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Viettäkää unohtumaton hetki
lasi-igluissa tai revontulitalossa
Levillä Utsuvaarassa. 
Siellä voi myös 
pitää kokouksia
tai erilaisia 
tilaisuuksia.

Luisu Oy, Tauno Mäkelä, puh. 0500-665 000
tauno.makela@phpoint.fi , www.leviniglut.fi 

VAPAAEHTOISTYÖN elämyksellisyys  an-
taa pontta lähteä yhteisiin ponnistuk-
siin silloinkin, kun mehut on tiristetty 
kuiviin ansiotyössä ja yksityiselämän 
haasteissa.  Elämyksen saa, kun näkee 
omin silmin, että nyt meni apu oikeaan 
kohteeseen.  Mutta kantavia vaikut-
teita kannattaa hakea omaa klubia 
kauempaakin ja tavata leijonia erilai-
sissa yhteisissä tilaisuuksissa, mikäli 
mahdollista.
 
Metso-Leijonan teko on tarjonnut 
minulle henkilökohtaisesti uutta tietoa 
klubien kekseliäisyydestä ja luovuu-
desta esimerkiksi varainhankinnassa. 
Klubin jäsenten osaaminen ja ver-
kostot ovat laajoja. Joillakin tuntuu 
tekemisen rajana olevan vain taivas. 
Esimerkiksi lentävistä lautasista – LC 
Kuoreveden ajattomasta ja oman paik-
kakunnan erikoislaatuisuutta tukevasta 
ideasta – voi lukea enemmän sisäsi-
vuilta.

PARAS PALVELUIDEA, joka on noussut 
viime aikoina esiin, on minusta ehdot-
tomasti juhlapyhinä kauppojen hyllyil-
le vanhenevien, mutta vielä käyttökel-
poisten elintarvikkeiden toimittaminen 
tarvitseville. 

Tämän tyyppistä toimintaa on toki 
muillakin järjestöillä isoilla paikkakun-
nilla, eikä kenenkään tontille kannata 
tunkeutua. Mutta mitä pienemmästä  
kunnasta on kyse, sitä enemmän tarvet-
ta ja vähemmän ”kilpailua” leijonaklu-
beilla on tässä aktiviteetissa. 

Viime jouluna Joulumieli-palvelussa 
puuhasivat  G-piirissä ainakin Muura-
men, Pihtiputaan ja Viitasaaren leijonat.
 
KIITOKSEN TAKIA leijonaklubit eivät 
touhua. Omista tekemisistä kannattaa 
kuitenkin kertoa sopivassa yhteydessä 
julkisesti siksikin, että  se voi herättää 
mahdollisten uusien jäsenten tietoisuu-
den. Uskon, että melko harvalla lions-
klubien ulkopuolisella on oikea kuva 
siitä laajuudesta, millä työtä teemme.
Suomalaiset kulkevat sankoin joukoin 
jouluaattona hautausmailla ja huomi-
oivat sankarihaudan kynttilämeren.  
Mutta kukas ne kaikessa hiljaisuudessa 
sytyttääkään… seurakunta vai kuka. 

Kuka organisoi laskiaistapahtumia, 
palvelupäiviä, hoitaa autokyydityksiä, 
antaa taloudellista tukea koululaista-
pahtumille ja monelle muulle kohteelle, 
joita yksityisyyden suojan vuoksi ei voi 
mainita..

KLUBIEN TIEDOTTAMISESSA on suuria 
eroja. Vapaaehtoistoimijoiden ei tarvitse 
olla ammattimaisia toimittajia, mutta 
vähintäänkin kannattaa luoda mutkatto-
mat suhteet tiedotusvälineisiin. Juttu-
vinkkejä kannattaa antaa jatkuvasti eikä 
loukkaantua, jos esimerkiksi paikallis-
media ei aina voi niitä toteuttaa. Jotkut 
lehdet ottavat mielellään vastaan myös 
avustajajuttuja ja -valokuvia.

Tarvitsemme sekä paikallisella että val-
takunnan tasolla hyviä yhteiskuntasuh-
teita ja järjestön tuntemusta. Niistä on 
hyötyä, kun haetaan yhteistyökumppa-
neita palveluhankkeiden toteutukseen.

G-PIIRIN LEIJONILLE on avautumassa pit-
kästä aikaa ”suora linja” Suomen Lions-
liiton johtoon, kun liiton puheenjohta-
jaksi valittaneen kesällä 2015 nykyinen 
piirikuvernöörimme Jari Rytkönen, 
LC Uuraisten jäsen vuodesta 1998. 
Edellinen piirin edustaja liiton johdossa 
oli jyväskyläläinen Heikki Pamilo.

Pirjo Nyman
Metso-Leijonan päätomittaja
LC Viitasaari Karoliina
pirjo.nyman@lions.fi 

Elämykset iskevät kipinää

Suomen vuoden 2014 euroviisu-
edustaja Softengine on menestynyt 
aiemminkin kilpailuissa. Vuonna 
2012 se voitti Suomen Lions-liiton 
vuosittaisen Skeba-skaban, joka 
pidettiin Jyväskylän Lutakossa.

Lions-liitto järjestää vuosittain 
kaikille nuorille avoimen ja mak-
suttoman valtakunnallisen nuori-
sobändikilpailun.  Bändin keski-
ikä saa olla korkeintaan 18 vuotta 
ja vanhimmat jäsenet korkeintaan 
20-vuotiaita.
 Yhtenä tavoitteena on edistää 
nuorten harrastusta. Samalla voi-
daan vaikuttaa nuorison musiikki-
maun monipuolistamiseen ja tason 
nostamiseen.Kilpailussa jokainen 
osallistuja saa kehittävää palautet-
ta ja esiintymiskokemusta.

Softengine voitti 
Skeba-kisan 
Jyväskylässä
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Kansikuva:

Tervahautaa valvovat  LC Ää-
nekosken Risto Kalliomaa, LC 
Kannonkosken Mauri Heik-
kilä sekä Hannu Rautakoski. 
Kuva: Meri-Tuulia Mäkelä.

Tervanpoltosta lisää s.8–9.

Onnekas on se lionsklubi, joka onnistuu 
muutaman vuoden kuluttua houkuttelemaan 
riveihinsä leoissa menestyksekkäästi toimi-
neen Pamilon Sadun. Kuva: Pirjo Nyman

Mörkömaan rauha viehättää alueen asukkai-
ta. Kuva Lauri Salminen.

Turvassa tiellä on 
Lions-liiton uusi 
aktiviteetti yläkoulun 
mopoista kiinnostu-
neille 8. luokkalai-
sille.

Kansikuva:

Tervahautaa valvovat  LC Ää-
nekosken Risto Kalliomaa, LC 
Kannonkosken Mauri Heik-
kilä sekä Hannu Rautakoski. 
Kuva: Meri-Tuulia Mäkelä.

Tervanpoltosta lisää 
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PIIRIKUVERNÖÖRIN PUHEENVUORO

” Juhlikaa 
perheen ja ystävien 
kanssa ottamalla 
osaa Lionien 
maailman 
lounasviestiin 
4. huhtikuuta. 

K auden 2013–2014 
kansainvälinen 
teema on Seuraa 
Unelmaasi.

Yksin unelmoidessasi 
unelma on vain unelma. 
Unelma, joka unelmoi-
daan muiden kanssa, on 
todellisuutta.

Tämä edellä oleva 
John Lennonin totea-
mus on yksi syy siihen, 
että teemakseni valitsin 
Elinvoimaa yhteistyöl-
lä. Yksin kukaan ei saa 
kovin paljon aikaiseksi, 
yhdessä pystymme lähes 
mihin haluamme.
 Sanan elinvoimainen sy-
nonyymi on muun muas-
sa kukoistava, voimakas, 
terve ja viriili. Yhteistyö 
on työtä yhdessä Lions-
liiton, piirien, klubien, 
yksittäisten lioneiden, 
leojen, puolisoiden, 
ulkopuolisten tahojen, 
miesten, naisten, eri-
ikäisten kesken. Ennen 
kaikkea klubin jäsenten 
keskinäinen yhteistyö tuo 
meille kuuluvaa yhteen-
kuuluvaisuuden tunnetta. 

PIIRILLÄMME EI OLE  kirjoitettua 
piiristrategiaa. Kuvernöörikauteni 
koulutusvaiheessa asetin yhdeksi 
kauden päätavoitteekseni kirjoi-
tetun piiristrategian luomisen yh-
teistyössä piirihallituksen jäsenten 
sekä toimikuntien ja työryhmien 
puheenjohtajien kanssa.

Tässä tavoitteessa tullaan kau-
den aikana pääsemään vaiheeseen, 
josta seuraavilla kausilla voidaan 
jatkaa. Piirin strategian ylläpitä-
misestä ja päivittämisestä tulee 
jatkossa vastaamaan jatkossa 1. 
varapiirikuvernööri.

Piirin strategiatyökirja tulee 
sisältämään piirin toiminta-aja-
tuksen ja mission (miksi G-piiri 
on olemassa), piirin perusarvot 
(mikä meille on tärkeää), nykyti-
la-analyysin (vahvuudet, heik-
koudet, mahdollisuudet, uhat ja 
johtopäätökset), pelikentän (piirin 
toiminta-alue), vision ja päämää-
rän (mihin haluamme päästä), 
menestyskonseptin (toimintatavat, 
jotka johtavat kuvattuun tulevai-
suuteen), kriittiset perustekijät, 
fokus ja painopistealueet sekä 
käytännön strategian toteutus-
hankkeet.

JÄSENMÄÄRÄMME ON laskenut 
alle 25 000. Tämä rajapyykki on 
merkittävä, koska jos olemme 
useamman vuoden alla rajan, 

suomen kieli menettää virallisen 
kielen aseman. Tämän johdosta 
yksi Lions-liiton puheenjohtajan 
asettamista tavoitteista kuluvalle 
kaudelle on uusien klubien perus-
taminen, jäsenmäärän kasvatus ja 
ennen kaikkea naisten prosentu-
aalisen osuuden kasvatus muuten 
kuin miesjäsenten eroamisen 
kautta. Olen kuitenkin koko 
kauden painottanut, että emme 
missään tilanteessa saa unohtaa 
klubin olemassa olevia jäseniä.

Klubin uusilla jäsenillä 
laajentamisen lisäksi klubien 
on tärkeää kiinnittää huomiota 
omaan toimintaansa. Onko se 
riittävän mielekästä, jotta olemas-
sa olevat jäsenet viihtyvät. Tähän 
ei kukaan klubin ulkopuolinen 
voi antaa vastausta, kaikki on 
lähdettävä klubista itsestään. 

Toki voidaan aina palkata kon-
sultti, jonka työn lopputuloksena 
saattaa olla suuret kustannukset 
eikä mitään konkreettista.

Jokaisesta klubissa on yhtä 
monta konsulttia kuin siinä on 
jäseniä ja kaiken lisäksi he ovat 
ilmaisia.Klubin kannattaa vaka-
vissaan pohtia naisten mukaan ot-
tamista oman klubinsa jäseniksi.

KLUBIPRESIDENTIT OVAT saaneet 
kansainväliseltä presidentiltä 
Barry Palmerilta viestin, jossa 
kannustetaan klubeja järjes-
tämään Perheiden ja ystävien 

kuukausihuhtikuussa. Se antaa 
lioneille mahdollisuuden kertoa 
klubistaan, palvelusta ja siitä 
mitä he tekevät auttaakseen muita 
ihmisiä paikkakunnalla. 

Kukaan ei ole tärkeämpi kuin 
perhe ja ystävät, mutta monet 
meidän läheisistämme eivät tiedä 
miten tärkeää työtä me teemme 
lioneina.
   Perheiden ja ystävien kuukausi 
on mahdollisuus oppia, palvella 
ja juhlia klubinne kanssa. Nyt on 
aika näyttää perheille ja ystävil-
le miten paljon he merkitsevät 
teille ja miten paljon Lions-klubit 
merkitsevät paikkakunnalle. Nyt 
on aika näyttää miten ylpeitä 
olette jäsenyydestä – te päätätte 

miten esittelette klubinne 
perheille ja ystäville!

JUHLIKAA PERHEEN  ja ystä-
vien kanssa ottamalla osaa 
Lionien maailman lou-
nasviestiin 4. huhtikuuta. 
Lionien maailman lounas-
viesti on 24 tuntia kestävä 
kansainvälinen tapahtuma, 
joka tuo yhteen lionien 
perheitä ja ystäviä sekä 
paikkakuntien tasolla että 
koko maailmassa. Älkää 
jättäkö tätä erityistä päivää 
väliin!
Tarkemmat tiedot ja ohjeet 
tapahtumasta on toimitettu 
helmikuun piirikuvernöörin 
kuukausitiedotteessa.

LIONS-TOIMINTA on vapaa-
ehtoinen harrastemahdolli-
suus, mutta jäsenenä myös 
kunniavelvollisuus pal-
vella Lions säännöstöjen 
mukaan. Pysähtykäämme 
joskus kuukausitapaami-
sissamme miettimään, mitä 
teemme ja teemmekö sen 
oikein.

Tehkää klubin tyytyväi-
syyskysely, jossa klubin 

jäsenet voivat vapaasti kertoa 
ajatuksiaan kuukausitapaamisista 
(vain loka- ja huhtikuussa meillä 
ovat viralliset kokoukset), jäse-
nyydestä, klubin aktiviteeteista ja 
onko mukavaa olla lion.

 Olemmeko kiinnostuneet tule-
maan kerran kuukaudessa koko-
ukseen vai tulisimmeko mieluim-
min toteamaan, että hallitus on 
tehnyt päätökset toimintasuunni-
telman ja talousarvion puitteissa.
Tämän jälkeen voisimme kuulla 
mielenkiintoisen esitelmän tai 
alustuksen, jonka jälkeen keskus-
telisimme aiheesta.

Tämän jätän jokaisen itse mie-
tittäväksi.

ESITÄN KIITOKSET omasta ja 
puolisoni Tarun puolesta kaikille 
piirimme klubeille tähän asti ku-
luneesta kaudesta. Samoin esitän 
erittäin suuret kiitokset saamas-
tamme lämpimästä vastaanotosta 
klubivierailujen yhteydessä.

Valmistautukaa tulevaan kau-
teen 2014–2015 muun muassa 
runsaalla osallistumisella piiriko-
koukseen ja samassa yhteydessä 
pidettäviin koulutuksiin Muura-
messa 26.4.2014.
Palvelevin terveisin

Jari ja Taru Rytkönen
LC Uurainen

Elinvoimaa yhteistyöllä

Palmerit ja Rytköset Hampurissa kesällä 2013.
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arva asettaa tavoitteekseen 
Lions-liiton puheenjoh-
tajuutta, kun saa kutsun 
klubiin. Jari Rytkönen ei 

ikinä uskonut toimivansa piiriku-
vernöörin asemassa saati Suomen 
leijonien johdossa, kun LC Uurai-
nen pyysi hänet jäseneksi vuonna 
1998. Silloin oli tärkeää vain pääs-
tä sisään uudelle asuinpaikkakun-
nalle ja tutustua ihmisiin. Ehkä 
juuri sosiaalisuus ja seuramiehen 
luonne on antanut hänelle nosteta 
lions-tehtävissäkin.

Kuluvana keväänä ei ollut ol-
lut muita hakijoita Lions-liiton 
varapuheenjohtajaksi, joten mitä 
todennäköisimmin Jari ja Taru 
Rytkönen ovat Lions-liiton pu-
heenjohtajapari vuonna 2015.

Jarille liittotason käytännöt  ovat 
tuttuja ennestään, koska hän toimi 
v. 2007–2010 Lions-liiton nuoriso-
vaihdon- ja laajemmin nuorisotyön 
toimialajohtajana.

Kokeneita leijonia

– Olemme ehkä siitä poikkeava 
piirikuvernööripari, että tiesimme 
monia enemmän, mihin lähdimme.

Puolisolta tarvitaan DG-vuonna  
aina myötämielisyyttä. Jarin ja Ta-
run tapauksessa suorastaan autta-
vaa kättä, koska Jari aloitti kauden 
riennot jalka kipsissä, lonkkaleik-

kauksen jälkeen.
Tarun leijonan ura on itse asiassa 

pidempi kuin Jarin. Hänen on kas-
vanut leijonaperheessä ja kuulunut 
Leo Club Jyväskylä/Lohikoskeen.

Leijona hänestä tuli kolmisen 
kuukautta sitten LC Uurainen yh-
teisklubiin. Siihen kuuluu 24 mies-
tä ja kuusi naista.

– Nyt on aikaa lionstyöhön, kun 
minulla eläkepäivät jo kolkuttele-
vat, toteaa Jari.

He myivät atk-alan yrityksensä 
pois v. 2009, mutta molemmat ovat 
tehneet siinä töitä näihin päiviin. 
Nyt yrityksen taru on lopussa. Taru 
aikoo etsiytyä taloushallinnon kou-
lutukseen.

Jari teki hyvän harjoittelijava-
linnan Jyväskylässä toimivassa 
atk-ohjelmistoyrityksessä vuonna 
1987. Esimies Jarilla  ja 14 vuotta 
nuoremmalla  harjoittelija Tarulla 
synkkasi hyvin yhteen työaikana. 
Pikkuhiljaa he huomasivat kiinnos-
tustensa olevan samanlaiset yksi-
tyiselämässäkin.
– Jari on hirveen hyvä seuramies. 
Työn puitteissa on istuttu autossa 
pitkiä matkoja ja puhuttu asioita 
halki, kuvailee Taru.
Taru suunnittelee hommat kaksi 
viikkoa aiemmin ja tekee ne val-
miksi viikon etuajassa. Jari jättää 
enemmän kaiken viime tippaan.

Kahden pojan vanhemmat ovat 

olleet nyt yhdessä 20 vuotta. Per-
heeseen kuuluu vielä kolme poikaa  
ja yksi pojanpoika Jarin aiemmasta 
liitosta.

Rytköset rakensivat vuonna 1995 
talon Uuraisille keskelle korpea. 
Sieltä on kuljettu töissä samalla 
työnantajalla Jyväskylässä ja kul-
jetettu poikia Jyvässeudun Kiekon 
jääkiekkoharjoituksiin.

Ei ole tarvinnut luopua mistään

– Me emme ole luopuneet mistään 
piirikuvernöörivuonna, mutta nuo-
rin poika on menettänyt kiekkokus-
kin silloin, kun olemme molemmat 
reissussa. Olen tosin lähtenyt klu-
bivierailuille Jarin mukaan vain 
silloin, kun on ollut tiedossa, että 
puolisoita osallistuu, kertoo Taru.

Kauden aikana molemmat ovat 
nauttineet eniten juuri ihmisten 
kohtaamisesta klubivierailuilla.

Vaikka lionstoiminta on selke-
ästi pääharrastus ja juniorikiekko 
on edelleen mukana, Rytköset eh-
tivät hoitaa omakotitalonsa pihaa 
ja hankkia polttopuita. Taru toimii 
Martoissa, Jari mielellään keilaa ja 
ajaa cartingia klubin jäsenten kans-
sa sekä pelailee biljardia silloin, 
kun siihen on mahdollisuus.

