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Haaste-sanalla piilotetaan usein 
todellinen asia. Silloin halutaan 
häivyttää ongelma-sana. Arjessa 
haasteet ovat usein ongelmia. 
Järjestöt joutuvat yhä useammin 
miettimään, miten haaste-sanan 
toimitaan. Järjestöt tarjoavat hie-
noja mahdollisuuksia tehdä jotain 
yhteisen hyvän eteen. Valitettavan 
usein järjestötoiminta ei ”nappaa”.
Mikä avuksi? Mitä esimerkiksi 
leijonat voivat tehdä, jotta järjestön 
toiminta kiinnostaa ja saamme 
uusia kasvoja mukaan.
Leijonien toimenkuvaan kuuluu 
tehdä hyvää niin paikallisella, kan-
sallisella kuin kansainvälisellä ta-
solla. Jo sen kuvittelisi herättelevän 

mielenkiintoa. Kuvittelut kuitenkin 
sikseen. Leijonat ikääntyvät. Ellei 
nuorempia voimia saada mukaan, 
esimerkiksi talkootoimintaan 
joudutaan miettimään aivan uu-
denlaisia näkökulmia. Painopiste 
raskaista, fyysisistä talkoista siirtyy 
kevyempään tekemiseen. Leijonilla 
on kuitenkin valtavasti osaamista 
ja tietämystä.
Nyt on mietittävä, miten leijonien 
toiminta pidetään näkyvänä, suu-
ren yleisön kannatusta keräävänä.

Ilkka Salonen
Metso-Leijonan 
päätoimittaja



Tervetuloa Karstulaan!
LC Karstula, LC Karstula / Riutta ja LC Karstula / Sirkat kutsuvat 
107-G piirin klubit 55. vuosikokoukseen lauantaina 18.4.2020 Karstulaan!
Piirikokouspaikkana on Karstulan Evankelinen Opisto (Kokkolantie 12, Karstula). 
Iltajuhla on Wanhoissa Wehkeissä (Erämäentie 368, Karstula).

OHJELMA
Päiväohjelma Karstulan Evankelisella Opistolla
10.00 Ilmoittautuminen alkaa
10.30-12.30 Lounas
12.00-13.30 Koulutukset
12.00-13.30 Puoliso-ohjelma: Valinnainen Matti & Maija tai WW-museo.
13.30 Kahvit
14.30 Juhla ja vuosikokous
                      Liput saapuvat
                   Leijonahenki, säestys Olli Oikari
                  Tervetuloa
  Karstulan kunnan tervehdys, kunnanjohtaja Pekka Kanervio
                 Juhlapuhe, Suomen Lions-liiton varapuheenjohtaja VCC Matti Reijonen
          Musiikkia, Karstulan Mieslaulajat
                 Vuosikokous
                  Kotiseutulaulu, säestys Olli Oikari
                Liput poistuvat

Iltaohjelma Wanhoissa Wehkeissä
18.00 Tervetuloa, piirikuvernööri DG Heikki Näsi
18.15 Illallinen
19.30 Juhlapuhe varapuheenjohtaja VCC Matti Reijonen
19.45 Palkitsemisia
20.00 DG- ja VDG-parin esittelyt
20.15 Ohjelmaa
20.30- Vapaata ohjelmaa

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittaudu piirin www-sivulla viimeistään 31.3.2020 mennessä.
Osallistumismaksu on 50 euroa / klubi, lounas- ja kahvipaketti 30 euroa / henkilö, iltajuhla 30 
euroa / henkilöä.
Kaikki maksut maksetaan tilille FI17 5114 0220 0665 77.
Viitenumero 12001. Maksu viimeistään 10.4.2020.
Maksun maksajan kohdalle laitettava klubin nimi ja ilmoittautuneiden nimet.
Iltajuhlan maksut toivotaan maksettavan erikseen piirikokoustilille, jolloin maksajien kohdalle 
merkitään iltajuhlaan osallistuvien nimet.
Erityisruokavaliotoivomukset ilmoitettava 
Kansanopistolle Venla Parantaiselle, puh. 044 325 2215, ja 
Wanhoihin Wehkeisiin, puh. 0400 542 029.
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LC HANKASALMI muisti syksyn 
2019 aikana paikallisia ikäihmisiä 
monella tavoin. Syys-lokakuussa 

kävimme paikallisen sotaveteraa-
nin Antti Lambergin (tällä hetkellä 
yksi kolmesta vielä elossa olevasta 

hankasalmelaisesta sotaveteraanis-
ta) pihapiiriä raivaamassa. Samalla 
teimme raivatuista puista poltto-
puita tälle Paanalan kylällä yksin 
asuvalle veteraanille. Kahden trak-
torin, klapikoneen, usean moot-
torisahan ja kerrallaan 3-5 veljen 
voimin teimme neljänä päivänä 
töitä raivaten Antin talon ja ulkora-
kennuksen ympäristöä ja avasimme 
näkymää Antin keittiöstä Kynsive-
den rantaan. Työn lomassa söimme 
ladyjen tarjoamaa välipalaa raik-
kaasta ulkoilmasta nauttien.
Saimme pihapiirin siistittyä ja noin 
14 pinomottia polttopuuta talon 
lämmitykseen talveksi 2020-2021.  
Tämän talven puut Antilla oli jo 
kuivana tupaan kannettavaksi.

LC Hankasalmi muisti ikäihmisiä

Kuvassa takana ( vas. ) klubimme sihteeri Matti Halonen ja presidentti Pertti Laaksonen.
Naiset vasemmalla Kotirannan lähihoitaja Elina Silvast ja palveluvastaava Terhi Lamminniemi.  Pyö-
rätuolissa istuu ulkoiluviitta yllään kunnan vanhuspalvelupäällikkö Tarja Sirkka. Kuva Hankasalmen 
Sanomat/Jaakko Silvast
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Klubimme lahjoitti kunnan palvelutaloihin kuu-
si pyörätuolissa käytettävää vuorellista ulkoi-
luviittaa.  Viitoista voidaan poistaa tarvittaessa 
vuoret, jolloin viitat ovat lämpimällä säällä mu-
kavampia käyttää.  Viitat ovat olleet jo kovassa 
käytössä syksyn aikana vanhuksia ulkoiluttaes-
sa, kirkossa käytettäessä ja ”kylällä” käytäessa.
 
Klubimme lahjoitti 20 kpl 100 euron lahjakort-
teja jouluruokarahaksi vähävaraisille yksinäisille 
vanhuksille, jotka sosiaalitoimi jakoi saajille 
hyvissä ajoin ennen joulua.  Lahjakorteista tasa-
puolisuuden nimissä 10 kappaletta oli osoitettu 
S-kauppaan ja 10 kappaletta K-kauppaan.

Reino Valkonen
LC Hankasalmi
tiedotussihteeri

Klapikoneenkäyttäjä 
Sakari Pöyhönen

TÄNÄ vuonna tutustuttiin Pihti-
putaalla kävellen oman kunnan eri 
paikkoihin Kotiseudun Sanomien 
ja paikallisten yritysten toimesta. 
8.10. oli vuorossa tutustuminen kir-
konkylän hautausmaahan. Matkalla 

kuultiin paljon faktoja ja tarinoita 
hautausmaasta ja sen vaiheista.

LIONS Club Pihtipudas Emmit 
järjesti kierroksen jälkeen Hyvän 
päivän aktiviteettina kahvituksen 

koko joukolle Seurakuntatalo Sal-
lilassa.

MARRASKUUN 14. päivä vietet-
tiin Leijonien ja koko maailman 
Diabetes-päivää, jolloin Emmit 
järjestivät yhdessä paikallisten 
Diabetesyhdistyksen ja Sydänyh-
distyksen kanssa yleisöluennon 
”Sydänterveellinen ruoka hoitaa 
koko kehoa”. Luennoijaksi olimme 
saaneet Diabetesliiton ravitsemus-
terapeutti Niina Hämäläisen. Tär-
keää asiaa kokoontui kuuntelemaan 
salintäysi ihmisiä. Luento oli mie-
lenkiintoinen ja yleisö pääsi lopuksi 
vielä kyselemään lisää. Jokainen sai 
varmasti hyviä vinkkejä kotiin vie-
misiksi. 

YHTEISTYÖLLÄ Suuretkin unel-
mat ja tavoitteet toteutuvat!

Pihtiputaalla tehdään yhdessä hyvää!

Pihtiputaalla tutustuttiin koti-
pitäjään. Kuva Heikki Jämsen, 
Kotiseudun Sanomat.
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Elämisen taidot 
helpottavat oppimista

TAINIONMÄEN koulu Kivijär-
vellä pääsi mukaan elämisen taitoja 
kehittävän Lions Quest -ohjelman 
pilottikoulutukseen. Puolitoista-
päiväisen koulutuksen teemana on 
lasten ja nuorten itsetuntemuksen, 
vuorovaikutustaitojen ja hyvinvoin-
tiosaamisen vahvistaminen. Ohjel-
massa huomio kiinnittyy yksilöiden 
lisäksi ryhmädynamiikkaan ja 

ilmapiirin rakentamiseen.

JOKAISTA luokkaa varten on 
oma aineisto, joka tukee vuoden 
2016 opetussuunnitelman mukaista 
laaja-alaista oppimista. Ohjelman 
valtakunnallinen kouluttaja Johan-
na Arho-Forsblomin mukaan sitä 
voi hyödyntää vaikka työpajatyyp-
pisesti tunnin viikossa, tai soveltaa 

osana minkä tahansa aineen ope-
tusta.  
– Lyhimmältä tuntunut kurssipäivä, 
mihin olen osallistunut. Käytän-
nön harjoitukset olivat tosi hyviä ja 
innostuin niistä itsekin. Varmaan 
oppilaatkin innostuvat, kommen-
toi luokanopettaja Lotta Pekonen 
ensimmäistä kurssipäivää toissa 
lauanataina. 

Koulutuksessa harjoiteltiin monia yhteistyötä lisääviä leikkejä. Tässä meneillään ”Leijona, ihminen ja 
verkko”.

