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F-PIIRI 
 Hei kaikki leijonat, puolisot ja leot 
DG Annukka Laurila 

pea kesä ja kaunis ja lämmin syksy ovat ohi. Lions-toiminta on pyörähtänyt 

käyntiin täydellä vauhdilla. Kolmasosa toimivuodesta on jo ohi. Yli 1,4 

miljoonaa ihmistä ympäri maailman tekevät tuhansilla tavoilla hyvää. 

 

Joka-aamuinen pyhä kahvihetki kahta aitoa paperilehteä rapistellessani venyy 

pitemmäksi ja pitemmäksi ja panee miettimään. Globaalin someähkyn, informaation ja 

disinformaation postfaktuaalisen tietotsunamin pyörteissä mieleeni palautuvat entisen 

opettajani, jo edesmenneen viestintäprofessori Osmo A. Wiion laatimat ”Wiion Lait”. 

Kirjoitan ne tähän suoraan. En muista, mistä ne olen kopioinut, mutta täyttä rautaa ne 

ovat yhä edelleen.  

 

WIION LAIT 

1. laki  

Viestintä yleensä epäonnistuu paitsi sattumalta. 

1.1. Jos viestintä voi epäonnistua, niin se epäonnistuu. 

1.2. Jos viestintä ei voi epäonnistua, niin se kuitenkin tavallisimmin epäonnistuu. 

1.3. Jos viestintä näyttää onnistuvan toivotulla tavalla, niin kyseessä on väärinkäsitys.  

1.4. Jos olet itse sanomaasi tyytyväinen, niin viestintä varmasti epäonnistuu. 

2. laki  

Jos sanoma voidaan tulkita eri tavoin, niin se tulkitaan tavalla, josta on eniten vahinkoa. 

3. laki  

On olemassa aina joku, joka tietää sinua itseäsi paremmin, mitä olet sanomallasi tarkoittanut. 

4. laki 

Mitä enemmän viestitään, sitä huonommin viestintä onnistuu. 

4.1. Mitä enemmän viestitään, sitä nopeammin väärinkäsitykset lisääntyvät. 

5. laki 

Joukkoviestinnässä ei ole tärkeätä se, miten asiat ovat, vaan miten asiat näyttävät olevan 

6. laki 

Uutisen tärkeys on kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön. 

7. laki 

Mitä tärkeämmästä tilanteesta on kysymys, sitä todennäköisemmin unohdat olennaisen asian, jonka muistit hetki 

sitten.  

8. laki 

Koulutuksen taso on kääntäen verrannollinen koulutettavien lukumäärään. 

9. laki 

Todennäköisin vaihtoehto ei koskaan toteudu suomalaisessa politiikassa. 

9.1. Järkevin ratkaisu ei koskaan toteudu suomalaisessa talouspolitiikassa. 

 

Voin sanoa, että pyrkimys viestinnässä selkeyteen ja yksiselitteisyyteen törmää  jatkuvasti samaan  pyhään 

kolminaisuuteen: viesti ei saavuta vastaanottajaa, sitä ei ymmärretä tai se ymmärretään väärin. 

 

Mitä tästä opimme?  

Ei varmaan mitään, mutta pidetään sateenvarjoista ja hatuista kiinni. Syysliukkat alkavat ja hirvet säntäilevät. 

Hymyillään vastaantulijoille ja oudoille hulluuden pelosta huolimatta. Muistetaan jatkossakin Kolmen Koon 

ohjelma: Kehu, Kiitä ja Kannusta. Ja elämä on ihanaa. 

 

Voimahalaus kaikille 

DG Annukka  

U 

           DG Annukka 
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 Lions -piirin 107 F vuosijuhla 21.4.2018 
Puhemies Paula Risikon puhe 

rvoisat kuulijat, sisaret ja veljet.  

Aloitan puheeni eräällä tarinalla laulaja Olavi Virran elämästä. Sodan jälkeisinä vuosina hän keikkaili 

usein täällä Pohjanmaalla. Kerran keväällä hänen yhtyeensä lähti autolla Kurikasta kohti Helsinkiä ja 

yht’äkkiä tie vei tulva-alueelle juuri täällä jossakin lähellä Seinäjokea. Maantie oli kuin rannaton meri, auto jäi 

pohjasta kiinni eikä lähtenyt enää liikkeelle. Veden pinta nousi, kaikki eivät osanneet uida, huoli kasvoi. He 

viettivät koko yön autossa, mutta aamulla huomasivat tuntemattoman paikallisen miehen tulevan apuun isolla 

traktorilla.  

Miehellä oli mukana iso rautakanki, johon yhdessä käsin tartuttiin. 

Auto saatiin lopulta irrotettua, se hinattiin huoltoasemalle kuivumaan 

ja seuraavana päivänä matka jatkui kohti Helsinkiä.  

 

Tämä tarina kertoo hienolla tavalla pohjalaisten ihmisten auttamisen 

halusta. Apuun tullut mies tuskin kuului vielä silloin Lions –klubiin, 

mutta en ihmettele, vaikka hän joskus myöhemmin olisi tullut 

jäseneksi. Lions Club Internationalin presidentti Naresh Aggarwal on 

kuvannut leijonia juuri tämän miehen kaltaisiksi: ”me ojennamme 

kätemme ihmisille, jotka ovat hukkumaisillaan. Yksilöinä pystymme 

tekemään vain jonkin verran. Joskus virtaus on liian voimakas ja apu 

yltää pulassa oleville vasta sitten, kun lyöttäydymme yhteen. Tämä on 

meidän voimamme.” 

 

Nykyisin on syytä olla huolissaan siitä, että traktori yhä useammin jää 

talliin, rautakankea väännetään yksin, toisen käteen ei tartuta. 

Suomalaiset tapaavat toisiaan vähemmän kuin ennen, tekevät 

talkootyötä ja auttavat muita ihmisiä entistä harvemmin, yhdistysten 

jäsenmäärätkin laskevat. Sosiaalisesti kaikista aktiivisimpia 

suomalaiset ovat olleet viime sodan aikana ja välittömästi sen jälkeen. 

Koskaan Suomessa ei ole perustettu yhdistyksiä niin paljon kuin 

vuonna 1946.  

Myös leijonat syntyivät Suomessa samassa tilanteessa. Arne Ritari – hän oli muuten syntynyt juuri Seinäjoella – 

kirjoitti vuonna 1949 ensimmäisen kirjeen Lions Internationalin johtajalle ja esitti klubitoiminnan aloittamista 

Suomessa. Hänen perusteli aloitetta sillä, että suomalaiset kaipaavat sotavuosien jälkeen tuekseen jaloa aatetta, 

joka luo luottamusta tulevaisuuteen.  

 

Yhdistystoiminta on tärkeätä, koska se luo luottamusta ihmisten välille. Ilman luottamusta elämä ei ole elämisen 

arvoista ja tämä näkyy jopa elinaikaennusteissa. Muutama vuosi sitten Ruotsissa tehtiin mielenkiintoinen 

tutkimushavainto: miesten elinikää ennakoi se, onko lompakossa kirjastokorttia. Jos kortti on taskussa, ihminen 

yleensä aktiivisesti kehittää itseään, ei pelkää sosiaalisia tilanteita ja luottaa itseensä ja muihin. Tällainen ihminen 

elää pitkään. Olen varma, että Lions -klubin jäsenkortilla on samanlainen vaikutus: sen omistaja on keskimääräistä 

tyytyväisempiä elämäänsä, saa voimaa ihmisten kohtaamisesta ja elää keskivertoa pidempään. Uskon, että 

tällainen elämä on keskivertoa parempikin.  

