtakunnallinen Nenäpäiväkeräys, Tori-ilta ja Lahja lapselle ja nuorelle Joulupuu kampanjan 

aloitus. 

Perjantaina 6.11. kolmen tunnin ajan innokkaat aallottaret olivat lippaineen Alajärven Halpa-Hallin,                      

K-Supermarketin ja S-Makretin edessä nenäpäiväkeräystä toteuttaen. Iloiset ilmeet ja punaiset nenät hupsutellen 

lippaisiin ropisi mukavasti rahaa yli 700 euroa valtakunnalliseen nenäpäiväkeräykseen tilitettäväksi. Tänäkin 

vuonna Suomen Lions-liitto on Nenäpäivän pääyhteistyökumppani. Nenäpäivä 2015 hankkii varoja lasten 

auttamiseen Afrikassa, Etelä-Aasiassa sekä Väli- ja Etelä-Amerikassa. Keräystuotto käytetään lasten koulutukseen, 

perheiden ja yhteisöjen vahvistamiseen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Nenäpäivän varoilla tuetaan 

myös Nenäpäivä-säätiön brittiläisen yhteistyökumppanin Comic Reliefin kautta HIV- ja aids-työtä Afrikassa. 

 

K-supermarketin aulassa oli toripöytä pullollaan niin suolaisia kuin makeitakin levionnaisia. Sekä pika-arpajaiset 

hyvine palkintoineen. Kaikkia levionnaiset saatiin myytyä sekä arpapalkinnot saivat onnelliset omistajat. 

Toripödän tuotto lahjoitetaan myöhemmin paikkakuntamme hyväksi. K-Supermaketin aulaan pystytettiin illan 

aikana Joulupuu Lahja lapselle ja nuorelle-tempaus, jonka tarkoituksena on kerätä pieniä joululahjapaketteja 

paikallisille lapsille ja nuorille. Joululahjapaketit jaetaan Järvi-Pohjanmaan Perusturvan Alajärven toimipisteen 

kautta juuri niille, jotka niitä eniten tarvitsevat ja kaipaavat. 6.11.-5.12.2015 välisen ajan joulukuusi, on koristelu 

nauhoin ja pienin lapuin, joissa lukee joko tyttö tai poika sekä ikä väliltä alle 1 – 17 vuotta (esim. tyttö 10-v, poika 

alle 1–v).  

 

Jos tahdot osallistua tempaukseen ja tuottaa hyvää mieltä alueemme lapsille ja nuorille, voit ottaa joulukuusesta 

mieleisesi lapun ja valmistaa joulupaketin kyseiselle lapselle tai nuorelle. Lahjan rahallisen arvon toivotaan 

olevan noin 20 euroa. Toimita lahjapaketti 6.11-5.12.2015 välisenä aikana Alajärven Seppälään, Aaltomariin tai 

K-Supermarketin postipisteeseen. Mahdollistetaan yhdessä hyvä joulumieli paikallisille lapsille ja nuorille! 

 

Lisäksi talven aikana järjestetään jo perinteeksi muodostunut sankokampanja. Paikallisissa kaupoissa myydään 

valmiiksi täytettyjä hiekoitussankoja talven liukkaita varten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presidenttimme Sari Heikkilä aloitti 

iloisena Nenäpäiväkeräyksen 

Joulupuumme vierellä. 
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 Halloween-tapahtuma 
Maria Pohjanvirta  

LC Kauhava Ilmatar on järjestänyt jo 13 vuoden ajan Halloween-tapahtuman lapsille ja lapsenmielisille. 

Tapahtuman tuotto lahjoitetaan pääasiassa paikallisen nuorisotyön hyväksi, muitakin avustuskohteita on toki 

vuosien varrella ollut.  

 

Tapahtuma rakennettiin tänäkin vuonna Kauhavan Nuorisoseuran tiloihin. Isosta salista löytyy ongintaa, 

yllätyspusseja, mörönheittoa, mörkötunneli, mörköjumppaa, ja tulevaisuuteenkin voi kurkistaa ennustajaeukon 

teltassa. Salissa on myös pieni kahvio, jossa voi nautiskella nisukaffeet tai  -teet. Vuosittainen kävijämäärä 

tapahtumassa on  noin 700-900.  

 

 

 

  

Yllätyspusseja täyttämässä Inkeri Huhtala ja Riitta 

Isokangas. 

Ja tässä pussit valmiina myytäväksi. 

Ennustajaeukon teltassa on tunnelmaa. 

Mörkötunneliin pääsee pelkäämään pientä 

maksua vastaan. Vahteina velhot Riitta Hautala 

ja Liisa Kovanen. 
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 LC Laihia/Helmin Charter Night 31.10. 
Olli Linjala 

Toukokuussa perustettu LC Laihia/Helmi koostuu nuorista ja erittäin nuorekkaista naisista. Kesästä huolimatta on 

jo kerinnyt olemaan jopa pari aktiviteettia. Tällä ikäjakaumalla ja sukupuolella haluttiin kumota se iskostunut 

asenne, että nuorilla ei ole aikaa!!! On lapsia, työtä sekä muita menoja ja kiireitä. Kutsutuista ainoastaan pari 

kieltäytyi, em. syistä johtuen, lähtemästä perustamaan klubia. Kaikki kuitenkin jättivät portin avoimeksi 

myöhempään ajankohtaan. 

 

Charter Night yllätti. Vieraita eri klubeista oli saman verran kuin Helmiä puolisoineen. Kaikki tahot klubeista, 

piirihallitukseen ja Lions-liittoon oli edustettuna. Lions-liiton Puheenjohtaja Jari Rytkönen puolisoineen, 

kansainvälisen tuulahduksen toi Markus Flaaming, kansainvälisen hallituksen jäsen ja Lions-liiton toimistoa edusti 

järjestösihteeri Susanna Gustafsson. 

Tämä vieraiden arvostus ja heidän kokemuksensa on arvokas Helmien myönteisen leijona-asenteen 

rakennuspalikka. Se tulee kantamaan ja näkymään toiminnassa vielä pitkään. LC Laihia/Helmin kummiklubi on 

LC Vaasa/Meri, kummi Olli Linjala sekä opasleijona, kokenut Risto Soini. 

 

 
Edessä oikealla LC Laihia/Helmi-klubin ensimmäinen presidentti Jaana Kankaanpää. Kuva Olli Linjala 
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 LC Ylihärmä ohjelmoi Hyvän päivää 
Simo Perämäki 

Lions Club Ylihärmä tervehti ilolla aloitetta järjestää kotipaikkakunnalleen Hyvän päivän tilaisuuksia. Lokakuussa 

järjestettiin Härmän kylpylän Areenassa polkuautotapahtuma esikoulu- ja alakouluikäisille. Innokkaita polkijoita 

saapui tilaisuuteen lähes sata. Härmän kylpylän hankkimat parikymmentä eri kokoista polkuautoa olivat ahkerassa 

käytössä. Vaikka tapahtuma ei ollut kilpailu, halukkailla oli mahdollisuus polkea Areenan ratakierros 

”kellotettuna”. Osallistujat jaettiin iän perusteella neljään ryhmään. Tapahtuman vastaavana johtajana hääri sekä 

Härmän kylpylän että Lions Club Ylihärmän puolesta leijonaveli Heikki Puhto. Lady Kaarina Puhto vastasi 

Areenan voimistelusalissa liikuntatapahtumasta, jossa lapset saivat vapaasti valita useista eri liikuntamuodoista. 

Järjestyksen valvonnasta ja lasten turvallisuudesta pitivät huolen klubiveljet. Osallistujille tarjottiin mehua ja 

piparkakkuja. LC- Ylihärmä järjesti Hyvän päivän tilaisuuden myös Ylihärmän yhteiskoulussa, missä 

luontokuvaaja Benjam Pöntinen kertoi koulun oppilaille ja opettajille luonnon ihmeistä kuvin ja sanoin. 

 

Päivälliset isänpäivänä 

Lions Club Ylihärmän ladyt järjestivät isänpäivänä päivälliset Ylihärmän seurakuntatalossa. Tapahtumalla on 

pitkät perinteet jo kahden vuosikymmenen ajalta. Viime vuosina myös veljet ovat autelleet ahkerasti ladyja 

järjestelyissä. Tämän syksyn päivällisille osallistui yli 300 vierasta. Tuotto lahjoitetaan jälleen lyhentämättömänä 

oman paikkakunnan hyväksi. Leijonien isänpäivälliset on Ylihärmässä koettu vuosittain arvostettuna ja suosittuna 

tapahtumana. 

 

Vanhemman väen joulujuhla 

Ylihärmän kappeliseurakunnan järjestämään vanhemman väen joulujuhlaan osallistuttiin tarjoamalla halukkaille 

kyyditystä. Klubiveljet osallistuivat juhlassa myös joulupuuron tarjoiluun. Veljien ja ladyjen yhteinen lauluryhmä 

esiintyi. Seurakunnan ja klubin yhteistyöllä juhlan rakentamiseksi on jo 30 :n vuoden perinteet. 

Ylihärmän ladyt käyvät jo neljättä vuotta tervehdyskäynneillä Pienkoti Sointulassa. He esittävät vanhuksille 

viihteellistä ohjelmaa ja järjestävät tuolijumppaa. Joulukuussa ladyt ovat käyneet leipomassa piparkakkuja yhdessä 

Sointulan asukkaiden kanssa.   

