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ARVOISA LION 
 Kattokaa mua! 
Raimo Sillanpää 

llessani lapsi, kertoi isäni omasta lapsuudestaan. Siihen aikaan maaseudulla oli leikkimahdollisuuksia ja -

välineitä vähän, mutta sitäkin enemmän kaverihenkeä ja mielikuvitusta. Onkimisen, uimisen ja muiden 

vesileikkien lisäksi eräs leikki oli heitellä lituskaisia kiviä joen veden pintaan ja mittelöidä sillä, kuka 

kuinkakin monta ”leipää” onnistui saamaan. Leipien lukumäärä tarkoitti osumia veden pintaan niin, että kivi 

edelleen jatkoi lentoaan upoten lopulta pinnan alle. Jotkut olivat taitavia, toiset vieläkin taitavampia. Olipa 

joukossa niitäkin, jotka eivät oikein millään saanet onnistumisia. Erityisesti mieleeni jäi kuvaus pojasta, joka oli 

kyllä taitava, mutta ei kuitenkaan kaikkein taitavin. Hänet teki poikkeukselliseksi se, että olipa kyseessä leikki 

kuin leikki, niin oli varmaa, että kyseinen poika muisti huikata ”kattokaa mua!”. Jotkut tietenkin katsoivat, antaen 

näin mahdollisuuden huippusuoritukseen.  

 

Lastenlaulussa ”Jänöjussin mäenlasku”, jänöjussille kävi kalpaten. Sekä kuvattu poikajoukon kivenheitto-mittelö 

että Jänöjussin mäenlasku kuvaavat meidän ihmisten käyttäytymistä. Sekä suorittajan että lähimmäisjoukon. 

Jotenkin vaikuttaa siltä, että ”joka kuuseen kurkottaa se katajaan kapsahtaa”, on mieluinen tapa ajatella 

vahingoniloisesti epäonnistumista, jos joku osoittaa itseluottamusta ja kunnianhimoisia tavoitteita. Elon Musk ei 

olisi koskaan saanut Falcon Heavy -kantorakettiaan kohti Marsia, jos hän olisi nujertunut vähättelystä ja 

kyseenalaistamisesta. Miten paljon onkaan niitä, jotka eivät millään voi suhtautua itseensä niin, että olen jotain 

poikkeuksellista, pystyn mihin tahansa. Että voisi koska tahansa huikata ”kattokaa mua!”. Sen sijaan 

tasapäistäminen ja normeihin pakottaminen suodattaa orastavat persoonalliset vahvuudet, saaden aikaan vääriä 

odotuksia itseä ja muita kohtaan. 

 

Nuoret syrjäytyvät, koska kukaan ei katso heitä, kukaan ei ole kiinnostunut heidän tekemisistään. Ei hyvässä eikä 

pahassa. Me kaikki teemme virheitä, jotkut virheet vain ovat kohtalokkaampia kuin toiset. On surullista nähdä, että 

huumeiden kokeilu on nuorison kesken tuiki tavallista. Joudumme voimattomina toteamaan kuinka vasta 

lapsuudestaan kuoriutunut nuori tuhoaa huumeilla aivonsa ja elämänsä - peruuttamattomasti.  

 

Klubtoiminnassa meillä kaikilla on omat vahvuutemme, kuka on hyvä verkostoituja, kenellä on ajoneuvoja, 

jollakin on rakentamistaitoja ja -kalustoa, yksi on empaattinen, joku on hyvä tietotekniikassa, eräs osaa avata ovia, 

joku tuntee päättäjiä, jollakin on sukulaissuhteet kunnossa, joku osaa laulaa, toinen soittaa, joku on humoristi, joku 

osaa visusti pitää salaisuuden, joku on luotettavampi kuin toiset, joku on komeampi, joku isompi, joku tuo 

siviiliammattinsa avut klubin käyttöön, jollakin on sydän paikallaan.  

Kaikkia meitä pitää yhdistää Leijona-henki. Halu tehdä hyvää omalla tavallamme. Emme ole parempia kuin muut 

ihmiset, mutta jos voimme ajatella, että mikään tavoite ei ole mahdoton saavuttaa – yhdessä, niin olemme oikealla 

tiellä. Hyvä, jos meillä on varaa antaa omastamme, kun meillä on riittävästi. Vasta sitten, kun annamme 

omastamme, vaikka itsellämme ei ole edes riittävästi, niin se kirpaisee, ja  palkitsee.  

 

Kivenheittäjäpojalle, joka halusi että häntä katsottaisiin, naureskeltiin, mutta se on ainoa tapa selvitä elämän 

karikoista niin, että on varaa antaa omastaan. ”Kattokaa mua!”. Heittäkäämme leipiä. 

  

O 
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F-PIIRI 
 We Serve – Me palvelemme 
DG Jaakko Passinen 

ntialainen tervehdys NAMASTE ”Tervehdin sinussa olevaa pyhyyttä”. Kauden teemani on ”Turvaa 

tulevaisuus, ole aktiivinen Leijona”. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Tulevaisuus on sitä, että me Leijonat 

saamme jatkajia tähän tärkeään Lions-toimintaan. Nuoret ovat järjestömme tulevaisuuden voimavara. 

Jäsenmäärä F-piirissä on pudonnut koko ajan, ollen nyt 1690. Valtakunnan 

jäsenmäärä on noin 23600. F-piirissä täytyy nyt aktivoitua saadaksemme 

uusia nuoria mukaan toimintaamme. Ettei jäsenhankinta jäisi vain puheen 

asteelle, kauden alkaessa minulla on positiivista kerrottavaa. Ensimmäisten 

kokousten yhteydessä on otettu mukaan jo viisi uutta jäsentä. Hienoa! 

 

Klubien tulisi miettiä myös uusien LEO-klubien perustamista 

toimialueelleen, koska sieltä ne nuoret 

tulisivat sitten myöhemmin klubiemme jäseniksi. Kun he ovat jo tehtävien 

tasalla, he tietävät miten Leijonat toimivat ja auttavat yhteiskunnassamme. 

 

F-piirin klubien tulee lisätä yhteistyötä keskenään. Se rikastuttaa toimintaa ja 

vuorovaikutusta. Saamme toisiltamme uusia virikkeitä, uusia 

toimintamahdollisuuksia sekä uusia ystäviä. Tähtäämmehän kaikki 

parempaan toimintaan klubeissamme. 

Tämän vuoden tärkeitä tapahtumia ovat olleet Lions- ja Suomi 100 -vuotta tapahtumat. Piirimme alueella on ollut 

useita eri tilaisuuksia, joka kertoo siitä, että olemme aktiivisia toimijoita ja arvostamme esi-isiemme 

yhteiskuntamme hyväksi tehtyä työtä. Satavuotistapahtumat jatkuvat vuoden 2018 kevääseen. 

 

Koko Lions-toiminnan kannalta tärkeä hanke, Punainen Sulka -keräys on saatu päätökseen. Se onnistui 

piirissämme erittäin hyvin. F-piiri oli Suomen paras. Piirin menestyneimpiä klubeja olivat LC Ylihärmä, LC 

Korsnäs ja LC Ylistaro. Onnitteluni heille hyvästä saavutuksesta. Joulukortti- ja Leijona arpa -aktiviteetit ovat 

jälleen alkaneet. Aktiviteeteilla autetaan nuoria eteenpäin elämässä. 

 

Klubeissa olisi myös huomattava, että aktiivisia jäseniämme tulisi palkita eri huomionosoituksilla.  

  

Toivon että klubeissa panostetaan koulutukseen ja osallistutaan piirin järjestämiin koulutustapahtumiin. Siten 

saamme lisää valmiuksia toimintaamme. 

  

Kansainvälinen Lions-toiminta näkyi tänä vuonna piirissämme mm. nuorisoleirin muodossa. Nuorisoleirille 

Kuortaneella osallistui 27 nuorta ympäri maailmaa. Piiristämme lähetetiin kuusi nuorta maailmalle. Nuorisovaihto 

jatkuu myös ensi vuonna. Nuorisoleiri järjestetään seuraavan kerran vuonna 2020. 

 

On tärkeätä, että klubit panostavat Kummilapsi-toimintaan auttaaksemme maailman nuoria selviytymään, saamaan 

asiallisen koulutuksen ja sen myötä myös ammatin. Sri Lankan silmäsairaala on pian valmis, vihkiäiset ovat 

marraskuussa. Piirimme klubit hoitivat tavoitteet mallikkaasti. 

 

Toivotan myötätuulta ja hyviä aktiviteetteja syksyn ja tulevan kevään toimintaan.   

I 

Kansainvälinen presidentti Naresh 

Aggarwal puolisoineen. 
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 We Serve – Vi tjänär 
DG Jaakko Passinen 

ndisk hälsning NAMASTE ”Jag hälsar den helighet som bor i dig”. Mitt tema för perioden är ”Trygga 

framtiden, var en aktiv Lion”. Vad innebär det i praktiken? Framtiden är det att vi får efterföljare till denna 

viktiga Lionsverksamhet. Ungdomarna är den framtida resursen i vår organisation. Medlemsantalet i F-

distriktet har minskat hela tiden och uppgår nu till 1690. Medlemsantalet i riket uppgår till ca 23600. Vi måste nu 

aktivera oss i F-distriktet för att få nya unga med i verksamheten. För att inte 

medlemsanskaffningen skall förbli bara på en diskussionsnivå har jag goda 

nyheter redan i början av perioden. I samband med de första mötena har man 

redan tagit in fem nya medlemmar. Fint! 

 

Klubbarna borde också fundera på grundandet av nya LEO-klubbar på sitt 

verksamhetsområde, eftersom de unga senare kan bli medlemmar i våra 

klubbar. Då de redan är insatta i ärendena vet de hur Lions fungerar och hjälper 

i vårt samhälle. 

 

Klubbarna inom F-distriktet bör öka samarbetet sinsemellan. Det berikar 

verksamheten och interaktionen. Vi får nya impulser av varandra, nya 

verksamhetsmöjligheter och nya vänner. Vi siktar ju alla mot en bättre 

verksamhet i våra klubbar. 

 

Viktiga händelser under detta år har varit de som hänför sig till Lions- och Finland 100 -år. Ett flertal tillställningar 

har förekommit på vårt distrikts område, vilket erinrar om att vi är aktiva aktörer och att vi värdesätter det arbete 

som våra förfäder har utfört för vårt samhälle. Hundraårstillställningarna fortgår till våren 2018. 

 

Ett för hela Lionsverksamheten viktigt projekt, Röda Fjädern insamlingen, har nu slutförts. Den lyckades mycket 

väl i vårt distrikt. F-distriktet är bäst i Finland. De mest framgångsrika klubbarna i distriktet är LC Ylihärmä, LC 

Korsnäs och LC Ylistaro. Jag lyckönskar dem för deras goda prestation. Julkorts- och Lejonlottsaktiviteterna har 

åter startat. Med aktiviteterna hjälper man ungdomarna framåt i livet. 

 

Man borde också i klubbarna uppmärksamma att aktiva medlemmar borde premieras med olika slags utmärkelser.  

  

Jag hoppas att man i klubbarna satsar på skolning och deltar i de skolningstillfällen som distriktet anordnar. På detta 

sätt får vi bättre beredskap för vår verksamhet. 

 

Den internationella Lionsverksamheten syntes i vårt distrikt under detta år genom ungdomslägerverksamheten. I 

ungdomslägret i Kuortane deltog 27 unga från olika delar av världen. Sex ungdomar från vårt distrikt skickades ut i 

världen. Ungdomsutbytet fortsätter även under nästa år. Ungdomslägret ordnas följande gång år 2020. 

 

Det är viktigt att klubbarna satsar på fadderbarnsverksamheten i syfte att hjälpa unga i världen att klara sig, att få en 

adekvat skolning och via det även ett yrke. Ögonsjukhuset i Sri Lanka är snart färdigt, invigningen sker i november. 

Distriktets klubbar skötte målsättningarna elegant. 

 

Jag tillönskar er medvind och goda aktiviteter för höstens och vinterns verksamhet. 

 

  

I 

Internationella presidenten 

Naresh Aggarwal med hustru. 
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 Piirikuvernöörin puolison tervehdys 
Liisa Passinen 

yvää kevättä kaikille leijonille ja puolisoille! Piirikuvernööripestimme ajoittui hienosti 100- vuotisjuhliin 

– Suomi 100 ja Lions järjestö 100. Saimme osallistua kansainväliseen Lions kokoukseen ja 100v juhliin 

Chicagossa 27.6-5.7.2017. 

 

 

 

 

Piirissämme on klubeja, jotka ovat toimineet enemmän kuin  puolet koko järjestön olemassaolon ajasta. We Serve, 

Me palvelemme on toteutunut vuosikymmenestä toiseen. Huoli lähimmäisen hyvinvoinnista ”vauvasta vaariin” on 

ohjannut palveluaktiviteetteja niin lähellä kuin kaukana. Uudet järjestön palveluaktiviteetit ovat diabetes ja  

lapsuus-, nuoruusiän syöpä. 

Tämän kolmen vuoden aikana olen voinut tavata lioneita ja puolisoita klubeissa. 

Puolisoiden osallistuminen klubi toimintaan vaihtelee. Puolisotoiminnan tarkoituksena on 

lionsklubien sisäisen hengen lujittaminen ja ulkoisen toiminnan tukeminen. Aktiviteetteja 

on paljon ja puolisotoiminta on merkittävää. 

Tässä yhteydessä lausun sydämelliset kiitokseni arvokkaasta työstä mitä lionit ja puolisot 

teette. On ollut opettavaa osallistua niihin lukuisiin kokouksiin ja tilaisuuksiin.  Viime 

aikaiset uutiset nuorten monenlaisista haasteista arkipäivän selvitymisessä pysähdyttää 

minua todella. Meillä riittää työsarkaa syrjäytymisen ehkäisemisessä omalta osaltamme. 

Klubivierailuilla on paljon puhuttu jäsenhankinnasta ja uusien lionien ja puolisoiden 

perehdyttämisen tärkeydestä. Klubien erilaiset aktiviteetit yhdistää hyvin ja  

virkistystoiminta luo uutta Me-yhdessä henkeä. 

 

Suuret kiitokset vierailujen yhteydessä tapaamilleni lioneille ja puolisoille lämpimästä 

vastaanotosta ja vieraanvaraisuudestanne. Toivotan voimia työhönne. Tulevalle  

piirikuvernööri Anna-Liisalle ja puoliso Laurille toivon monia hyviä hetkiä kaudelle. 

”Päiväkään en vaihtaisi pois” –teemalla tunnen haikeuttakin kauden loppuessa. Niin 

paljon on tullut uusia oppimiskokemuksia. Kokouksissa on välillä itsekin hengästynyt, 

kun on kuullut niistä isoista aktiviteeteista, joita teette ihmisen paremman huomisen 

mahdollistamiseksi.    

H 

Kansainvälinen Lions 

kokous ja 100v juhla 

Chicagossa 27.6-5.7.2017. 

Kuva Jaakko Passinen 

Puolisoita kansainvälisessä Lions-kokouksessa Chicagossa. Kuva Jaakko Passinen 

Liisa Passinen. Kuva 

Jaakko Passinen 
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 Arne Ritari ja Melvin Jones -Gaala  
Timo Sysilampi 

rne Ritari oli perustamassa Sydbyryyn klubia, joka hänen aloitteestaan otti nimekseen LC 

Sudbyry/Suomi. Arne Ritarilla oli merkittävä rooli siihen, että Kanadan suomalaiset lahjoittivat 

Suomen jääkiekkoliitolle kiertopalkinnon, joka nykyisin tunnetaan paremmin nimellä Kanada-malja. 

Alkuperäiseen maljan jalustaan on lisätty jo 

kolme kerrosta. Jalustaanhan saa aina SM-liigan 

voittaja oman plakaattinsa.” Näin kertoi CC 

Erkki Honkala F-piirin LCIF 50-vuotisjuhlassa 

ja Melvin Jones/Arne Ritari -gaalaillassa 

Seinäjoella 24.3 2018. Gaalailtaan osallistuvat 

yli 80 lionia puolisoineen saivat nauttia 

järjestävän klubin LC Nurmo/Lakeuden 

presidentin Esko Piuholan tervetulotoivotuksen 

ja ARS-puheenjohtaja Risto Uiton 

tervetulomaljapuheen jälkeen saksofonikvartetti 

Saxset musiikkiesityksestä. Kvartetissa soittivat 

Elviira Mustapää, Sara Mettomäki, Sini 

Mettomäki ja Nelma Passinen. Kappaleet olivat 

Karen Streetin Subway, Tim Redpathin Easwood train ja Chris Gubleyn Back beat boogie. Buffetpäivällisen ja 

DG Jaakko Passisen avaus-sanojen jälkeen oli vuorossa musiikkiesitys, jossa esiintyivät Vanhat Leijonat -

kvintetti. Säestyksestä vastasi Raimo Moisio ja laulajina olivat Antti Puska, Simo Simppala, Pauli Salonen ja 

Erkki Honkala. Lauluina he esittivät Suomi 100 -teemaan liittyen Jukka Kuoppamäen kappaleet Sininen ja 

valkoinen, Tämä taivas, tämä maa ja Minä katson tätä maata. CC Erkki Honkalan juhlapuhe käsitteli laajemminkin 

Arne Ritarin vaiheita. Itse gaalailta oli kuitenkin tarkoitettu uusille Melvin Jones Fellow ja Arne Ritari -killan 

jäsenille.  

Tämän kauden uudet Melvin Jones Fellow ja Arne Ritari -killan jäsenet vuoden tässä vaiheessa ovat: 

Lion Simo Perämäki LC Ylihärmä 

Lion Erkki Kallio LC Ylihärmä 

Lion Björn Forsén LC Närpes 

Lion Matti Heikkilä, LC Seinäjoki/Törnävä 

Lion Jari Pirhonen LC Vaasa/Meri 

 

Uudet Arne Ritari -killan ritarit ovat: 

Lion Tapani Kohtanen LC Kauhajoki 

Lion Kyösti Liimatainen LC Vaasa/Meri 

Lion Pekka Linnala LC Nurmo 

Lion Seppo Paakki LC Kauhava/Helahoito 

Lion Aimo Pajuvirta LC Kauhava/Helahoito 

Lion Erkki Jussi Parvi LC Ilmajoki 

Lion Sakari Passi LC Kauhava/Helahoito 

Lion, DG Jaakko Passinen LC Nurmo/Lakeus 

Lion Matti Pellinen LC Kauhava/Helahoito 

Lion Harri Sillanpää LC Alahärmä 

Lion Arto Soini LC Kauhajoki 

Lion PDG Timo Sysilampi LC Seinäjoki/Törnävä 

 

Piirin vuosikokouksessa 21.4.2018 Seinäjoella lyödään ritareiksi lion Raimo Peltola LC Alahärmä ja lion IPDG 

Jarmo Hietala LC Lapua/Simpsiö. Kausi on vielä kesken eli molempiin säätiöihin on vielä uusia jäseniä 

mahdollisuus tulla. CC Erkki Honkala lausui ritariksi lyönnin lopuksi: ”Arvoisat ritarikokelaat ja ladyt. Klubinne 

haluaa osoittaa teille kiitoksen ja kunnioituksen hankkimallaan Lions-ritarin arvolla. Te ja puolisonne olette 

toimineet esimerkillisellä tavalla Lions-palvelussa.  

”A 

Vanhat Leijonat -kvintetti. Kuva Timo Sysilampi 
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Ansaitsette kaikki vilpittömän kiitoksen ja tunnustuksen työstänne Lions-klubinne ja koko Lions-liikkeen hyväksi. 

Tässä yhteydessä haluan osoittaa vielä erityiskiitoksen teille ladyt, sillä toiminta lionsjärjestössä edellyttää 

kotijoukkojen täyden tuen.” 

 

Illan päättivät LCIF-koordinaattori Timo Sysilammen ja ARS-puheenjohtaja Risto Uiton sekä MJF Jorma Lahtisen 

puheenvuorot. Heidän aiheinaan olivat luonnollisesti kansainvälisen lionsjärjestön ja kansallisen säätiön asiat sekä 

klubin ajankohtaiset asiat. Lisää kuvia Matti Heikkilä, Asko Hakola, Esko Vaismaa. 

 
 Piirihallituksen kokouksen puoliso-ohjelma 

Liisa Passinen 

auden 2017-2018 3.piirihallituksen kokous pidettiin 10.2.2018 Kauhavalla Lentosotakoulun 

Upseerikerholla. 

Puolisot osallistuivat kokouksen ruokailuun ja avajais-, tervehdykset osuuteen. Varsinainen puoliso-

ohjelma toteutettiin Kauhavan Puukko ja 

tekstiilimuseolla ja Taidegallerialla kirjastotalolla. 

Mielenkiintoinen näyttely sisälsi kauhavalaisen puukon 

menestystarinaa ja havainnollisti sen, miten taitavasti 

puukko syntyy mestarin käsissä. Näyttelyssä kerrottiin 

paikallisen käsityön historiasta ja esillä oli käsitöitä eri 

vuosikymmeniltä. Taidegallerian näyttelyssä oli Japein 

näyttely Eilen Tänään Huomenna.  Tilaisuuden lopussa 

Susanna Gustafsson  esitteli Malmin  Lions-talon 

henkilökunnan , toimitilat  ja keskeiset tehtäväkuvat. 

Esittelyn jälkeen  puolisot osallistuivat 

Lentosotakoulun perinneyhdistyksen historiaan 

kertovaan näyttelyyn yhdistyksen puheenjohtaja Olli 

Niemisen johdolla. Päivä oli mielenkiintoinen ja paljon 

tuli uutta tietoa. 

  

K 

Puolisoita piirihallituksen kokouksessa Kauhavalla 

10.2.2018. Kuva Liisa Passinen 

Uudet Melvin Jones Fellow- ja Arne Ritari -killan jäsenet. Kuva Risto Uitto 

http://www.raimosillanpaa.fi/2017-2018/files/download/ar_ja_mj_gaala_20180324_matti_heikkila.pdf
http://www.raimosillanpaa.fi/2017-2018/files/download/ar_ja_mj_gaala_20180324_asko_hakola.pdf
http://www.raimosillanpaa.fi/2017-2018/files/download/ar_ja_mj_gaala_20180324_esko_vaismaa.pdf
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 DG- ja VDG ehdokkaat 2018-2019 
 

Piirikuvernööriehdokas/ Distriktsguvernörskandidat  2018-2019 

 

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 

muutosvalmentajakouluttaja. II varapiirikuvernööri 2016-2017. I varapiirikuvernööri 

2017-2018. Vuonna 1994 alkaneella lions-uralla toiminut lähes kaikissa tehtävissä ja 

projektien vetäjänä. Järjestön ALLI-koulutettu. 

 

I varapiirikuvernööriehdokas/ I vicedistriktsguvernörskandidat  2018-2019 

 

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. II vicedistriktsguvernör 2017-2018. 

 

 

II varapiirikuvernööriehdokas/ II vicedistriktsguvernörskandidat  2018-2019 

 

Lion Raimo Sillanpää. Puoliso Annele. Technology Project Manager. LC Vaasa/Meri 

on ollut kotiklubini vuodesta 2003 lähtien. Tänä aikana olen ollut klubissa sihteerinä, 

presidenttinä, silakka-, siikamarkkinoiden projektipäällikkönä ja webmasterina. 

Toimitin myös LC Vaasa/Meri -klubin 30-vuotishistoriikin. Silakka- ja 

siikamarkkinoiden mainokset olen hoitanut painettavaksi usean vuoden ajan.              

F-piiritasolla on menossa seitsemäs kausi viestinnässä. Viestintään on koko ajan 

kuulunut F-piirin nettisivut. Toimitan viidettä kautta digitaalista näköislehteä. MyLCI 

Admin- eli pääkäyttäjänä olen nyt kolmatta kautta. Olen toiminut F-piirin 

piirisihteerinä kaudella 2014-2015. 

 

 

 

 

 

 

 
  

F-piirin vuosikokouksen järjestämisoikeutta kaudelle 2018-2019 on hakenut LC Närpes. Vuosikokouspaikka 

on Närpiö. 
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 Hissipuheesta Sosiaaliseen Mediaan 
Juha Lahtinen 

-piiri järjesti kaikille lioneille avoimen viestintäkoulutuksen 17. maaliskuuta Lapuan Seurakuntaopistolla. 

Koulutus oli myös osa tulevien klubipresidenttien koulutusohjelmaa. 

Jokaisen lions-klubin on tänä päivänä tiedettävä miten viestin saa perille tiettyyn kohderyhmään ja miten 

koko informaatiovirta toimii – sosiaalisessa mediassa, internetissä ja perinteisissä medioissa. Viestintää on myös 

puhuminen ja viestintä on kokonaisuutena taito, joka vaatii koulutusta.  

Koulutussetti aloitettiin aamukaffien jälkeen Tapio Seppä-Lassilan pitämällä koulutuksella puheviestinnässä, jossa 

pureuduttiin viestin sisältöön ja siihen, miten monella tapaa viesti saatetaan ymmärtää. Tapio opetti ryhmälle, 

kuinka laaditaan hissipuhe.  

