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Varapuheenjohtaja Pirkko Vihavainen

Hyvää uutta 100-vuotiskautta G-piirin lion-perheille! 

Vuodenvaihteessa tulee kinkunsulattelun ja lahjakirjojen lukemi-
sen lisäksi mietittyä sekä mennyttä että vielä enemmän tulevaa. 
Vähän reilu vuosi sitten kirjoitin hakemuksen liiton 
varapuheenjohtajan tehtävään. Ja tässä olen. 

Kun vuonna 2004 ryhdyin leijonaksi, en voinut kuvitella, mitä 
kaikkea kokisin. Kannustan kaikkia leijonia lähtemään eri tehtä-
viin. Ne tuovat syvyyttä tekemiseen ja mahdollisuuksia kehittää 
taitojaan. Piirin ja liiton tehtävissä tulee uusia tuttavia ja ystäviä 
ympäri maata ja jos hyvin käy – ympäri maailmaa. Se on yksi 
tämän kansainvälisen järjestön hyvä lisämauste!

Muutamia ajatuksia ensi kaudesta

Minulta on pyydetty ensi kauden suuntaviivoja piirinne nettijulkaisuun. On muistettava, että Oulun vuosi-
kokouksessa suunnitelmat vasta vahvistetaan. Joten nämä ajatukset ovat ensi kauden kuvernöörien ja minun 
tekemiä suunnitelmia. Nyt on toimittu, niin kuin mielestäni järkevää on, että tulevan kauden kuvernöörit 
suunnittelevat oma kautensa myös liiton tasolla. Tietysti tulevan puheenjohtajan kanssa. 

Jatkuvuus ja suunnitelmallisuus
Jatkamme siitä, mihin tällä kaudella päästään. Meidän tavoitteemme on jatkuvuuden ja suunnitelmallisuuden 
varmistaminen. Siksi ensi kaudella tehdään pitemmän aikavälin suunnitelmat. Tarkastelussa ovat rakenne, 
toiminnat ja tietysti talous. Meille ovat tärkeitä toimintojen järkevyys ja keskittyminen ydinasioihin, nimenomaan 
jäsenistön kannalta. 

Palvelu ja kumppanuus
Haluamme nostaa Lionien alkuperäisen tehtävän, palvelun entistä enemmän esille. Myös kansainvälinen teema 
We serwe jatkuu ensi kaudella. Palvelu on mahdollista sielläkin, missä ihmisillä rahaa on vähemmän. 
Lähimmäisemme tarvitsevat apua arkipäivän asioissa. Usein pelkästään ajan antaminen yksinäiselle on parasta 
palvelua.
Meidän kaikkien lionien yhteinen haasteemme on jäsenmäärän alenemisen pysäyttäminen ja uusien palvelevien 
leijonien löytäminen. Lisäämme yhteistyötä leojen kanssa ja sekä leot että lionit käynnistävät Leosta lioniksi -
projektin. 
Meidän ei tarvitse tehdä kaikkea yksin, vaan voimme kutsua muita paikkakuntalaisia ja muita yhdistyksiä 
mukaan aktiviteetteihimme. 

LCIF 50 vuotta
Kansainvälinen lionien säätiö LCIF täyttää 50 vuotta, ja sen kunniaksi tulee järjestettäväksi kansainvälinen 
keräys. Suomen Lions-liitto ei käynnistä kauden aikana muita rahankeräyksiä.

Kuva: Markku Vihavainen

GAT
Maailmanlaajuinen toimintaryhmä (Global Action Team =GAT) 
aloittaa ensi kaudella. Kysymys on yksinkertaisesti siitä, että 
jäsen-, koulutus- ja palvelujohtaja sekä LCIF-leijona tiivistävät 
yhteistyötään.  Nähdään tämä mahdollisuutena ja otetaan siitä se 
hyöty, mikä palvelee meidän toimintaamme ja soveltuu meidän 
oloihimme!

Innostusta lions-työhön!