Tainionmäen koulun työyhteisö 
Lions Quest -koulutuksessa



– TÄMÄ oli mahtavassa työporu-
kassamme paljon muutakin kuin 
koulutuspäivä. Arjessa työkavereita 
ei ehdi paljoa näkemään. 
Timo Rühlmann oli samaa mieltä. 
Päivä meni lennokkaasti ja kokeil-
tavaksi tuli paljon vinkkejä. Kou-
lunkäynninohjaaja Jere Grön nosti 
esille ryhmäprosessiharjoitukset, 
joita voi hyödyntää oppilaiden ja-
kamisessa ryhmiin. Porukan hyvää 
meininkiä kiitteli moni muukin. 
Anna Kainulainen iloitsi, että 
ohjaajat kuuluvat työyhteisöön sen 
tasaveroisina jäseninä.   
Rehtori Tuomas Kultalahti oli 
tyytyväinen, että koko työyhteisö 
saa osallistua koulutukseen. Lions 

Questin sisällöstä hänellä ei ollut 
ennakkotietoa, mutta uusien meto-
dien oppimisesta tuli hyvä fiilis.

TEORIAN lisäksi koulutukseen 
kuuluu ryhmän eri vaiheisiin so-
pivia toimintoja ja leikkejä. Niiden 
avulla opitaan, että oppimisilmapii-
riä voi kehittää vuorovaikutustai-
toja harjoittelemalla. Osallistujille 
jaetussa kurssiaineistossa on paljon 
iloa, energiaa ja yhteistyötä lisääviä 
leikkejä.
Koulutuksen toinen jakso oli 
lokakuun lopussa. Välitehtäväksi 
Sumiaisissa erityisopettajana toi-
miva Arho-Forsblom antoi yhden 
opitun menetelmän kokeilemisen 

koulutyössä ja kokemusten rapor-
toimisen siitä muulle ryhmälle.
Lions Questiä hyödynnetään 95 
maassa. Suomalaiset lionsklubit 
ovat ottaneet ohjelman rahoitta-
misen osaksi vapaaehtoistyötään. 
Pilottikokeiluun Kivijärvi pääsi 
piirikuvernöörinä toimivan Heikki 
Näsin ideasta. 
– Kokeilu osui juuri sopivaan 
saumaan ja meillä koko koulua 
koskevan kurssin rahoitus saatiin 
kansainväliseltä LCIF-säätiöltä, 
Näsi kertoi.

Hannu Ahonen

Tämä oli mahtavassa työporukassamme paljon 
muutakin kuin koulutuspäivä. ”

Johanna Ar-
ho-Forsblom 
ja Heikki Näsi 
esittelevät 
kurssilaisille 
jaettavaa ai-
neistopakettia.
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Lions Clubs International Founda-
tion, eli LCIF aloitti jo yli vuosi 
sitten järjestyksessään kolmannen 
suurkeräyksen. Tavoite oli kunnian-
himoinen, 300 miljoonaa dollaria 
kolmessa vuodessa, ja lahjoitusten 
jatkuminen korkeampana jatkos-
sakin. Kun tulokseen lasketaan jo 
kaudella 2017-18 kerätyt dollarit, 
sekä klubien ja yksityisten antamat 
lahjoitussitoumukset, on maail-
manlaajuinen tulos jo lähes 110 
miljoonaa.
Euroopan osuus 110 miljoonan 
keräystuloksesta oli vajaat 9 mil-
joonaa, huomattavasti alle jäsen-
määrän edellyttämän, mistä säätiön 
puheenjohtaja Gudrun Yngvadot-
tir jo esitti huolensa. Suomi oli 
320.000 dollarin kokonaissummal-
laan Pohjoismaiden kolmas, mutta 
jäsenmäärään suhteutettuna hei-
koin, vain 14,6 dollaria per jäsen, 
kun pieni Islanti ylti jo 90 dollariin.
LCIF:n tavoite on apurahoja ja-
kamalla tukea Lions-klubien 
suurempia hankkeita ympäri 
maailmaa. Eniten apua ohjataan 
kehitysmaihin Afrikassa, Aasiassa 
ja Etelä-Amerikassa.  Joskus kuulee 
moitittavan, että rahat menevät 
”Amerikkaan”, mutta itse asiassa 
USA on selkeästi nettomaksaja. 
Suomeenkin on apurahoja saatu, 
Lapuan Pamauksen jälkihoidosta 
lähtien moniin hyviin hankkeisiin, 
kuten sotainvalidien sairaskotei-
hin, näkövammaisten laitoksiin, 
diabetes-leireihin, diabeetikoiden 
silmänpohjakuvauksiin ja Lions 
Questin tieteelliseen tutkimukseen 
ja kehittämiseen. Merkittäviin 
kansainvälisiin hankkeisiimme 
on saatu suuria avustuksia, mm. 
silmäsairaaloihimme Ecuadorissa 
ja Sri Lankassa sekä Aurinkokei-
tin-projektiimme Keniassa.
LCIF:llä on myös omia hankkeita, 

kuten tuhkarokon hävittämiseen 
tähtäävä kampanja, jolla on roko-
tettu jo 110 miljoonaa lasta. Muu-
ten he olisivat jääneet ilman suojaa 
tätä tappavaa ja vammauttavaa 
tautia vastaan. Loistauti jokiso-
keus on jo monesta maasta todettu 
hävitetyksi, samoin trakooma eli 
silmäpasko, joka oli ennen vanhaan 
Suomessakin tuttu silmätulehdus-
ten ja sokeuden syy. Lions Quest 
ja Special Olympics ovat nimen-
omaan LCIF:n keskeisiä ohjelmia. 
Suomessa juhlittiin keväällä jää-
kiekon MM-kultaa. Ratkaisevana 
tekijänä voitossa oli, että Suomen 
joukkue pelasi yhdessä, eikä vain 
muutaman NHL-tähden varassa. 
Ja tähän juuri Lions Quest pyrkii – 
kaikkien ryhmän jäsenten huomi-
oimiseen tasavertaisina. Oli sitten 
kyse päiväkotilapsista, koululuo-
kasta tai jääkiekon maajoukkueesta.  
Päävalmentaja Lion Jukka Jalonen-
han on ollut jopa Lions Questin 
mannekiinina pääkouluttajamme 
Ultsin kanssa. 
LCIF pyrkii tavoitteeseen tiedot-

tamalla, mutta myös palkitsemalla 
lahjoittavia klubeja ja yksityisiä lio-
neita, sekä ulkopuolisia henkilöitä 
ja yrityksiä eri tavoin. Jo 50 dolla-
rin maksusta lahjoittaja saa LION 
SHARE –pinssin ja 300 USD lah-
joituksesta CAMPAIGN DONOR 
pinssin. Merkittävin muisto on 
Melvin Jones Fellow –nimitys, MJF, 
jonka tunnuksena on pikkuruinen 
pinssi ja nimellä varustettu seinä-
laatta. MJF-nimityksen saadak-
seen tulee säätiölle lahjoittaa 1000 
dollaria. Lahjoituksen voi tehdä 
Lion itse,  kertamaksuna tai erinä 
5v aikana, tai sen voi tehdä klubi. 
Hyvä ajatus on muuten huomioida 
jäsenten tai klubien tasavuosijuhlia 
nimetyllä lahjoituksella Kampan-
ja100:an. Nämä kaikki maksetaan 
siis aktiviteettitililtä, koska niillä 
kustannetaan puhtaasti aktiviteette-
ja jossain päin maailmaa.  
Monella klubilla onkin LCIF:n ”ti-
lillä” saldo jo lähellä Melvin-rajaa, 
jolloin pienellä lisäpanoksella voisi 
klubi juhlistaa vaikka vuosikokous-
taan.

Lionien Kansainvälisen Säätiön 
keräys etenee

Tohtori Denis Mukwege Kongosta ja kirjoittaja Heikki Hemmilä. 



Klubi huomioidaan lippumerkillä 
sen saatua ensimmäisen Melvi-
ninsä. Klubi tai muu lahjoittaja voi 
myös saada lahjoittajaplakaatin, 
jos se ei lahjoitusta vastaan halua 
huomioida ketään yksittäistä hen-
kilöä. Kampanja 100 aikana klubi 
palkitaan Malliklubi-nimityksellä, 
jos se lahjoittaa, taikka sitoutuu 
lahjoittamaan, tuplasti vähim-
mäistavoitteen, eli 500 dollaria per 
jäsen. Milanon vuosikokouksessa 
olikin esillä jo 432 Malliklubia, 
näistä yksitoista oli Skandinavias-
ta ja Suomesta yksi, LC Ylivieska. 
Melvineitä Suomessa on tätä nykyä 
reilut 6000. Näistä vielä 141 on 
progressiivisia, eli he ovat jatkaneet 
lahjoittamista perustason jälkeen. 
Tämän merkiksi Melvin-pinssiin 

saa timantteja, yhden aina 1000 
dollarilla.
Viime kausi oli Kampanja100 osalta 
vaikea, koska klubit eivät olleet 
valmistautuneet siihen ennalta. 
Piirikuvernööritkin saivat tiedon 
vasta kansainvälisessä vuosikoko-
uksessa. Nyt uudet kuvernöörit on 
valmennettu paremmin ja tietoa on 
levitetty niin LION-lehdessä kuin 
LION-viesteissä ja piirien netti-
sivuilla. Tavoite onkin, että viime 
kaudella mukaan tulleiden 333 klu-
bin lisäksi loputkin 544 lahjoittai-
sivat – edes pienenkään summan. 
Lisäksi toivon näkeväni entistä 
useampia säännöllisiä lahjoittajia 
saamissani kuukausiraporteissa. 
Ja miksi emme lahjoittaisi? LCIF on 
meidän oma säätiömme. Se on ran-

kattu maailman luotettavimmaksi 
hyväntekeväisyysjärjestöksi; sille 
lahjoitettu euro menee 100%:sti pe-
rille kohteeseen. Ja kehitysmaissa, 
kuten meille tutussa Sri Lankassa, 
samalla rahalla saa paljon enem-
män aikaan kuin meillä. Maksuoh-
jeet ja MJF-hakemukset löydät 
piirin ja Lions-liiton nettisivuilta tai 
piirin LCIF-koordinaattorilta.
Ole rohkea – Ole Melvin