 

Lions –periaatteista ensimmäinen puhuu juuri luottamuksesta: ”pidä päivätyötäsi kutsumuksena ja hoida työsi niin, 

että herätät luottamusta.”  Puhe luottamuksesta saattaa tuntua hyvin abstraktilta ja vaikeasti määriteltävältä, mutta 

sen seuraukset näkyvät yhteiskunnassa monin eri tavoin. Mitä enemmän ihmiset luottavat toisiinsa, sitä parempi 

on myös yhteiskunnan taloudellinen kilpailukyky. Sosiaalipsykologian professori Klaus Helkama on sanonut, että 

yhteiskuntatieteissä esiintyy vain hyvin harvoin näin selvää yhteyttä jonkin psykologisen ilmiön ja taloudellisen 

toiminnan välillä. Luottamus kuitenkin parantaa taloudellista kilpailukykyä, koska se saa yhteistyön sujumaan 

paremmin ja sopimisen helpommaksi.  

  

A 
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Mitä enemmän yhteiskunta ympärillä muuttuu, sitä tärkeämpää on ihmisten luottamus tulevaisuuteen. Maamme 

historian eräässä vaikeimmassa tilanteessa, itsenäisyyspäivänä vuonna 1944, presidentti J.K. Paasikivi valoi uskoa 

suomalaisiin siteeraamalla Aleksis Kiveä: ”tee työtäs ja käytä itses aina kuin rehellinen mies, niin kaikki viimein 

päättyy hyvin.” Tähän suomalaiset naiset kuin miehetkin ovat uskoneet ja näin todella on käynyt. Kuten kaikki 

tiedämme, suomalainen yhteiskunta on lähes kaikilla mittareilla mitattuna eräs maailman parhaimmista.  

 

Tietenkin meillä on myös omat ongelmamme. Otan esille erään ongelman, johon leijonat toiminnallaan voisivat 

puuttua. Moni suomalainen elää hyvin yksin. Joka viides suomalainen nuori kokee yksinäisyyttä, joka kymmenes 

on koko ajan yksin. Rauli Badding Somerjoki on laulussaan ”Valot” kuvannut todella koskettavasti yksinäisyyttä:  

 

Ilta saapuu hiljaa huoahtain, 

 Valot syttyy taakse ikkunain 

 Ei jää yksinään muut kukaan pimeään 

 Valot pois yön varjot häivyttää 

 

Kaikki tahtoo tietää miksi jää 

 Asuntoni aivan pimeään 

 Varjot kietoutuu, niihin tukehtuu 

 Mulle vaikka mitä tapahtuu 

 

Leijonat ovat pitkään tehneet työtä sokeiden ja näkövammaisten puolesta, mutta nämä sanat kertovat, kuinka 

yksinäisyys voi tehdä elämästä pimeän. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun mietimme tulevia avustuskohteita ja 

toimintaa. Kuten Lions -liikkeen perustaja Melvin Jones on sanonut: meidän täytyy olla valon ritareita pimeyttä 

vastaan.  

 

Lions –toiminnalla on nykyisin samanlaisia haasteita kuin kaikilla muillakin järjestöillä ja yhdistyksillä. Jäsenistö 

vanhenee, keski-ikä kohoaa. Työ vaatii paljon, maaseudulta muutetaan pois, sosiaalisia suhteita hoidetaan netissä. 

Sitoutumista pelätään ja nuoria on aikaisempaa vaikeampi saada toimintaan mukaan. Tulevaisuudesta ollaan 

huolestuneita, vaikka täällä Pohjanmaalla tilanne onneksi on muuta Suomea parempi.  

 

Yhteiskunnan muuttuessa myös Leijonien toiminta muuttuu ja joudumme varmasti miettimään uusia 

toimintatapoja. Oman kokemukseni mukaan muutostilanteissa johtajuuden merkitys aina korostuu, koska ihmisillä 

on erilaisia näkemyksiä muutoksen suunnasta.  

 

Maailman ehkä kuuluisin johtajuustutkija on amerikkalainen professori John Kotter. Hän on paljon pohtinut, miten 

niin yritysten kuin yhdistystenkin kannattaa toimia muutosten aikana. Hänen mukaansa muutoksia saadaan aikaan, 

kunhan kaikki tiedostavat muutoksen välttämättömyyden, laaditaan selkeä strategia ja visio, ihmisille annetaan 

mahdollisuus toimia sen mukaisesti ja nautitaan pienistäkin onnistumisista. Haluan erityisesti korostaa tätä 

viimeistä asiaa. Ihmiset sitoutuvat, kun kokevat pieniäkin onnistumisia. Hyvin toimivat mallit kannattaa kopioida 

ja toistaa niin kauan, että niistä vakiintuu uusi ja menestyksekäs toimintatapa.  

 

Toimintatapoja arvokkaampi on kuitenkin aina toiminnan idea. Lions Klubit tekevät arvokasta työtä ympäri 

Suomea tekevät. Apua antamalla annatte ihmisille toivoa, toivosta syntyy luottamusta, luottamuksesta hyvä 

yhteiskunta.  

 

Toivon mitä parhainta vuosijuhlaa teille kaikille.   
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 Nuorille mahdollisuus/ 
Marika Haapanen 

lavuden yläkoululaisilla sekä Töysän yläastelaisilla oli 18.9.2018 mahdollisuus saada kuulla Lasten ja 

Nuorten säätiöstä Dreamsteri Tommy Lindgrenin kokemuksia ja mietteitä unelmista Punaisen Sulan-Lions 

Questin yhteishankkeen puitteissa. Edellisen viikon tiistaina molempien koulujen opettajat kokoontuivat 

yhteen saadakseen työkaluja Lions Quest pikakoulutuksessa unelmailtapäivää varten, kouluttajanaan Lions Quest 

kouluttaja Johanna Arho-Forsblom. Tämän kauden Lions Quest peruskoulutus pidetään Seinäjoella, hotelli 

Fooningissa 21.-22.3.2019. 

 

Lions-nimi muodostuu sanoista Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety. Suomessa Lions-nimi tulkitaan 

Luovuta Isänmaasi Onnellisempana Nouseville Sukupolville 

Kaikilla Suomen lionsklubeilla on samoja yhteisiä aktiviteetteja: nuorisovaihto, Lions Quest (LQ), rauhanjuliste- 

ja esseekirjotuskilpailu, Leot (lionsklubien oma maailmanlaajuinen nuorisoaktiviteetti). Yhteiset keräykset ovat 

Katastrofiapu, Punainen Sulka (PuSu) ja Sight First (näönsuojelu kehitysmaissa). 

PuSu-LQ -yhteistyöprojekti: Lions Quest, Lasten ja nuorten säätiö, Yeesi ry, Partio ry 

 

”Suomen Lions ry:n Kuvernöörineuvosto päätti marraskuussa 2014 Ylivieskassa myöntää Punaisen Sulan 

keräysvaroista seitsemän prosentin osuuden käytettäväksi nuorten elämisentaitoja vahvistavaan 

yhteistyöhankkeeseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Elämisentaitoja–Lions Quest -ohjelman, Lasten ja nuorten 

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

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

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

Sulan tuotoilla.” 

 

Valittavissa olevista projekteista Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueet, eli F-piiri, anoi projekteista ”Yläkoulut 

ja unelmat”. Koulujen valintaan vaikutti F-piirin LQ-pj. Marika Haapasen yhteistyö Alavuden Yläkoulun vs. 

rehtori Riitta Soukkalan ja Töysän yläasteen rehtori Mirjami Kaunismaan kanssa, innostuminen ja halukkuus 

saada Unelmailtapäivä paikkakunnalle, sekä Alavuden sivistysjohtaja, Antti Takalan, myönteisyys hankkeeseen. 