Hissipuhe on lyhyt ja iskevä ja positiivisen mielikuvan antava esitys esimerkiksi oman lions-klubin toiminnasta. 

Ensivaikutelman tekemiseen ei saa koskaan toista tilaisuutta. Hissipuhe on siis esittelypuhe, jolla on tietty pituus ja 

rakenne. Tapio kertoi, että hissipuhe voi olla esimerkiksi esittely puhe potentiaaliselle uudelle lionille, jossa 

nopeasti käydään läpiasiat toiminnasta esimerkiksi seuraavalla rakenteella: Mistä on kyse? Mikä on asiakastarve? 

Lionien tuoma ratkaisu? Mikä on toiminnan laajuus? Mikä on seuraava tavoite? 

Ennen ruokailua kävimme vielä lävitse mitä on Viestintä erityisesti sosiaalisessa mediassa ja miten sitä voimme 

hyödyntää leijonamaailmassa Juha Lahtisen johdolla. 

• Yksi johtamisen tärkeimpiä välineitä on viestintä 

• Viestintätaidot kuuluvat jokaisen klubijohtajan työkalupakkiin 

• Kukaan ei tiedä lioneista tai klubistamme, jollemme kerro itsestämme eli viesti 

• Sosiaalinen media on vuorovaikuttamista eli viestintää 

• Sosiaalinen media on yksi keinoista tehdä onnistunutta viestintää lioneista 

Ruokailun jälkeen kävimme Juhan ohjaamana rakentamaan klubeille Facebook-sivuja ja useampi klubi sai 

ensimmäisen Facebook-sivunsa pystytettyä koulutuksen aikana. Yksi monen huomaama vinkki oli, että linkitetään 

Facebook sivuosaksi omaa kotisivua, jolloin kotisivukin päivittyy, kun Facebookiin lisää klubiasiaa. Samoin 

kuvapankkina voi klubilla käyttää esim. Instagramia, joka samoin voidaan tuoda näkyviin kotisivulle. 

Emme unohtaneet perinteistä viestintää vaan Riitta Koski antoi meille kokeneena toimittajana vinkkejä siitä, miten 

saadaan paremmin juttuja lävitse erityisesti paikallislehtiin. Toimittajan tunteminen on muun muassa yksi 

avainasioita.  

Koulutuspäivän päätteeksi kävimme lävitse meidän piirin viestintää Raimo Sillanpään johdolla, Opimme oman 

piirimme viestinnästä ja miten voimme siinä auttaa sekä hyödyntää sitä, kuten juuri nyt lukemaasi 

Leijonasanomia. 

 

Viestintäkoulutuksen osanottajat: Tapio Seppä-Lassila, Kari Alasaari, Esko Vaismaa, Maria Pohjanvirta, Juha 

Koivisto, Tuula Susi,Anita Perkka, Alpo Mäkinen, Raimo Rajala, Arja Kanto,  Pertti Welling, Pirjo Pieski, Matti 

Heikkilä, Raimo Sillanpää, Matti Kärnä, Juho Kriikku, Kauko Hölsö, Riitta Koski, Reijo Koski, Vesa Säntti(ei kuvassa). 

Koulutuksen järjestäjä Juha Lahtinen. Kuva Raimo Sillanpää   

F 

Maria Pohjanvirta: 
”Osallistuin F-piirin viestintäkoulutukseen lauantaina 17.3.2018. Saimme muutaman 

tunnin koulutuksen aikana hyviä vinkkejä viestinnän kivikkoisten polkujen 

kulkemiseen. Myynnin koulutusammattilainen Tapio Seppä-Lassila johdatti meidät 
tehokkaan myyntitekniikan saloihin . Tapio oli myös laatinut tosi selkeän rungon 

myyntipuheen  laatimista varten.  Nyt on konkreettiset eväät olemassa jäsenhankintaan 

ja yhteistyökumppaneitten kalasteluun. Ovi somen ihmeelliseen maailmaan lions-työn 
apuvälineenä saatiin myös tukevasti raolleen Juha Lahtisen esityksen ja ohjeitten 

avulla. Moni klubi sai koulutuksen aikana siihen asti puuttuneet Facebook-sivut aikaan 

ja muutenkin tuli hyviä vinkkejä siitä, miten voimme somea käyttää hyödyksi 
leijonatoiminnassa. Sekin tuli nyt viimeistään ymmärrettyä, että somen käyttö ei ole 

vaihtoehto, vaan vaatimus. Emme pysy kehityksen virrassa mukana emmekä tavoita 

ihmisiä, ellemme käytä tämän päivän viestintätyökaluja. Koulutuksessa ei unohdettu 
myöskään perinteisempää viestintää. Riitta Koski kertoin meille miten voimme saada 

paremmin juttuehdotuksia läpi paikallislehdissä. Riitalla oli muutama sisäpiirin vinkki, 

joita täytyy yrittää hyödyntää ensi tilassa! Lisäksi tuli pätevää tietoa Leijonasanomista 
sekä liiton, piirin ja klubien www-sivuista Raimo Sillanpään esityksessä. Jos jaksoit 

lukea tämän tekstin loppuun, niin tulit varmasti kateelliseksi siitä mitä kaikkea me 

paikalla olleet opimme... tule siis seuraavaan koulutukseen mukaan!” 
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RAUHANJULISTEKILPAILU 
 F-piirin rauhanjulistekilpailun voittaja 
Anni Kallio 

auha tarkoittaa minulle yhteisymmärrystä, yhteistyötä ja rakkautta.  Niitä kaikkia tarvitaan,  

että rauha voidaan saavuttaa.  Rauhaan kuuluu myös kaikenlainen ihmisten syrjinnän loppuminen  

oli se sitten rasismia, homofobiaa tai jotain muuta.  Jokainen ihminen ansaitsee tasa-arvoista kohtelua 

riippumatta heidän uskonnostaan, ihon väristään tai seksuaalisesta 

suuntautumisestaan.  Jos kaikki vain osaisi arvostaa toisia, kaikki  

olisi paremmin. 

 

Rauhaa on myös kaikki ne elämän pienet mutta onnelliset hetket, jolloin sitä 

tunnetta ei voi mikään pilata.  Terassilla istuskelu syksyn hieman tuulisena  

iltana, tai kesäyönä uiminen on vain kaksi esimerkkiä niistä. 

 

Rauha on siis yksi onnellisimmista asioista, joita voi olla.  

Koko maailman rauhan hankkimiseen saattaa kestää vielä 

hyvin monta vuotta, mutta kovalla tahdolla ja rakkaudella se 

kyllä saavutetaan.  

R 

Anni Kallio, Isonkyrön 

yläaste 

Anni Kallion voittajateos. Annin lausunto rauhasta: 

Rauha on hankala saavuttaa, mutta kyllä se joskus 

saavutetaan. 
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LIITTO 
 Ölövinä Oulusa 
Elsi Salovaara 

ions-liiton vuosikokous pidetään Oulussa 8.–10. kesäkuuta. Pienten lasten kanssa matkaavia leijonia 

houkutellaan mukaan muun muassa vuosikokouksen aikana Ouluhallissa pidettävällä lapsiparkilla. 

Pohjoisen Skandinavian pääkaupunki onkin mainio matkakohde kaikenikäisille.  

  

Oulun vuosikokouksen päätoimikunnalla on loppukiri meneillään. Kevään 

aikana kokoukset lisääntyvät, kun viimeisetkin yksityiskohdat hiotaan. 

Oululaisilla leijonilla on niistä kokemusta, sillä paikalliset leijonat ovat 

järjestäneet vuosikokouksen neljä kertaa aiemmin.  

– Päätoimikunta apujoukkoineen vastaa siitä, että Ouluun tehdään erittäin hyvä 

ja mieleenpainuva leijonatapahtuma, johon odotamme yli 2000 kokousvierasta 

kansainväliset vieraat mukaan lukien, kertoo päätoimikunnan puheenjohtaja 

Jouko Lampinen. 

Kokousvieraille halutaan tarjota parasta, ja sen takaavat sadat paikalliset 

leijonat, jotka toimivat talkoolaisina.  

– Mukana järjestelyissä on 21 klubia. Jokaisesta klubista on tulossa käsipareja töihin, Lampinen kertoo. 

Vuosikokouksen tunnuslauseena on Ölövinä Oulusa. Murresanakirjan mukaan ölövi tarkoittaa ”olla kuin ei 

olisikaan”. Hauskalla sanaparilla tavoitellaankin henkeä, jossa vältetään turhaa pönötystä.   

Paikallisuus näkyy myös pääyhteistyökumppaneissa, joita ovat Oulun kaupungin lisäksi Osuuskauppa Arina, 

sanomalehti Kaleva, Oulun Osuuspankki ja Oulun diakonissalaitos (ODL).  

  

Hannat leikittävät lapsia 

Vuosikokouksen ilmoittautumisen yhteydessä voi kertoa kiinnostuksestaan myös lapsiparkin palveluihin. Sen 

avulla niin lastenlasten kuin omien lasten kanssa matkaavat leijonat voivat keskittyä lauantain vuosikokoukseen 

rauhassa.  

– Teemamme on Maija Poppanen Leikkimaa, paljastaa Nina Alaiso, 

lapsiparkin järjestämisen vastuulleen ottaneen LC Oulu / Hannat -klubin 

presidentti. 

Useista kirjoista, elokuvista ja musikaalista tutun taianomaisen lastenhoitajan 

mukaan nimetty touhupiste on tiettävästi ensimmäinen vuosikokouksessa 

järjestetty lapsiparkki.  

Vuosikokouksen järjestelytoimikunnassa visioitiin, että uusi aluevaltaus 

alentaisi kynnystä lähteä Ouluun kesälomareissulle, onhan kokouksen 

ajankohtana ensimmäinen viikonloppu koulujen päättymisen jälkeen.  

– Ohjelma suunnitellaan lapsiparkkiin mukaan ilmoitettujen lasten ikien 

mukaan. Sen verran on varmaa, että lasten tekemistä piirustuksista kokoamme näyttelyn, Alaiso ja toinen hanna, 

Marja Hiissa, kertovat.  

  

Paikallisia osaamista ja herkkuja 

Ouluhallissa aikaa voi viettää myös katsastamalla paikalle saapuneiden tuotemyyjien tarjontaa. Pohjoisen herkkuja 

ja tuotteita voi hankkia Ouluhallin tuotemyynnin lisäksi esimerkiksi torilta. 

 

Siellä vuosikokouksen tunnuksenakin oleva Toripolliisi-patsas seisoo partiopaikallaan, aivan Kauppahallin 

edustalla. Patsaan kanssa kannattaa käydä kuvauttamassa itsensä, se on oikeastaan ohittamaton ”must-juttu” 

Oulussa kävijöille. Torinrannassa pääsee ihastelemaan myös merimaisemaa ja innokkaimmat voivat käydä parin 

tunnin risteilylläkin. Ouluhallista on kaikkiin kokousvieraiden majoittumisesta vastaaviin hotelleihin alle kahden 

kilometrin matka. Raksilan urheilukeskuksessa sijaitsevan Ouluhallin vieressä ovat niin uimahalli, jäähalli kuin 

pesäpallostadion, jossa voi hyvässä lykyssä päästä seuraamaan jonkin Oulun Lipon joukkueen kotiottelua. 

Alueella on myös seikkailupuisto, jossa pääsee kiipeilemään puissa. 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: www.lionsoulu2018.com, www.facebook.com/lionsoulu2018  

L 

Kuva Elsi Salovaara 

Kuva Elsi Salovaara 

http://www.lionsoulu2018.com/
http://www.facebook.com/lionsoulu2018
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 Kom - och ha det kul i Uleåborg  
Elsi Salovaara 

rsmötet för Lionsförbundet hålls i Uleåborg den 8-10 juni 2018. Också familjer med småbarn lockas hit med 

barnparkering invid Ouluhallen.  Huvudstaden i norra Skandinavien fungerar som ett ypperigt resmål för 

besökare i alla åldrar.  

 Huvudkommittéen står på slutrakan med arrangemangen 

för årsmötet i Uleåborg. Under vårens lopp har man suttit 

på flere möten och finslipat de sista detaljerna, lejonen i 

Uleåborgstrakten är dock erfarna mötesarrangörer med 

redan tre årsmöten på nacken.  

– Huvudkommittéen med stödfunktionärerna strävar till att 

årsfesten i Uleåborg kommer att bli kanonbra och som ger 

goda minnen till gästerna.  ”Vi räknar med över tvåtusen 

mötesgäster både från Finland och från utlandet”, säger 

ordförande för huvudkommittéen, Jouko  Lampinen.  

Lampinen fortsätter med  att framhäva att mötesgästerna 

skall bjudas på det bästa,  det lovar och garanterar alla de lokala lejonen från 21 klubbar som jobbar för att allt ska 

fungera så smidigt som möjligt. Mottot för årsmötet lyder ”Ölövinä Oulusa”.  Enligt dialektordboken betyder ordet 

’ölvi’  ’att låtsas som ingenting skulle hända’. Med detta vill vi sträva till just en sådan anda där man ska trivas 

utan någon onödig stelhet.   Vi är  stolta över att få samarbeta med följande partners:  Uleåborgs stad, 

Andelshandel Arina, tidningen Kaleva, Uleåborgs Andelsbank  samt  Uleåborgs diakonissaanstalt (ODL).   

 

LC Hannat leker med barnen  

I samband med anmälningen kan man  också  få barnavård. Dina barn eller barnbarn får ha det kul i trygga händer  

av skötare på barnparkeringen under årsmötet på lördagen.  

Temat är Mary Poppins lekvärld, avslöjar Nina Alaiso, president för 

LC Oulu/Hannat som svarar för barnparkeringen.  Orsaken för den 

kanske första barnparkeringshörnan i historien är den att familjer skulle 

ha det lättare att fara på en sommarresa, det är ju  första veckoslutet på 

sommarlovet.  

”Programmet planeras enligt de barn som har anmälts med tanke på 

åldern. Vi ska  också sätta upp en utställning på barnens ritningar”, 

säger Nina och  Marja Hiissa från LC Oulu/Hannat.  

  

   

 

Lokalt kunnande och lokala delikatesser  

Lokalen Ouluhalli bjuder också på olika lokala läckerheter och produkter som kan köpas såväl på plats eller på 

torget.  

  

På torget står Toripolliisi – statyn står  framför ingången av  saluhallen.  Där ska man bli fotograferad, det hör ju 

till när man är i Uleåborg.  På samma gång kan man njuta av den härliga sjöutsikten eller stiga ombord på en 

tvåtimmars kryssning. Det är en kort väg från Ouluhallen till hotellen, de ligger alla under två kilometers avstånd. 

Ouluhallen ligger nära sportcentret där det finns simhall, ishall och bobollsstadion. Har man tur, kan man följa det 

lokala Oulun Lippo spela boboll på hemmaplan.  Intill Ouluhallen finns även en äventyrspark där  man kan klättra 

i träd. Vi vill önska alla hjärtligt välkomna till Uleåborg. Vi hoppas att det ska bli en oförglömlig upplevelse, kom 

och ha det kul i Uleåborg – ollaan ölövinä Oulusa! 

På webbsidorna www.lionsoulu2018.com hittar du information om anmälning, program, logi och sevärdheter  

samt kontaktuppgifter för staben. Man kan också läsa blogginläggen för arrangemangen.   

www.facebook.com/lionsoulu2018  

Vi är med på Facebook med information om årsmötet. Där kan också du komma med dina inlägg, kommentera  

och diskutera.   

Å 

Foto Elsi Salovaara 

http://www.lionsoulu2018.com/
file:///E:/2.%20Järjestötoiminta/Lions%20F-piiri%20-%202017-2018/1.%20Päätoimittaja/Leijonasanomat%202017-2018/Julkaisu/www.facebook.com/lionsoulu2018
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 Kohti uusia vuosikymmeniä 
Lions-liiton puheenjohtaja Erkki Honkala 

Viime vuosi oli juhlavuosi monessa asiassa. Tärkeimpänä pidin Suomi 100-juhlavuotta. Päätin jo kauteni alussa, 

että en jätä ainuttakaan tilaisuutta käyttämättä, ettenkö toisi esiin isänmaamme juhlavuotta. Meitä lioneita 

Suomessa on kaikkiaan 910 klubillista. Ja uskon, että lähes jokainen klubi on omalla tavallaan juhlistanut 

Suomemme syntymäpäivää. Ajatelkaa, mikä määrä erilaisia tilaisuuksia! Nyt menemme reippaasti jo toisella 

vuosisadallamme. 

Meidän omalla järjestöllämme, Kansainvälisellä Lions-klubien järjestöllä, LCI:llä, on myös takanaan 100 vuoden 

taival. 101. toimintavuosi alkoi juuri. Siis jo sata vuotta on kulunut siitä, kun vakuutusvirkailija Melvin Jones 

kutsui 1917 koolle saman henkisiä ystäviään ajatuksena perustaa auttamisjärjestö palvelemaan apua tarvitsevia. 

Meidän kannattaa olla ylpeitä kuuluessamme tähän järjestöön, mutta me emme saa unohtaa tunnuslausettamme 

”Me palvelemme”. Meitä lioneita on maailmassa jo kohta 1,5 miljoonaa. Jäsenmäärämme on niin suuri, että kun 

lähdemme liikkeelle, se näkyy ja kuuluu. 

Tasavuosia täytti myös meidän lionien nuorisojärjestö LEOT. Olen saanut olla mukana joissakin Leojen 

tapaamisissa. Olen katsellut ja kuunnellut uteliaana Leo-klubien ja Leo-johtajien toimintaa. He eivät juurikaan 

käytä aikaansa byrokraattisiin toimiin eikä hallinnollisiin kuvioihin. Leot ovat siirtyneet juohevasti 2020-luvulle. 

Meidän ”ukkoklubien” olisi syytä ottaa mallia siitä, miten sähköisiä välineitä voidaan käyttää Lions-toimintaan. 

Maailmanlaajuisesti Leoilla alkaa 61. toimintavuosi. 

Women in Lions aloittaa nyt 31. vuotensa. Suomessa on tällä hetkellä lähes 5 000 naista liittynyt järjestöömme. 

Olemmekin jo pääosin luopuneet käsitteistä nais-/mieslion. Olemme kaikki lioneita ja näinhän sen tulee ollakin, 

kun olemme jo tässä asiassa siirtyneet neljännelle vuosikymmenelle. 

Lions Quest on ollut meidän lippulaivamme myös jo 30 vuotta. LQ-koulutusta, sen vaikuttavuutta ja tehokkuutta 

on tutkittu mm. yliopistotasolla saakka ja koulutukseen osallistuneilta on kerätty palautetta. Kukaan osallinen ei 

voi kiistää LQ-koulutuksen vaikuttavuutta, mutta nyt olemme jäämässä alakynteen, koska LQ-koulutus koetaan 

liian kalliiksi koulutukseksi. Markkinoille tulee jatkuvasti kilpailevia tuotteita. Pärjätäksemme kilpailluilla 

markkinoilla, olemme käynnistäneet Lions Quest –kehittämisen. Valmista tavoitteen mukaan on ensi syksynä. 

Haluan tähän lopuksi nostaa meille kaikille muistutukseksi sen, mikä loppupeleissä on meidän Lions-

toiminnassamme kaikkein tärkeintä. L – I – O – N – S = Luovuta – Isänmaasi – Onnellisempana – Nouseville – 

Sukupolville. 

Toivotan piirillenne menestystä uudelle vuodelle! 

 

Tehdään yhdessä! 
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 Mot nya årtionden 
Erkki Honkala ordförande för Finlands Lionsförbund    
Senaste år var ett jubileumsår i många hänseenden. Jag anser att Finland 100-jubileumsåret var det viktigaste. Jag 

beslöt redan i början av min period att jag inte vid något tillfälle skulle missa att framhålla vårt fosterlands 

jubileumsår. Det finns sammanlagt 910 klubbar för Lions i Finland och jag tror att så gott som varje klubb på sitt 

eget sätt har firat vårt Finlands födelsedag. Tänk, vilken mängd olika tillställningar! Nu går vi raskt fram redan på 

vårt andra århundrade. 

Vår egen organisation, organisationen Internationella Lionsklubbar, LCI, har också bakom sig en 100-årig färd. 

Det 101 verksamhetsåret startade nyligen. Hundra år har således förflutit sedan försäkringstjänstemannen Melvin 

Jones 1917 kallade samman sina likasinnade vänner med tanke på att grunda en hjälporganisation för att tjäna 

hjälpbehövande. Vi bör vara stolta över att höra till denna organisation men vi får inte glömma vårt valspråk ”Vi 

tjänar”. Det finns snart 1,5 miljoner Lions i världen. Vårt medlemsantal är så stort att då vi hör av oss både syns 

och hörs vi. 

Jämna år fyllde även vår Lions ungdomsorganisation LEOS. Jag har fått vara med vid några Leo-sammankomster. 

Jag har nyfiket tittat och lyssnat på Leo-klubbarnas och Leo-ledarnas verksamhet. De använder inte just alls sin tid 

för byråkratiska uppdrag eller administrativa göromål. Leos har smidigt förflyttat sig till 2020-talet. Det skulle 

vara skäl för oss i ”gubbklubbarna” att ta modell av hur elektroniska redskap kan användas i Lionsverksamheten. 

Globalt börjar Leos 61 verksamhetsår. 

Women in Lions påbörjar nu sitt 31 år. I Finland har för närvarande nästan 5 000 kvinnor anslutit sig till vår 

organisation. Vi har ju nästan helt avstått från begreppen dam-/herrlion. Vi är alla Lions och så bör det ju vara då 

vi redan i denna sak har förflyttat oss till det fjärde årtiondet. 

Lions Quest har varit vårt flaggskepp redan i 30 år.  LQ-skolning, dess påverkan och effektivitet, har undersökts 

bl.a. på universitetsnivå och feedback har insamlats av dem som har deltagit i skolningen. Ingen av dem som har 

deltagit kan bestrida LQ-skolningens påverkan men nu håller vi på att hamna i underläge eftersom LQ-skolningen 

upplevs som en alltför dyr skolning. Konkurrerande produkter kommer ständigt ut på marknaden. För att klara oss 

i konkurrensen på marknaden har vi startat en Lions Quest –utveckling. Avsikten är att den skall vara färdig nästa 

höst. 

Jag vill här till slut lyfta fram som påminnelse för oss alla vad som sist och slutligen är viktigast i vår 

Lionsverksamhet. L – I – O – N – S = Livsbejakande-Ideal-Omdanar-Nya-Släktled 

Jag tillönskar ert distrikt framgång under det nya året! 

 

Låt oss göra tillsammans!   
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 Tasavallan presidentin vieraana 
Lions-liiton puheenjohtaja Erkki Honkala 

unainen Sulka –keräys on takana päin. Osalle klubeista on jo palautettu päätetty ja luvattu 25 %:n osuus. 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimi keräyksemme suojelijana. Hän oli estynyt saapumaan Lahteen 

Hyvän Päivän tilaisuuteen ja Punaisen Sulan päätösjuhlaan. Tämän takia hän otti vastaan Suomen Lions-

liiton delegaation Presidentinlinnassa. Sain liiton puheenjohtajana johtaa tätä lähetystöä. Mukana olivat myös 

Punainen sulka –keräystoimikunnan puheenjohtaja Matti Tieksola ja Liiton pääsihteeri Maarit Kuikka. 

Vastaanotto oli juhlava. Vartiosotilaat pääoven molemmin puolin olivat meitä vastassa. Meille oli varattu 20 

minuutin tapaamisaika. Presidentti otti meidät vastaan Keltaisessa salissa. 

Tervehdin presidenttiä lyhyesti tuomalla tervehdyksen kaikilta yli 23 000 lionilta sekä kiitin häntä toimimisesta 

keräyksen suojelijana. Lisäksi kerroin hänelle, miten suomennamme vapaasti lions-sanan. Toimikunnan 

puheenjohtaja Matti Tieksola kertoi mm., että keräyksemme on lionien lahja 100-vuotiaan Suomen nuorisolle. 

Osuutemme lopuksi lahjoitimme Tasavallan presidentille 

Punainen Sulka –myyntiartikkelin, taiteilija Soile Yli-

Mäyryn Asfalttihelmi-taulun vedoksen. Kaikki vedokset on 

numeroitu ja allekirjoitettu. Luonnollisesti Tasavallan 

presidentille lahjoitettu vedos oli numero 1. Oli mukava 

panna merkille, että presidentti Niinistö oli varsin hyvin 

perillä lionien aktiviteeteista. Hän kertoi Salossa asuessaan 

olleensa paikallisen klubin jäsen ja muistavansa vielä 

elävästi, kuinka oli myymässä Punainen Sulka –autotarroja. 

Aktiviteetista oli jäänyt mukavia muistoja. 

Tasavallan presidentti pyysi esittämään kaikille Suomen 

lioneille mitä lämpimämmät kiitokset Punainen Sulka –

keräyksestä ja näin tehdystä työstä Suomen nuorison hyväksi. 

Kiitän myös omasta puolestani jokaista klubia ja jokaista 

lionia Punaisesta Sulasta - tehdään yhdessä vastakin! 