Pirjo Nyman

Tässä on tuleva Lions-liiton johtopari
Jari ja Taru Rytkösen yhteinen tie vie Suomen Lions-liiton korkeimmalle huipulle.

 – Tästä kuvasta pojat sanovat, että noloo, 
Taru ja Jari  veikkaavat.

PIIRIKUVERNÖÖRIPARI 2013-2014, JARI JA TARU RYTKÖNEN
MILLAINEN TARU?

Jyväskylästä kotoisin, 
48-vuotias hotelli- ja ravintola-
alan esimies, datanomi, ent. 
yrittäjä
ERIKOINEN TAITO: 
Laittaa hyvää ruokaa, kanaakin 
niin, että jopa Jari tykkää.
OUTO PIIRRE:
Solmii kengännauhat kuin 
pikkulapsi.
VIIMEISIN LUETTU KIRJA:
Hemming Mankell: Haudattu.

MILLAINEN JARI?

Eurasta kotoisin, 
61-vuotias opistotasoinen atk-
suunnittelija, ent. yrittäjä
ERIKOINEN TAITO: 
Hyvät unenlahjat.
OUTO PIIRRE: Tarkistaa 
illalla joka oven, että varmasti 
lukossa.
VIIMEISIN LUETTU KIRJA:
Terho Puustinen & Mika Mäke-
läinen: Taivas + Helvetti.
MOTTO: ”Jos jonkun pitää olla 
valmiina torstaina, sen ehtii 
tehdä keskiviikkoiltana.”
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LC Muurame toivottaa 107 G-piirin klubit terve -
tulleiksi Muuramen Kultturikeskuksessa 26.4.2014 
pidet tävään vuosikokoukseen. Kokous alkaa klo 15.00 
ja on järjestyksessä 49. Kokous on sääntömuutos-
kokous.
   Virkailijoiden koulutukset ovat aamupäivällä, 
alkaen klo 10.00
   Koulutettavat virkailijat klubeissa: presidentit, 
vara presidentit, sihteerit, rahastonhoitajat, jäsen- ja 
laajennusjohtaja, nuorisovaihtojohtajat, internet-
yhteyshenkilöt, alueenpuheenjohtajat, lohkon-
puheen johtajat, uudet jäsenet ja puoliso koulutus ja 
Lions-Quest.
   Puoliso-ohjelmassa paneudumme kulttuurin puo-
lelle. Aamupäivällä tutustumme Ritva-Sofia Linnun 
rakukeramiikkataiteeseen. Iltapaivällä, me nemme 
Kivitas kuun. Siellä on myös puoliso kouluttajan 
puheen vuoro. Puolisoille tiedoksi, 
että sieltä  löytyy lajissaan iso, 
ainutlaatuinen sauna.
  Iltajuhla on Riihivuoren Riihikelossa.

Ilmoittautumiset  
12.4.2014 mennesä. 
Ohjeet ja muu kokousinformatio
löytyvät piirikokoussivustolta 
www.lions.fi/district107-g/Muurame/piirikokous 

Kutsu piirikokoukseen
– Hyvän Kasvun Paikka

 Alkufanfaari Mikko Ruuska
 Liput saapuvat
 Leijonahenki Anssi Hautanen säestys
 Juhlahartaus Simo Lampela
  lääninrovasti
 Seppelepartio 
 sankarihaudoille Muuratpartio

 Tervehdyssanat Arto Rajala presidentti
 Musiikkiesitys Elias Nyman viulu
  Andras Szabò säestys
 Piirintervehdys Jari Rytkönen, DG
 Leo-tervehdys Maija Koikkalainen , LEO
 Kunnantervehdys Ari Ranta-aho
  kunnanjohtaja
 Musiikkiesitys Elias Nyman ja
  Andras Szabò                             
 Juhlapuhe Maarit Kuikka
  SLL:n pääsihteeri
 Keski-Suomen 
 Kotiseutulaulu Anssi Hautanen säestys

 Cocktail 
 Musiikkiesitys Lystikkäät 
  johtajana Panu Skyttä
 Tervehdyssanat Olavi Roivainen, PDG
   järestelyt.pj.
 Juhlaillallinen
 Puhe Maarit Kuikka
  SLL:n pääsihteeri
 DG-elektiparin ja 
 VDG-parin esittely Jari Rytkönen, DG
 Tanssit Tiina Ruuska ja Rosette

Kuljetus Jyväskylästä ilmoittumisten mukaan 
hotelli Aleksandran edestä klo 18.30 ja paluu 
juhlan jälkeen. Olemme varanneet vieraillemme 
majoitus mahdollisuuden myös Riihivuoresta.
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Kulttuurikeskus

Maarit Kuikka

Piirin vuosikokous 
Muuramessa 
26.4.2014
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Muuramen kunta toivottaa Lions Clubien jäsenet 
tervetulleiksi kokoustamaan Muurameen Keski-Suo-
men koulutetuimpaan ja nuoreikkaampaan kuntaan. 
Se tunnetaan aktiivisesta elinkeinopolitiikasta ja 
yhteistyöstä yrittäjien kanssa. Olemme pieni, mutta 
ketterästi ja tehokkaasti toimiva kunta. 
   Kokouspaikkanne Muuramesali sijaitsee Kulttuuri-
keskuksessa, joka on valmistunut 1990. Siellä toimi-
vat myös Nisulanmäen yläkoulu ja Muuramen lukio, 
naapurisa ovat Mäkelänmäen koulu ja uimahalli. Toi-
mivat kyläkoulut Isolahti, Kinkomaa ja Niittyaho.

•	 Perustettu	1921,	nimi	saatu	muurainmarjasta
•		 Asukkaita	yli	9500	(väkiluku kasvaa vuosittain 100–150)

•		 Veroprosentti	19,50
•		 Tunnettuja	yriryksiä:	

Harvia, Riihivuori,Muurame Golf, Oy SKF ab, 
John Crane Safematic Oy, Kytola Instruments 
Oy, Nokka-yhtiöt, HK Instruments, SerimediaOy, 
Muuramen Kauppakeskus ja Liikekeskus, joissa 
on useita yritysten ryhmittymiä. 

•	 Muuramessa	on	500	yritystä,	jotka	jo	yksistään	
	 työllistävät	noin	1500	henkilöä.

Muurame-henki
Muurame-henki on määritelty mm. kunnan päätök-
senteossa- erilaisten ja eri lähtökohdista ajattelevien 
ihmisten kyvyksi tuoda ensin esille oma näkökul-
mansa, kuunnella toisia, tehdä päätös ja seistä sitten 
lujasti yhteisen päätöksen takana.
   Niinpä kunnan arvoihin kuuluvat mm.luotettava, 
yhteistyöhakuinen, innovatiivisesti toimiva, luova ja 
ennakkoluuloton ajattelu.
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Kotirintaman Muistomerkin on suunnitellut Taru 
Jääskeläinen. Sen on toteuttanut LC Muurame.  
Paljas	tusjuhla	 oli	 10.9.2006.	 Puheen	 tilaisuudessa	
piti Lion Mikko Lintula. Häneltä voi myös tilata 
pienoismalleja	puh.	050	5260507

Muuramen	kirkko	on	valmistunut	1929.	Se	on	Alvar	
Aallon	ensimmäinen	kirkkorakennnus.	Se	perustuu	
italialaiseen	 Campanile-tyyliin.	 Arkki	tehtoonisesti	
edustaa siirtymävaihetta klassismista funktio-
naaliseen.	 Alttaritaulu	 on	 William	 Lönnbergin	
1929	maalaama.	Kirkkotekstiilit	Terttu	Hassilta.	
Urut	on	hankittu	Kangasalan	Urkutehtaalta1944.
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Kulttuurikeskus

Tervetuloa 
Leijonat  
Muurameen!
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LEIJONAPERSOONA

Leijonat ovat tehneet ansiokasta palvelutyötä 
Suomessa ja täällä Keski-Suomessakin jo run-
saat 60 vuotta. Kukin klubi on omista lähtökoh-
distaan sisäistänyt leijonien arvomaailman ja 
etsinyt ja löytänyt kotiseudultaan palvelukohtei-
ta pääsääntöisesti nuorten ja vanhusten parissa. 
Eri aikoina ovat painottuneet eri kohderyhmät 
eikä myöskään yhteisiä valtakunnallisia eikä 
kansainvälisiä aktiviteettejä ja keräyksiä ole 
laiminlyöty.

PARIN VIIME vuosikymmenen aikana haasteem-
me ovat muuttuneet eivätkä toki vähentyneet, 
kun eriarvoisuus on monella eri tavalla lisään-
tynyt. Kansainvälinen ja kansallinen talouden 
uusjako on kasvattanut tuloeroja sekä Suomessa 
että Euroopassa laajemminkin. Uusia ja yllät-
täviäkin palvelukohteita on tullut myös meille 
leijonille.

OLEMME SAANEET miettiä toimintastrategiaamme 
ja visiotamme uusiksi, jotta voimme vastata pai-
kallisiin haasteisiin ajan vaatimusten mukaan. 
Klubeja on jo vuosien ajan innostettu mietti-
mään ja ajantasaistamaan toimintaansa. Monet 
ovat myös ryhtyneet toimiin. Tällä toimintakau-
della myös piirihallitus on etsinyt elinvoimaa 
leijonatoimintaamme rakentaen yhteistyöllä 
uutta näkemystä leijonaunelmaksi kansainväli-
sen teemamme mukaan.
Tänään leijonatyö kohdistuu yhä selkeämmin 
nuoriin, joissa on tulevaisuutemme ja myös lei-
jonatyön tulevat tekijät. Yhdessä nuorten kanssa 
ideoiden ja palvelukohteita etsien saamme 
kenties myös heidät innostumaan tavoitteistam-
me ja toivoaksemme he innostavat näin myös 
vanhempiaan mukaan leijonaperheeseemme 
aktiivitoimijoiksi.

HAASTEEMMEHAN ON joukkojemme ikääntymi-
nen. Enää ei riitä ”tarttis´ tehdä jotain” -mei-
ninki, vaan klubien on pakko tavalla tai toisella 
löytää nuoria jäseniä palvelutyötään ideoimaan 
ja toteuttamaan. Muuten, kuten tiedämme, toiset 
toimijat hoitavat tärkeät tehtävämme omista 
lähtökohdistaan ja omin arvoin. Ja mitäköhän 
siitä sitten seuraisi.

Leijonahengessä elinvoimaa yhteistyöllä

Tuomo Kilpinen
LC Muurame

Leijonien
palvelutyö
ajanhermolle

 

li 40 kuutiota tervaksia. Yli tuhat tuntia 
talkootyötä. Yli 800 litraa tervaa.
Siinä tiivistetysti LC Kannonkosken 
viimeisin suurponnistus, tervanpoltto 

Piispalassa.
Piispalan rantatörmässä oleva tervahauta 

sytytettiin perinteisin menoin kesällä 2013 
lauantaina 6. heinäkuuta. Sytytystä seurasi 
monisatapäinen yleisöjoukko.

Sytytystilaisuudessa klubin tervamestari 
Pentti Rautasalo julistettiin Kannonkosken 
vuoden tervaskannoksi.

”Antaa juosta männyn pinnan, hongan 
roson rollottoa”, loitsuivat tervapukuihin 
sonnustautuneet leijonat ja kiersivät hautaa 
myötä- ja vastapäivään, lady Aino Erkki-
län komentojen mukaan. Lehvillä ripsumalla 
ajettiin pahat henget muille maille. Mauri 
Erkkilän kirveen heitto yli haudan toi lopul-
lisen siunauksen alkavalle polttourakalle.

Ennen sytytystä oli kuitenkin tapahtunut 
paljon asioita. Tervaskannot nostettiin maas-
ta pääosin jo vuonna 2011. Metsäkuljetus 
Vesterisen kalustolla kannot siirrettiin met-
sästä Piispalan tervahaudan läheisyyteen.

Kirvestyönä LC Kannonkosken leijonat 
pilkkoivat tervakset syksyllä 2012 ja keväällä 

2013. Pilkkeitä tehtiin arviolta reilut 40 kuu-
tiota. Pilkkomistalkoissa leijonat ahersivat 
noin 600 tuntia.

Vaikka pilkkeitä jälleen kerran näytti ole-
van valtavasti, tervahautaan tiukkaan ladot-
tuina ne hupenivat yllättävän pieneen tilaan.

Sytytettiin ja tukahdutettiin

Tervahauta sytytettiin reunoilta tasaiseen 
roihuun. Sen jälkeen liekit tukahdutettiin tur-
peilla.

Menneen kesän turpeet nosti omasta pel-
lostaan traktorin rehuleikkurilla leijonaveli 
Jouko Ruuska. Hän myös kuljetti turpeet 
haudan viereen.

Sytytyksestä alkoi ympärivuorokautinen 
päivystys. Vähintään kahden henkilön voi-
min hautaa vahdittiin yötä päivää, kuuden tai 
neljän tunnin vuoroissa. Ladyt huolehtivat, 
että polttajilla oli ruokaa ja juomaa riittävästi.

Sade ei polttoa haitannut. Tuulen varalta 
viritettiin pressuja, jotta hauta ei palaisi tois-
puoleiseksi.

Kolmen vuorokauden kuluttua sytytykses-
tä tervaa alkoi tulla. Ensin tulee vesipitoista 
tervakusta, sillekin löytyy käyttöä.

Yli tuhannen 
tunnin
tervatalkoot

Y

LC Kannonkosken 
Erkki Vainiomaa tarpoo
savun seassa.
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Paloi koko viikon 

Tervahauta paloi lähes tarkalleen viikon. Ute-
liaita vierailijoita kävi haudalla tasaisena vir-
tana.

Tervamestari Rautasalon mielestä ihmisten 
suhtautuminen tervaan ja sen valmistukseen 
on nyt myönteisempää kuin esimerkiksi kym-
menen vuotta sitten. Johtuneeko siitä, että EU 
aikoi kieltää tervan?

Rautasalon suvusta tervamiehet eivät lopu, 
perinne jatkuu. Pentin lisäksi poltossa ahersi-
vat poika Hannu, pojanpoika Tommi ja po-
janpojanpoika Jere.

Kaikki haudasta saatu terva olisi mennyt 
yhdelle ostajalle, mutta klubi halusi myydä 
luonnontuotteen lähialueen ihmisille pienissä 
erissä.

– Noin kymmenen litran astioissa myy-
tyä tervaa ostajat aikoivat käyttää venei-
siin, liitereihin ja muihin piharakennuksiin. 
Joku hankki tervaa kaiken varalta, klubin 
presidentti Reijo Kinnunen muistelee.

Vain sata litraa myymättä

Viime kesän tervalla oli ennätyksellinen ky-
syntä. Kinnusen mukaan yli 700 tervalitraa 
on jo myyty. Noin sata litraa on vielä jäljellä.

–Tervanpoltolla on LC Kannonkoskelle 
ratkaiseva tulovaikutus. Tervarahoista riittää 
jaettavaa monille tahoille, klubipresidentti 
sanoo. 

Hän yllättyi, kuinka sitoutuneita veljet ja 
ladyt olivat tervaurakkaan. Pilkkomiseen, 
ladontaan ja polttoon osallistui myös klubin 
ulkopuolisia ihmisiä, he halusivat omin ais-
tein kokea, miten tervaa syntyy perinteisin 
menetelmin.

LC Kannonkoski miettii jo seuraavaa ter-
vanpolttoa, vaikka tervaskantojen saanti 
vaikeutuu kaiken aikaa. Kun Kannonkosken 
leijonat seuraavan kerran sytyttävät tervahau-
dan, se on klubin historiassa kymmenes kerta.
Reijo Vesterinen
 

LC Kannonkosken
ladyt muonittivat 
tervanpolttajat ja 
tervahautavieraat. 
Kanttiinivuorossa 
Eeva Kinnunen, Riitta 
Haapajoki, Oili Peltola, 
Aino Erkkilä ja Tiina 
Konttinen.

Rautasalon suvussa
on tervanpolttajia
neljässä polvessa. 
Eturivissä vasemmalta 
Jere, Raija ja Pentti.
Takana Tommi ja Hannu.

Pilkkeitä tehtiin arviolta 
reilut 40 kuutiota, mutta 
hautaan ladottuna ne 
hupenivat yllättävän 
pieneen tilaan.
Kuvat: Meri-Tuulia 
Mäkelä
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LEIJONAT TÖISSÄ
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Pistä laiska rahasi ruotuun.
Tuntuuko sinusta, että vaivalla ansaitsemasi rahat vain loikoilevat lais-
koina tilisi lämmössä? Älä huoli, sillä SiSu auttaa sinua pistämään rahasi 
ruotuun. 

Tule juttelemaan, miten voisit säästää paremmin ja saada rahoistasi 
enemmän irti. Tehdään sinulle oma SiSu – sinun suunnitelmasi 
säästämiseen. Tutustu tarkemmin osoitteessa nordea.fi /sisu

Teemme sen mahdolliseksi

opeasompakisat ovat 12–15 
-vuotiaiden nuorten SM-
hiihtokilpailut. Kisa tuli 
Suomen Hiihtoliiton ohjel-

maan mukaan Helsingin Sanomien 
järjestämän hiihto- ja mäkipäivän 
jälkeen v. 1972 Alavudella. 

Tuolloin tyttöjen 14-v sarjan 
voitti Anne Piispanen Kinnulas-
ta ja poikien saman sarjan voitti 
muuan Harri Kirvesniemi. Olet 
ehkä kuullut nimen joskus?

Hopeasompa-nimellä loppu-
kilpailu hiihdettiin ensimmäisen 
kerran seuraavana vuonna 1973 ja 
vuosittain sen jälkeen yli 40 ker-
taa.

Äänekoskella  järjestelyvastuu
viime keväänä

Äänekoski sai kisat järjestettäväk-
seen 2.–3. maaliskuuta 2013 lyhy-
ellä varoitusajalla, mutta kaupunki 
sekä paikallinen urheiluseura Hui-
ma ottivat haasteen vastaan. Erit-
täin suuri takaisku järjestäjille tuli 
pari viikkoa ennen toissa joulua.
 Tuhopolttaja iski ja poltti maan 
tasalle vain vuotta aikaisemmin 
valmistuneen kahvio-kuuluttamo-
rakennuksen ajanottolaitteineen. 
Tämä ei lannistanut järjestäjiä, 
vaan palanut rakennus korvattiin 

siirtoparakeilla ja toimeen tartuttiin 
entistä lujemmin.

Huima oli pyytänyt leijonia 
apuun parkkipaikkojen liikenteen 
ohjaukseen. Lohkon puheenjohtaja 
Timo Hiltunen LC Äänekoskesta 
toimi ansiokkaasti yhteyshenkilönä 
leijonien ja järjestäjien välillä.
 Talkoolaisia löytyi kaikista kol-
mesta keskustan klubista: LC Ää-
nekoski, Helmi ja Kotakennäs. 
Timo jakoi ohjausvuorot perjan-
taista sunnuntaihin parillekymme-
nelle osallistuvalle leijonalle, joille 

kertyi yhteensä kymmeniä talkoo-
tunteja.