Hankkeen rattaat alkoivat pyörimään keväällä 2017, ja ensimmäinen yhteydenotto Takalalle tammikuussa 2018. 

 

Opettajien LQ-koulutus 

 

Koulujen opettajien yhteinen kolmen tunnin LQ-koulutus oli tapahtumaa edeltävänä 

tiistaina, ja opettajien mielenkiinto koulutusta kohtaan näkyi selvästi, muutama heistä 

oli käynyt kaksipäiväisen peruskurssin. ”Lions Quest -ohjelman taustalla keskeinen 

kysymys: Miten yhteisösi voi tukea lasten kasvua kyvykkäiksi, terveiksi ja vahvoiksi?”. 

Parikeskustelut ja ryhmäprosessit kannustivat olemaan oppilaiden asemassa ja 

kohtaamaan arki erilaisissa arvioinneissa ja palautteissa. Tässä koulutuksessa kouluttaja 

Arho-Forsblom asetti painopisteet Elämisentaidoille, Arvoille, Tunteille ja 

Itseluottamukselle.  

  

 

 

 

Unelmailtapäivä 

 

Unelmailtapäivässä rehtorit kouluillaan toivottivat tervetulleiksi tapahtumaan ja ennen Tommy Lindgreniä 

Haapanen kertoi hankkeesta lyhykäisesti: ”mistä ja miksi?”.  Opettajien koulutuspäivä sekä oppilaiden 

unelmailtapäivä onnistuivat kaikin puolin.   

A 

LQ-pj. Marika Haapanen ja 

LQ-kouluttaja Johanna Arho-

Forsblom 
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 Dreams-tapahtuma Alavuden yläkoulussa 
Meri Haapanen 8E Alavuden yläkoulu 

iistaina 18.9.2018 dreamsteri, Tommy Lindgren, vieraili tunnin ajan Alavuden yläkoulussa puhumassa 

unelmista, lahjakkuudesta ja tulevaisuudesta. Dreams on nuorten ja lasten säätiö, jonka tavoitteena on 

levittää sanomaa unelmista. Lindgrenin mielestä me kaikki olemme lahjakkaita. Myös englannin kielessä 

on sana ”talented” -lahjakas. Sanalla “talent” on monta merkitystä, mutta yksi niistä tarkoittaa suuntaa. Oman 

suunnan, lahjakkuuksiemme löytämiseksi meidän on kokeiltava ja koeteltava kykyjämme. Minä itse olen samaa 

mieltä, sillä ellemme tee mitään, emme ole mitään.  

 

Aseta itsellesi tavoitteita ja haasta kohtaamaan elämän turmannuolet. Oma identiteetti ja oman jutun löytäminen 

kestää joskus aikuisuuteen saakka. Yläkoululaisilta kysytään usein: Mitä teet peruskoulun jälkeen? Moni ei tiedä, 

eikä tarvitsekaan. Kenenkään ei pitäisi painostaa asian kanssa. Mielestäni vanhempien ei pitäisi päättää nuoren 

tulevaisuudesta, vaan antaa tilaa unelmille ja kannustaa nuorta etsimään omaa kutsumusammattiaan. 

 

Jos useat muutkin löytävät töitä, niin miksen minäkin? Tommy Lindgren kertoo: “Teillä on kaikki aika 

maailmassa”. Se, miksi haluamme isona ei voi olla vielä selvää. Kenenkään tarinahan ei ole kiveen hakattu ja 

elämä on täynnä odottamattomia yllätyksiä. Tommy aloitti bändissään harrastusmielessä ja lopulta hänestä tulikin 

muusikko, rap-artisti ja radiotoimittaja. Peruskoulussa hän ei olisi voinut ajatellakaan niin hienoa ammattia. Tämä 

on yksi esimerkki siitä, kuinka mielekkäästä tekemisestä syntyy elämäntyö. 

 

Epäonnistuminen on meidän pelkonamme. Entä jos en ole tarpeeksi hyvä? Entä jos mokaan? Jännityksen syynä on 

usein asian merkitys itselle. Tommy itsekin jännittää esiintymistä. Minulla on paljon kokemusta jännittämisestä ja 

sen takana on se samainen epäonnistumisen pelko. Kykyjänsä täytyy kokeilla ja oppia löytämään se mieluista tapa 

tehdä asioita.  

 

Se, mitä muut sanovat, vaikuttaa itseen. On hyvä osata antaa ja ottaa vastaan rakentavaa kritiikkiä, jos se on 

paikallaan, mutta myös kehuja. Palaute voi olla tärkeää itsensä kehittämisen kannalta.  

  Meillä on unelmia. Annetaan niiden näkyä ja kuulua, etteivät unelmat jäisi vain sisäisiksi haaveiksi. Arvosanat 

eivät aina ratkaise, mikä kenestäkin tulee isona. Vaikkei haaveammattiinsa lopulta pääsisikään, pitää voida 

muuttaa kurssia. Riittää, että tekee parhaansa. Onhan meitä täältä Alavuden käpykylästä monta maailmalle 

lähtenyt urheilijoista muusikoihin ja taiteilijoihin. Kuuluisuus ei ole mikään tavoite, pääasia tehdä sitä mistä pitää, 

ajattelevatpa muut mitä tahansa. Sitä paitsi, maailma ehtii muuttua. Tulevaisuus tuo mukanaan uusia ammatteja. 

Kaikki nykypäivän työt eivät mahda säilyä vuosikymmenien päähän. Kuka tietää? Elämme kestävän kehityksen, 

kehittyvän teknologian sekä ilmastonmuutoksen aikaa. Mitä on vielä edessä?  

 

  

T 

Tommy Lindgren, Marika Haapanen  ja Alavuden 

yläkoululaisia 
Tommy Lindgren, Marika Haapanen ja Töysän yläastelaisia. 
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 Piirin GST:n kuulumisia 1 
107-F piirin GST koordinaattori Timo Sysilampi 

iiton puheenjohtajan Pirkko Vihavaisen ehdotuksesta pidimme Maailmanlaatuisen toimintaryhmän 

yhteispalaverin MD-107 osalta sekä erikseen piirien jäsen- koulutus- ja palvelujohtajien osuudet lauantaina 

25.8.2018. Samaan aikaan Mikkelissä pidettiin KVN:n avajaisjuhla ja GAT-seminaari sekä KVN-kokous ja 

keskustelutilaisuus siitä, miten pääsemme parhaalla mahdollisella tavalla toteuttamaan tärkeitä 

palveluaktiviteettejamme "Tule mukaan AUTTAMAAN/Kom med och HJÄLP" ja "Haku päällä/Sökning på 

gång"- jäsenkampanjaamme. 

GAT – GLOBAL ACTION TEAM koostuu jäsenohjelmasta, koulutuksesta ja palvelusta. Jokaista osiota 

käsiteltiin erillisinä, mutta yhteen liittyneinä asioina. Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus osallistua LCI:n 

sivustoilta löytyviin nettikoulutuksiin sekä rekisteröityä osallistujiksi netissä oleviin seminaareihin. GAT-ohjelman 

tarkoituksena on aikaansaada yhteisvaikutus kaikkien toimijoiden kesken läpi koko organisaation. Kun LCIF-

ohjelma kulkee rinnalla, toimijoiden yhteistyön tulee olla saumatonta. 

We Serve – Me Palvelemme ja Missä tarve – siellä lion -lauseet korostuivat useasti osana GAT-keskustelua. 