 
 

 
 På besök hos Republikens president 
Erkki Honkala ordförande för Finlands Lionsförbund  

öda Fjädern –insamlingen är över. Till en del av klubbarna har redan returnerats den utlovade andelen om 

25 %. Republikens president Sauli Niinistö fungerade som insamlingens beskyddare. Han var förhindrad att 

närvara vid Godhetens Dag tillställningen i Lahtis och till Röda Fjäderns avslutningsfest. Han tog därför 

emot en delegation från Finlands Lionsförbund i Presidentpalatset. Jag fick leda detta missionsarbete i egenskap av 

förbundets ordförande. Med var också ordföranden i Röda Fjädern insamlingskommittén Matti Tieksola och 

förbundets generalsekreterare Maarit Kuikka. Mottagningen var festlig. Vaktsoldaterna vid bägge sidor om 

huvudingången tog emot oss. Man hade reserverat 20 minuter för oss. Presidenten tog emot oss i Gula salen. 

Jag hälsade presidenten kort genom att framföra en hälsning från alla över 23 000 lions och tackade honom för att 

ha fungerat som insamlingens beskyddare. Vidare berättade jag för honom hur vi fritt översätter lions-ordet. 

Kommitténs ordförande Matti Tieksola berättade bl.a. att insamlingen är lions’ gåva till ungdomen i 100-åriga 

Finland. I slutet av vårt besök donerade vi en Röda Fjädern – försäljningsartikel åt Republikens president, ett avdrag 

av en Asfalttihelmi-tavla av konstnär Soile Yli-Mäyry. Alla avdrag är numrerade och undertecknade. Naturligtvis 

var avdraget som donerades åt Republikens president nummer 1. Det var trevligt att notera att president Niinistö var 

särdeles väl medveten on lions’ aktiviteter. Han berättade att han tidigare, då han bodde i Salo, var medlem i en av 

de lokala klubbarna och att han ännu levande kommer ihåg hur han var med och sålde Röda Fjädern –bildekaler. 

Han hade goda minnen av aktiviteterna. Republikens president bad oss framföra sitt varmaste tack till alla Finlands 

lions för Röda Fjädern –insamlingen och det på detta sätt utförda arbetet till förmån för Finlands ungdom. 

Jag framför även mitt eget tack till varje klubb och varje lion för Röda Fjädern – låt oss göra tillsammans även i 

fortsättningen!  

P 

R 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Lions-liiton edustajat: 

puheenjohtaja Erkki Honkala, pääsihteeri Maarit Kuikka ja 

Punainen sulka -keräystoimikun-nan puheenjohtaja Matti 

Tieksola. Kuva Tasavallan presidentin kanslia. 
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 LCIF 50 vuotta 2018 
PDG Timo Sysilampi, 107-F LCIF-koordinaattori 

lemme tänä vuonna viettäneet Lions Clubs Internationalin LCI:n eli Kansainvälisen Lions-järjestön 100-

vuotisjuhlavuotta. LCIF eli Lions-järjestön kansainvälinen säätiö on toiminut vuodesta 1968 ja täyttää siis 

ensi vuonna 50 vuotta. Säätiö on perustettu kanavaksi, jonka kautta kuka tahansa (henkilö, yhdistys, tms.) 

voi osallistua kansainväliseen avustustoimintaan kaikkialla maailmassa. Juhlavuosi käynnistyy Melvin Jonesin 

syntymäpäivänä eli 13.1.2018. 

LCIF:n puheenjohtaja IPIP Bob Corlew vieraili Suomessa 6.-9.10.2017. Hän osallistui paitsi 8.10 Lahden 

Sibelius-talossa pidettyyn Punainen Sulka -kampanjan päätös- ja Hyvän Päivä -juhlaan, myös edellisenä päivänä 

piirien LCIF-koordinaattorien koulutustapahtumaan Tikkurilassa. Hän kertoi tavoitteena olevan, että 

mahdollisimman moni lion oppii tuntemaan mikä säätiö on ja mitä se tekee sekä tunnistamaan, että se on meidän 

kaikkien yhteinen säätiö. Hän myös kertoi esimerkkien avulla miten säätiö vai tukea klubeja näiden 

palvelutehtävissään.  

Säätiö keräsi viime kaudella 39,07 milj. USD ja lahjoitti 43,3 milj. USD erilaisina avustuksina. Jokainen 

ymmärtää, ettei sellainen talouspolitiikka voi kestää kovin pitkään. Valtaosa eli 26 milj. USD kerätystä rahasta tuli 

Aasian maista, Euroopasta tuli 5,1 milj USD ja 

Yhdysvalloista hieman alle 5 milj. USD. 

Maailmanlaajuisesti vain 40 % klubeista antaa 

lahjoituksia LCIF:lle ja hänen tavoite on nostaa 

tuota lukua. Ensi vuoden tavoitteeksi onkin 

asetettu 50-juhlavuoden kunniaksi kerätä 50 

milj. USD. Maailmanlaajuisesti 1,4 milj. 

leijonaa kohden lahjoitus on vain reilu kolme 

dollaria eli suurista summista ei ole kyse. 

Miten tavoitteeseen päästään 

Vaikka Bob Corlew kiitti aluksi kaikkia meitä, 

jotka ovat ottaneet LCIF-koordinaattorin 

tehtävät vastaan, hän antoi meille myös 

vaatimuksen saada kaikille klubeille nimettyä 

LCIF-lion. Nyt Suomessa vain 37 %:lla 

sellainen on nimettynä. LCIF-lionin ei välttämättä tarvitse olla hallituksen jäsen mutta kiinnostus kansainväliseen 

toimintaan on etu. Yhdeksi vaihtoehdoksi hän esitti valittavaksi tehtävään edellinen presidentti. Lisäksi hän asetti 

tavoitteeksi, että jokainen klubi tekee säätiölle rahalahjoituksen, pienenkin esim. 50 USD. Näin saataisiin myös 

osallistuvien klubien prosenttiosuutta nostettua. Nyt esim. M-piirin klubilahjoitukset ovat 100 %. Maksu 

todennäköisesti sisältyy vuosimaksuun. 

Yksi lahjoitusmuoto on toimia myös kannattajajäsenenä. Tämä edellyttää vähintään 20 USD lahjoitusta LCIF:lle. 

Kannattajajäsenyysohjelma toteutetaan vuosittain ja siinä on kolme tukitasoa: 20 USD, 50 USD ja 100 USD. 

Hän muistutti lopuksi, että kaiken tämän varainkeräyksen tuotto menee todellakin kokonaisuudessaan avustuksiin. 

Säätiön toimihenkilöiden palkat maksetaan rahaston koroilla. Suomessa LCIF-rahaa on saatu mm. Lions Quest -

toimintaan ja täällä meidän piirissä mm. Lapuan patruunatehtaan räjähdysonnettomuuden uhrien tukemiseen. 

O 

LCIF:n puheenjohtaja IPIP Bob Corlew, Timo Sysilampi ja 

Markus Flaaming. 
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 Kunniakäynti Montreux’ssa 
CC Erkki Honkala 

Suomen Lions-liiton Europa Forumin osallistujat tekivät kunniakäynnin marsalkka Mannerheimin muistomerkillä 

lauantaina 30.9. liiton puheenjohtaja Erkki Honkalan johdolla. Ohessa on lyhennelmä puheenjohtajan pitämästä 

muistopuheesta. 

Kun marsalkka jätti Tasavallan 

presidentin tehtävät 1946, hän 

vetäytyi Sveitsiin, missä hän asui 

lähinnä Montreux’ssa 

Valmont’in klinikalla. Sveitsillä 

oli  Mannerheimin elämässä 

erityinen merkitys. Jo jatkosodan 

aikana maaliskuussa 1943, kun 

marsalkka sairastui vakavasti, 

hän siirtyi lentäen Saksan kautta, 

hyvinkin vaikeissa olosuhteissa, 

Luganoon tervehtymään. 

 

Marsalkan poissa ollessa sodan 

johto siirtyi vt. ylipäällikkö 

kenraali Erik 

Heinrichsille. Luganossa 

vietettyjen keväisten viikkojen 

aikana marsalkka tervehtyi 

vakavasta keuhkokuumeesta ja 

hän palasi toukokuussa 

kotimaahan. 

Jatkosodan ajan 

tiedustelupäällikkö ja 

Mannerheimin todellinen 

luottomies, eversti Aladar Paasonen sekä toinen luottomies kenraali Erik Heinrichs kirjoittivat Mannerheimin 

kanssa marsalkan muistelmia Montreux’ssa. Paasonen oli toiminut aiemmin presidentti Kyösti Kallion 

adjutanttina. Muistamme valokuvan Helsingin rautatieasemalta, joka on otettu hetkeä ennen kuin Kallio lyyhistyi 

eversti Paasosen käsivarsille joulukuussa 1940. Kenraali Heinrichsin muistamme toiminnastaan yleisesikunnan 

päällikkönä. 

 

Marsalkka Mannerheim oli Montreux’ssa tuttu näky päivittäisillä kävelylenkeillä niin läheisten vuorten rinneteillä 

kuin paikallisissa kahviloissakin. Usein marsalkka poikkesi kaakaolla tunnetulla Madame Steffenin tee- ja 

leivonnaishuoneella. Huonolla säällä hänet nähtiin kävelemässä Glionin kirkolla. 

 

Mannerheim sairasti varsin pitkään. Hän kuoli 27.1.1951 Lausannen sairaalassa 83-vuotiaana. Mannerheimin 

viimeinen matka Sveitsistä Suomeen alkoi Lausannesta 31.1.1951. Arkkua kantoi kunniavartiosto. Maamme-

laulua soitettiin viereisessä kirkossa. Saattueessa oli mukana myös Mannerheimin tytär, Sophie. Kun marsalkan 

arkku kuljetettiin Lausannesta Geneven lentokentälle, kansaa oli kokoontunut Geneve-järven rannoille seuraamaan 

hautajaissaattuetta. 

 

Vuonna 1955 marsalkalle pystytettiin muistopatsas hänen mukaansa nimettyyn puistoon, Parc Mannerheimiin. 

Tämä puisto sijaitsee aivan  Geneve-järven rannalla Montreux’ssa. 

 

Suomen Lions-liiton kukkatervehdyksen marsalkka Mannerheimin 

muistomerkille laskivat liiton puheenjohtaja (CC) Erkki Honkala ja 

kansainvälisen hallituksen jäsen (ID) Markus Flaaming. 
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 Arne Ritari –säätiö myöntää apurahoja 
Risto Uitto ARS-toimikunnan pj 

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

materiaalikustannuksiin on saatavissa 50 % säätiön tukea klubin toteuttamassa hankkeessa. Nyt myös 

erikoisammattityöhön, kuten sähkö- ja LVI-asennuksiin, koneurakointitöihin tms. on saatavissa 30 % tukea. Sama 

koskee erityislaitteiden hankintaa, kuten esimerkiksi defibrillaattori, johon on saatavissa myös 30 % tukea. 

Säätiön hallitus päättää jokaisen myönnettävän apurahan. Hakemus pitää olla hyväksymiskäsittelyssä ennen kuin 

projektia on aloitettu. 

2. Käyttäkää Ritariadresseja aina kun teillä on aihetta tervehtiä, kiittää tai onnitella ystäviä, tuttavia tai 

merkkihenkilöitä, henkilöryhmiä, perheitä, yrityksiä, yhdistyksiä jne, tai muistaa surussa. Leijonat, ja 

palvelukumppanit, Ritariadresseja on saatavissa klubin varastosta, niitä on hyvä hankkia valmiiksi jokaiseen kotiin 

muutama kappale. Tänä vuonna riittää, että jokainen leijona hankkii yhden adressin, ja käyttää sen, ja klubi 

täydentää varastoaan vastaavalla määrällä. ARS-asiamiehet ja rahastonhoitajat: On hyvä, että jokaisen klubin 

varastossa on aina vähintään 20 adressia. Huomioikaa säätiön klubikilpailun säännöt adressien hankinnassa ja 

laskujen maksamisessa.  

3. Lionsritarin ja Lions pro ritarin arvo ovat mieluisia huomionosoituksia. Hyvät klubien presidentit, 

käyttäkää rohkeasti näitä palkitsemismuotoja ansioituneille klubin jäsenille. Lionsritariksi lyönti on juhlallinen 

tapahtuma klubien omassa juhlassa, piirin Ritarigaalassa, tai esimerkiksi piirin vuosikokouksessa. Myös Lions-

Liiton vuosikokouksen yhteydessä voidaan ritariksi lyönti toteuttaa esim. Arne Ritari –säätiön järjestämässä 

Ritarigaalassa. 

4. Myös Arne Ritari –säätiön ansiomerkit ovat hyvä tapa muistaa ARS-asioissa ansioituneita klubilaisia. 

Laitetaan niistä hakemuksia aina kun on perusteita.  

Eniten Lionsritareita F-piirillä ovat nimittäneet seuraavat klubit: 

- LC Alahärmä 18 

- LC Kauhava/Helahoito 8 

- LC Lapua/Simpsiö 6 

- LC Vimpeli  6 

- LC Vaasa/Meri 6 

- LC Ilmajoki/Ilkka 6 

- LC Kauhava 5 

- LC Peräseinäjoki 5 

- LC Töysä 5 

 

Ritarinarvoja on myönnetty vuodesta 1994 lähtien kaikkiaan yli 1900, näistä F-piirin alueelle on nimitetty 121. 

Kaikkiaan F-piirillä ritareita on nimitetty 38 klubiin. Pro Ritarin arvoja on myönnetty yhteensä 15, näistä  F-

piirissä on nimitetty yksi. Nimitys on kirjattu LC Vimpeliin PCC Heikki Hemmilälle. 

5. Sertifikaatti valmiiksi kehystettynä on kätevä tapa huomioida hyvään vauhtiin päässeitä klubilaisia, jotka ovat 

kunnostautuneita ARS-asioissa. 

6.Arne Ritari -säätiön pöytästandaareja on myönnetty F-piirille 16, yhden ruusukkeen ansiomerkkejä 18 ja 

kahden ruusukkeen ansiomerkkejä 3, sekä kolmen ruusukkeen ansiomerkkejä 1.  
 

Tutustu lisätietoihin: http://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/  

      

      

      

  

http://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/
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PIIRIN KLUBIT 
 LC Nurmo/Lakeus: Me palvelemme 
Esko Piuhola 

ionsClub Nurmo/Lakeus on jo syyskuun 2015 lopulla aloittanut vanhusten ulkoiluttamispalvelun 

Simunanrannan palvelukeskuksessa Seinäjoella. Aluksi kyse oli Lion-veljen omaisten ulkoiluttamisesta 

mutta se laajeni nopeasti myös muiden asukkaiden iloksi. Ulkoiluttamista on tehty tähän saakka muutaman 

viikon välein ja siitä on saatu hyvää palautetta.  

Ongelmaksi alkoi kuitenkin tulla pyörätuolien vähyys palvelukeskuksessa. Niinpä LionsClub Nurmo/ Lakeus 

päätti lahjoittaa kaksi hyvälaatuista pyörätuolia lisää palvelukeskukselle. Juhlallinen luovutustilaisuus pidettiin 

torstaina 2.11.2017.   

Tilaisuudessa nautittiin palvelukeskuksen tarjoamat kaakkukahvit, lion Kari Rajala kertoi laajemminkin Lion-

toiminnastamme, osastonhoitaja Leena Qvick kertoi Simunanrannan palvelukeskuksesta  ja tulosaluejohtaja Riitta 

Kulmala valisti meitä vanhusten asumisasioista yleisemminkin. Palvelukeskuksen asukkaat olivat hartaudella 

tehneet pitkän viiriketjun kiitokseksi. Joka viirissä oli kirjain ja lisäksi oma tähti jokaiselta. 

Tilaisuuden lopuksi saimme kuulla asukkaiden kiitoslaulun, veisasimme yhdessä kiitosvirren, saimme lahjaksi 

heidän rakkaudella ja suurella hartaudella tekemänsä viirinauhan- ”KIITOS LEIJONAT”. 

Vilpitön kiitollisuus ja ilo kannustavat jatkamaan toimintaa. 

 

  

L 

Tarkkaa työtä: Toimialajohtaja Riitta Kulmala ja presidentti 

Esko Piuhola liimasivat lahjoittajasta ja lahjoituspäivästä 

kertovat kilvet pyörätuoleihin. Kuva Erkki Muilu 

Lionit Kari Peltonen ja Matti Kuusivaara pääsivät 

koeajolle.Tuolit kestivät!  Kuva Erkki Muilu 

Lahjakirja oli tietenkin allekirjoitettava. Tehtävää hoitamassa 

ja todistamassa presidentti Esko Piuhola, oasatonhoitaja 

Leena Qvick, toimialajohtaja Riitta Kulmala ja lionit Kari 

Peltonen ja Kari Rajala. Kuva Erkki Muilu 

Palvelukeskuksen asukkaat olivat hartaudella tehneet pitkän 

viiriketjun kiitokseksi. Joka viirissä oli kirjain ja lisäksi oma 

tähti jokaiselta. Kuva Erkki Muilu 
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 Leijonatyötä Ylihärmässä 40 vuotta 
Simo Perämäki 

ions Club Ylihärmä juhli 40 -vuotista taivaltaan 9. marraskuuta Härmän kuntokeskuksessa. 

Lions -toiminnalla on Ylihärmässä pitkät perinteet. Vuonna 1961 perustetun Lions Club Härmät 14:sta 

perustajajäsenestä kahdeksan asui klubia perustettaessa Ylihärmässä. Kun tuo Härmien yhteinen klubi 

keväällä 1977 jakaantui kahtia, oli klubin 38:sta jäsenestä ylihärmäläisiä 14. 

 

Lions Club Ylihärmän perustava kokous järjestettiin 5. syyskuuta 1977 KOP:n kokoushuoneessa. Perustajajäseniä 

oli 22, joista 16 oli aikaisemmin osallistunut leijonatyöhön muissa klubeissa. 

 

Lions Club Ylihärmän ensimmäiseksi presidentiksi valittiin Väinö Salmeskari, sihteeriksi Veikko Peltola ja 

rahastonhoitajaksi Jouko Ketola. Perustamisjuhlaa vietettiin 5. marraskuuta 1977 Kauhavan kantakievarissa. 

Kuukausikokoukset järjestettiin ensin KOP:n kokoustiloissa ja vuodesta 1984 alkaen Härmän kuntokeskuksessa. 

 

Lady -toiminta 

 

Klubin ladytoiminta on ollut koko toiminnan ajan erittäin aktiivista. Ladyjen vuodesta 1994 alkaen järjestämät 

isänpäivälliset ovat koonneet vuosittain 300 – 400 ruokailijaa. 

 

Lions Club Ylihärmän ladyt ovat viiden vuoden ajan tehneet vapaaehtoistyötä pienkoti Sointulassa järjestäen 

asukkaille askartelua, liikuntaa, yhteislaulua ja viihteellistä ohjelmaa. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen palkitsi 

tammikuussa 2017 klubin ladyt suuriarvoisesta palvelutyöstä Sointulan asukkaiden hyväksi. 

 

Punainen Sulka 

 

Lions Club Ylihärmä on osallistunut koko toimintansa ajan kaikkiin Suomen Lions -liiton järjestämiin Punainen 

Sulka -keräyksiin. Kuluvana vuonna päättyneeseen keräykseen klubi osallistui keräyspäällikkönsä Raimo Holmin 

johdolla keräten 12500 euroa. Lions Club Ylihärmä saavutti tavoitteensa 347 -prosenttisesti. Tuolla tuloksella 20:n 

veljen klubi sijoittui valtakunnallisessa aktiviteetissa toiseksi. F -piirin piirikuvernööri Jaakko Passinen antoi 

klubin 40 -vuotisjuhlassa tunnustusta LC Ylihärmän loistavasta tuloksesta Punainen Sulka -aktiviteetin 

hoitamisessa.  

Kuluvana toimintavuonna LC Ylihärmä jakaa varoja hyväntekeväisyyteen noin 10 000 euroa. 

 

Juhlassa myönnettiin Erkki Kalliolle ja Simo Perämäelle Melvin Jones -jäsenyys. 

 

  

L 

LCIF Melvin Jones pj. Timo Sysilampi (vas.) sekä uudet Melvin Jones -jäsenet Erkki 

Kallio ja Simo Perämäki. Kuva Mika Mäki 
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 Kansainvälinen diabetespäivä 14.11. 
Anita Perkka 

ansainvälistä diabetespäivää vietettiin 14.11. Suomessa on noin 50.000 tyypin 1 diabeetikkoa. Heistä 

vajaat 4000 on alle 15- vuotiaita. Joka vuosi Suomessa sairastuu noin 500 alle 15-vuotiasta tyypin             

1 diabetekseen. 

Seinäjoen Seudun Diabetesyhdistys toimii diabeetikkojen ja heidän 

läheistensä edunvalvojana. Puheenjohtaja Pekka Mannila kertoo, että 

heidän toiminnassaan tärkeää on myös vertaistuki, jota hoidetaan eri 

paikkakunnalla toimivissa kerhoissa.  

Kaikille ilmaisia verensokerin mittauksia yhdistys järjestää 

apteekeissa, marketeissa ja erilaisissa muissa tapahtumissa. 

Verensokerin mittauksia järjesti yhdistyksestä Arja Nieminen myös 

kansainvälisenä diabetespäivänä. Hän kertoo, että ihmiset ovat 

ottaneet nämä mittaukset hyvin vastaan ja usein mittausten määrä on 

satoja päivässä. Samalla hoitajat antavat myös neuvontaa ja ohjaavat 

tarvittaessa lisätutkimuksiin. 

LC Nurmo Valakiat on aktiivinen naisklubi, joka on lahjoittanut mm. 

insuliinipumpun keskussairaalaan lapsipolille. Klubin presidentti Tuija 

Pekkinen kertoo, että klubilaiset kokevat diabeetikoiden tukemisen ja 

diabeteksen ennaltaehkäisyn tärkeäksi. Klubi haluaakin muistaa 

Seinäjoen Seudun Diabetesyhdistystä ja lahjoittaa varoja tärkeään 

kansanterveystyöhön, verensokerin mittauksessa tarvittavia liuskoja 

varten. Toisena avustuksen kohteena on lasten ja nuorten 

vertaistukitoiminta, jonka Tuija Pekkinen kertoo klubilaisten kokevan erittäin tärkeänä. 

Tätä toimintaa Seinäjoen Seudun Diabetesyhdistyksessä vetää Ilmajoella Anu Hakoniemi. Hän kiitti avustuksesta 

ja kertoi, että tällä rahalla tehdään yhdessä kivaa. Lapsille ja nuorille on tärkeää huomata, että he eivät ole 

sairautensa kanssa yksin. 

 

 
 
 
 
 Apua tietokoneiden hankintaan 
Ari Korpela 

uovutimme Kauhajoen Evankeliselle opistolle rahaa kymppiluokan oppilaiden tietokonehankintoihin 

29.11.2017. 

LC Kauhajoki/Aron Punainen Sulka -palautus meni näin ollen suoraan opistolle.Opiston väki oli innoissaan 

lahjoituksesta ja tietysti mekin saimme tästä hyvän mielen, itsellemme ja klubille!  

K 

L 

Kuvassa SSDY:n puolesta lahjoituksia 

vastaanottamassa vasemmalta Arja 

Nieminen, Pekka Mannila ja Anu 

Hakoniemi. Kuva Anita Perkka 

Kuva luovutustilaisuudesta: vas. Aimo 

Saarenpää, Sirkka-Liisa Havunen, Stefan 

Wekström, Ari Korpela, Jussi-Pekka Mäki-

Kala, Pekka Paloniemi (pusu vastaava ) ja 

Opiston vt. rehtori Jussi Luoma. Kuva Päivi 

Lahti-Kuusisto 
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 LC Seinäjoki/Aalto 2016-2017 
Arja Kanto 

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

hyväntekeväisyyskohteillemme. Klubimme aktiviteetit ovat olleet; Punainen Sulka -valtakunnallinen 

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

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

tauluarpajaiset ja myyntipöytä Seinäjoen Torikeskuksessa joulukuussa ja Hyväntekeväisyysmuotinäytös ja 

hyvinvointi-ilta maaliskuussa 2017. 

Tuotot jaetaan vuoden teeman mukaisesti paikkakuntamme syrjäytysvaarassa olevien lasten ja nuorten 

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

á 50 €, yhteensä jaetaan 2200 €. 

 

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

annoitte rahalahjoituksen Punainen Sulka - lippaaseen. 

 

Lahjoitukset 

Etelä-Pohjanmaan Icehearts ry:lle lahjoitus 1000 € 

Icehearts tarjoaa pitkäkestoista turvaa Iceheats-toimintamallin mukaan 

pojille ja tytöille. Iceharts-toiminta on varhaisen puuttumisen 

innovatiivinen, pitkäkestoinen ja ammatillista kasvua tukeva 

toimintamalli. 

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

on ammatilliset pätevyydet joukkueen johtamiseen. Icehearts on 

enemmän kuin urheilujoukkue, se on toimintamalli, joka on kehitetty 

ennaltaehkäisemään ja edistämään lasten hyvinvointia. 

