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F-PIIRI 
 Viestintä 
DG Annukka Laurila 

eneekö viestisi perille – ymmärretäänkö viestisi – ymmärretäänkö viestisi väärin?    

”Tapaus Titanic 

  
 Uljas valtameren jättiläinen, englantilainen maailman suurin matkustaja-alus Titanic 

kulkee  neitsytmatkallaan yli Atlantin kohden New Yorkia. Titanic on suunniteltu tekniikan 

viimeisimmän kehityksen mukaisesti ja sen pitäisi olla uppoamaton. 

  

 On ilta 14.4.1912 ja laivalla juhlitaan, kuten koko matkan muutenkin on tapahtunut. 

Samanaikaisesti kulkee toinenkin alus, Caledonia , samaa kurssia jonkin matkaa Titanicin edellä. 

Yhtäkkiä Caledonialta tehdään kohtalokas havainto, ajojäätä edessä. Komentosillalta annetaan 

pikainen sanoma konehuoneeseen ja potkurit alkavat pyöriä toiseen suuntaan. Kapteeni tietää 

Titanicin tulevan perässä ja käskee sähköttäjän ilmoitta asiasta Titanicille. Yhteentörmäys vältetään 

ja Caledonia jatkaa varovaisesti kulkuaan. 

  

 Radiosanoma lähtee Caledonialta ja saapuu onnellisesti Titanicin radiohyttiin. Mutta 

samanaikaisesti saapuu loistoalukselle tukuttain muitakin tärkeitä radiosanomia tärkeille miehille 

ja Caledonian sanoma jäävuoresta hautautuu sähköttäjän pöydälle muiden radiosanomien alle. 

Sanoma ei mene perille Titanicin kapteenille. 

  

 Mitä sitten seurasi, on historiaa: Titanic törmäsi jäävuoreen. Kun yhteentörmäys oli 

tapahtunut, Titanicin kapteeni määräsi sähköttäjänsä kutsumaan Caledoniaa avuksi, sillä alus oli 

niin lähellä, että valot saattoi heikosti erottaa. Sähköttäjä kutsui Caledoniaa, mutta mitään ei 

tapahtunut. Caledonian ainoa sähköttäjä oli mennyt nukkumaan. Perämies kulki radiohytin ohi ja kuuli merkit. Hän otti kuulokkeet 

korvilleen, kuunteli hetken, puisti päätään ja lähti pois; hän ei ymmärtänyt sanomaa. 

  

 Kun radioyhteyttä Caledoniaan ei saatu, kapteeni käski ampua hätäraketit. Punaisia raketteja ei kuitenkaan löytynyt ja niin 

ammuttiin valkoisia ilotulitusraketteja. Caledoniasta nähtiin raketit  ja hymyiltiin ymmärtäväisesti, taas siellä juhlittiin ja ammuttiin jopa 

ilotulitusraketteja. Sanoma ymmärrettiin väärin. Caledonia höyrysi pois ja Titanicin mukana vaipui Atlantin aaltoihin 1635 matkustajaa. 

  

 Tällaisia tapauksia sattuu pienemmässä mittakaavassa joka päivä ja kaikkialla. Me lähetämme sanomia kanssaihmisillemme 

puhumalla heidän kanssaan tai kirjoittamalla heille. Mutta sanomat eivät saavu aina perille tai niitä ei ymmärretä tai ne ymmärretään 

väärin.” 

          Osmo A. Wiio ”Ymmärretäänkö sanomasi” 
 
Olen nyt tehnyt varmaan noin 60 klubivierailua. Yhä useammin olen kuullut toteamuksen  ”Emme ole saaneet 

asiasta mitään tietoa”. Nykyisessä tietotulvassa on yhä vaikeampaa löytää oleellisia asioita, jotka koskettavat juuri 

minua. Tai tiedot vain ohitetaan.  
 
Kansainvälinen päämajamme tiedottaa meileillä ja webbisivuillaan, liittomme Suomessa tiedottaa meileillä ja 

nettisivuillaan, Lion-lehti tiedottaa, DG tiedottaa, DG-tiimi klubivierailuillaan tiedottaa... Tuota rimpsua voisi 

jatkaa loputtomiin. On nettisivuja, alavalikoita, viestiketjuja, facebookia, instaa, whatsappia, valoja ja vilinää... 

Sama järjestö tiedottaa asioistaan tuskastuttavan monikanavaisesti.  
 
Oleellista tietoa on mahdotonta löytää yhdestä paikasta yksinkertaisella tavalla eksymättä nettisivuviidakkoon. Ja 

yhä useammin kuulee toteamuksen ”Emme ole saaneet asiasta mitään tietoa”. Tieto-taidon taso järjestömme 

asioista laskee huolestuttavasti. Klubitasolla tehdään upeata ja vaikuttavaa työtä kotiseudun hyvinvoinnin 

parantamiseksi, vaikka valtakunnan ja maailman vaatimuksista ei aina paljoa tiedetä. Tämä on asian loistokas 

puoli! 
 
Ihmisellä on tapana sulkea silmänsä ja korvansa suojellakseen itseään yhä vuolaammaksi paisuvan hajanaisen ja 

pirstaleisen viestinnän keskellä. Joillekin yksi meili päivässä on liikaa, jotkut käsittelevät arkirutiininaan muiden 

töiden lomassa kymmeniä meilejä ja puhelinsoittoja päivässä. Kukin kykyjensä ja kantokykynsä mukaan. 

Erityisopettajana toivoisin kansainväliseltä järjestöltä ja myös omalta liitoltamme selkeätä ja yksinkertaista 

opetussuunnitelmaa perustason asioista. Perusvaade on, miten selviän lions-toiminnan arkirutiineista. Kun perustus 

on kunnossa, kestää kyllä henkisen yläpilvenkin ja hengennostatuksen. Tärkeintä on kuitenkin palvelutyö, ei 

”paperinpyöritys”. 

M 
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Tiedottamisen on oltava keskitettyä ja selvää. Lions-työ on vapaaehtoistoimintaa, jota teemme omaksi iloksemme 

työmme, perheemme ja muiden vaateidemme keskellä. Asioista selville pääseminen ei saa olla turhauttavaa, 

suututtavaa ja liikaa aikaa vievää. 

 

Tärkeä tiedote nro 1 

*Klubin nimellä lähetetyt meilit saapuvat aina klubin presidentille, sihteerille ja rahurille. Osoitteeksi esim: 

seinajoki.aalto@lions.fi tai kauhajoki@lions.fi.  

*Samalla tavalla jokainen meistä saavuttaa minkä tahansa klubin Suomessa. 

 

Tärkeä tiedote nro 2 

*Lions-toiminta tapahtuu paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.  

*Piirikuvernööri kerää aina tiedotteeseensa tärkeimmät ajankohtaiset asiat  piirin, liiton ja kansainvälisen järjestön 

asioista. Tämä tiedote lähetetään edellä mainitulla tavalla klubin osoitteilla. 

*Toivon, että klubisihteeri lähettää tiedotteen kullekin klubin jäsenelle, jotta heillä olisi mahdollisuus tietää, missä 

näillä kolmella tasolla mennään. 

 

Tärkeä tiedote nro 3 

 

Kiitos teille ihmiset ihanista vierailuista ja ystävällisestä vastaanotosta, halauksista ja eleettömyydessään 
sydäntä kouraisevista kädenojennuksista. 

Kaikki tuo antaa voimaa jatkaa. 
Pidetään toisistamme huolta. 

Kiitos kuluneesta puolesta vuodesta ja puhtia alkavalle kevätkaudelle toivottaa 
 

Piirikuvernööri Annukka Laurila  ja puoliso Lauri 
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 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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 Rauhanjulistekilpailu 2018 
DG Annukka Laurila 

iimeisen 31 vuoden aikana lionsklubit eri puolilla maailmaa ovat sponsoroineet kansainvälisiä 

rauhanjulistekilpailuita paikallisissa kouluissa ja nuorisoryhmissä. Kilpailu kannustaa nuoria ympäri 

maailmaa ilmaisemaan näkemyksiään rauhasta. 