Meidän tulee löytää omien paikkakuntiemme tarpeet, vastata niihin niin, että myös itse koemme tyytyväisyyttä ja 

teemme palveluprojektejamme iloisella ja positiivisella asenteella. Samalla käytiin läpi kauden tavoitteita ja 

vinkkejä, millä toimenpiteillä ja kommenteilla saamme klubit aktiivisesti toteuttamaan palveluaktiviteetteja LCI-

Forward tavoitteiden toteutumiseksi. 

Liiton GLT Harri Hirvelän mukaan pelkkä jäsenhankintakampanja ei yksistään riitä, vaan meidän tulee ideoida 

toimintamalleja myös klubitoiminnan kehittämiseksi siten, että voimme sanoa: On ilo olla leijona! Tähän on 

minunkin helppo yhtyä ja mielestäni aktiivinen ja monipuolinen palvelutoimintamme on mitä parhaimpia 

jäsenhankinta keinoja klubeissa, kun ne toteutetaan iloisina ja hyvällä, aktiivisella mielellä. Yhteistyö on 

voimavara, jota ei kannata olla käyttämättä.  

 

 
  

L 
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 Piirin GST:n kuulumisia 2 
107-F piirin GST koordinaattori Timo Sysilampi 

erroin tavoitteistani piirin GST-koordinaattorina kokouksen osanottajille piirihallituksen ensimmäisessä 

kokouksessa 7.9.2018 Kauhajoella Sanssin kartanossa. Tavoitteeni löytyvät myös piirin kotisivujen 

kohdasta Piirihallituksen kokoukset 2018-2019 kokouksen 7.9.2018 kohdasta Toimintasuunnitelmat. 

Asetin itselleni seitsemän tavoitetta ja kerron tällä palstalla, kuinka olen näihin tavoitteisiin kauden aikana päässyt. 

Tavoite 1: Varmistaa, että kaikki piirin klubit nimittävät jäsenen klubin GST-palvelujohtajan virkaan. Kauden 

alkaessa vain 1/3 klubeista oli nimittänyt jäsenen tähän tehtävään. Nyt tilanne on sen verran muuttunut, että tätä 

kirjoitettaessa piirin 64 klubista palvelujohtajan on nimennyt 30 klubia eli lähes puolet. Edistystä on ollut. Hienoa. 

Piirikuvernööri antoi toimintasuunnitelmassaan ohjeeksi merkitä klubin palvelujohtajan GST tehtävään esim. past. 

presidentin eli nimitys pitäisi olla virkailijoista kaikkein helpoin tehtävä. 

Tavoite on tietysti kova, kun edellytin piirin kaikkien klubien nimittävän palvelujohtajan koska joissakin klubeissa 

edellinen presidentti toimii nykyisinkin tässä tehtävässä. Tarkoitus on kumminkin, ettei hallituksen kokoa 

kasvateta sen vuoksi, että GST nimitetään klubille vaan joku hallituksen nykyisestä virkailijasta ottaa tehtävän 

hoitaakseen. 

  

K 

Piirihallituksen kokous Kauhajoella 7.9.2018. Kuva Seppo Ala-Kutsi 
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 Piirin GST:n kuulumisia 3 
107-F piirin GST koordinaattori Timo Sysilampi 

avoite 2: Varmistaa, että kaikki piirin lions- ja leoklubit tuntevat LCI:n uuden palvelurakenteen ja 

diabeteksen maailmanlaajuisena palvelualueena. Tavoitteenamme on parantaa vähintään 200 miljoonan 

ihmisen elämää vuosittain, toimivuoteen 2020 – 2021 mennessä laajentamalla humanitaarista palvelua. 

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää enemmän palveluaktiviteetteja, enemmän jäseniä ja tehokasta johtamista. 

Maailmanlaajuiset avustuskohteemme ovat: diabetes, ympäristö, nälän helpottaminen, näkökyky, lapsuusiän 

syöpä. 

 

Diabetes. Strateginen tavoitteemme lioneina on vähentää diabetesta ja parantaa sitä sairastavien elämänlaatua. 

Parhaana keinona on ottaa yhteyttä paikalliseen diabetesyhdistykseen, joita on kattavasti koko piirimme alueella. 

Niiden kautta saa ohjeet miten paikalliset klubit voivat olla avuksi. Kyseeseen tulevat esim. avustukset  

 

 Ympäristö. Tavoitteemme on suojella ympäristöä ja sitä kautta parantaa kaikkien olosuhteita. Olemme sitoutuneet 

toteuttamaan laajamittaisia projekteja, joiden avulla luodaan kestävä ja terveellinen tulevaisuus tuleville 

sukupolville. Teemme töitä kierrätysohjelmien aloittamiseksi ja puhtaan veden varmistamiseksi. Hyvänä 

esimerkkinä on kaksi vuotta kestävä Puhdas Itämeri -hanke. Sen päätavoitteina ovat nykyistä puhtaampi Itämeri ja 

sisävedet sekä lasten, nuorten ja aikuisten lisääntynyt ymmärrys ja vastuunotto vesistämme ja ympäristöstämme. 

 

Nälän helpottaminen. Kestävän kehityksen tavoitteissa haastetaan maailma eliminoimaan nälkä, turvaamaan 

riittävän ravinnon saatavuus ja parantamaan korkealaatuisen ravinnon saamista vuoteen 2030 mennessä. Yhtenä 

keinona paikallisella tasolla on selvittää miten nälkään ja aliravitsemukseen liittyvät haasteet vaikuttavat 

suoranaisesti oman paikkakuntasi alueella. Järjestetään esim. omalla paikkakunnan tarpeiden arviointi, jossa 

keskitytään nimenomaan nälkään. Etsitään järjestöt, mukaan lukien lions- ja leoklubit piirissä, jotka toteuttavat jo 

tällaisia projekteja ja arvioidaan missä on aukkoja. 

 

Näkökyky. Lionit tunnetaan kaikkialla maailmassa heidän työstään näkövammaisten auttamiseksi ja 

ennaltaehkäistävän sokeuden estämiseksi. LCIF tukee lionien tekemää työtä tarjoamalle heille ainutlaatuisia ja 

tehokkaita aloitteita, ohjelmia ja apurahoja. 

 

Lapsuusiän syöpä. Yksi uusista LCI Forward -strategian teemoista on lasten syöpien ennaltaehkäisy ja 

parantaminen. Suomen Lions-liitto on ottanut uudeksi avustamiskohteeksi kantasolurekisterin toiminnan 

vahvistamisen ja erityisesti tunnettavuuden lisäämisen. Suomalaisia on kantasolurekisterissä tällä hetkellä 55 000. 

Mikäli jokainen lion hankkisi yhden uuden jäsenen rekisteriin, saisimme 2-3 vuodessa kaksinkertaistettua 

rekisterin jäsenmäärän. Näin parantaisimme oleellisesti mahdollisuutta löytää useammalle vakavassa tilanteessa 

olevalle lapsi- ja aikuispotilaalle hyvä Iuovuttaja. Rekisteriin liittyvän tulee olla iältään 18-40 -vuotias eli kyseen 

tulevat myös leoikäiset lapsemme tai lapsenlapsemme.  

T 
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LIITTO 
 Lion-viesti 
CC Pirkko Vihavainen ja Teemu Laitinen Leojen puheenjohtaja 

nko maapallon kestävä tulevaisuus ja elämän säilyttäminen sydämesi asia? Löydä itsestäsi energinen 

vesileijona, nappaa pari täydentämään osaamistasi ja lähde moottoriksi uuden aktiviteetin kehittämiseen! 

 

Vesiensuojelutoimet tarvitsevat meidän kaikkien - nuorempien ja vanhempien - osaamista, kokemusta sekä 

auttavia käsiä avukseen. Ylisukupolvisuus on vastuullisuutta parhaimmillaan ja vastuullisuudesta syntyy 

vaikuttavuutta.   