PCC Heikki Hemmilä pMJF
LCIF- ja Kampanja100 
maakoordinaattori
LC Ylivieska
heikki.hemmila@lions.fi
p. 0405035598
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Mennään Virtasalmelle 1967, 
jolloin alkoi virallinen yhteytem-
me lionismiin. I Noilta ajoilta on 
muistoina klubien perhekeskei-
syys. Ladyt kokoontuivat kuu-
kausittain kodeissa, yhteiset tal-
kooprojektit, juhlat, joissa usein 
lapsetkin olivat mukana jne. 
Kotikonsertin tuomat tunnelmat 
ja alkujuuret ovat Virtasalmella, 
Häyrilän arvokkaassa salissa. 
Oma, vuonna 2002 alkanut, 
12 Kotikonserttia sisältänyt 
tapahtumasarja sai sineettinsä 
20.10.2019, tällä kertaa pidettynä 
Naisten Pankin/Kirkon Ulkomaan 
avun hyväksi. Edellisvuoden tuotto 
meni kelkkajääkiekkojoukkue Si-
sulle, jonka kantavien voimien koti-
paikka on Muurame. Näin vuosien 
mittaan tuottojen kolmiyhteys: 1/3 
kotipaikkakunnalle 1/3 kotimaalle 
ja 1/3 ulkomaiseen apuun on tullut 
täytetyksi!
Matkan varrella olemme saaneet 
nauttia sekä runoista, lauluista että 
musiikista. Lausunnasta muistam-
me Muuramen yläasteen Pegas-
sos-ryhmän, Ritva-Sofia Linnun ja 

Ritva Moision. Musiikista ja lau-
lusta vastasivat mm. tenori Jukka 
Luukkanen säestäjänään Peter 
Ohls, trubaduuri Pertti Utriainen, 
Harmaat Herrat, Chicago ja Saku-
rako Ishiyama laulu, piano ja teno-
risaksofoni. Usein tilaisuuksissa 
säestäjänä haitareineen oli Mikko 
Ruuska.
Konserttien teemat esim. ”Muistat-
han kai...? ”Punertaa marjat pihla-
jain” kertonevat musiikin tunnel-
mista ja muistoista.
Viimeinen Kotikonsertti ”Ritvan 
runot ja Leenan laulut” ilmaisee jo 
nimellään kotikutoisuuden, vuo-

roin runoa ja laulua. Kaikki oli-
vat meidän ”ihan oma tekemä 
-sarjaa”. Molempien esitykset 
koostuivat sekä julkaistuista että 
muuten tutuksi tulleista ”hen-
gen tuotteistamme.” Säestäjänä 
toimi Eija Rantatalo. Nuoriso-
duo: Aune Roivainen ja Mette 
Penttinen ilahduttivat meitä 
yllättäen mm. nuorten ”Evan-
keliumi”-laulullaan.
Kahvihetkellä yleisöä katsellessa 
tein havainnon, kuinka paljon 
Lions-työ vuosien varrella on 

luonut ystävyyssuhteita. Pongasin 
sieltä entisten ja nykyisin toimivien 
klubien edustajia: LC Säynätsalo, 
LC Ainot, LC Jyvä, LC Äijälä, LC 
Lohikoski, LC Virtasalmi, LC Ää-
nekoski ja LC Muurame.
Konsertin tuotto arpajaisineen ja 
kaikkine positiivisine lieveilmi-
öineen tuotti 500 euroa lahjoitet-
tavaksi Naisten Pankille. Kuva on 
17.11. pidetystä tilaisuudesta, josta 
tosin nuorisoduo puuttuu.

Teksti: Lady Leena Roivainen
Kuva: Lion Tuomo Kilpinen

Kotikonsertilla tukea Naisten Pankille



TOIVAKASSA jo perinteeksi 
muodostunut miesten ilta kokosi 
seurakuntakodille täyden salin 
miehiä. Miesten ilta alkoi tutulla 
tavalla grillimakkaran, voileipien 
ja perunasalaatin nauttimisella. 
Toivakan puhaltajat loivat musii-
killaan juhlallisen ja arvokkaan 
tunnelman. Hyvän ruoan ja mu-
siikin myötä miesten mielet olivat 
jo lämpöiset. Tilaisuuden juontaja 
Tauno Rantalainen toivotti miehet 
tervetulleeksi.
- Kokoonnumme nyt jo kahdeksan-
nentoista kerran, joten perinteitä 
on. Perinnettä on myös asevarikon 
ajoilta tuolla eteisessä oleva suuri 
tykistön hylsy. Se on sitä varten, 
että tänään sinne laitetaan ropo-
semme seurakunnan diakonia- ja 
musiikkityötä varten, kehotti Ran-
talainen.
Miesten illan teema oli ajankoh-

tainen ja ympäristöpainotteinen. 
Olihan mukana laukaalainen 
biokaasuyrittäjä Erkki Kalmari ja 
Metsä Groupin Äänekosken bio-
tuotetehtaan johtaja Ilkka Poiko-

lainen. Vierailevana puhujana oli 
myös Kasvu Open Oy:n toimitus-
johtaja Uljas Valkeinen. Illan neljäs 
puhuja oli Toivakan kirkkoherra 
Panu Partanen.
Kaikki illan puhujat käsittelivät 
illan teemaa ”katse ympäristöön” 
omalla tavallaan. Kalmari puhui 
biokaasuliiketoiminnasta ja sen 
värikkäästä historiasta. Poikolai-
nen esitteli modernia Äänekosken 
biotuotetehdasta ja sen uusia arki-
elämän tuotteistuksia. Valkeinen 
esitteli yritysten kehittymistä mak-
suttoman sparrausohjelman tuella. 
Partanen puhui kirkon suhteesta 
ympäristöön, arvojen vaikutuksesta 
ja raamatun viittauksista.
Tilaisuus päättyi iltavirteen 462 
”Soi kunniaksi luojan”.

Veli-Matti Porkka

Miestenilta Toivakassa 
– katse ympäristöön

Tilaisuus päättyi iltavirteen 462 ”Soi kunniaksi luojan”.

Kirkkoherra Panu Partanen
10



Leijonat järjestävät monissa lajeissa SM-kisoja. Suo-
men mestaruuksista on kilpailtu ainakin tenniksessä, 
golfissa, suunnistuksessa, keilailussa, pilkkionginnas-
sa ja karaokelaulussa.  
Kouvolassa järjestettiin tänä vuonna ensimmäisen 
kerran mölkyn SM-kisat, joiden järjestämistä Saari-
järvellä suunnitellaan. Keilailun mestaruudet rat-
kotaan ensi talvena Saarijärvellä Liikelataamossa ja 

karaokelaulussa Karstulassa.
Yksi suosituimmista lajeista on ollut vuosia lentopal-
lo, jossa Lions Club Saarijärvi Palvasalmi on 90-lu-
vulla voittanut mestaruuden kahdesti ja kerran ollut 
pronssilla. Turnaus on järjestetty Saarijärvellä useam-
man kerran, viimeksi tänä vuonna toukokuun alussa, 
jolloin yhdistetty LC Palvasalmen ja LC Kalmarin 
joukkue sai SM-hopeaa.

Leijonaliikuntaa

Lions-klubien Palvasalmi ja Kalmari yhdistetty hopeajoukkue. Seisomassa vas. Pasi Korhonen, Aarre 
Pohjola, Matti Hänninen, Veli-Pekka Piispanen ja Tero Toivonen. Edessä vas. Pasi Nikara, Raimo Verta-
nen, Esko Janhonen ja Hannu Strengell. Kuva: Susanna Kirvesmäki. 
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TURVAKOTI on kodinomainen 
paikka, missä väkivaltaa tai sen 
uhkaa kokenut saa suojaa ja apua 
väkivallan loppumiseksi. Turva-
koti on tarkoitettu lyhytaikaiseksi 
turvapaikaksi kriisihoidon ajaksi 
ja sen kesto on yksilöllinen. Tur-
vakodissa on henkilöstöä ympäri 
vuorokauden ja sinne voi mennä 
oma-aloitteisesti tai jonkin tahon 
ohjaamana. Turvakodissa oleminen 
on asiakkaalle maksutonta.
Turvakoti on tarkoitettu kaikille 
lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa 
kokeneille iästä ja sukupuolesta 
riippumatta. Lapset tulevat yleensä 
vanhempansa kanssa. Hakeutumi-
sen syynä ei tarvitse olla fyysinen 
väkivalta, usein se ilmenee väkival-
lan uhkana. Turvakotiin voi soittaa, 
jos oma tilanne mietityttää.

TURVAKODIN henkilökunta on 
koulutettu kohtaamaan väkival-
taa kohdanneita aikuisia ja lapsia. 
Heiltä saa kriisiapua ja tukea koke-
musten käsittelyyn. Turvakodissa 
saa myös neuvontaa oikeudellisiin 
kysymyksiin ja käytännön asioiden 
järjestelyihin, esimerkiksi asu-
miseen liittyvissä kysymyksissä. 
Asiakkaalle tai perheelle annetaan 
oma huone käyttöön oleskelun 
ajaksi. Turvakotien turvallisuutta 
varmistavat lukitut ovet ja tekniset 
välineet kuten kameravalvonta.
Mitä turvakodin jälkeen
Turvakodin jälkeen henkilökunta 
selvittää asiakkaan tuen tarpeen 
väkivallasta selviytymiseen, tarvit-
taessa yhdessä kunnan ja muiden 
palveluntarjoajien kanssa. Kuntien 
vastuulla on lähisuhde- ja perhevä-
kivaltaa kohdanneiden asukkaiden 

avohuolto sekä turvakodissa olon 
jälkeinen hoito.