Kauden 2018–2019 rauhanjulistekilpailun teema on Ystävälliset teot ovat tärkeitä. Kilpailu pystyi osallistumaan 

nuoret, jotka olivat 11-13-vuotiaita 15.11.2018. Kauden 2018–2019 rauhanjulistekilpailun piirien voittajat on 

valittu.  

 

F-piirin piirihallituksen kokouksessa 16.11.2018 valittiin piirin kilpailun voittajaksi upeitten töiden joukosta Sonja 

Mäki-Latvalan työ. 

Sonja asuu Koskenkorvalla Ilmajoella ja on Jaakko Ilkan koulun 7 D –luokan 

oppilas. Sponsorina toimi LC Ilmajoki/Viljat. 

Sonjan työ on ollut nähtävillä 

Suomen Lions-liiton nettisivujen 

etusivulla, kuten oheinen 

kuvakaappaus osoittaa. Vasemmalla 

Sonjan työ suuremmassa muodossa. 

Noin pienestä kuvasta on 

mahdotonta huomata Sonjan työn 

pienten mutta hyvin 

merkityksellisten yksityiskohtien 

runsautta. Hyvää jatkoa Sonjalle 

taiteilijana! 

 

Samalla äänimäärällä jaetun 2. sijan saivat Varpu Widgren sponsorina LC Ylistaro 

ja Gustaf Eklund sponsorinaan LC Nurmo/Valakiat. Palkinto heille on 75 euroa. 

Sonja saa palkintonsa 100 euroa juhlallisesti piirihallituksen seuraavassa kokouksessa Seinäjoella 9.2.2019, jonne 

hänet on kutsuttu huoltajansa kanssa. 

Kansainvälisessä rauhanjulistekilpailussa Suomea lähtee 

edustamaan Nella Koskisen työ "Kunpa missään ei olisi sotia". 12-

vuotias Koskinen on Porin Cygnaeuksen koulun 6B-luokalla ja 

voittaja tulee M-piiristä. 

 

Toiseksi tuli Mio Malmin työ 

Lahden Stainer-koulun 6-

luokalta C-piiristä. Mion 

sanoin heikon ja voimakkaan 

välinen yhteydenotto kertoo 

nuoren ihmisen toiveen 

ystävällisten tekojen 

voimasta. 

 

Kolmanneksi tuli Bless 

Leitzingerin työ Pikku 

Huopalahden ala-asteen 6A-

luokalta B-piiristä. Kiitos 

myös kaikille töitä 

Facebookissa äänestäneille.  

 

  

V 

Sonja Mäki-Latvala 

Nella Koskinen 

Mio Malmi 

Bless Leitzinger 
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 Vierailulla La Cala de Mijas –klubissa 
DG Annukka Laurila 

Toimintamme Lions-järjestössä tapahtuu kolmella tasolla: paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä. Koska toimin 

aktiivisesti omassa klubissani ja olen piirikuvernöörinä mukana valtakunnallisessa päätöksenteossa, haluan myös nähdä 

muitten maitten tavallisten klubien toimintaa ja niiden ”Montaa tapaa tehdä hyvää”. Tämä ilmaus on hyvin kattava myös 

kansainvälisellä tasolla.  

 

Kun olen kierrellyt Eurooppaa, käyn aina ennen matkaa katsomassa  kansainvälisen järjestömme sivuilla, olsiko lähistöllä 

siihen aikaan yhtään Lions-klubia, jolla on kokous. Näin toimin lähtiessäni lomalle Espanjaan lähelle Gibraltaria loka- ja 

marraskuun vaihteessa. Ainut sopiva klubi löytyi La Cala de Mijaksesta. 

 

Lähetin klubin presidentille Maggie Bobowiczille viestin hyvissä ajoin kysyen mahdollisuutta osallistua klubin seuraavaan 

kokoukseen. Maggie toivotti minut lämpimästi tervetulleeksi  toiseen lokakuun kokouksista, mikä on kuun neljäntenä 

keskiviikkona. Asioiden runsauden vuoksi he tapaavat kaksi kertaa kuukaudessa. Maggien osoitteen löysin samaisella 

klubihaulla osoitteesta https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/club-locator , mistä löytyvät kaikki maailmaan lions-

klubit yhteystietoineen. 

Vähän monimutkaiseksi käyneen kävely-bussi-taksi –seikkailun 

jälkeen löytyi taksikuskin paikallistuntemuksen avulla ravintola Ole. 

Paikalla oli klubin 28 jäsenestä 18. Klubi on yhteisklubi ja 

klubikielenä on englanti, mikä teki ajatusten vaihdon helpoksi. 

Vuonna 1998  perustettu klubi on juuri viettänyt 20-vuotisjuhlansa, 

minkä kunniaksi se oli painattanut hienon 20-sivuisen kirjasen 

toiminnastaan. Minun klubini LC Kauhajoki Katrilli on sattumoisin 

perustettu samana vuonna. 

 

La Cala de Mijas –klubin toiminta on hengästyttävää. Sellaiseen 

vauhtiin pääsee vain eläkkeellä. Klubi lahjoittaa vuositasolla 60 000 – 

80 000 euroa paikallisen yhteisön tarpeisiin! Koko toimintansa aikana 

klubin rahalahjoitusten määrä on noussut lähes 800 000 euroon. 

Varainkeruu tapahtuu pääosin   

a) viidessä eri tapahtumassa, joskin klubissa on koko ajan muutakin 

säpinää: Toukokuuta pidetään Kevätmarkkinat ja Muotishow, 

Kesägaalassa ja –Tanssiaisissa juhlitaan Lions-järjestön syntymäpäivää 

kesäkuussa, Presidentin Päivää vietetään syyskuussa, jolloin uusi presidentti juhlii kauttaan, Joulumarrkinat ja Joulukutsut 

tietysti ovat joulukuussa. 

b) Vuonna 2004 perustetulla Kirpparilla, jota klubilaiset ja runsas joukko vapaaehtoisia pyörittää kolmessa kaupassa joka 

arkipäivä klo 10-14. Kaupalla on oma napakka johtajansa liikenaisena toimineessa Wynson Beswickissä. Wynson puhuu 

rautalangankin kiharalle. Kirpparin liikevaihto oli viime vuonna noin 100 000 euroa.     

Klubi toimii yhteistyössä lähes kaikkien paikallisten yhdistysten kanssa. Toiminnan mottona on ”Lions-klubien tehtävä on 

kannustaa vapaaehtoistyöhön ympäröivän yhteisön hyvinvoinnin tukemiseksi, vastata humanitäärisiin haasteisiin, kannustaa 

ihmisiä rauhaan ja edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä”. Klubi ei vain lahjoita rahaa hyväntekeväisyyteen, se antaa myös 

aikaansa mm. päivystämällä 24h väkivallan uhrien tukipuhelimessa.  

 

Jo vuonna 2003 klubi perusti oman Diabetes-tukikeskuksen, jolla on jokakuisten tapaamisten ohella huomattava osuus myös 

klubin varainkeruussa toukokuisten Kevätmarkkinoiuden ja Muotishow:n  sekä joulukuisen Joulumarkkinoitten avulla.  
 