Hopeasompa ei todellakaan 
ole mikään lasten leikkikisa, sillä 
osallistuvia urheiluseuroja oli rei-
lut pari sataa ja kilpailijoitakin yli 
900 ympäri Suomen. Perjantaina 
harjoiteltiin, lauantaina kilpailtiin 
yksilöhiihdot vapaalla tyylillä ja 
sunnuntaina viestit perinteisellä.

Vauhtia todella riitti kilpailijoilla, 
ei voinut muuta kuin ihaillen katsoa 
suksien lentoa. Valitettavasti tällä 
kertaa ei tullut yhtään mestaruutta 

tai edes mitalia Keski-Suomeen, 
vaan parhaaksi jäi tyttöjen viestin 
N14-sarjan 6. sija Jyväskylään. 
Isäntäseurasta paras sivakoija löy-
tyi sijalta 18 poikien M15-sarjasta.
 Tämä oli erittäin mukava aktivi-
teetti ja saimme paljon kiitosta su-
juvasta liikenteen järjestelystä. Sa-
malla teimme kaivattua yhteistyötä 
muiden järjestöjen ja kaupungin 
kanssa. Lisäksi tuli lionstoiminta 
tunnetuksi, esiinnyimmehän leijo-
naliiveissä.
Pirkko Kokkonen

Leijonat junailivat Hopeasompa-
kisan pysäköintiliikenteen

14-vuotiaiden tyttöjen viestin palkintojen jako. 6. sijalle ylsi Huhtasuon kisan joukkue Jyväskylästä.
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ivät arvanneet LC Karstu-
lan veljet, mihin rukkasensa 
iskivät, kun ryhtyivät ka-
saamaan hirsiä Pääjärven-

mäelle, sinne Riuttasalmen sillan 
toiselle puolelle. Kirkkovuorelle 
nousi parikymmentä metriä korkea 
näkötorni. Kun rakennustarvikkei-
ta siivottiin pois, syntyivät laavu ja 
luontokirkko.

Kirkkovuoren luontomatkailu-
alueella käy vuosittain noin 10 000 
vierasta. Vieraskirjasta löytyy joka 
vuosi noin 25 eri kansallisuutta.

Vieraiden kirjo käy koko ajan 
värikkäämmäksi. Alueella on ha-
vaittu myös mörköjä.

Oikeata luontoa, ei muovimaailmaa

Puuhamaavirityksiä on pitkin poi-
kin maata, mutta Kirkkovuorelle ei 
rahdata erillistä muovimaailmaa. 
LC Karstulan Mörkömaa-hanke 
haluaa tuoda esiin Kirkkovuoren 
upean luonnon.

–Luonnonläheisyys on ehdotto-
masti erottava tekijä. Lähdemme 
kehittämään erottuvaa ja kestävää 
konseptia, ei huvipuistomaista, 
kertoo hankkeen päämörkö Niina 
Puistovirta.

–Luonto on lähtökohta, kuten 
mörkötarinassa. Ekologiset asiat 
tulevat monin tavoin esille. Halu-
amme tehdä suomalaisesta luon-
nosta kiinnostava asian, jotta se 
houkuttelisi pois tietokoneen luota 

edes hetkeksi.
–Mörkömaa on herättänyt paljon 

mielenkiintoa. Tämä on hauska juttu.
Hanke on lähtenyt vauhdilla liik-

keelle. Mörköhahmot on löydetty 
ja brändiä on rakennettu erilaisten 
tapahtumien kautta. Vasta lansee-
rattiin pelisuunnittelukilpailu peli-
osuuskunta Expan kanssa.

– Samalla on tärkeää löytää sel-
lainen kokonaisuus, joka on oi-
keasti kannattava ja tuo koko ky-
lälle vetovoimaa, niin paikallisesti 
kuin alueellisesti. Seudulla hyvin 
erityyppisiä matkailupaikkoja, kun 
Piispala Kannonkoskella ja Han-
nunkivi Kivijärvellä. Toivottavasti 
Mörkömaa osaltaan voi tukea seu-
dun matkailua, arvioi Puistovirta.

Suomessa on omia erityispiirtei-
tä. Hiljaisuus, rauhallisuus, ei tar-
vitse koko ajan turruttaa jokaista 
aistiaan. Tilaa myös rauhalliselle ja 
omaehtoiselle tekemiselle. 

Lions-aatteen mukaisesti koh-
deryhmänä on jo alunperin olleet 
lapset, mutta nyt mukaan on otetu 
myös senioriryhmät ja muut. 

– Emme keskity pelkästään yh-
teen kohderyhmään, luonnosta voi-
vat nauttia monenikäiset.

Mörkömaan polku näkötornille 
lähtee näkötornin tutulta polulta. 
Jylhien jääkautisten kallioiden vie-
restä kulkevalle polulle kannattaa 
poiketa. Eikä huolta, tavatut möröt 
ovat olleet kovin ystävällisiä.
Ilkka Salonen

Kirkkovuori 
kiinnostaa 
mörköjäkin

Mörkömaassa kannattaa liikkua tarkkaavaisesti, koskaan ei tiedä, kuka tarkkailee ja ketä. Kuva: Lauri Salminen.

Kirkkovuoren näkötornista aukeaa komeat näkymät keskisuomalaiseen maise-
maan. Kuva: Lauri Salminen.

Päämörkö Niina Puistovirta korostaa luonnon roolia Mörkömaan kehittämisessä. 
Kuva: Ilkka Salonen

E
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Satu Pamilo on kiinnostunut kansainvälisyydestä ja on liikkunut sujuvas-
ti leopiireissä ulkomailla.

len ollut Leo-järjestössä 
mukana 14 vuotta ja elä-
nyt vanhempieni mukana 
Lions-maailmassa toiset 

14 vuotta sitä ennen. Voinkin 
sanoa Lions-maailman osaltaan 
kasvattaneen minut, jonka vuok-
si koen Leot harrastuksen sijaan 
elämäntapana.

TOKI VUODET ovat näyttäneet 
minulle ne rumemmatkin puolet. 
Tärkeintä on ollut kuitenkin 
sama kuin oikeanlaisessa kump-
panuudessa muutenkin: vaaka-
kupissa ovat ylitsevuotaneet ne 
positiiviset puolet.

Järjestön merkitys minulle on 
muuttunut ajan saatossa ja se 
on juuri se syy, mikä on saanut 
minut pysymään mukana alusta 
tähän hetkeen saakka. Se on 
tarjonnut matkan varrella sekä 

tarpeeksi haasteita että tarpeeksi 
luottoa ja tukea niiden tavoitte-
luun. 

Koko 14 vuoden yhteiselon 
aikana olen kokenut mahdolli-
suuteni olevan rajattomat, sillä 
nuoresta iästäni huolimatta mi-
nua ei koskaan ole aliarvioitu. Ja 
uusia mahdollisuuksia on tullut 
nurkan takaa vastaan silloinkin, 
kun olen jo luullut kokeneeni 
kaiken.

 
HAMPURISSA Lions International 
Conventionissa saamani vuoden 
kansainvälinen leo –palkinto oli 
todellinen yllätys. Suurin palkin-
to, joka koko Leo-järjestössä voi 
saavuttaa.
 En koskaan ole ollut palkinto-
jen kärkkyjä, ehkä juuri näh-
dessäni Leo-järjestön elämän-
tapana. Eihän sitä oikeassakaan 

elämässä tule aina palkituksi 
oikeista valinnoista. 

On upeaa, että isossa Lions-
maailmassa vuoden Leo-
palkinto saatiin Suomeen, jossa 
Leo-työ on hyvin ruohonjuurita-
solla pienillä jäsenmärillä ilman 
sen kummempaa politiikkaa. 

Koenkin palkinnon annetun 
suomalaiselle Leo-toiminnalle 
kokonaisuudessaan.
 
NYT, MUUTAMAA  kuukautta vaille 
28-vuotiaana katson enemmän 
taakse kuin eteenpäin uralla-
ni ja uskonkin, että alan olla 
loppusuoralla. Vaikka jälleen 
ollaan tilanteessa, jolloin koen 
kokeneeni jo kaiken mahdolli-
sen tässä järjestössä, annan silti 
Leoille mahdollisuuden haastaa 
minut vielä viimeisen kerran.

Minulla on vielä reilut kaksi 
vuotta jäljellä ennen 30 vuoden 
rajapyykkiä. Saa nähdä ehtiikö 
tämä järjestö yllättämään minut 
nurkan takaa vielä viimeisen 
kerran!

Satu Pamilo
Leo Club Jyväskylä/Lohikoski

Minä, Leo.

yväskyläläinen Satu 
Pamilo sai maailman-
laajuisen Parhaan  Leon 
palkinnon viime kesänä 

Hampurissa, Lions-järjestön 
kansainvälisessä vuosikokouk-
sessa 16 000 katsojan edessä.

– Kun sain sähköpostissa tie-
don siitä, että olen mahdollinen 
palkittava, se meinasi unohtua 
roskapostiksi, tällaista ei todel-
lakaan osannut odottaa.

Suomessa on noin 200 leoa ja  
ympäri maailmaa noin 150 000.
Leijonien nuorisojärjestö tuli 
hänelle tutuksi jo pienenä, kun 
vanhemmat, leijona-aktiivit 
Marjukka ja Heikki Pamilo 
pyysivät leoihin kuuluvia nuo-
ria lastenvahdiksi, omien me-
nojensa ajaksi.

G-piirin edelleen ainoaan 
leoklubiin, Jyväskylä/Lohi-
koskeen hän liittyi 13-vuoti-
aana. Nykyään klubiin kuuluu 
kymmenkunta 19–25-vuotiasta 
nuorta.

Aktiivisena ja sosiaalisena 
nuorena naisena hänelle lankesi 
paljon leojen luottamustehtäviä 
Suomessa ja ulkomailla. Opis-
keluaikanaan hän oli mukana 
perustamassa englanninkielistä 
Leo Club Helsinki/Unlimite-

diä.
– Olen saanut valtavan ys-

täväpiirin ympäri maailmaa. 
Käytännössä leojen toiminta 
on klubi-iltoja jonkun kotona, 
vaikkapa elokuvien parissa. 
Teemme myös palvelutempa-
uksia omalla paikkakunnalla ja 
olemme järjestäneet avustuske-
räyksiä Venäjän Karjalaan.

– Mahdollisesti tulen joskus 
liittymään johonkin lionsklu-
biin.

Yhteiskuntatieteiden  mais-
teri on muuttanut opintojen jäl-
keen takaisin kotikaupunkiinsa 
ja aloitti viime vuoden syys-
kuun alusta seuratyöntekijänä 
Tikkakosken Voimistelu- ja 
Liikuntaseura ry:llä. Siellä hän 
voi toteuttaa itseään organisaat-
torina ja tanssinohjaajana. Hän 
myös tekee mallin töitä harras-
tusmielessä.

Liikunnallinen Satu joutui 
sopeutumaan 25-vuotiaana 
siihen, että sairastaa kroonista 
selkärankareumaa. Hän ei ole 
peitellyt diagnoosiaan, joka itse 
asiassa vuosien vaivojen jäl-
keen oli helpotus.

– Olen päättänyt, ettei reuma 
saa rajoittaa elämääni.
Pirjo Nyman

Satu Suomesta,
mallikas leo

” 
En koskaan 

ole ollut palkintojen 
kärkkyjä, ehkä
juuri nähdessäni 
Leo-järjestön 
elämäntapana.

O

J
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eo Europa Forum kokosi lä-
hes 150 nuorta 20 eri maasta 
Himokselle 10.–17.8.2013. 
Suomen Lions-liiton alai-

sen nuorisojärjestön Suomen Leo-
jen järjestämä Leo Europa Forum 
(LEF) on Euroopan ja Välimeren 
alueen leojen suurin vuosittainen 
kansainvälinen kokoontuminen.

LEF-viikon aikana esiteltiin 
suomalaista kulttuuria ja kehitet-
tiin eurooppalaista leotoimintaa. 
Tapahtuman tavoitteena oli myös 
jakaa osallistujille uusia näkökul-
mia kestävään ajatteluun henkilö-
kohtaisessa elämässä ja kehittää 
leoklubeissa tehtävää vapaaehtois-
työtä kestävään suuntaan.

Elokuun Forumin ohjelma ja 
paikka esiteltiin jo tammikuus-
sa 2013 järjestetyssä viikonlopun 
mittaisessa Leo Europa Pre-Foru-
missa (LEPF), johon osallistui n. 
80 henkilöä. Järjestelytoimikun-
taan kuului nelivuotisen projektin 
aikana noin 25 suomalaista leoa, 
jotka järjestivät tapahtuman vapaa-
ehtoistyönä.

Protokollan mukaan

LEF-viikkoa koskeva säännös-
tö (LEF constitution) määrittelee 

osan LEF:in virallisesta ohjelmas-
ta, joka toistuu vuosittain saman 
kaavan mukaan. Avajaisseremoni-
assa toivotettiin osallistujat terve-
tulleiksi ja osallistujamaiden kan-
sallisliput saapuivat juhlallisesti 
Himokselle.
 Päätösseremoniassa puolestaan 
käytiin läpi valmistellut sääntö-
muutokset LEF constitutioniin ja 
luovutettiin LEF-lippu seuraavalle 
järjestäjämaalle. Kolmas virallinen 
osuus, Presentation of Countries, 
esitteli viiden Euroopan maan leo-
toiminnan onnistuneita aktiviteet-
teja.

LEF-viikon puolivälissä tarjo-
simme osallistujille myös mahdol-
lisuuden vierailla Jyväskylässä ja 
Tampereella. LEF 2013 huipentui 
Jyväskylässä Rantasipi Laajavuo-
ressa järjestettyyn gaalailtaan, jon-
ka teemana oli talven ihmemaa. 
Viikon aikana saimme vieraaksi 
mm. Lions-nuorisovaihtoryhmän, 
sekä ID Kalle Elsterin ja ID Ken-
neth Personin.

Kestävän kehityksen teemalla

LEF 2013:n teema oli kestävä 
kehitys. Teema pyrittiin huomi-
oimaan sekä tapahtumaa suunni-

tellessa että LEF-viikon aikana. 
Saimme puhujavieraita Natural 
Step -organisaatiosta ja SITRAsta. 
Sen lisäksi tarjosimme osallistujil-
le työpajoja, joiden teemat liittyi-
vät ruokaan, kierrätykseen ja kes-
tävään leotoimintaan.

Vieraana olympiavoittaja

LEF-viikon aikana järjestimme 
myös aktiviteettipäivän esteet-
tömyys-teemalla. Päivän aikana 
ohjelmassa vuorottelivat asiantun-
tijoiden puheenvuorot sekä osal-
listavat työpajat. Päivän avasi pyö-
rätuolikelauksen olympiavoittaja 
Toni Piispanen.

Tiedon tarjoamisen vastapainona 
osallistuimme Jämsän erityislii-
kunnan järjestämään erityisliik-
kujien Kesäpäivä-tapahtumaan, 
jossa osallistujat pääsivät havain-
noimaan ja yhdessä kokeilemaan 
erilaisia ulkoiluaktiviteetteja eri-
tyisryhmäläisten kanssa.  

Yhteistyöhaasteita leijonille

Yhteistyö leijonien kanssa oli 
merkittävässä roolissa niin tapah-
tuman suunnitteluvaiheessa kuin 
tapahtumaviikollakin. Syksyllä 

2012 haastoimme naisklubeja 
neulomaan villasukkia LEPF:in ja 
LEF:in osallistujille. Vastaanotim-
me lopulta 650 paria villasukkia.

Taloudellista tukea saimme 71 
lionsklubilta. Myös käytännön 
järjestelyissä oli mukana leijonia 
ympäri Suomen.

LEF-viikon aikana leijonia 
osallistui talkoisiin kokkaaamal-
la osallistujanuorille suomalaisen 
illallisen. Sen osallistujat nostivat 
palautteissaan yhdeksi viikon ko-
hokohdista.

Sekä tammikuussa järjestetty 
LEPF-viikonloppu että elokuussa 
järjestetty LEF-viikko onnistuivat 
niin järjestäjien kuin osallistujilta 
kerätyn palautteen mukaan lois-
tavasti. Suuri kiitos kuuluu koko 
järjestelyihin osallistuneelle jou-
kolle: leoille, leijonille, yhteistyö-
kumppaneille ja tukijoille.

LEF 2013 -projekti antoi jär-
jestäjille uskomattoman määrän 
oppeja ja kokemuksia hyödyn-
nettäväksi tulevaisuudessa, sekä 
roppakaupalla rohkeutta tarttua 
uusiin haasteisiin opinnoissa ja 
työelämässä.  

Satu Pamilo
yksi vapaaehtoisista

LEF 2013 gaala järjestettiin lumi-teemalla, jotta vieraille voitiin näyttää vielä yksi pala todellista Suomea.

Leo Europa Forum 2013  kokosi 
eurooppalaisia nuoria Himokselle
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K
Marja Heino 
esittelee 
Elli Perälän 
julistetta.
Kuva:
Jouni Huotari

LC  Vähäkyrön klubialoittees-
ta Lions-liiton vuosikokoukselle 
-2013 liikkeelle lähtenyt MOPO- 
aktiviteetti on saanut suuntaviivan-
sa ja alkuvalmistelut ovat edenneet 
vauhdilla, kertoo työryhmän vetäjä 
Jouko Inkeroinen.

–Liikenneturvallisuuden teo-
riakoulutusta yläasteella 8. luok-
kalaisille lähdetään toteuttamaan 
klubilaisten toimesta valtakunnal-
lisesti tulevalla kaudella yhdessä 
AKK Motorsports ry:n (moottori-
kerhojen kattojärjestö) ja Liiken-
neturvan kanssa.

AKK Motorsportin toimitusjoh-
taja Jani Backman kertoo että, 
yhteistyö lionsklubien kanssa on 
tervetullutta.

–Sillä saamme valtakunnallista 
kattavuutta hienolle asialle. Meil-
lä on tarvittaessa käytössä myös 
moottorikerhon jäsenet monella 
paikkakunnalla ja radat, joita voi 
tarpeen tullessa käyttää käytännön 
harjoitteluun.

Tylyä faktaa

Liikenneturvan tilastojen mukaan  
15–16-vuotiaista mopoilijoista 
noin kymmenen nuorta kuolee  
joka vuosi mopo-onnettomuuk-
sissa ja noin 1 100 loukkaantuu.
(poliisin tilastoihin tulleet.

Mopoja on Suomessa 287 105 
ja mopoautoja 10 548 vuoden. 
2012 tilastojen mukaan. Var-
sinkin skoottereiden myynti on 
kasvanut Suomessa huikeasti, 
ja tytöt ovat ottaneet tämän me-

nopelin omakseen.

Mitä tehdään?

Aktiviteetin runko on selkeä. Klu-
bit seulovat keskenään omalla 
paikkakunnalla, mistä klubeista 
löytyvät innokkaat kouluttajaper-
soonat ja sopivat yläasteen rehtorin 
(tai terveystietoopettajan) kanssa 
sopivan ajankohdan koulutusses-
siolle. 

Voidaan myös etsiä sopiva yh-
teistyötaho, joka pitää koulutus-
luennot oppilaille, esimerkiksi 
liikenneopettaja, nuorisotoimi tai 
muu asiantuntijayhdistys.