Piirikuvernöörin terveiset



Jouluapua Jyvässeudulla

Lionien neljästä palveluteemasta näkö, nälkä, nuoriso ja ympäristö 
kohdentui JOULUAPU teemoihin nälkä ja nuoriso, kun 
Kansalaistoimintakeskus Matarassa jaettiin 600 talkoolaisten 
kokoamaan ruokakassia niille, jotka kokivat ruokaa tarvitsevansa. 
Pääosa kasseista jaettiin suomalaiseen yhteiskuntaan vakiintuneen 
ruokajonon kautta ja pienempi osa Pajan Joulun kautta. Pajan Joulu 
tarjoaa mahdollisuuden viettää Jouluaattoa niille n. 40:lle nuorelle, 
joille tarjotaan mahdollisuus yhteiseen jouluaaton viettoon Nuorten 
Taidepajalla. Nämä nuoret eivät syystä tai toisesta halua tai voi viettää 
joulua läheistensä kanssa.

Teksti ja kuvat: Eila Pelli

Lionit osallistuivat JOULUAPUUN neljättä kertaa 
yhdistäen ja kohdentaen palvelunsa talkootyönä 
ja rahallisen apunsa tähän tapahtumaan. 
JOULUAPU on vähittäis- ja tukkuliikkeiden 
ylijämää, jota täydennetään lahjoitusvaroilla 
tehtävillä hankinnoilla. 600 hakijaa saivat leipä-
ja maitotuotteita sekä muita elintarvikkeita 
sisältävät kassit. Lionien lahjoitusvaroilla 
hankittiin: 600 margariinia, 600 juustoa ja 600 kg 
omenia sekä pakkaustarvikkeita. Talkootyössä 
me Lionit haimme ruokaa tukuista ja kaupoista, 
lajittelimme, pakkasimme ja jaoimme saatuja 
lahjoituksia.JOULUAVUSTA on muodostunut kakkosaluetta 

yhdistävä asia. Vuoden 2017 Jouluapuun antoivat 
taloudellista tukea yhteensä 1850 € (sisältää 
klubien lahjoitukset sekä LC Palokan hatunkierron 
kiinalaisten keskuudessa 150 €) seuraavat klubit: 
LC Palokka, LC Palokka Wilma, LC Jyväskylä 
Cygnaeus, LC Jyväskylä Jyvässeutu LC Jyväskylä 
Kuokkala, LC Jyväskylä Lohikoski, LC Jyväskylä 
Viitaniemi ja LC Vaajakoski Ewe.
Talkooavussa olivat mukana: LC Jyväskylä Aino, LC 
Jyväskylä Cygnaeus, LC Jyväskylä Harju ja LC 
Muurame. Talkooapuun osallistui Jouluaattona 
viitisenkymmentä vapaaehtoista, joista Lioneja oli 
10.
Koordinoivana klubina toimi LC Jyväskylä Aino.



Esterit loistivat Vilppulan joulukadun avajaisissa

Vilppulan joulukatu avattiin lauantaina 2.12., ja tilaisuuteen tilattu 
lumipeite saapui sopivasti edellisen illan aikana. Menossa oli 
mukana paikallisia toimijoita; yrityksiä, yhdistyksiä ja koululuokkia, 
ja tarjolla oli mm. makkaraa, glögiä, riisipuuroa, vohveleita, 
mausteita, leivonnaisia ja käsitöitä. Joulupukkikin ehti kiireeltään 
poikkeamaan joulupajaan muutaman ahkeran tontun kanssa. 
Vilppulan ala-asteen tytöt esittivät tonttutanssin, ja Kantelo-kuoro 
ilahdutti laulullaan. Avajaispuheen piti MW-Kehityksen Otto 
Huttunen, joka korosti puheessaan yhteistä tekemistä ja muistutti, 
että kaikki kehitys lähtee kaupungin sisältä.

Estereiltä sai ostaa myös ainutlaatuista, omin voimin 
valmistettua, Estereiden Joulusinappia, vakava uhka mm. 
Ruoveden sinapille, jota myytiin läheisellä kojulla. Myös 
herkullisia kakkuja oli myynnissä. Näkyvyys oli taattu 
upeilla, pinkeillä, heijastinliiveillä. Kaikki arvat, mukana 
olleet sinapit ja leivonnaiset saatiin myytyä, mikä 
kannustaa seuraavaan koitoksen; Mäntän SPR:n myyjäisiin 
10.12.