Kättelin hälisevän seurakunnan ja presidentti Maggie pääsi vauhtiin. Kokouksen alussa esittelin itseni ja puolisoni Laurin 

jäsenille. Ex tempore puhe vieraalla kielellä sujui yllättävän helposti. Kerroin maamme historiasta lyhyesti, lions-aatteen 

tulosta Suomeen, liitostamme, piiristäni ja omasta klubistani Katrillista. Kokous oli napakka ja nopea. Jokaisella oli oma 

vastuualueensa, jonka tilanteesta hän esitti katsauksen. Jos asia vaati päätöksiä, ne tehtiin nopeasti. Klubin jäsenmaksu on 90 

euroa toimivuodessa. Koko kokous oli ohi reilussa tunnissa, minkä jälkeen joukko siirtyi iloisen ja äänekkään puheensorinan 

saattelemana nauttimaan lasin viiniä ja ruokailemaan. 
 
Koska meillä oli illalla tapaaminen, nappasimme taksin ja istuimme koko kotimatkan mukavasti auton takapenkillä pidellen 

sylissämme lahjaksi saamaamme klubin viiriä ja juhlakirjasta. 
 
Klubivierailu oli kaiken vaivan arvoinen. Matkailu avartaa. Ja tärkeintä on jokisessa niin kotimaisessa kuin ulkolaisessakin 

klubissa kohtaamani ihastuttavan ystävällinen vastaanotto. Olemme kaikki samaa perhettä. 

 

Jos kiinnostaa, klubin kotisivut löytyvät osoitteesta: https://www.e-clubhouse.org/sites/mijaslacala/   

https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/club-locator
https://www.e-clubhouse.org/sites/mijaslacala/
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 Verkostoitumista ja koulutusta 
Juha Lahtinen 

-piirissä on tälläkin kaudella jatkettu tulevien presidenttien kouluttamista seuraavat kauden haasteita varten, 

kun johtajan kapula kesällä vaihtuu klubeissa taas uusiin käsiin. 

Presidenttikoulutuksissa on keskitytty klubin johtamiseen liittyviin taitoihin, oman kauden tiimin eli 

klubihallituksen muodostamiseen, yhdistyksen laillisiin velvoitteisiin sekä tulevaisuuden suunnitteluun 

strategiatyökalujen kautta.  

Kouluttajina ovat olleet syksyn mittaan GLT Juha Lahtinen, GST Timo Sysilampi, tuleva piirikuvernööri Thorolf 

Westerlund ja Tapio Seppä-Lassila. On myös haastettu virassa olevaa presidenttiä ja saatu toinen toisiltaan 

vertaistukea. Unohtamatta 

verkostoitumista, joka 

äärettömän tärkeä osa sekä 

koulutusputkessa että koko 

lions-toiminnassa. 

Tulevat presidentit ovat 

kokoontuneet tällä kaudella 

kaksi kertaa koulutusten 

muodossa lokakuussa Lapualla 

ja marraskuussa Seinäjoella. 

 

Koulutus jatkuu maaliskuussa 

Lapualla Viestintäkoulutuksella, 

joka on avoin kaikille lioneille 

riippumatta roolista omassa 

klubissaan. Viestintäkoulutuksessa opitaan puheviestintää ja hissipuheen pitämistä, Sosiaalisen median käyttöä ja 

niiden tilien perustamista klubeille, kuinka saadaan juttuja lävitse paikallis- ja maakuntalehtiin sekä sisäistä Lion-

viestintää F-piirissä sekä tietoturva-asioista liittyen klubiviestintään. Tietoturva-asioissa kouluttajana on Mika 

Lindberg, Opsec Oy:ltä, hän todellakin tietää nämä asiat, joten kannattaa tulla paikalle kouluttautumaan. Koulutus 

järjestetään lauantaina 9.3.2019 Lapuan seurakuntaopiston auditoriossa. 

  

F 

Lions toiminnan tärppejä, Tapio Seppä-Lassila. Kuva Juha Lahtinen 
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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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 Piirin GST:n kuulumisia 4 
107-F piirin GST koordinaattori Timo Sysilampi 

avoite 3: Lisätä palveluaktiviteetti-ilmoitusten tekemistä MyLCI:ssa.  

Palveluaktiviteettien ilmoittaminen MyLCI:ssä on parantunut piirimme klubien osalta kuukausittain mutta 

edelleenkin kuusitoista klubia ei ole ilmoittanut yhtään tekemäänsä aktiviteettiaan tai palveluaan sinne. Ne 

klubit puolestaan, jotka ilmoituksia sinne tekevät, tekevät niitä kuukausittain ja useampiakin tapahtumia kerralla.  

 

Olen pyytänyt webmasteriamme 2VDG Raimo Sillanpäätä laittamaan kotisivujemme Jäsensivuille listan Palvelun 

raportointiohjeesta ja sieltä löytyvät myös mm. PCC Heikki Hemmilän laatimat Parhaat palveluaktiviteetit ja 

Varainkeräysaktiviteetteja -listat. Näiden avulla palvelujen kirjaamisen luulisi sujuvan.  

Varsinkin näin joulun aikaan monella klubilla on varmasti ollut sellaisia tapahtumia, jotka voisi MyLCI:in kirjata 

ja sen voi tehdä samalla kertaa kun tekee kuukausittaisen jäsenilmoituksen. Toinen hyvä tilaisuus on 6.-12. 

tammikuuta järjestettävä Lions- ja LCIF-viikko, jolloin on hyvä järjestää erilaisia palveluprojekteja auttamaan 

lapsia, perheitä ja vaikkapa vanhuksia, joilla on vaikeuksia esim. kaupassa käyntiin.  

 

Jäsenilmoituksen osalta tilanne onkin parantunut mutta aivan aiheellisesti DG Annukka Laurila huomautti kahta 

klubia, jotka eivät ole vielä tällä kaudella jäsenilmoituksia tehneet. Hän myös ilmoitti piirikuvernöörin kirjeessään, 

että mikäli ilmoitusten laadinnassa on ongelmia niin yhteys joko piirisihteeriin tai Raimo Sillanpäähän, niin asia 

korjaantuu. 

Ilmoitusten tekeminen on ainoa tapa päämajalle seurata toimivatko klubit ja ellei ilmoituksia tehdä, päämaja 

käsitys on, että klubi ei enää toimi. Siitä aiheutuu sitten vain tarpeetonta sähläystä ja turhaa työtä niin täällä 

meidän päässä kuin päämajassa. 

 

 Piirin GST:n kuulumisia 5 
107-F piirin GST koordinaattori Timo Sysilampi 

avoite 4: Kasvattaa klubien järjestämiä käytännön palveluprojekteja. Kiinnittää erityistä huomiota alueisiin, 

jotka sopivat yhteen satavuotisjuhlan palveluhaasteen ja uuden palvelurakenteen kanssa. 

Tavoitteenamme on parantaa vähintään 200 miljoonan ihmisen elämää vuosittain toimivuoteen 2020 – 

2021 mennessä laajentamalla humanitaarista palvelua. Tavoitteenamme on myös innostaa klubeja järjestämään 

tarkoituksenmukaisia palveluprojekteja lisätäkseen lionien palvelutyön näkyvyyttä paikkakunnilla. Tavoitteen 

saavuttaminen edellyttää enemmän palveluaktiviteetteja, enemmän jäseniä ja tehokasta johtamista. 

 

Piirin kotisivuille Jäsenet-osioon on syyskaudella lisätty PCC Heikki Hemmilän vuoden 2015 jäsenkyselyn 

tuloksena tehty yhteenveto klubien parhaista palveluaktiviteeteistä. Ne on ryhmitelty eri otsikoiden alle: palvelut 

lapsille ja nuorille, nälän lievitys, näönsuojelu, ympäristönsuojelu, ja muut palveluaktiviteetit. Näistä jokainen 

klubi löytää varmasti omalle klubille parhaiten sopivan palveluaktiviteetin, mikäli sellaista ei vielä itsellä ole.  