  

Eräs luonnon ihmeistä. Kuva Benjam Pöntinen 
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  Ystävyysklubi 13.11.2015 
Lasse Reinman LC Vähäkyrö, Pauli Hanhikoski LC Evijärvi 

 

LC Vähänkyrön/LC Evijärven ystävyysklubin perustaminen klubien välillä on hieno ja kauas tulevaisuuteen 

luotsaava asia. 

 

Ystävyys Vähänkyrön klubilla on ollut Evijärvelle jo vuodesta 1962. Vähänkyrön Lions Clubin yhteys Evijärvelle 

alkoiVähänkyrön klubin järjestämästä aktiviteetistä eli koskenlaskukilpailuista 6.5.1962. Tämä oli klubimme 

toinen iso aktiviteetti keväällä 1962. Se oli epäonninen Vähänkyrön Lions Clubille mutta ennen kaikkea 

evijärveläiselle Hanhikosken perheelle. Onni Hanhikosken lasku Hiirikosken kuohuissa oli hänen viimeinen 

laskunsa, hän menehtyi kosken pyörteisiin. Helmi-vaimo jäi ilman aviopuolisoa ja perheen huoltajaa, alaikäiset 

pojat Pentti 6 vuotta, Pauli 4 vuotta ja Timo 8 kuukautta jäivät ilman isää. LC Vähänkyrön veljillä alkoi surutyö ja 

huolenpito perheestä sekä henkisesti että taloudellisesti. Yhteydet ovat olleet molemmin puolin tiiviit ja 

sydämelliset koko näiden vuosikymmenten ajan. Alkuaikoina klubiveljet kävivät Evijärvellä Hanhikoskella 

tapaamassa Helmi-äitiä ja poikia 3-4 kertaa vuodessa aina poikien aikuiseksi tuloon saakka. Eivätkä yhteydet 

vieläkään ole katkenneet, kuulumiset vaihdetaan aina kun nähdään. 

 

Erittäin kiitollinen Lions Club-Vähäkyrö on Suomen Lions Liitolle ja niille 86 klubille, jotka myös ottivat 

taloudellista vastuuta Hanhikosken perheen tukemisessa. Klubitoimintaa parhaimmillaan! 

 

Maaliskuussa 2012 Hankikosken pojat ehdottivat klubillemme, josko laitettaisiin heidän isänsä muistolle 

muistokivi Vähäänkyröön Hiirikosken partaalle. LC-Vähäkyrö teki sopimuksen muistokiven paikaksi Hiirikosken 

Energia Oy:n kanssa, sekä kustansi ja pystytti kiven. Hanhikoskien perheet kustansivat muistolaatan 

kaiverruksineen. Julkistamistilaisuus pidettiin 6.5.2012 eli murheellisen tapahtuman 50-vuotispäivänä. Tilaisuus 

aloitettiin Jumalanpalveluksella Vähänkyrön kirkossa, jossa Jumalanpalevuksen toimitti kirkkoherra lion Petri 

Hautala. Kirkosta siirrtyttiin patsaan paljastukseen Hiirikosken partaalle ja sen jälkeen yhteiseen muistelohetkeen 

LC-Kruutarin talolle. Tilaisuudessa oli runsaasti Hanhikosken perheenjäseniä, sukulaisia sekä molempien klubien 

edustajia. Tämän jälkeen oli taas hedelmällistä jatkaa yhteistä ystävyyttä. 

 

  

Ystävyysklubin perustaminen Evijärvellä, 

vasemmalla LC Vähänkyrön presidentti Mikael 

Hellbom oikealla LC Evijärven presidentti Kari 

Kultalahti. 

Onni Hanhikosken muistokiven paljastustilaisuus 

Vähässäkyrössä 6.5.2012, edessä Hanhikosken pojat. 

Tämä on kauden 2015-2016 paras juttu. Juttu on lyhyt, looginen, naseva ja huolellisesti kirjoitettu. 
Aktiivisen klubin aktiviteetti johti tragediaan, mutta perheenpään menehtyminen ei katkeroittanut 
perhettä. Perheen poika liittyi myöhemmin itsekin leijoniin. Lions-liike ei hylännyt traagisen 
onnettomuuden kohdannutta perhettä, vaan yhteydet ovat säilyneet vuosikymmenten ajan. Leijonahenki 
on tavoitettu. 
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 LC Seinäjoki/Aalto taiteen asialla 
Sirpa Nurmela 

LC Seinäjoki/Aalto järjesti suuret myyjäiset Torikeskuksessa 12. ja 13.12.2015. Piirikuvernöörikin oli paikalla 

todistamassa arvonnan pääpalkintoina olleita arvokkaita tauluja, joiden omistajaksi pääsi joka kolmas arvan 

lunastanut. Klubin jäsenet kävivät tervehtimässä perustajajäsentään, taiteilija Saara-Liisa Perää hänen kotonaan ja 

he veivät lahjaksi mm. Lions-vuosikirjan. Saara-Liisa oli ensin tokaissut miehelleen Heikille:"mitä ne ny tänne 

tuloo". Klubilaiset saivat ystävällisen kutsun maanantaille 14.12. klo 17.00.  LC Seinäjoki/Aaallon edustajat saivat 

kuulla upean esityksen taiteilijan töistä ja erityisesti hänen ikonimaalauksistaan. Kun olimme lähdössä Saara-Liisa 

asetti kätensä rinnalleen ja sanoi, että tämä oli paras joululahja. 

 

 

 

  

Arja Kanto, Satu Seppälä ja sivussa Anni Ahokas ja 

myyntipöytämme ja taulut taustalla ja ylimmäinen meni. 

Kuva Sirpa Nurmela 
 

Ja taiteilija LC Seinäjoki/Aallon perustajajäsen 

Saara-Liisa Perä. Perustamispäivä oli 

07.11.1988 ja Charter Night 07. 01. 1989. Kuva 

Sirpa Nurmela 

Tässä kuvassa olemme Saara-Liisan kanssa 

kahvipöydässä. Juomme ihanista Saara-Liisan 

maalaamista kahvikupeista Heikin keittämää 

kahvia.Kuvassa taustalla näkyy upeaa taidekokoelmaa. 

Kuva Sirpa Nurmela 

Taidetta. Kuva Kirsi Ijäs-Lähteenmäki 
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 Keilamestaruuskisat  23.11.2015 Seinäjoella 
Antti Pohtola 

Piiri 107-F II-alueen lohko 2  keilamestaruuskisat käytiin Seinäjoen uudella keilahallilla 23.11.2015. 

Kisoihin osallistui lohkon klubeista LC Laihia, LC Vähäkyrö, LC Isokyrö ja LC Ylistaro. 

Osallistujia oli peräti 26 innokasta klubilaista. Osa oli hieman harjoitellut ja muut heittivät taidolla ja tuurilla. 

Keväällä pidettiin samanlaiset kisat samassa hallissa ja nyt jatkettiin perinteitä ja ratkottiin lohkon mestaruus. 

Järjestelyistä vastasivat LC Ylistaro ja LC Vähäkyrö.  

 

Kilpailut käytiin kahdeksalla (8) radalla ja joukkueessa laskettiin kahden parhaan sarjan tulos yhteen. Lisäksi 

parhaan sarjan heittäjän tulos palkittiin. Lisäksi myös henkilökohtaisen kahden sarjan tuloksen heittäjistä kolme 

parasta palkittiin. Kahden tunnin kilpailun jälkeen jaettiin palkinnot ja senjälkeen syötiin tukeva iltapala. 

Joukkuevoitto:    

1.  LC Ylistaro  640 

2.  LC Vähäkyrö 581 

3. LC Isokyrö  554 

4. LC Laihia 548. 

 

Paras sarja:  Hannu Härö  169  LC-Vähäkyrö. 

Henkilökohtaisen kahden sarjan tulokset:   

1. Ahti Ekoluoma 324 LC Ylistaro    

2. Hannu Härö  317   LC-Vähäkyrö 

3. Arto Nortunen  316  LC-Ylistaro 

 

Joukkuevoiton kiertopalkintopytty jaettiin LC-Ylistaron joukkueelle. 

 

  

Lohkon pj. Matti Vaarasto LC Vähäkyrö  luovuttaa pytyn Ahti Ekoluomalle ja Arto 

Nortuselle. Kuva Antti Pohtola 
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 Soppatykki Sampona 
Risto Soini 

LC Vaasa/Meri hankki runsaat parikymmentä vuotta sitten Puollustusvoimain varikolta Vammalasta soppatykin 

mallia -29, siis tykin joka oli sodankäynyt yksilö. Tarkemmin sen palveluksia Talvi- tai Jatkosodassa ei tiedetä, 

mutta LC Vaasa/Meren palveluksessa se osoittautunut varsin tehokkaaksi palvelijaksi ja ”rahasammoksi” vuosien 

varrella. Sen tuomilla tuotoilla klubi on voinut vuosittain jakaa huomattavia avustussummia apua tarvitseville. 

Vuoden 2015 joulukirkossa jaettiin avustuksia yhteensä 3.000 euron edestä. Soppatykki on siis mallia 1929 

kenttäkeitin, jota klubi toiminnassaan käyttää. Järjestöille, yhteisöille ja liikelaitoksille  myydään/toimitetaan 

tilaajan tarvitsema määrä; lohisoppaa, lihakeittoa, hirvisoppaa, hernekeittoa, riisipuuroa tai vaikkapa jouluglögiä. 

Kenttäkeitintä vuokrataan myös  sellaisenaan, eli tilaaja valmistaa tarjottavan tuotteen itse.  Klubi voi myös 

toimittaa tilaajalle tuotteen kokonaispalveluna astioineen ja jakeluineen. 