KESÄLLÄ 2019 LC Palokan pre-
sidentti Janne Kautto otti yhteyt-
tä G-piirin klubeihin ja ehdotti 
avustusta syyskuussa Jyväskylässä 
avattavaan uuteen Keski-Suomen 
Ensi- ja turvakotiin. Heinäkuussa 
avattiin myös Äänekoskelle toinen 
turvakodin yksikkö. Klubit lähti-
vätkin innolla mukaan ja kokoon 
saatiin yli 9000 euroa. Summasta 
1500 euroa ohjattiin Äänekosken 
yksikköön piirin pohjoisemman 
alueen klubien toiveesta. 

MARRASKUUN aluefoorumissa 
IV alueella Suolahdessa oli Ää-
nekosken turvakodista vastaava 
ohjaaja Anne-Marie Peura ker-
tomassa turvakodin toiminnasta. 
Paikalle voi saapua ilman lähetettä 
ja rahaa mihin vuorokauden aikaan 
tahansa. 

Yleensä turvakodissa viivytään 
muutama päivä, mutta on mah-
dollisuus olla myös pidempäänkin. 
Moni turvakotiin hakeutuva menee 
mieluummin hieman kauemmas 
omalta paikkakunnalta. Oleskelu 
kodissa on mahdollisimman kodin-
omaista, tavallista arkea, iltaruuan 
asukkaat tekevät itse, lapsien kanssa 
leikitään ja pelataan. Äänekoskella 
on 7 kappaletta perhehuoneita. 
Täytyy todeta, että valitettavasti 
turvakodeille on jatkuvasti tarvetta. 
Jyväskylä on ollut kovin ruuhkai-
nen ja Äänekosken yksikkö on huo-
mattavasti helpottanut tilannetta.
Anne-Marie Peura kiitti lämpimästi 
kaikkia leijonia lahjoituksesta.

Pirkko Kokkonen
LC Äänekoski/Helmi

Keski-Suomen Ensi- ja turvakodit ry:

Turvakoti antaa turvaa ja suojaa

Kuvassa ovat vastaava ohjaaja Anne-Marie Peura ja DG Heikki 
Näsi



Lastenklinikoiden Kummit ja 70-vuotisjuhlavuottaan 
viettävä Suomen Lions-liitto ovat sopineet ensi vuoden 
alussa starttaavasta yhteistyöstä. Sen tavoitteena on 
kerätä 100 000 euroa syöpää sairastaville lapsille.
Kummit ja Suomen Lions-liitto solmivat ensi vuoden 
alussa voimaan tulevan yhteistyösopimuksen.
Vuosi käynnistyy lionstoiminnan 70-vuotisjuhlavuo-
den kunniaksi valtakunnallisella varainkeräyksellä, 
johon kutsutaan mukaan kaikki lionsklubit. Juhlavuo-
den tavoitteena on kerätä yhteensä 70 000 euroa, jonka 
Suomen Lions-liitto kohdentaa lasten syöpätautien 
tutkimukseen, hoitomenetelmien kehittämiseen ja 
lapsipotilaiden tukemiseen sairaaloissa. Keräys jatkuu 
vuonna 2021, jolloin aikomuksena on kerätä 30 000 
euroa lisää.
– Olemme kansainvälinen organisaatio, ja yksi kat-
tojärjestömme LCI Forwardin tärkeimmistä tuki-
kohteista ovat juuri lapsuusiän syövät, sanoo Suomen 
Lions-liiton toiminnanjohtaja Maarit Kuikka.
Muut tukikohteet – ympäristö, nälän torjuminen, näön 
suojelu ja diabetes – ovat olleet Lions-liiton aiempien 
vuosien keräyskohteina.
– Yhteistyö Kummien kanssa tuntui luontevalta, sillä 
meillä on samat arvot ja toimintatavat, sanoo puoles-

taan kumppanuusjohtaja Veikko Teerioja.

Konsertteja ympäri Suomen alkuvuonna
Huikean 70 000 euron tavoitteen keräystapa on jokai-
sen paikallisen lionsklubin itse päätettävissä.
Juhlavuosi kuitenkin käynnistyy konserteilla, jotka 
järjestetään kevään aikana viidellä eri paikkakunnalla.
Suunnitelmana on, että Suomi jaetaan yliopistollisten 
lastensairaaloiden ja -klinikoiden mukaisesti viiteen 
eri piiriin ja lähinnä klinikkakaupunkia olevat piirit 
antavat tukensa sitä lähimpänä sijaitsevan kaupungin 
klinikalle.
Kummien toiminnanjohtaja Anu Rapeli odottaa yh-
teistyötä ja keikkoja innoissaan.
– Lionsit ovat tapahtumajärjestäjinä ihan huippuja. 
Yhdessä etsimme parhaan mahdollisen tavan toteuttaa 
konsertit ja kerätä potti kasaan.
Yhteistyö ei kuitenkaan tarkoita vain konserttien jär-
jestämistä tai varainkeruuta. 
– Lionsit eivät ole vain varainkerääjiä. Tarkoituksena 
on tehdä Kummien kanssa myös muunlaisia tempa-
uksia, mahdollisesti sairaaloissa. Ideoita on paljon, 
Veikko Teerioja sanoo.
Teksti ja kuva Laura Koljonen

Tästä se lähtee: Kummien ja Suomen Lions-liiton yhteistyö. Kuvassa Lions-liiton toiminnanjohtaja Maa-
rit Kuikka, Kummien toiminnanjohtaja Anu Rapeli sekä Lions-liiton kumppanuusjohtaja Veikko Teerioja.

Yhteistyöllä potti kasaan!



Maaliskuussa 2009 perustettiin 
Lions Club Vaajakoski Ewe. Sen 
jäsenet ovat aktiivisia, vapaaeh-
toistoimintaan hurahtaneita naisia, 
joilla on halu auttaa. 
Lions-järjestön toiminta perustuu 
vapaaehtoiseen työhön. Palvelu-
toiminta kohdistuu nuorisoon, 
vanhusväestöön, sotien veteraa-
neihin ja muihin avun tarpeessa 
oleviin. Järjestö ei pyri korvaamaan 
yhteiskunnan peruspalveluja, vaan 
täydentää niitä. LC-toiminnan 
tärkeä osa-alue on varainkeruu ja 
hyväntekeväisyys, mutta kyse ei 
ole vain rahasta tai taloudellisista 
avustuksista. Pienikin apu voi olla 
hyvin merkittävää, kun se kohdis-
tuu oikein. Ewe-klubin toiminta 
painottuu erityisesti Vaajakosken 
alueelle.
 
Charter juhlisti kymmenvuotis-
ta taivalta
Leijonat kokoontuivat 24.10.2019 
juhlistamaan kymmenvuotista 
taivalta Savutuvan Apajalle. Charte-
riksi kutsuttava tilaisuus oli läm-
minhenkinen ja juhlava. Puheen-
sorina täytti nopeasti kynttilöin ja 
syksyn värein koristellun salin.
Tilaisuus alkoi presidentti Päivi 
Puuran tervetulotoivotuksella, 
jonka jälkeen kuultiin Hilla Jalosen 
taitavaa klarinetinsoittoa. Juhlaväki 
sai nauttia myös upeasta Tanssi- ja 
voimisteluseura Illusionin junio-
rijoukkuevoimistelijoiden taidon-
näytteestä, kun he kävivät esittä-
mässä osan uusimmasta 

ohjelmastaan.
Illan aikana seinälle heijastettiin 
kuvamuistoja, joista löytyi mm. 
kaikki kymmenen vuosien aikana 
ollutta klubin presidenttiä. Kaikki 
presidentit ovat edelleen klubissa 
aktiivisesti toimivia henkilöitä. 
Perustajajäseniä on klubissa myös 
edelleen runsaasti, joten yhteistyö 
on sitouttanut ihmiset tiiviisti toi-
mintaan. Kuvista löytyi niin juhlaa 
kuina arkea, kudottuja sytomyssyjä, 
peruukkipäistä nenäpäiväkeräystä, 
leipomista, järjestyksenvalvontaa, 
keilausta ja muita muistoja lukuisis-
ta erilaisista tempauksista ja tapah-
tumista.
Ewe-klubissa ei olla vuosien var-
rella pönötetty, vaan viralliset 
tilaisuudetkin on hoidettu rennolla 
otteella. Juhlapuheen pitäjä piiri-
kuvernööri Heikki Näsi kertoikin 
siitä, miten naisklubien iloinen 
toiminta on muuttanut ja avartanut 

perinteistä lions-toimintaa. Klubin 
kummi Tuomo Kilpinen muisteli 
klubin alkuaikoja ja sitä, miten 
varsinkin klubin ensimmäisen pre-
sidentin Helvi Stoltin rooli Vaaja-
kosken naisklubin syntymisessä oli 
merkittävä.
 