 

 Monella meistä Leijonista on jo paljon kilometrejä 

takanamme, monta tarinaa kerrottavana ja kokemuksia 

jaettavana äärestä laitaan ja takaisin.  

 

Meillä Leoilla puolestaan on tuoreita taitoja ja näkemystä 

asioista, jotka ovat uusia tulokkaita yhteiskunnassamme ja 

maailmassa. 

 

Elämän ja maailmanlaajuisen puhtaan veden haasteen edessä 

tarvitsemme totisesti toinen toisiamme - yli sukupolvirajojen! 

 

Haastamme jokaisen teistä Leijonat ja Leot - olittepa sitten 

meren, järven tai metsän äärellä - miettimään, voisitko juuri 

sinä ryhtyä alueellasi 

vesileijonaksi? Kutsu 

tuttu tai tuntematon 

oman tai naapuripaikkakuntasi leijona tai leo avuksesi ja lähde mukaan 

haasteeseen.  

Haaste tukee Leijonat puhtaiden vesien puolesta -hanketta, joka on 

loppukesästä Suomen Lions-liitossa alkanut Ympäristöministeriön 

rahoittama hallituksen kärkihanke. Sen tehtävänä on aktivoida leijonat yli 

rajojen tekemään puhtaan veden tekoja muiden yhteiskuntamme toimijoiden 

kanssa. Lue  isää Lion-digilehdestä.  

https://mydigimag.rrd.com/display_article.php?id=3212865&view=529422 

 

 Kansainvälinen Europa Forum Tallinnassa  
PCC Tuomo Holopainen 

ions-järjestön 65. Europa Forum järjestetään Tallinnassa 3. - 6.10.2019 teemalla IDEAMARKKINAT - 

MARKET OF IDEAS. Tulossa on mieleenpainuva ja sykähdyttävä elämys eurooppalaisille lioneille.  

Suomessa Europa Forum on järjestetty  kolme kertaa (Helsinki 1963, Turku 1980 ja Tampere 2009). 

Europa Forumissa lionit, puolisot ja leot lähes 30 maasta marssivat paraatissa isäntäkaupungin kaduilla, 

osallistuvat seminaareihin ja täysistuntoihin sekä nauttivat tapahtuman muista lukuisista  kohokohdista ja juhlista.  

Europa Forum 2019 antaa hyvät puitteet tavata virolaisia Lions-ystäviämme. Useilla klubeilla on ystävyysklubi 

Virossa, samoin kuin myös muissa Euroopan maissa. Nyt on hyvä mahdollisuus tavata heitäkin. Lähdetään 

joukolla Tallinnaan ja näytetään, että Suomi on suuri Lions-maa. Edellä mainittujen ohjelmien lisäksi Forumiin 

sisältyy myös Thomas Kuti -musiikkikilpailu nuorille muusikoille. Instrumenttina on klassinen kitara. Lisäksi 

nuorille on Young Ambassador – Nuori lähettiläs -kilpailu, jossa palkitaan parhaat nuorten toteuttamat 

palveluaktiviteetit. Tapahtuman yhteydessä on myös kansainvälisen nuorisovaihdon Euroopan maiden 

vastuuhenkilöiden tapaaminen. Eurooppa Neuvoston istunnoissa on simultaanitulkkaus myös suomeksi ja 

ruotsiksi. 

Käy rekisteröitymässä osoitteessa www.europaforum2019.ee 31.3.2019 mennessä. Käy myös tutustumassa 

osoitteessa www.europaforum2019.ee. Sivut ovat myös suomen ja ruotsin kielellä.n tekemään puhtaan veden 

tekoja muiden yhteiskuntamme toimijoiden kanssa. 

O 

L 

https://mydigimag.rrd.com/display_article.php?id=3212865&view=529422
www.europaforum2019.ee%20
www.europaforum2019.ee
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PIIRIN KLUBIT 
 Kolmipyöräinen Saarenpään palvelukotiin 
Hermanni Sippola 

C Lapua Simpsiön veli Antti Muilu oli hankkinut 3-pyöräisen polkupyörän klubille, joka luovutettiin 

Saarenpään palvelukotiin marraskuussa asukkaitten käyttöön. Pyörän vastaanotti palvelukodin johtaja 

Merja Kontio ja luovuttajina olivat klubin presidentti Samuli Taivalmaa sekä veli Antti Muilu. 

Välittömästi luovutuksen jälkeen eräs asukas kertoi, ettei ole ajanut polkupyörällä kahdeksaan vuoteen, mutta 

lupasi heti syötyään lähteä kokeilemaan tuliterää pyörää. 

Merja Kontio totesi, että pyörä tulee tarpeeseen ja auttaa asukkaita liikkumaan ulkosalla useammin. Varmasti 

käyttäjiä riittää ja esitti kiitokset klubille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Luovuta 

Isänmaasi 

Onnellisempana 

Nouseville 

Sukupolville 
  

L 

Pyörälahjoituksen otti vastaan palvelukodin johtaja Merja Kontio(keskellä) ja luovuttajina olivat klubin 

presidentti Samuli Taivalmaa(vasemmalla) sekä veli Antti Muilu(oikealla). Kuva Hermanni Sippola 
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 LC Kuortane - Terwanpoltosta Frisbeegolfiin 
Jukka Kotola 

risbeegolfin suosio on kasvanut Suomessa huimaa vauhtia. Ratoja on rakennettu ympäri maata tiiviiseen 

tahtiin; myös Kuortaneen urheiluopistosäätiön omistamalla Aholankankaalla on käyttäjilleen ilmainen 9-

väyläinen rata. Urheiluopiston asiakkaiden lisäksi rata palvelee myös muita käyttäjiä; opiston arvion 

mukaan n. 80 % radan käyttäjistä on muita kuin opiston asiakkaita. Frisbeegolfin aloittamiskynnys on alhainen; 

radan käyttö on ilmaista ja välinekustannukset ovat pienet, jo 5 €urolla pääsee alkuun. Kilpavarusteluun on toki 

mahdollisuus myös tässäkin lajissa.  

Lions Club Kuortaneen miehet päättivät syksyllä 2017 hakea paikalliselta Leader toimintaryhmältä Kuudestaan 

ry:ltä tukea ”Terwa –frisbeegolfradan jatko” –

hankkeelle. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 10 

000 €, josta tuen osuus on 7500 € ja loput klubin omaa 

kökkätyötä ja ”selvää rahaa”. Klubi kilpailutti kolme 

yritystä joista radan suunnittelijaksi ja välineiden 

toimittajaksi valittiin Innova Champion Europe Oy. 

Sama yritys on suunnitellut ja toteuttanut myös 

Aholankankaan ensimmäisen radan. 

 

Kuortaneen urheiluopistosäätiön edustajat ovat olleet 

hankkeessa tiiviisti mukana alkumetreiltä aina maaliin 

saakka; suostumukset saatiin jouhevasti ja toukokuussa 

2018 radan suunnitteluun maastossa osallistui mm. 

toimitusjohtaja Jussi Töyrylä. Radan suunnittelusta 

vastasi Innova Champion Europe Oy:n pitkän linjan 

ammattilainen Pasi Koivu, jonka meriittilista on 

pelaajana pitkä niin kansainvälisellä kuin kansallisella 

tasolla. Rataa suunniteltaessa opiston asettama tavoite oli 

että rata tarjoaa sopivasti haastetta kokeneellekin 

harrastajalle mutta ei ole kuitenkaan liian haastava vasta-

alkajillekaan. Näillä opeilla klubin miehet aloittivat 

urakan rata-alueiden aluspuuston raivauksella sekä 

heittoalustojen kehikoiden, tekonurmen sekä korien 

asennuksella. Radan asennuksen edetessä perässä tulivat 

jo ensimmäiset pelaajat ja korit kilisivät iloisesti ennen 

kuin opastaulut oli saatu asennettua. Hankkeella oli 

ilmeisesti tilausta pelaajien parissa! Kökkätunteja kertyi 

porukalle yli 179 miestyötuntia ja 13 konetyötuntia, 

joiden yhteenlaskettu arvo on 2600 €. Klubissa on jäseniä 

34 joista 25 miestä ehti kökkimään 

radanasennushommissa. LC Kuortaneen edellisessä 

Leijona-kota -Leaderhankkeessa kökkätunteja kertyi yli 

800.  