 

Vuosi 2015 oli soppatykin toiminnassa varsin vilkas. Tykin tuomaa palvelua tarvittiin monissa tilaisuuksissa 

vuoden aikana. Merkittäväksi tulonlähde koitui kesäkuussa, jolloin Vaasassa 13.  kesäkuuta järjestettiin 

Veteraaniautojen kokoontumisajo.  Mukana oli noin 170 autokuntaa, joissa jokaisessa kaksi tai useampi 

matkustaja. Heille järjestettiin aamuruokailut Kasarminkentällä ja lounas Strömsön pihamiljöössä. 

Armeijan kenttäkeitin on varsin käteva laite valmistaa suurellekin joukolle suuhunpantavaa, mutta keitin ei yksin 

riitä, tarvitaan myös tekijöitä. Klubille suorastaan korvaamaton apu on vuosien saatossa  ollut kokkina toiminut 

Maija-Liisa Luopajärvi, jonka rautaisella ammattitaidola ovat valmistuneet monenlaiset keitot. Keitot ja sopat, 

joissa jokaisessa maku on ollut kohdallaan.  Klubin veljet ja ladyt ovat sitten omalla työpanoksellaan olleet 

mukana tapahtumien järjestelyissä. Siika-ja silakkamarkkinat syyskuun ensimmäisellä viikolla, ovat olleet jo 25 

vuoden ajan merkittävä tapahtuma, jossa soppatykki ja sen tarjoama ollut herkullinen siikakeitto on tullut laajalti 

tunnetuksi tuotteeksi. Tänä vuonna soppatykki onkin ollut liikkeellä varsin aktiivisesti. Niinpä runsaassa 

kymmenessä eri tapahtumassa eri puolilla kaupunkia on tarjottu yli kaksituhatta ruoka-annosta 

 

Jotta keittoa voitaisiin jakaa yhdistysten, liikkeiden ja yritysten tapahtumissa, tarvitaan tietysti logistiikkaa ja 

markkinointia. Tässä tehtävässä on pitkään asiokkaasti toiminut lionveli Pekka Siljamäki. Hän on päävastuullisesti 

vastannut soppatykin kuljetuksesta  ja pesuista yms. toki muitakaan veljiä unohtamatta sillä periaatteella, että 

kaikkien työpanosta  tarvitaan aktiviteetin hoitamiseksi. 

 

Soppatykin pitämistä klubin yhtenä tärkeimpänä varojenhankintakeinona helpotti huomattavasti se, kun klubi sai 

hankituksi itselleen muutama vuosi sitten lämpimän autotallin, jossa keitintä ja kaikkia muitakin tarvikkeita 

voidaan säilyttää. Vaikka soppatykki on vm-29 ja sodankäynyt, se on  varsin hyvässä kunnossa. Vain pari kertaa 

siihen on jouduttu tekemään suurempia korjaustoimenpiteitä. Kuten kaikessa Lions-toiminnassa, niin tässäkin 

kaikki tuotto menee lyhentämättömänä hyväntekeväisyyteen, eikä kukaan aktiviteeteissa mukana oleva saa 

minkäänlaisia korvauksia työpanoksestaan. 

  

Maija-Liisa Luopajärvi maustaa lohokeittoa ja Pekka 

Siljamäki seuraa, että kaikki sujuu. Kuva Risto Soini 
Strömsön pihapiirissä tarjottiin veteraaniautoilijoille 

maukasta lohikeittoa LC Vaasa/Meren veljien toimesta. 

Kuva Risto Soini 
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 Kiireinen loppuvuosi Soinin Leijonilla 
Jussi Paarvala 

oppuvuosina LC Soinin toiminta muodostuu kiireiseksi ajaksi perinteisten aktiviteettien suorittamisessa. 

Kesän jälkeen kaadettujen kelopuiden tekemisestä alkanut toiminta päättyy Hyvä Joulumielikeräyksen 

luovuttamiseen Soinin kunnan sosiaalitoimistoon sekä vuoden viimeiseen klubikokoukseen. 

Jätkänkynttilöiden valmistus, myynti ja poltto on kuulunut klubin aktiviteetteihin jo vuosikymmenen ajan. Puut 

saadaan jonkun klubiveljen metsästä, yhdessä ne kaadetaan, kuivataan ja markkinoidaan yrityksille. 

Joulunavauksen aikana ne sitten sytytetään ympäri Soinin taajamaa ja lopuksi siivotaan roskat pois. Tänä vuotena 

uutena aktiviteettinä oli kauralyhteiden valmistus ja niiden myynti. Klubiveljen pellolta kerättiin kauraa ja niistä 

tehtiin kauralyhteitä, jotka sitten myytiin ennen joulua. 

  

Viidettä vuotta toteutettiin klubin oma aktiviteetti, Hyvä Joulumieli -keräys. Paikalliseen kauppaan on pystytetty 

joulukuusi, jossa oli kirjekuoria, joilla voi tehdä rahalahjoituksen soinilaisille lapsiperheille. Kerätyt varat 

luovutettiin Soinin sosiaalitoimiston välityksellä lahjoitettavaksi tarpeessa oleville soinilaisille lapsiperheille. Tänä 

vuonna keräyksen tuotto oli 1400 euroa. 

 

   

L 

Jätkänkynttilän teossa: 

vas. Jouko Välimäki, Seppo 

Saarinen ja Kalevi Laitila. 

Kuva Keijo Hytönen 

Kynttilöitä sytyttämässä: 

vas. Reijo Peura, Taisto 

Pölkki, Lauri Kriikkula, Keijo 

Hytönen ja Kalevi Laitila. 

Kuva Keijo Hytönen 

Kynttilät palavat joulunavauksessa Soinissa. Kuva 

Keijo Hytönen 

Kauralyhteiden teossa: 

vas. Seppo Saarinen, Keijo 

Hytönen, Jouko Välimäki, 

Tomi Tiukkanen ja Kalevi 

Laitila. Kuva Jussi Paarvala 
Hyvä Joulumieli-keräyksen 

luovutus: vas. Jussi Paarvala, 

Teija Takala, Ritva Paarvala 

ja Kalevi Saarinen. Kuva 

Keijo Hytönen 
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 Ylihärmässä torjutaan koulukiusaamista 
Simo Perämäki 

Lions Club Ylihärmä, Lions Ladyt, Ylihärmän Säästöpankki ja Pihkahovisäätiö lähtevät yhdessä torjumaan 

koulukiusaamista. Kiusaamista ennalta ehkäisevä Pandora -projekti Ylihärmän yläkoulussa alkaa keväällä 2016 ja 

kestää ensi vuoden loppuun saakka.  

Lions Club Ylihärmän sihteeri Ari Lepistö kertoo nuorten olevan Lions-toiminnan yksi tärkeä kohderyhmä. 

- Näin ollen avustuksen suuntaaminen koulukiusaamista vastustavaan työhön on luontevaa, Lepistö toteaa. 

 

Pihkahovisäätiön toimitusjohtajan Jan-Erik Hagforsin mukaan säätiön tarkoituksena on kansalaisten hyvinvoinnin 

edistäminen. Hagfors kertookin koulukiusaamista vastustavan työn tukevan nimenomaan tätä toimintaa. 

 

Ylihärmän Säästöpankin aluejohtaja Ari Lepistö painottaa, että säästöpankkiaatteen perusarvona on myös 

toimintaympäristön elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin kehittäminen. 

- Nuorten tasapainoista kasvamista tukeva työ on tärkeällä sijalla myös Ylihärmän Säästöpankin 

avustustoiminnassa, Lepistö toteaa.  

 

Ei Kiusata ry 

Ei Kiusata ry:n Etelä-Pohjanmaan aluevastaava Paula Järvenpää kertoo edustamansa yhdistyksen olevan 

valtakunnallinen, koulukiusaamisen ennalta ehkäisyyn ja hoitoon keskittyvä yhdistys, joka perustettiin vuonna 

2012. Yhdistys järjestää myös vertaistukiryhmiä kiusattujen lasten vanhemmille ja kiusatuille. Yhdistys toimii 

paikallisesti alueryhmittäin, joilla on oma aluevastaava. 

 

Pandora -projekti 

Pandora -projekti on yläkouluille suunnattu monitaiteellinen, kiusaamisen vastainen hanke, joka on läsnä koulun 

arjessa jopa kaksi lukuvuotta. Projektiin sisältyvät kirjoitus-, kuva- ja teatteritaide. Työskentelyssä painotetaan 

yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä.  

Taiteellinen tekeminen koskettaa oppilaita tunne-elämän kautta. Projektin toteuttavat oman alansa kokeneet ja 

koulukiusaamiseen perehtyneet taiteilijat yhteistyössä koulun omien opettajien kanssa. Pilottiprojekti alkoi 

Peräseinäjoen yläkoulussa keväällä 2014 ja päättyi seuraavan vuoden lopussa. Pilottiprojekti sai rahoitusta Taiteen 

edistämiskeskuksen Pohjanmaan rahastosta. Pandora- projektia hallinnoi Ei Kiusata ry. 

                                                                              

 LC Ilmajoki/Ilkka - vastuullinen netinkäyttö 
Raimo Sillanpää 

F-piirin Lions Quest, vastuu on meidän –toimikunnan puheenjohtaja, opettaja Martti Koivumäki on jo vuosia 

kantanut huolta lasten ja nuorten netinkäytöstä. Hän kuuluu LC Ilmajoki/Ilkka –klubiin, joka lahjoitti 180 ”Vastuu 

on meidän” –opaslehtistä Ilmajoen kunnan kolmosluokkalaisille. Ilmajoella on opaslehtistä käsitelty myös 

vanhempainillassa asenteella - sosiaalinen media on ”hyvä renki, mutta huono isäntä”. Vanhemmat ovat 

puolestaan soveltaneet lehtisen sisältöä keskustellessaan asiasta lastensa kanssa.  

