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Hyvän Päivän juhla ja Punainen 
Sulka keräyksen päätöstilaisuus

Hyvän Päivä 2017 huipentui 8.10 Lahden Sibeliustalossa
pidettyyn juhlaan. Tilaisuudessa julkaistiin Punainen Sulka -
kampanjan tuotto, joka on 2,9 miljoonaa euroa. Merkittävä osa 
siitä jaettiin seitsemälle keräyskumppanina toimineelle 
nuorisojärjestölle ja Lions-liiton nuorisotyöhön. Keräyksen 
tuotto on lahjoitus 100 vuotiaan Suomen nuorison hyväksi. 
Lahjat ojensivat Lions-liiton puheenjohtaja Erkki Honkala ja 
kampanjan johtaja Matti Tieksola.

Teksti: Tuomo Holopainen
Kuvat: Tuomo ja Kaija Holopainen

Lions-liitto julkaisi vuoden 2017 
Hyväntekijän, joka on Brother Christmas. 
Palkinnon ojensi viimevuoden Hyväntekijä, 
laulaja-lauluntekijä Juha Tapio. Hän myös 
viihdytti salin täyteistä yleisöä omalla 
musiikillaan.
Muotitaitelija Jukka Rintala ja Matti 
Vaskelainen olivat loihtineet Metsäaulaan 
näyttävän pop-up myymälään sekä 
muotiesityksen, jossa leijonat olivat 
mannekiineina.

Kansainvälisen tervehdyksen juhlaan toi Lions-järjestön 
edellisen vuoden kansainvälinen presidentti Bob Corlew. 
Hän kiitti Suomen lioneita aktiivisesta ja pitkäjänteisestä 
vapaaehtoisesta palvelutyöstä. Corlewin Suomen 
vierailua isännöi Lions-järjestön kansainvälisen 
hallituksen jäsen Markus Flaaming.
Tilaisuudessa esiintyi useita maamme eturivin 
taiteilijoita. Lavalla olivat Juha Tapion lisäksi 
oopperalaulaja Esa Ruuttunen, laulaja Päivi Mäkinen, 
taikuri lion Eetu Lampi, pianisti Josh Baker ja Lahden 
konservatorion Laulun avain -lapsikuoro. Lisäksi lavalla 
esiintyivät hyvin menestyneet urheilijamme 
pyörätuolikelaaja Toni Piispanen ja hiihtäjälegenda Sami 
Jauhojärvi, joita haastatteli tuttu radioääni lion Juha Matti 
Holopainen.
Juhlassa palkittiin kampanjassa hyvin toimineita 
yksittäisiä leijonia ja parhaita klubeja. 

Kuva  Sibeliustalon www-sivuilta

Nuorisojärjestöjen 
kiitospuheen esitti Yeesi ry:n 
edustaja Heikki Luoto.

Juha Tapio

Pyörätuolikelaaja, maailmanmestari 
Toni Piispanen haastateltavana.

Juha Tapio ja Brother Christmas



Tasavallan Presidentin vieraana

Punainen Sulka –keräys on takana päin. Osalle klubeista on jo palautettu päätetty ja 

luvattu 25 %:n osuus ja palautukset jatkuvat.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimi keräyksemme suojelijana. Hän oli estynyt 

saapumaan Lahteen Hyvän Päivän tilaisuuteen ja Punaisen Sulan päätösjuhlaan. Tämän 

takia hän otti vastaan Suomen Lions-liiton delegaation Presidentinlinnassa. Sain liiton 

puheenjohtajana johtaa tätä lähetystöä. Mukana olivat myös Punainen sulka –

keräystoimikunnan puheenjohtaja Matti Tieksola ja Liiton pääsihteeri Maarit Kuikka.

Vastaanotto oli juhlava. Vartiosotilaat pääoven molemmin puolin olivat meitä vastassa. 

Meille oli varattu 20 minuutin tapaamisaika. Presidentti otti meidät vastaan Keltaisessa 

salissa.

Tervehdin presidenttiä lyhyesti tuomalla tervehdyksen kaikilta yli 23 000 lionilta sekä 

kiitin häntä toimimisesta keräyksen suojelijana. Lisäksi kerroin hänelle, miten 

suomennamme vapaasti lions-sanan. Toimikunnan puheenjohtaja Matti Tieksola kertoi 

mm., että keräyksemme on lionien lahja 100-vuotiaan Suomen nuorisolle.

Osuutemme lopuksi lahjoitimme 

Tasavallan presidentille Punainen 

Sulka –myyntiartikkelin, taiteilija 

Soile Yli-Mäyryn Asfalttihelmi-

taulun vedoksen. Kaikki vedokset on 

numeroitu ja allekirjoitettu. 

Luonnollisesti Tasavallan 

presidentille lahjoitettu vedos oli 

numero 1.

Oli mukava panna merkille, että presidentti Niinistö oli varsin hyvin perillä lionien

aktiviteeteista. Hän kertoi Salossa asuessaan olleensa paikallisen klubin jäsen ja 

muistavansa vielä elävästi, kuinka oli myymässä Punainen Sulka –autotarroja. 