 

Nälän lievittämisen, näönsuojelun ja ympäristönsuojelun lisäksi viime kaudelle määriteltiin uusiksi 

palveluaktiviteeteiksi diabetes ja nuorisoiän syöpä. Varsinkin diabetesin osalta klubeja on kehotettu olemaan 

yhteydessä paikkakunnalla tai piirin alueella jo toimiviin diabetes-yhdistyksiin yhteisen toimintatavan 

löytämiseksi. Samoin kannattaa ottaa yhteyttä paikallisiin terveydenhoidon viranomaisiin, lastensairaalaan, 

lapsuusiän syöpää hoitaviin tahoihin ja muihin vastaaviin järjestöihin saadakseen lisätietoja syöpää sairastavien 

lasten ja heidän perheidensä tarpeista. 

 

Jotta tavoitteeseen päästään, on erityisen tärkeää, että kaikki palveluaktiviteetit myös kirjataan MyLCIin ja 

kirjataan myös, kuinka monta henkeä palvelu on tavoittanut. Palvelu olisi hyvä kirjata heti sen jälkeen kun 

aktiviteetti on suoritettu mutta sen voi kirjata myös jälkeenpäin. Kunhan vain valitsee asianomaisen kuukauden. 

Avainasiassa tässä ovat klubien sihteerit mutta klubin presidentti on viime kädessä vastuussa, että asiat tulevat 

klubissa hoidetusti. Siinä vaaditaan johtajuutta.   

T 

T 
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 Lion- ja Leo-tapaamisia Malediiveilla 
Timo Sysilampi 

ietimme puolisoni Pirkon ja kuvernöörikurssini K-piirin PDG Hannu Nymanin ja hänen puolisonsa DG 

Ritva Korolaisen kanssa parin viikon jakson ennen joulua Malediiveilla. Tapasimme siellä Paradise Island 

Resort & Spa hotellin ruoka- ja ravintolapalveluista vastaavan päällikön Kusal Ashen ja vaihtaessamme 

käyntikortteja tuli ilmi, että hän on edelleen Sri Lankan Leo-klubin jäsen vaikka on välillä ollut kuusi vuotta poissa 

maasta. Nyt hän on ollut reilun vuoden Malediiveilla ja kertoi tehtävästään.  

Malediivit eli Malediivien tasavalta on noin 800 kilometriä pitkä saaristo Intian eteläkärjen lounaispuolella. 

Malediiveihin kuuluu kaikkiaan 1 190 saarta ja atollia, joista 200 on asuttua ja lisäksi 80 saarella on matkailijoiden 

majoituspalveluita. Saariston korkein kohta on vain 2,4 metriä merenpinnasta. Meidän atolli oli Lankanfinolhu, 

Kaafu Atollilla, joka kuuluu 

Pohjoiseen Malen Atolliin. Matka 

lentokenttäsaarelta kesti 

parisenkymmentä minuuttia 

pikaveneellä.  

Hotelli oli nimensä veroinen. Meri on 

huoneemme terassilta 30 metrin 

päässä ja ilman lämpötila yli 30 

astetta joka päivä. Merivesi lähes 

saman verran.  Kokemuksen arvoista 

oli uida haiden kanssa ja syöttää 

rauskuja kädestä. Muita suomalaisia 

ei saarella juurikaan näkynyt. Sen 

sijaan muita kansallisuuksia oli paitsi 

matkailijoiden osalta myös 

hotellihenkilökunnan osalta. 

Henkilökuntaa hotellissa oli 

kaikkiaan noin 750 ja 

hotellihuoneitakin toista tuhatta.  

 

 Nuorisovaihtovetoomus! 
DG Annukka ja nuorisovaihtojohtaja Harri Peltonen 

uorisovaihtoon on Suomesta lähdössä ensi kesänä 150 nuorta ja F-piiristä neljä (lähettävät klubit: LC 

Kauhava, LC Jalasjärvi/Liisat, LC Seinäjoki/Botnia ja LC Alahärmä). Määrän alenemisen syynä on, että 

vaihto käynnistyi hakemusten osalta vasta marraskuun lopussa hakuajan loppuessa  jo 15.12. Suomelta jää 

käyttämättä 30 sovittua paikkaa.  

 

Pyydämme, että klubit jäsenineen ryhtyvät jo nyt aktiivisesti hankkimaan isäntäperheitä  kesällä 2020 piirissämme 

järjestettävän leirin nuorille. Isäntäperhetarve saattaa aktivoitua jo tulevana kesänä, kun F-piirin tulee tukea 

Kokkolassa ja Parkanossa järjestettäviä leirejä. 

  

V 

N 
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LIITTO 
 Lion-viesti 
Suomen Lions-liitto ry 

iimeisin viesti on luettavissa kokonaan tästä. Tule rantaleijonaksi Kalajoen hiekoille 

Suomen Lions-liiton 66. vuosikokous järjestetään ensi kesänä 7.–9. kesäkuuta Kalajoella Hiekkasärkkien 

upeissa maisemissa, monipuolisten palveluiden äärellä.  

 

Jäsentoimialalta tarkistus 

 

Onko klubinne ”senssikunnossa”? Haku Päällä – kampanjan tarkoituksena on jäsenhankinnan lisäksi kiinnittää 

huomiota jäsenten pysyvyyden vuoksi myös jäsenhuoltoon sekä klubien hallinto- ja aktiviteettitoimintatapojen 

kehittämiseen. Kampanjan työkalupakissa on mainio ”Klubi senssikuntoon” – opas, joka antaa hyviä vinkkejä 

klubituotteen kehittämiseksi siten, että jäsenet viihtyvät ja klubi on houkutteleva uusille jäsenille.  

  

 Palvelutoimiala tiedottaa 

  

Helmikuun ja kevään aikana nuorisoon kohdistuu Vastuu on meidän – turvalllisesti netissä –aktiviteetti. 

 Lionsklubit jakavat alueensa alakoulujen 3.-luokkalaisille lionien 28-sivuista, turvalliseen netin käyttöön 

opastavaa VASTUU ON MEIDÄN -opasvihkoa kauden aikana. Osa klubeista jakaa lionien oman 

"NETTIOPPAAN" koululaisille kansallisen mediataitoviikon yhteydessä viikolla 6 ja osa klubeista on jakanut 

opasta jo syksyn 2018 aikana.  

  

Puhtaiden vesien aktiviteetit haussa  

 

Onko sinun klubisi vesi-idea jo poreilemassa? Vielä ehtii! Historian ensimmäinen vesiteemainen 

aktiviteettikilpailu etsii hyväksi todettuja tai aivan uusia aktiviteetti-ideoita vesien laadun parantamiseksi ja vesien 

pilaantumisen ennaltaehkäisemiseksi. Ideoita voi jättää 31.3.2019 saakka osoitteessa 

www.puhtaatvedet.lions.fi/aktiviteettikilpailu 

 

Lions työtä sydänten hyväksi klubien omilla toiminta-alueilla 

 

Sydäniskuri älypuhelimen hinnalla! Lions Club Littoisen aloite sydäniskureiden 

määrän lisäämisestä Suomessa hyväksyttiin viime kesän vuosikokouksessa. Nyt 

on aika saada hankkeelle vauhtia. Ihmishenkiä pelastava sydäniskuri soveltuu 

hinnaltaankin erinomaisesti klubien hankittavaksi. 

  

• Iskurien tilausaika jatkuu, kunnes 100 kappaleen edellyttämä tilausmäärä on 

saavutettu ja sopimushinta astuu voimaan. 

• Laitteiden tilauksia on mahdollista tehdä koko vuoden 2019 ajan, tilauksia 

toivotaan mahdollisimman pian, jotta toimitukset pääsisivät alkuun. 

Klubit selvittävät sydäniskurien tarpeet omilla toiminta-alueillaan. 

