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Leot – tulevaisuuden lioneita

Jyväskylän Leot sanoo hei!

Suomen pisinpään yhtä jaksoisesti toiminnassa ollut Leo Club, Leo Club 
Jyväskylä/Lohikoski, jatkaa 45-vuotta kestänyttä taivaltaan. Leot ovat Lionsien 
nuorisoaktiviteetti, jossa nuoret oppivat palvelutoimintaa, johtamista, vastuunottamista, 
sosiaalisuutta ja muita elämässä merkittäviä taitoja. Leoissa toimii 12-30 vuotiaita 
aktiivisia nuoria.

Mutta mitä Leot tekevät nykyisin? 
Leot kävivät hyvänmielenpäivänä 
jakamassa kuumaa mehua ja 
keksejä Jyväskylän vanhalla 
hautausmaalla. Olihan se 
nuorisolle taas jälleen kerran 
hieno kokemus, kun pystyi omin 
silmin näkemään, kuinka kuuma 
mehu lämmitti niin sieluja kuin 
kehojakin kolealla hautausmaalla.

Myöhemmin joulun alla Leot osallistuivat 
Leijonien PuSu -keräykseen. Leot saivat koottua 
kasaan ihan mukavan summan ja kiitoksia 
nuorisolle tekemästä työstään. Helmikuussa 
juhlittiin 45-vuotiasta klubia vuosijuhlilla.

Teksti ja kuvat: Leo Club Lohikoski



Piirikuvernöörin terveiset



Teksti: Olavi ja Anne Rahkonen

Kuvat: Olavi Rahkonen

OMENOISTA PURISTETAAN VAROJA 
AVUSTUSKOHTEISIIN

Vanha pinkkapuristin eli puristinliinojen ja –levyjen vaihto ja pesu käsin oli linjaston yksi 
pullonkauloista, joka vaati paljon käsityötä. Nyt puristusprosessi on hyvin pitkälle 
automatisoitu ja se on huomattavasti nopeampi. Uudet koneet asennettiin käyttökuntoon 
elokuun aikana. Samalla kunnostimme mehuaseman tiloja: pinnoitimme lattiaa, maalasimme 
seiniä, parantelimme valaistusta ja järjestelimme asiakaspalvelun tiloja uudelleen. Nyt 
mehuasema on todella edustavassa kunnossa hohtavan valkeine seinineen, 
tarkoituksenmukaisempine tilajärjestelyineen ja upouusine laitteineen.

LC Jyväskylä/Jyvässeutu pyörittää taas 
mehuasemaa Jyväskylässä Viherlandian
tiloissa. Seitsemän vuotta sitten klubimme 
päätti ostaa Jyväskylän Martoilta laitteet, joilla 
tehdään asiakkaiden tuomista omenoista 
mehua joko pastöroituna tai raakamehuna. 
Mehunpuristuspalvelulle on todella suuri 
kysyntä, sillä saamme asiakkaita Jyväskylän ja 
sen lähiseudun lisäksi aina Kuhmoisista ja 
Viitasaarelta asti.

Klubimme on uusinut laitteistoa vuosi vuodelta, ja nyt alkuperäisistä laitteistoista ei ole enää 
jäljellä mitään. Aluksi uusimme pastörointilaitteet, koska mehun säilyvyyden takia on tärkeää, 
että pastörointi tehdään taiteen sääntöjen mukaan. Tänä vuonna päätimme investoida uuteen 
laitteistoon, jolla itse mehun puristus tehdään. Vanha kuljetin-murskain ja pinkkapuristin 
myytiin pois ja uusi kuljetin-murskain ja nauhapuristin hankittiin itävaltalaiselta toimittajalta.

Uusia laitteita siirretään mehuasemalle.

Uusien laitteiden koekäyttö on alkamassa.

Investointien tavoitteena oli parantaa toiminnan 

tehokkuutta ja laatua sekä vähentää 

mehuaseman työvuorolaisten fyysistä rasitusta. 

Uusien koneiden ansiosta asiakkaat saavat nyt 

entistä nopeampaa ja parempaa palvelua - myös 

mehu on entistä laadukkaampaa.

Mehuasemalla käsiteltiin viime vuonna yli 60000 kg omenoita, mikä olikin kaikkien aikojen 

ennätys. Tämän vuoden toiminta on alkanut 2-3 viikkoa myöhemmin kuin aikaisempina kesinä, 

koska omenasadon kypsyminen on viivästynyt viileähkön kesän takia. Viime vuoden 

ennätystasoon tuskin pääsemme tänä vuonna, vaikka uusien laitteiden avulla meillä olisikin 

kaikki edellytykset ylittää ennätys reilustikin. 