Täydellinen yllätys ja vauhdikas 
loppuilta
Kyyneliltä ja sirpaleilta ei vältyt-
ty illan aikana, mutta kyyneleet 
syntyivät ilosta ja sirpaleet olivat 
onnensirpaleita. Illan aikana klubin 
perustajajäsen Helvi Stolt lyötiin 
ritariksi. Stolt ei tiennyt etukäteen 
tulevasta kunniasta ja yllätys olikin 
täydellinen.
Ewe-klubin kummi Pirkko Kokko-
nen heilautti taidokkaasti miekan 
Stoltin olkapäältä toiselle ja sanoi: 
”Uskomme, että tulevaisuudessakin 
seuraat sydämesi ääntä ja autat siel-
lä, missä apua kipeästi tarvitaan.” 
Stolt sai ansaitsemansa arvonimen 
klubin ensimmäisenä Arne Rita-
ri-säätiön ritarina.  
Illan vauhdikkaasta osuudesta piti 
huolen Ike Cabin and the Pas-
sengers -yhtye. Juhlaväki tanssi 
tuttujen rock- ja bluesklassikoiden 
tahtiin puolille öin saakka.
Kymmenen vuotta Eweläisenä on 
mennyt kuin leijonan selässä, vauh-
dikkaasti ja monta erilaista tapah-
tumaa rikkaampana.

presidentti Päivi Puura ja 
klubin perustajajäsen 
Eeva-Kaisa Rouhiainen
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Puunkorjuupalvelut

www.holmuusitalo.fi

www.akva�lter.�                        puh. 044 271 9227
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Kymmenen vuotta naisleijonia Vaajakoskella

LC Vaajakoski Ewen ensimmäi-
nen ritari Helvi Stolt.
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Kuljetusliike
www.tillgrenlines.fi

Keskustie 46, 43900 Kinnula
Puh. 040 758 3761

LEO CLUB Muuramen perus-
tamiskokous pidettiin 20.5.2019 
ja chartereita juhlittiin 7.12.2019 
taustaklubi Lions Club Muuramen 
pikkujoulujen yhteydessä Riihivuo-
ressa.  
Muuramen leijonien palvelujohtaja 
Martti Ronkainen on vuosia ollut 
aktiivinen leoklubin saamiseksi 
Muurameen. Hyvät nuorisovaihto-
yhteydet Muuramen lukioon ovat 
toimineet luontevana lähtökohtana 
leoidean esittelyyn. Keväällä 2019 
se vihdoin onnistui hyvässä yhteis-
työssä lukion kanssa.  
Lukion rehtori Aki Puustinen on 
kannustanut meitä yhteistyöhön ja 
oppilaskunnan yhteysopettaja Eija 
Karsikas on ollut myös avainase-

massa, kun leotoimintaa on suun-
niteltu. 
Yhdessä on nähty, että leoklubin 
yhteistyö lukion ja oppilaskunnan 
kanssa on arvokasta, kun jäsenet 
vanhemmasta päästä esimerkiksi 
opintojen perässä muuttavat muille 
paikkakunnille, niin uusien jäsen-
ten rekrytointi lukion oppilaskun-
nasta on luontevaa.

LEO CLUB Jyväskylä/Lohikosken 
edustaja ja Suomen Leojen tämän 
toimintakauden presidentti Kati 
Jaatinen on ollut koko ajan hyvänä 
tukena uuden klubin perustamisen 
eri vaiheissa. 
Leo Club Muuramen perustajajä-
seniä oli kymmenen iältään 14-20 

vuotiaita Muuramen lukion nykyi-
siä ja entisiä oppilaita. 
Uuden Leoklubin charter-presiden-
tiksi valittiin Elias Mäkinen, joka 
on jo osallistunut leo-koulutukseen. 
Varapresidentiksi valittiin Viivi 
Puustinen. 
Muuramen leijonien leo-yhteys-
henkilönä toimii lion Hannu Tyr-
väinen. 
Leo Club Muuramen jo toteuttamat 
aktiviteetit: 
Koululaisten suojatieopastusta kou-
lujen alkaessa Heijastinpuukam-
panja kunnantalon edustalla - tuo/
vie heijastin. 
Hautausmaan pipari/mehu-tarjoilu 
sankarihaudoilla 6.12.2019.

Uusi Leoklubi Muurameen

Charter-juhla 
7.12.2019 
Muuramen 
leijonien  
pikkujoulu-
jen yhteydes-
sä.
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MENNEEN poutakesän metsä-
palovaroitukset aiheuttivat ohjel-
manmuutoksia Lions Club Kan-
nonkosken tervahaudalla. Klubin 
kymmenes tervahautaprojekti on-
nistui lopulta lähes odotetusti.
Jo kevättalvella 2019 klubi päätti, 
että tervahauta sytytetään sunnun-
taina 14. heinäkuuta.
Sytytyspäivää edeltävän viikon sää-
ennuste povasi kuitenkin metsäpa-
lovaroitusta myös Keski-Suomeen. 
Niinpä klubin oli tehtävä päätös 
sytytyksen siirtämisestä viikolla 
eteenpäin.
Loppujen lopuksi metsäpalovaroi-
tus oli 14. heinäkuuta lähes kaikkial-
la muualla paitsi Keski-Suomessa.
Seuraava viikko ei tuonut heltei-
siin helpotusta. Näytti siltä, että nyt 
metsäpalovaroitus tulee myös Kes-
ki-Suomeen sytytyksen varapäivänä 
21. heinäkuuta.
Klubi teki pikapäätöksen sytyttää 

haudan pilkkeet lauantaina 20. hei-
näkuuta kello 12. Niin tehtiin. 
Metsäpalovaroitus Keski-Suomeen 
tuli voimaan samana päivänä kello 
12.04! Klubista riippumattomasta 
sytytyshetken veivaamisesta johtui, 
että suunniteltu yleisötilaisuus kui-
vui kokoon. Perinteisiä sytytysri-
tuaaleja ei kansanpaljoudelle pystyt-
ty näyttämään.

PITKÄKESTOINEN 
TERVAPROJEKTI
Klubin kymmenes tervahauta oli 
normaalia pitkäkestoisempi hanke. 
Pääosa raaka-aineesta oli pystyyn-
kuorittua mäntyä. Kuorinnasta oli 
kulunut niin monta vuotta, ettei 
kukaan klubin jäsen kuorintavuosia 
edes kunnolla muistanut. 1990-lu-
vun alkua muisteltiin.
Kuoritut männynrungot kaadettiin 
ja katkottiin monitoimikoneella. 
Kannonkosken asemalle perustet-

tiin välivarasto, jonne puutavara 
tuotiin tukkiautolla syksyllä 2018.
Joulukuussa 2018 kuorittiin loput-
kin parkit rungoista. Työvälineenä 
oli 1960-luvun kuorimakone, jota 
traktori pyöritti. Työtunteja kertyi 
36.
Maaliskuussa traktorin perään vaih-
dettiin klapikone, jolla puutavara 
pienittiin. Pilkkeitä kertyi yli 20 
kiintokuutiota. Työtunteja kirjattiin 
32. Toukokuussa pilkkeet pinottiin 
Piispalan rantatörmässä olevan ter-
vahaudan lähelle. Töitä tehtiin 22 
tuntia.
Jo tätä ennen oli pieni iskujoukko 
pilkkonut kirveillä tervaskantoja 
haudan lähistölle. Tähän työläim-
pään vaiheeseen pääsi tutustumaan 
myös joukko Kannonkosken nuoria 
koulun luonto- ja erätaitoryhmästä.
Kesäkuussa muotoiltiin betonisen 
tervahaudan pohja uusiksi. Korja-
usvalusta kirjattiin 20 työtuntia.

LC Kannonkosken kymmenes tervahauta

Metsäpalovaroitus siirteli sytyttämistä

Reijo Kinnunen, Reijo Vesterinen ja Jari Hurskainen pilkkomassa tervaksia maaliskuussa 2019.
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PILKKEET HAUTAAN 
10. HEINÄKUUTA
Heinäkuun 10. päivänä pilkkeet 
ladottiin hautaan ja peitettiin 
turpeilla. Leijonien lisäksi talkoissa 
oli muutama klubin ulkopuolinen 
henkilö. 48 työtuntiin sisältyi tur-
peiden hankinta ja kuljetus haudan 
lähistölle.
Sytytyshetkestä 20. heinäkuuta 
alkoi tervahaudan ympärivuoro-
kautinen vartiointi.
Keskiviikkona 24. heinäkuu-
ta todettiin, että tervan tulo on 
loppunut. Siihen mennessä tervaa 
oli kertynyt reilut 300 litraa, vesipi-
toista tervankusta vähintään saman 
verran.
Jos pilkkeet ovat riittävän tervapi-
toisia ja poltto onnistuu suunni-
tellusti, tervaa pitäisi tulla 30 litraa 
pilkekuutiosta. Nyt jäätiin noin 
puoleen tuosta määrästä. Syitä 
arvaillaan.
Haudan vartiointi työllisti leijona-
veljiä 160 tunnin ajan. Apuna oli 
jälleen muutamia vapaaehtoisia 

klubin ulkopuolisia.
Elokuussa tervahauta oli 
jäähtynyt niin, että tuhka ja 
vähäiset hiilet voitiin siivota 
pois. Myös haudan ympäristö 
siistittiin.
Kymmenenteen tervaprojek-
tiinsa klubi käytti kaikkiaan 
322 työtuntia. 
Mukana eivät ole ne tunnit, 
joina pystymäntyjä kuorittiin.
Terva teki kauppansa. Ke-
sällä varastoon jäi vaivaiset 
80 litraa. Nyt kaikki terva on 
myyty. 
Tuotteen menekin rohkai-
semina LC Kannonkosken 
leijonaveljet ovat jo ryhtyneet 
suunnittelemaan seuraavan 
tervahaudan polttamista. 
Todennäköinen ajankohta 
on kesä 2021, jolloin klubi 
täyttää 50 vuotta.

Teksti Reijo Vesterinen
Kuvat Lions Club 
Kannonkoski

Pilkkeet ladottiin hautaan 10. heinäkuuta.

Jari ja Reijo Hurskainen lorottavat tuo-
retta hautatervaa astioihin.
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LC JYVÄSKYLÄ/KUOKKALAN 
lionit olivat kokoontuneet viettä-
mään 30-vuotisjuhliaan ravintola 
Priimuksen juhlatilaan 26.1.2019.
Juhlatila oli koristeltu asianmu-
kaisella rekvisiitalla; oli lippuja, 
standaareja, lehtileikkeitä, otteita 
pöytäkirjoista, ym. asiaan kuuluvaa.  
Juhla alkoi perinteisesti;
Tervetulotoivotusten jälkeen lau-
lettiin Leijonahenki. Myös taiteelle 
oli annettu tilaa ohjelmassa, Jali 
Tuhkunen esitti 80-luvun lopun 
musiikkia.