 
 
 Kansainvälinen Europa Forum Tallinnassa  
PCC Tuomo Holopainen 

nnakkovaraajan etu voimassa 31.3.2019 saakka! Neljän päivän eli 3.-6.10.2019 Eurooppa-Foorumin 

Tallinnassa kokonaispakettin hinta on vain 595 € / lion, 545 € / puoliso. 

Hinta sisältää: Rekisteröintimaksun neljälle päivälle, tervetuliaisjuhla, Get Together iltajuhla, 

gaalaillallinen, kolme lounasta, majoitus kolme yötä Original Sokos Hotel Virussa ja opastettu kävelyretki vanhan 

kaupungin luomoavassa ilmapiirissä. Voit rakentaa itsellesi myös yksilöllisen paketin. Käy rekisteröitymässä 

osoitteessa www.europaforum2019.ee 31.3.2019 mennessä.Sivut ovat myös suomen ja ruotsin kielellä. 

V 

E 

https://www.lions.fi/uutiskirjeet/tarkeita_tammikuisia_uutisia
file:///E:/2.%20Järjestötoiminta/Lions%20F-piiri%20-%202018-2019/1.%20Päätoimittaja/Leijonasanomat%202018-2019/Julkaisu/www.europaforum2019.ee
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PIIRIN KLUBIT 
 LC Kristiinankaupunki ja LC Lapväärtti 
Raimo Repola 

ristiinankaupungin 65v. ja  Lapväärtin 60 v. Lions klubit viettivät yhteisiä merkkipäiviään juhlavissa 

tunnelmissa 10.11.2018 teemalla ”Nuoret liikkumaan”.  

 

 

Teemapäivä ”Nuoret liikkumaan” 

Kristiinankaupungissa toimivat merkkivuosiaan juhlivat Lions klubit, Kristinestad-Kristiinankaupunki (nro 3 

Suomessa)  ja Lappfjärd-Lapväärtti päättivät tänä vuonna järjestää yhdessä merkkipäivän kunniaksi nuorille ja 

heidän vanhemmilleen kohdistetun liikkumiseen motivoivan teemapäivän.  

 

Tapahtuman tarkoituksena oli innostaa nuoret liikkumaan, hetkeksi irti älypuhelinten, pelien  ja somen 

maailmasta. Teemapäivän luennoitsijaksi  oli saatu alan asiantuntija psykologi Christoph Treier. 

Teemapäivä toteutettiin kaksiosaisena, jolloin 

aluksi nuoret kiersivät paikallisten eri  

liikuntatoimijoiden yhdessä leijonien kanssa 

toteuttamia tehtävärasteja. Tällä kertaa 

keskityttiin lähinnä erityisiin liikuntamuotoihin 

mm, geokätkentään, kuntonyrkkeilyyn, 

parkouriin, suunnistukseen, frisbee-golfiin, 

informaatioon urheiluseuran ohjatuista palveluista 

ym.  

 

Loppuajaksi kokoonnuttiin kulttuurikeskus Duxin 

auditorioon kuuntelemaan Christoph Treierin 

mielenkiintoinen esitelmä liikunnan 

merkityksestä ja vaikutuksesta  kehoon ja mieleen 

sekä erityisesti aivojen suorituskykyyn. 

 

Kaikille oli välipalaksi tarjolla mm.  paikallisesti tuotettua puolukkakaurajuomaa sekä kirsikkatomaatteja  ja  he 

myös osallistuivat arvontaan jossa kaikille riitti palkintoja ja  pääpalkintoina aktiivisuusrannekkeet yksi pojille ja 

yksi tytöille. 

 

 Paikalliset yritykset tukivat ansiokkaasti tätä 

leijonien merkkipäivän tapahtumaa. Tästä 

merkittävästä tuesta klubit haluavat esittää suuret 

kiitokset kaikille lahjoittajille. 

 Kristiinankaupungin Lions klubi on ohjannut 

omasta nuorison tukemiseksi tehtävästä  

”pullojenpalautus”-aktiviteetista varoja tämän 

tapahtuman toteuttamiseksi. 

 

Jo etukäteen arveltiin ettei tieto teemapäivästä 

ehkä tavoita kohderyhmää kunnolla ja  nuorten 

kiinnostus  osallistua tapahtumaan  lauantai-

iltapäivänä, jolloin oli monta muutakin tilaisuutta 

käynnissä kaupungissa,  voisi olla laimeaa. Tästä 

huolimatta paikalle ilmestyi kolmisenkymmentä innokasta nuorta vanhempineen. Tapahtuman toteutukseen 

varatun ajan osalta taisi käydä niin etteivät aivan kaikki osallistujat ehtineet käydä jokaista rastia läpi kunnolla.  

Tilaisuuden loppukeskustelussa tulikin esille että tämänkaltaiselle tapahtumalle on selvästi  tarvetta ja yleisön sekä  

järjestäjien yhteinen mielipide olikin halu  järjestää vastaavanlainen tapahtuma uudelleen keväällä. 

  

K 

Sisäliikunnastakin voi löytää uusia lajeja. Kuva Jaakko Honkaniemi 

Ulkoliikunnan riemua yksinkertaisella välineellä. Kuva Jaakko 

Honkaniemi 
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Iltajuhla 

 

Merkkipäivän kunniaksi klubit  järjestivät samana iltana yhteisen juhlan Pyhävuoren urheilukeskuksessa ravintola 

Lähiluolassa. DG Annukka Laurila puolisoineen kunnioitti läsnäolollaan juhlaa. Myös LC Närpiön, LC Korsnäsin, 

LC Isojoen ja  LC Teuvan edustajat olivat  paikalla. Samoin Rotary-  ja Zonta-klubien sekä Kristiinankaupungin 

edustaja olivat mukana juhlassamme. 

 

Ilta vietettiin leppoisassa tunnelmassa hyvien ystävien ja hyvän ruoan ja mainion musiikin seurassa. 

Klubien presidentit Vesa Koivula, LC Krs sekä Börje Norrgård, LC Lpf toivottivat kaikki osallistujat tervetulleiksi 

juhlaan. 

 

 DG Annukka Laurila piti juhlayleisölle hienon Lions-toimintaa ja sen nykytilaa luotaavan juhlapuheen ja  hänen 

tehtäväkseen tuli myös jakaa juhlivien klubien Lioneille pitkäaikaisesta jäsenyydestä ja aktiivisuudesta myönnetyt 

kunniamerkit.  

Melvin Jones Fellow -jäsenyys myönnettiin LC Kristinestad-

Kristiinankaupungin Lion Alf Fröbergille.  

LC Lappfjärd-Lapväärtin jäsenelle Mikael Ekholmille 

myönnettiin Lions Club-kunniajäsenyys erittäin ansiokkaasta ja 

sitoutuneesta monivuotisesta  toiminnasta sekä omassa  klubissa 

että Lions-toiminnassa. 

 

Klubien yhteinen historiikki esitettiin normaalista käytännöstä 

poikkeavalla tavalla, kuvakavalkaadina, jossa heijastettiin kuvia 

juhlatilaan sijoitetuille valkokankaille. Lionit Jaakko Honkaniemi 

ja Mikael Ekholm olivat koostaneet n. sata valokuvaa käsittävän 

kuvasarjan klubien pitkän historian ajalta. 

Kuvakavalkaadin kommentaattoreina toimivat Lionit Börje 

Norrgård ja Raimo Repola sekä myös sitä kiinnostuneena  

seurannut yleisö. 

 

Kiitossanat sekä tervehdykset juhliville klubeille esittivät Isojoen, 

Teuvan, Närpiön ja Korsnäsin klubien edustajat. Korsnäsin 

klubin Bjarne Ismark  jopa sanattomalla muinaislaululla, kunnioittaen entisaikojen asujia Pyhävuoren onkaloissa. 

Kristiinankaupungin sivistysjohtaja Maarit Söderlund onnitteli kaupungin puolesta juhlivia klubeja ja kiitti 

kouluille myönnetyistä stipendeistä. 