Tavoitteena on yhden tunnin 
pituinen tuhti koulutuspaketti /
luokka. Vaikka palvelua (tämähän 
on selkeä palveluaktiviteetti) voi 
olla koko kauden ajan, tarkoituk-
sena on painottaa kevättä (maalis-
toukokuu), kun mopokuume iskee 
lumien sulaessa.

Leijonat valmennetaan

Valtakunnalliset kouluttajakoulu-
tuspäivät tullaan järjestämään 6–8 
paikkakunnalla yhdessä AKK Mo-
torsportin ja Liikenneturvan kanssa  
alkusyksystä 2014. Näistä päivistä 
infotaan myöhemmin vielä tämän 
kauden aikana. Tärkeinä asioina 
koulutuksessa ovat varusteet. päih-
teet, tiedot ja taidot.
 
Kehitetään tahtoa ja taitoja

Mitä yritämme saada aikaan lii-

kenneturvallisuutta lisäävässä kou-
lutuksessa?

Ensinnäkin tahto ajaa entistä 
turvallisemmalla tavalla: Kiinnos-
taako turvallisuus tai pelottaako 
turvattomuus? Miksi ajaa turvalli-
semmin? Miten ajaa turvallisem-
min? Ymmärretään riskejä parem-
min.

Toiseksi, taito ajaa entistä turval-
lisemmalla tavalla: Tapoja, joiden 
avulla voi ajaa turvallisesti. Ihmi-
nen osaa tarkkailla omaa toimin-
taansa ja verrata sitä tavoitteisiin. 
Ihminen valitsee turvallisia toimin-

tatapoja entistä useammin ja tavat 
ovat entistä parempia.

Nyt toimeen!

–Tämä on hieno aktiviteetti yh-
dessä nuorten kanssa. Seuraavan 
kauden presidentit; lisätkää roh-
keasti tämä toimintakalenteriin ja 
haravoikaa sopivat persoonat akti-
viteetin suorittajiksi paikkakunnal-
lanne, kehottaa Jouko Inkeroinen.

 Lisätietoja:
 jouko.inkeroinen@lions.fi  

Turvassa 
tiellä
Liiton uusi aktiviteetti tulossa.

Skootterien määrä kasvaa koko ajan Suomessa.

auden 2013-2014 rauhanjuliste-
kilpailun teema oli ”Meidän maa-
ilma, meidän tulevaisuutemme”. 
Piirille tilattiin 25 kpl rauhanjulis-

tepakettia, jotka klubit jakoivat edelleen 
kouluihin. Kilpailua sponsoroivia klube-
ja oli tänä vuonna seitsemän. 

Julisteita piirsi lähes 700 oppilasta eri 
puolelta aluettamme. Klubit lähettivät 
loppukilpailuun yhdeksän mielestään 
parasta työtä, joista piirihallitus koko-
uksessaan 23.11.13 valitsi parhaan työn. 

Voittajaksi selviytyi Elli Perälä Uu-
raisten koulukeskuksesta ja sponsoroiva 
klubi oli LC/Uurainen. Piiri palkitsi El-
lin rahapalkinnolla ja Ellin työ lähetet-
tiin edelleen valtakunnalliseen rauhan-
julistekilpailuun.

Toiseksi tuli LC/Jyväskylä/Lohikos-
ken sponsoroiman Keltinmäen koulun 
oppilas ja kolmanneksi LC/Mänttä/Es-
terin sponsoroima Savosenmäen koulun 
oppilas.

Kilpailuun voivat osallistua 11-13 
-vuotiaat nuoret. Klubit voivat tarjota 
kilpailua koululuokille tai organisoi-
duille nuorisoryhmille, esim. partio-
lippukunnille. Rauhanjulistekilpailun 
tarkoitus on taiteiden edistäminen ja 
kansainvälisen yhteisymmärryksen le-
vittäminen.

Vuoden 2014 alussa tilataan jo piirille 
uudet rauhanjulistepaketit, joten klubit 
voivat jo hyvissä ajoin suunnitella yh-
teistyötä alueensa koulujen kanssa.
Marja Heino, rauhanjulistetmk

Elli Perälän juliste jatkoon
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LEIJONAT  PALVELEVAT

iten me leijonat voisimme 
vähentää ruuan tuhlausta, 
joka liittyy kauppojen au-
kioloaikohin?

Kaupan vuodessa on kaksi ker-
taa tilanne, jolloin yli 400 neliö-
metrin elintarvikeliikkeet ovat 
kiinni kaksi päivää peräkkäin, jou-
luna ja pääsiäisenä. Tällöin myyn-
nin katkeaminen tuottaa yllättävän 
suuren ongelman elintarvikeketjun 
logistiikalle.

Jouluaattona ja pääsiäislau-
antaina myymättä jääneet tuot-
teet, joiden viimeinen myyn-
tipäivä on pyhien aikana, 
muuttuvat kaupalle arvottomiksi. 
Mikä neuvoksi? Tehdään ruoka-
avun jaosta tarvitseville lionklubi-
en säännöllinen palveluaktiviteetti!

Mistä tietoa 
avun kohteista?

Suomen lainsäädäntö on erittäin 
tiukka yksityisyyden suojan osalta, 
ja siksi on tärkeää toimia oikein. 
Jotta ruoka-apua sitä tarvitsiville 
voidaan toimittaa, on siihen saa-
tava asianomaisten suostumus. 
Parhaiten se tapahtuu seurakunnan 

diakoniatyöntekijän avulla. He 
tuntevat kenttänsä.
 Kun osoitteet on saatu selville, 
yhteistyöhenkilö toimittaa ne ak-
tiviteetin klubivastaavalle. Vastaa-
va puolestaan antaa jakelupaikalla 
kullekin ruoka-avunviejälle osoit-
teen karttaan merkittynä. Sanomat-
takin on selvää, että kaikki ovat 
vaitiolovelvollisia nimi- ja osoite-
tiedoista.

Seurakuntaan sekä kauppoihin 
on syytä olla yhteydessä hyvissä 

ajoin ennen H-hetkeä. Kaupan pi-
tää varata henkilökuntaa erottele-
maan hyllyistä poisvietävän ruuan 
ja merkitsemään sen  kaupan kir-
janpitoon hävikiksi. Tämä vaatii 
erinomaisen täsmällistä, ennak-
koon valmistautumista, jotta akti-
viteetti onnistuu.

Leijonilta vastuullista
sitoutumista

Aktiviteeteilla pitää olla vastuulli-

nen vetäjä. Tämän me leijonat to-
della osaamme.
  Samoin tehtävään pitää olla aktii-
vinen ja sitoutunut joukko leijonia 
suorittamaan ruuan kotiinkulje-
tuksen. Palkkaa tai korvauksia ei 
makseta.
 Joillakin paikkakunnilla voi tulla 
runsaahkosti kilometrejä, mutta 
emme usko kenenkään leijonan 
kukkaron siitä liiaksi kevenevän.

Aktiviteetti palkitsee 
tekijänsä

Omasta kokemuksestamme voim-
me sanoa, että harvoin olemme 
kokeneet leijonatyössä sellaista 
onnistumisen tunnetta kuin suo-
rittaessamme näitä juhlapyhien 
aktiviteetteja. Olemme halunneet 
tunnuslauseemme ”We serve” to-
teutuvan mitä konkreettisimmin.
Olavi Roivainen
Kyösti Mikkonen
LC Muurame
  
                                    
Seuraavalla aukemalla pihtiputaa-
laisten leijonien kokemuksia ruu-
anjakelusta viime jouluna. 

Otetaan operaatioiksi
Joulumieli ja Pajunkissa

   FAKTAA

– Maailmassa tuhlataan noin neljännes
kaikesta tuotetusta ruuasta biojätteeksi.
 
– Suomessa tämä tarkoittaa noin 20 kg/hlö/vuosi.

– Kaupanportaassa syntyy vuosittain 
120 000–160 000 tonnia biojätettä. 

– Se on suuri kustannuserä,  
noin  2–3 prosenttia liikevaihdosta.

K uhmoisten Kotiseutuyhdis-
tys  toivotti v.1997 VT24:n 
joulumatkaajat tervetulleek-
si sytyttämällä ulkoroihu-

ja tienvarteen Padasjoen rajalta 
Jämsän rajalle saakka. Tästä on 
muodostunut vuosittainen perin-
ne. Nyt mukana Kuhmoisissa on 
Kuhmoisten Yrittäjät, Kuhmois-
ten kunta ja eri yhdistysten väkeä.

Leijonat mukaan valontuojiksi

Jämsän kaupungin alueelle ko. 
toiminta laajeni v. 2012, jolloin 
LC Jämsän talkooväki sytytti ul-
koroihut saman valtatien varteen 
Kuhmoisten rajalta aina VT9 ris-
teykseen (Shellin risteykseen) 
saakka.

Tänä jouluna perinne laajentui 
entisestään, kun edellisten toimi-
joiden lisäksi mukaan lähtivät LC 
Jämsä/Himos ja LC Kuorevesi. 
LC Jämsä/Himoksen talkooväki 
varusti tien ulkoroihuilla Shellin 
risteyksestä Himokselle saakka. 
LC Kuorevesi urakoi saman jutun 
Shellin risteyksestä Tampereen 

suuntaan noin kymmenen kilo-
metrin matkalle. Jämsän kolme 
klubia kustansivat noin 30 kilo-
metrin matkan ulkoroihut itse.

Aatonaaton hämärissä

Vuosittain ulkoroihut on laitettu 
vilkkaimman joululiikenteen ai-
kaan hämärän laskeutuessa. Tänä 
jouluna menoliikenne ajoittui mo-
nelle päivälle. Talkoopäiväksi va-
littiin aatonaattomaanataina. Noin 
20 leijonaa kokoontui Jämsän 
Shellillä klo 14.30 ”käskynjaolle”, 
josta kukin klubi lähti toteuttamaan 
jouluista tehtävää. 

Harvoin on näin mustaa joulua 
kuin tänä vuonna, joten ulkoroi-
hujen sytyttäjät  saivat runsaasti 
kiitosta tiellä liikkujilta. Lisäksi 
eri tiedotusvälineet olivat kiinnos-
tuneita tempauksesta, ja tiedottivat 
kiitettävästi. Myös talkooväelle jäi 
tapahtumasta hyvä jouluinen mieli.          

Vastuulliseen talkootoimin-
taan kuuluu vielä ulkoroihu jät-
teiden poiskeräys luonnosta.
Reijo Ekman

Tunnelmalliset ulkoroihut  toivottivat 
joulumatkaajat tervetulleeksi Jämsään

Reijo Ekman, Pekka Rantala ja Juhani Veijalainen roihupalvelus-
sa aatonaattona 2013. Kuva: Veijo Toimela
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 iksi 23 leijonaa ja puo-
lisoa kokoontui joulu-
aattona puolilta päivin 
K-Supermarketiin ja S-

Marketiin Pihtiputaalla? Olivat-
kohan  joululahjaostokset jääneet 
viime tippaan?

Eivät leijonien jouluvalmiste-
lut olleet myöhässä. Tosin monen 
leijonaperheen aaton ohjelma oli 
laitettu uuteen uskoon. Suurella 
joukolla oltiin toteuttamassa tun-
nuslausetta ”Me palvelemme”.

Oltiin tuottamassa joulumieltä 
lapsiperheille. LC Muuramen ko-
kemusten pohjalta LC Pihtipudas 
ja LC Pihtipudas Emmit olivat 
päättäneet jakaa joulun aikaan vii-
meisen myyntipäivän saavuttavat 
elintarvikkeet lapsiperheille.

Tieto joulukuun alussa

Joulukuun alussa oli klubeille 
kerrottu operaatiosta. Välittömäs-
ti yli kaksikymmentä leijonaa ja 
puolisoa olivat valmiit jakeluun. 

Kaikki tulivat pyytämättä omasta 
aloitteestaan. Ja ennen joulua jou-
duttiin jopa toppuuttelmaan tuli-
joita, kun arveltiin, että kaikille ei 
riitä kohteita.

Ennakkoon Pihtiputaan seura-
kunnan diakoni Kati Kumpulai-
nen oli ollut lapsiperheisiin yh-
teydessä. 19 perhettä oli halukas 
vastaanottamaan elintarvikkeita. 
Haluttiin lähteä varovaisesti liik-
keelle, kun kellään ei ollut tietoa, 
minkä verran elintarvikkeita tulisi.

Yllättävä määrä jaettavaa

Jouluaattona tunti ennen kauppo-
jen sulkeutumista menimme pie-
nellä joukolla avustamaan elin-
tarvikkeiden kokoamista. Hiukan 
ennen klo 12:ta tulivat varsinaiset 
jakajat paikalle.

Meille kaikille oli suuri yllätys, 
että kahdesta marketista tuli 16 
kauppakärryllistä hyviä elintar-
vikkeita. Joulun jälkeen ne olisi-
vat joutuneet biojätteeseen.

 Elintarvikkeet pakattiin laati-
koihin ja kasseihin. Sen jälkeen 
jaettiin osoitteet, ja jakelu saattoi 
alkaa.

Diakonille hälytys saunan lauteille

Elintarvikkeita oli niin paljon, että 
näytti siltä, ettei kaikille löydy 
osoitetta.

Diakoni Kati hälyytettiin suo-
raan joulusaunan lauteilta et-
simään uusia osoitteita, ja niin 
elintarvikkeita lähti 23 lapsiper-
heeseen. Palvelun kohteena oli 
reilusti yli sataa henkeä eri per-
heissä.
 Pakkaaminen kaupoissa meni 
nopeasti, ja 20 minuutissa kaikki 
autot olivat jo liikenteessä.

Pisin kierros kaksi tuntia

Lapsiperheiden osoitteita oli eri 
kyliltä ympäri laajaa kuntaa ja 
tietysti myös keskustasta ja sen 
ympäristöstä. Pisin kierros oli 

” Meille kaikille 
oli  suuri yllätys, 
että kahdesta 
marketista tuli 
16 kauppakärryllistä 
hyviä elintarvikkei-
ta. Joulun jälkeen 
ne olisivat 
joutuneet kaikki 
biojätteeseen.

M

Pihtiputaan leijonat 
Joulumieltä jakamassa!

reilu 80 km johon aikaa ku-
lui pari tuntia. Autoa kohden 
tuli kahdesta neljään osoitetta, 
mikä oli hyvin sopiva määrä.

Kannustavaa palautetta

Joulun jälkeen olemme saaneet 
hienoa palautetta. 
– Kiitos teille kaikille, hyvät 
Emmit ja leijonat! Toitte joulun 
moneen kotiin ja luulen, että sa-
malla saitte joulumielen myös 
itsellenne, kommentoi diakoni 
Kati viestissään.
Hän välitti meille muun mu-
assa seuraavan tekstiviestin:
”Kiitos kaunis lahjasta. Varmaan 
ne katto, kun minä itkee vollotin 
onnenkyyneleitä puhelun jäl-
keen, kun yritin miehelleni selit-
tää mistä on kysymys!”

K-Supermarketin kauppias 
Tiina Poikolainen oli itsekin 
yllättynyt, kuinka suuri kolmen 
päivän hävikki voi olla.
– Kaikkihan oli tosi hyvää ta-

varaa, mutta siinä oli kolmen 
päivän hävikki. Laitoimme vain 
tavarat lähtemään, ja olisi ollut 
itsekin kiva nähdä ne ihmisten 
reaktiot. Seuraavalla kerralla 
pitää yrittää lähteä mukaan ja-
keluun. Oli tosi hienoa, että ih-
misille tuli niin hyvä mieli niistä 
tavaroista.

S-Marketin marketpäällikkö 
Kari Kääriäisen mielestä oli 
hieno juttu, että tavarat meni oi-
keaan tarkoitukseen eikä biojät-
teeseen.
– Olen tosi tyytyväinen, hom-
ma meni nopeasti ja jouhevasti. 
Kokonaisuutena tämä oli erittäin 
hyvä juttu. Samalla konseptilla 
olemme valmiit jatkamaan myös 
seuraavalla kerralla.

Operaatio Joulumieli onnistui 
Pihtiputaalla erinomaisesti, ja 
varmaan myös jatkossa olemme 
palvelemassa ja jakamassa elin-
tarvikkeita ja joulumieltä.
Kuvat ja teksti: 
Pekka Juhani Arkilahti

Elintarvikkeet otettiin lapsiper-
heissä kiitollisina, liikuttuneina 
ja nöyrällä mielin vataan. Jakajia 
jopa oltiin odotettu, kun perheis-
sä oli ennakkoon tieto mahdol-
lisuudesta saada elintarvikkeita.
 Jakajilla oli sykähdyttäviä kerto-
muksia saamastaan vastaanotosta.

”Talossa oli paljon lapsia vas-
tassa. Oli mahtava vastaanotto. 
Selittivät kaikkia asioita ja sanoi-
vat, että ihana kun tulitte, vaik-
ka ei ehditty kertoa millä asialla 
ollaan. Äiti otti laatikon vastaan 
ihastellen ja oli yllättynyt paljosta 
määrästä hyviä elintarvikkeita.

Kiitoksen myötä hänen katseen 
muistamme kyllä aina. Se meni 

kyllä niin syvälle, sydämestä sy-
dämeen.”

”Yksi ihana poika tuli minua yht-
äkkiä halaamaan siihen ovelle. 
Rutisti minua oikein kovasti, vaik-
ka oli vielä polvenkorkuinen. Ru-
pesi selittelemään omia juttujaan 
ja tuli vielä lähtiessä uudestaan 
halaamaan. Ne halaukset tulivat 
aidosti lapsen sydämestä ja hyväs-
tä joulumielestä.”

”Meillä oli hyvin hieno reissu 
ja tuli siinä itsellekin hyvä jou-
lumieli. Jäi selleinen tunne, että 
elintarvikkeet menivät oikeisiin 
paikkoihin. Ollaan varmasti myös 
mukana seuraavalla kerralla.” 

Tavarat otettiin vastaan ilon-
kyynelten ja halausten kera

 S-marketissa elintarvikkeet 
pakattiin joukolla nopeasti 
laatikoihin.

Viimeisetkin laatikot ja kassit alkavat olla autoissa, ja jakajat pääsevät 
matkaan.

Pakettien jakajat odottivat jo kärsimättöminä jakelun alkamista ja lisä-
osoitteita, jotta kaikille elintarvikkeille löytyi käyttöpaikka.

K-Supermarketissa lion Helka Lohtander yhdessä kauppiaiden ja 
avustajien kanssa kokosi paketit ja kassit.

Tavaraa kertyi yli odotusten, yhteensä kahdesta marketista 16 ostos-
kärryllistä täysin käyttökelpoista jouluruokaa.
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i lionstouhu ole kökkää kum-
mempaa. Näin totesi Kauko 
Palomäki  liittyessään LC 
Konneveteen 47 vuotta sit-

ten. Samaa mieltä hän on edelleen 
toimiessaan nyt 77-vuotiaana LC 
Keuruu Karhunsoutajien riveissä. 
Jos joku lukija ei tunne pohojaa-
laasta kökkää, niin talkoissa kaikki 
ovat olleet.