Myös Mänttä-Vilppulan Lions Club Esterit olivat paikalla 

myymässä arpoja, joista jokainen arpa voitti. Palkinnot 

aiheuttivat monia, iloisia hetkiä, vaikka muutama 

valituksen sanakin kuului. Pääpalkinnon, runsaan 

lahjakorin, noin 6-vuotias voittaja reklamoi korista 

löytyvästä kahvipaketista, koska ei omien sanojensa 

mukaan edes tykännyt kahvista. Muutoin palkinto, ja 

varsinkin sen aiheuttama äidin ilo, taisi lohduttaa myös 

voittajaa, kahvista huolimatta.

Teksti ja kuvat: Tiina Ratalahti

Eikä missään tapauksessa pidä unohtaa muiden Mänttä-Vilppulan Lions Clubien panostusta joulukadun 
avajaisissa! Järjestäjinä toimineet Lions Club Vilppula ja Lions Club Vilppula / Koski Leideineen edustivat 
tyylillä. Kinkkuarvat, tyylikäs Vilppulan Joulu -julkaisu ja upeat kalenterit tekivät kauppansa unohtamatta 
herkullisia, grillattuja, makkaroita. 

Tapahtuman kruunasi huikea ilotulitus puoli seitsemän aikaan illalla. Jatkot pidettiin Vilppulan 
satamaravintolassa Isabellassa, josta lienee irtoaisi ihan oma artikkelinsa.

Nimetön lähde Lions Club Vilppulasta raportoi, että avajaiset sujuivat ilman häiriöitä, ja 
tori oli tapahtuman jälkeen huolellisesti siivottu, siitä kiitos kaikille mukana olleille.



Lumenluontiaktiviteetti Suolahden sankarihautausmaalla

Suolahden Lions Club on jo usean vuoden ajan 
huolehtinut Suolahden sankarihautojen 
lumenluonnista Jouluaaton alla. Toki on ollut 
lumettomia joulujakin. Auraamme käytävät ja 
harjaamme hautakivet neljän veljen porukalla. 
Lumitöiden lisäksi olemme valaisseet 
hautausmaan reunustat kynttilälyhdyin aikaisin 
joulupäivän aamuna ennen joulukirkon 
alkamista. Mukavaa yhdessä tekemistä. 
Aktiviteetin täydentää panoksemme jouluaaton 
kunniavartiossa.

Tänä vuona ilmojen haltija muisti meitä joulukuun lumisateilla. Aatonaattona aloitimme lumityöt klo 15. 
Aamupäivän aikana oli tullut vielä täydennystä yläilmoista. Oli mukavasti lunta luotavaksi. Partiolaiset 
tulivat avuksi lumilapioineen ja yksissä tuumin sytytimme kynttilät jokaiselle haudalle ja reunustoille. Näin 
itsenäisyyden juhlavuonna päätimme panostaa enemmän valon loistoon. Kova tuuli kuitenkin puhalteli 
sammuksiin hautakynttilöitä. Aattona klo 11.30 menimme sytyttämään uudet kynttilät. Tuulen takia 
asetimme kynttilälyhdyt haudoille käyttäen 48 h palavia kynttilöitä. Joulupäivän aamuna ei näin toimien 
tarvinnut tulla enää sytyttämään uusia kynttilöitä. Ensi vuodeksi hankimme lyhtyjä lisää ja emme enää käytä 
kertakäyttö hautakynttilöitä.

Kuva: Juha Luotola

Kunniavartiossa sankarihautausmaan muistomerkillä on 
aina kaksi miestä kerralla, vartiovuoron kestäessä puoli 
tuntia. Tänäkin vuonna tehtävää hoiti kaksi veljeä, mikä 
parasta, isä-poika pareina.
Vartiossa seistessä kuvittelee mitä kaikkea haudan levossa 
olevat sankarivainajat ovat sodassa kokeneet ja omaisten 
suurta surua ja lähimmäisen kaipuuta. Ajatukset pyörivät 
elämän peruskysymyksissä ja ihmismieli hiljenee tuntien 
kunnioitusta suurin uhrauksin itsenäisyytemme 
pelastaneita kohtaan. Vartion jälkeen kotona odotti 
joulusauna, jouluillallinen ja yhdessäoloa lahjojen 
avaamisineen. Kontrasti on suuri koviin aikoihin 
verrattuna. Me olemme onnekkaita. 