 

Lions Club Kuortane ry on toiminut vuodesta 1965 

erityisesti kotikuntansa hyväksi. Klubi harjoittaa ja 

ylläpitää kuortanelaista tervanpolttokulttuuria sekä kerää 

toiminnallaan varoja, jotka kohdennetaan stipendein ja 

lahjoituksin opiskelijoille ja apua tarvitseville. Klubi 

toivoo että rata osaltaan aktivoi etenkin nuorisoa uuden 

matalan kynnyksen liikuntaharrastuksen pariin ja kiittää 

samalla yhteistyökumppaneitaan Kuortaneen 

urheiluopistosäätiötä ja Kuudestaan ry:tä hyvästä 

yhteistyöstä.  

F 

Lion Timo Kiviniemi tarkkana frisbeekorin asennuksessa. 

Kuva Jukka Kotola 

Kökkäväkeä nesteytystauolla Terwaladolla. Kuva Mika 

Viitanen 
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 Joulupukki asuu Lehtimäellä 
Heikki Honkola 

ehtimäen keskustassa, uimahallin kyljessä, aivan Kantatie 68:n ääressä, sijaitsee vanha asumaton punainen 

pikkutönö - aikoinaan kuulemma monilapsisen perheen  koti. Vähän ränsistyneenäkin tuo mökki on aina 

näyttänyt pienuudessaan kovin sympaattiselta. Kun tontti rakennuksineen tuli lionsveljen omistukseen, eikä 

paikalle ollut lähiaikoina suunnitelmissa uudisrakentamista, syntyi Lehtimäen lionsklubissa rapiat kymmenen 

vuotta sitten ajatus antaa mökki toistaiseksi joulupukin käyttöön. Se voisi olla osa klubin uutta lapsiperheille 

suunnattua Tonttupolku-tapahtumaa, näin tuumailtiin. Ihan ensimmäiseksi syynättiin talon kunto. Havaittiin, että 

"laittoa" se kyllä vaati. Makuukammarin lattia oli mätä ja välikatto kurkotti alaspäin. Rojun täyttämät kaksi 

huonetta näyttivät kolkoilta ja lohduttomilta. Ulkokuorikaan ei hurrannut: vesikatto vaati paikkausta ja seinät uutta 

suojausta. Ikkunaruutuja oli rikki.  Korjaustoimet aloitettiin ulkovuorauksesta lokakuussa 2007. Koko klubi oli 

innolla mukana. Katon vuotokohdat tilkittiin. Lautoja  vaihdettiin, punamultaus uusittiin ja räystäs- ja 

nurkkalaudat sekä ikkunanpielet saivat vitivalkoista. Näkymä 

maantieltäkin katsoen petraantui todella! Tarvittiin kuitenkin vielä 

monta rupeamista ennenkuin mökki oli käyttökunnossa: rojut poissa, 

kammarissa uusi lankkulattia, välikatto turvallisesti tuettu, sekä tupa ja 

kammari kalustettu ja somistettu joulupukin ja muorin käyttöön. Talon 

käyttöönotto oli 12.12. 2008 järjestetyn tonttupolun yhteydessä. 

Menestys oli huima: pukkia kävi tapaamassa 140 lasta ja Lehtimäen 

erityiskansanopiston oppilasta! Nykyään kaikki Lehtimäen lapset ja 

nuoret tietävät, missä Joulupukki majailee ollessaan Lehtimäellä. Onhan 

joulupukki ottanut vastaan lapsia ja lapsenmielisiä hämyisessä 

majassaan yli kymmenenä peräkkäisenä vuotena. 

 

Pukkia tapaamassa 

 

Viime vuosina joulupukin tapaaminen on ollut Lehtimäen joulunavauksen 

yhteydessä. Suosio on jatkunut. Tyypillisesti pienimmät lapset saapuvat tuvalle 

vanhempiensa seurassa. Ulkotulet pihamaalla viitoittavat tietä ja porstuasta 

tupaan astuttaessa aukeaa ihmeellinen näkymä  entisiin aikoihin, kynttilöin ja 

lyhdyin valaistuun vanhaan tupaan! Katosta riippuu koristeltu joulukuusi ja 

leikatut punaiset tonttuhahmot seikkailevat huurteisissa ikkunoissa. Seinällä 

oikea retroradio. Ja pirtinpöydällä odottavat tarjoilut: höyryävä mehu ja piparit. 

Muori niitä myhäillen tarjoilee!  

Sivukammariin on jonoa. Siellä kiikuttelee itse joulupukki. Hän haastelee 

lapsille kiireettömän leppoisasti, kuuntelee toiveita ja murheita. Ja haluttaessa 

poseeraa valokuvassa perheiden ja lasten kera. Pienimmät eivät aina polvelle uskalla. Lahjakontissaan pukilla on 

niin ujoille kuin rohkeille  perinteinen pieni paperipussi jouluisine sisältöineen. 

 

Idea kehittyy 

 

Pukinkodin kynttilät  loistavat kutsuvasti ikkunaruutujen läpi taas 30.11., kun 

Lehtimäen joulunaika avataan ja katulamppujen tähtikuviot syttyvät. Tänä 

vuonna majan ulkoseinässä on myös upea joulupukin postilaatikko, jonka 

valmisti klubiveli Raimo. Ehkä tänä vuonna saamme myös vanhan putkiradion 

sisältä kuulumaan vaikka Markus-sedän jutustelua ja niitä rakkaita entisaikojen 

joululauluja. 

LC Lehtimäki toivottaa piirin klubeille ja varsinkin Korsnäsin ystävyysklubille 

hyvää joulua ja vahvaa leijonatoimintaa 2019.  

L 
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 LC Seinäjoki/Aalto toimintaa 1 
Tuulikki Martikkala 

C Seinäjoki/Aalto sai kauden alun kokouksissa kolme uutta jäsentä, neljäs jäsen antaa 

lupauksensa klubikokouksessa 13.11.2018. Olemme uusista jäsenistä hyvin 

tyytyväisiä ja otamme heidät lämpimästi vastaan, sekä teemme parhaamme, että uudet 

lionit viihtyvät ja tuntevat olonsa turvalliseksi klubissamme. 
 
Leijona-työn päivänä 8.10.2018 Ulkoilutimme ja laulatimme 

vanhuksia Palvelukeskus Koivukaaressa. Ulkoiluttajina oli viisi 

klubimme innokasta jäsentä. Saimme Koivukaaresta kutsun ja 

vastasimme siihen myönteisesti. Vierailumme otettiin 

innostuneesti vastaan ja klubimme jäsenet kokivat käyntinsä 

antoisaksi myöskin heille itselleen.  
 