Ilmajoki-lehden 21.1.2016 ilmestyneessä numerossa on Tuomo Hämäläisen toimittama juttu ja kuva otsikolla 

”Vastuullinen netinkäyttö vaatii opettelua”. 

 

 LC Kauhajoki/Aron nappulahiihdot 
Ari Korpela 

LC Kauhajoki/Aro on järjestänyt nappulahiihtokisoja Sotkan 

urheilukeskuksessa jo noin 20 vuoden ajan. 

 

Osallistuminen on ilmaista ja kaikki saavat palkinnon. Kuvassa onnellisia 

voittajia ja muita palkinnonsaajia viimeisimmästä kisatapahtumasta, joka 

järjestettiin keskiviikkona 17.2.2016. Iältään 4-16 vuotiaita, tulevia 

olympiavoittajia osallistui kisaan peräti 74. Järjestäjät ja osallistujat olivat 

silminnähden tyytyväisiä.  
Onnellisia palkinnonsaajia. Kuva 

Ari Korpela 
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 Lucia-tapahtuman tuotto jaettiin 
Rauno Yli-Hynnilä 

Viime vuoden syksyllä Kurikan Lions Clubin toimesta järjestetyn Lucia-äänestyksen puhdas tuotto jaettiin Lucia-

ehdokkaiden taustajärjestöille. Jaettavaa tapahtuma tuotti 2.088 euroa ja summa jaettiin järjestöille ehdokkaiden 

saamien äänimäärien perusteella. 

Kuusi neitoa osallistui 

tapahtumaan. He edustivat 

Unicefia, Kurikan 4H:ta, Kurikan 

seurakuntanuoria, Kurikan 

Ratsastajia, Kurikan Ryhdin 

jousiampujia ja saman seuran 

jalkapallojaostoa. 

Tapahtuman puuhalady Irmeli 

Piitulainen esitti kiitokset 

ehdokkaina olleille tytöille, heidän 

vanhemmille ja taustajärjestöille. 

Hän totesi tyttöjen olevan rohkeita, 

kun lähtivät mukaan tähän 

tapahtumaan. Samalla he tekivät 

hyvää työtä niin itselleen kuin 

järjestöilleen. LC-Kurikan toimesta 

on Lucia-äänestystä järjestetty 22 

kertaa. 

 

 Venlasta Kurikan Lucia-neito 
Rauno Yli-Hynnilä 

Kurikan yhteiskoulun yhdeksännen luokan oppilas Venla Kujanpää äänestettiin tämän vuoden Kurikan Lucia-

neidoksi kuuden ehdokkaan joukosta. Ääniä tapahtumassa annettiin kaikkiaan 1140. Näistä Venla sai 317 ääntä. 

Venla edustaa Kurikan Ryhdin jalkapallojaostoa. Äänestyksellä kertyneillä varoilla tuetaan kunkin ehdokkaan 

edustaman järjestön toimintaa. Venla harrastaa jalkapalloa ja käy kuntosalilla. Peruskoulun jälkeen Venlalla on 

tavoitteena tehdä kaksoistutkinto, lukio ja sosiaali- ja terveysala. 

Lucian julkistamistilaisuudessa vietettiin 9.12. illalla, jossa Lucia ei ollut paikalla, sillä hän oli lomalla lapissa. 

Kynttiläkruunu päässään 

Venla esiintyi muiden 

ehdokkaiden kanssa 

seuraavana maanantai-

aamuna Nummen 

päiväkodissa. Siellä 

neitoset esittivät 

perinteisen Lucia-

kuvaelman. Samana 

päivänä heillä oli 

esiintymisiä kouluilla, 

vanhainkodilla ja 

terveyskeskuksessa. 

Kurikassa Lucia- 

tapahtuma on järjestetty jo 

22 kertaa. Järjestelyistä on 

vastannut Kurikan Lions 

Clubin naiset lady Irmeli 

Piitulaisen johdolla. 

    

Vasemmalta: lady Helena Vierimaa, Janni Yli-Vainio, Minna Kivimäki, 

Lucia-neito Venla Kujanpää, Mari Lähdesmäki, Elina Järvinen, Juha 

Lähdesmäki, Maria Huhtanen, Osmo Koivunen, Siiri Kokkarinen, Henna 

Polvi-Lohikoski, Sonja Tikka ja lady Irmeli Piitulainen. Kuva Rauno Yli-

Hynnilä 

Lucia-kuvaelman neitoset esiintyivät Nummen 

päiväkodissa. Kuvassa (vas) Sonja Tikka, Siiri 

Kokkarinen, Elina Järvinen, Venla Kujanpää, Marja 

Huhtanen, Minna Kivimäki. Kuva Rauno Yli-Hynnilä 

Kurikan Lucia-neidoksi 

valittu Venla Kujanpää. 

Kuva Rauno Yli-Hynnilä 
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 Haudoille sytytettiin kynttilät 
Rauno Yli-Hynnilä 

Kuusi  Kurikan leijonaveljeä kiersi tammikuun sunnuntaiaamuna kirpeässä pakkassäässä Kurikan hautausmaalla. 

Siellä he sytyttivät jo perinteisen tavan mukaan 

Lions-viikon alkaessa edesmenneiden  klubiveljien ja 

ladyjen haudoille kynttilät. Hautojen lisäksi kynttilät 

jäivät valaisemaan uurnalehtoa, sankarihauta-aluetta, 

Karjalan kirkkomailla lepäävien muistomerkkiä ja 

menneiden sukupolvien muistomerkkiä. Lähes 54 

vuoden aikana on viimeiseen iltahuutoon kutsuttu 33 

veljeä ja 20 ladya. Hautausmaan kierroksella 

muisteltiin keskuudessamme vaikuttaneita 

klubiveljiä ja ladyja. 

Sankarihaudoilla oli haikea kiitollisuuden tunne 

sankarihaudoissa lepääviä isänmaamme puolustajia 

kohtaan, jotka ovat sodissa taistelleet maamme 

vapauden puolesta . Muisteluja herätti myös sotien 

aikana evakkoon lähteneiden karjalaisten kohtalo.  

Sotien jaloista joutui Karjalan kansa poistumaan 

evakkoon oman maan kotiseudulta uusille 

asuinsijoille. Karjalan kirkkomailla lepääviä jäi 

meiltä kunnioittamaan kynttilöiden lepattavat liekit. 

 

 Lasten jouluvaellus Vähässäkyrössä 
Matti Vaarasto 

Lions Club Vähäkyrö järjesti jo 12. kerran perinteisen lasten jouluvaelluksen Kruutari talolla Sunnuntaina 13. 

Joulukuuta. Iloinen joulutapahtuma lapsille ja koko perheelle on lapsille täysin ilmainen eikä aikuisiltakaan peritä 

pääsymaksua. Tapahtumassa sisältää monipuolista ohjelmaa lapsille sisällä ja ulkona. Sisätiloissa on mahdollisuus 

osallistua esimerkiksi piparien koristeluun ja askarteluun. Satu- ja laulutuvassa voi nauttia jouluisista tarinoista ja 

pääsee itsekin laulamaan joululauluja, pelinurkkauksessa on mahdollisuus kokeilla taitojaan konsolipeleissä. 

Pihan puolella pääsi poniajelle ja lyhyen 

vaelluspolun varrelta löytyi erilaisia 

tehtävärasteja, vaahtokarkin paahtoa nuotiolla ja 

päätteenä se tärkein eli Joulupukin lahjatoiveiden 

vastaanotto, ulkona saattoi myös törmätä 

siilimaskottiin. Kaiken toiminnan jälkeen lapsille 

on tarjolla joulupuuroa, piparia ja mehua, 

aikuiset pääsivät nauttimaan samoista herkuista 

ja kahvista pientä maksua vastaan.  

Tapahtuma on myös monille osallistujille 

muodostunut perinteeksi ja sinne tullaan 

vuodesta toiseen uudelleen niin kauan kuin lapset 

ovat sopivan ikäisiä. Monet lapset tulevat 

jouluvaellukseen isovanhempien seurassa ja 

mummat ja paapat nauttivat yhtälailla kun näkivät lastenlasten   innostuksen. Tällä kertaa Joulupukin lisäksi 

suosikkeja olivat vaahtokarkkien paahto ja poniajelu, molempia käytiin harrastamassa yhä uudestaan. 

 Jouluvaellus on tärkein Vähänkyrön leijonien lapsiin kohdistuvista palveluaktiviteeteista ja pyrkii tarjoamaan 

kaikille lapsille mukavan puuhahetken joulunodotuksen keskellä. Klubin presidentti Mikael Hellbom on erittäin 

tyytyväinen onnistuneeseen tapahtumaan johon tälläkin kertaa osallistui pitkälti toistasataa lasta. Tapahtuma on 

klubilaisillekin vuoden kohokohta johon osallistutaan joukolla Leidit ja muut perheenjäsenet mukaan lukien. 

Sääkin oli jälleen kerran suosiollinen sillä musta maa sai edellisenä yönä hienoisen lumipeitteen ja pikkupakkanen 

kovetti loskakelin.  