Aktiviteetista oli jäänyt mukavia muistoja.

Tasavallan presidentti pyysi esittämään kaikille Suomen lioneille mitä lämpimämmät 

kiitokset Punainen Sulka –keräyksestä ja näin tehdystä työstä Suomen nuorison hyväksi.

Kiitän myös omasta puolestani jokaista klubia ja jokaista lionia Punaisesta Sulasta -
tehdään yhdessä vastakin!

Teksti: Erkki Honkala
Kuva:   Tasavallan Presidentin kanslia



Piirikuvernöörin terveiset

Olavi Vesanen: 
Chicagossa kaikki on suurta. 
Täällä tuntee itsensä pieneksi.

Kuva: Maarit Vesanen



Sotainvalidien Sairaskodilla tapahtuu

Sotainvalidien Sairaskoti on ensisijaisesti keskisuomalaisille sotainvalideille, sotiemme 

veteraaneille ja heidän puolisoilleen ja leskilleen tarkoitettu hoito- ja kuntoutuslaitos. Myös 

lotat kuuluvat heidän asiakasryhmäänsä.

LC Jyväskylä/Harju on ollut mukana lukemassa sanomalehteä talon asukkaille lähinnä 
viikonloppuisin. N. 30-45 minuutin aikana ehtii käymään läpi Keskisuomalaisen tärkeimmät 
jutut pääkirjoituksesta aina urheilu-uutisiin ja päivän ohjelmaan asti. Palkkioksi hyvän mielen 
lisäksi lukija saa lounaslipun. Lounaan aikana on mahdollista keskustella veteraanien esim. 
sota-ajan kokemuksista. Lukuhetkeen osallistuu n. 10 henkilöä, mutta valitettavasti 
osallistujien lukumäärä on vähentynyt ymmärrettävästä syystä: sota-ajan veteraaneja on yhä 
vähemmän.

Torstaina 21.9.2017 pidettiin 
ensimmäistä kertaa perinteisen 
kesäkisan sijaan syyskisa, johon 
osallistui 21 asukasta ja 
kuntoutuksessa olevaa. Kisassa oli 
neljä lajia: tikanheitto, 
renkaanheitto ja kaksi arvauslajia.  
Innokas osallistuminen palkittiin 
henkilökohtaisella diplomilla ja 
makealla suupalalla. LC Jyväskylä / 
Harju oli avustamassa 
toimitsijoina.

Lisätietoa Jyväskylän Sotainvalidien 
sairaskodin toiminnasta: 
http://siskoti.fi/

Teksti: Jouni Huotari
Kuvat: Jarmo Porkka

http://siskoti.fi/


Joulukortit 2017

Lions-joulukorteilla tuetaan lasten ja nuorten 
hyväksi tehtävää työtä. Klubeille jää puolet 
tuotosta paikallisen nuorisotyön tukemiseen. 
Loppuosa korttien tuotosta käytetään muun 
muassa nuorisovaihtoon, piirien nuorisoleireihin, 
leotoimintaan, Nuorten Areena -tapahtumaan, 
Orkester Nordenin ja muuhun NSR-toimintaan.

Joulupukki

Jouluilta

Jouluyö

Talitiaiset rannalla Joulun iloisia yllätyksiä

100-vuotiaan leijonan joulu

Jos et ole vielä tilannut Lions-
joulukortteja, niin vielä ehdit tekemään 
tilauksen joko itse tai klubisi 
korttitilauksista vastaavan henkilön 
kautta.
Toimitukset ehtivät hyvin esim.
marraskuun kuukausitapaamiseen.

Muistathan, että kortit ovat Anna tukesi 
nuorisolle arpojen ohella syksyn ja 
alkutalven lionsaktiviteetteihin.



Anna tukesi nuorisolle arvat

Lionsit järjestävät jälleen yhteisvoimin Anna 
tukesi nuorisolle – arpajaiset kaudella 2017 –
2018. Arpojen myyntiaika on 1.8.2017 –
31.1.2018, kohderyhmä ja mahdollisuudet ovat 
koko Manner-Suomi. Arpajaisten tuotto 
käytetään Lions-nuorisotyöhön.

Arvat ovat sopiva myyntituote 
syksyn ja alkutalven 
lionsaktiviteetteihin, lahjaksi 
klubivieraille sekä jouluiseen 
pukinkonttiin.

Monta tapaa voittaa! Lions-arvat jälleen 
myynnissä kaudella 2017-2018

Klubit ovat hyödyntäneet Lions-
arpoja alkukauden 
tapahtumissaan, myyjäisissä ja 
erilaisissa klubitilaisuuksissa. Nyt 
on aika hyödyntää Lions-arpoja 
pikkujoululahjoina, joulukortin 
mukana kirjeessä ja joululahjana.

On monta tapaa ilostuttaa lahjan 
saajaa ja yksi tapa on muistaa 
häntä Lions-arvalla. Hyödynnä 
monipuolisesti Lions-arpoja ja 
tuet samalla yhteisiä Lions-
nuorisoaktiviteettejamme!



Petri Laaksonen – Täällä Pohjantähden alla

Jukka Kuoppamäki – Rakkaimmat laulut