JUHLAPUHEEN piti 107 G-piirin 
piirikuvernööri Mauri Koskela.  
Hän toi esiin puheessaan vapaaeh-
toistoiminnan tärkeyttä nyky-yh-
teiskunnassa, sekä palveluhenkisten 
ihmisten puutetta. Nykyisin ihmi-
sillä on niin kiire, ettei aikaa jää, 
perheen omien toimintojen lisäksi, 
osallistumiseen mihinkään ulko-
puoliseen toimintaan. Ei yksinker-
taisesti ole aikaa, ja voimia harras-
tamiseen.  
Juhlaillallinen oli maittava, ja sitä 
oli riittävästi, niin silmänruokana 
kuin makuelämyksenä.

SITTEN katsaus menneeseen,
eli tutkailua LC Kuokkalan vaihei-
siin. Klubi perustettiin Jyväsky-
län Kaupungintalon juhlasalissa 
1.9.1988.  Paikalla oli apulaiskau-
punginjohtaja Ahti Vielma, silloi-

nen Piirikuvernööri Olavi Roivai-
nen, LC Muurame, ja kummiklubi, 
LC Äijälän edustajana Eino Hut-
tunen, sekä 25 leijonakokelasta. 
Charter Night vietettiin, melkein 
päivälleen 30 vuotta sitten tässä 
samassa salissa, ravintola Priimuk-
sessa 28.1.1989.  

MUUTAMIA poimintoja klubin 
taipaleelta.
Ensimmäinen presidentti Ilmo 
Sorri sanoi ensimmäisessä klubin 
hallituksen kokouksessa, että tästä 
klubista tulee näyttävä, toimiva ja 
esillä oleva klubi. Ja sitä se on ollut, 
joitakin lyhyitä nukahdushetkiä 
lukuunottamatta. Niitähän tulee 
jokaiselle toimivalle yhteisölle pa-
kostakin vuosien varrella.
Kuokkalansilta-aktiviteetissä klubi 
oli mukana LC Metson kanssa ihan 
klubitaipaleen ensimetreillä. Sillan 
avajaiset oli 23.10.1989.
Kaksi pitkäaikaista aktivitteettiä 
täytyy mainita. Lipunnosto akti-
viteetti: Suomenlippu on nostettu  
jokaisena virallisena liputuspäivänä 
Valion salkoon. Ja toinen, kantoak-
tiviteetti:
Klubilla on muutaman hautaustoi-
miston kanssa sopimus, että tulem-
me auttamaan vainajan kantami-
sessa, jos omaisten joukossa ei ole 
riittävästi kantajia.  

KLUBI on ollut myös aktiivisesti 
Piirin toiminnassa.  

Rahastonhoitajana, lohkon- ja 
alueen puheenjohtajana ja viimei-
simpänä toimena oli Hyvän päivän 
koordinaattorin tehtävä.  Hyvän 
päivänä hankimme näkyvyyttä suu-
reen yleisöön päin, koska auttavien 
käsien tarve on suorastaan huutava.
Noin 20, G-piirin alueella toimivaa, 
klubia osallistui Leijonamarssil-
le, joka marssittiin liput liehuen 
Jyväskylän keskustassa 6.10.2018. 
Seuranneessa infotilaisuudessa ylei-
sölle kerrottiin leijonatoiminnasta 
ja diabetes taudista, joka nykyisin 
on yksi lionstoiminnan kohdeakti-
viteetti.

OHJELMASSA seurasi lyhyt 
videoesitys klubin perustamisjuh-
lasta, sekä muisteluksia samasta 
aiheesta.
Kotiseutulaulun saattamina juhla-
vieraat lähtivät kotimatkalleen kyl-
läisinä, ja tyytyväisinä näkemäänsä 
ja kuulemaansa.  
Perinteitä Lc-Kuokkalalla jo on, ja 
niistä saa hyvän tuen uusille aktivi-
teeteille tulevaisuudessa.  Kiitokset 
juhlasta, ja toiveena on, että jouk-
koomme saataisiin lisää auttavia 
käsiä ja jalkoja.

Toimeksi saaneena 
Mikko kauranen
klubin rahastonhoitaja,  
Hyvän päivä -koordinaattori

Lions Club Jyväskylä/Kuokkalan leijonat juhlivat
30-vuotistaivaltaan

Ilmassa oli suuren 
juhlan tuntua
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HEUREKAN tiedekummi Geotrim 
Oy tarjosi onnekkaan sattuman 
kautta Suolahden Yhtenäiskoululle 
mahdollisuutta lähettää kaksi kou-
luluokkaa Heurekan tiedekeskuk-
seen Vantaalle päiväksi, maksaen 
pääsyliput. Kuultuaan tästä, Suo-
lahden Lions Club kantoi kortensa 
kekoon ja lupasi maksaa edestakai-
sen linja-autokyydin.

SUOLAHDEN yhtenäiskoulun 
3A- ja 3B-luokan 38 oppilasta kah-
den opettajan kaitsemana, lähtivät 
kohti Heurekaa. Pitkään matkaan 
oli myös varauduttu omilla täyden-
tävillä eväillä. Perillä käytiin ensin 
hampurilaisravintolan energiatank-
kauksella päivän koitoksia varten.
Heurekassa riitti ihmeteltävää, 
aivan kärkeen dinosauruksista. 
Oppilaiden ehdoton oli suosikki 
T-Rex. Siitä kehkeytyi kouluna-
pulaisrehtori Tapio Saaristolle 
lempinimi T-reksi. Oppilaat pää-
sivät kokeilemaan sulkien lennä-
tystä nousevassa ilmavirrassa sekä 

pikkuauton kasaamista ja autojen 
etenemistestejä.
Opettajat Sari Valtonen ja Saara 
Kallioinen kokeilivat kalusteiden 
mittakaavoja, joissa he olivat niiden 
kokoon suhteutettuina kaksivuoti-
aita. Testattiin painovoimalaitteita, 
naulamatolla makaamista ja auto-
simulaattoria. Välillä oltiin ilmassa 
pyörillä ajellen pingoitettujen vaije-
reiden päällä, ja sieltä vastaamalla 
oikein kysymyksiin liikuttamassa 
pienoisjunia seuraavalle asemalle.

OPPILAAT oppivat tekemisen 
kautta, muun muassa sen kuinka 
hiilihappojää reagoi kuumassa 
vedessä: siitä kehittyi aavemaista 
usvaa. Oliko kemiallinen reaktio, se 
selvitetään myöhemmin koulussa.
Matopelin avulla saatiin testata re-
aktionopeutta. Kasvojen 3D-skan-
naus kiinnosti ja muistoksi kotiin 
saatiin lasertekniikalla poltettu 
kolikkoon oma kasvokuva. Heureka 
tarjosi paljon mielenkiintoista puu-
hastelua, kokemusta ja nähtävää. 

Yksi suosikki oli naru-sähkögene-
raattori: mitä kovemmin naruista 
veti, sitä kirkkaammiksi muuttuivat 
generaattoreista sähkönsä saaneet 
valot. Hampurilaiset muuttui-
vat sähköenergiaksi. Pisteenä i:n 
päälle tuli ilmaiset pehmikset, kun 
tiedekeskus oli sulkeutumassa ja 
ennen jätskilaitteiden pesua ne oli 
tyhjennettävä. Talo tarjosi sopivas-
ti viilennystä oppilaille aktiivisen 
päivän päätteeksi.

OPPILASKOLMIKKO Elsalta, 
Miskalta ja Vilholta tuli siihen 
tahtiin matkakertomusta koko 
oppilasporukan puolesta Suolah-
den lionsklubilaisille, että tarinasta 
kirjaa pitäneen henkilön kynä 
savusi. Kolmikko kommentoi, että 
tekeminen oli hienoa, ei pelkkää 
katselua. Heurekaan haluttaisi pian 
uudestaan. Tiede ja tekniikka on 
ihmeellistä.

Teksti Lions Club Suolahti
Kuva Jouni Myllylä

Opettajat Saara Kal-
lioinen ja Sari Valto-
nen tulivat kertomaan 
oppilaiden Miskan, 
Elsan ja Vilhon kanssa 
retkestä Heurekaan 
Suolahden Lions 
Clubilaisille.

Tiede on ihmeellistä
Suolahden yhtenäiskoulun oppilaille kustannettiin matka Tiedekeskus Heurekaan



20

LC VIITASAARI KAROLIINAN 
kausi alkoi jo elokuussa uuden 
aktiviteetin merkeissä Viitasaaren 
Savivuorella Metsän Lumo -tapah-
tumassa. Viitasaaren kaupunki, 
Pohjoisen Keski-Suomen Ammat-
tiopisto ja Metsäkeskus järjestivät 
Savivuoren metsätyömuseolla ja 
näkötornilla ensi kertaa tapahtu-
man, jossa keskityttiin puunkäyt-
töön ja metsäluontoon sekä metsä-
työhön liittyvää kulttuuria. 
Siellä esimerkiksi rakennettiin ylei-
sön seuratessa hirsinen savusaunan 
runko. Lisäksi julkistettiin Viita-
saaren kaupungin osittain tuottama 
levy, jossa on muun muassa viisi 
Kärjen aikaisemmin levyttämä-
töntä kappaletta. Tangoprinsessa 
Mia Leivo ja Raimo Salo tulkitsevat 
Toivo Kärjen tuttuja klassikoita ja 
tuntemattomia arkiston aarteita 

Teijo Rekosen yhtyeen säestämänä. 
– Tapahtumassa kosiskellaan häpei-
lemättä suomalaisten nostalgian-
kaipuuta. Se yhdistetään sujuvasti 
viihteeseen ja metsäiseen asia-
asiaan, kertoi Viitasaaren vapaa-ai-
katoimen johtaja Jorma Rihto.
Turhaan ei kosiskeltu. Tapahtuman 
ajaksi autottomaksi alueeksi julis-
tetulle Savivuorelle kiipesi yli 300 
kiinnostunutta. Liikuntarajoittei-
sille järjestettiin keskustasta yhteis-
kuljetus.
LC Viitasaari Karoliina pystytti pai-
kalle maasto-oloihin ”savottakah-
vion”, jossa savottaemännän asuissa 
paistettiin ja myytiin muurinpohja-
lettuja. Kahviolle oli jatkuva jono. 
Erityisen kiinnostuneita muurin-
pohjalettujen valmistuksesta olivat 
Viitasaaren ystävyyskaupungista 
Schlangenista saapuneet vieraat.  