Molemmat Lions klubit esittävät kiitoksensa kaikille niitä merkkipäivänä huomioinneille.  

Melvin Jones palkittu Alf Fröberg. Kuva Matti Mäntylä 

Juhlassa palkittuja, vas: Henry Söderlund LC Krs Harry Lillkull LC Lvt Börje Norrgård pres. LC Lvt Vesa Koivula pres LC Krs Annukka 

Laurila DG Ossi Rintala LC Krs Matti Haapala LC Lvt Yngve Karlå LC Krs Nodman Per-Erik LC Lvt Jaakko Honkaniemi LC Krs. 
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 LC Kristinestad och LC Lappfjärd 
Raimo Repola, översättning Mikael Ekholm 

ristinestads 65 års- och  Lappfjärds 60 års jubileum firades gemensamt när Lions klubbarna sammankom 

den 10.11. 2018 i festlig stämning. 

 

 

Teemadagen ” Hur få unga att röra på sig” 

 

De två firande lionsklubbarna LC Kristinestad – Kristiinankaupunki (nr 3 i Finland) och LC Lappfjärd – 

Lapväärtti beslöt i år att fira jubileet med en 

temadag som riktades mot de unga och  deras 

föräldrar.  

 

Tilställningen var menad att inspirera de unga att 

röra på sig, en stund utan mobiltelefonen, utan 

spel och bort från some världen. Som föreläsare 

på temadagen hade man lyckats få  psykologen  

Christoph Treier. 

 

Temadagaen bestod av två delar där man i den 

första delen hade de unga först att gå runt en bana 

vid vilken man tillsammans med dom lokala 

idrotts och motions organisationerna hade ordnat 

olika uppgifts punkter. Denna gång hade man valt 

geojömning, motionsboxning, parkour, 

orientering, frisbee-golf, information om idrottsklubbens styrande tjänster osv.  

 

Den andra delen bestod av en intressant föreläsning av Christoph Treier som handlade om motionerandets 

betydelse och hur den inverkar på kroppen och sinnet och särskillt på hjärnans prestation. 

 

Det fanns mellanmål åt var och en bla. lokalt produserad lingonhavredryck och körsbärstomater och alla deltagare 

var med om en lottdragning där det fanns priser till alla och som huvudpris lottades ut två stycken 

aktivitetsarmband, en vardera åt flickor och pojkar. 

 

Dom lokala företagen understödde förtjänstfullt 

leijonens temadag. För detta understöd vill 

klubbarna  rikta ett varmt tack till donatorerna. 

Kristinestads Lions Club har överfört medel från 

deras ungdoms understöds projekt, 

”flaskinsamlingen”för att kunna förverkliga denna 

temadag. 

 

Redan på förhand visste vi att informationen om 

temadagen inte kanske skulle nå målgruppen och 

de unga att medverka på en lördags eftermiddag 

när det i stan fanns många andra aktiviteter på 

gång. Trotts detta uppenbarade sig ett trettiotal 

entusiastiska ungdomar med föräldrar.  

Den tid som hade reserverats åt att genomföra 

evenemanget blev aningen kort. Det torde ha gått så att alla delatagare inte hann gå igenom alla aktivitetspunkter 

ordentligt.  I tillställningens slutord kom det fram att det helt klart fanns ett behov av dylika evenemang. Det fanns 

en gemensam åsikt, både publikens och dom som ordnade evenemanget, att ett dylikt evenemang skulle ordnas på 

våren.  

K 

Glädjen av utomhus träning med ett enkelt verktyg. Foto Jaakko 

Honkaniemi 

Nya arter inom inomhussporter. Foto Jaakko Honkaniemi 
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Kvällsfesten 

 

För att fira jubileet ordnades samma kväll en bankett på Bötombergets restaurang Lokalgrottan. 

DG Annukka Laurila med viv förärade festen med sin närvaro. Också LC Närpes, LC Korsnäs, LC Isojoki och LC 

Teuvas representanter var på platts, liksom Rotary-  och Zonta-klubbarna samt Kristinestad stads representanter 

var med på banketten. 

 

Kvällen gick i uppslupen anda och i goda vänners samt i god mats lag. Klubbarnas presidenter Vesa Koivula, LC  

Krs och Börje Norrgård, LC Lfjd önskade alla närvarande välkommen till banketten. 

 

 DG Annukka Laurila höll ett fint tal till festpubliken som handlade om Lions-rörelsens funktion och hon fick 

också i uppgift att överräcka dom firande klubbarnas lejonens förtjänstemärken för långvariga medlemsskap samt 

aktiviteten.  

Melvin Jones Fellow -medlemskap gavs åt LC Kristinestad-Kristiinankaupungin Lion Alf Fröbergille.  

Åt LC Lappfjärd-Lapväärtis medlem Mikael Ekholm överräcktes 

Lions Club-hedersmedlemskap för en exeptionellt förtjänstfullt 

och plikttroget mångårig verksamhet både inom den egna 

klubben så även inom Lions rörelsen. 

 

Klubbarnas gemensamma historik förevisades på ett annorlunda 

sätt än normalt, genom en bildkavalkad som projiserades på två 

vitdukar, en i vardera ändan av salen. Lionen Jaakko Honkaniemi 

och Mikael Ekholm hade sammansatt en bildserie med ca 100 

foton från olika tider under de mångåriga klubbarnas 

verksamhetstid. 

Som kommentatorer fungerade lionen Börje Norrgård och Raimo 

Repola samt publiken som intresserade följde med. 

 

Gratulationer och tacktal till de firande klubbarna framfördes av 

representanter  från Isojoki, Teuva, Närpes och Korsnäs 

klubbarna. Korsnäs klubbens Bjarne Ismark  sjöng en ordlös sång 

i fornsångstil, för att hedra dom fom forna invånarna i 

Bötombergets grottor. 

Kristinestads bildningsdirektör Maarit Söderlund gratulerade å stadens vägnar de firande klubbarna och tackade 

för stipendierna som blivit donerade till skolorna. 

Båda Lions klubbarna framförde sitt tack till alla som kommit ihåg jubileet.  

Från vänster: Henry Söderlund LC Krs Harry Lillkull LC Lvt Börje Norrgård pres. LC Lvt Vesa Koivula pres LC Krs Annukka Laurila 

DG Ossi Rintala LC Krs Matti Haapala LC Lvt Yngve Karlå LC Krs Nodman Per-Erik LC Lvt Jaakko Honkaniemi LC Krs. 

Melvin Jones medlem Alf Fröberg. Foto Matti Mäntylä 
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 20 vuotta jätkänkynttilöitä soinilaisille 
Jussi Paarvala 

aksikymmentä vuotta on LC Soini toteuttanut jätkänkynttilä-aktiviteettiä soinilaisille. Loppukesästä tai 

alkusyksystä on menty metsään, etsitty sopivaa puuainesta jätkänkynttilöiden tekoon. Aina ovat löytyneet 

metsänomistajat, jotka ovat antaneet käyttöön sopivat puut. Onpa joskus sattunut kommunikaatiossa 

epäselvyyksiä ja kaadettu puut väärästä metsästä. Siitä on kuitenkin selvitty sopimalla. Omistaja on vain todennut 

– ”Hyvällä asialla on miehet olleet”. Klubilaiset ovat muistaneet metsänomistajaa sopivalla ”juomapullolla”.  

 

Kynttilöiden kuivaus on joka vuosi saatu hyvin hoidettua ja kynttilät on myyty yrityksille ja yksityisille. Yleensä 

jouluavauksen aikaan ne on sitten sytytetty ja polttamisen jälkeen korjattu pois siivouspartion voimin.  