31. Rauhanjulistuskilpailuun osallistuu Hyllykallion koulun 11 

– 13v oppilaita. Koulu valitsee voittajatyön 9.11.2018 ja me 

palkitsemme nuoren taiteilijan 13.11.2018 olevassa 

klubikokouksessamme. Nuoret ovat opettajien kertoman 

mukaan lähteneet innolla kisaan mukaan ja sovimmekin koulun 

rehtori Irene Tureniuksen kanssa, että kaikki työt ovat koulun 

seinillä Vanhempainneuvoston syysmarkkinapäivän aikana 

kaikkien ihailtavina. Voittajatyö luovutetaan piirikuvernöörille 

ja se edustaa klubiamme piirin kisassa ja toivomme tietenkin 

jatkossakin hyvää menestystä nuorelle taiteilijalle.  
 
Maailmanlaajuista Diabetespäivää vietetään 14.11.2018. 

Klubimme kysyi  teemapäivään liittyen Seinäjoen sairaalan 

diabetes-yksiköstä, miten lionit voisivat tukea heidän 

diabetespotilaitaan. Saimme hakemuksen, jossa pyydettiin apua 

nuorten liikkumattomuuteen. Teimme yhteistyöesityksen 

Seinäjoen kaupungin aluella toimiville klubeille joista yhdeksän lähti mukaan aktiviteettiin. 

Teemapäivänä luovutamme yhdessä Seinäjoen sairaalan diabetesryhmä B1 henkilökunnalle 

65 aktiviteetti- ja välipalalippua, sekä Doodson Parkiin menijöille liukuestesukat. Liput 

henkilökunta jakaa seinäjokelaisille diabetespotilaille tapaamisten yhteydessä. Lippuja 

luovutetaan, Doodson Activity Parkiin, Hoplopiin, ja Squash & Bowling Centeriin. 

Anomuksessaan sairaalan henkilökunta toteaa, että ”liikunta on  tärkeä osa-alue diabeteksen 

hoitamisessa.  Valitettavasti puhelimet, tietokoneet ja pelikoneet kiinnostavat lapsia ja nuoria 

yhä enemmän ja liikunta jää vähäiseksi. Pyydämme, että tukisitte lasten liikkumista 

lahjoittamalla lippuja yllämainittuihin aktiviteetipaikkoihin,  jakaisimme lahjoituksina 

saamiamme lippuja aktivoidaksemme lasten ja nuorten liikkumista ja tukeaksemme kenties 

uuden harrastuksen löytymistä arkeen”. Tämä aktiviteetti on upea klubien välinen 

yhteistyöhanke, jonka toivomme täyttävän hakijoiden odotukset. 
 
Joulumyyjäiset Torikeskuksessa 8.- 9.12.2018. Siellä myymme ”omatekemiä” maittavia 

maalaislimppuja, suosittuja nokkosleipiä ym ja tietenkin arpoja. Olemme aktiivisesti 

lahjoittaneet Ritvan kokoamaan arpapalkintopöytään voittoja, niin että  enemmän kuin joka 

toinen arpa voittaa. Siksi kannattaa poiketa myyntipöytämme luona.   
 
Yhteistyössä Seinäjoen seurakunna diakoniatyön kanssa järjestetään 19.12.2018 Soukanjoen toimintakeskuksessa Joulujuhla, 

johon seurakunnan diakoniatyö kutsuu asiakkaitaan. Seurakunnan ohjelman lisäksi, meidän osuutemme on lapsiperheille 

jouluisen perhepaketin lahjoittaminen, sekä joululeikeistä vastaaminen. Odotamme innolla yhteistä joulujuhjaamme. 
 
Vuosi vaihtuu ja klubissamme on 30v juhlan aika. Sitä vietämme 19.1.2019 klo 17.00 SEDU Törnävän opetusravintolassa. 

Juhlapuhujana  Eduskunnan puhemies Paula Risikko. Ansiomerkein muistamme ansioituneita, pitkäaikaisia jäseniämme, saamme 

kuulla Ritvan kokoaman historiikin, sekä Musiikkiopiston nuorten taitavien viulistien ja huilistien esityksiä.  Tarjoilusta ja 

tarjottavan valmistamisesta vastaa SEDU -opiskelijat opettajansa johdolla. 
 
Huhtikuussa on perinteisen muotinäytöksen aika ja sen kokoamisesta vastaa klubimme jäsen Liisa Kangas. Hän kouluttaa 

ammatikseen nuoria  osaaviksi mannekiineiksi. Tervetuloa viihtymään kanssamme.  

L 

Kuvassa vas. Lionit Arja 

Kanto, Riitta Iso-Koivisto, 

Sinikka Saari, Sirkka 

Männikkö ja Ritva 

Poikolainen. Kuva 

Koivukaaren työntekijä 

Uudet jäsenet 11.9.2018. 

Vasemmalla presidentti ja kummi 

Tuulikki Martikkala, Irmeli 

Koivisto- Lipponen sekä Soila 

Karjanlahti ja kummi Sinikka 

Saari. Kuva Arja Kanto 

Uuden jäsenen lupauksen antoi 

9.10.2018 Maila Ahopelto 

vasemmalla. Oikealla kummi 

Tuulikki Martikkala. Kuva Satu 

Seppälä 
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 LC Seinäjoki/Aalto toimintaa 2 
Tuulikki Martikkala 

lubikokouksessamme, 13.11.2018 meillä oli toimintaan liittyvien asioiden lisäksi tärkeitä vieraita ja päätimme myös 

pienistä avustuksista. Sotiemme Veteraanit,  -periksi antamattomat  Naiset, -lääkehankintoihin 100€, Special Olympics 

urheilijoiden tukirahastoon 100€ ja 100€ stipendin Seinäjoen Diamella joukkueelle heidän Itävallan festivaali/ 

esiintymismatkaansa varten. Lahjoituspäätöksiä tehdessämme totesimme, "pienistä puroista kasvaa suuria virtoja"   

2.VDG Raimo Sillanpää oli meillä kutsuttuna, odotettuna vieraana, saimme jälleen uuden jäsenen klubiimme ja yksi jäsenkandi-

daatti oli esittäytymässä ja tutustumassa toimintaamme, 31. Rauhanjulistekilpailun voittajatyö esiteltiin myöskin jäsenillemme.  

 

Hyllykallion koulun 11-vuotias taiteilijanalku Aino Vähälummukka 

voitti koulunsa 31. Rauhajulistekilpailun. Palkitsimme Ainon 50€ 

stipendillä. Ainon työ edusti F-piirin kisassa klubiamme, tällä kertaa 

voittoa ei valitettavasti tullut. Kisaan osallistui 10 toinen toistaan 

upeampaa lasten taideteosta. Kilpailun teema on "Ystävälliset teot ovat 

tärkeitä". Mielestämme Ainon työ vastasi erinomaisesti kilpailun 

aiheeseen. Kysyin Ainolta, miksi sähköjohdot ovat näin suuressa 

roolissa hänen työssään. Aino kertoi meille tarinan: "Maassa oleva 

joutsen on lentänyt sähköjohtoihin ja loukannut itsensä. Maassa 

polvillaan oleva tyttö yrittää hoitaa ja auttaa loukkaantunutta lintua,  

vieressä on joutsenen puoliso, joka  huolestuneena seuraa tilannetta".  

Olimme vaikuttuneita kuulemastamme. 

 

Isa Hoffren on kauden neljäs uusi jäsenemme. Isa on Ravintolapäällikkönä Hotelli Sorsanpesällä. Klubimme kokoontuu 

samassa paikassa joka kuukauden toinen tiistai. Meidän onkin nyt helppo hoitaa kokousjärjestelyihin ja vierailuihin liittyvät 

asiat oman klubin osaavan jäsenen kanssa. Kummina Isalla on Tuulikki Martikkala.  