 

Seinäjoen Pelastakaa Lapset ry/ Eväitä Elämälle-ohjelmalle 1000 € 

Tarkoituksena on lisätä lapsiväestön arvostusta ja kunnioitusta, auttaa 

haavoittavissa olosuhteissa tai elämän tilanteissa olevia lapsia ja 

nuoria sekä edistää lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia 

Seinäjoen alueella. Eväitä Elämälle-ohjelma tukee 

syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja 

harrastamista. 

 

Stipendit; 

Lauluyhtye Vocal Stipendit 2x50 € 

Kiitoksena hyväntekeväisyys- ja hyvinvointi-illan esityksestä. 

 

Huomionosoitus: 

Kalevi Mäki-Hakola/ Seinäjoen Veteraanikuorolaiselle 100 € 

Huomionosoitus ansiokkaasta kuorourasta ja -harrastuksesta Suomen 100-vuotisjuhlavuonna. 

  

L 

Vasemmalla Kirsi Ijäs-Lähteenmäki LC Seinäjoki/ Aalto presidentti 

ja oikealla lahjoituksen saaja Etelä-Pohjanmaan Icehearts ry:n 

Jukka Marttala, puheenjohtaja. Kuva Arja Kanto 

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

Noora Kangastupa Lauluyhtye Vocal, Essi Kumpulainen Lauluyhtye 

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

Arja Kanto 
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 Vapun viettoa Ilmajoella 
Kalevi Äijö 

C Ilmajoki/ Ilkka on perustamisvuodesta 1984 lähtien vuosittain järjestänyt varainkeräysaktiviteettina 

Vapputapahtuman. Ensimmäisenä vuonna päivää vietettiin huutokaupan merkeissä huoltoaseman 

pihamaalla. Myynnissä oli klubilaisilta kerättyä tavaraa. Seuraavina vuosina myös puolisot osallistuivat 

omalla kirpputorillaan myyden jopa omia muodista pois menneitä vaatteitaan. Vähitellen huutokaupattavien 

tavaroiden lajitelma on monipuolistunut, kun paikallisilta liikelaitoksilta saatiin lahjoituksina uutta käyttötavaraa ja 

lahjakortteja esim. konsertteihin ja kuntoutuslaitoksiin. 

Päivä on aloitettu, niin kuin Vappuun kuuluu, tietenkin 

Ilmajoen soittokunnan puolituntisella musiikkiesityksellä. 

Vappupuheen pitäjäksi on saatu joku pitäjän merkittävä 

luottamushenkilö tai kunnan johtava viranhaltija. Viimeksi 

puheen pitäjänä oli maa- metsätalousministeri Kimmo 

Tiilikaisen eritysavustaja Risto Lahti. 

Vapputunnelmaa tilaisuuteen ovat puolisot tuoneet sima ja 

munkkitarjoilullaan. Myös monet torikauppiaat ovat 

halunneet olla myymässä päivään kuuluvia juttujaan. 

Tavaksi on tullut arpojen myynti yleisölle. Arvan osto on 

kuin pääsymaksu torille, jossa tapahtumaa vietetään. 

Verkostoituminen pitäjän yritysten ja yhteisöjen kanssa on 

taannut yleisömenestyksen ja sen myötä hyvän taloudellisen 

tuoton. Tärkeässä roolissa mukana ollut pitäjän oma Ilmajokilehti, joka on antanut runsaasti näkyvää palstatilaa 

Vappuriehan markkinoinnissa. 

Tilaisuuden juontajana ja meklarina vuodesta toiseen on toiminut klubin jäsen Tapani Ojala avustajineen 

 
 Pehmoleluja ambulansseihin 
PDG Timo Sysilampi 

C Ylistaro on hankkinut ja luovutti Etelä-Pohjanmaan ambulansseihin pehmoleluja 80 kpl annettavaksi 

pienille potilaille turvaa tuottamaan. Aktiviteetti on kiertävä, LC Isokyrö aloitti sen viime kaudella 

antamalla LC Ylistarolle "viestikapulan". LC Ylistaro on haastanut ja LC Seinäjoki/Törnävä vastannut 

haasteeseen jatkamaan perinnettä. Pehmolelut luovutettiin sairaanhoitopiirille maanantaina 3.7. Ensihoitopäällikkö 

Juha Tiainen oli paikalla vastaanottamassa. Samalla 

nykyinen klubi luovutti viestikapulan tulevalle 

vastuuklubille. Viestikapulan on valmistanut lion Timo 

Karhu Lehmäjoen Puutyöstä. Siinä on taidokkaasti sorvatut 

irtonaiset renkaat varren ympärillä.  

LC Ylistarosta on paikalla nykyisen kauden presidentti 

Jukka Marttila ja edellinen presidentti Esa Nyrhinen sekä 

lion Antti Pohtola ja LC Seinäjoki/Törnävästä edellisen 

kauden presidentti Hannu Pulli ja edellinen piirikuvernööri 

Timo Sysilampi. 

Ensihoitopäällikkö Juha Tiainen kertoi, että kaikki edelliset 

pehmolelut on jo jaettu eli varastot olivat tyhjät. 

Luovutusajankohta oli siis oikein aikataulutettu. 

Ambulansseilla, joita on yhteensä 20, lähtöjä on vuodessa 

43000 ja onneksi vain pieni osa on niitä, joissa pehmoleluja jaetaan. Past. presidentti Hannu Pulli lupasikin, että 

LC Seinäjoki/Törnävä hankkii Suomen ja järjestön 100-vuotisjuhlan kunniaksi 100 pehmolelua. Leijonilla on 

parhaillaan käynnissä Punainen Sulka -keräys ja tuotto sopii hyvin käytettäväksi pehmolelujen hankintaan ja 

luovuttamiseen lasten hyväksi 

 

  

L 

L 

Vasemmalta lion Antti Pohtola, past. presidentti 

Hannu Pulli, past.presidentti Esa Nyrhinen, 

presidentti Jukka Marttila ja ensihoitopäällikkö Juha 

Tiainen. 



Leijonasanomat  ♦ Lejon Nytt  2017-2018 24 

 

 Aurauskepit jälleen tarpeeseen  
Ari Korpela 

C Kauhajoki/Aro toteutti jälleen aurauskeppi-aktiviteetin Kauhajoen kaupungille. Lumiaurauksen 

turvallisuuteen aurauskepeillä on iso merkitys.  Puisten keppien määrä oli 5500. Kauhajoella on 

talvikunnostettavaa tiestöä noin 1000 km, joten aurauskeppien määrä kattaa suuren osan, noin 80% 

kokonaistarpeesta. Kestävän kehityksen kannalta puu on oiva 

materiaali. Kepit saatiin kokoon mukavasti aktiivisen 

veljeskunnan ansiosta. Lumiauraaja kiittää. Lumi saa tulla!  

 

.Liikenneturva: Vältä aura-auton ohittamista 

 

Teiden kuntoa ylläpitämään lähtevät aura-autot tarvitsevat 

riittävää huomiota muilta tielläliikkujilta. Aura-autot ovat 

liikenteessä usein juuri silloin kuin keli on huonoin. 

 

Aura-auton on usein ajettava huomattavan keskellä tietä, jotta 

tien keskiosan lumivalli tulee auratuksi. Kun kohtaat auraajan, on 

hyvä vähentää nopeutta ja väistyä lähelle tien reunaa. Lisäksi on 

syytä varautua siihen, että auraus voi heikentää näkyvyyttä lumen 

pöllytessä. Ohittamaan ei pidä lähteä jos näkyvyyttä eteen ei ole. 

Ohittamista on myös turha kiirehtiä, sillä aura-auton kuljettaja on 

ohjeistettu aika ajoin päästämään taakseen tulleen jonon ohi. 

Odota ohitusmahdollisuutta rauhassa. 

 

 

LC Kauhajoki/Aro -klubista eivät ideat lopu. Aktiviteeteissa halutaan keskittyä yhdessä tekemiseen, ei vaan 

pelkkään rahan keräämiseen. Monena vuonna on järjestetty Kauhajoki Car Show -tapahtumaa ja tälle syksylle oli 

tavoitteena järjestää mäkiautokisa. ”Yrittänyttä ei laiteta”, vaikka mäkiautokisa jouduttiin perumaan, niin ensi 

keväänä järjestetään polkuautokisa Sotkan 

moottoristadionilla. F-piirin klubit kutsutaan 

polkuautokisaan ilmoittautumalla kilpailun johtaja, LC 

Kauhajoki/Aron tiedostussihteeri Ari Korpelalle. 

Lisätietoja talven mittaan tästä.  Polkuauto eli kinneri on 

vanhaa suomalaista perinnettä, kun toisen 

maailmansodan jälkeen oli pula autoista, bensiinistä ja 

renkaista. Perinteitä kunnioittaen Kurikan 

kansalaisopistossa rakennetaan tänä talvena kinnereitä 

vanerista tai puusta.  Helsingin Eläintarhassa järjestettiin 

kinnereille Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 1949. Ylen 

elävä arkisto.  

 

.  

L 

Oikealta Alf Norrgård,Aarne Ketola ja 

Mauno Kuusisto. Kuva Ari Korpela 

http://www.kauhajokicarshow.fi/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/06/11/kinneri-oli-kesan-1949-hitti
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/06/11/kinneri-oli-kesan-1949-hitti
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 LC Seinäjoki/Aalto - Karoliina 
Tuulikki Martikkala 

uomen lions-klubien ensimmäinen punainen sulka keräys järjestettiin v.1972. Ensimmäisen suurkeräyksen 

kohteeksi valittiin syöpäsairaat ja syövän torjunta. Keräyksen tulos oli silloin 5 223 684 markkaa. 

Punainen Sulka keräyksestä tuli perinne ja tähän mennessä keräyksien tuotto  on lähes 25 miljoonaa euroa. 

 

Keräyksien tuotoilla on taisteltu syöpää vastaan, torjuttu sydäntauteja, autettu sotiemme veteraaneja, tuettu 

ikäihmisiä ja vammaisia, sekä lasten ja nuorten avo- ja jälkihuoltoa.  

 

Kauden 2017 keräys oli järjestyksessään seitsemäs ja keräyskohteena olivat nuoret ja nuorten syrjäytymisen 

ehkäiseminen. Vuoden 2017 Punainen Sulka-keräys oli tällä kertaa historiallinen, sillä keräyksen tuotolla 

kunnioitimme myöskin itsenäistä100 vuotiasta isänmaatamme. 

 

LC Seinäjoki/Aallon ladyt olivat mukana keräyskampanjassa. Varoja keräsimme pinssejä- ja koruja myymällä, 

lipaskeräysillä, sekä pääsylipputuloilla. 

 

Seinäjoen alueen klubit tekivät myöskin historiaa järjestämällä yhteisen juhlakonsertin, jolla kunnioitimme 

juhlivaa 100 vuotiasta lions-toimintaa ja 100-vuotiasta itsenäistä isänmaatamme. Juhlakonsertin lipputulot 

käytämme lyhentämättöminä Punainen Sulka keräystä kartuttamaan. 

 

Keräyksen tuotosta klubit saavat palautuksena 25%, käytettäväksi nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen.  

 

LC Seinäjoki/Aallon ladyt ovat valinneet yhdeksi autettavakseen 16-vuotiaan Karoliinan, joka opiskelee Seinäjoen 

ammattioppilaitoksessa, SEDU:ssa autonasentajaksi. Karoliina sairastaa myöskin diabetestä. Totesimme hänen 

auttamisensa tärkeäksi. 

 

Karoliina tarvitsee opiskeluunsa, sekä diabetekseen liittyvien tulosten seuraamiseen ja hoitorenkaan yhteyksiin 

tietokonetta. Päätimme hankkia hänelle tärkeän työvälineen. Lahjoitimme tietokoneen hänelle 28.09.2017. 

Punainen Sulka -palautukset eivät ole vielä tulleet tilillemme, mutta käytimme klubin omia aktiviteettirahoja ja 

näin saimme Karoliinalle koneen heti opiskeluvuoden alkuun. 

 

Lahjoitustilaisuudessa Karoliina kertoi, että oli iloisen yllättynyt ja onnellinen kuultuaan lahjoituksesta. Hän on 

lähettänyt meille kiitoskirjeen ja kertonut olevansa todella kiitollinen 

ja onnellinen saamastaan tarpeellisesta avusta. 

Me lahjanantajat olemme myöskin onnellisia siitä, että voimme tehdä 

hyvää yhdelle nuorelle ja auttaa häntä tarpeellisella työvälineellä 

opiskelussaan ja elämässään eteenpäin. 

  

S 

LC Seinäjoki/Aallon Punainen Sulka 

vastuuhenkilö Tuulikki Martikkala (vas) 

ja lahjoituksen saaja, opiskelija 

Karoliina. 
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 LC Korsnäs fixar äldreboendes uterum 
Lis-Britt Södergran  

nder hösten har medlemmarna i LC Korsnäs iordningställt det nybyggda uterummet, som finansierats med 

insamlade medel vid Bukettens äldreboende i Korsnäs kyrkby.   

Uterummet är mycket uppskattat och hann användas flitigt innan kölden kom. Nu inväntar vi ny vår för att 

fortsätta projektet.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God Jul coh Gott Nytt År tillönskas distriktets alla Lions! 

 

 LC Lehtimäki uudisti vanhat filmit 
Heikki Honkola 

Lehtimäellä pankinjohtajana 1952-1963 toiminut Taito Suokko kuvasi innokkaasti lehtimäkeläistä arkea ja juhlaa 

16 millin elokuvakameralla. Suokko oli yksi Järviseudun alueelle v.1960 perustetun LC Alajärvi-Järviseudun 

lehtimäkeläisistä jäsenistä. Vaikka Suokko sittemmin muutti Keski-Suomeen, säilyi Lehtimäki tärkeällä sijalla 

hänen sydämessään. Hän myös vietti lomia Ähtärinjärven rantamökillä. 

Suokon filmejä esitettiin aikoinaan yleisönäytöksinä ja suosio oli aina taattu. 1990-luvun lopulla Suokko päätti 

lahjoittaa kaitafilmit tekijänoikeuksineen LC Lehtimäelle, jotta ne voitaisiin valjastaa hyvään käyttöön. Ajatuksena 

oli, että elokuvia myymällä klubi voisi kerätä varoja hyväntekeväisyyteen.  Vuonna 2001 Suokko sai itse klubin 

kiitoksena vastaanottaa filmeistä valmistetun VHS-tallenteen.   

Vuosien mittaan Suokon filmejä on myyty huomattava määrä. Tekniikan kehittyessä VHS-kasetit muuttuivat 

DVD-elokuviksi ja kopioiden laatu parani.  

Nyt Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi filmeille tehtiin iso katselumukavuutta parantava remontti. 

Filmien ääniraidan virheet ja laitesurina poistettiin, selostusääntä vahvistettiin ja taustalle lisättiin hiljainen 

musiikki. Samalla videolevyt varustettiin alkuvalikoilla, joista haluttuihin filmiosioihin pääsee suoraan. Myös 

levyetiketit ja koteloiden kannet uusittiin. Kaikki klubin omana työnä.  

Uudistetut DVD:t tulivat myyntiin keväällä 2017. Ne saivat heti hyvän vastaanoton. Filmejä lahjoitettiin myös 

paikalliselle Taimelan alakoululle sekä vanhuspalvelussa toimivien vapaaehtoisten käyttöön.  

 

Filmiesitys Suomi-100 -tapahtumana 

Pisteenä i:n päälle järjestettiin yhteistyössä Lehtimäki-seuran kanssa lokakuussa Suomi-100 -tapahtumana 

elokuvanäytös, jossa entisen kunnantalon suuri auditorio oli täynnä väkeä ja uudistetut lyhytelokuvat pääosassa. 

Vaikka filmejä pääsi näkemään maksutta, on kysyntää riittänyt. Videoita on ostettu paljon mm. lahjoiksi. Tällä 

hetkellä klubi katsoo toiveikkaana joulumyyntiin.  

Kotiseutufilmien tuottaminen heijastaa osaltaan sitä arvostusta, jota klubi haluaa jakaa ympärilleen kotiseudun 

hyväksi tehdystä työstä. Kotiseututeemat on kirjattu myös klubin toiminta-arvoihin. Juuret tukevasti oman 

kotiseudun mullassa antaa perspektiiviä ja valmiuksia kaikkeen Lions-toimintaan laajemminkin, miettivät klubin 

lionit.  

LC Lehtimäen tuottamista Suokon elokuvista saa esimakua Youtubesta 

U 

https://www.youtube.com/watch?v=96VVLxTvUFo
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 Renkaidenvaihtoa 
Raimo Rajala 

C-Nurmo järjesti jälleen nurmolaisille omaishoitajille autojen talvirenkaiden vaihtotapahtuman 28.10.2017. 

Perinteeksi muodostunut tapahtuma järjestettiin tällä kertaa yhteistyössä Seinäjoen Rengaskeskuksen 

kanssa. Aikainen lumentulo yllätti ja monet olivatkin turvautuneet etukäteen läheistensä apuun ja siksi tällä 

kertaa vaihtoon osallistui edellisiä kertoja 

vähemmän omaishoitajia. Asiantuntevien 

käsien kautta renkaiden vaihto tapahtui 

jouhevasti muiden vaihtoon tulleiden 

asiakkaiden palvelun lomassa. 

Tapahtuma todettiin jälleen kerran hyväksi ja 

tarpeelliseksi palveluksi ja sitä tullaan 

jatkamaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kauniita puukukkia 
Martti Koivumäki 

 

 

 

LC Ilmajoki/Ilkka -klubin toimesta 

valmistettiin 30 kukkaa 

kuvernöörineuvoston kokoukseen, joka 

pidettiin  syyskuun alussa. Kukat tehtiin 

pajusta sorvaamalla ja ne maalattiin  

spraymaalilla. 

 

 

  

L 

Presidentti Kaarlo Katajisto seuraa tyytyväisenä tapahtumaa 

Hellevi Holkon, Raimo Alasen ja Alpo Mäkisen kanssa. 
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 LC Isojoen toimintaa syyskaudella 
Markku Ojala 

auteni lähti käyntiin heti vauhdikkaasti 1.7., kun järjestettiin Isojoen Markkinat täysin uudistetulla 

konseptilla. Tapahtuma siirrettiin uuteen paikkaan ja lisättiin oheisohjelmaa. Palautteen mukaan järjestely 

oli onnistunut vaikkakin etukäteen hieman jännittikin näin suuri muutos perinteiseen tapahtumaan. 

Tapahtuman järjestelyissä olivat mukana LC:n lisäksi kunta, yrittäjät, vanhempainyhdistys, MLL, 

seurakuntanuoret ja Isojoen urheilijat.  

 

Elokuussa vaihdettiin virallisesti nuija, sekä vierailimme kummilapsemme luona perinteisesti hänen 

syntymäpäivänään viemällä pienen lahjan. Markkinoiden tuotolla hankittiin kipupumppu ja se luovutettiin 

Koivukartanon, Kultatähkän ja kotihoidon käyttöön. Luovuttamassa sihteeri Esa Lehtimäki, presidentti Markku 

Ojala ja Past presidentti Ari Kuusimäki, pumpun vastaanottajana oli llky:n palveluvastaava Jaana Auressalmi. 

 

Lokakuussa saimme ottaa vastaan uuden kolmannen polven leijonan Johannes Vanhatalon. Kummina Reijo 

Mikkola. 

 

Marraskuussa olimme osaltamme mukana hankkimassa sankarihaudoille uudet kynttilälyhdyt näin Suomen 100-

vuotis juhlan kunniaksi. Järjestimme myöskin Viihdytysjoukkojen konsertin Lauluja sieltä jostakin, solisteina 

toimivat Jouni Keronen, Martti Kuurila ja Trio Moro Hei Isojoelta. 

 

Itsenäisyyspäivänä sytytettiin sankarihaudoille kynttilät vanhempainyhdistyksen avustamana ja näyttihän se 

kynttilämeri komealta.  

Joulukuun kokous vietettiin jouluruokailun merkeissä ladyjen kera. Mukana oli myös alueen pj Jarmo Juntunen. 

Lisäksi olemme tehneet paljon muuta pienempää, mutta kuitenkin tärkeää hyvää useilla eri avustuksilla. 

 

  

K 

Kokkisota kiivaimmillaan Kipupumpun luovutus 

Uuden jäsenen vastaanotto 
Viihdytysjoukot ja Trio Moro 

Hei 

Kynttilöiden sytytys sankarihaudoille 

vanhempainyhdistyksen kanssa 
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 100-vuotisjuhlakonsertti Lakeuden Ristissä 
PDG Timo Sysilampi 

einäjoen kirkko, Lakeuden Risti, täyttyi sunnuntai-iltana 23.4 odottavista kuulijoista kun alueen yhdeksän klubia 

olivat järjestäneet 100-vuotisjuhlakonsertin Punainen Sulka -teemalla eli tuotto jaettaisiin syrjäytymisen uhkaamille 

nuorille, heidän elämänhallinnan ja mielenterveyden ja päihteettömyyden tukemiseen. Ohjelman suorittajiksi 

järjestäjät olivat saaneet vuoden 2010 Tangokuninkaan Marko Maunukselan lisäksi Etelä-Pohjanmaan 

Musiikkiopiston nuorisokuoron Lauluflikat johtajanaan dir.cant Mervi Laakso, Therapy String Qartet sekä Seinäjoen lukion 

oppilaat johtajanaan Lajos Olah, sekä Kira Haapaniemen ja Suvi Ylkäsen.  

Lakeuden Ristin parvelta soitetun Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopiston trumpettiryhmän soittaman 

alkufanfaarin jälkeen tervehdyssanat tilaisuuteen toi Suomen Lions-liiton varapuheenjohtaja Erkki 

Honkala. Hänen puheensa käsitteli meille suomalaisille kaksinkertaista juhlavuotta. Kansainvälinen 

Lions-järjestö täyttää 100 vuotta ja niin myös itsenäinen Isänmaamme myös 100 vuotta. Koska 

konsertti päätettiin yhdessä laulettuun Maamme-lauluun, hän lausui samalla myös kiitossanat: - 

Totutuista tavoista poiketen kiitän teitä, hyvä yleisö, jo nyt siitä, että lähditte mukaan konserttiimme ja 

tukemaan tällä tavoin toimintaamme sekä juhlistamaan kanssamme 100-vuotista lionstaivaltamme. 

Nuoren puheenvuoron tilaisuuteen toi Jaakko Lehtolainen. Hän toimii Seinäjoen kaupungin Etsivässä 

nuorisotyössä, jonka ydin on auttaa ja tukea nuoria heidän omista tavoitteistaan käsin, heidän omia 

haaveitaan kohti pyrkien. Hänen puheensa käsitteli näiden asioiden lisäksi omakohtaisia kokemuksia 

elämisestä nykyaikana yltäkylläisyydessä, suoranaisessa runsauden sarvessa, ilman puutteita. Hänen 

mukaan: -Meillä Amerikkalainen unelma on todellisempi kuin Amerikassa se on koskaan ollut. 

Maksuton koulutus, kouluruoka, päiväkodit, terveyspalvelut ym. Myös kaupunkien rakenteet tukevat 

sitä, ettei meillä ainakaan toistaiseksi aidata ns. rikkaiden alueita köyhien ja kurjien asuinalueista. 

Meillä on yhteiskunnallinen tukiverkko, jonka varaan tuskin kukaan haluaa pudota, mutta elämän 

ollessa enemmän kuin osiensa summa, se voi tapahtua kenelle tahansa. 

Konsertin ensimmäinen kappale oli Mervi Laakson ohjaamana Jean Sibeliuksen 

Finlandia hymni, jonka Lauluflikat esitti Jaakko Laakson pianosäestyksellä. 

Lauluflikoissa laulaa 11-24 -vuotiaita, pääosin peruskoulu- ja lukioikäisiä tyttöjä. 

Toisena esiintyjinä trumpettiryhmä esitti Jorma Panulan Iltalaulun ja Jorma 

Törmälän kappaleen Suomen maa. Kolmantena esiintyneet Therapy String Qartet 

sekä Seinäjoen lukion oppilaat esittivät Jean Sibeliuksen teokset Andante Festivo ja 

Valse Triste sekä Remin Djawadin teoksen Game of Thornes -elokuvan 

tunnussävelen. Näistä kappaleista Lajos Olah kommentoi seuraavasti:-Suomi 100 v. 

teemaan Andante Festivo oli itsestäänselvyys, tilaisuuteen sopiva tunnelma ja 

äänimaailma. Valse Triste on taas Sibeliusta; vakava, moniulotteinen tansseista 

toisenpuoliseen. Game of Thronesin moderni-vanha tunnussävelmä oli dramaattinen 

sekä tehokas energiapurkaus. Seuraavaksi esittivät Kira Haapaniemi ja Suvi Ylkänen 

teemalla ja variaatiolla kahdelle huilulle Reino Helismaan kappaleen Päivänsäde ja 

menninkäinen. He jatkoivat sitten Armas Järnefeltin kappaleella Berceuse, jossa 

Kira Haapaniemi siirtyi pianoon. Heitä ohjasi Marja-Leena Tuomola. Marko 

Maunuksela aloitti Sana Mustosen sanoittamalla kappaleella Kaunista ja hyvää. 