20-henkinen saksalainen harmo-
nikkaorkesteri jonotti innoissaan ja 
heille saatiin juuri ja juuri maistiai-
set ennen kuin lettutaikina loppui. 
Sitä tehtiin välillä lisääkin, kunnes 
maitokin loppui. 
Näin kävi, koska pääsymaksutto-
man tilaisuuden kävijämäärää on 
etukäteen vaikea arvioida. Järjestä-
jien odotukset ylittyivät reilusti.
Ensi kertaa vuonna 2006 perus-
tetun klubin historiassa myynti-
tuotteet vietiin viimeiseen tippaan 
käsistä ja touhulle tuli mukava 
tuotto. Vaikka letunpaisto nostatti 
hien Karoliinojen otsalle, ulkoil-
makahvion pyörittäminen oli myös 
hauskaa. Lettukahviota tullaan 
pyörittämään jatkossakin sopivissa 
yhteyksissä. 

Pirjo Nyman

LC Viitasaari Karoliinan 
savottakahvion muurinpohjaletut 
ihastuttivat saksalaisia

Tyyntä myrskyn edellä. Aamulla Karoliinoilla oli vielä aikaa järjestellä paikkoja. Vas. Malla Närhisalo, 
Ritva Muittari, Tuija Siltanen ja Raili Kinnunen.
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AP kotipalvelu
Puh. 044 260 2787

Kinnula

Schlangenin harmonikkaorkesteri jonotti muu-
rinpohjalettuja.

Savotta-Karoliina Pirjo Nyman paisteli ensi 
kertaa eläissään myyntiin muurinpohjalettuja.
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Tänä vuonna 2020 tulee kuluneeksi 
40 vuotta siitä, kun pidettiin klu-
bimme perustamisjuhla ja ensim-
mäinen Charter Night 15.2.1980. Jo 
aiemmin olivat muutamat toime-
liaat veljet tunteneet halua palvelu-
tehtävään ja ryhtyivät puuhaamaan 
uutta klubia Jyväskylään. Tuolloin 
15.12.1979 perustettiinkin Jyväs-
kylän kahdeksas klubi, kummik-
lubi Jyväskylä Jyvän opastuksella. 
Klubin nimeksi tuli LC Jyväskylä/
Viitaniemi.
Klubimme on näinä 40 vuotena 
toiminut säntillisesti Lions-periaat-
teiden mukaisesti toteuttaen sille 
uskottua palvelutehtävää. Klubim-
me on täyttänyt hyvin meille osoi-

tetut tavoitteet valtakunnallisissa 
kampanjoissa. Vapaaehtoistyöllä 
olemme keränneet varoja tuhansia 
euroja vuosittain eri tarkoituksiin. 
Aktiivisella nuorisovaihdolla olem-
me edistäneet nuorten kansainvä-
listymistä. Kummiklubivastuuta 
olemme ottaneet olemalla mukana 
perustamassa aikanaan uutta klubia 
Säynätsaloon ja Unkarin Debrece-
niin.
Vuosien kuluessa meidänkin klubis-
sa alkoi tapahtua vähitellen jäsenka-
toa. Toiminnan hiipumisen merk-
kejä alkoi esiintyä jo kymmenkunta 
vuotta sitten, mutta eritoten viimei-
sen viiden vuoden aikana. Ehtipä 
klubi olla kertaalleen jo lopetta-

misen äärellä. Hiipumista aiheutti 
mielekkäiden aktiviteettien puute 
latistaen ja passivoiden entisestään 
tunnelmia klubissamme niin, että 
lions-elämän tarkoitus alkoi olla 
kateissa jo sitkeimmissäkin veljissä. 
Mutta ahtaassa paikassa lions-lii-
ke on mahtava voima. Se pystyy 
kokoamaan erilaisetkin ihmiset 
ryhmittymään yksituumaisina hy-
vien aktiviteetti- ja palveluhankkei-
den taakse. Näin erityisesti silloin, 
kun ymmärretään keräystoiminnan 
merkityksellisyys ja mielekkyys 
samalla tavoin. Voidaankin sanoa, 
että klubia koossa pitävänä voimana 
on ollut juuri tämä auttamisen mer-
kityksellisyyden tajuaminen. 

”Leijonienkin elämäntarkoitus on 
ikävän karkoitus”
LIONS CLUB  JYVÄSKYLÄ/VIITANIEMI: HYVÄNTEKEVÄISYYS  JA MERKITYKSELLINEN 
TOIMINTA KLUBIA KOOSSA PITÄVÄNÄ VOIMANA

Viitaniemen leijonat rahan lähteillä
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Tästä hyvänä esimerkkinä on juuri 
oma klubimme. Uuden aktiviteetti-
toiminnan löytyminen on lisännyt 
veljissä lionsmaista elämäntarkoi-
tuksen ja merkityksellisyyden ja 
mielekkyyden kokemista ja autta-
misen halua niin, että saatamme 
nyt viettää innokkaasti 40-vuotis-
juhliamme sen sijaan, että olisim-
me jopa lopettaneet klubimme jo 
muutama vuosi sitten. 
Tämä lions-elämän tarkoitus palasi, 
kun tulimme  keksineeksi koko-
naan uuden rahan keräämistavan 
ensimmäisenä Jyväskylässä. Vuo-
desta 2016 alusta alkaen olemme 
keränneet pullonpalautuskuitteja 
marketeissa ja tavarataloissa hyvällä 
menestyksellä. Näin olemme itse 
asiassa mahdollistaneet market-
tien johdolle ja lipukkeita antaville 
asiakkaille samansuuntaista merki-
tyksellisyyden kokemista. Market-
tien johto kokee hyväntekeväisyys-
työmme tärkeäksi oman imagonsa 
kannalta ja näkevät sen palveluna 
asiakkaille, jotka haluavat taas teh-
dä pieniä lahjoituksia ja kokea näin 

merkityksellisyyttä ja vaikuttavuut-
ta tärkeässä asiassa. Toimintamme 
voima onkin juuri kaikkien kolmen 
tahon; klubin jäsenten, asiakkaiden 
ja liikkeenjohdon kokemisten yh-
distämisessä. Näin keräystoiminta 
sujuu suotuisissa merkeissä.
Pullonpalautuskuittien keräys 
onkin ollut oman toimintamme 
ydin nyt viime vuosina. Meillä 
lahjoitustoimintaamme säätelee 
lahjoitusohjesääntömme, jota 
määrittää klubin säännöt, lionis-
min periaatteet, hyvä hallintotapa 
ja rahankeräyslupamme lupaehdot 
viranomaisten taholta. Luvassam-
me olemme sitoutuneet tekemään 
lahjoituksia vammaisten lasten 
ja nuorten elämän edellytysten 
parantamiseen paikallisesti Jy-
vässeudulla. Haluamme siis, että 
lahjoitusvarat kohdistetaan juuri 
näihin henkilöryhmiin. Emme tue 
mitään varsinaisia teknisiä kohteita. 
Tuemme vahvasti suoraan inhimil-
listä toimintaa. Meille ei myöskään 
ole tarvetta mihinkään mainos-
näkyvyyteen lukuun ottamatta 

sellaista informaatiota lahjoitus-
kohteistamme, jolla motivoimme 
suurta yleisöä varojen antamiseen. 
Lahjoituksia annamme erillisillä 
hakemuksilla, joissa perustellaan 
lahjoituskohteet ja seuraten jäl-
keenpäin varojen tarkkaa käyttöä ja 
lahjoitusten hyötyjä ja kokemuksia. 
Lahjoituksissa suosimme kohteita, 
joissa tehdään yhteiskunnallisesti 
tärkeää ja kulloinkin ajankohtais-
ta työtä ilman oleellisia julkisia 
tukia, joissa työvoimassa on laajalti 
vapaaehtoisuutta ja joissa meidän 
lahjoituksella on suuri suhteellinen 
merkitys ja vaikuttavuus. Lahjoitus-
kohteiden tulee olla myös uskot-
tavia, hallittuja organisaatioita ja 
läpinäkyviä toiminnaltaan. 
Yhtenä ideana toiminnan mielek-
kyyden kokemiseksi on ollut sillä, 
että kukin klubin jäsen on voinut 
hakea omasta piiristään hyviä lah-
joituskohteita tuntien näin oma-
kohtaisuutta. Näinä neljänä vuoden 
2016 jälkeisenä vuotena olemmekin 
tukeneet pullonpalautuskuiteilla 
hankituilla varoilla noin 45 000 
eurolla mm. seuraavien tahojen 
toimintaa: Näkövammaisten koulu; 
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, 
Onerva; Keski-Suomen ensi- ja tur-
vakoti ry; SOS-lapsikylä, Jyväskylä; 
Ketään ei jätetä rannalle Jyväskylä 
ry; Jyväskylän Katulähetys ry; Ka-
tupäivystys Synkkis ry, YAD Youth 
Against Drugs ry, Sisu-cup para-
jääkiekkojoukkue, Ammattiopisto 
Spesia oppilaskunta, Jyp-juniorit ry. 
Lähdettäessä uudelle vuosikym-
menelle uskomme, että asiakkai-
den into tehdä pikkulahjoituksia 
pullonpalautuskuittien muodossa 
tulee jatkumaan entistä vahvempa-
na, kun toiminnan muodot alkavat 
vakiintua laajemminkin Jyväskylän 
seudulla muidenkin klubien kerä-
yspisteissä. Klubissamme otetaan-
kin mielellään vastaan lahjoitus-
pyyntöjä.

Keijo Valve
Presidentti 2019-2020Pienistä puroista kerätään isoja virtoja.