Jouluponin kyydissä 

Karjalan kirkkomailla lepäävien muistopatsaan luona 

Reijo Alanko-Luopa (vas) Jaakko Säntti, Juha Turkulainen, 

Risto Saarinen, ja Sakari Ketola. Kuva Rauno Yli-Hynnilä 
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 Hälsning från LC Korsnäs 
Lis-Britt Södergran  

Lionsklubben i Korsnäs har i ca 30-35 år till varje jul gett de 100 äldsta  

kommuninnevånarna en gåva och ett besök av en lionsmedlem. De  

flesta av oss i klubben har 4-6 åldringar att besöka men i många år har  

vår chartermedlem Ralf Nylund  

besökt 10 personer, också nu till den senaste julen. 

  

I år råkade det sig att en lion för första gången uppnått  

den aktningsvärda åldern för att få en julgåva av lions 

och detta överlämnades av lion Lars-Erik Mannfolk till  

Ralf Nylund söndagen innan jul. Nästa år firar lionsklubben  

50 år och Ralf var med och startade klubben och är  

fortsättningsvis oerhört aktiv. 

  

Ett friskhetstecken om något för en lionsklubb!  

  

 

 

 

 

  Arkun kantoapu tullut tarpeeseen  
Raija Peltomaa Kurikka-lehti  

Ylikonstaapeli Rauno Yli-Hynnilä, 77, on yksi niistä miehistä, jotka ovat kantamassa arkkua siunaustilaisuudessa, 

jos omaisia ei ole tai heitä on liian vähän. Vainajien kantoapu tuli 

eläkkeellä olevalle poliisille kuin vahingossa. hautaustoimisto pyysi 

kunnostaan ylläpitävää reserviupseeria kantajaksi ja tämä mietti, että 

tällainen apu voitaisiin ottaa Lions Club Kurikan palvelutehtäväksi. Klubi 

on perustettu 1962 ja on paikkakunnan vanhin. Tehtävä sopi 36 jäsenen 

joukolle mainiosti. Yhteydenotto hautaustoimistoon, seurakuntaan ja 

sosiaalitoimistoon osoitti, että kantoapu siunaustilaisuudessa oli todella 

tarpeen. Iäkkään henkilön kaikki omaiset asuvat ehkä muualla ja 

vieraantuneet kotiseudusta tai vierastavat hautajaisia, koska käyvät niissä 

harvoin. Kurikassa haudataan vuodessa noin 120 henkilöä. Kun vainajien 

kantoapu käynnistettiin viisi vuotta sitten, palvelua on tarvittu 38 

hautajaisissa ja kantajina on ollut 165 miestä. Usein kaikki kuusi kantajaa 

ovat leijonista, toisinaan osa on omaisia.  

-Koska monet hautajaiset pidetään arkisin, työikäiset ehtivät kantajiksi 

harvemmin, mutta kaikki ovat valmiina tehtävään. Suntio antaa tapulissa 

aina hyvät ohjeet, jotta seremonia sujuu taitavasti, Yli-Hynnilä toteaa. 

Tämä on meille leijonille palvelutehtävä ja se on ilmaista. Yhteydenottoa 

ei tarvitse arkailla. Toisinaan meille ojennetaan kirjekuori, mutta emme 

käytä lahjarahaa leijonien toimintaan, vaan annamme seurakunnan 

diakoniatyöhön.  Jos on pienet hautajaiset, jälkeenpäin omaiset voivat 

kiittää myös siitä, että haudalla veisattiin muhkeasti. Muistotilaisuuteen 

leijonat menevät vain pyynnöstä ja silloin useinkin käy niin, että 

tilaisuuden jälkeen on kiire jo jonnekin muualle. 

Suntio Hilkka Palomäki pitää vainajien kantoapua erittäin tarpeellisena ja 

hän kutsuu leijonia herrasmiehiksi. Joskus täytyy tapulissa valita sanansa, 

kun tietää, että tutut miehet osaavat tehtävänsä, mutta omaiset ovat ensikertalaisia. Rauno Yli-Hynnilä harrastaa 

leijona- ja maanpuolustustoimintaa, vuodesta 1998 hän on ollut sotainvalidien asiainhoitaja. Kuntourheilua lähes 

36 vuotta poliisina ollut mies ei jätä ja toisinaan hän kirjoittaa myös lehtijuttuja.  

Vaikka Rauno Yli-Hynnilä on tottunut 

kantaja, arkunkantohihnat menevät 

helposti solmuun, jota suntio Hilkka 

Palomäki suoristaa. Kuva Raija 

Peltomaa 

Julgåva överlämnades av lion Lars-

Erik Mannfolk till Ralf Nylund. Foto 

Lis-Britt Södergran  
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 Ihmisiksi elämistä 
Riitta Koski 

 

Ihmisiksi eläminen on toisista välittämistä 

Ihmisiksi eläminen on jatkuvaa toisista välittämistä, sanoi Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala 

Vaasassa ystävänpäivänä. Kalliala pohti, että vaikka esimerkiksi Facebookin keskustelupalstoilla voi syntyä 

tuntemattomien kesken yhteenkuuluvuuden tunne, toisten todellista kohtaamista vältellään.  

- Valitettavasti liian monet ovat antaneet itselleen luvan olla piittaamatta muiden tarpeista ja kokemuksista. 

Vuorovaikutusta muiden kanssa väistetään ja vetäydytään liian helposti omaan kuviteltuun paremmuuteen ja 

ylemmyyteen. Kallialan mukaan nyt tarvitaan välittämisen vallankumous, silmiin katsomisen kapina ja 

vastaanottamisen vastakulttuuri. Omaa käyttäytymistään voi pohtia ystävänpäivän lisäksi myös parhaillaan 

vietettävänä paaston aikana. Vaasassa nuoruutensa viettänyt Kalliala puhui LC Vaasa/Familyn ja Vaasan 

suomalaisen seurakunnan Yhdessä ystävän kanssa -konsertissa. Kalliala muistutti, että toisista välittämisen hintaa 

ei voi mitata rahassa. Kuitenkin se on taivaallisen kallista. LC Vaasa/Familyn järjestyksessä 25. 

ystävänpäiväkonsertissa pääesiintyjänä oli  Tomi Metsäketo, joka välittömällä esiintymisellään hurmasi koko 

kirkkoväen. Monien herkkien italiankielisten laulujen jälkeen Metsäketo esitti Fougstedin Romanssin ?Sua vain yli 

kaiken mä rakastan? niin mahtavasti, ettei kenenkään sydän jäänyt kylmäksi. Metsäketoa säestänyt pianisti Jouni 

Somero soitti omana soolonaan Sibeliuksen Finlandian. Vaasalaisten nuorten hyväksi järjestetty konsertti keräsi 

Vaasan kirkon melkein täyteen. Konsertissa oli yli 800 kuulijaa. Klubin perustajajäsenet ja koko konserttiperinteen 

alullepanijat Aulikki ja Heikki Hissa kiittivät esiintyjiä konsertista. Heikki ojensi ruusut ja Aulikki itsekutomansa 

villasukat.  

Kallialan puheen löytää netistä seuraavasta osoitteesta: 

http://www.arkkihiippakunta.fi/piispa/saarnat-ja-puheet/puheet/puheet-2016/silmiin-katsomisen-kapina/ 

LC Vaasa/Familyn perustajajäsen, PDG Aulikki Hissa  antoi 

Jouni Somerolle, Tomi Metsäkedolle ja Kaarlo Kallialalle 

itsetekemänsä villasukat. Kuva Seppo Ala-Kutsi 

LC Vaasa/Familyn perustajajäsen, PDG Heikki Hissan 

ehdotuksesta myös pari yleisöön kuuluvaa sai ruusun. Kuva 

Seppo Ala-Kutsi 

Piispa Kaarlo Kalliala puhui kirkossa, jossa hän oli päässyt ripille 

ja jossa hänet oli vihitty papiksi. Kuva Seppo Ala-Kutsi 

Jouni Somero esitti omia sooloja ja säesti Tomi Metsäketoa. 

Kuva Seppo Ala-Kutsi 

http://www.arkkihiippakunta.fi/piispa/saarnat-ja-puheet/puheet/puheet-2016/silmiin-katsomisen-kapina/
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 Ystävänpäivä Alajärvellä 
Tiina Haavisto 

Herra Heinämäen vauhdikas Lato-orkesteri saapui ystävänpäivänä 14.2. Alajärven koulukeskukseen LC Alajärven 

Aallottarien ja MLL:n Alajärven osaston yheistyössä järjestämään ilmaiseen lastentapahtumaan. Tapahtuma oli 

LC Aallottarien kauden päätapahtuma. Pääsymaksua ei ollut, vaan kaikki saivat tulla konserttiin ja tapahtumaan 

ilmaiseksi. Ennen konsertin alkua oli myös ilmaista kasvomaalausta. Lisäksi lapset saivat itselleen ovelta 

pääsylipun ja ennen orkesterin esiintymistä arvotiin pääsylipun saaneiden kesken neljä Big Beautyn lahjoittamaa 

lahjakorttia kasvomaalaukseen. Kahvion tuotto kohdennetiin konserttikuluihin. 

Paikalle saapui kaiken kaikkiaan upeat 528 

henkilöä viettämään Ystävänpäivää ja 

tapahtuma otettiin ilolla vastaan. Palaute 

tapahtumasta on saanut jälkeen päin paljon 

kiitosta ja juuri konsertin ilmaisuus oli 

tärkeä asia.  

Yhdistykset haastoivat yrityksiä mukaan ja 

haaste ilmaisen tapahtuman järjestämisestä 

otettiin hienosti vastaan. Molemmat 

yhdistykset ovat erittäin kiitollisia 

yrityksille, jotka tukivat tapahtumaa yli 3500 

eurolla ja tuotelahjoituksilla.  