Toisena oli tunnelmallinen Satumaa, joka on Unto Monosen kuuluisin sanoittama ja 

säveltämä kappale. Seuraavana oli vuorossa harvemmin kuultu Reino Helismaan 

sanoittama kappale Voi yksi päivä olla sata vuotta ja viimeisenä sitäkin tutumpi 

Veikko Lavin kappale Jokainen ihminen on laulun arvoinen. Yllätysnumerona 

Marko Maunuksela esitti yhdessä Lauluflikkojen kanssa Tapio Rautavaaran 

kappaleen Korttipakka. Hän kertoi, että on ensi kesänä menossa Kangasniemelle 

näytelmään, jossa kerrotaan Tapio Rautavaaran elämästä ja musiikista. He jatkoivat 

vielä toisenkin kaikille tutun Jukka Kuoppamäen laulun Sininen ja Valkoinen. 

Nuorisokuoro Lauluflikat ja huilisti Kira Haapaniemi esittivät L. Pohjoispään 

sanoittaneen kappaleen Lapsuuden maa ja sen jälkeen Lauluflikkojen soolon 

Aleksin Kiven sanoittamassa kappaleessa Sydämeni laulu esitti Heli Lahti. Toisena 

kappaleena heillä oli Oravan laulu. Viimeisenä kappaleena Lauluflikat esittivät 

Ilkka Kuusiston säveltämän kappaleen The Land of Music – Soiton ja laulun maa.  

Konsertti tarjosi kuulijoilleen upean musiikkielämyksen. Eivät turhaan odottaneet. 

S 
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 LC Soini – 100 vuotta itsenäisyyttä 
Jussi Paarvala 

C Soinin lionit tekivät syksyn aikana paljon töitä itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa varten. Syksyn aikana 

valmistettiin muun muassa sata jätkänkynttilää. Ne kuivattiin ja itsenäisyyspäivänä sitten sytytettiin Soinin 

kirkon vieressä.  

                  

Myös itsenäisyysjuhlaan Soinin Yhtenäiskoululla lionit 

osallistuivat, samoin kuin sankarihaudoilla järjestettyyn 

tilaisuuteen. 

Myös Hyvä Joulumieli- keräys suoritettiin joulukuussa. 

Keräyksen tuotto 10 x 100 euroa luovutettiin Soini 

sosiaalitoimiston kautta tuomaan kymmenelle soinilaiselle 

lapsiperheelle toivottua jouluiloa.  

 

Soini kunta täyttää vuonna 2018 sata viisikymmentä vuotta, 

myös tapahtuma on mukana klubin aktiviteeteissä tänä vuonna. 
 

 

 
 
 
 

 
 Matti Mikkola 50 vuotta lionstoimintaa 
Antti Kallio 

C Jurvan Klapurin majalla oli lokakuun 2017 kuukausikokouksessa juhlahetki.  

Piirikuvernöörimme Jaakko Passinen kiinnitti klubivierailunsa yhteydessä Matti Mikkilän  

takin liepeeseen Lions-järjestön ansiomerkin arvokkaasta 50 vuoden lionstyöstä.  

Veli Matti on ollut vuosien mittaan monissa aktiviteeteissa mukana.  

Tuorein urakka hänellä oli LC-Jurvan julkaiseman kaskukirjan  

"Puu se on jurvalaasten muavaaluvahaa"  uuden lisätyn painoksen  

koostaminen yhdessä työryhmän kanssa. Kirjanen levittää hyvää mieltä 

ympäristöömme, kuten tunnuslauseemme "We serve" meitä kannustaa. 

Toivotamme Matille edelleen antoisia lionsvuosia. 

 

 
  

L 

L 

Keräyksen lahjoittivat vas. klubin sihteeri Jussi 

Paarvala ja rahastonhoitaja Kalevi Saarinen,  

vastaanottajana Ulla Rannila. 

Piirikuvernööri Jaakko Passinen ja Matti Mikkilä. Kuva Heikki Ala-Nikkola 
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 Aivan erityinen kunniavartio 
Heikki Honkola 

uomen täyttäessä sata vuotta nähtiin Lehtimäen kirkonmäellä vaikuttava näky: neljä lumipukuista soturia 

aseineen vartioi järkkymättä talvi- ja jatkosodissa kaatuneiden muistopaadella. Heidän edessään levittäytyi 

84:n sinne haudatun lehtimäkeläismiehen sankarikalmisto, jonka jokaisella haudalla lepatti elävän kynttilän 

tuli. Juhlakirkon jälkeen alakoulun vanhimmat oppilaat laskivat  kiville nauhoin koristellut havut.  

Väkeä oli paikalla mustanaan. Lakit siirtyivät kouraan. Seppeltä oli laskemassa myös yksi viimeisimmistä 

kaatuneiden aseveljistä. Ei ollut helppo tehtävä. Ilmassa oli sekoitus haikeutta, mutta myös kiitollisuutta: uhrin 

ansiosta lippu liehui. 

 

77 vuotta 10 kuukautta ja 10 päivää aiemmin oli ollut yksi niistä murheellisista päivistä, mitä sama paikka oli 

nähnyt. Silloin, 26. tammikuuta 1940, kannettiin pihalla kovassa pakkasessa arkkujen rivistöä. Joulun ja loppiaisen 

tienoilla oli kaatunut kuusi miestä lisää. Miesten ja isien viimeistä polkua koristivat maahan ripotellut havut. 

Laukaukset taivaalle kunnioittivat äärimmäistä uhria. 

 

Talvisotaa oli tuolloin käyty vajaat kaksi kuukautta. Vihollinen oli torjuttu, mutta Neuvostoliiton suurhyökkäys oli 

pian totta. Niin Taipaleenjoen maastoissa, kuin kotirintamalla olivat edessä vaikeat ajat, ja lyhyen rauhanajan 

jälkeen syttyi uusi pitkä koettelemus. Talvi- ja jatkosodissa kaatui kaikkiaan 87 lehtimäkeläistä. Menetykset olivat 

mittavat pienelle paikkakunnalle.  

 

LC Lehtimäki on koko olemassaolonsa ajan halunnut vaalia itsenäisyytemme puolesta henkensä uhranneiden 

kotipitäjän sankarivainajien arvokasta muistoa. Se ei ole ollut sodan ihannointia, vaan rauhantyötä parhaimmillaan.  

 

Vuosi vuodelta ovat itsenäisyyspäivän aamuhämärässä syttyneet kynttilät sankarihautausmaalle. Klubi on pitkään 

hoitanut myös lippujen kannot. Juhlavuoden kunniavartion aidot varusteet saatiin lainaksi Ähtäristä. Vartiossa 

seisoivat Juha Yli-Kesäniemi, Kuisma Kujala, Hannu Yli-Hynnilä ja Alpo Hautamäki. Miehet kuvailivat 

tehtäväänsä kunnia-asiaksi, jonka muistaa lopun ikänsä. Moni kirkkovieras totesi näkymän sankarihautausmaalla 

sykähdyttäneen ja pysäyttäneen aivan erityisellä tavalla. 
  

S 
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 Vaasan leijonat Sankariristillä 
Risto Soini 

ionsviikon merkeissä kokoontuivat Vaasan Lions-klubien  veljet Vaasan Sankariristille kunnioittamaan 

sotiemme veteraanien ja sankarivainajien muistoa. Tämä lionsviikon tapahtuma on jo muodostunut 

perinteeksi. Sankarihaudalle kokoontumiset aloitettiin LC Vaasa/Cityn toimesta ja nyt perinnettä jatketaan 

LC Vaasa/Meren johdolla. Mukana olivat vaasalaiset klubit noin 30 edustajan voimin lippupartioineen tammikuun 

13. päivänä. 

Puheen sankariristillä piti LC Vaasa/Meren presidentti Juhani 

Luopajärvi todeten mm:”Päättynyt vuosi oli Suomen historiassa 

tärkeä, sillä 100 vuotta itsenäisenä valtiona säilyminen on sotien 

myllertämässä maailmassa arvokas asia. Vaikka itsenäistymisen 

alkuvaiheet ovat jättäneet paljon kipeitä asioita, tärkein kuitenkin 

saavutettiin eli itsenäisyys.” 

 

Pieni pohjoinen maa säilytti  itsenäisyytensä myös 2. 

maailmansodan myllerryksessä ilman miehitystä ja vielä 

ylivoimaista vihollista vastaan, mutta se ei tullut ilmaiseksi sillä 

noin 90.000 suomalaista kaatui sodissamme ja lähes 200.000 

haavoittui, totesi Luopajärvi. 

 

”Huolimatta siitä, että itsenäisyyden puolustamisesta aiheutuneet 

suuret henkilökohtaiset ja taloudelliset uhraukset on kunnialla 

hoidettu, on meille tullut  ympäröivän maailman kehittyessä uusia 

erilaisia haasteita. Niiden seurauksena on tullut paljon toisenlaista 

avuntarvitsijaa, joita 100 vuotias Lions-järjestömme pyrkii 

mahdollisuuksien mukaan auttamaan, Vaikka hyväntekeväisyystyö joskus tuntuu rasittavalta, muistakaamme, että 

edelliset sukupolvet ovat tehneet vapaan yhteiskuntamme eteen huomattavasti suurempia uhrauksia.” 

 

Kunniakäynnillä laskettiin havuseppele Sankariristille 

kunniavartion ollessa paikalla. Lippukulkuetta ja seppelpartiota 

johti Markku Lehtimäki.Seppeleen laskussa presidentti 

Luopajärveä avusti lionsveli Tapani Penttilä. 

  

L 

Vaasan Lions-klubien lippuvartiot ja ja noin 

30 klubiveljeä osallistuivat kunniakäynnille  

Vaasan Sankariristille lionsviikolla. Kuva Jari 

Pirhonen 

Puheen sankarihaudalla piti Lions-presidentti 

Juhani Luopajärvi ja seppeleen laskussa 

avusti lions-veli Tapani Penttilä. Kuva Jari 

Pirhonen 
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 Joulupusseja ja lahjakortteja 
Riitta Koski 

C Vaasa/Family keräsi joulun alla  yhdessä Vaasan Lähimmäisyhdistyksen sekä monen yksityisen 

vapaaehtoisen kanssa Vaasan seudulla avun tarpeessa oleville joululahjoja, ruokatavaroita ja rahaa 

lahjakortteihin. Keräys järjestettiin kahtena päivänä. 

Keräyskoreja ja myös rahalippaita oli  kolmessa vaasalaisessa marketissa: keskustan Citymarketissa, Kivihaan 

Citymarketissa ja Minimanissa. 

Yksittäiset ruokalahjoitukset sekä myös vaasalaisyrityksiltä pyydetyt suuremmat ruokaerät tuotiin 

keräyspisteeseen Palosaaren seurakuntakeskuksen 

kellariin. Tavarat pussitettiin siellä. 

Lippaisiin kertyi yli tuhat euroa ja tilille yksityisiltä, 

yhteisöiltä ja yrityksiltä noin 13 000 euroa. 

Lahjoituksina saaduilla rahoilla ostettiin paketteihin 

ruokaa ja lahjakortteja. 

Keräyksestä vastanneen Karin Äijön mukaan yksi 

ruokapussi vietiin kaikille joulupussia anoneelle noin 

150 Vaasan seudun hakijalle. Monilapsisiin perheisiin 

vietiin useita pusseja. 

Tuhannesta joulupussista riitti vielä jaettavaa Vaasan 

Lähimmäisyhdistyksen jouluviikon normaaliin 

jakeluun. Viikottain Vaasan Lähimmäisyhdistyksen 

aktiivit jakavat kaupoista saatavan vanhenemassa 

olevan ruuan avuntarvitsijoille. 

Karin Äijön aloittama joulupussikeräys toteutettiin 

nyt kahdeksatta kertaa. Toisesta kerrasta lähtien se oli 

osana Lähimmäisyhdistyksen toimintaa. LC 

Vaasa/Familyn suojissa keräys järjestettiin nyt toista 

kertaa. Karin liittyi toissa syksynä leijoniin ja toi 

tulleessaan keräyksen. Noin 50 vapaaehtoista olivat 

tänäkin vuonna apuna pakkaamisessa ja joulupussien 

jakamisessa. 

Keräykseen osallistui myös uusia avustusjoukkoja, 

kuten Vaasan Sportin pelaajat ja heidän puolisonsa 

sekä Tenasingersin laulajia. Osa yhden  

vaasalaispankin työntekijöistä sai  käyttää tähän 

projektiin yhden  tyky-päivänsä.  Sundomin ala-

asteen oppilaat luopuivat yhdestä lelustaan ja 

paketoivat sen lahjaksi. 

Lions Club Vaasa/Familyn presidentin Kirsti Ala-

Kutsin mielestä keräys onnistui hyvin. Hän uskoo, 

että jonkinlainen keräys järjestettäneen ensi 

joulunakin. Vaikka ruokakeräys vaatii paljon työtä ja 

tilaa, se on tärkeä auttamisen väylä myös lahjojen 

antajallekin. 

Karin Äijö arvioi, että varsinkin alueen vanhuksille 

on tärkeää viedä jatkossakin myös ruokakasseja. 

Suurten lapsiperheiden ja yksinhuoltajaperheiden 

lisäksi myös monet vanhukset elävät varsin niukasti. 

 

  

L 

Kahden päivän aikana pusseja tehtiin ja vietiin noin tuhat. 

Kuva Riitta Koski 

Tanja Koivisto varmisti, että pussinsaaja on kotona. Kuva 

Riitta Koski 

Karin Äijö liimasi osoitteita pusseihin laitettaviin 

kirjekuoriin. Kuva Riitta Koski 

Kahden päivän aikana pusseja tehtiin ja vietiin noin tuhat. 

Kuva Riitta Koski 
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 Valoa pimeyteen Kauhajoella! 
Ari Korpela 

uomen Lions-liiton teemana on tällä toimintakaudella panostaa nuorisoon. LC Kauhajoki ja LC 

Kauhajoki/Aro ovat päättäneet hankkia polkupyörän etu- ja takavaloja 190kpl. Pinnaheijastimia hankittiin 

niin ikään 190. Valot ja heijastimet jaetaan pääsääntöisesti Kauhajoen koulujen kolmasluokkalaisille, joilla 

ei vielä ole valoja pyörissään. Ylijäämä-lamput jaetaan myös muille lamppuja tarvitseville oppilaille! 

Jakoperusteena ovat kolmasluokkalaiset, koska on todettu heidän käyttävän liikenteessä eniten polkupyöriä. Jako- 

ja kiinnitysvastuu tulisi olemaan opettajilla. 

Kiinnitys voisi tapahtua esimerkiksi 

käsityötunneilla. Myös lionit asentavat 

lamppuja pyöriin. Ajatuksena on kiinnittää 

lamput heti luovutuksen yhteydessä. Valojen 

rahoitus on pääsääntöisesti muodostunut 

mainostaulujen tuotosta. Mainostaulut 

sijaitsevat keskustan pohjoisilla- ja eteläisillä 

yhdysteillä. Aktiviteettiin on budjetoitu 

kaikkine kuluineen 2000 €. Klubit haluavat 

kiittää kaikkia yrityksiä, jotka mainostavat 

ko. mainostelineissä. Liikenneturvallisuuden 

lisääntymisen lisäksi toivomme, että osa 

tuotoista menee tälläkin kertaa oikeaan 

kohteeseen! 

  

S 
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 Taulutelevisio leijonavoimin Musatupaan 
Jussi Asu 

lma oli lähes sakeana joulumielestä, kun leijonakerholaiset pääsivät yllättämään Nurmon Musatuvan maestron, 

Aarno Kaukolammin. Musatupaan kannettiin 55 tuumainen televisio vanhan antiikkisen töllöttimen tilalle. 

Mukana tuli vielä tuliterä DVD-soitin, 

Lahjoituksen takana olivat LC Nurmon Valakiat, LC Nurmo, ja Nurmon Prisma. 

- No, tästähän nyt alkaa nähdä, naurahti Aarno 

Kaukolammi, vaikeasti näkövammainen pelimanni ja 

Musatuvan ohjelmamestari. Miehellä on kuitenkin näköä 

sen verran jäljellä, että television katselu onnistuu, vaikka 

näkösektori on kapea ja silmät muuttavat kaiken nähdyn 

mustavalkoiseksi. Kaukolammin mielestä television 

katselussa siitä ei ole kovin paljon haittaa, sillä 

mieliohjelmia ovat vanhat kotimaiset mustavalkoiset 

elokuvat, joita pelimannilla on monta hyllymetriä. 

 

  

 LC Seinäjoki/Aalto diabetespäivänä 
Arja Kanto 

C Seinäjoki Aallon kuukausitapaamisessa 14.11.2017 meillä oli hienoja hetkiä saatujen tunnustuksien 

myötä.  

Klubimme toiminnassa 25 vuotta mukana ollut jäsen, Liisa Aarni sai arvostetun Chevron palkinnon. Päivi 

K. Saarikoskelle ojennettiin 10 vuotta lion jäsenenä -palkinto. Klubia kiitettiin tiedottamisesta, josta tunnustuksen 

vastaanotti klubimme presidentti Ritva Poikolainen.  Punainen Sulka-keräykseen osallistumisesta saatiin 

kunniakirja ja viiri. Tunnustuksen vastaanotti klubimme Punainen Sulka -vastaava Tuulikki Martikkala. 

Huomionosoitukset  jakoi klubissamme vieraillut  F-piirin edustaja, 2VDG Thorolf Westerlund.  

Lisäksi Riitta Iso-Koivistolle ja Sirpa Nurmelalle luovutettiin  upeat Centennial 100 v kultaiset ansiomerkit, 

hankkimiensa jäsenien kahden vuoden aktiivisesta toiminnasta. 

Klubikokouspäivänä 14.11.2017 

vietettiin valtakunnallista 

diabetespäivää. Olimme kutsuneet 

klubikokoukseen vieraaksi  LC 

Nurmon Valakioissa toimivan Anita 

Perkan kertomaan isoäidin kokemuksia 

perheenjäsenen diabeteksesta, sen 

hoidosta ja sen vaikutuksesta koko 

perheen elämään. Asia on tärkeä ja 

klubimme jäsenille jaettiin melkoinen 

diabetes-tietopaketti. Diabetes on 

tämän kauden yksi keskeinen  teema, 

johon huomiomme kevätkaudella 2018 

keskittyy.  

I 

L 

Nurmolaisleijonat Anita Perkka, Paula Hagman, Kari 

Takaneva, Raimo Rajala ja Kaarlo Katajisto toivottivat 

Musatuvan maestrolle, Aarno Kaukolammille hyviä 

elokuvankatseluhetkiä. Kuva Jussi Asu 
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 LC Seinäjoki/Aalto -klubin uudet jäsenet  
Arja Kanto 

Uudet jäsenemme antoivat Lion-lupauksensa 10.10.2017 klubikokouksessa. Vuoden ensimmäisessä 

klubikokouksessa 9.1.2018 otettiin vastaan uusia jäseniä ja Päivi Saarikoskelle luovutettiin 10 vuoden 

jäsenyydestä Milestone Chevron Award pinssi ja kunniakirja. Uudet jäsenet ovat näyttäneet olevansa 

todellisia lioneita, joilla on aidosti sydäntä tehdä tätä arvokasta auttamistyötä. Olemme kiitollisia, siitä, että 

he ovat valinneet Leijona-järjestön omakseen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klubikokous 10.10.2017. Kuvassa vasemmalla 

uusi jäsen Sinikka Saari ja oikealla Teresa 

Lappi. Keskellä molempien kummi Ritva 

Poikolainen. Kuva Arja Kanto 

Päivi Saarikoskelle luovutettiin 

9.1.2018 klubikokouksessa 10 vuoden 

jäsenyydestä Milestone Chevron 

Award pinssi ja kunniakirja . 

Luovuttajana (oik.)presidentti Ritva 

Poikolainen. Kuva Arja Kanto. 

Yhteiskuva 9.1.klubikokouksen uusista jäsenistä ja kummeista. Kuvassa vasemmalta 

presidentti Rirva Poikolainen, Tuulikki Martikkala, Sirkka Männikkö,  Päivi Niskala 

ja Kirsi Ijäs-Lähteenmäki. Sirkka Männikkö on klub 100. jäsen. Kuva Arja Kanto 
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 LC Alavus/Kuulattaret jakoi stipendejä 
Paula Kuhalampi 

ions Club Alavus/ Kuulattaret on huomioinut lokakuun kokouksessaan stipendein järjestöjä, 

joista oli edustus Alavus-tyttö kisassa.   

Stipendin saivat Alavuden Peli-Veikkojen jääkiekkojaosto, Alavuden Urheilijoiden 

uintijaosto, Alavuden 

nuorisovaltuusto, Lakeudenportin 

Ratsastajat ry, Alavuden 4H-yhdistys 

ja Lymyn tilatoimikunta. Paikalla 

olivat kaikki ehdokkaat sekä viiden 

taustajärjestön edustus.  

Alavus-tytöksi vuonna 2017 valittiin 

äänestyksen perusteella Johanna 

Paalanen, joka edusti APV:n 

jääkiekkojaostoa. 

Lions Club Alavus/ Kuulattaret on 

vuosittain järjestänyt perinteisen 

Alavus-tyttö kisan vuodesta 2009 

lähtien. Alavus-tyttö valitaan 

Alavuden kesäisessä kulttuuri- ja 

markkinatapahtumassa Rysköillä 

kesä-heinäkuun vaihteessa. Alavus-

tytön tittelistä kilpailemaan voivat 

osallistua kaikki 15 vuotta 

täyttäneet tai kyseisenä vuonna 

täyttävät alavutelaiset tytöt, jotka 

edustavat jotakin paikallista 

järjestöä. 

Yleisön on mahdollista äänestää 

omaa ehdokastaan jo kesäkuun 

alkupäiviltä lähtien aina Ryskööt-

tapahtumaan saakka. Maksullisesta 

äänestyksestä saadut tulot 

lahjoitetaan paikalliseen lapsi- ja 

nuorisotyöhön. Lions Club Alavus/ 

Kuulattaret muistaa stipendein 

ehdokkaiden taustajärjestöjä 

Kaikki Alavus-tyttöehdokkaat saavat 

ennen kisaa esiintymisvalmennusta sekä 

kauneus- ja pukeutumisvinkkejä. Valittu 

Alavus-tyttö palkitaan ja hän saa 

kokemusta edustaessaan kotikaupunkiaan iloisella ja positiivisella olemuksellaan erilaisissa tapahtumissa 

sekä tuo tietenkin myönteistä näkyvyyttä taustajärjestölleen.   

Vuoden 2018 Alavus-tyttö kisaan haetaan parhaillaan ehdokkaita.  

L 

Alavus_tytöt_2017: Vuoden 2017 Alavus-tyttökilpailijat ja 

kisan voittaja Johanna Paalanen äänestyksen ratkettua. Kuva 

Paula Kuhalampi 

Alavus_tytöt_stipendien_jako: Stipendien jakotilaisuus 

Hotelli-Ravintola Alavus 66:ssa. Stipendejä ojentamassa 

kauden 2016-2017 presidentti Tarja Riihimäki ja kuluvan 

kauden presidentti Inkeri Mäki. Kuva Paula Kuhalampi 
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 LC Korsnäs fixar ungdomrum i uf-lokalen 
Lis-Britt Södergran  

nder hösten har LC Korsnäs tillsammans med ungdomarna i kyrkbyn och andra hjälpande  

händer fixat och donat ny inredning i ungdomsrummet på uf-lokalen i Korsnäs kyrkby. Pengar från Röda 

Fjädern insamlingen kom väl till pass för detta ändamål. 

I januari hölls ny-invigning för ungdomarna och de har nu tagit rummet i besittning för tre kvällar per vecka. 

.  

U 



Leijonasanomat  ♦ Lejon Nytt  2017-2018 39 

 

 LC Vaasa/Family – yhdessä ystävän kanssa 
Riitta Koski 

entti Hietanen, vaimo Heini ja tyttäret Iina ja Roosa Hietanen keräsivät Vaasan kirkon lehtereitä myöten 

täyteen laskiaissunnuntaina. LC Vaasa/Familyn Yhdessä Ystävän kanssa -konsertissa oli lähes 800 kuulijaa.  

Ahdasta ei vielä ollut, sillä kirkkoon mahtuu noin 900 kuulijaa. 

 

Puolentoista tunnin verran kestäneessä konsertissa kuultiin hengellisiä lauluja uusin sovituksin ja myös kaikille 

rakkaita gospeleita ja elokuvasävelmiä: Exodus, Kun aika on, Amazing Grace. 

Iina ja Roosa lauloivat isä Pentin kanssa yhdessä ja 

vuorotelleen.  Äiti Heini Kivimäki-Hietanen säesti 

sähköpianolla. Yleisö sai laulaa kaksi 

virttä: Ennen seurakunnan puheenvuoroa Sibeliuksen 

Runebergin tekstiin säveltämä Soi kunniaksi luojan ja 

lopuksi jo perinteeksi tullut Herraa hyvää kiittäkää. 