Kuva: Leo Club Lohikoski

OMENOISTA PURISTETAAN VAROJA 
AVUSTUSKOHTEISIIN

Tyytyväisiä lioneja uuden nauhapuristimen äärellä.

Laitteiden lisäksi avainasemassa ovat 
tietysti mehuasemalla ahkeroivat 
talkoolaiset. Oman klubimme lionien ja 
puolisoiden lisäksi toimintaan osallistuu 
henkilöitä muista Jyväskylän klubeista, 
kuten LC Kuokkalasta, LC Wilmasta ja tänä 
vuonna myös LC Lohikoskesta sekä Leo 
Club Lohikoskesta.

Näin me olemme kehittäneet samalla uudenlaisen yhteistyömuodon alueemme klubien kesken. 
Lionien ja leojen lisäksi mehuaseman käytännön työhön osallistuu myös muutamia partiolaisia 
Reippaat Pojat-lippukunnasta.

Toivotamme entiset ja uudet asiakkaat tervetulleiksi uudistetulle 
mehuasemallemme! Palveluajan voi varata mehuasemalta soittamalla 
klubimme palvelunumeroon 045 207 3340 (ma-pe klo 8-17).

Leot mukana mehutalkoissa Jyväskylän 
leijonien kanssa! Hauskaa oli ja lisää on 
tiedossa    

Teksti: Facebook – Leo Club Lohikoski

Teksti: Olavi ja Anne Rahkonen
Kuva:   Olavi Rahkonen



Wilma –markkinat Viitasaarella

Lions Club Viitasaari Porthanin järjestämät Wilmamarkkinat ovat muodostuneet 
merkittäväksi kesätapahtumaksi Pohjoisessa Keski-Suomessa. Wilmamarkkinat avaa 
Viitasaaren lomakauden viikko juhannuksesta, jolloin myös mökkiasukkaat ja lomalaiset 
saapuvat paikkakunnalle viettämään kesälomaa. Samalla markkinat ovat klubimme 
merkittävin tulolähde. Markkinoiden tuotto käytetään kokonaisuudessaan 
viitasaarelaisten nuorten tukemiseen antamalla stipendejä ja avustuksia. Olemme 
lähettäneet nuoria vaihto-oppilaiksi eri puolille maailmaa sekä on tuettu koulunsa 
päättäneitä ja valmistuneita nuoria yli 35 vuotta.

Lions Club Viitasaari Porthanissa käytiin keskustelua vuonna 1985  markkinatapahtuman 
järjestämisestä Viitasaaren torialueella. Ajatuksen esitti veli Eero Halmiala joka oli saanut 
vihiä, että vastaavanlaisia toritapahtumia on järjestetty jossain päin Suomea. Hän esittikin, 
että meidän markkinat voisivat tarjota myyntipaikkoja paikallisille viljelijöille, kalastajille ja 
käsityöläisille, joilla on mahdollisuus myydä tuotteitaan markkinoilla. Perustettiin 
markkinatoimikunta jota lähti vetämään Pertti Huurtola ja seuraavina vuosina 
markkinaisäntänä olivat Erkki Korhonen ja Esko Vaistila jne. Markkinat pidettiin alkuvuosina 
suhteellisen pienessä mittakaavassa mutta nykyisin kauppiaita on lähes 150, joten myyjien 
määrä on moninkertaistunut.
Torikauppiailta on vuosittain kerätty palautetta ja tapahtumaa pidetään yhtenä Suomen 
parhaimmista, sillä kauppaa täällä syntyy aina hyvin. Wilma-markkinoilla oli tänäkin vuonna 
mukana sellaisia torikauppiaita, jotka olivat mukana jo ensimmäisillä Wilmamarkkinoilla. 
Markkinoilla on ollut mitä erilaisempia ohjelmia vuosien saatossa mm: musiikkiesityksiä, 
trubaduureja, taiteilijoita, imitaattoreita, onpa hypätty korkeutta ja myyty orjia yms. 
Vuosittain on myös Wilmamarkkinoita pyritty uudistamaan mm. eri kilpailujen ja 
tapahtumien välityksellä. Tämän vuoden markkinoilla asiakkaat pääsevät valitsemaa 
juhlavuoden torikauppiaan ja osallistumaan uisteluvenepaketin arvontaan nuorisotyön 
tukemiseksi, pääpalkintona arvokas uisteluvene paketti. Vuoden 2018 Viitasaaren 
Wilmahenkilö julkistetaan ja seppelöidään markkinoilla.
Lions järjestön tunnuslause on Me välitämme (We save), Me saamme aikaan (We achieve), Me 
palvelemme (We serve)  lauseet kuvaa hyvin sitä työtä mitä Lions Club Viitasaari Porthanin 
veljet ja ladyt ovat tehneet vuosien aikana. Työtä on tehty tuhansia talkootunteja, joten kaikille 
heille  kuuluu suuri kiitos Wilmamarkkinoiden toteuttamisesta 32 vuoden ajan. Kiitokset 
osoitamme myös Viitasaaren kaupungille myönteisestä suhtautumisesta tapahtumaamme 
kohtaan. 