Alavudella syntynyt Palomäki on 
tehnyt elämäntyönsä metsä- ja pank-
kialan johtotehtävissä. Tällä hetkel-
lä hän viettää eläkepäiviä puolison-
sa Marian kanssa Jämsässä.

Kaikki virat 100 prosentilla

Palomäki on käynyt läpi kaikki 
klubivirat  ja toiminut F-piirin pii-
rikuvernöörinä. Asuessaan eri puo-
lilla Suomea hän on ollut kuulunut 
kymmeneen eri lionsklubiin ja vielä 
yhteen Espanjassa.

Poikkeuksellista on, että hän on 
ollut perustamassa seitsemää suo-
malaista ja kahta espanjansuoma-
laisten klubia.

– Näissä kaikissa oli sosiaalinen 
tilaus perustamiseen. Ei siis perusta-
mista perustamisen vuoksi, Palomäki  
korostaa.

Suurimmat saavutukset 

Hän lukee suurimpiin saavutuk-
siinsa lionssaralla valtakunnallisen 
Punainen Sulka -keräyksen veto-
vastuun 1980-luvulla. 

– Olin mukana alusta asti ja on-
nistuin saamaan maan suurimman 
henkilökohtaisen keräystuloksen 
noin 10 000 euroa. Sain myös olla 
luovuttamassa runsaan 4,2 miljoo-
nan euron keräystulosta sotiemme 
veteraanien hyväksi Helsingin Sää-
tytalolla v. 1984.

– Suurimpia vaikuttamisaktivi-
teettejani oli leijonasavottana teh-
ty tienvarsien raivaus hirvivaara-
alueilla ja maisemakohteilla. Se 
onnistui niin hyvin, että eduskunta 
myönsi siihen yli 25 milj. euroa 
työttömien työllistämiseksi. Huu-
mevalistusfi lmiin Ruoho onnistuin 
saamaan 20 000 euron rahoituksen 
yksin. Näitä pidän lionismia palve-
levina töinä.

Mitä liikkeelle kuuluu?

Kannattaa siis hieman kuunnella, 
jos tämä kokenut herra epäilee, että 
lionsliike ei ole pysynyt lestissään.

– Tarkoitan koko lionskenttää, 
yksittäisistä jäsenistä kansainväli-
seen organisaatioon. Hälytyskellot 
ovat siitä soineet jo vuosia klubien 
lakkautusten sävelin.

Hän on pohdiskellut, rönsyileekö 

lionsliike. Vastaus voi löytyä lisä-
kysymysten avulla.

Onko hallinto liitossa ja piireissä 
liian suuri? Onko ylhäältä alaspäin 
pelkkää käskytystä ? Onko byrokra-
tia vallannut hyvän hallintotavan?

Onko jäsenmäärän lisäyksissä 
laatu unohdettu? Ovatko lukuisat 
ns. lionsharrasteet vieneet voima-
varoja klubeilta? Millaista sanomaa  
eronneet jäsenet vievät klubitoimin-
nasta suurelle yleisölle?

–Klubitasolla tulisi tehdä nyt 
selväksi, että lionsklubi on palve-
luklubi ja vain palveluklubi omalla 
paikkakunnalla, kotimaassa ja kan-
sainvälisellä kentällä. Tämä karsisi 
toiminnan vinoutumisvaaraa klubi-
toimintaan kuulumattomiin rönsyi-
hin. Silloin voimavarat riittäisivät 
paremmin olennaiseen eli palve-
luun.

Mitä liikkeelle kuuluu?

–Haastan entiset piirikuvernöörit 
kartoittamaan mahdollisia rönsyjä 
ja etsimään niihin lääkettä. Siinä 
kun onnistumme, tulee juhlapu-
heillekin katetta.

Mikä olisi taikasana jäsenmää-
rän lisäykseen?

-Yhtä taikasanaa ei ole, mutta 
yksi ohje voisi olla: Kutsukaa klu-
biinne aina parempia jäseniä kuin 
itse olette ja valitkaa nuorempia 
kuin olitte itse saadessanne kutsun.
Pirjo Nyman

Ei kökkää kummempaa, 
mutta turhat rönsyt pois

Lionskentän murroskausi on saanut  Kauko Palomäen miettimään sen syitä. Kuva: Hannu Karjalainen.

E

Kaukon lions-teesit
1.Tiedostakaamme kansainvälisen 
lions-palveluklubin jäsenyytemme.

2.Tuntekaamme vastuumme  palvelumme
oikeasta kohdistamisesta ja sen laadusta.

3.Palvelkaamme omin voimin vähempiosaisia, 
jotta sisäistäisimme palvelun tosi tarpeen.

4.Vaikuttakaamme rakentavasti yhteiskunnan
päättäjiin, jotta hyvä hallinto osuisi 
ja kehittyisi  kansalaisten parhaaksi.

5.Kannustakaamme ja innostakaamme
nuorisoamme kouluttamaan ja kehittämään 
taitojaan parempaan tulevaisuuteen.

6.Hankkikaamme palveluvarat 
hyväksytyillä ja arvostetuilla tavoilla.

7.Tiedottakaamme lions-palvelustamme
oikein ja asiallisesti.

8.Tiedostakaamme  ja arvioikaamme avun ja palvelun 
tarve sekä suhteuttakaamme ne omiin resursseihimme.

9.Pitäkäämme jäsenistömme lions-palvelutaso 
korkealla tiedon, taidon ja aktiivisuuden alueilla.

10. Palkinnoista paras ja korkein on sisäisen tyydytyksen 
tunne onnistuneen lions-palvelun jälkeen.
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LC Karstula Sirkat
Palvelua suurella sydämellä!

 

  WWW.HJT-HOLZ.COM

LC Mänttä

LC Mänttä Ilves”Pyyteetöntä palvelutyötä
 yhdessä toimien” LC Jyväskylä/Jyvässeutu

Ryhmä Sysmän Lions Clubin jäse-
niä on tehnyt säännöllisesti syksyi-
sin Lapin retkiä. Kuluvan syksyn 
retki oli järjestyksessään 11:s. Tä-
mänvuotisella reissulla säästettiin 
autoilijoita pitkältä ajomatkalta ja 
Ivaloon mentiin Hesasta lentoko-
neella.
 Vaellus alkoi Näätämöstä. En-
simmäisen päivän taival oli pari-
kymmentä kilometriä Kuosnijoen 
tuvalle, missä yövyttiin. Toisen 
päivän reitti vei pitkin Näätämön 
vartta  Kontipaistaman tuvalle, 
missä yövyttiin – osa porukasta 
vietti yönsä seikkailuhenkisesti tel-
toissa.
  Kolmas päivä toi vaeltajat Jänis-
pään kautta Sevetti-Näätämö –tien 
varteen ja siitä taksikyydillä Ina-
riin. Matkalla piti tietty poiketa 
legendaarisessa Sevetin baarissa. 
Hotelliyö Inarissa, sieltä seuraava-
na päivänä lento Helsinkiin ja illal-
la kotiin.

Vaellus tehtiin tänäkin vuonna 
suosiollisen sään merkeissä; pisa-
raakaan ei satanut ja aurinko näyt-
täytyi useimpina päivinä. Lapin 
ruska hehkui kaikissa keltaisen ja 
punaisen sävyissä.

–Selvisimme kaikki koko rei-
tin ilman vammoja tai tapaturmia. 
Vuosien kokemuksella rinkkoi-
hin osataan pakata vai tarpeelliset 
tavarat. Miesten rinkat painoivat 
hiukka yli 20 kg ja naisten rinkat n. 

15 kg, kertoo matkalla ollut Han-
nu Sireni.

Retken kohokohtia olivat illa-
nistujaiset nuotiolla. Illan mittaan 
seurue pääsi nauttimaan jopa re-
vontulista.

-Tulen ääressä unohtuivat kiireet 

ja maailman murheet. Hyvä seura 
ja maittavat eväät pitivät meitä pit-
kään valveilla, vaikka päivän pati-
kointi tuntui luissa ja jäsenissä.

Seurue yöpyi Metsähallituksen 
vuokratuvissa, jotka olivat siistejä 
ja hyvin varustettuja. Retken kus-

tannuksetkin pysyivät kohtuulli-
sina, kun edullisia Lapin lentoja 
löytyy ajoissa varaaville.

– Lapin lumo on tarrannut poruk-
kaan sellaisella otteella, että onhan 
sinne päästävä ensi vuonakin, en-
nustelee Hannu Sireni. (KP)

Sysmän leijonat 
erämaavaelluksella

Kuvassa LC –Sysmän vaeltajat Inarin Kontinpaistaman tuvalla. Vas. Peter Streng, Seppo Valonen, 
Sakari Kangas, Hannele Streng, Hannu Sireni, Riitta Sireni, Arvo Tuominen, Vappu Peltola, Ulla 
Bergroth, Pertti Lehtosalo, Eeva Lehtosalo, Olavi Peltola ja Pekka Asikainen.
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LC Äänekoski/Helmi on ottanut 
aktiviteetikseen vanhusten ulkoi-
luttamisen. Meillä on monta jä-
sentä Sumiaisista, joten sielläkin 
toimitaan.
 Ulkoilutuksen yhteydessä huo-
mattiin, että Sumiaisten vanhain-
kodissa ei ole kuin yksi pyörätuoli 
asiakkaiden henkilökohtaisten tuo-
lien lisäksi. Koska kaikki tietävät, 
että yhdessä ulkoileminen on mu-
kavampaa, päätimme hankkia sin-
ne toisen tuolin. Tuolin pitää olla 
”retkeilymallia”, ts. sen on oltava 
riittävän tukeva ja paksut renkaat, 
jotta ulkona työntäminen sujuu ke-
vyesti.

Tuumasta toimeen tartuttiin ja 
pyörä hankittiin. Siinä vaiheessa 
oli LC Sumiainen innostunut myös 
ajatuksesta ja he lupasivat osallis-
tua kustannuksiin. Pyörä saatiin 
juuri ennen joulua, mutta joulukii-
reiden vuoksi sen luovuttaminen 

jäi tammikuun alkuun.
Helmin naiset paistoivat pullaa ja 

kakkuja ja LC Sumiaisten edustajia 
pyydettiin paikalle, sillä tarkoitus 
oli pitää yhteinen pieni kahvihetki. 
Olimme ajamassa kohti Sumiaista 
pyörätuoli takakontissa, kun tuli 
puhelinsoitto, että Sumiaiskodissa 
raivoaa ankara vatsatauti.
 Minkäänlaisia kahvikekkereitä 
ei voinut edes ajatella, vaan siellä 
pantiin pullat pakastimeen. Luovu-
timme tuolin kuitenkin hoitajille, 
ja koeajo typistyi koeistumiseen 
sekä valokuvan ottamiseen.

Tuoli on kuitenkin Sumiaisko-
dissa odottamassa asiakkaiden 
tervehtymistä. Muuten se yksi tuo-
li, mikä talossa ennestään on, on 
myös leijonien lahjoittama, asialla 
LC Sumiainen.

Pirkko Kokkonen

Pyörätuoli 
Sumiaiskodille

Kuvassa LC Sumiaisten presidentti Antero Lamminniemi, hoitajat 
Maarit Kautto ja Aune Kautto, istumassa Ulla Åkerlund LC Ääne-
koski/Helmi.

Luovutustilaisuudessa Harjuho-
vin asukkaat lauloivat kauniita 
joululauluja kanttori Eveliina 
Aijasahon säestyksellä.

Lahjoitettu, kau-
niisti kunnostettu 
piano on peräisin 
1950-luvulta.

Vaajakoskella sijaitseva Harjuhovin palvelutalo 
on saanut lahjoituksena pianon. Se luovutettiin vi-
rallisesti joulun alla uuteen kotiinsa. Lahjoituksen 
teki LC Vaajakoski Ewe.
 Harjuhovissa on kaivattu pianoa muun muassa 
siksi, että asukkaita käyvät lauluillaan ilahdutta-
massa naapurista Vaajakummun koulun oppilaat 
opettajansa johdolla. Leijonat puolestaan tukevat 
pienellä summalla oppilaiden retkirahastoa. Yh-
teistyökumppaniksi saatiin myös Vaajakosken 
alueseurakunta, joka vieraillessaan voi käyttää 
myös pianoa säestysvälineenä.

Luovutustilaisuudessa joulun aatonaatto-
na pianon kylkeen kiinnitettiin laatta, jossa lu-
kee: Harjuhovin palvelutalolle 24.12.2013, LC                                                                        
Vaajakoski Ewe.

Tämä 50-luvulta peräisin oleva piano on vaa-
tinut hieman kunnostusta ennen varsinaista käyt-
töönottoa. Vaajakoskelaisen perheen 6-vuotiaalle 
tyttärelle aikoinaan hankkima piano on taiteilija 
Dimitri Hintzen valitsema nimenomaan sen kau-
niin soinnin perusteella.

LC Vaajakoski Ewe toivottaa lahjoittamalleen 
pianolle monia mieleenpainuvia hetkiä musiikin 
parissa.
 Sirkka Katajisto

Piano Harjuhovin 
palvelutalolle
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LC-Toivakan Lionit kehittävät 
omaa klubitoimintaansa. Seuraa-
vassa pari vuoden 2013 kehittä-
miskohdetta.

Klubin toimintasuunnitelmassa 
korostetaan, että klubitapahtumat 
ovat kiinnostavina ja keskinäis-
tä yhteenkuuluvuutta kasvattavia 
tapahtumia. Tämän johdosta me 
olemme siirtyneet omassa toimin-
nassamme uuteen, klubiviihtyvyyt-
tä edistävään toimintatapaan, jossa 
raskas kokouskäytäntö on korvattu 
klubi-illaksi ristityllä tapahtumalla. 
Klubi-iltaa pyritään elävöittämään 

eri alojen esitelmillä ja yllätyksel-
lisillä tietoveikkauksilla.

Tukea Vanhalle Pappilalle

Marraskuun klubi-illassa teim-
me suuren, vaikuttavan ja omi-
en arvojen mukaisen päätöksen 
osallistua aktiivisesti oman ym-
päristömme ja ihmisten elinolo-
suhteiden kehittämiseen. Lahjoi-
timme Toivakan Pitäjäseuralle 
Toivakan miestenillan 2013 tuo-
ton, noin 2400 euroa käytettäväk-
si Vanhan Pappilan ylläpitoon.

 Toivakan Vanhan Pappilan ra-
kennukset valmistuivat aivan 
1800-luvun lopussa. Ensimmäiset 
pysyvät asukkaat pappila sai, kun 
sinne muutti vuonna 1910 Toiva-
kan kirkkoherraksi valittu, myös 
virsirunoilijana tunnettu Simo 
Korpela. Seuraava kirkkoherra 
Kalle Lukumies muutti pappilaan 
vuonna 1937. 

Vuonna 1961 entinen Pappila 
muuttui seurakuntataloksi. Vuo-
desta 1975 alkaen rakennusta on 
käytetty asuntona, kansalaisopis-
ton opetustiloina ja partiolaisten 

kokoontumispaikkana kunnes 
vuonna 1989 alkoi Toivakan Pitä-
jäseuran toteuttama Vanhan Pappi-
lan kunnostusurakka.
 Toivakan Vanhan Pappilan, sen 
ympäristön säilyttäminen ja kehit-
täminen on ollut aikaisemminkin 
leijonien avustuksen kohteena. Eri 
sidosryhmien ja toimintaympäris-
tön muutosten takia Leijonat ovat 
ottaneet yhä suuremman vastuun 
Toivakan Vanhan Pappilan kun-
nosta ja ylläpidosta. Tämä työ jat-
kuu - We serve.
Veli-Matti Porkka

LC Toivakka toteuttaa strategiaansa

Lahjoituksen luovuttajana oli LC Toivakan edustajana Jouko Tark-
kanen ja vastaanottajina Toivakan Pitäjäseurasta Pentti Saukko 
(vas.), Jouni Syvänperä ja Kalevi Mäkinen.

Vuonna 1989 alkoi Toivakan Pitäjäseuran toteuttama, pitkät perin-
teeet omaavan Vanhan Pappilan kunnostusurakka.

lisitko voinut kuvitella, että 
joku Suomen suuryritysten 
pääjohtajista kantaisi huolta 

vähäosaisten asemasta? 
Sunnuntaina 29.9.2013 Helsin-

gin Sanomissa oli artikkeli, jossa 
OP-Pohjolan pääjohtaja Reijo 
Karhinen kertoi, miten yksit-
täisten ihmisten tarinat satuttavat 
häntä. Niiden vuoksi hän menet-
tää jopa yöunensa. Velkaantu-
valla Suomella ei ole enää varaa 
nykymuotoiseen hyvinvointiyh-
teiskuntaan.  Jo nyt nähdään, että 
julkisen sektorin palvelujen ulko-
puolelle jää yksittäisiä henkilöitä 
ja ryhmiä. 

Toimintaympäristöämme kos-
kevat mullistukset ovat vaikutta-
neet myös lionsklubien toimin-
taedellytyksiin. Perinteitämme 
kunnioittaen on pidettävä yllä 
muutoshalukkuutta ja  -kyvyk-
kyyttä – ei väkisin, vaan rennolla, 
innostuneella otteella. 

MARRAS-JOULUKUUSSA tehtyyn 
jäsenkyselyyn saatiin lähes 3 000 
vastausta. Koskaan aikaisemmin 
ei vastaaviin kyselyihin ole ollut 
näin suurta intoa vastata. Tämä 

osoittaa, että jäsenistö on sitoutu-
nutta ja haluaa vaikuttaa lionstoi-
minnan suuntaan, toteutettaviin 
aktiviteetteihin ja toiminnan 
kehittämiseen. 

Jäsenistömme mielestä tärkeim-
piä kohderyhmiämme ovat lapset 
ja nuoret sekä sotiemme vete-
raanit ja muut ikäihmiset. Nämä 
ryhmät tullaan tulevalla toiminta-
kaudella nostamaan toimintamme 
keskiöön. 

Viestinnän osalta hyödyllisi-
nä pidetään uutiskirjeitä. Myös 
Lion-lehti luetaan tarkkaan ja siitä 
pidetään hyvänä ajankohtaisen 
tiedon lähteenä. Koulutuksen tar-
jontaa ja sisältöä pidetään hyvänä. 
Koulutuksiin osallistuttiin varsin 
aktiivisesti, mutta ehkä pienoista 
innostamista kaivattiin lisää.

SUURIMPANA kehittämiskohteena 
pidetään ulkoista viestintää. Siinä 
meillä riittää parannettavaa kai-
killa tasoilla. Keväällä 2013 Ta-
loustutkimus Oy:n tekemän sel-
vityksen mukaan lionstoimintaan 
liitettiin sellaisia ominaisuuksia 
kuin hyväntekijä, kansainvälinen, 
hyödyllinen ja tarpeellinen.

Valitettavasti meihin liitettiin 
myös vähemmän mairittelevia 
ominaisuuksia kuten konserva-
tiivinen, vanhoillinen ja suljettu. 
Hyvin harvoin meihin liitettiin 
ominaisuuksia avoin, nuorekas ja 
dynaaminen.