Pastori Anne Bexar korosti ystävyyden voimaa 

ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Hänen 

kehotuksestaan yleisö tarttui hetkeksi vierustoveriaan 

kädestä.  

 

Lions Club Vaasa/Family  järjesti yhdessä Vaasan 

suomalaisen seurakunnan kanssa ystäväkonsertin nyt 

jo 27. kerran. Vaikka muutamassa konsertissa on 

aikaisemminkin ollut melko täyttä,  tämä konsertti 

taisi olla yleisöennätys, arvioi klubin presidentti Kirsti 

Ala-Kutsi. 

Edellisten vuosien tavoin konsertin tuotto käytetään vaasalaisten nuorten hyvinvoinnin ja terveiden elämäntapojen 

edistämiseen. Ohjelmien myyntiin osallistui kymmenen vaasalaista järjestöä, suurin osa urheiluseuroja.  

P 

Tervetuloa, Kirsti Ala-Kutsi, LC Vaasa/Family. Kuva 

Seppo Ala-Kutsi 

Vaasan suom. srk puheenvuoro, Anne Bexar. Kuva 

Seppo Ala-Kutsi 

Heini, Iina, Roosa ja Pentti Hietanen. Kuva Seppo Ala-

Kutsi 
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 LC Kurikka 
Reijo Alanko-Luopa 

eväällä 2017 päätimme hakea avustusta Arne Ritari -säätiöltä Kurikan vanhan vesitornin, ikkunoiden ja 

ovien kunnostamiseen. 

Kunnostustarve tuli ilmi, kun yksi veljistämme vieraili tällä hetkellä näkötornina käytettävässä vanhassa 

vesitornissa. Osa ikkunoiden pokista oli niin heikossa 

kunnossa, että pelkkä vanhan maalinpoisto ja maalaus 

ei enää riittänyt, joten päädyimme uusimaan osan 

ikkunoiden puuosista. Puutöissä käytimme yhden 

veljemme ammattitaitoa ja loput veljistä ovat 

avustaneet hionta ja maalaustöissä.  

Kevään 2018 aikana on tarkoitus irrottaa loput 

ikkunoista hiottavaksi ja maalattavaksi, sekä asentaa 

uudistetut ikkunat ja ovet paikoilleen.  

Hanketta on tehty yhteistyössä tornin omistajan 

Kurikka Seuran kanssa. Hankkeen toteutumista 

edesauttoi myös se, että yksi veljistämme on Kurikka 

Seuran puheenjohtajana. 

Klubimme jäsenet ovat olleet kiitettävästi mukana 

hankkeessa, koska työn lopputuloksena saadaan 

näkyvää hyvää paikallisesti. Hankkeen 

kokonaissummasta puolet on klubin omaa osuutta ja 

toinen puoli Arne Ritari -säätiön avustusta.  

Työmäärän arvioimme olevan n. 100 tuntia. 

 

Kurikka-Seuran kotisivut: 

Vesitorni valmistui Kurikkaan 1951. Vesi otettiin 

Jalasjoen ja Kauhajoen yhtymäkohdasta. Vesitornista 

vedenjakelu ulottui aseman seudulle ja kirkonkylän 

keskustaan. Kurikka-Seuran lunasti vesitornin 

omistukseensa 1970-luvun lopulla yhdellä ainoalla 

markalla. Vesitorni on toiminut paitsi kesäkahvilana 

myös näkötornina. 

K 
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 Lapua Simpsiön Suomi 100 -aktiviteetti 
Hermanni Sippola (kirjoittajan toivomuksesta teksi on sinistä) 

C Lapua Simpsiö onnistui saamaan Suomi 100 -merkeissä aktiviteetin Liuhtarin Peruspalvelu-

alueen ulkoilukäyttöön. Kokosimme kahdeksankulmaisen grillikodan. Ulkoilualue käsittää eri laitoksia, 

joiden henkilöt käyttävät  aluetta kuten,  ikäihmiset, Terveyskeskuksen kuntoutujat, Jukantuvan 

kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat ja päivähoitolapset.  

Työ suoritettiin 2017 elokuun aikana iltaisin. Mukana oli kulloinkin riittävä määrä veljiä, joten työ eteni vaiheittan 

juohekkaasti. Piirustusten tulkinta tuotti joskus hieman vaikeuksia. Mutta kun niistä saatiin yhteisymmärrys, niin 

loppu oli kuin palapelin kokoamista. Lopuksi voitiin todeta, että kaikki osat löysivät paikkansa. Mitään ei 

puuttunut, eikä mitään jäänyt hakemaan paikkaansakaan. Tärkein työkalu oli riittävästi kuusaa ja akkuporakone, 

joita veljillä oli riittävästi omasta takaa. Kattoelementtien nosto vaati melkoista taitoa ja tekniikkaa saada noin 70 

kg:n elementti kohdalleen. Tähän veli Seppo toi traktorin, jossa oli etukuormaajassa riittävän pitkä rautatanko 

nostamiseen. Suuri oli helpotus, kun viimeinen pala istui juuri kohdalleen, eli mahtui paikkaansa, eikä jäänyt rakoa 

tilkittäväksi. Vielä kahtena iltana kota maalattiin valitulla sävytteellä sisältä ja ulkoa. Sitten vielä siivottiin 

ympäristö. Työtunteja aktiviteetissä kertyi kaikkiiaan noin 120 tuntia. Grillikodan ensimmäinen käyttö oli klubin 

syyskuun kuukausikokous, jossa kiinnitettiin klubin laatta seinään, kokoustettiin leijonahengessä, grillattiin ja 

luovutettiin alueen käyttäjille. Onnea Suomi 100 v! 

 

 

  

L 

Tästä se alkoi. Kuva Hermanni Sippola Pohjaan viimeinen elementti ja sitten 

pystyttämään. Kuva Hermanni Sippola 
Seinäelemenntejä asentamassa veljet Jari ja Sauli.Tässä 

tulee ovi paikalleen. Kuva Hermanni Sippola 

Seinät pystyssä odottamassa kattoelementtejä. Kuva 

Hermanni Sippola 
Akkuporalla olli käyttöä lähes joka 

vaiheessa. Vain kattosaumojen 

palat kiinnitettiin nitojalla. Eli 

siinäkin tekniikka pelasi. Kuva 

Hermanni Sippola 

Valmis grillikota sai talvella lumihunnun, mutta 

odottaa kesää ja käyttäjiään. Kuva Hermanni 

Sippola 
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 Walkers toimintaa 20-vuotta Kauhajoella  
Ari Korpela 

alkers-toiminta on Aseman Lapset ry:ssä kehitetty nuorisotyön muoto. Walkers-toiminta perustuu 

aikuisten vapaaehtoisten panokseen illoissa. Kauhajoen kahvilassa on aukioloaikoina aina paikalla noin 

kahdeksan aikuista sekä vastuuhenkilö. Walkers-kahvilan tarkoituksena on tarjota nuorille turvallinen 

perjantai-illan viettopaikka, seurustelua ilman päihteitä, ja ongelmien ratkaisu ilman väkivaltaa. Kahvilaan ei saa 

viedä päihteitä, mutta päihtyneenä pääsee sisään. Ovella on turvatarkastus, ettei päihteitä tai kiellettyjä esineitä 

kuljeteta sisään - näin turvallisuus säilyy. Turvatarkastus on vapaaehtoinen, mutta se on kuitenkin edellytys 

sisäänpääsylle.Walkers-toiminnan taustayhteisöinä Kauhajoella toimivat ev.lut. seurakunnan ja kaupungin 

nuorisotyöt. Walker-kahvilan 20-vuotisjuhlaa vietettiin 9.3.2018.  Nuorisotoimen vastaava Päivi Ojalan tentissä 

olivat seurakunnasta Sauli Pihlajakangas, 

kirkkoherra Jouko Ala-Prinkkilä ja 

kaupunginjohtaja Linda Leinonen. Aseman 

lapset ry:stä Mauri Mujunen luovutti 

ansiomerkit ansiokkaasta työstä nuorten 

hyvinvoinnin eteen. Nuoret esittivät musiikkia 

juhlan aluksi, sen lopuksi ja myös 

myöhemmin illalla. Mauri Mujunen lahjoitti 

symbolisen maton Päivi Ojalalle ja Sauli 

Pihlajakankaalle. 

 

LC Kauhajoki/Aro on tukenut Walkersin 

toimintaa. Se lahjoitti nytkin varoja  

Walkersin 20-vuotisjuhlan kunniaksi! 

 

  

W 

Mauri Mujunen Aseman lapset ry:stä luovutti ansiomerkit 

ansiokkaasta työstä nuorten hyvinvoinnin eteen. Kuvassa 

vasemmalta Mauri Mujunan, Päivi Ojala, Sauli Pihlajakangas, 

Antti Ala-Opas, Linda Leinonen, Jouko Ala-Prinkkilä ja Paula 

Kallionpää. Kuva Ari Korpela 

Nuoret esittivät musiikkia. Kuva Ari Korpela Mauri Mujunen lahjoitti symbolisen maton 

Päivi Ojalalle ja Sauli Pihlajakankaalle. Kuva 

Ari Korpela 
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 LC Lapua/Fröökynät laavun rakentajina 
Paula Hietala 

uolitoista vuotta sitten marraskuussa perustettu iloinen Fröökynöitten joukko tarttui kansainväliseen 

Lionsien perintökohde -haasteeseen, puoli vuotta toiminnan aloittamisesta. 

 

Lapuan kaupungin keskeisellä ulkoilu- ja vapaa-aikaalueella Simpsiön Rytilammella ollut laavu tuhoutui 

tulipalossa keväällä 2017 kuten sitä edellinenkin laavu. Laavu on ollut keskeinen etappipaikka retkeilijöille sekä 

päiväkoti- ja koululaisryhmille vuosikymmenten ajan. Lapuan kaupunki ei ollut varautunut ainakaan pikaisesti 

rakentamaan uutta laavua, jolloin Fröökynöitten 

joukku päätti ryhtyä leijonahengen mukaiseen WE 

SERVE,  palvelutyöhön. LC Lapua Fröökynät 

päättivät rakentaa kolmannen laavun kaikkien 

lapualaisten ja Simpsiön virkistysalueella 

liikkuvien käyttöön yhteistyössä Aisaparin kanssa. 

Heti toimintakauden alettua syksyllä tehtiin 

tarvittavat selvitykset ja rahoitushakemus. 

Alustava myönteinen päätös saatiin Aisaparin 

hallitukselta ja sitä myöden lupa aloittaa 

rakentaminen, toki omalla vastuulla  joulukuussa 

2017. Hakemus lähti silloin myös Ely-keskukselle 

laillisuustarkastukseen.  

 

Lopullinen päätös Ely-keskukselta tulee huhtikuun 

lopussa 2018 mutta työt ovat jo hyvässä vauhdissa! 

Pahimpien paukkupakkasten aikaan tehtiin 

pohjatyöt ja asennettiin juuripaalut. Tämän jälkeen 

laavu kohosi muutamassa päivässä hirsikehikon 

tehneen hirsirakentajan toimesta uljaaseen 

mittaansa. Koko prosessi tähän mennessä on ollut 

mielenkiintoinen ja opettavainen. Suuremmilta 

vastoinkäymisiltä on toistaiseksi vältytty. Vaikka 

naisjoukko on ollut mukana aktiivisesti saamme 

kiittää suuresti  myös projektiin osallistuneita 

puolisoitamme. Apua on aina tullut hyvin, kun sitä 

on pyydetty ja meihin on uskottu ja luotettu.  

Hankkeen kustannusarvio on  noin 13 000 euroa, 

johon avustusta on haettu Aisaparin ehtojen 

mukaisesti 65 % kustannuksista. Loput 35 % 

katetaan vastikkeettomalla työllä, ns. kökkätyöllä. 

Fröökynät rakentavat vielä katon ja siistivät 

ympäristön. Koska rahoituksen voi hakea 

Aisaparilta vasta laavun valmistuttua pyydettiin 

Lapuan kaupungilta määräaikainen laina laavun 

rahoittamiseksi. Kaupunki suhtautui tähän 

myönteisesti ja kannustaen, kuten koko prosessiin.  

 

Eihän vajaan vuoden toimineella LC Fröökynöillä 

ollut kuin 'matti kukkarossa' tuossa vaiheessa. 

18.5. vietetään laavulla Lapuan Lionsien kesken 

puolivirallisia laavuvihkiäisiä ja myöhemmin 

kesällä kaikkien lapualaisten kanssa. 

  

P 

Laavu on jo hyvällä mallilla. Kevään viimeisistä hiihtokeleistä nauttivat 

ohi suhahtelevat hiihtäjät kannustivat työmaalla hääränneitä mittailijoita 

kauniina lauantaiaamuna. Kuva Paula Hietala 

Sanna Korjonen ja Paula Hietala laskeskelevat kattoon tulevan 

lautatavaran tarvetta laavulla. Tarkistuslaskenta tehdään vielä 

puolisoiden Seppo ja Janu kanssa. Kuva Paula Hietala 
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 Ilmajokinen satavuotisjuhlan perinneprojekti 
Kalevi Äijö 

lmajokiset  ovat jo pitkään toivoneet keskustan torille toimintaa, joka elävöittäisi ja vilkastuttaisi sen käyttöä. 

Ajatuksen innoittamana pitäjän kolme klubia: LC Ilmajoki/Ilkka, LC Ilmajoki/Viljat ja LC Ilmajoki päättivät 

hakea kunnalta lupaa rakentaa torille esiintymislavan, joka olisi kaikkien esiintymihaluisten kuntalaisten 

käytettävissä korvauksetta. 

 

Saimme kunnanhallitukselta myönteisen päätöksen, jossa edellytettiin, että rakennelma on arkkitehtoonisesti 

kyseiseen paikkaan sopiva huomioonottaen ympärillä jo olevat rakennukset. Esiintymislavan suunnittelijaksi 

lupautui arkkitehti Safa Kaisa Äijö. Rakennesuunnittelun ja kustannusarvion lupautui tekemään DI TT Seppo 

Matala. Kustannusarvion mukaan lavalle tulisi hintaa 24000 €. Kunnan rakennustarkastus hyväksyi piirustukset , 

suunnitelmat ja kustannuarvion, jonka jälkeen oli selvitettävä, mistä saamme tarvittavat rahat suunnitelmamme 

toteuttamiseen. 

 

Eri vaihtoehtoja tutkiessamme, päädyimme hakemaan EU:n leaderrahoitusta. Saimme hakemukseemme 

myönteisen päätöksen, edellyttäen mm. että kunta vuokraa käyttöömme torilta tarvittavan alueen rakennukselle. 

Saamallamme rahoitustuella kokonaiskustannuksista katetaan 65 % ja loppu 35 % täyttyy klubilaisten oman työ 

osuudella. Klubilaisten työtunneista pidetty tarkka kirjanpito osoitti työntunteja kertyneen yhteensä 1395. 

Suunniteluun käytetyt työtunnit sisältyvät lahjoitettuina  tunteihin. 

 

Rakennustyöt aloitettiin 28.8 ja saatiin lähes valmiiksi 21.11.-17.  Lopulliset viimeistelyt, kuten maalaustyöt  

tehdään huhtikuulla. Esiintymislavan  juhlavat avajaiset vietetetään Vappuna 1.5.-18 klo 11.30. Juhlapuhujaksi on 

lupautunut CC Erkki Honkala. Esiintymislava saa myös silloin nimen, mikä on nimikilpailun tuloksena valittu. 

Pitäjissä, joissa on useampia klubeja, yhteistä toimintaa useimmiten on vähän. Jokainen pyrkii kehittämään 

aktiviteettejään omilla ehdoillaan. Yhdistämällä useammin voimavarojamme, voisimme tavoittaa paremmin 

järjestömme yhteisen tavoitteen ME PALVELEMME. Katso kaikki kuvat. 

 

   

   

 

 

  

I 

http://www.raimosillanpaa.fi/2017-2018/files/download/Ilmajoki_Ilkka_Kuvat.pdf
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 ”Topeekalta ja sen lairalta” 
Pirjo Pieski 

C Kauhajoki / Katrillin toimintavuosi 2017 oli monella tavalla eläväinen ja merkittäviä tapahtumia ja 

asioita täynnä. Vuosi 2017 oli siinäkin mielessä hykerryttävä, että kevään piirihallituksen kokouksessa 

valittiin klubimme ansioitunut ja erittäin pätevä ja osaava Annukka Laurila 1. piirikuvernööriksi kaudelle 

2017-2018. Vuoden 2017 piirikokous antoi tunnustusta LC Kauhajoki /Katrillin tekemälle työlle ja toiminnalle ja 

piirin toimintapalkinnon.   

Keväällä elämme klubitoiminnassa jo seuraavaa kautta siten, että tuleva 

presidentti esittelee oman kautensa toimintasuunnitelman, joka saa 

Klubikäsikirjan muodon. Viime kaudella saimme aikaiseksi mielestäni 

kauniin klubiesitteen ”Vahvempina yhdessä”. Klubiesite kertoo meistä 

ja toiminnastamme muille ja kulkee tuliaisina myös klubivierailuilla ja 

muissa kohtaamisissa, myös potentiaalisille jäsenille.  

Helmikuussa kuulimme Cernin opintomatkasta lukiolaisten tyttöjen, 

Nelli Korpi-Filppulan ja Tuuli Mannilan, kertomana.  

Marraskuun kokouksen vieraamme edusti erityisen hyvin Suomi 100 –

teemaa. Maire Hämeenniemi Suupohjan Lottaperinneyhdistyksestä 

kertoi Lottaperinteestä ja –historiasta.  

LC Kauhajoki / Katrillin tuoteperhe sai uuden jäsenen  joukkoonsa alkuvuodesta 2017. Katri 

Lehtisen design-kuosi ”Topeekalta ja sen lairalta” muuntautui ekokassiksi, 

yhteistyökumppanina Lennol Oy Jalasjärveltä.  

 

Valon Neito-aktiviteetti äänestystuottoineen on ollut jo n. 15 vuoden ajan yksi LC Kauhajoki / 

Katrillin tärkeimmistä aktiviteeteista. Valon Neito-ehdokkaat ovat tulleet tähän 

hyväntekeväisyyskisaan eri oppilaitoksista, ymmärtäneet hienosti Valon Neidon valon ja 

hyvyyden lähettilään tehtävän ja kilvan myyneet ääniä ehdokkuudelleen kuten myös 

klubimme jäsenet ehdokkaille. Ehdokkaat olivat Henrietta Alakortes, Siiri Jerkku, Stella 

Lyyski, Vilma Nurminen ja Heini Tuunainen.  

Valon Neidon kruunaus tapahtuu juhlavissa tunnelmissa Kauhajoen 

kirkossa  adventtimessun yhteydessä. Valon Neidoksi kruunattiin 

10.12.2017 Henrietta Alakortes ja hän sai kaksi perintöneitoa, Stella 

Lyyskin ja Heini Tuunaisen.  Tuotto käytetään lyhentämättömänä 

kauhajokelaisten lasten ja nuorten hyväksi. Perinteisesti Valon Neito 

perintöneitoineen osallistui Itsenäisyyspäivän kahvitukseen Suomi 100-

juhlallisuuksineen Koulukeskuksessa.  

 

Sanssinkodin vierailuaktiviteetti on kuulunut LC Kauhajoki / Katrillin 

toimintaan jo kohta 10 vuotta. Terveiset jätetään vieraskirjaan ja 

asukkaalle muistoksi kortti. Virkistysohjaaja Aino Kulmalan kanssa 

sovitaan kahvitukset, virkistyspäivän tanssit, klubin jäsenten ja Valon 

neitojen joululaulukierros, joka jatkuu muihinkin palvelukoteihin ja 

myös perinteeksi tullut joulubingopalkintojen keräys klubissa ja 

juhlallinen luovutus Sanssinkodilla. Huhtikuussa tanssittiin.  

Suomi 100 – ja Lions 100 -juhlavuoteen liittyen Lions-liiton 

Perintöprojekti toteutti yhden Sanssinkodin asukkaiden ja 

henkilökunnan suuren toiveen. Sanssinkodille lahjoitettiin äänentoisto-

/karaokelaitteet. Kotona asuville ikäihmisille toimitettiin yhteistyössä 

kotihoidon kanssa leijona-hiekkasanko rapun pieleen.  

 

Piirin toimintapalkinto kannustaa eteenpäin ja siivittää askelia uusia 

tuulia päin. Halaamme klubihengen korkealle!  Tapaamisiin, rakkaat 

leijonasiskot ja –veljet! Lue koko juttu! 

L 

Nelli Korpi-Filppula ja Tuuli Mannila. Kuva 

Pirjo Pieski 

Maire Hämeenniemi. Kuva Pirjo Pieski 

Valon Neito Henrietta Alakortes ja 

perintöneidot. Kuva Pirjo Pieski 

Vas. Aino Kulmala ja Tuula Kankaanpää 

sanssinkodista, Pirjo Pieski sekä Sirpa 

Rajamäki. Kuva Pirjo Pieski 

http://www.raimosillanpaa.fi/2017-2018/files/download/Leijonasanomat_Katrilli_2017-2018_20180408.pdf
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 F-piirin lentopallon mestaruuskisat 
Sami Ojanen 

auantaina 10.3.2018 klo 9-15:00 LC Seinäjoki/Törnävä järjesti F-piirin lentopallon mestaruuskisat. 

Turnaukseen osallistui kuusi joukkuetta: LC Alajärvi-Järviseutu, LC Peräseinäjoki, LC Alavus, LC 

Isokyrö, LC Alahärmä ja LC Seinäjoki/Törnävä. Yleisö piti näkemästään ja kovakuntoiset joukkueet 

panivat parastaan. Turnauksen päätteeksi mestariksi 

kruunattiin LC Alajärvi-Järviseutu, toiseksi sijoittui LC 

Peräseinäjoki ja kolmanneksi LC Alavus.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kauhajoen klubit puhaltavat yhteen hiileen 
Pirjo Pieski 

uoden 2017 päällimmäisiä  yhteisponnistuksia olivat Punainen Sulka –tapahtumat ja hyvin suunniteltu 

lipaskeräys 18.2. eri puolilla Kauhajoen liikekeskustaa. LC Kauhajoki Katrilli hoiti lipaskeräyksen 

mallikkaasti K-City Marketissa. Tuotto jaettiin neljän klubin kesken. LC Kauhajoki järjesti PuSu –

konsertin 19.3., johon myös LC Katrilli myi lippuja ja sai tuotosta näin osansa. Klubimme Punainen Sulka –

keräystavoitteesta jäi jonkin verran uupumaan, mutta olimme tyytyväisiä. Klubimme osuus palautuksesta oli 25%  

eli n. 900€. Palautusta haettiin paikallisiin avustuskohteisiin. LC Kauhajoen ja LC Katrillin PuSu- vastaavat 

päättivät kokouksessaan tukea 13-lapsista perhettä Kauhajoella. 

LC Kauhajoki kutsui naisleijonat kokoukseensa 

1.3.  Yhteistyössä järjestimme Lakeuden Ursan 

puheenjohtajan kertomaan meille leijonille 

tähtitaivaan ja avaruuden mielenkiintoisista 

ulottuvuuksista  ja samalla myös Ursan 

toiminnasta. Lakeuden Ursan observatorio / 

tähtitorni on Sahanevalla Peräseinäjoella. Se oli 

oman pressakauteni luontoteeman yksi kohde, 

jossa otettiin silloin klubiin juhlaseremonioin myös 

uusi jäsen. Tämä jäsen on kauden 2018-2019 

tuleva presidentti. 

Klubiyhteistyönä lahjoitettiin LC Kauhajoen 

kanssa Vaasan Jaakkoon pakinoita äänikirjoina 

palvelu- ja hoitokodeille. Hyvän asian on pukannut 

liikkeelle Kauhavan LC Helahoito. Kaikkien 

Kauhajoen klubien yhteistyönä vietiin ja sytytettiin 

kynttilät sankarihaudoille 4.11.2017. 

Kevätkauden päätökseksi tehtiin yhteinen 

kevätretki LC Kauhajoen kanssa Soldatin torpalle 

Uttermossaan. Vallanvaihtojuhla on hieno yhteinen 

tapahtuma. Syksyllä 2017 järjestämisvastuussa oli LC Kauhajoki. LC Kauhajoki Aro kutsui klubeja yhteiseen 

elokuvailtaan 3.11. Syyskausi 2017 päättyi LC Kauhajoen kanssa pidettyihin pikkujouluihin.   

L 

V 

Punainen Sulka –konsertti Suupohjasalissa LC Kauhajoen  järjestämänä 

19.3.2017. Lion Simo Koski-lammi on juontamassa monipuolista 

konserttiohjelmaa. Soittajat ja laulaja valmiina: vas.  Timo Kiprianoff, 

Niina Kiprianoff, Helena Ala-Prinkkilä ja Risto Ala-Ikkelä. Kuva Pirjo 

Pieski 

Voittajien on helppo hymyillä. Kuva Pasi Salo LC Alajärvi-Järviseutu, LC Peräseinäjoki ja LC 

Alavus. Kuva Pasi Salo 
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 LC Kauhava/Helahoidon suurlahjoitus 
Tuula Jokiaho, Lakeuden Aviisi 

eneillään olevan Lions-toimintavuoden yksi painopistealueista on nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja 

syrjäytymisen ehkäisy. Leijonaklubi Kauhava Helahoito haluaa omalta osaltaan olla tukemassa 

kauhavalaisten nuorten harrastustoimintaa; elämänhallinnan perusta luodaan lapsuudessa ja 

nuoruudessa. 