 

Toissa vuonna aktiviteetti on normaalia suurempi, Suomen täyttäessä 100 vuotta. Tuolloin päätettiin polttaa sata 

jätkänkynttilää. Työ tehtiin ja itsenäisyyspäivänä poltettiin kirkon läheisyydessä kynttilät. LC Soini jatkaa hyvää 

perinnettä myös vuonna 2019, myös soinilaiset yritykset ovat halukkaista jatkamaan perinnettä. 

  

K 
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 LC Seinäjoki/Törnävä – jääjuhla 
Antti Marttila 

oppiaisena 6.1.2019 Seinäjoen Taitoluistelijat ry, Seinäjoen kaupunki ja LC Seinäjoki/Törnävä järjestivät 

54. Jääjuhlan Seinäjoen jääurheilukeskuksen isolla tekojääradalla. Puhemies Paula Risikko avasi juhlan. 

Tapahtumaan osallistui 300-400 luistelun ystävää. Tapahtumassa oli tarjolla temppurata, 

taitoluisteluesityksiä, poniajelua, nopeustutka, onnenpyörä, kasvomaalausta, musiikkia, makkaraa, mehua, karkkia 

ja vapaata luistelua. Juha Lounatvuori sai hankittua makkarakojulle Atrialta käristeitä ja Pohjois- Suomen Sähkö 

Oy yhdessä Ravikeskuksen kanssa tarjosi poniajelun. LC Seinäjoki/ Törnävä tarjosi karkit nopeustutkassa 

luistelleille lapsille. 

 

Erään tapahtumaan osallistuneen lapsiperheen isän sanoin ”tämä oli ensimmäisen kerta, kun lapsi sai luistimet 

jalkaan ja pääsi poniajelulle”. Samainen perheenisä piti erityisenä arvona sitä, että jääjuhla oli järjestetty joka 

vuosi viimeisen 54 vuoden aikana. Tähän poniajelusta vastannut leijona totesi, että tapahtuma on järjestetty klubin 

jokaisena vuotena perustamisesta lähtien. Asiaan antoi pontta se, että leijona oli itse pienenä poikana osallistunut 

ensimmäiseen vuonna 1965 järjestettyyn tapahtumaan. 

 

Tapahtuma oli todennäköisesti tärkeä kohdeyleisölleen, eli päiväkoti- ja kouluikäisille, mutta yhtä tärkeä se saattoi 

olla myös niille lasten vanhemmille, jotka aikanaan itse olivat lapsina luistelemassa menneinä vuosikymmeninä. 

Tämä oli itselleni tilaisuus tavata niitä oman ikäryhmäni vanhempia, joihin ei lapsiarjen keskellä ole ollut aikaa 

pitää yhteyttä, mutta heidän tapaamisensa tällaisessa kokoperheen tapahtumassa lämmitti mieltä pitkäksi aikaa. 

 

Tämä oli hyvä aktiviteetti ja odotan innolla ensivuotta, kun pääsee järjestämään sen uudelleen.   

L 
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 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 
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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 LC Seinäjoki/Aalto toimintaa 2 
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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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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auden 2017-2018 viimeiset aktiviteetit työllistivät kaikkia klubimme jäseniä. 

Perinteiset Joulumyyjäiset Torikeskuksessa oli jälleen aktiivisten jäsentemme yhteistyön tulos. 

Myyntipöydässä oli upeita käsitöitä, nokkos/ horsma- ja saaristolaislimppuja, gluteenittomia pikkupitsoja, 

upeita joulukukka-asetelmia, erikoisuutena moottorisahalla työstetty karhu jne. 

Ritva kokosi pitkin vuotta jäseniltä arpapalkintoja ja niitä tulikin niin runsaasti, että ”enemmän kuin joka toinen 

arpa voittaa”, oli meidän lauseemme arpoja myydessämme. Voitteko uskoa, mutta pöytä oli puhdas ennen 

varsinaisen myyntiajan päättymistä ja aktiviteettirahaa kertyi 1740€. 

Meidän mielestämme saldo, joka oli kaikkien aikojen suurin, oli upea tulos 

työstämme. Olemme kiitollisia kaikille lahjoittajille ja asiakkaillemme. Varat 

käytetään lyhentämättöminä apua tarvitsevien hyväksi. 

YLE -toimittajakin sai Arjan kautta tietoa työstämme. Arjan kanssa sitten 

vastasimme toimittajan meille esittämiin kysymyksiin: ketä autatte, miten autatte, 

milloin autatte, miksi autatte ja olemmeko tarvittaessa itse valmiit 

vastaanottamaan apua. 

 

Klubimme anoi ja sai 2000€ PUSU avustusrahaa. Hakemuksessa määritimme 

avustuskohteiksi Erityisluokan leiriviikon ja Lapsiperheiden jouluiset 

ruokakassit. Klubimme sihteeri Arjan kanssa sitten kokosimmekin täydelliset 

jouluiset ruokakassit 30 lapsiperheelle. Itse asiassa kasseja jaettiin kaksi    

avunsaajaa kohti, sillä meillä oli elintarvikkeita ym. koossa niin paljon, että yksi, 

todella iso, kassi ei riittänyt. Kassit jaoimme 19.12.2018 Seinäjoen seurakunnan 

diakoniatyön perinteisessä joulujuhlassa Soukanjoen Ruusulassa. Avunsaajat 

olivat kiitollisia ja enemmän kuin onnellisia saamistaan lahjoituksista. Nämä 

lahjoitukset mahdollisti PUSU-keräyksen palautusavustus.  Klubimme jäsenet 

ovat kiitollisia PUSU-palautusrahasta, jolla saimme jälleen kerran tehdä yhdessä 

hyvää ja auttaa avuntarvitsijoita. 

 

Erityisluokan avustuksen, 500€ tilitimme koulun leiritilille. 

Ruokakasseihin käytimme 1550€. Näin saatu avustusraha tuli 

kokonaan käytetyksi siihen tarkoitukseen, mihin sitä haimmekin. 

Yhtenä klubin avustuskohteenamme oli Etelä-Pohjanmaan 

Perhehoitajien ja lasten yhteinen retki Ähtärin eläinpuistoon, pandoja 

ja muita tarhan eläimiä katsomaan. Koimme heidän työnsä tärkeäksi ja 

merkitykselliseksi apua tarvitseville lapsille. 

Jo perinteeksi tullut laulutuokio kuntoutusyksikkö Mendiksessä sai 

jälleen odotetun ja kiitollisen vastaanoton. Ritva, Riitta, Arja ja Arjan 

puoliso Erkki viihdyttivät ja laulattivat talon asukkaita. Arja kertoi 

meille mielenkiintoisen jutun eräästä esiintymistilaisuudesta. 

Laulamassa mukana ollut Erkki-puoliso oli ”hurmannut” kuulijansa, ja 

eräs rouva olikin kovin kysellyt, missä tämä komea mies asuukaan.  

Puolison mukanaolo laulutuokiossa voisi ollakin päänavaus  yhteisille 

aktiviteeteille.  

 

Syyskauden aikana olemme tilanneet ja myyneet joulukortteja 260 kpl, 

Maria Drockilan kynttilöitä 100 kpl ja ARS-adresseja 80 kpl. 

Yksi uusi jäsen oli joulukuun klubikokouksessa tutustumassa 

toimintaamme ja kauden viides jäsen antaa lupauksensa vuoden 2019 

ensimmäisessä klubikokouksessa.  

K 

Kuvassa vas. Arja Kanto, Tuulikki 

Martikkala. Kuva Otto Savolainen 

Kuvassa vasemmalta Tuulikki Martikkala, Sirkka 

Männikkö, Ritva Poikolainen, Sinikka Saari ja 

Arja Kanto. 
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uoden alussa aina pohtii, mitä vuosi tuo tullessaan, jälleen tulee yksi vuosi lisää mittariin. Puolisoni äiti tapasi sanoa 

syntymäpäivänään, ”tallella ikä eletty” ja näinhän se on. Ollaan kiitollisia eletystä ajasta. Saimme kevään 

ensimmäisessä klubikokouksessa kauden viidennen uuden jäsenen.   