 

 

 

Ilmaisen tapahtuman mahdollistivat:  

 

Alajärven Apteekki, Alajärven Autokoulu, Alajärven kaupunki/Kulttuuritoimi, Alajärven Lääkintävoimistelu Oy, 

Alajärven Sähkö Oy, Alajärven Rengashuolto Oy, AN-LA Oy, Big Beauty, Halpa-Halli Alajärvi, Hius-Team 

Terttu ja Tiina Ky, Järviseudun Pikakuljetus Oy, K-market Vinkki, K-Supermarket Alajärvi, Luoma-ahon 

Leipomo Ky, Lähitapiola, MLL Alajärvi (Mäkelä Alun lahjoitus), OMA SP-pankki, OP-pankki, Rautia Alajärvi, 

Ruukki Construction Oy, Saltex Oy, Silmäseutu Oy, S-market Alajärvi, S-rauta Alajärvi, Tekniset JAPO, 

Tilitoimisto Salo Oy, Tmi Jalka- ja sairaanhoito Eini Korhonen.  

 
 Isojoella hiihtotempaus jo 10 kerran 
Tapio Alatalo 

Isojoella tempaistiin jälleen alamäkihiihdon merkeissä 18.3.2016. Kymmenen vuotta sitten LC-Honkajoelta Esa 

Kivioja sai idean alamäkihiihdosta. Isojoelta löytyi sopivat olosuhteet, joten yhdessä LC-Isojoen kanssa päätettiin 

järjestää kyseinen alamäkihiihtotapahtuma. Tapahtuman tarkoituksena oli luoda suhteita yli klubirajojen ja vieläpä 

yli piirirajojen ja nyt kymmenen vuotta myöhemmin osallistujia oli jo lähes kymmenestä klubista ja hiihtäjiä 

ladulle lähti yli 20. Perusideana on, että hiihtäjät lähtevät Lauhanvuorelta kohti sahtiopistoa. Matka on reilut 10 km 

ja aikoja ei oteta, matka on pääasiassa alamäkeä. Piristeet ovat luvallisia ja niinpä sahtiopisto tarjoaa sahdit 

matkalla ja perillä. LC-Honkajoki tarjoaa saunat ja LC-Isojoki hoitaa muut järjestelyt. Hiihdon jälkeen saunotaan, 

syödään hyvin ja vietetään iltaa  vapaamuotoisen seurustelun merkeissä. Kustannuksia ei peritä muusta kuin 

ruokailusta. Tällainen tapahtuma on mitä parhain tapa luoda suhteita eri klubien välillä ja ylittää myös piirirajat. 

Näin saamme lisää näkyvyyttä ja uusia ideoita syntyy, kun on monta mielipidettä yhdessä, toteaa 107F alueen 4 

puheenjohtaja ja tämän vuoden tapahtumavastaava Tapio Alatalo. Tavoitteena on saada 1-2 klubia lisää joka 

vuosi, joten tästä tulee vielä hyvin merkittävä tapahtuma. 

Aallottaret ja Herra Heinämäen lato-orkesteri. Kuva Tiina 

Haavisto 
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 LC Kauhajoki/Katrillin toiminta tutuksi 
Pirjo Pieski 

 

C Katrillin myyntituotteet – Kauhajoki –tarjotinpari, mukit ja kortit ovat hakeneet paikkansa erilaisissa 

myyntitapahtumissa, jäsenten omana myyntinä ja yrityslahjoina sekä menestystuotteena monissa  

jälleenpyyntipisteissä. Korttisarjan ylioppilaiden onnittelukortit ovat myös kevään lopulla kovassa 

käytössä. 

 Hyvä tuotto on mahdollistanut tuntuvammat avustukset ja tehokkaamman avun. Seurakunnan diakoniatyölle 

lahjoitettiin joulukuisessa avustuksen luovutustilaisuudessa 15.12. 2015  2000 € ja yhteistyössä LC Päntäneen 

kanssa hankittiin uusi hella talon lämpösydämeksi 93-vuotiaalle Saimille hänen 70-luvulla valmistuneeseen 

kotitaloonsa. LC Katrillin osuus annettiin avustuksena Kauhajoki-tuotteiden myynnistä  

Helmikuussa 2015 aloitettiin kehittämään ajatusta LC Katrillin klubiesitteestä.  

 

Vuosi 2015 oli kahden kauden ja kahden presidentin toimintaa. Kevätkaudella jatkoi pres. Leena Piikkilä ja 

syyskauden aloitti pres. Raija Saarivirta – Kut. Kuukausitapaamisissa oli erinomainen osallistumisprosentti ja 

iloinen leijonahenki. Jokainen sai leijonasiskoiltaan halauksen kaikissa tapaamisissa. Se on vakiintunut tapa 

klubissamme.  Vuoden ensimmäisessä kokouksessa oli vieraana lohkon puheenjohtaja Stefan Wekström ja LC 

Aron Timo Kulmala. Yhteistyössä päätimme hankkia pyöräilykypäriä ja heijastusliivejä  pienille 1-2 –

luokkalaisille. Annukka Laurila valittiin klubimme Punainen Sulka –vastaavaksi  ja yhteistyöhön Kauhajoen 

muiden klubien kanssa. Yhteishengessä mentiin 24.2.2015  katsomaan myös myös elokuvaa” Kyllä minä niin 

mieleni pahoitin”, järjestäjänä LC Kauhajoki ja ilta uusittiin lokakuussa elokuvalla ”Hukkakaura”.  Yhteiset  

elokuvaillat on toteutuneet jo useana vuonna. Haikeat, mutta kiitolliset jäähyväiset oli jätettävä yhdelle klubimme 

kantavista voimista, perustajajäsenelle ja Sanssin palvelukotiaktiviteetin ideoijalle, kun hän jätti klubitoiminnan 

terveydellisistä syistä.   

Toimikauden päätöstilaisuus juhlavine muistamisineen vietettiin Kristiinankaupungin Jungmannissa. Ennen 

ruokailuja saimme tutustua Merimuseoon. Jo perinteeksi tullut osallistuminen Sanssin palvelukodin kesäkuiseen 

virkistyspäivään ja asukkaiden tanssitukseen Jokimaan idyllisellä tanssilavalla oli hieno ja mieluinen lopetus 

kevätkaudelle. 

 

 

L 

Leijonalauma ladulle lähdössä. Kuva: Lotta Kallio/Suupohjan Sanomat 
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Kausi alkoi totutusti uuden presidentin Klubikäsikirjan päivityksellä ja mielenkiintoisella odotuksella tulevasta 

kaudesta ja sen  aktiviteeteista, joissa jokaisella klubilaisella on oma leiviskä hoidettavana eri tehtävissä ja 

toimikunnissa.  Ruokamessut aloittivat klubilaisten osallistavan toiminnan.  Klubien yhteinen Vallanvaihtojuhla 

vihkii presidentit kauteensa, kun Oltermannin sauvat vaihtavat haltijaa. Vallanvaihtojuhlien ohjelma on hauska ja 

piirikuvernöörikin sai osansa hauskuudesta. 

 

Valon Neidoksi kruunattiin  29.11.  Kauhajoen kirkossa Justiina Luukaslammi  ja hänen perintöneidoikseen Noora 

Ryödi  ja Priscila Casanova.  

 

Joulukuussa 11.12. luovutettiin  myös joulubingopalkinnot Sanssin palvelukodin virkistystoiminnalle. Piirin 

Rauhanjulistekilpailussa tuli toiseksi Pukkilan koulun oppilas Ella Hovila, jolle luovutettiin LC Katrillin stipendi 

75€ koulun joulujuhlassa.   

 

Perjantai- iltana  11.12. vietettiin Kauhajoen leijonaklubien pikkujoulua Sanssinkartanossa  huumorintäyteisellä ja 

hauskalla ohjelmalla, kun sananlaskutkin saivat uuden ilmaisumuodon. 

Lue koko juttu.  

 

  

Kuva 15. LC Katrillin naisleijonia  sööreineen luomassa hiekka vanhuksille n. 160 

sankoon, joista suuri osa kotihoidon asiakkaille.  Lapion varressa vasemmalta Kaija 

Kulmala ja puoliso, Minna Honkanen, Raija Saarivirta-Kut, Liisa Nummijoki ja puoliso, 

Päivi Mäkiranta, Taija Hakola, Anita Hirvelä, Marja-Leena Salomaa ja puoliso sekä Eija 

Mäki-Filppula puolisoineen. 14.11.2015. Kuva : Pirjo Pieski 

http://www.raimosillanpaa.fi/Katrilli2016/index.html
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 LC Nurmo/Valakiat 10 vuotta 
Kerttu Veikkola 

C Nurmo Valakiat juhli 10 -vuotista yhteistä taivaltaan antamalla lahjoituksia hyväntekeväisyyteen, iloisen 

yhdessäolon ja hyvän ruuan merkeissä. Klubin yhteistyökumppanille Hotelli Fooninkiin lahjoitettiin 

juhlakokouksessa 4.4 defibrillaattori, elvytystapahtumaa ohjaava laite, jonka käyttöön hotellin henkilökunta 

koulutetaan. Ice Heart-Seinäjoen yhdistyksen toiminnalle sekä partiolaisille annettiin niinikään rahalahjoitukset. 

Varoja hyväntekeväisyyteen klubi on hankkinut kökkätoiminnalla, myyjäisiä järjestämällä sekä adressi ja –

korttimyynnillä. 

 

 

,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LC Kauhajoki/Aron kauden päätös 
Ari Korpela 

LC Kauhajoki/Aro lopetteli kauttaan Jalasjärvellä 

Pihlajan Kievarissa, jossa hyvän ruuan ja ohjelman 

lisäksi jaettiin jäsenille 100% läsnäolo- ym. merkit. 