– Saatuamme tiedon monitoimihallin avustuskohteesta, pohdimme olisiko tässä arvojamme vastaava kohde. 

Klubin varainkeruusta saatavia varoja lahjoitetaan vuosittain stipendeinä nuorille, mutta näin mittavasta 8 000 

euron summasta tulevat hyötymään useat liikuntaa harrastavat nuorisoryhmät, kun summa lahjoitetaan 

monitoimihallin varusteiden hankintaan, sanoo LC-Kauhava Helahoidon presidentti Antti Sarho.  

– Lions Club Helahoidon varainkeruu perustuu 

pääasiassa myymistämme muovikasseista, 

murskeesta, joulukuusista ja uuden Kauhavan 

Kauhava-viireistä. Talkootöitä olemme tehneet 

suurella ilolla ja yhteishengestä nauttien. 

Joulukaan ei tule, ellei lähde mukaan 

joulukuusimetsälle ja myyntityöhön joulun alla, 

Sarho jatkaa. 

Lahjoitustilaisuudessa Kauhavan Monitoimihalli 

Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Kujanpää 

kiitti lahjoituksen antajia ja kertoi, että lahjoitus, 

joka on kohdistettu hallissa olevan suojaverkon 

asentamiselle, mahdollistaa monipuolisen 

lajiharjoittelun koko hallin alueella. 

– 4620 neliön suojaverkko ympäröi vihreän 

alueen, jossa palloilulajeja harjoitellaan, tämän 

vuoksi myös yleisurheilijat voivat harjoitella 

samanaikaisesti hallin radalla turvallisesti, Jarmo 

Kujanpää sanoo.  

– Tämän verkon asentaminen oli aivan ehdoton edellytys hallin monipuoliselle käytölle, Kauhavan Kanuunat 

varapuheenjohtaja Jouni Mäenpää kommentoi.  

Kauhavan Wisan nuoria juoksijoita valmentavan Matias Kankaanpään tiimillä oli myös harkat hallilla.  

– Kyllä tämä halli on hyvä. Harjoittelupaikka on 

lähempänä ja lajiharjoittelua voi tehdä paljon 

monipuolisemmin, sanoo yksi juoksijalupaus Miisa 

Kamppinen. 

Eikä tarvitse pelätä, että pallot kimpoavat juoksuradalle. 

Kankaanpää kertoi, että sisäharjoittelua on tehty aiemmin 

Anssin Jussin Areenalla ja Kuortaneen Urheiluopistolla, 

joten huomattava helpotus nuorten 

harrastusmahdollisuuteen tuli monitoimihallin myötä. 

POP Areenan, jonka varusteluun lahjoitus kohdistettiin, 

hallinnoinnista vastaa Kauhavan Monitoimihalli Oy, jonka 

osakkaina ovat alueen neljä urheiluseuraa; pesäpalloseura 

Ylihärmän Pesis-Junkkarit, jalkapalloseura Kauhavan 

Kanuunat, jääkiekkoseura Kauhavan Hela-Kiekko sekä 

yleisurheiluseura Kauhavan Wisa. 

  

M 

LC-Kauhavan Helahoidon presidentti Antti Sarho ja klubin jäsenet 

lahjoittavat ison shekin Kauhavan Kanuunoiden ja Kauhavan Wisan 

urheiluharrastajien hyväksi. Kauhavan Monitoimihallin pj Jarmo 

Kujanpää, Wisan varapj Arto Valkama ja oik. Kanun varapj Jouni 

Mäenpää vastaanottivat lahjoitettavan summan. Kuva Tuula Jokiaho 

POP Areenassa Wisan juoksijalupaukset voivat harjoitella 

turvallisesti omia lajiharjoituksiaan, kun LC-Kauhava 

Helahoidon lahjoituskohde suojaverkko eristää palloilulajien 

harrastajat omalle vihreälle kentälleen. Kuva Tuula Jokiaho 
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 Helmeilyä 
Jaana Kankaanpää 

oppuvuoden 2016 kuukausitreffeillä syntynyt idea kutoa kaikille vuonna 2017 syntyville laihialaisvauvoille 

junasukat, sai iloisen vastaanoton. Klubimme jäseniä ja läheisiämme laittoi puikkojaan heilumaan 

vikkelään tahtiin, sillä vuoden aikana junasukkien saajia oli reilut 90. Sukkien jakaminen tapahtui neuvolan  

 

kautta. Mm. neuvolan väeltä ja paikallislehdessä olemme saaneet iloisia kiitoksia junasukista ja hyvästä 

lahjoituskohteesta. Sukkapaketissa mukana ollut Tervetuloa uusi laihialainen –kortti on pienokaisten vanhempien 

mukaan mukava muisto lahjoittajalta. Lahjoitusperinne jatkuu. ”Sukkatehtaastamme” on valmistunut nyt 

alkuvuoden aikana jo reipas 60 junasukkaparia odottamaan pieniä 

käyttäjiään. On mm. valkoisia, punaisia, pinkkejä, vihreitä, sinisiä, keltaisia, 

mustia ja monivärisiä junasukkia, joista vanhemmat voivat valita juuri sen 

omalle vauvalle sopivan.  

Saimme syksyllä tiedustelutoiveen, voisimmeko lahjoittaa uudet 

nukenvaunut vanhojen rikkinäisten vuosikymmeniä vanhojen tilalle 

lastenneuvolaan. Hankimme söpöt vaaleanpunaiset Brio –merkkiset 

nukenvaunut ja luovutuksen suorittivat 1. varapresidentti Mari Vieruaho ja 2. 

varapresidentti Kirsi Latvala. Sattuipa vielä mukavasti, kun lahjoitushetkellä 

neuvolassa oli käynnillä pieni Helmi-tyttö, klubimme kaima, jolla oli kunnia 

ensimmäisenä leikkiä vaunuilla. Pienen ujosteluhetken jälkeen Helmi ja 

nukenvaunut innostuivat lahjoittajien kanssa 

valokuvaankin. 

 

Lokakuisena sunnuntai-iltapäivänä klubimme 

jäseniä kokoontui Laihialle Toiska –kotiin. Oli 

jälleen vanhuksille suunnattu Helmi-hetki 

vieraillessamme asumispalvelukodissa. Meillä 

oli tapamme mukaisesti mukana 

käsienhoitotuotteita eli samalla vanhukset 

saivat halutessaan käsihoitoja. 

Rupatellessamme ja muistellessamme menneitä, teimme vanhuksien käsille 

piristävän kuorinnan. Joku muisteli, ettei ole koskaan lakannut kynsiään. Joku 

puolestaan halusi ehdottomasti punaiset kynnet, kun aina nuorempanakin oli ollut 

punaiset. Oli iloista puheensorinaa ja mukavia nuoruusmuistoja tulvahteli 

useammankin mieleen. Kosketuksen merkitys, läsnäolo – vähälläkin voi antaa niin 

paljon - se sanoinkuvaamaton tunne oli jälleen päällimmäinen tunteemme 

poistuessamme omiin koteihimme. 

  

L 

Junasukkia. Kuvaajat Jaana Kankaanpää ja Johanna Kantola 

Varapresidentit Mari Vieruaho ja Kirsi 

Latvala luovuttivat nukenrattaat 

lastenneuvolaan. 

Presidentti Leeni Kotola Toiskan 

Helmi-hetkessä.  
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 Mukava porukka ja yhteishenki innostavat 
Pia Korpela-Mäki, Pohjankyrö-lehti  

ions Club Vähäkyrö on aloittanut Vähässäkyrössä pullonpalautuskuittikeräyksen, jonka tuotto käytetään 

kokonaan palvelutalo Fyrrykartanon asukkaiden hyväksi. Kuittien lukitut keräysastiat ovat kirkonkylän S-

marketin ja Tervajoen Salen pullonpalautusautomaattien luona. 

Pullojen palauttaja voi halutessaan tiputtaa kuittinsa keräysastiaan. – Lahjoittaja saa keräykseen osallistumisesta 

itselleen hyvän mielen, kannustavat LC Vähänkyrön presidentti Teuvo Tapio ja historia- ja jäsentoimikunnan 

puheenjohtaja Lasse Reinman. Keräys jatkuu toistaiseksi. 

Lions-veljet vierailevat säännöllisesti Fyrrykartanossa. – Olemme myös koittaneet olla apuna, kun sieltä on tullut 

toivomuksia esimerkiksi jostain sinne tarvittavasta laitteesta, sanoo Reinman. 

 

Vanhusten lisäksi vapaaehtoistyötä tehdään muun muassa oman paikkakunnan lasten ja nuorten hyväksi. Moni 

tuntee LC Vähänkyrön omistaman Kruutari-talon, sen pihapiirin ja lähimetsän Lasten jouluvaellus-tapahtuman 

pitopaikkana. Jouluvaellus järjestettiin Selkämäellä nyt jo 14. kerran. Tarjolla oli monipuolista puuhaa lapsille ja 

lastenmielisille. 

Tapahtuma on ollut niin suosittu, että sen järjestämistä jatketaan tulevaisuudessakin. – Tarkoituksena on ollut 

tehdä klubiamme tätä kautta tutuksi alueen asukkaille. Tapahtuma on täysin ilmainen lapsille, aikuiset saavat 

halutessaan ostaa puuroa ja arpoja. Jouluvaelluksen järjestämisessä ovat mukana myös Ladymme, selvittää 

Vähänkyrön Leijonien toiminnassa alusta saakka mukana ollut Reinman. 

 

Jäiden lähtöä Kyrönjoesta on Vähänkyrön Lions-veljien johdolla veikattu jo 1960-luvulta alkaen. – Yhden kerran, 

vuonna 2008, jäät oli niin hauraat, että pukkimerkkiä ei saatu vietyä joelle. Silloin jääveikkaus muutettiin 

vapunpäivän lämpötilaveikkaukseksi. Väki aina odottaa jääveikkausta. Sen tuotto käytetään tänäkin vuonna 

koululaisten ja opiskelijoiden stipendeihin, kertoo Reinman. 

Myös LC Vähänkyrön järjestämillä 

kirkkokonserteilla on pitkä perinne. 

Esiintyjiä on ollut vuosikymmenien 

mittaan Eino Grönistä alkaen. 

Tulevana keväänä 29. huhtikuuta 

Vähänkyrön kirkossa laulaa 

entinen tangokuningas Risto 

Nevala. Konsertin maksullisia 

ohjelmalehtisiä myydään sekä 

etukäteen että kirkon ovella. 

Lionsien viimeisin Punainen Sulka-

keräys päättyi viime kesänä. – 

Meidän klubi ylitti 

keräystavoitteensa. Se mihin tätä 

kautta kerätyt varat 

Vähässäkyrössä käytetään, on vielä 

päättämättä, selvittää paikallista 

keräystä vetänyt Reinman. 

 

Teuvo Tapio on ollut mukana 

Vähänkyrön Lions-toiminnassa 

lähes neljä vuotta. – Meillä on 

mukavaa porukkaa ja hyvä tekemisen meininki. Yhdessä tekeminen korostuu. Tätä kautta tulee erilaisia tuttuja 

kuin työkuvioiden kautta, hän sanoo. 

– Ja keskustelu on värikkäämpää, kun toiminnassa on mukana monipuolisesti porukkaa erilaisista ammateista ja 

harrastuksista, jatkaa Reinman. 

  

L 

Lasse Reinman on ollut alusta saakka mukana Lions Club Vähänkyrön 

toiminnassa. Värikäs pienoislippurivistö muistuttaa Lions-toiminnan 

kansainvälisyydestä. Kuva Pia Korpela-Mäki 
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 Aktiivista Lion-toimintaa Laihialla 
Jaana Kankaanpää 

nnen varsinaisen kansainvälisen nuorisovaihtoleirin alkua Kuortaneen Haapaniemessä, toimi Laihia/Helmi-

klubista yhtenä isäntäperheenä Minna Niemen perhe, klubimme ensimmäinen isäntäperhe. Minnan perhe 

toivotti perheeseensä tervetulleeksi 16-vuotiaan tsekkiläisen Adamin, jonka kaksoissisko puolestaan oli 

vaihdossa muualla maailmalla. Adam kertoi isoisänsä olevan lion ja sanoneen, että lastenlastensa on hyvä käydä 

tutustumassa maailmalla vaihdon kautta.  

Adam sai reissullaan kokea saunomisen yhteydessä uinnit sekä järvi- että merivedessä ja tietenkin myös paljun. 

Adam kävi vierailemassa Isokylän alakoululla kertoen oppilaille omasta kotimaastaan, kotikaupungistaan ja 

tsekkiläisestä opiskelusta. Myös mm. Raippaluodon silta ja perinnealuekohde olivat vierailukohteina.  

Adam toi mukanaan klubiimme kotikaupunkinsa Lions Clubin viirin ja luonnollisesti annoimme hänelle meidän 

viirimme, kartongista valmistetun Helmi –viirin, minkä avulla kerroimme myös laihialaisesta nuukuudesta ja 

saimme palkinnoksi mukavat naurut. 

 

Kummityttö Sri Lankasta 

 

Saimme klubimme kummitytöksi 8-vuotiaan Amandin Sri Lankasta. Amandin 30-vuotias äiti on yksinhuoltaja, 

sillä perheen isä on kuollut Amandin ollessa vasta 3-vuotias. Amandilla ei ole sisaruksia. Amandi on reipas 3-

luokkalainen, joka menestyy hyvin koulussa ja pitää juoksemisesta, korkeushypystä ja television katselusta. Vielä 

neiti ei osaa englantia, mutta ehkäpä jonain päivänä voimme vaihtaa kuulumisia englanniksikin. 

 

Laihian markkinoilla 

 

Klubimme pian kolmivuotisen toimintakautemme aikana olemme olleet jo parina kesänä mukana Laihian 

markkinoilla ja saaneet pystyttää vohvelinmyyntikojumme Kauneuspiste Johannan edustalle. Viime kesän 

markkinoilla tuli useampikin kojullemme edellisvuotisen vohvelikokemuksensa kutsumana ”Nämä teidän vohvelit 

ovat niin hyviä, rapeita ja maukkaita”.  Hyvin meillä taas kauppa kävi ja saimme paistella vohveleita ripeään 

tahtiin. Markkinavieraina oli leijonia myös muista klubeista mm. Etelä-Suomesta. Suunnitelmissamme on jälleen 

tänäkin kesänä osallistua Laihian markkinoille ja tuoda paikkakunnan Lions –klubia tunnetuksi vohvelien 

voimalla. 

 

Joululahjoja vähävaraisten perheiden lapsille 

 

Teimme päätöksen, että annamme jouluna 2017 joululahjoja vähävaraisten laihialaisperheiden nuorille 

kohderyhmänä 12-17-vuotiaat, urheiluharrastuksen tukemiseksi sekä vaateavustuksena. Hankimme yhteensä 

kymmenen 50:den euron lahjakorttia sekä nuorisovaateliikkeeseen että urheiluliikkeeseen ja lahjakortit toimitettiin 

sosiaalitoimen avustuksella lähimmäisen avun kautta saajilleen.  

 

Sisu –stipendit 

 

Klubimme jatkoi ”poisnukkuneen” miesklubimme perinteitä jakamalla keväällä 2017 Laihian lukiosta 

valmistuneelle ja yläkoulun päättäneelle Sisu –stipendit. Sisu –stipendi on nimensä mukaisesti erityistä sisukkuutta 

opiskelussaan osoittaneelle nuorelle osoitettu palkitseminen. Stipendin saajan valitsevat opettajat. Lukiosta 

valmistuneen stipendi on 100 euroa ja yläkoulun päättäneelle 50 euroa. Perinne tulee jatkumaan myös tänä 

keväänä.  

E 
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 LC Kauhajoki/Aron polkupyörälahjoitus 
Ari Korpela 

C Kauhajoki/Aro ja LC Kauhajoki toteuttivat yhdessä koulukeskukselta tulleen pyynnön lahjoittaa 20-26” 

polkupyöriä koulun käyttöön. Lahjoitus tahdottiin kohdistaa niille sivukyläisille,jotka kulkevat bussilla. 

Näinollen pyörät voivat jäädä kotiin.Klubit lahjoittavat yhteensä kahdeksan pyörää, kuusi uutta pyörää ja 

kaksi hyväkuntoista vanhempaa pyörää. Pyöriin on laitettu Lions-ja koulukeskus-tarrat. Pyörät varastoidaan 

koulun tiloihin, ja ne varustetaan lampuilla, eteen ja taakse sekä pinnaheijastimilla. 

 

Klubit käyttivät pyörien ostoon eteläisen ja pohjoisen yhdystien mainostaulujen tuotoista saatuja rahoja. Tässä 

yhteydessä haluamme välittää kiitokset mainostajille. Lahjoitukset ovat jatkumoa syksyllä, klubien yhteistuumin 

toteutettuun, kolmasluokkalaisten pyörien varustamiseen lampuilla ja heijastimilla.  

 

Mukana lahjoituksessa olivat myös OmaSp-pankki ja säästöpankkisäätiö. 

 

 

  

L 

LC henkilöt Aimo Saarenpää, Jukka-Pekka Mäki-Kala, Ari Korpela, Simo Saarimäki, Risto 

Ala-Risku ja Aaro Koivisto. Mukana myös pankin ja säästöpankki-säätiön edustajat. Kuva 

Jari-Pekka Laitio-Ramone 
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 Oi katso mikä aamu -konsertti 
Olli Nieminen 

ions Club Kauhava järjesti Kauhavan kirkossa 8.4.2018 jo perinteeksi muodostuneen pääsiäisajan 

konsertin, joka tänäkin vuonna keräsi kirkkoon yli 200 kuulijaa.  

Mun kanteleeni kauniimmin, Oi katsohan  lintua oksalla puun, Pidä minusta kiinni, Armolaulu, Oi 

muistatko vielä sen virren, 

siinä muutamia 

ohjelmiston kauneimpia 

hengellisiä lauluja. 

Solisteina olivat Kosti 

Rasinperä, Mariam 

Sandhu, Erkki 

Korkiatupa, Liisa Erkkilä, 

Satu Valkama ja Erkki 

Kivelä. Urkurina toimi 

Selim Rentola, ja 

orkesterissa soitti selloa 

mm. Ulla Lampela, joka 

esitti laulujen välissä Eeva 

Similä-Suokkaan 

säestämänä Arvo Pärtin 

koskettavan teoksen 

Spiegel im Spiegel. 

 

Yleisöpalautteen mukaan koko konsertissa vallitsi pyhän läsnäolon tuntu. 

  

 Kruutari-talolle mahtuu koolle isompikin porukka 
Pia Korpela-Mäki, Pohjankyrö-lehti 

ruutari-talo on Lions Club Vähänkyrön omistama perinteiseen pohjalaistaloon kunnostettu kokoontumis- 

ja juhlapaikka Selkämäellä. – Moni hakee täältä maaseudun rauhaa. Esimerkiksi viime vuosi oli meille 

hyvä vuokravuosi, kertoo Kruutari-talon ja sen pihapiirissä sijaitsevan saunarakennuksen 

varamajaisäntänä toimiva Lasse Reinman. Kruutari-talo hankittiin klubille vuonna 1976. Vuoden 1978 loppuun 

mennessä saatiin valmiiksi kiinteistön peruskorjaus. Saunarakennus valmistui 

vuonna 1985. Vuosien 1997 ja 1998 aikana jatkettiin päärakennuksen kuistia 

pihaan päin, peruskorjattiin Kruutari-talon alakerta ja rakennettiin yläkerta 

käyttökuntoon. Pohjalaisen peltolakeuden partaalla metsän reunassa 

kohoavan päärakennuksen viimeisin kunnostus tehtiin vuonna 2010, jolloin 

maalattiin muun muassa ulkovuori ja ikkunat. Saunarakennuksen täydellinen 

remontti valmistui pari vuotta sitten syksyllä. Tilat remontoitiin silloin 

vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. – Molemmat rakennukset ovat hyvässä 

kunnossa. Niitä voi vuokrata yhdessä tai erikseen. Täällä on kätevä järjestää 

esimerkiksi kokouksia, erilaisia perhejuhlia tai vaikka tyky-päiviä. 

Vuokraajia on ollut myös Vähänkyrön ulkopuolelta, selvittää Reinman. 
– Kruutari-talon keittiö on jakelukeittiönä loistava, lisää Lions Club Vähänkyrön 

presidentti Teuvo Tapio. 
Kruutari-taloa vuokrataan yksityisille, yhteisöille ja yrityksille. Vuokrauksesta 

saatavat tulot käytetään kiinteistön ylläpitoon. Ylijäämätuotot käytetään paikalliseen 

hyväntekeväisyyteen Lions-periaatteiden mukaan.– Täällä päärakennuksessa on 

kahdessa kerroksessa tilaa yhteensä noin 100:lle hengelle. Keittiöstä löytyy ruoka- 

ja kahviastiastot 80 hengelle Kokousvälineistöäkin löytyy. Saunarakennuksen 

takkahuoneessa on minikeittiö ja pöytätilaa vähintään 16 hengelle. Saunaa on 

kehuttu hotellitasoiseksi, sanoo Reinman.  
  

L 

K 

Ulla Ruotsala, sello ja Mariam 

Sandhu. Kuva Olli Nieminen 
Konsertin esiintyjät: Seppo Ruotsala, Satu Valkama, Liisa 

Erkkilä, Mariam Sandhu, Kosti Rasinperä, Erkki Kivelä, Selim 

Rentola ja Erkki Korkiatupa. Kuva Olli Nieminen 

Kruutari-talo on tuttuakin tutumpi paikka 

Lasse Reinmanille ja Teuvo Tapiolle. 

Talon kahdessa kerroksessa on tilaa 

yhteensä noin 100:lle hengelle. Kuva Pia 

Korpela-Mäki 

Kruutari-talo. Kuva LC Vähäkyrön kotisivut 
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 LC Jalasjärvi/Liisat – Anturat 
Minna Kotila 

C Jalasjärvi/Liisat on 18-vuotisen toimintansa aikana hankkinut suuren osan lahjotusvaroja myymällä 

Anturat tuotteita. Toiminnan alkuvaiheessa haettiin jotain myytävää tuotetta ja päädyttiin mukiin. Mukiin 

painettavan kuvion suunnittelijaksi pyydettiin kuvataiteilija Olli Vasaa, joka nuoruudessaan oli asunut 

Jalasjärvellä. Olli Vasa suunnitteli kuvion, jonka nimeksi hän antoi Anturat. Kuvion anturat eli jalakset viittaavat 

Jalasjärven nimeen. 

Ensimmäinen tuote oli Anturat 

muki, joka teetettiin Arabian 

tehtailla. Mukin muoto on 

Teema-mukista tuttu. 

Ensimmäisten mukien väri oli 

tummanpunainen ja siitä erästä 

yksi muki luovutettiin 

juhlallisesti kunnanjohtaja 

Antti Rantakokolle vuonna 

2001.  

 

Myöhempinä vuosina teetettiin 

muunkin värisiä mukeja: 

sinisiä, mustia, vihreitä, 

ruskeita, joulunpunaisia ja 

oransseja. Myytyjen mukien 

kokonaismäärää ei kukaan 

oikein muista mutta ainakin yli 

viisi tuhatta niitä on.  

 

Vuosien varrella Anturat –tuoteperhe on laajentunut tekstiilien suuntaan. 

Anturat-kuviota on eri väreissä painettu puuvillakankaaseen, josta 

jalasjärveläinen Lennol Oy on valmistanut mm. lakanoita, essuja ja 

meikkilaukkuja. Silkkisiä huiveja ja kravatteja on edelleen myynnissä. Myös 

Anturat-kuvioisia kortteja on painettu.  

 

Anturat-tuotteiden uusin tulokas on Jokipiin Pellavan valmistama kaitaliina 

joka tulee myyntiin kevään 2018 aikana. Väreinä pellavaliinassa ovat harmaa 

ja valkoinen ja kaitaliinaa on saatavana useita eri pituuksia. 

 

Anturat tuotteiden tuotto on alusta lähtien käytetty jalasjärveläisten lasten ja 

nuorten hyväksi ja niin tullaan jatkossakin tekemään. 

 

. 

  

L 

LC Jalasjärvi/Liisat klubin hallituksen jäseniä esittelemässä Anturat kaitaliinaa. Vasemmalta 

Aino Nevala, Eija Laulaja, Maria Köykkä, Aira Rantanen ja presidentti Elise Mäkiranta. 

Presidentti Elisen kädessä on ensimmäinen Anturat tuote, tummanpunainen muki. Kuva Minna 

Kotila 

Anturat-tuoteperhettä. Kuva Minna Kotila 
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 LC Isokyrön leijonapilkki 
Juhani Perämäki, Pohjankyrö-lehti 

einäjokelainen Karri Nurmi teki tuplat Kalliojärven 29. pilkkikisoissa nostaessaan jään alta kisan 

ensimmäisen lohikalan. Nurmi teki saman tempun edellistalvenakin, jolloin hän sijoittui lohisarjassa 

seitsemänneksi. 