Ritva sanoi, esitellessään uutta jäsentä, ”Marilla on oikea leijonasydän”. Toivotimme lämpimästi  

Mari Väänäsen tervetulleeksi joukkoomme.  
 
Toimintakauden ”toisen puoliajan” alku huipentui klubimme 30-vuotisjuhlaan. Pidimme juhlan 

perhepiirissä 19.1.2019 Sedu Törnävän opetusravintolassa. Erityiskutsuvieraana juhlassamme oli 

LC Seinäjoki. Silloiset klubin Lions Ladyt tekivät v.1980 päätöksen oman Lions klubin 

perustamisesta. Vuonna 1988, 7.11. päätettiinkin nimi muuttaa ja perustaa LC Seinäjoki/Aalto 

ry. Muita erityisiä kutsuklubejamme olivat, kummiklubimme Kauhajoki/Katrilli, 

ystäväklubimme Ylivieska/Savisilta (oli juhlassa mukana ARS -onnitteluadressilla) ja 

Nurmo/Valakiat, joka on Seinäjoella toimiva toinen naisklubi. 
 
Juhlan alussa kunnioitimme poisnukkuneita jäseniämme sytyttämällä kynttilän ja viettämällä 

hiljaisen hetken ja tuokion poisnukkuneiden jäsenten muistolle. Past presidentti Ritva 

Poikolainen esitti raahelaisen muusikon, Pauli Ylitalon kirjoittaman runon, Majakka. Nuori 

musiikinopiskelija Sonja Hautoniemi esitti alttoviululla Konsta Jylhän vaikuttavan ja 

koskettavan, Vaiennut viulu -kappaleen. 
 
Juhlapuhujamme, Eduskunnan puhemies Paula Risikko on sisäistänyt Leijona-aatteen täydellisesti. 

Olimme ylpeitä, saadessamme hänet juhlaamme. Juhlamme kohokohtia olivat myös, Suomen Lions-Liiton IPCC Erkki 

Honkalan ja Lions piiri 107-F DG Anna-Liisa Laurilan esittämät tervehdykset. 

Historian siipien havinaa saimme kokea klubimme perustajajäsen, Melvin Jones  Riitta-Leena Kurikan, klubimme 

alkuvaiheen muisteluissa sekä Past presidentti, Ritva Poikolaisen kokoamassa 30-vuotishistoriikissa. Ritva on tehnyt 

arvokkaan, ison ja haastavan työn kootessaan yhteen klubin vaiheita kaikkien meidän luettavaksemme. KIITOS RITVA 

työstäsi, olemme siitä sinulle kiitollisia! 
 
Musiikkiesityksillään  meitä viihdyttivät vielä Musiikkiopiston taitavat viulistit, Matilda Huhtaro ja Sonja Hautoniemi, sekä 

taitavat huilistit, Veera Haapasalmi ja Aino Koivukangas. Juhlaillallisen valmisti ja tarjoili meille SEDUn hotelli ja catering -

alan opiskelijat ohjaavien opettajiensa johdolla. 

Ansiomerkkejä  jaoimme ansioituneille 

pitkäaikaisille jäsenillemme:  

Riitta-Leena Kurikka,  

Perustajajäsenen 30-vuotismitali     

Liisa Aarni  

Yhden ruusukkeen ansiomerkki 

Piirikuvernöörin ansiotähti (Achievement 

Award, Star G 22): 

Liisa Kangas, Riitta Iso-Koivisto,  

Tellervo Fagerlund, Anne Marttila, 

Päivi Saarkoski, Sirpa Nurmela, Kirsi 

Ijä-Lähteenmäki 

Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto 

(District Governor's Appreciation Award): 

Tuulikki Martikkala 

Past Presidentti Ritva Poikolainen sai 

100% presidentin ansiomitalin kaudelta 

2017 – 2018. 

 

Kiitoksena 30-vuotishistoriikin laatimisesta 

halusimme antaa Ritvalle  LC 

Seinäjoki/Aalto ry:n Viirin. 
 
 

Juhlamme oli lämminhenkinen yhdessäolotilaisuus. Kiitos kaikille  30-vuotisjuhlamme puhujille, esiintyjille, meitä 

muistaneille ja onnitelleille, Sedu-opiskelijoille sekä juhlassa mukana olleille.  
 
30-vuotias, täysissä voimissaan oleva klubimme lähtee nyt innolla kohti seuraavaa vuosikymmentä.   

V 

Vasemmalta. Mari 

Väänänen, Ritva Poikolai-

nen. Kuva Kirsi Ijäs-

Lähteenmäki 

Vasemmalta Liisa Kangas, Riitta Iso-Koivisto, Ritva Poikolainen, Päivi Saarikoski, 

Liisa Aarni, Kirsi Ijäs-Lähteenmäki, Riitta-Leena Kurikka, Anna-Liisa Laurila, 

Tuulikki Martikkala ja Erkki Honkala. Kuva Heli Kujamäki 
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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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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 
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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 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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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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 Heikki Hissa In memoriam 
Riitta Koski 

eikki Kaarle Juhani Hissa kuoli 9.1.2019 Vaasan keskussairaalassa.   

Hän oli syntynyt 27.12.1939 Vaasassa. Heikki Hissa teki varsinaisen elämäntyönsä Yleisradiossa. Hän 

toimi Ylen  Pohjanmaan aluepäällikkönä vuosina 1968-1994. Ylen Pohjanmaan alue käsitti Pohjanmaan, 

Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Hissan aikana Ylen aluetoiminta kehittyi paljon ja Ylen 

Vaasan toimintakeskus valmistui vuonna 1984. 

Sairaus katkaisi Heikki Hissan työuran. Leijoniin Heikki 

kuului yli 50 vuotta. Vielä marraskuussa  ennen sairaalaan 

joutumistaan hän oli suunnittelemassa joulukuussa 

toteutettua joulupussikeräystä.   

 

Pyörätuoli ja puhekyvyn osittainen menetys eivät estäneet 

hänen osallistumistaan kokouksiin.  Heikki  kuunteli 

kokousta tarkkana ja nopeasti ilmaisi oman mielipiteensä  

eri vaihtoehdoista. 

 

Heikki Hissa on toiminut kolmessa eri klubissa. Heikki 

Hissa kuului aluksi Vaasassa kahteen perinteiseen 

miesklubiin.  Neljännesvuosisata sitten, kun  hän toimi  

leijonien Pohjanmaan alueen piirikuvernöörinä, hän oli  

vaimonsa Aulikin kanssa perustamassa Vaasaan Suomen 

ensimmäistä perheklubia aviopareille. 

 

LC Vaasa/Familyn alkuperäisten sääntöjen mukaan klubin 

uudet jäsenet olivat aviopareja. Tuo sääntö on nykyisin 

muutettu siten että klubiin voi kuulua yksittäisjäsenenä sekä 

miehiä että naisia. Myös perheiden lapset ovat olleet usein 

mukana kokouksissa. 

 

Heikki Hissa ideoi leijonaklubilleen ystävänpäiväkonsertin, jossa kerätään varoja vaasalaisille nuorille. 

Ensimmäisessä konsertissa esitettiin Heikki Hissan vaimonsa Aulikin runoihin säveltämiä lauluja. Vaasan kirkossa 

yhdessä Vaasan seurakunnan kanssa pidettävästä konsertista tuli perinne. Yhdessä ystävän kanssa -konsertti 

järjestetään helmikuussa 28. kerran. 

 

Heikki Hissa oli piirikuvernööri vuosina 1989-90.  Hän oli Lions-ritari ja Melvin Jones jäsen.  

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