Timo Kulmala oli saanut jo aikaisemmin Kauhavalla 

pidetyssä AR-gaalassa Ritarin arvon ja Kari Pöyrylle 

puolestaan klubi oli hakenut Melvin Jones jäsenyyden 

aktiivisesta toiminnastaan klubissa. 

 

  

L 

LC Nurmo/Valakiat yhteiskuvassa. Kuva Kerttu Veikkola 

Kuvassa vasemmalla klubin presidentti Jari Malkamäki, 

sihteeri Ari Korpela, Timo Kulmala ja Kari Pöyry. Kuva 

Aarne Ketola  
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 Ilma-asekisa Lapualla 26.4.2016 
Hermanni Sippola 

Alue III:n lohkossa 1. on kisailtu ilma-aseammunnoilla keväisin jo yli 20 vuotta. Kisapaikkoina on ollut Ylihärmä, 

Kauhava ja Lapua. Tänä vuonna järjestäjinä toimi LC Lapua/Simpsiö Lapualla. Osanottajia oli sekä kiväärissä että 

pistoolissa samat 16 leijonaa. Kisa käytiin jälleen veljellisellä huumorimielellä, jossa vitsiä väännettiin ja juttuja 

hersyi nykyisiltä ja menneiltä ajoilta. Toki ammuttiinkin joko omilla tai Lapuan Seudun ampujien aseilla. Tällä 

kertaa erottui erityisesti  LC Lapuan veli Marko Joentakanen, joka voitti kummankin aselajin kisan. Valitettavasti 

hän oli klubinsa ainut edustaja, joten klubille ei siten joukkueena tullut menestystä. Puitteen kisalle tarjosi  (LSA) 

Lapuan Seudun Ampujat. Kuvat Risto Uitto 

 Ilmakivääri   

 Henkilökohtainen järjestys  

1 Joentakanen Marko LC Lapua 140 

2 Uitto Risto Kauhava/hela 124 

3 Passi Juhani Kauhava/hela 118 

4 Alho Markku LC Ylihärmä 110 

5 Turja Martti Lapua/simpsiö 108 

6 Alakarhu Pauli Lapua/simpsiö 108 

7 Alakarhu Viljami Lapua/simpsiö 106 

8 Paakki Seppo Kauhava/hela 105 

9 Sippola Hermanni Lapua/simpsiö 104 

10 Mäki Mika LC Ylihärmä 100 

11 Olli Kosti LC Kauhava 98 

12 Alkio Juhani LC Kauhava 96 

13 Ahola Timo Kauhava/hela 86 

14 Kujanpää Pentti LC Ylihärmä 81 

15 Aerikkala Jukka LC Kauhava 80 

16 Kallio Erkki LC Ylihärmä 62 

 
 

Joukkue kilpailun järjestys  

1 Uitto Risto Kauhava/hela  

 Passi Juhani Kauhava/hela  

 Paakki Seppo Kauhava/hela 347 

2 Alakarhu Pauli Lapua/simpsiö   

 Turja Martti Lapua/simpsiö   

 Alakarhu Viljami Lapua/simpsiö 322 

3 Alho Markku LC Ylihärmä   

 Mäki Mika LC Ylihärmä   

 Kujanpää Pentti LC Ylihärmä 291 

4 Olli Kosti LC Kauhava   

 Alkio Juhani LC Kauhava   

 Aerikkala Jukka LC Kauhava 274 

5 Joentakanen Marko LC Lapua 140 
 

 Ilmapistooli   

 Henkilökohtainen järjestys  

1 Joentakanen Marko LC Lapua 173 

2 Paakki Seppo Kauhava/hela 169 

3 Uitto Risto Kauhava/hela 154 

4 Alkio Juhani LC Kauhava 148 

5 Aerikkala Jukka LC Kauhava 144 

6 Mäki Mika LC Ylihärmä 139 

7 Alakarhu Viljami Lapua/simpsiö 138 

8 Ahola Timo Kauhava/hela 135 

9 Kallio Erkki LC Ylihärmä 134 

10 Kujanpää Pentti LC Ylihärmä 128 

11 Sippola Hermanni Lapua/simpsiö 126 

12 Alho Markku LC Ylihärmä 123 

13 Alakarhu Pauli Lapua/simpsiö 121 

14 Turja Martti Lapua/simpsiö 102 

15 Passi Juhani Kauhava/hela 85 

16 Olli Kosti LC Kauhava 29 

 
 

Joukkue kilpailun järjestys  

1 Paakki Seppo Kauhava/hela  

 Uitto Risto Kauhava/hela  

 Ahola Timo Kauhava/hela 458 

2 Mäki Mika LC Ylihärmä   

 Kallio Erkki LC Ylihärmä   

 Kujanpää Pentti LC Ylihärmä 401 

3 Alakarhu Viljami Lapua/simpsiö   

 Sippola Hermanni Lapua/simpsiö   

 Alakarhu Pauli Lapua/simpsiö 358 

4 Alkio Juhani LC Kauhava  

 Aerikkala Jukka LC Kauhava  

 Olli Kosti LC Kauhava 321 

5 Joentakanen Marko LC Lapua 173 
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 F-piirin 1. lohkon mestaruuskeilailut  
Risto Uitto 
F-piirin 1. lohkon keilauksen mestaruuskilpaulut järjestettiin Downtown Bowlingilla Lapualla 27.4.2016. 

Järjestäjänä oli LC Ylihärmä. Ohessa tulokset. 
 

 

Henkilökohtainen kisa: Neljä heittokierrosta. 

 
 

Tulokset 

 

1. Juhani Riutta Ylihärmä 723 

2. Timo Renko Helahoito 660 

3. Kari Murtomäki Helahoito 598 

4. Aapo Kuoppala Simpsiö 583 

5. Jussi Hautamäki Helahoito 561 

6. 
Matti 

Pellinen(Kauhava) 
Helahoito 548 

7. Juhani Passi Helahoito 541 

8. Veli Sipilä(Alajärvi) Simpsiö 521 

9. Ahti Källi Simpsiö 514 

10. Erkki Setälä Alajoki 500 

11. Pentti Kujanpää Ylihärmä 495 

12. Mikko Äystö Alajoki 486 

13. Timo Ahola Helahoito 484 

14. Jukka Aerikkala Kauhava 472 

15. Juha Hiipakka Simpsiö 459 

16. Simo Perämäki Ylihärmä 455 

17. Kaija Kössi Ilmatar 451 

18. Pirjo Kankaanpää Ilmatar 433 

19. Erkki Kallio Ylihärmä 395 

20. Mikko Haapamäki Ylihärmä 393 

21. Juhani Alkio Kauhava 343 

22. Päivi Rantavuori Ilmatar 316 
 

 

Joukkuekilpailu: Kolme parasta klubista. 

Neljä heittokierrosta. 
 

Tulokset 

 

1. LC Kauhava/Helahoito 1819 

 Timo Renko  660 

 Kari Murtomäki  598 

 Jussi Hautamäki 561 

 

2. LC Ylihärmä  1673 

 Juhani Riutta  723 

 Simo Perämäki 455 

 Pentti Kujanpää 495 

 

3. LC Lapua/Simpsiö  1556 

 Aapo Kuoppala 583 

 Ahti Källi  514 

Juha Hiipakka             459 

 

4. LC Lapua/Alajoki  1507 

 Veli Sipilä  521 

 Erkki Setälä  500 

 Mikko Äystö  486 

 

5. LC Kauhava  1363 

 Matti Pellinen (Hela) 548 

 Jukka Aerikkala 472 

 Juhani Alkio  343 

 

6. LC Kauhava/Ilmatar 1200 

 Kaija Kössi  451 

 Pirjo Kankaanpää 433 

 Päivi Rantavuori 316 
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
 Ratnapuran sairaalakeräys tuottaa tulosta 
DG Timo Sysilampi 

iirin rahastonhoitajalta saamieni tietojen mukaan piiristämme on raportoitu 2.405€ tuotto ja se on 30% 

tavoitteesta 8.000€. Sen on maksanut 12 klubia 67:sta. Pohjanmaalla on lähdetty vähän jäykästi liikkeelle. 

On siis loppukirin aika. En usko, että pyydetty 5€/jäsen olisi yhdellekään klubille ylipääsemätön summa. 

Keräysvastaava Erkki Laine välitti piirille hyviä uutisia Ratnapuran sairaalasta. Sairaalan johtajan Dr. Samanin 

viestin joulukuun 13 päivältä mukaan samana päivänä sairaalassa tehtiin kaikkien aikojen leikkausennätys, 105 

ilmaisleikkausta yhtenä päivänä. Se on sairaalan uusi päiväennätys. Niistä 75 oli Phaco-leikkauksia. Niitä tehdään 

pääsääntöisesti maksaville potilaille. 

Ero normaalileikkaukseen on se, että normaalileikkauksessa tehdään 16 mm viilto, josta poistetaan vanha, 

samentunut mykiö sekä laitetaan tilalle uusi. Phaco-leikkauksessa tehdään 1,8 mm viilto, josta poistetaan mykiö 

murskeena ja laitetaan tilalle uusi taitettava linssi viuhkana ja kieputetaan sitten suoraksi. Toipumisaika 

tavallisessa leikkauksessa on noin 2 kuukautta ja Phaco-leikkauksen jälkeen vain 2 viikkoa. On luonnollista, että 

jälkimmäisessä tapauksessa myös uusi linssi on kalliimpi. Lisäksi lääkärille maksetaan enemmän jälkimmäisestä.  