Häntäkin nopeampi oli tällä kertaa jurvalainen Raili Rantala, joka kiskaisi kisan ensimmäisen kalan, ahvenen 36-

senttisen jääkannen alta. Lähtölaukauksen kaiku kiiri vielä lammikkoa ympäröivissä kallioissa, kun Raili jo esitteli 

ahventaan ympärillä pilkkiville kilpakumppaneilleen. 

– Saapa nähdä, miten tämä jatkuu, alku oli ainakin lupaava, kun sain näin komean ahvenen, sanoi Rantala.  

Rantala on innokas pilkkijä, joka istahtaa usein pilkille Jurvan Säläsjärvellä. 

– Huomenna aion mennä meren jäälle pilkkimään, kun pitää näin hienoja kevätsäitä, kertoi Rantala. Raililla on 

kokemusta kalahommista, joten hän tietää miten on varauduttava pitkään istumiseen jäällä: kerrospukeutuminen 

on tärkeää ja päälle kunnon pilkkihaalari. Raili Rantala ei turhaan sunnuntaipäiväänsä jäällä viettänyt, sillä hän otti 

muut kalat -sarjan voiton pilkkimällä 781 grammaa kalaa. 

Karri Nurmi ei keksi mitään selitystä, miksi lohi tarraa ensimmäisenä juuri hänen pilkkiinsä. 

– Taitaa olla tuurillakin osuutta tähän, mutta viime vuonna lohi iski syöttiini aivan tässä samassa paikassa, selvitti 

Nurmi. Hän kairasi ensimmäisen reiän hyvin lähellä kalliorantaa lähes tanssipaviljongin terassin alla. 

Innokkaita olivat lohet käymään kiinni syöttiin, sillä ennen tätä ensimmäistä, toinenkin lohi kiskoi syöttikoukkua 

aika voimakkaasti. Ensimmäisen jälkeen kalan tulossa on useimmiten luova tauko. 

– Toivottavasti tulee sen verran kalaa, että edellisvuoden sijoitukseni vähän paranisi, tuumaili nopeuskalastaja 

Nurmi, joka sijoittui lohisarjassa kuudenneksi 1202 gramman saaliillaan. 

 

Seinäjokelainen Marko Marttila asetteli kärpäsen toukkaa tyttärensä Meerin pilkin koukkuun ennen 

lähtölaukauksen pamahtamista. 

– Olen syntynyt Ylistaron Åbergin kylässä, mutta olen muuttanut Seinäjoelle jo ajat sitten, kertoi Marttila. 

Olemme käyneet täällä Kalliojärven Leijonapilkissä muutaman kerran ja aina on saatu kalaakin, myös kirjolohia. 

Meeri on usein mukana pilkkireissuilla eri järvillä.  

Tämä harrastus ei ole hätäisen hommaa, sillä täällä on istuttava samassa paikassa tuntikausia. 

Meerillä ja Markolla oli mukana iso muovipulkka, jolla välineet oli vedetty jäälle. – Käyhän tuo hyvästä kalojen 

kuskausreestäkin, jos alkaa pukata kalaa oikein kunnolla, naureskeli Marko. 

Suurimman kalan tämänvuotisessa Leijonapilkissä narrasi Juha-Matti Takala. Lohi painoi 1800 grammaa. 

Leijonapilkin järjestäjän Isonkyrön Lions Clubin presidentti hymyili tyytyväisenä, kun Kalliojärvellä paistoi 

jälleen aurinko täydeltä terältä. 

– Leijonilla käy useimmiten hyvä säkä, kun leijonapilkkipäivänä sattuu näin hieno pilkkisää, sanoi Erik 

Maunuksela. 

Pilkkilammen jäällä istui jälleen lähes 130 pilkkijää, joista muutama kisasi nuorten sarjassa. Näyttää siltä, että 

jatkuvuus on taattu tällekin tapahtumalle. 

  

S 

Kahdeksanvuotias 

isokyröläinen Viljo 

Buckman otti pilkkikisan 

rennosti. Kuva Juhani 

Perämäki 

Leijonapilkkijät saivat nauttia aurinkoisesta säästä 

lohilammikon jäällä. Kuva Juhani Perämäki 
Seinäjokelainen Karri 

nosti jäälle päivän 

ensimmäisen lohikalan. 

Kuva Juhani Perämäki 

Jurvalainen Raili 

Rantala vetäisi jäälle 

päivän ensimmäisenä 

kalana komean ahvenen 

Kuva Juhani Perämäki  
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 Nälkä – mitä? 
Ritva Poikolainen 

ntuvikkona presidenttinä minun oli helppo valita ensimmäinen aktiviteettini. Olin lukenut Erkki Honkalan 

kirjoituksen, jossa hän kehotti näkemään lähelle. Toinen kirjoitus Raimo Sillanpäältä, josta kuului äänetön 

huuto: ”kattokaa mua!” Meillä jokaisella on aistit nähdä ja kuulla, mutta käytämmekö niitä aina oikein ja 

oikeassa paikassa? Viittaan oheiseen runooni. Jokainen päivä meillä on päivänäytös. Tunnistammeko naamion 

takan olevan hädän ja tuskan? Kun pieni poika kertoo haaveenaan olevan, että saisi joskus meetvurstia 

leivänpäälle… On monia nälkäisiä, jotka eivät naamion särkymisen pelosta uskaltaudu leipäjonoihin tai eri tahojen 

järjestämiin ruokakassien jakeluihin. Meidän on nähtävä naamion taakse. 

LC Seinäjoki/Aalto järjesti joulun alla 2017 ruoka-apua kahteenkymmeneen viiteen kohteeseen, joissa henkilöitä 

yhteensä kuusikymmentä kahdeksan - kolme isoa kassia jokaiselle. Apunamme oli Sedun restonomiopiskelijat 

sekä Ice Heart -järjestön väkeä. Kassien jakajat kohtasivat itkeviä äitejä…  Näin silmieni edessä pienen pojan 

toiveineen - hänen toiveensa täyttyi – ja monen muunkin. Silloin tuli joulu leijonanaisten sydämiin! 

 

 

PÄIVÄNÄYTÖS 

 

Hän on rikkirevitty, hiljainen, 

käy matkaansa eteenpäin – vaieten. 

Polku jalkain alla on kivisin, 

silti hymyilee verisin sydämin. 

Hän nauraen päätänsä nakkaa, 

naamion takana sydän jäätä hakkaa. 

Ja katsoja, kateuden jyvin 

hänelle lausuu: sullahan menee hyvin!                                          

Niinpä niin – 

yön pimeään naamio riisuttiin. 

On päivänäytökset päättyneet, 

katsojat salista poistuneet. 

Näin yössä valvoo hän yksikseen, 

hakee pisaran voimaa huomiseen. 

Taas aamulla hymyineen, nauruineen 

hän on valmis uuteen näytökseen. 

(Ritva Poikolainen) 

 

 

Miten kaikki oikein onnistui? Pidimme joulumyyjäiset ja arpajaiset siinä samassa. Jokainen Aallon nainen antoi 

valtavan suuren työpanoksensa ja ilomme oli suuri, kun kaksisataa arpaa myytiin loppuun, samoin kaikki tuotteet, 

joita pöydässämme oli! Nälkä-asia kosketti. Eräs nuori nainen tuli seteli kädessään ja kyynel silmässään kertoen, 

että hän haluaa miehensä kanssa antaa tämän, sillä hekin ovat joskus tarvinneet apua ja myös saaneet sitä. Nyt 

meillä on mahdollisuus auttaa, hän jatkoi 

. 

NÄE – TUNNE – TEE! 

  

U 
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LIONS QUEST 
 Elämisentaitoja 
Marika Haapanen 

lämisentaitoja – Lions Quest, Suomessa jo yli 25v. Tilanteita, joita ei ennalta tunneta, jännitetään etukäteen 

ja itse tilanteessa. On uusia ihmisiä, joita emme tunne ja outoja ympäristöjä. Kuinka tutustua uuteen 

ryhmään ja mitenkä osaan toimia siinä? Alavudella pidettiin Lions Quest- koulutus 22.-23.3.2018. 

Koulutukseen osallistui 27 opettajaa ja kasvattajaa. Kurssilaisia oli paikalla varhaiskasvatuksesta, ala- ja 

yläkoulusta sekä toiselta asteelta.  

Tämä on myös lapselle jännittävää. Lapsi tuntee itsensä 

turvalliseksi, kun läsnä on aikuisen malli. Ryhmään 

tutustutaan, laaditaan säännöt ja prosessoidaan ja 

jokaisella ryhmäläisellä on oma tehtävänsä. 

Puheensorinan jälkeen halutaan hiljaisuutta, johon on 

sovittu hiljaisuusmerkki. Yksi aloittaa ja muut 

seuraavat perässä. On sovittu ryhmälle myös merkki, 

joka näytetään, kun ollaan valmiita. Esimerkiksi 

peukku pystyyn. Ryhmäprosessia käyttämällä tuetaan 

lasten ja nuorten hyvinvointia, vähennetään 

kiusaamista ja samalla ehkäistään syrjäytymistä. 

Turvallisella oppimisilmapiirillä saadaan myös 

tutkimusten mukaan parempia oppimistuloksia. 

”Elämisentaitoja - Lions Quest – ohjelma kasvattajille 

suunnattu tieteellisesti tutkittu ja arvostettu 

koulutusohjelma. Koulutus antaa opettajille ja 

kasvattajille käytännön työkaluja oppilasryhmien 

ryhmäytymiseen ja elämäntaitojen harjoitteluun.” 

http://www.lionsquest.fi 

Alavuden Fasadissa ryhmäprosessi lähti hienosti 

käyntiin ja iloinen puheensorina täytti keskusteluissa 

tilan, kertoo kouluttaja Sirpa Kannisto. 

Oppimisilmapiiri on myös yksi keskeinen teema 

uudessa opetussuunnitelmassa. Se sisältää 

teknologisen lisäksi myös emotionaalisen ja 

sosiaalisen ympäristön eli tunneilmaston. Lions Quest 

antaa myös välineitä myös uuden OPS 2016 laaja-

alaisten tavoitteiden saavuttamiseen. 

 

Kurssilta saatu palaute oli erittäin myönteistä: ”Kouluttaja Sirpa oli kurssilaisten mukaan selkeä, käytti ajan 

tehokkaasti ja asiat etenivät aikataulussa. Hän oli erittäin rohkaiseva uusiin asioihin perehdyttäessä sekä oli 

inspiroiva toiminnallisuudessa, sillä hänellä oli sama ala, 

mikä merkitsi koulutettaville paljon.  

Ryhmätyöskentely oli tiivis ja ideoita sai vaihtaa puolin ja 

toisin. Materiaalipaketti on hyödyllinen ja se on valmis, 

joten voi heti lähteä toteuttamaan omia Quest-tuokioita.  

Ensimmäisen päivän ryhmään tutustuminen ja 

ryhmäytyminen oli erittäin tärkeä ja vahvistava 

ryhmätyöskentelyyn. Toisena päivänä kurssilaiset saivat 

käytännössä kokea omat vuorovaikutustaidot, ideoinnit 

samalla alalla työskentelevien kanssa ja arvostivat sitä, 

että saivat tehdä konkreettisesti ryhmän kanssa yhdessä 

tuotoksen, jonka saivat esittää sitten muille kurssilaisille ja 

vastavuoroisesti saivat sitten palautteen työstään.”   

E 

Quest-kouluttaja Sirpa 

Kannisto. Kuva Marika 

Haapanen 

F-piirin Lions 

Quest pj Marika 

Haapanen. 

Quest-kurssilaiset. Kuva Marika Haapanen 

Quest-ryhmätyöskentelyä. Kuva Marika Haapanen 

http://www.lionsquest.fi/
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LEO-TOIMINTA 
 LEO-toiminta Etelä-Pohjanmaalla 
Jussi Paarvala 

uosi sitten käynnistyi pitkästä aikaa Leo-toiminta Etelä-Pohjanmaalla, kun Vaasaan perustettiin LEO 

CLUB Vaasa. Charter juhlaa vietettiin viikonvaihteessa Venestalolla Seinäjoen Isokoskella.  

Juhlatilaisuutta kunnioittivat läsnäolollaan Suomen Lions järjestön puheenjohtaja Erkki Honkala, 

Lionsliiton LEO johtaja Kari Eväsoja, F-piirin kuvernööri 

Jaakko Passinen sekä muuta piirin johtoa. 

Puheessaan Suomen Lionsliiton puheenjohtaja Erkki Honkala 

käsitteli Suomen LEOjen viisikohtaista ohjelmaa, todeten 

LEOjen auttavan muita, kuinka LEOissa saa uusia ystäviä, 

LEOissa voi kehittää itseään,  LEOt tekevät yhdessä enemmän 

ja LEOt ovat kansainvälisiä. Samalla Erkki Honkala onnitteli 

LEO Vaasa klubia sen täyttäessä vuoden. 

 

Samoin teki F-piirin  piirikuvernööri Jaakko Passinen kertoen 

piirin nykytilanteesta ja Seinäjoen kaupungista.  

Charter juhla jatkui ohjelmalla muistamisilla ja iloisella 

seurustelulla Venestalolla. Toiveena myös oli, että Seinäjoelle 

saataisiin perustettua LEO klubi vielä tämän toimintakauden 

aikana. Tilaisuuden järjestelyistä ja kaksipäiväisestä ruokailusta 

vastasi LEO CLUB Vaasa. 

 

 

  

V 

Puheenjohtaja Erkki Honkala. Kuva Jussi 

Paarvala 

Piirikuvernööri Jaakko 

Passinen. Kuva Jussi 

Paarvala 

Suomen Leojen hallitus. Kuva Jussi 

Paarvala 

LEO CLUB Vaasan Charter-juhla. Kuva Jussi 

Paarvala 
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LIONIT 
 Lions veljemme virkaan asettaminen 
Jorma Porkkala 

ävin vaimoni kanssa sunnuntaina 14.1.2018 Peräseinäjoen kirkossa juhlistamassa lionsveljemme  ja 

ystävämme Markku Orsilan asettamista johtavan kappalaisen virkaan. Peräseinäjoki kuuluu nykyään 

Seinäjoen kaupunkiin. Peräseinäjoen seurakunta on Seinäjoen seurakunnan kappeliseurakunta. 

 

Virkaan asettamisen suoritti läänirovasti Heikki Sariola ja häntä avustivat eläkkeelle siirtynyt johtava kappalainen 

Markku Ylinen, kappelineuvoston puheenjohtaja Pentti Taipalus, kappalainen Irja Hietala ja Markun kummitäti 

Pirkko Lammi. Virkaan asettaminen on vanha tapa, jossa asetettava polvistuu alttarin ääreen ja seurakuntalaiset 

siunaavat uuden viranhaltijan tehtäväänsä. 

 

Lions toiminnalla ja seurakuntatyöllä ei suoraan ole tekemistä toistensa kanssa, mutta Orsilan Lions innostukseen 

kotiseurakunta liittyy vahvasti. Seinäjoen eläkkeelle siirtynyt kirkkoherra Jussi Pelto-Piri oli Orsilan Lions-kummi. 

Hän kutsui eläkkeelle jäädessään nuorta pappia mukaan Lions toimintaan. Lions klubin jäsenyys on antanut taas 

yhden uuden ja mielenkiintoisen näkökulman seurakuntatyöhön ja ehkä taas tämä arkityö joskus rikastuttaa Lions 

toimintaakin, sanoi Markku. Jussi johdatti tärkeän ja mukavan harrastuksen ääreen. 

 

Muutenkin hän näkee Lions toiminnassa ja seurakunnan työssä paljon yhtymäkohtia. Lions toiminnassa ei puhuta 

uskonnosta, eikä tarvitsekaan, mutta arvopohja on samaa juurta. Heikoimpia ja hädänalaisia autetaan ja sekään ei 

haittaa, jos sivutuotteena yhdessä työtä tekevällä joukolla on mukavaa yhdessä. Molemmat ovat seurakunnan ja 

Lionsien elämän keskeisiä juttuja, Orsila pohtii. Kun tekee jotakin hyvää ja hyödyllistä, silloin kokee elämän 

mielekkääksi. 

 

Virkkaanasettajaissaarnassaan tuleva johtava kappalainen puhui Juha Hurmeen Finlandia palkinnon voitaneen 

kirjan ja evankeliumitekstin pohjalta, suomalaisen arvomaailman kehityksestä ja kristillisen uskon merkityksestä. 

Hän korosti, että ei tiedä kaikkia uskonasioita ja varmoja vastauksia, mutta on 

valmis kaikkea ihmettelemään ja yhdessä keskustelemaan jokaisen kanssa 

elämästä, uskosta ja toivon perustasta. Lopuksi Markku lausui jopa oman 

runonsa. Kirkkokansan aplodeista päätellen seurakunta oli saanut mieleisensä 

paimenen. Jumalanpalveluksen jälkeen kokoonnuimme seurakuntakeskukseen 

juhlatilaisuuteen. Ruokailun jälkeen pidettiin lämminhenkinen puhe- ja 

laulutilaisuus. 

 

Orsila mietti jälkikäteen, miten iloinen asia oli, että Lions-velikin tuli mukaan 

juhliin. Hän pohti sitäkin, että erikseen veljille jäi kutsu juhlaan lähettämättä, 

mutta silloin se erityisen mukavalta tuntuukin, kun voi kokea tällaista yllättävää 

yhteyttä. Tämmöistä tämä Lions veljeys on. 

 

  

K 

Markku Orsila 
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 Ahkeraa leijonaveljeä muistettiin mitalilla 
Pohjankyrö-lehti 

sokyröläinen leijonaveli Tauno Lepistö on toiminut Isonkyrön Lions Clubissa viisikymmentä vuotta. Hän on 

liittynyt klubiin marraskuussa 1967. 

Iltana, jolloin Lehtonen liittyi klubiin, seitsemän Lions-veljeä oli kokoontunut Elpen ruokasaliin. 

Lepistö hoiti sihteerin tehtäviä jo seuraavana vuonna. 

Presidenttinä oli silloin Veli Rouru. 

 

Lepistö otti presidentin tehtävät vastaan 1970-luvun 

alussa. 

– Silloin hankimme Vaasan teatterista Isoonkyröön 

Kuisma ja Helinä -näytelmän, jonka esittämistä varten 

rakennettiin kunnon puitteet, hän kertoo. 

 

Vuosina 1984 ja 1985 Tauno Lepistö oli 

puheenjohtajana lohkossa, johon kuuluivat Vähänkyrön, 

Isonkyrön ja Ylistaron Lions Clubit.  

Piirikuvernöörinä oli tuolloin Kauko Palomäki. 

– Silloin kierrettiin lohkon kokouksissa 

naapuriklubeissa, hän muistelee. 

 

Leijonat hankkivat 1970-luvulla Vanhan kirkon 

valaistuksen, mistä he vastaavat edelleen. 

Viimeinen monivuotinen tehtävä on ollut 

rauhanjulistekilpailu. 

– Olen osallistunut ahkerasti klubin kokouksiin ja myös 

hallituksen kokouksiin lähinnä nähdäkseni klubiveljiä. 

– Klubi on mielestäni kehittynyt kovasti, sillä 

puheenvuorot ovat hyvin kohteliaita ja usein 

samanmielisiä, näkee Lepistö. 

 

Tauno Lepistö on saanut leijonaritarin arvon vuonna 

2000. 

Viime vuoden joulukuussa hän sai mitalin 50-vuotisesta 

klubijäsenyydestään.  

  

I 

Tauno Lepistö. Kuva Arto Erkkilä, Pohjankyrö-lehti 
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 Juuso Sääksvuori 
Raimo Sillanpää 

ions-vuosikirjasta löytyy vastaus kysymykseen: mitä leotoiminta on? 

”Leot on Lions Internationalin kansainvälinen nuorisojärjestö. Leot on leijonien (engl. lion) tavoin 

palveluklubien järjestö. Toiminta tapahtuu leoklubeissa, joita tukee, auttaa ja valvoo niiden perustajina 

toimineet lionsklubit, nk. taustaklubit. Leojen toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta 

lionsperiaatteiden mukaisesti.” 

 

Juuso Sääksvuori syntyi Helsingissä perheeseen, joka oli mukana Lions-toiminnassa. Sen vuoksi oli luontevaa, 

että hän hakeutui Lions-nuorisovaihtoon. Noin kymmenen vuotta sitten vaihtomatka suuntautui Norjaan. Norjan 

kokemus antoi nuorelle miehelle luottamuksen, että Lions-järjestöön kannattaa kuulua. Milteipä matkalaukkujen 

purkamisen jälkeen hän liittyikin Helsingin Leo-klubiin. Helsingin Leo-klubissa vierähti vuosia, kunnes koitti 

opiskelujen aika. Matemaattisesti lahjakas nuorukainen tunsi vetoa kemiaan, ja hän löysi opiskelupaikan 

Jyväskylän yliopiston kemian laitokselta vuonna 2012. Opiskelut sujuivat hyvin, mutta myös Leo-toiminta veti 

puoleensa. Viiden opiskeluvuoden jälkeen taskussa olivatkin filosofian maisterin paperit. Maisterin pätevyydellä 

löytyi myös työpaikka Seinäjoelta.  

 

Juuso kasvoi ulos Leojen 12-30 ikäikkunasta, mutta hän osallistui esimerkillisesti tänä keväänä Leo Club Vaasan 

kokoukseen. Samaan kokoukseen osallistui myös piirikuvernööri puolisoineen. Maailma on pieni – seuraavana 

päivänä piirikuvernöörin puoliso, Liisa ja Juuso kohtasivat samassa työpaikassa Seinäjoella.  

”Työkaverina Juuso tervehtii 

aina iloisesti ja osallistuu 

porukan keskusteluun mukavan 

harkitsevasti kahvikupposen 

ääressä. Juuso on sellainen 

rauhallinen nuori opettaja, 

jolla löytyy ideoita varmaan 

paljonkin niin työhön  kuin 

vapaa aikaan. Innostava 

opettaja ja kemian ja fysiikan 

saloihin motivoi opiskelijoita 

erilaisin keinoin, jotka auttavat 

opiskelijaa oppimaan 

vaikeitakin asioita. Hän 

soveltaa opettavansa aineensa 

arkipäivän ilmiöihin ja 

elämään.” 

 

Leotoiminnn jälkeen on luontevaa päästä jäseneksi johonkin Lions-klubiin. Juuson tapauksessa kotiklubi löytyi   

LC Alavudesta, jonne hänet vastaanotetaan puolisoineen torstaina 12.4.2018.  

 

Kiitos Juuso, kun jaoit tarinasi. Esimerkkisi ja esimerkillisyytesi rohkaissevat muitakin nuoria mukaan. 

 

 

 

  

L 

Juuso Sääksvuori 
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IN MEMORIAM 
 Raita Seikkala 
Tarja Vilhula 

C Kurikka/Jennyjen charter-presidentti Raita Maija Magdaleena Seikkala (ent. Heinonen) 

menehtyi 10. 8. 2017 Keravalla lyhytaikaisen sairauden uuvuttamana. Hän oli syntynyt 

Lumijoella 25.3. 1928.  

Raita teki elämäntyönsä Kurikassa kotitalousopettajana. Leijonatyöhön hän oli 

tutustunut jo lady-aikoinaan. Kun Raita jäi eläkkeelle, hän otti runsaaseen 

harrastustoimintaansa mukaan vielä naisklubin perustamisen paikkakunnalle keväällä 

1997. Saimme tarmokkaan ja osaavan ohjaajan heti aloituksessa. 

Isosta omakotitalosta luopuminen tuli iän myötä ajatuksiin. Se ajatus johti toiseen eli 

Raita päätti samassa yhteydessä muuttaa asumaan lähelle tyttärensä perhettä Etelä-

Suomeen.Muutto Keravalle tapahtui 2007. Useana vuotena Raita ajeli kokouksiimme 

Kurikkaan, tapasi laajaa ystävä- ja harrastuspiiriään sekä kävi tarkastamassa, että 

Kristiinankaupungin mökillä asiat olivat kunnossa. Maalausharrastus ja lausuntapiiri 

tulivat tärkeiksi uudella kotipaikkakunnalla.Kurikassa leijonatyön lisäksi aikaa olivat 

saaneet Martat, Kurikan oppaat sekä yhteiskunnalliset asiat. Raita oli sitoutunut 

klubimme toimintaan sairastumiseensa saakka. Saattelimme ystävämme viimeiselle 

matkalleen kauniina syyspäivänä Keravan siunauskappelissa. 

 

Raitaa jäivät kaipaamaan kaksi tytärtä ja poika perheineen sekä laaja ystävä- ja tuttavapiiri. 

’Hän onnekas, ken toiminut on kylväjänä jalona ja monen tiellä valona, on hyvät viitat viitannut.’ (Immi Hellen)  

L 
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Parturi kampaamo 
Sinikka Saari 
Jousikuja 9 

60100 Seinäjoki 
p. 0500 268 770 

  

   

   

   

   

 
 
 

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