 Lions-brändin rakentaminen 
on pitkäjänteistä työtä. Omista te-
kemisistämme on saatava aikaan 
hyviä tarinoita, jotka vetoavat 
jäsenistömme lisäksi potentiaali-
siin jäseniin ja muihin ulkoisiin 
kohderyhmiin.

JÄSENKYSELYN mukaan toinen sel-
keä kehittämiskohde on klubien 
sisäinen toiminta, etenkin klubi-
kokousten ja -iltojen osalta. Olen 
rohjennut suositella klubeille ns. 
perinteisten klubikokousten vä-
hentämistä ja niiden tilalle klubi-
iltojen käyttöönottoa. Niissä tie-
dotettavat asiat käydään nopeasti 
lävitse ja loppu aika käytetään 
mielenkiintoisiin klubiesitelmiin, 
keskusteluihin, yhdessäoloon 
ja viihtymiseen.  Klubivierailut 
yrityksiin tai naapuriklubeihin 
antavat lisäarvoa jäsenistölle. 

ME LEIJONAT haluamme auttaa 
läheisiämme ja tiedämme, että 
saamme itsekin siitä hyvän 
mielen ja paljon uusia ystäviä. 

Kaikkien tutkimusten mukaan 
monet ihmiset olisivat halukkaita 
tulemaan toimintaamme mukaan, 
kunhan vaan joku muistaisi pyy-
tää. Tehdään se! 

Kvartaalitalouden kyllästyt-
tämät nuoret ja keski-ikäiset ja 
vähän varttuneemmatkin haluavat 
saada elämälleen uutta sisältöä. 
He haluavat osallistua vapaaeh-
toistyöhön. Ihmisille on tärkeää 
kuulua johonkin ryhmään ja olla 
sen jäsen. Siksi lionstoiminnan 
yhteisöllisyys on monelle tärkeä 
syy liittyä klubiin. Niinpä uskon 
hyväntekeväisyys- ja vapaaeh-
toisjärjestöjen elävän julkista 
sektoria täydentävinä uutta 
renessanssia. 

Meillä leijonilla on nyt tu-
hannen taalan paikka vahvistaa 
toiminnastamme mielikuva ja 
tunnetta:

”Tuohon toimintaan minäkin 
haluan osallistua, lionstoiminta 
on kivaa, motivoivaa ja innosta-
vaa.”  

Hyvät G-piirin lionit ja puolisot 
ja leot, lämmin kiitos teille jokai-
selle tekemästänne palvelutyöstä, 
hyvästä asenteesta ja ahkeruudes-
ta. Näillä ajatuksin kohti kesää,

Tuomo Holopainen
Lions-liiton varapuheenjohtaja 

Arvomaailma muuttuu
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M r. Parkinson – monologi 
on Jussi Kivimäen kirjoit-
tama ja Mikko Kaurasen 
dramatisoima ja esittämä 

kertomus parkinsonpotilaan elä-
mästä.  Jussi kertoo kaunistelemat-
ta ja kauhistelematta yli kymmenen 
vuoden kamppailunsa lähes oireet-
tomista alkuvuosista tilanteeseen, 
jossa lääkkeet eivät enää tehoa.

Kirjoittajan tyyli on lyhyttä ja 
iskevää, paljon huumoria ja ennen 
kaikkea positiivista elämänasen-
netta viestivää.

–Kun en kerran pysty vastusta-
jaani, brittiläistä kuuluisuutta Mr. 
Parkinsonia tyrmäämään, pyrin 
selviämään mahdollisimman mon-
ta erää, kertoo hän nyrkkeilyter-
mein.

Vahvaa tulkintaa

Vahvalla tekstillä on vahva tulkit-
sija.  Jyväskylän kaupunginteatte-
rista eläköitynyt Mikko Kauranen 
siirtää kirjoittajan syvimmät tunnot 
teatterin keinoin katselijalle ja kuu-
lijalle.

Martti Rautio, idean isä, on sai-
rastanut pitkään hänkin, ja potilas-
yhdistystä johtaessaan tutustunut 
tautiin ja sen vaikutuksiin perus-
teellisesti.  
Ensi vuonna 30 vuotta täyttä-
vä Suomen Parkinson – liitto on 
hankkeemme suojelija. Potilasyh-
distykset ja – kerhot tilasivat ko-
timaakunnassa Keski-Suomessa 
kymmenen ja muualla Suomes-
sa lähes 15 esityskertaa vuodelle 
2013.   Kiertue  jatkuu 2014…

Miten kaikki sai alkunsa

Martti Rautio pyysi Jussi Kivimä-
eltä runsas vuosi sitten muutaman 
liuskan tekstiä... ”Poimintoja Par-
kinsonin päiväkirjasta”.  Joulukuun 
alkuun mennessä tekstiä oli kym-
meniä … sata sivua. 
  Martilla oli idea tehdä teatteriesi-
tys, taiteellinen taudinkuva, Par-
kinsonin taudista.   Käsikirjoituk-
sen muotoon saatettu paperinippu 
annettiin Jyväskylän kaupunginte-
atterista eläköityneen Mikko Kau-
rasen arvioitavaksi joulukuun alus-
sa.  Mikko liittyi tiimiin ja kevään 
aikana käsikirjoituksesta työstettiin 
hänen johdollaan runsaan tunnin 
mittainen yksinpuhelu, monologi.
Mikon perehtyminen käsikirjoituk-

seen ja Parkinsonin tautiin yllätti 
Jussin ja Martin perusteellisuu-
dellaan.  Paikallisen Parkinson– 
kerhon kokoukseen rooliasuisena 
saapuessaan hän keräsi hitaalla ja 
vaivalloisella etenemisellään osan-
ottajien sympatian – kulkutie rai-
vattiin vapaaksi ja tuolia tarjottiin..

Joku  sanoikin leikkisästi...”Mikko 
saisi diagnoosin, jos neuro-
logi ei tunne potilastaan”.

Jussi Kivimäki

Mr. Parkinson

Mikko Kauranen esittää koskettavan monologin.

Piiri organisoi hyväntekeväisyysnäytöksen 25.1.2014 
Jyväskylässä, Dynamossa Piippukadulla. Läsnä oli 50 katsojaa.

Mikko Kauranen (LC Jyväskylä/Kuokkala), Martti Rautio ja Jussi 
Kivimäki tarjosivat esityksen,  Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
tilat ja LC Jyväskylä/Harju käytännön järjestelyt.
  
Näytöksen tuotosta, 760 euroa, puolet  menee Keski-Suomen Par-
kinson-yhdistykselle ja puolet Filippiinien katastrofi sta kärsiville. 

LYHYESTI
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Jyväskylän alueen lionsklubit te-
kevät jo kolmatta vuotta yhteis-
työtä Laajavuoren kesäteatterin 
kanssa. Tehtäviin kuuluu niin 
opastusta, yleisen järjestyksen 
valvomista kuin liikenteenohjaus-
ta.   Leijonille toiminta on samalla 
varainkeruuta, mutta myös posi-
tiivista näkyvyyttä ja leijonatoi-
minnan markkinointia. 

Yhteistyö lähti käyntiin muu-
tama vuosi sitten, kun Esko ja 
Panu Raipia ottivat yhteyttä pai-
kallisiin LC-toimijoihin.

–Aloittaessamme kesäteatte-
rin pyörittämistä Laajavuoressa 
kääntyivät katseemme heti pai-
kallisiin lionsklubeihin. Olemme 
vuosien mittaan tehneet paljon 
yhteistyötä Tampereella sikäläis-
ten klubien kanssa ja oli luontevaa 
jatkaa samalla linjalla Jyväskyläs-
sä, kertoo Tampereen Komediate-
atterin johtaja Panu Raipia yhteis-
työn alkuvaiheista.

 –Leijonat ovat aikuisia ja vas-
tuuntuntoista väkeä. Yleisön tur-
vallisuus on helppo antaa heidän 
vastuulleen. Tämä täsmäkoulutus 
oli nappijuttu!, jatkaa Raipia.

Täsmäkoulutus etukäteen

Nykyiset säädökset pakottavat 
myös teatterin kouluttamaan 
opasleijonat viralliseksi järjes-
tyksenvalvojiksi. Teatteri järjesti 
muutama vuosi sitten järjestyk-
senvalvojakurssin, jonka kautta 
kouluttautui parisenkymmentä 
leijonaa eri puolilta Jyväskylää.
 Kurssiin kuuluu erilaisten ylei-
sötilaisuuksien organisointiin ja 
lainsäädäntöön liittyvää koulu-
tusta sekä käytännön harjoitteita 
aina ensiavusta turvatarkastuk-
siin. Kurssin päätteksi on loppu-
koe, jonka suorittajat voivat anoa 
JV-kortin poliisilaitokselta.

Molemminpuolinen hyöty 

Leijonien ja teatterin välinen yh-
teistyö on hyödyttänyt molempia 
osapuolia. Leijonat ovat saaneet 
uusia kokemuksia ja JV-kortin 
myötä myös uusia mahdollisuuksia 
varainkeruuseen. Teatteri taas saa 
motivoituneita ja leijonahenkisiä 
työntekijöitä.
 Raipia kehuu yhteistyötä monesta 
syystä.
  –Merkittävä seikka yhteistyös-
sä on varmuus. Jos joku leijonista 
vaikkapa sairastuu, on laaja reservi 
heti käytettävissämme.
  Toiminta on osoittautunut niin an-
toisaksi, että alkusyksystä koulut-
tautui uusia JV-kortillisia leijonia 
niin teatterin kuin myös muiden 
tilaisuuksien palvelukseen.

”Kvartetin” parissa ensi kesänä

Yhteistyö teatterin kanssa jatkuu 
ensi kesänä. Laajavuoren Kesäte-
atterissa nähdään menestyskome-
dia ”Kvartetti”. 

Sen rooleissa nähdään aimo an-
nos tähtisadetta: Esko Roine, Lii-
samaija Laaksonen, Tuija Vuolle 
ja Heikki Nousiainen. Tämä maa-
ilman menestysnäytelmä nähdään 
vain 12 kertaa ja esityksien ovat jo 
kesäkuussa.

Pitää siis varata paikat ajoissa ja 
merkata ylös kalenteriin. Tätä harvi-
naista herkkua ei pidä missata. Ter-
vetuloa Laajavuoren kesäteatteriin!

Eeva-Kaisa Rouhiainen
LC Vaajakoski Ewe

      

Leijonahenkeä
Laajavuoren kesäteatterilla

Vas. Tuula Etelälahti, LC Vaajakoski Ewe,  Esa Toivonen, LC Jyväskylä Lohi-
koski, näyttelijä Veeti Kallio ja Eeva-Kaisa Rouhiainen, LC Vaajakoski Ewe.

LC Vaajakosken Ewen Helvi Stolt ja  Tuula Etelälahti katselevat 
näytöksen alussa pysäköintipaikalla, vieläkö siellä on tilaa.

Järjestysmiehenä toimi-
minen on ollut hauska 
kokemus, uusi näkökul-
ma teatterin maailmaan. 
Tämä on ihmisläheinen 
aktiviteetti, jossa saa ta-
vata paljon uusia ilmisiä.

Esiintyjät ottivat meidät 
lämpimästi vastaan. Eri-
tyisesti Suuren Tangomu-
sikaalin esiintyjät jäivät 
mieleen. Oli mahtava 
nähdä läheltä hyvien tai-
teilijoiden työskentelyä. 
Varmaan he arvostivat 
työtämme, koska tiesivät, 
että suuri osa meistä teki 
sitä hyväntekeväisyys-
mielessä.

Kaikenlaista hauskaa 
sattui. Sirkka Katajisto 
ei meinannut päästää 
Tommi Soidinmäkeä 
näyttelijöiden parkkiin, 
kun tuulilasin häikäistessä 
ei tätä tunnistanut.

–Mut kun mää oon pää-
roolissa tossa esityksessä, 
Tommi  joutui perustele-
maan.

Itse puhuttelin erään hu-
maltuneen katsojan ennen 
sisälle päästämistä, eikä 
tämä mies varmaan uskalta-
nut kunnolla hengittääkään 
peläten ulosheittämistä.

Helvi Stoltin
muistoja kesästä 2012.

Kiintoisa
kurkistus
teatterin 
maailmaan
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Syyskuisena iltapäivänä kävi mel-
koinen kuhina Saarijärven Kolkan-
lahdessa Peltoahon palvelutalon 
virkistyspuistossa. Kaikki kynnelle 
kykenevät asukkaat  osallistuivat 
ja seurasivat, miten tarratikka len-
tää tauluun,  kuinka minimölkyn 
keilat kaatuvat tai minigolf sujuu. 
Myös talon henkilökunta kannusti 
asukkaita talon sisäisissä ”olym-
pialaisissa”.

Leijonat ja puolisot toimivat 
kisojen toimitsijoina, makkaran-
paistajina ja asukkaiden taluttajina  
hoitajien apuna. Vahvistettu mies-
kvartetti lauloi serenadeja. 

Iltapäivän kruunasi henkilö-
kunnan  rollaattorikisa, josta riit-
ti riemua niin asukkaille kuin 
henkilökunnalle itselleenkin.

Jatkuva tukikohde

Peltoaho on ollut LC Saarijärven 
erikoishuomion kohteena  jo vuo-
sikaudet. Klubi oli vahvasti mu-
kana puiston rakentamisessa ja 
edelleenkin siellä pidetään talkoita 

keväisin ja istutetaan kesäkukkia. 
Puolisot ovat seitsemän vuoden 

ajan toimineet vapaaehtoisina ul-
koiluttajina ja erilaisten tapahtumi-
en järjestäjinä. Joulun alla pidettiin 
joulujuhla, jossa myös naapurissa 
olevan Kolkanlahden koulun oppi-
laat esiintyivät. Peltoahoon annet-
tiin joululahjaksi kuvateos vuoden 
tapahtumista. 

Keväällä järjestettiin iloiset 
lettukekkerit, johon lähes kaikki 
asukkaat osallistuivat. Vuoteessa 
oleville letut vietin henkilökohtai-
sesti.

Jatkoa seuraa

Olympialaisia järjestetään varmas-
ti  vastaisuudessakin, sillä tapah-
tuma sai suuren suosion. Myös 
useat asukkaiden omaiset tulivat 
kisoihin ja hekin nauttivat kahvis-
ta, piirakasta ja makkarasta sekä 
mukavasta yhdessäolosta.
Maire Hyvönen
Kuvat: Pauno Paananen, 
Maire Hyvönen

Peltoahon 
Olympialaisissa
ihan omat lajit

Mölkynheitto sujui pyörätuolistakin. Erkki Hänninen  vuorossa ja toimitsijana Pauno Paananen. Senja Halmila kannusti entistä esimiestään. 

Henkilökunnan rollaattorikisassa oli vauhtia. Laji sopii hyvin työ-
paikkaliikunnaksi.

Miehet lauloivat serenadeja naisille ja myös miehille. Vas. leijonat 
Markku Tukia, Pentti Huttunen, Pekka Iivanainen sekä omaisten 
edustajat Reino Linna ja Kaino Kinnunen.
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1990-luvun alkupuolella LC Kuo-
revesi etsi mahdollisuuksia, joilla 
pystyttäisiin tuomaan esille paik-
kakunnan ilmailuidentiteettiä ja 
samalla keräämään varoja erilai-
siin paikallisiin avustustarpeisiin 
lionstoiminnan merkeissä. Tuol-
loin keksittiin ajatus, että klubim-
me voisi tuottaa ja markkinoida 
koristelautassarjaa Kuorevedellä 
ensilentonsa lentäneistä Suomessa 
suunnitelluista lentokoneista. 

Samanaikaisesti pyrittiin selvit-
tämään, löytyisikö omalta paikka-
kunnalta taiteilijaa, joka maalaisi 
ko. lentokoneista tarvittavat kuvat.

Kuuluisan Hallin
alueen synty

Kuorevesi siirtyi ilmailun piiriin, 
kun Karhumäen veljekset syk-
syllä 1938 huomasivat siellä sopi-
vat alueen lentokentän ja lentoko-
netehtaan paikaksi. Tuolle Hallin 
alueelle syntyi lentokoneteollisuu-
den ja ilmailun keskittymä, jossa 
ensimmäiset lentokoneet lensivät 
kesällä 1940.

 Tätä sidos ilmailuun jatkuu vie-
lä nykyäänkin, vaikka monenlaisia 
muutoksia, muun muassa kuntalii-
tos Jämsään, on tietysti tapahtunut.

Lautasprojektin jatkokäsittelyssä 
selvisi, että oli olemassa seitsemän 
vaatimukset täyttävää lentolaitetta. 
Näistä valittiin kuusi lentokonetta 
lautassarjaa varten. Kuorevedel-
tä löytyi myös taiteilija, Maija 
Höylä, joka lupautui maalaaman 
tarvittavat kuvat. 

Sarjaan valitut lentokoneet ovat 

ensilentojensa mukaisessa aikajär-
jestyksessä Karhumäki Karhu-48 
(ensilento 20.7.1948), Eklund 
TE-1 (24.2.1949), Valmet Tuuli 
II (26.9.1951), Valmet LEKO-70 
(1.7.1975), Valmet PIK-23 Tow-
master (22.3.1982) ja Valmet L-
80TP Turbo-Vinha (12.2.1985). 

Päätettiin valmistaa kuuden len-
tokonelautasen sarja ja jokaista sar-
jan lautasta tehtiin 150 numeroitua 
kappaletta. Kuvien valmistuessa 
valittiin ensimmäisen ilmestyvän 
lautasen lentokoneeksi LEKO-70 

ja tuo lautaserä valmistui syksyllä 
1997. Loput viisi lentokonelau-
taserää valmistuivat muutaman 
vuoden välein. Lautaset valmisti 
Hackman Designor Arabia.

Lautasten myynnillä saatuja 
varoja olemme voineet jakaa lah-
joituksina mm. oman paikkakun-
tamme vanhusten ja nuorison tu-
kemiseen. Näitä lautasia on vielä 
myytävänä sekä yksittäisinä että 
kokonaisina kuuden lautasen sar-
joina. ’Lentäviä lautasia’ voi tie-
dustella LC Kuorevedeltä mm. 
nettisivujen kautta.
Seppo Valkeiskangas

Lentävät lautaset

LC Viitasaari Karoliina toteutti joulun 
alla toisen kerran käytettyjen silmälasi-
en keräyksen. Laseilla oli kaksi keräys-
pistettä  paikallisissa liikkeissä. Tulos 
oli noin 500 silmälasit lähetettäväksi 
Sri Lankaan.

LC Ulvila Olavi toimii lasien lopul-
lisena pakkaajana ja tarkistajana ennen 
kuin ne päätyvät yhteistyökumppanin, 
SPR Porin kuljetuskonttiin.

–Silmälasikeräys sopii toteutettavak-
si noin viiden vuoden välein. Lahjoit-
tajat kokevat tämän tärkeäksi, koska 
monissa kodeissa lojuu aikanaan kal-
liisti hankittuja, mutta nyt käyttämättö-
miä silmälaseja. Niitä jää ”muistoksi” 
myös läheisten kuoleman vuoksi, tote-
aa LC Viitasaari Karoliinan presidentti 
Ulla Urpilainen.