 

Tässä kuvassa meillä on komea joukko Seinäjoen alueilla toimivien klubien edustajia. Luovutimme 9 klubin voimalla, 

14.11.2018, diabetespäivänä, Seinäjoen Keskussairaalan diabetesyksikön henkilökunnalle 65 pääsy- ja välipalalippua, 

Doodson Activity Parkiin, Hoplopiin ja Squash & Bowling Centeriin. Doodson Parkiin tarvittiin myöskin, turvallisuussyistä, 

liukuestesukat. Liput henkilökunta jakaa tapaamisten yhteydessä potilailleen. Toiveen liikuntalipuista esitti diabetesyksikön 

henkilökunta. He kantoivat huolta nuorista potilaistaan, "joille 

kännykät ja erilaiset pelit ovat tärkeämpiä kuin liikkuminen. 

Kuitenkin heidän sairautensa yksi keskeinen hoitomuoto on 

liikunta". Liikuntalippujen myötä henkilökunta toivoi, "että 

tutustuminen aktiviteettipaikkoihin voisi  tarjota vaikka uuden 

harrastuksen heidän nuorille potilailleen". Kutsuimme teemapäivään 

ja luovutukseen liittyen Ilkka-lehden edustajan paikalle ja 

lastenendokrinologi Anne-Maarit Suomi kertoi, pyynnöstämme, 

lehdessä julkaistavaksi mitä diabetes sairautena lapselle, nuorelle ja 

koko perheelle merkitsee. Diabetesasia olikin näyttävästi esillä 

15.11.2018 Ilkka-lehdessä. Kiitoksena vierailustamme saimme 

henkilökunnalta kiitoskortin, jossa lukee: ”Kiitos pienten 

potilaidemme muistamisesta.” 

 

2.VDG Raimo Sillanpää pyysi meidät 

kokouksen päätteeksi "perhepotrettiin"  ja 

tässä kuvassa me nyt sitten hyvin tyyriinä 

poseeraamme. Valitettavasti tästä kuvasta 

puuttuu kyllä joukko jäseniämme, he 

ehtivät jo lähteä ennen kuvanottoa, mutta 

on meitä  nyt kumminkin kohtuullinen 

joukko vielä paikalla.  

Ja tässä kuvassa Raimo kertoo 

meille lions-toiminnasta ja  

toiminnan mahdollisuuksista 

auttaa ja tehdä hyvää apua 

tarvitseville.Kiitos Raimo 

vierailustasi.  

K 

Tuulikki Martikkala ja Aino 

Vähälummukka. Kuva Satu 

Seppälä 

Diabetespäivän lahjoitus. Kuva Paula Sihto 

Isa Hoffren ja Tuulikki 

Martikkala. Kuva Satu 

Seppälä 

LC Seinäjoki/Aalto. Kuva Raimo Sillanpää 
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 Kauhajoen klubit - vierailu Eduskuntatalossa 
Ari Korpela 

auhajoen lions-klubit: LC Kauhajoki, LC Kauhajoki/Aro, LC Kauhajoki/Päntäne ja LC Kauhajoki/Katrilli 

kävivät päiväretkellä Eduskuntatalossa. Retken järjesti LC Kauhajoki. Eduskunnan kyselytunti kuului 

myös ohjelmaan. Leijonia opasti kauhajokelainen kansanedustaja Lasse Hautala sekä eduskunnan 

puhemies Paula Risikko. Yhteinen retki koettiin onnistuneeksi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuvernööri-Jussin ryöstö 
Thorolf Westerlund 

uvernööri-Jussin ryöstö tapahtui tiistaina  9.10.2018 noin klo 21.00 LC Övermark-Yttermarkin 

kuukausikokouksessa Närpiössä.  

Ryöstäjät, LC Närpesin leijonat kävivät kokouksessa ”paikkaaamassa”. Kun asialistan ”muut asiat” -

kohtaa käsiteltiin, kaksi LC Närpes -klubin jäsentä iskivät yllättäen ja ilmoittivat, että 

he aikovat siepata kuvernööri-Jussin. Tervanpolttajat Ylimarkusta pakottivat 

närpiöläiset juomaan tervapullosta ennen kuin he luovuttivat Kuvernööri-Jussin 

Närpiön klubille. 
 

 

Ett rån av Guvernör-Jussis ägde rum på tisdag 9.10.2018 vid ca kl. 21.00 vid LC 

Övermark-Yttermark månadsmöte i Närpes.  Rånarna, från  Lc Närpes som 

”lappade” vid mötet då på dagordningen av övriga ärenden diskuterades, helt 

plötsligt agerade 2 medlemmar från LC Närpes och meddela att de griper 

guvernörs Jussi.  

Tjärbrännarna från Övermark-Yttermmark tvingade Närpesborna att ta av 

innehållet ur tjärflaskan innan de överlämnade Guvernörs Jussi till LC Närpes. 
  

K 

K 

Kauhajoen klubit vierailulla Eduskuntatalossa. Kuvat: Ari Korpela 

ja Lasse Hautalan avustaja Sakari Tuomisto 
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 LC Kauhajoki/Aro - pyöräilykypärät 
Ari Korpela 

C Kauhajoki/Aro luovutti jälleen kummikoulunsa, Aron koulun ekaluokkalaisille pyöräilykypärät. IKH 

lahjoitti oppilaille turvaliivit. Aron koulussa on 147 oppilasta, seitsemän luokanopettajaa, erityisopettaja ja 

kolme koulunkäyntiohjaajaa. Ekaluokkalaisia on tänä syksynä 21, esikoululaisia 27. Aamu- ja 

iltapäivätoiminta toimii esikoulun kanssa samoissa 

tiloissa.  

 

Monialaisena oppimiskokonaisuutena Aron koululla on 

Kauhajoki 150-vuotta. Luokilla 4-6 on valinnaisaineina 

liikunta-, media- ja kotitalouskurssi. 

 

 

 

 

 

 LC Alavus/Kuulattaret - avustukset 
Marika Haapanen 

C Alavus/Kuulattaret on järjestänyt Alavustyttö-kilpailun Alavuden Ryskööt – tapahtuman yhteydessä jo 

muutaman vuoden erilaisia edustustehtäviä varten. Kahden päivän ajan mukana olleiden taustajärjestöjen 

ehdokkaat saivat esittelyssä kertoa yleisölle itsestään ja tavoitteistaan. Äänestyslippuja myytiin ahkerasti 

ennen tapahtumaa ja itse tapahtumassa, myyjinä ehdokkaat sekä Kuulattaret. Alavustyttö valitaan 

yleisöäänestyksessä. Tämän vuoden 2018 mukana olleet taustajärjestöt olivat Lymyn tilatomikunta, 

Lakeudenportin ratsastajat, Töysän 4H- yhdistys, Hakojärven kyläyhdistys, Alavuden 4H- yhdistys sekä Alavuden 

nuorisovaltuusto, jota vuoden 2018 Alavustyttö Aino-Kaisa Vehkakoski edusti. 

  

L 

L 

Kuvassa LC Kauhajoki/Aron presidentti Aarne Ketola, sihteeri 

Tapani Ojala sekä IKH:n edustaja ja koulun opettajia. Kuva: Erja 

Pekkala/Kauhajoki-lehti 

 

LC Alavus/Kuulattarien- ja taustajärjestöjen edustajat. Kuva Marika Haapanen 



Leijonasanomat  ♦ Lejon Nytt  2018-2019 18 

 

 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 



Leijonasanomat  ♦ Lejon Nytt  2018-2019 19 

 

 LC Isokyrö - 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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 LC Seinäjoki/Aalto - 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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LIONIT 
 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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http://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/
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