Lisäksi sairaala tarjoaa ilmaispotilaille vajaan vuorokauden ajalta ilmaisen ruuan ja tämä on uutta. Kuvitelkaa 

potilaiden epämukavuutta, kun sijoitetaan 105 potilasta 39 vuoteeseen. Vuodepaikat tuplataan, jos pääsemme 

rakentamaan alakerran loppuun. Sen jälkeen jokainen potilas saisi oman vuoteen. Se asia on meidän kaikkien 

käsissä. 

Saammeko kerättyä tavoitteen mukaisen 8.000€, ennen kuin on PuSun avajaiset maaliskuussa? 

Olisiko meillä yksi tai kaksi reipasta PDG:tä, jotka voisivat soitella 500€:n lahjoitusten perään hyvävaraisille 

klubeille? 

P 

Silmän ultraäänitutkimus. Kuva Heikki Hemmilä Ratnapuran sairaala. Kuva Heikki Hemmilä 

Kaksi leikkauspöytää mahdollistaa sarjatyön. Kuva 

Heikki Hemmilä 

Osastokapasiteetti rajaa leikkausmääriä. Kuva Heikki 

Hemmilä 
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 F-piirin rauhanjulistekilpailu on ratkennut 
DG Timo Sysilampi 

o vuosikymmenien ajan rauhanjulistekilpailu on rohkaissut ja auttanut nuoria osoittamaan luovuuttaan, 

pyrkimyksiään ja toiveitaan maailman rauhasta taiteen kautta. Kilpailu on osa maailmanlaajuista Lions – 

nuoriso-ohjelmaa, jota myös F-piirin klubit ovat toteuttaneet vuosia piirimme nuorten keskuudessa. 

Neljännesvuosisadan aikana yli neljä miljoonaa lasta lähes sadasta maasta on osallistunut kilpailuun. Kilpailuun 

voivat osallistua nuoret, jotka olivat 11-, 12- tai 13-vuotiaita 15. päivänä marraskuuta. Osallistujat käyttävät 

erilaisia ilmaisumuotoja, mukaan lukien hiili, väriliitu, lyijykynä ja maali ilmaisemaan erilaista teemaa rauhasta 

joka vuosi. Työt ovat hyvin erilaisia ja ne kuvastavat nuorten taiteilijoiden elämänkokemuksia ja kulttuuria. 

Kilpailun voittaja saa palkintonsa vuosittain YK:ssa vietettävänä Lions-päivänä. Rauhanjulistetöitä on julkaistu 

mm. YK:n postimerkeissä. Näkövammaisten nuorten on mahdollisuus osallistua kilpailuun esseekirjoituskilpailun 

kautta. Uusi rauhanjulistekilpailu on käynnistynyt kaudelle 2015 - 2016 teemalla : "Jaetaan rauhaa". 

 

Yksi kansainvälisen pääpalkinnon voittaja saa 5 000 dollaria ja matkan palkinnonluovutustilaisuuteen. 

Kullekin 23:sta kunniamaininnan saajasta luovutetaan 500 dollarin rahapalkinto ja todistus saavutuksesta. 

Piirin parhaat julisteet palkittiin rahapalkinnoin valinnan yhteydessä 27.11.2015. 

 

Alavuden yläkoulusta tuli jo kolmannen kerran perättäin rauhanjulistekilpailun voittanut piirustus kun koulun 7A 

luokalla opiskelevan Milla Väliahon työ valittin edustamaan piiriämme Suomen lions-liiton loppukilpailuun. Sieltä 

paras teos jatkaa maailmanlaajuiseen loppukilpailuun. Valintaan osallistuivat piirihallituksen jäsenet puolisoineen 

Isojoella Sahtiopisto Kuurnassa pidetyssä piirihallituksen kokouksessa.  

 

Kilpailuun osallistui yhteensä 11 teosta. Tyttöjen osuus lähetyistä töistä oli 10 eli vain yksi poika osallistui 

kilpailuun. Kaikkiaan ääniä annettiin 46, joista 12 ääntä sai LC Alavuden sponsoroima Milla Väliahon luomus. 

Hänen mukaansa "jokainen ihminen voi jakaa rauhaa ja jos teemme niin, maailmasta tulee parempi paikka". 

Toiseksi kilpailussa tuli Pukkilan koulussa Kauhajoella opiskeleva Ella Hovila ja kolmanneksi vain pisteen erolla 

Lapuan kansalaisopiston taideluokalla opiskeleva Katri Ahola. 

 

Kyseinen maailmanlaajuinen rauhanjulistekilpailu on keino saada Lions-toiminta tutuksi jo varhaisnuorisolle. 

 

 

 

 

 

 

  

J 

Tiia Rajalahti voitti teoksellaan toisen sijan 

Lions-liiton Suomen osakilpailussa. "Rauha, 

rakkaus ja yhteisymmärrys korostaa, että 

ihmisten pitää elää sulassa sovussa erilai-

suudesta huolimatta.” Kuva: Johanna 

Sippola 

Milla Väliaho: "jokainen ihminen voi jakaa 

rauhaa ja jos teemme niin, maailmasta tulee 

parempi paikka". Kuva Heikki Hemmilä 
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TULEVIA JA MENNEITÄ TAPAHTUMIA 
 Vappunaamiaiset Lapualla 
Paula Myllykoski 

Vapun hyväntekeväisyysnaamiaiset -tapahtuma järjestetään kahden Lions Clubin yhteistyönä Lapualla. 

Lapuan keskustassa sijaitsevassa Bar Oscarissa on otettu varaslähtö vapputunnelmaan. Talven pimeydestä ei ole 

tietoakaan, kun Lapuan Lions Clubien juhlatoimikuntalaiset ovat kaivaneet esille vappuviuhkat ja 

naamiaisasusteet. Lions Club Lapua/Alajoki ja Lions Club Lapua/Simpsiö järjestävät yhdessä Vapun 

hyväntekeväisyysnaamiaiset -tapahtuman, jonka tuotto menee lapualaisille vähävaraisille lapsiperheille. 

Huhtikuun 30. päivänä Bar Oscarissa järjestettävässä tilaisuudessa nautitaan illallinen, tanssitaan ja kuullaan 

vaasalaisen huumorikuoro TenaSingersin musiikkiesitys. Kyseessä on julkinen tapahtuma kaikille täysi-ikäisille.  

– Ostamalla 38 euron illalliskortin, lunastaa paikan tapahtumaan. Illalliskortti sisältää kolmen lajin illallisen 

viineineen ja ohjelman, juhlatoimikunta kertoo. Illalliskortti tulee olla maksettuna 22.4. mennessä. Illalliskortteja 

myydään numerossa 044 94 38 281. 

 

Yhteisellä työllä 
Vapun hyväntekeväisyysnaamiaisten 

juhlatoimikunnassa hääräävät Veli Sipilä, 

Anna-Maija Klemettilä, Nina Koivisto, 

Jussi Känsälä ja Niko Suokko. 

Juhlatoimikunta herättää vapputanssit 

henkiin vuosien tauon jälkeen.  

 

Parhaina vuosina sinne tultiin linja-autoilla, 

joten lähipitäjien leijonat ovatkin kyselleet 

lapualaisilta, miksei vapputansseja enää 

järjestetä. Kun LC Lapua/Alajoki vietti 

viime vuonna 20-vuotisjuhliaan, jäsenet 

saivat idean siitä, että 

vapputanssiperinnettä jatketaan. 

– Niiden juhlien jälkeen lähdimme innolla 

suunnittelemaan vappujuhlia. Hienoa, että 

saimme LC/Simpsiön mukaan 

yhteistyöhön, LC Lapua/Alajoen Koivisto 

sanoo. 

– Meille oli heti selvää, että lähdemme yhteistyöhön, koska halusimme olla mukana tekemässä hyvää. Lisäksi on 

hienoa järjestää Lapualle elämää tapahtuman muodossa, LC Lapua/Simpsiön Sipilä kertoo. 

 

Jokavuotinen perinne 

Klubilaisten tavoitteena on, että uudelleen sytytetystä perinteestä saadaan jokavuotinen tapahtuma. Tänä vuonna 

tapahtuman päävastuussa on LC Lapua/Alajoki. Tarkoituksena on, että vetovastuu ja juhlien teema vaihtuvat 

vuosittain. Tällä kertaa vietetään naamiaisia. 

– Naamiaisasuun pukeutuminen ei ole kuitenkaan pakollista, järjestäjät painottavat. 

Tapahtumalla järjestäjät haluavat tehdä hyväntekeväisyyttä sekä tuoda näkyville iloista leijonahenkeä.  

– Luvassa on hauska ja rento ilta. 

– Tänä vuonna voi viettää hauskan vappuaaton ja samalla osallistua hyväntekeväisyyteen.  

Juhlatoimikunta on löytänyt sponsoreita. Sponsoriraha menee suoraan lapualaisille vähävaraisille lapsiperheille. 

Sponsorit saavat logonsa näkyviin markkinointimateriaaliin. 

 

Vapun hyväntekeväisyysnaamiaiset 30.4. Bar Oscar, Lapua. Klo 19–24. Sen jälkeen ovet ovat avoinna normaalisti 

klo 04 asti. K18. 

 

  

Lapuan Lions Clubien juhlatoimikunnan Anna-Maija Klemettilä, 

Veli Sipilä, Niko Suokko, Jussi Känsälä ja Nina Koivisto 

järjestävät Vapun hyväntekeväisyysnaamiaiset. Kuva Paula 

Myllykoski 
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