Klubin jäsen Marjaana Juntunen 
tutustui samaan toimintaan jo v. 1980 
lions-nuorisovaihdokkina Kanadassa. 
Hän pakkasi muiden nuorten kanssa 
puoli päivää laseja Saskatoonissa.
Pirjo Nyman

Viitasaaren ylimääräiset silmälasit Sri Lankaan

LC Viitasaari Karoliinan hallitus pakkasi ja saatteli silmälasit matkalle Sri Lankaan.

” 
Lautasia on

myytävänä sekä
yksittäin että
kuuden sarjoina.
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Vuonna 2014 merkkivuodet täyttyvät seuraavilta klubeilta:

55 v: LC Jyväskylä Harju.
50 v: LC Keuruu,LC Konnevesi, LC Viitasaari.
45 v: LC Kivijärvi.

Lähde: Lions-vuosikirja

G-piiri 
onnittelee

Tämä on saatu kokea Uuraisilla 
vuonna 2013, kun LC Uurainen 
”laittoi tuulemaan” 50-vuotisen 
toiminnan juhlavuoden aikana.

Mennyt vuosi 2013 on Uurais-
ten lionsklubissa ollut paitsi juhla-
vuosi, myös todellinen tekemisen 
vuosi. Juhlavuoden palveluaktivi-
teettien toteuttamiseksi palvelu-
työtä uuraislaisten hyväksi kertyi 
yhteensä upeat 802 tuntia. 

Juhla-aktiviteettien arvo koko-
naisuutenaan oli reilu 20 000 €. 
Toteutusta varten saimme 3 000 € 
ARS apurahana. Lionsklubin hy-
väntekeväisyydestä ovat erityisesti 
saaneet vuonna 2013 nauttia nuo-
ret, lapsiperheet sekä kunnan koti-
hoidon asiakkaat.

Harraste- ja leikkipuisto Nevalaan

Nevalan alue Uuraisilla on perhei-
den suosima asuntoalue ja aktivi-
teetteja kaipaavia lapsia ja nuoria 
riittää. Liosklubi päätti toteuttaa 
juhlavuonnaan tälle alueelle har-
raste- ja leikkipuiston.
  Hanke käynnistettiin jo vuoden 
2012 aikana, jolloin tehtiin puis-
ton maastotyöt ja perustukset yh-
dessä Uuraisten kunnan kanssa. 
Vuoden 2012 aikana valmistui 
skeittiramppi BMX-harrastajille 
ja tänä vuonna sitten leikkipuisto 
erilaisine laitteineen, kalusteineen 
ja istutuksineen.
 Leikkipuiston luovutus alueen 
asukkaille tapahtui syyskuussa, ja 
jo lokakuussa alueen asukkaat jär-
jestivät puistoon oman Halloween 
-tapahtuman. Tulevina vuosina 
alueen lapset ja nuoret perheineen 
saavat nauttia puiston monipuo-
lisista toimintamahdollisuuksis-
ta ja myös mm. omenapuiden ja 
marjapensaiden annista.  Varmas-
ti Nevalassa voidaan todeta, että 
talkootyö ja leijonahenki saavat 
todella ihmeitä aikaan!

Kunnan kotihoitoonkipupumppu

Uuraisilla on jo vuosien ajan kai-
vattu kotihoidon piirissä kipu-

pumppua. Hyvin eri-ikäisiä uu-
raislaisia on ollut tilanteissa, joissa 
vaikean sairauden hoito olisi ollut 
mahdollista omassa kodissa, jos ki-
vunhoito olisi ollut järjestettävissä 
turvallisesti ja hallitusti.

Läheskään aina ei kuitenkaan 
ole ollut mahdollista saada julki-
sen terveydenhuollon kautta kipu-
pumppua kotiin, koska tarvitsijoita 
on ollut paljon. Tämä on monen 
kohdalla tarkoittanut sitä, että ai-

noa vaihtoehto on hoito sairaalan 
vuodeosastolla.

LC Uurainen halusi juhlavuon-
naan tarttua tähän puutteeseen ja 
hankki kotihoitoon kipulääkean-
nostelijan eli kipupumpun, laitteen 
jonka avulla potilas voi itse annos-
tella napin painalluksella voima-
kasta kipulääkettä tarpeen mukaan 
suoraan laskimoon. Kipupumppu 
on turvallinen tapa hoitaa kipua, ja 
mahdollistaa inhimillisen kotona 
olemisen esimerkiksi saattohoidon 
tilanteissa.

Juhlavuoden huipennus

Uuraisten leijonien vuosi 2013 
huipentui juhlavaan 50-vuotis juh-
lapäivään 30. marraskuuta. Päivän 
aikana muistettiin seppelein ja 
kukkakimpuin isänmaan puolesta 
henkensä uhranneita ja poisnukku-
neita lioneita. 

Iltajuhlaa puolestaan vietettiin 
Teivaalan tuvalla. Juhlan alussa 
jaettiin nuorille kulttuuri- ja lii-
kunnanharrastajille yhteensä lähes 
5 000 € apurahoja aktiviteettira-
hastosta ja Markku Rasan muisto-
rahastosta. Apurahan sai 13 nuorta 
ja yksi liikuntaryhmä. 

Iltajuhlassa muistettiin myös 
klubin omia aktiivisia toimijoi-
ta erilaisin kunniamerkein. Reijo 
Länkiselle myönnetty Melvin Jo-
nes -jäsenyys on huomion osoi-
tuksista merkittävin. Muuten ilta 
kului puheiden, maittavan ruuan ja 
tanssin merkeissä.

Vaikka upea juhlavuosi on saatu 
päätökseen, eivät Uuraisten lionit 
aio jäädä laakereille lepäämään. 
Yhteisklubiksi muuttuneen klubin 
toimintaa kehitetään edelleen päät-
täväisesti jäsenkyselystä saadun 
palautteen suuntaan ja uusia jäse-
niä etsitään aktiivisesti. Mukaan 
tulleet naisjäsenet ovat päässeet 
toimintaan mukaan luontevasti ja 
tuovat omia ideoitaan ja työpanos-
taan toteutettaviin aktiviteetteihin 
ja toimintaan.

Pekka Riihimäki

Talkootyö ja leijonahenki 
saavat ihmeitä aikaan

Apurahoja saivat edessä vasemmalta Mimmi Ahonen, Venla ja 
Siiri Häyronen sekä Kerttu Saksala. Takana Lions-liiton pj. Asko 
Merilä, Konsta Kovanen, Ville Flyktman sekä presidentti Pekka 
Riihimäki. Kuva: Terttu Riihimäki.

Asko Merilä luovuttaa Melvin Jones -materiaalia Reijo Länkisel-
le. Taustlla muita palkittuja, Mati Eerola Terttu Riihimäki ja Erkki 
Kivelä. Kuva: Jari Nulpponen.
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uonna 1963 muutama muu-
ramelainen oli kuullut tari-
noita jostain leijona-kerhosta 
ja alkoi pohtia samanlaisen 

perustamista. Viljo Mehtola, yksi 
perustajista kirjoittaa LC Muura-
men ensimmäisessä historiikissa 
seuraavasti: ”Muurame oli silloin 
vielä melko hiljainen maalaispitä-
jä, vaikkakin kasvu huomattavak-
si keskukseksi oli jo alulla, mutta 
eihän ollut tietoa, miten kehitys 
jatkuu. Olihan suunnitteilla laajat 
kuntaliitokset ynnä muut”.

Joulukuun 3. päivä samana 
vuonna Muuramen Säästöpankin 
kokoushuoneeseen tulikin seitse-
mäntoista muuramelaista ja kum-
mina kolme vaajakosken klubin jä-
sentä perustamaan LC Muuramen.

Muurame-henki pitää

Kun LC Muuramen veljet vierai-
neen kokoontuivat 30. marraskuu-
ta viime vuonna Riihivuoren hui-
pun Riihikeloon viettämään klubin 
50-vuotisjuhlia, illan puheenai-
heista ylivoimaisesti päällimmäi-
sin oli tulevaisuudessa leijuva 
uhkakuva Muuramen liittämisestä 
Jyväskylään.
Tämä ajatus on Muuramen Lions 
clubinkin jäsenten keskuudes-
sa jyrkästi torjuttu. LC Muurame 
on yhtenä muiden joukossa ollut 
viidenkymmenen vuoden aikana 

kehittämässä valtakunnalliseen tie-
toisuuteenkin noussutta Muurame-
henkeä eikä aio jatkossakaan tältä 
polulta poiketa.
- Sen teemme, minkä lupaamme, 
lupasi klubin tämän kauden presi-
dentti Arto Rajala tervehdyspu-
heessaan.
 Yksi näistä klubin julkilausumat-
tomista mutta kaikkien jäsenten 
tietämä lupaus on, että Muuramen 
liittämistä johonkin muuhun keski-
suomalaiseen kuntaan tai kaupun-
kiin vastustetaan kaikin mahdolli-
sin keinoin.

50 vuoden aikana Muurame on 
kasvanut reilun parintuhannen 
asukkaan maatalousvaltaises-
ta pitäjästä hyvinvoivaksi kohta 
kymmenentuhannen asukkaan 
elinvoimaiseksi kunnaksi, jonka 
Jyväskylän päättäjät mieluusti hot-
kaisisivat omaksi alueekseen.

¬Samassa ajassa leijonaklubi 
on milloin enemmän milloin vä-
hemmän virkeänä ollut mukana 
kehittämässä kotikuntaansa. Vir-
keydestä löytyy monia pysyviä esi-
merkkejä kotikunnasta.

MKuntorata Muuramen harjulle

70-luvun alkuvuosina klubin jä-
senten aloitteellisuus ja aktiivisuus 
tuottivat muuramelaisten ilona vie-
läkin olevan kuntoradan Muura-
men harjulle. Leijonaveljet raivasi-

vat talkoilla nytkin käytössä olevan 
kymmenen kilometrin radan ja ke-
räsivät sen rahoittamiseen 5  000 
silloista markkaa.

Hirsikämppä partiolaisille

Tämän vuosituhannen suuritöisim-
piä hankkeita on ollut Muuramen 
partiolaisille pystytetty hirsikämp-
pä, joka viime vuonna lahjoitettiin 
partiolaisille. Ilman leijonaveljien 
talkoita ja 8 000 euron lahjoitusta 
kämppä tuskin olisi syntynyt.

Vuosien varrella Muuramen klu-
bi on mahdollistanut yli 70 nuoren 
osallistumisen kansainvälisille lei-
reille eri puolilla maapalloa.

Nuoret leijonat haussa

Muuramen klubin jäsenmäärä on 
viime vuosien aikana vakiintunut 
noin kolmenkymmenen jäsenen 
tuntumaan. Yhtenä huolenaiheena 
Muuramessakin on ollut jäsenis-
tön ikärakenteen kehitys, parin-
kymmenen viime vuoden aikana 
jäsenten keski-ikä on noussut 
melkein samaa tahtia kuin vuosi-
luvut ovat aina vuodella vanhem-
maksi muuttuneet. Nuorempien 
saaminen mukaan toimintaan on 
varmasti yksi tulevien vuosien 
suurimpia tehtäviä.

Klubin juhla-ilta Riihikelo-ra-
vintolassa sujui perinteisen juhla-

kaavan mukaan. Omien jäsenten 
lisäksi juhlaa kunnioittivat läsnä-
olollaan ja tervehdyksillään PID 
Harri Ala-Kulju puolisoineen 
ja kummiklubi LC Vaajakosken 
presidentti Timo Turpeinen puo-
lisoineen.

Ala-Kulju luovutti kansain-
välisen presidentin kunniakirjat 
Heikki Ahvenjärvelle ja Antero 
Lepoaholle. Lepoaho on ainoana 
jäljellä niistä seitsemästätoista, 
jotka olivat viisikymmentä vuotta 
sitten Muuramen klubia perusta-
massa ja on edelleen aktiivisesti 
mukana klubin toiminnassa.
Heikki Ahvenjärvi kertoi juhlassa 
klubin menneistä vuosista. Hän ja 
Seppo Salminen julkistivat juh-
lassa kokoamansa historiikin klu-
bin kymmenestä viimeisimmästä 
vuodesta.

Musiikista juhlassa vastasi lah-
jakas muuramelainen, Sibelius-
akatemiassa opiskeleva viulisti, 
Elias Nyman, jonka opiskeluja 
klubi on ollut tukemassa. Hänen 
säestäjänään toimi Andras Sza-
bo.

Loppuillan kevyemmästä mu-
siikkipuolesta vastasi klubin jä-
senen Mikko Ruuskan tunnettu 
iskelmätähtitytär Tiina Ruuska 
ja Marko Rauhala.

Seppo Salminen

Muuramen leijonaklubi 
juhli uutta miettien

Muuramen Lionsclubin 50-vuotisjuhlassa PID Harri Ala-Kulju (vas) ja piirin tervehdyksen omalle klubilleen tuonut Kyösti Mikkonen luo-
vuttivat kansainvälisen presidentin kunniakirjat Heikki Ahvenjärvelle ja Antero Lepoaholle, joka on ainoa jäljellä olevista klubin seitse-
mästätoista perustajajäsenestä ja edelleen aktiivinen klubin jäsen.

50 v
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LEIJONAMUISTAMISIA

Reino Huuskosen käsi tahtoo väkisinkin 
nousta ylös, kun tarvitaan vapaaehtoisia. 
Tämä on huomattu LC Viitasaari Port-
hanissa, ja Reinoa muistettiin tammikuus-
sa Melvin Jones -jäsenyydellä. Klubiin 
hän liittyi 20 vuotta sitten.

Reino on toiminut klubin johtavissa 
luottamustehtävissa omalla vuorollaan ja 
tekee parhaillaan sihteerikautta. G-piirin 
palvelu- ja varainhankintatoimintaa hän 
johtaa myös kuluvalla kaudella.

Mikä mielekkäintä?

– Kesän Wilmamarkkinat on klubin avustus-
toimintaan liittyvänä hyvä ja mielekäs. Sa-
malla se tuo jossain määrin julkisuutta lions-
toiminnalle, toteaa Reino.

Palveluaktiviteeteista Reino kokee erityisen 
antavina vanhusten auttamisen vaikkapa kat-
tolumien luomisella 20 asteen pakkasessa tai 
muun tarvittavan pika-avun.

–Vanhusten palvelupäivä kakkukahvei-
neen on jo perinteinen. Sotaveteraanike-
räysten kuljetusapu ja kehitysvammaisten 
pulkkakisat ovat olleet myös vakioaktivi-
teettejani. Nuorille järjestetyssä laskettelu-
rieha Siperialaisissa on myös mieluisaa olla 
mukana.

–Palvelun onnistumisen elämyksen kokee, 
kun näkee nuorisovaihtajan ilmeet hänen esi-
tellessään matkakokemuksiaan.
Pirjo Nyman

LC Viitasaari Porthan
Reino Huuskonen on 
klubin kahdeksas 
Melvin Jones -jäsen

LC Vilppula on perustettu vuonna 
1971. Mukana klubin toiminnas-
sa on edelleen ollut kaksi aktiivis-
ta perustajajäsentä.

Esa Ranta oli perustamassa 
jo LC Mänttää vuonna 1961 ja 
toiminut monissa eri tehtävissä 
Vilppulan klubin toiminnan alus-
ta asti. Yhdessä Vilppula-Seuran 
kanssa Esa on ollut kantavana 
voimana Vilppulan Joulu -lehden 
teossa sen koko viisikymmen-
vuotisen historian ajan.

Esan osallistuminen on jatku-
nut koko ”leijonataipaleen” ak-
tiivisena. Hänet lyötiin ritariksi 
1.2.2013.

Tauno Mäkelän panos leijona-
toiminnassa on merkittävä. LC 
Vilppulan presidenttinä hän toimi 
vuodet 1975–1976. Lisäksi hän 
on ollut piirin tehtävissä lohkon 
puheenjohtajana vuosina 1978–
1979 sekä alueen puheenjohtaja-
na 1984–1985.

Taunon toteuttamat jokavuo-
tiset tennis- ja golfkilpailut ovat 
tuoneet väriä klubin toimintaan jo 
vuosien ajan. Tauno lyötiin rita-
riksi 12.9.2013.
Antti Mäkelä

LC Vilppula

Kahdelle 
perustajajäsenelle 
Lions-ritarin arvo

Kuvassa vasemmalta 
ARS-asiamies Erkki 
Iso-Markku, klubin 
presidentti Toivo Veh-
maanperä, Lions-ritari 
Esa Ranta ja 
piirikuvernööri Taisto 
Kotila.

Lions-ritari Tauno 
Mäkelää (vas.)onnitte-
levat klubipresidentti 
Matti Palonen ja vara-
piirikuvernööri  Kyösti 
Mikkonen.

Reino Huuskonen palkittiin Melvin 
Jones -jäsenyydellä vuoden alussa.
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Suomen lioneilla on ollut monta vuotta aikaa seurata omaa 
suurta unelmaansa – saada oma ehdokas 2. kansainvälisen 
varapresidentin tehtävään.  Viimeisimpien ehdokaspäätösten 
jälkeen olemme odottavalla kannalla. 
Hampurissa kesällä 2013 on tehty päätös seuraavasta 2. kan-
sainvälisestä varapresidentistä, johon suosituksen sai Robert 
”Bob” Corlew USA:sta. Hänet valittaneen tuohon tehtävään 
Torontossa kesällä 2014.

KANSAINVÄLINEN JOHTORYHMÄ teki myös vuoden 2015 varapre-
sidentin valinnasta suosituksen. Keskustelua käytiin Euroopan 
ja Intian välillä. Koska järjestön johtoryhmän mielipiteet ja-
kautuivat eurooppalaisten ehdokkaiden välillä, tuli päätökseksi 
Intia. Seuraava valintakierros osuneen Euroopalle ja meidän 
mahdollisuudet ovat hyvät. Päätös seuraavasta suosituksesta 
tehdään kesällä 2015. 
Suomalainen lionstoiminta on maailmanluokassa mittavaa. 
Suomi on Euroopan 4. ja maailman 12. suurin lionsmaa. Rei-
lun viiden miljoonan suomalaisen joukossa on 25 000 jäsentä.

Seitsemän vuoden kampanjan ajanjakso on ollut vaiherikas. 
Olemme rakentaneet kampanjan tueksi koko maan kattavan or-
ganisaation. Suomen lionit ovat antaneet kannatustodistuksen 
Lions-liiton vuosikokouksessa. Olemme kiertäneet puhumassa 
Suomen hankkeesta eripuolilla Suomea ja maailmaa. Tiedäm-
me, että meidän ehdokasta tuetaan kaikkialla. Päätökset ovat 
kuitenkin arvaamattomia.

SUOMALAISET OVAT asettaneet ehdokkaakseen PID Harri 
Ala-Kuljun. Hänen lionsmeriittinsä niin kotimaassa, Pohjois-
maissa, Euroopassa kuin kansainvälisellä tasollakin täyttävät 
selkeästi tehtävän vaatimukset. Harri on esiintynyt kaikilla 
merkittävimmillä kansainvälisillä forumeilla ja hän on tavan-
nut Lions-järjestön korkeimman johdon useita kertoja, joten 
hänet tunnetaan hyvin. 