Kuva: Max Steffansson

Teksti: Max Steffansson

Eri yhteisöjen ja vapaaehtoisjärjestöjen arvokkaan työn merkityksen kokee ja ymmärtää parhaiten 
osallistumalla itse toimintaan, vaikka pienimuotoisestikin. Näin tässäkin tapauksessa. Yhteistyötä 
partiolaisten, seurakunnan ja reserviläisten kesken.



Joutsa / Jousa 40 vuotta

Lions Club Joutsa/Jousa täytti 40 vuotta, ja tätä juhlittiin lauantaina 21.10.2017 Marja- ja matkailutila Salviassa. 
Paikalla oli salintäysi klubin lions-veljiä leideineen, sekä edustava joukko muita vieraita. Juhlapuheen piti Lions-
liiton puheenjohtaja Erkki Honkala ja klubin historiikin kuluneilta vuosikymmeniltä esitteli Veli Töyrylä, yksi 
perustajäsenistä. Perustajajäsenistä on Töyrylän lisäksi joukossa vielä Raimo Vanhatalo, Juhani Virmanen ja 
Antti Kotimäki.
Tervehdyssanoissaan klubin presidentti Tuomo Rajala kertoi klubin toiminnasta.
– Klubin jäsenmäärä on tällä hetkellä 30 veljeä, joista perustajajäseniä on vielä vahvuudessa mukana neljä. Uusia 
jäseniä on tullut viime aikoina kolme.

Teksti: Hannu Pulkkinen
Kuvat: Janne Airaksinen

LC Joutsa/Jousan erityispiirre ja tärkeä osa on hyvin aktiivinen Lady-osasto. Juhlassa leidit huomioitiin 
monella tapaa niin puheissa kuin käytännön tasolla, sillä jokainen sai oman ruusunsa.

Klubin merkittävin ja paikkakunnalla näkyvin aktiviteetti on Jousan Markkinat, jotka pidetään vuosittain 
elokuun lopulla. Markkinoiden tunnus on perinteinen ruisleipä, jota klubi myy markkinoilla. Juhlavuotena 
klubi on käyttänyt avustus- tai lahjoitustoimintaansa n. 6000 € mm. markkinoiden avulla kerättyjä varoja.

Juhlassa LC Joutsa/Jousan ensimmäiseksi Lions-
ritariksi lyötiin Heikki Kuurne. Juhlallisen miekalla 
suoritetun ritariksi lyönnin teki liiton puheenjohtaja 
Erkki Honkala.

Kuvassa ritariksi lyöty Heikki Kuurne puheenjohtaja
Honkalan vieressä. Oikealla presidentti Tuomo 
Rajala ja keskellä heidän ladyt Heli ja Tarja.

Klubin jäsenistä Mikko Hentinen (kuvassa vasemmalla) 
ja Eero Kailanen on hyväksytty Melvin Jones -jäseneksi ja 
heille luovutettiin juhlassa jäsenkunnan laatat.



Muurame klubivierailulla Marskin majalla 14.9.2017

Kuvatunnelmia LC Muuramen Suomi 100 –hengessä ja marsalkka Mannerheimin 150 –vuotissyntymäpäivän 
kunniaksi tekemästä retkestä Marskin Majalle Lopelle

Kuvat: Martti Ronkainen
Olavi Rantalainen (viirin luovutus)

Marskin Majan isäntä Teuvo Zetterman
otti vastaan Majalle klubimme viirin. 
Isäntä (vas.), PDG Olavi Roivainen, 
presidentti & PDG Kyösti Mikkonen ja lion 
Martti Ronkainen.

Vierailijat kuuntelevat tarkkaavaisina Teuvo Zettermanin
Maja-esittelyä

Osallistujat yhteiskuvassa

Marskin Majan perinneruokajuhlapöytä

Lions kirkkopyhä Uuraisilla 28.1.2018



Lion SM-karaoke 2018 mestaruuskilpailut



Lion SM-sökö 2018 mestaruuskilpailut