Tulevana kesänä Lions Club 
Viitasaari Porthan järjestää 32. 
Wilmamarkkinat Viitasaaren 
keskustassa. Wilmamarkkinoilla on 
runsaasti torikauppiaita ja muuta 
ohjelmaa.

Wilmamarkkinat järjestetään lauantaina 30.6.2018 klo 9:00-16:00     
Tervetuloa Viitasaarelle!
Lions Club Viitasaari Porthan
- lisätietoa osoitteista: http://www.wilmanet.net/,  
http://www.wilmanet.net/lcporthan/

http://www.wilmanet.net/
http://www.wilmanet.net/lcporthan/


Metso-Leijona 2018

Leijonien viikot ja kuukaudet ovat täynnä 
monenlaista toimintaa. Sehän on mukavaa, 
mutta voisikos se olla vielä mukavampaa. Jo vain, 
varmista, että meille jää muitakin kuin 
muistikuvia. Kamera mukaan toiminnan hetkiin!
Jo nyt kannattaa ottaa tiukasti katse 
helmikuuhun 2018 ja seuraavaan Metso-
Leijonaan. Siinä ei ehdi leijonakaan kissaa sanoa, 
kun leijonakausi 2017-2018 on jo hurrrjassa
vauhdissa.
Metso-Leijona, aikakauslehtimallinen, noin 32-
sivuinen lehti ilmestyy helmikuussa 2018. 
Ilmoittakaa Ilkka Saloselle (ilkka.salonen (at) 
lions.fi) etukäteen syksyn mittaan, millainen 
juttu on tulossa. Ja yhteystiedot mukaan, jos 
Ilkalle tulee mieleen jotain kysyttävää. Älä 
turhaan mieti, lähetätkö kuvan tai kaksi, pistä 
molemmat, paljon kanssa pärjätään. Liika 
itsekritiikki tappaa luovuuden, anna palaa, 
lehden taittovaiheessa Ilkka oikolukee ja etsii 
kadonneita pilkkuja.

Kamera mukaan toimintaan:
Metso-Leijona ilmestyy helmikuussa 2018!

Muistattehan, että jokainen klubi osallistuu lehden tekemiseen myös taloudellisesti sillä 
viiskymppisellä, joten muistattehan, että kannustamme myös ilmoitusmyyntiin.

Mediakortin, josta selviävät koot ja hinnat sekä ilmoitussopimuksen löydät piirimme sivuilta 
www.lions.fi/g.
Mediakortin voi lähettää samaiselle Ilkalle täytettynä ja skannattuna tai etanapostilla. Tarkka 
laskutusosoite on ehdoton tieto.

Kaiken aineiston pitää olla Ilkalla kuluvan vuoden puolella. Ladottavien ilmoitusten aineisto 
mielellään joulukuun puolivälissä. Nyt siis heittämään kehiin juttuja ja kuvia, joilla potkimme 
leijonatoimintaamme lisää vauhtia ja näkyvyyttä!

Reippaita toiminnan hetkiä leijonille!

Metso-Leijonan päätoimittaja kiittää etukäteen!

Lehden koko:
4-palstainen aikakausilehti, 4/4 väri
painopinta-ala: 185x265 mm.
Jakelu:
3500 kappaletta, G-piirin leijonat sekä sidos- ja yhteistyö-
ryhmät, kirjastot, terveyskeskukset, koulut, yritykset
ym. ympäri Keski-Suomea.

mailto:ilkka.salonen@lions.fi
http://www.lions.fi/g


Palvelukseen halutaan Leijonia
– kerro tuttavillesi / ystävillesi / kavereillesi