Harrilla on hyvät suhteet kesällä 2014 valittavaan kansain-
väliseen presidenttiin sekä tuleviin varapresidentteihin. Porin 
vuosikokoukseen on saapumassa tuleva 1. varapresidentti Dr. 
Jitsuhiro Yamada Japanista.

Pitkä kampanja-aika ei ole lannistanut Suomen lioneita eikä 
Harria. Näyttää siltä, että kampanjointi on todellinen kestä-
vyyslaji.  Me suomalaiset olemme sisukkaita emmekä anna 
periksi, vaan toteutamme haaveemme yhteistuumin. 
 Suomalaiset ovat nyt tilanteessa, jossa kaikki tosiasiat 
puhuvat puolestamme. Paras keino varmistaa Harrin valinta 
on toimia edelleen aktiivisesti, parantaa jäsentilannetta ja olla 
vahvasti esillä kansainvälisessä vuosikokouksessa Torontossa 
2014. 

PIDETÄÄN KLUBIT hyvässä kunnossa, sillä meitä seurataan mm. 
kuinka täsmällisesti teemme kuukausittaiset jäsenilmoitukset.  
Klubien on pidettävä itsensä hyvässä asemassa, eli on hoidet-
tava talousvelvoitteensa päämajaan.  Osallistumme jatkossa-
kin LCIF:n kautta tapahtuvaan kansainvälisten katastrofi en 
avustustoimintaan. 

Jäsenmäärän kehitys Suomessa tulisi saada kääntymään 
positiiviseksi Lions-liiton vuosikokouksen Heinolassa 2013 
tekemän päätöksen mukaisesti. Tämän eteen tehdään tarmok-
kaasti työtä kaikkialla Suomessa ja tuloksia alkaa näkyä. Uu-
sia klubeja on jo perustettu ja lisää on tulossa. Myös nykyisiin 
klubeihin on rekrytoitu vilkkaasti uusia jäseniä.  

Kiitos kaikille lioneille tuestanne ja sitkeydestä. Jaksetaan 
viedä hanke yhdessä maaliin.Työmme Harrin saamiseksi 
järjestömme johtoon jatkuu.

Tuomo Holopainen
Lions-liiton vpj.

Suomi johtoon,
seuraa unelmaasi!  

ietin viime kesänä elämäni 
mieleenpainuvimman kuu-
kauden ollessani Saksassa ke-
sävaihdossa. Olen opiskellut 

Saksaa jo ala-asteelta lähtien ja olen 
aina ajatellut jossakin vaiheessa läh-
teväni kuukaudeksi Saksaan kesä-
vaihtoon.
  Lukion ensimmäisen vuoden jäl-
keen koitti viimein lähtöni aika. 
Vaihtoon lähdin SSYL:n kautta, ja 
sain matkaani avustusta LC Saarijär-
vi/Kalmarilta. Vaihtoni suuntautui 
läntiseen Saksaan, Rheinland-Pfal-
zin kauniiseen osavaltioon. Vaihto-
perheeni kotikaupunki oli Koblenz, 
reilun sadantuhannen asukkaan 
saksalainen ”pikkukaupunki”, joka 
sijaitsi Reinin varrella noin tunnin 
ajomatkan päässä Frankfurtista.

Ihanassa perheessä

Pääsin asumaan aivan mahtavaan, 
kansainväliseen perheeseen, johon 
kuuluivat lääkärivanhemmat, minua 
muutaman vuoden nuorempi tyttö 
sekä 9-vuotias Kolumbiasta adop-
toitu poika. Perhe otti minut todella 
osaksi elämäänsä, ja kaikkien kii-
reistä huolimatta minulle löydettiin 
aina aikaa.

Perhe myös todella teki osansa 

saksan opiskelussani, kielioppivir-
heistäni ja ääntämyksestäni huomau-
teltiin lämpimästi. Tuntui mahtaval-
ta, kun perhe lopulta kertoi minun 
kuulostavan melkein saksalaiselta! 

Kävin vaihtoni kolme ensimmäis-
tä viikkoa koulua perheeni tytön luo-
kalla katolisessa yksityiskoulussa. 
Aikani saksalaisessa koulussa opetti 
minulle paljon: tutustuin lukuisiin 
uusiin ihmisiin ja koulun tapahtu-
mat, kuten luokkaretket, konsertit ja 
illanvietot opettivat minulle paljon 
saksalaisista ja Saksasta.
 Viimeisen vaihtoviikon vietin lo-
malla tutustuen paremmin Koblen-
ziin sekä vieraillessa lähikaupun-
geissa, kuten Mainzissa, Kölnissä ja 
Karlsruhessa.

Vaikka lähdin vaihtoon nimen-
omaan kieltä oppimaan, yllätyin sil-
ti siitä, kuinka nopeasti kielitaitoni 
kehittyi päivä päivältä. Parantuneen 
kielitaidon lisäksi matkasta käteen 
jäi unohtumattomia kokemuksia, 
uusia ystäviä, roimasti itsenäisyyttä 
ja itseluottamusta sekä rakkaus Sak-
saa ja saksalaista kulttuuria kohtaan. 
Tulevaisuudessa haluan varmasti 
viettää enemmänkin aikaa Saksassa. 
Takaisin voisin lähteä vaikka heti!

Ida Pirttiniemi

 

Kesävaihtoni
Koblenzissa

Ida Pirttiniemi sai Saarijärven leijonilta tukea Saksan matkaansa. 
Vaaliruhtinaallinen linna (Kurfüstliches Schloss) oli yksi lukuisista 
linnoista, joihin hän pääsi tutustumaan.

Koblenz sijaitsee Reinin varrella, Rein- ja Mosel-jokien yhtymäkoh-
dassa, jota kutsutaan saksalaiseksi kulmaksi (Deutsches Eck).
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oulumaa toteutui nyt 25. ker-
ran ja jälleen onnistuneena niin 
yleisön kuin klubin ladyjen ja 
veljienkin mielestä. Paikka ja 

aika ovat pysyneet samana Nyys-
sänniemen leirintäalueella entisen 
Martti Kitusen karhunnylkypir-
tissä (siirretty muualta) ja sen pi-
hapiirissä.

Aktiviteetti sai alkunsa klubin 
perustamisvuonna 1988, jolloin 
alettiin hahmotella toimintaa klu-
bille. Ensimmäinen tavoite oli, 
että aktiviteetin tulisi olla ns. 
omannäköinen eikä mentäisi tois-
ten klubien aktiviteettialueille. Ja 
kyllä tällainen alue löytyikin, siis 
Keuruun Joulumaa.

Sopimus Napapiirin 
Joulumaan kanssa

Napapiirin Joulumaan kanssa so-
vittiin muutamista peruskuvioista 
kuten nimen tulee olla ns. etuliit-
teinen Joulumaa. Toiseksi saimme 
”viralliset” joulupukin ja pukin 
muorin vaatteet sekä kolmannek-
si Joulumaa-tuotteita myyntiin. Ja 
vielä sovittiin, että Keuruun Jou-
lumaassa lapset voivat kirjoittaa 
toiveensa oikealle joulupukille, 
joihin sitten pukki vastaa jokai-
selle.

Kun tavoitteena oli tehdä Keu-
ruun Joulumaasta klubille ns. pää-
aktiviteetti, joka jakautuisi kahtia 

eli palveluun ja varojenkeruuseen, 
niin siinähän oli haastetta.  Tämä 
oli kylläkin helppo ratkaista. Lap-
sille kehiteltiin ilmaisia toimintoja 
kuten pulkkamäkeä, hevosajelua, 
askartelua yms. Ja olihan tapah-
tuma joulukauden avaus ohjelmi-
neen myös aikuisille Keuruulla eli 
marras-joulukuun vaihde.

 Puuroa ja muuta 
joulutunnelman johdattavaa

Rahankeräys taasen tulee etupääs-

sä ladyjen toiminnasta. Hehän lei-
povat, kutovat, keittävät joulupuu-
ron myyden sitten nämä tuotteet 
sekä vielä kahvittavat joulumaa-
yleisön.

Piha-alueella tunnelmaa luo-
vat jätkänkynttilät ja rakovalkea 
loimulohineen. Lohi on ollut hy-
vämenekkistä samoinkuin kesto-
suosikki grillimakkarakin. Rahaa 
tuovat myöskin runsaspalkintoiset 
arpajaiset ja nykyään Suur-Keu-
ruun joululiite, johon veljet ja la-
dyt hankkivat ilmoituksia.

Klubi rakensi alueelle oman 
kodan, jossa tuon edellämainitun 
joulupuuron voi tunnelmallises-
ti nauttia. Tällä hetkellä näyttää 
siltä, että Keuruun Joulumaa elää 
ja voi hyvin odottaen ensi joulun 
avausta ehkä taasen hiukan uudis-
tuen lähtiessään toiselle vuosisa-
danneljännekselle

Kauko Palomäki
LC Keuruu/Karhunsoutajat

Lapset voivat tavata Keuruun Joulumaassa joulupukin ja jättää myös lahjatoivekirjeensä ”käsitte-
lyyn”.

Karhunnylkupirttiin rakentuu jouluinen tunnelma.

J

J ouluksi 2013 Keuruun jou-
lu ilmestyi ennätyskoossa, 
miltei 170-sivuisena ja 2 000 
kappaleen painoksena. Jou-

lujulkaisu on ollut julkaisijansa, 
LC Keuruun tärkein tulonlähde 
jo 50 vuotta.

Juhlalehdellä ei ollut erikois-
ta teemaa. Siinä pohdiskeltiin 
kuitenkin eri näkökulmista 
miten Keuruusta tuli Keuruu. 
Kirjoittajien joukossa ovat 
mm. lehtihankkeen isä Sakari 
Aittoniemi ja Amerikassa asu-

va Jaakko Uuranniemi, joka 
muistelee Keuruun autoistumis-
ta.Nykykeuruulaisten kynästä 
ovat peräisin muiden muassa 
katsaukset rykmentin historiaan, 
yrityshankkeisiin, kaupungin 
ajankohtaisaiheisiin ja eloku-
vaajaseuran sekä Serena-kuoron 
menestyksekkäisiin juhlavuo-
siin.
 LC Keuruu juhlii 50-vuotis-
merkkivuottaan kutsuvieras-
juhlassa kevättalvella 2014.
Lähde: Suur-Keuruu

Keuruun Joululla
huiman pitkät perinteet

Keuruun Joulumaalla juhlavuosi

Leijonan 
rohkeudella

Klikkaa: www.viitasaarenseutu.fi

 olemme me!
 olemme me!Seutu

PAIKALLISMEDIA

25 v

50 v
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Tervetuloa kaikki piirimme
lionit ja puolisot

G-piirin Lions-juhlaan,
jota vietämme

Arne Ritarin muistoksi
perjantaina 7.3.2014 klo 19
Mäntän Klubilla Mäntässä.

* * *

Smokki, tumma puku
Illallisbuffet 30 euroa/hlö

V.p viimeistään 26.2.2014 
AR-säätiötoimikunnan pj.

Erkki Iso-Markku, puh. 040-7070 512
iso-mark@phpoint.fi tai lions.fi

Arne Ritari -säätiön kuulumisia
Uusi toimintakausi on jo pitkällä 
tämän lehden ilmestyessä, mutta 
kirjoittaessani tätä tekstiä ollaan 
vielä joulukuulla ja oma 3-vuo-
tinen toimintakauteni on vasta 
aivan alussa.
  Olen ollut LC Vilppulan jäsen 
40 vuotta, mutta vasta ensim-
mäistä kertaa mukana  piirita-
solla. Kaikki on vähän uutta ja 
outoa, mutta myöskin erittäin 
mielenkiintoista ja opettavaa.
  Aivan ensimmäiseksi kuiten-
kin kiitos edeltäjälleni Kyösti 
Mikkoselle ja koko entiselle 
toimikunnalle, teitte mahtavaa 
leijonatyötä ja paremmaksi on 
vaikea pistää.

PIIRIN ARS-toimikunnan muo-
dostavat tänä vuonna alueiden 
puheenjohtajat. Kopioin mallin
suoraan piireiltä jotka ovat koke-
neet tämän tavan parhaaksi hoi-
taa säätiön asioita.  Toimikunnan 
kokoonpanolla varmistetaan se, 
että jokaisessa piirimme klubissa 
saadaan ARS-tietoutta ainakin
kerran toimikauden aikana.

Toimikunnan suurimpana ta-

voitteena on että jokaisessa klu-
bissa toimisi hallituksen apuna 
ARS-lion, jonka toimikausi olisi 
vähintäänkin kolme vuotta.

On itsestään selvää että klubin 
presidentillä ei ole mahdolli-
suutta keskittyä säätiön asioiden 
hoitoon ja omasta kokemuk-
sestani voin sanoa, että toimiva 
ARS-lion hyödyttää klubia 
myöskin taloudellisesti avus-
tamalla aktiviteettitoimikuntaa 
avustusten hakemisessa. Toimi-
kunnan tarkoituksena on järjestää 
myöskin uusille ARS-lionille 
koulutustilaisuus tulevassa piiri-
kokouksessa Muuramessa.

  
TOINEN tavoite tällä kaudella 
on kuuden uuden ritarin nime-
äminen piirin klubeihin.  Tässä 
tavoitteessa ollaan jo puolessa 
välissä eli tähän mennessä on 
varmistunut kolme uutta ritaria. 
Ritariksi lyöminen on korkein 
kotimainen kunnianosoitus lio-
nille, joka on erikoisen ansioitu-
nut klubin omassa työssä. 

Haluan vielä muistuttaa että 
ritarimaksu säätiölle ei kulu-

ta hallinnollista tiliä, vaan se 
maksetaan kokonaisuudessaan 
aktiviteettivaroista. Piiri tukee 
tänä toimintakautena ritari mak-
suja 1 600 eurolla. Vapaamuo-
toinen anomus piirihallitukselle 
sen jälkeen, kun asia on hoidettu.  
Tarvittavat lomakkeet ja ohjeet 
löytyvät nettisivuilta.

SEURAAVA tavoite on lisätä klu-
bien tietoisuutta säätiön myön-
tämistä apurahoista. Olemme 
budjetoineet palveluaktiviteet-
teihin myönnettäviä apurahoja 
tälle kaudelle 8 000 euroa. 

Tällä hetkellä on sellainen 
tilanne, ettei ainoatakaan 
apuraha-anomusta ole tullut 
perille. Tiedän, että klubeissa 
on paljon hyviä aktiviteetteja, 
joista varmasti osa täyttää ne 
vaatimukset joita säätiö on niille 
asettanut. Nimenomaan tämän 
asian hoitamiseksi olisi tärkeää 
että klubissa toimisi ARS-lion.  
Myöskin apurahojen myöntä-
misperusteet ja kaikki muu tar-
vittava tieto löytyy AR-säätiön 
sivuilta.

PIIRIN adressimyynti tulisi nostaa 
600 kpl /vuosi, mikä  tarkoittaa 
0,3 adressia /lion. Ei liene mah-
doton asia hoitaa.   Marraskuun 
loppuun mennessä tavoitteesta 
on saavutettu tasan puolet eli 
tässäkin asiassa on vielä paljon 
parannettavaa. 

Kehoitan jokaista lionia 
henkilökohtaisesti tutustumaan 
adressien tarjoamiin erilaisiin 
mahdollisuuksiin, sitä voidaan 
käyttää todella monenlaisiin 
tarkoituksiin.

Piirin yhteinen Lions-juhla 
vietetään 7.3.2014  Mäntässä pe-
rinteisissä Mäntän Klubin tilois-
sa.  Kutsu tilaisuuteen toisaalla 
tässä lehdessä, mutta ohjelmasta 
voidaan jo nyt mainita ritariksi 
lyöminen ja LC Vilppulan oman 
5-miehisen orkesterin viihdekon-
sertti. Kaikki lionit puolisoineen 
ovat tilaisuuteen tervetulleita!

Erkki Iso-Markku
AR-toimikunnan puheenjohtaja 
G-piiri  

Suomen Lions-liiton 61. vuosiko-
kous pidetään Porissa 6.–8.6.2014. 
Porilaiset lionsklubit toivottavat 
teidät kaikki tervetulleiksi viettä-
mään hyväntuulista vuosikokousta 
Porin Karhuhalliin. Teemme par-
haamme, jotta viihdytte vierainam-
me koko pitkän viikonlopun ajan.

Porin 12 lionsklubia ovat kaikki 
mukana suunnittelemassa ja to-
teuttamassa kokoustamme. Kaikki 
perusasiat, kokouspaikat, ruokai-
lut, majoittumiset, ohjelmat ym. 
ovat jo valmiina. Oikeastaan voisi 
sanoa, että ainoastaan osanottajat 
puuttuvat vielä.

Edellisen kerran Porissa järjes-
tettiin vuosikokous vuonna 1997. 
Silloisesta kokouspaikasta, Porin 
Karhuhallista jäi pelkästään hyviä 
muistoja, joten oli oikeastaan it-
sestään selvää, että Karhuhalli on 
myös seuraavan kokouksemme 
pääpaikka. Karhuhalli on yksi Suo-
men suurimmista urheiluhalleista , 
ja se tarjoaa mainiot tilat yleisöti-
laisuuksien järjestämiseen.

Halliin mahtuu yli 5 000 henkeä, 
siis tilaa on reilusti kaikille 2 000 
leijonavieraalle. Hallin koristeluun 
ja viihtyvyyteen panostamme eri-
tyisesti.Karhuhallin ympäriltä löy-
tyy myös runsaasti pysäköintitilaa.

Halli sijaitsee lähellä kaupungin 
keskustaa, runsaan kilometrin etäi-
syydellä kauppatorista, joten kul-
jetukset sinne ja takaisin majoitus-

paikkoihinne eivät vie paljon 
aikaanne. Matkan voi jopa kävellä
Vuosikokousohjelman olemme 
rakentaneet niin, että siitä löytyy 
aiempaa enemmän väljyyttä. Per-
jantai-iltaa vietämme vapaa-muo-
toisissa merkeissä vaikkapa twistin 
tahdeissa.

Varsinaisen vuosikokouksen 
pidämme kokonaisuudessaan lau-
antaipäivän aikana alkaen klo 10. 
Vuosikokous päättyy klo 16, joten 
iltajuhlaan valmistautumisaikaa jää 
runsaasti. Iltajuhla alkaa klo 20 ja 
runsaan illallisen jälkeen on aika 
nauttia Tangon taikaa Eino Grönin 
ja Pori Big Bandin seurassa.

Puoliso-ohjelma toteutetaan ko-
konaisuudessaan yhdessä paikas-
sa aivan Porin keskustassa. Pro-
menadisali tarjoaa tilat noin 700 
hengelle. Ohjelma koostuu parista 
asiallisesta, mutta hyväntuulisesta 
alustuksesta, musiikista sekä huu-
morista iltapäiväkahvia unohta-
matta.
Pertti Harju, PDG
päätoimikunnan pj.

Hyvällä tuulella Poriin!



FREETIME
RAVINTOLA

Omasta kaupasta kaikki kotiin päin.

VERKKOKAUPPAMME
ON AUKI!

“ Ainutlaatuinen valikoimamme
nähtävilläsi juuri silloin 

kuin sinulle sopii...”
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