KAIKKI loppuu aikanaan, niin 
myös kolmivuotinen ARS-toimi-
kunnan puheenjohtajuus. Onnistu-
neen toimintakauden päätteeksi on 
mukava kertoa hyvistä tuloksista. 
ARS-toimikunta saavutti viime 
kaudella kaikki toimintasuunnitel-
man mukaiset tavoitteet. 

KLUBIT hankkivat käyttöönsä 700 
adressia. Uusia ritareita saatiin 17. 
Viisi ritaria palkittiin Pro Ritariu-
della. Arne Ritari -säätiö myönsi 
kahdeksalle klubille avustuksia 
yhteensä 12 000 euroa. Säätiö pa-
lautti piirille 2400 euroa. Summa 
muodostui klubien maksamista 
adressi- ja ritarimaksuista sekä leh-
distöavustuksesta. Lahjoitukset jä-
sentä kohden olivat reilut 18 euroa. 
Piirien välisessä vertailussa G-piiri 
oli paras. 

PIIRIN Lions-juhla eli ritarijuhla 
järjestettiin 9.3. Jyväskylässä pe-
rinteikkäässä Nikolain salissa. Ar-
vokkaaseen tilaisuuteen osallistui 
82 leijonaa ja puolisoa eri puolilta 
piiriä. Juhlassa lyötiin kolme uutta 
ritaria. Kaksi ritaria palkittiin Pro 

Ritariudella. ARS-asioissa ansioitu-
neita leijonia ja klubeja myös pal-
kittiin. Tilaisuus onnistui erittäin 
hyvin. Tavattiin vanhoja tuttuja ja 
solmittiin uusia tuttavuuksia. 

SUURET KIITOKSET kaikille 
piirin leijonille kuluneista vuosista. 
Olette hienosti mieltäneet Suomen 
lionismin kummin, Arne Ritarin, 

kunniaksi perustetun säätiön mer-
kityksen. Säätiön haluaa olla aina 
tukemassa klubien paikallisia akti-
viteetteja. 

Viljo Hokkanen 
ARS-toimikunnan puheenjohtaja 
2016–2019

Kuvat Markku Koivisto

G-piiri – paras ARS-piiri

Pro Ritari Viljo Hokkanen ja Arne Ritari -säätiön 
hallituksen puheenjohtaja Erkki Iso-Markku.

Ritarit Toivo Lehtinen, Heikki Suni ja Jari Rytkönen puolisoineen.

Pro Ritari Matti Perälä.
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RUTALAHTI, kylä Päijänteen 
rannalla ja Toivakan naapurissa. 
Rutalahti on saanut lukuisia tun-
nustuksia ja palkintoja runsaan pa-
rinkymmenen vuoden aikana. On 
Keski-Suomen vuoden kylätitteliä 
pariinkin kertaan ja nuorisoseuran 
valintaa sekä Keski-Suomen että 
koko maan parhaaksi. 
Rutalahden kyläpäällikkönä pit-
kään toiminut Jouko Tarkkanen 
on monessa mukana. Letkaliite-
rillä ja rannassa viihdytään, on 
teatteritoimintaa ja luontoa mo-
nessa muodossa. Pari vuotta sitten 
kyläpäällikön johdolla toteutettiin 
Leijonapuisto, jossa Jyväskylän 
Haukkarannasta vapautunut leikki-

puiston kalusto siirrettiin talkoilla 
Rutalahteen. LC Toivakka rahoitti 
siirron yhdessä Arne Ritari Sääti-
ön kanssa ja operoi sen Päijänteen 
rannan tuntumaan. 
Keväällä 2019 LC Toivakan yksi ak-
tiviteetti oli kunnostaa ja siistiä Lei-
jonapuisto kesän käyttöön. Kaunis 
Päijänteen rantaan laskeva rinne on 
kuin näyteikkuna kylän aktiivisesta 
toiminnasta. Monipuolisen leikki-
puistokalusteiden lisäksi on peli-
kenttää moneen käyttöön. Vieressä 
on ranta tai oikeastaan toimin-
takeskus. Siellä on parkkipaikka, 
uimaranta, satama, venepaikkoja, 
sosiaalitilat, grillikatoksia ja paljon 
muuta. Samaan aikaan kylän oma 

väki oli kokoontunut siistimään 
tätä ranta-aluetta yhteiseen käyt-
töön. Ja olihan sitä porukkaa paljon 
paikalla. Kyläläisten omatoimisuus 
ja talkoohenki on Rutalahdessa 
voimissaan, hienoa.
Rutalahtelaisia on parisensataa, 
mutta kun kesälomat alkavat niin 
väkeä vilisee paljon enemmän 
kylänraitilla ja sen eri luontokoh-
teissa. Maankuulut Rutalahden 
markkinat ja kesäviikonloppuisin 
tanssilato Letkaliiteri täyttävät 
kylän iloisista vieraista ja illanviet-
täjistä. Kyläyhteisö toimii esimer-
killisesti.

Veli-Matti Porkka

Rutalahti ja Leijonapuisto

Kyläpäällikkö Jouko Tarkkanen näyttää mallia.
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LIONS CLUB SAARIJÄRVEN leijonat istuttivat 
60-luvun alkupuolella Herajärven rantaan hopeapaju-
ja, jotka lyhytikäisinä puina alkoivat ränsistyä 90-lu-
vulla.
Uudet taimet eivät enää paikalle juurtuneet, mutta 
rantaan on kasvanut itsestään elinvoimainen tervalep-

pärivistö.
Leijona ovat päättäneet, kaupungin luvalla, edelleen 
hoitaa rantaa ja estää sitä pusikoitumasta ja kasvamas-
ta umpeen. Paikalla on pidetty risusavottaa jo muuta-
man kerran aikaisemmin.
Teksti: Matti Honkimäki, kuva: Pentti Huttunen

Leijonaliikuntaa tämäkin

Viime maaliskuussa Herajärven rannan risukko jälleen raivattiin ja tervalepät saavat tilaa kasvaa. Te-
hokkaan näköinen ”leijona” lauma: vas. Olli Kauppinen, Tapani Huuha, Heikki Nevasalmi, Lauri Pasa-
nen, Eino Friman, Tuomo Rantala, Pertti Rautiainen ja Eero Heikkinen. 

LC Jyväskylä Cygnaeuksella oli juhlapäivä 13.3.2019, 
kun klubimme veli Kari Edelmann lyötiin Lions-rita-
riksi. Ritariksi lyömisen suoritti G-piirin ARS-toimi-
kunnan puheenjohtaja Viljo Hokkanen. Tilaisuudessa 
oli mukana myös Veli Karin lady Eeva-Liisa Edel-
mann.
Veli Kari Edelmann on toiminut klubimme aktiivisena 
jäsenenä yli 10 vuoden ajan ja toiminut tuona aikana 
mm. klubimme presidenttinä, lohkon puheenjohtajana 
ja piirikuvernöörinä. Viime aikoina hän on toiminut 
erittäin aktiivisesti diabetes-projektimme vetäjänä.

G-piirin ARS-toimikunnan puheenjohtaja Viljo 
Hokkanen löi Kari Edelmannin ritariksi. Tilaisuu-
dessa oli mukana myös Veli Karin lady Eeva-Liisa 
Edelmann.

Kari Edelmann Lions-ritariksi
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LC Pihtipudas Emmit järjesti 
vuoden 2019 Lions SM-karaoke-
kilpailun G-piirissä Pihtiputaalla 
2. helmikuuta2019. Kilpailussa oli 
21 osanottajaa ympäri Suomen. 
Kilpailussa oli naisten ja miesten 
sarjat. Jännittävä kilpailu sujui hie-
nosti ravintola Takkatuvalla. Kaikki 
kilpailijat lauloivat kaksi kappaletta 
ja näistä finaaliin tuomaristo valitsi 
kolme laulajaa sarjastaan.
Naisten kisan voitti Maarit Mahla-
mäki, LC Karstula Sirkat, toiseksi 
sijoittui Kaija Aikioniemi, LC 
Pihtipudas Emmit ja 3. sijalle Ulla 
Törmä, LC Parkano Koskettaret. 
Miesten kisan voitti Kari Nuuti-
nen, LC Keitele. Toiseksi tuli Erkki 
Päivärinta, LC Reisjärvi ja 3. sijalle 

Reijo Vesterinen, LC Kannonkoski. 
Tilaisuuteen toivat tervehdykset 
Pihtiputaan kunnanjohtaja Ari 
Kinnunen, G-piirin piirikuvernööri 
Mauri Koskela, LC Keuruu ja myös 

Pihtiputaan Mummo, Helka Loh-
tander (Emmit). 
Eija Kiljala, 
PDG, LC Pihtipudas Emmit

Finalistit lauloivat lopuksi yhdessä ”hiljaa yössä…” La Cumparsi-
ta-tangoa. Kuvassa vas. lähtien Ulla Törmä, Kaija Aikioniemi, Maa-
rit Mahlamäki, Kari Nuutinen, Erkki Päivärinta ja Reijo Vesterinen.

LC Karstula / Sirkat järjestivät reip-
paan tapahtumapäivän lauantaina 
8.2. Matkailukeskus Wanhoissa 
Wehkeissä Karstulassa.
Aamupäivällä saapui joukko G-pii-
rin naisklubien jäseniä viettämään 
Naisten Voimapäivää hyvän musii-
kin ja ohjelman äärelle. Musiikkia 
tarjoili karstulalainen Naiskuoro 
Aika, jonka ohjelmisto ulottuu 
tutuista kansanlauluista eri vuosi-
kymmenten iskelmiin mielenkiin-
toisina koosteina ja sovituksina. 
Saarijärveläinen kirjailija, opettaja 
Marja Korhonen hiljensi yleisön 
kuuntelemaan koskettavaa esitystä 
elämänkaarestaan, joka on ollut 
varsin poikkeuksellinen. Saimme 
kuulla otteita myös hänen kirjois-
taan, joista viimeisin on Karhun-
pesä v. 2019. Lisäksi päivän aikana 
oli mahdollisuus tutustua Marika 
Paavolan opastamana rentoutta-
vaan Neurosonic-hoitoon.
Iltapäivällä estradin valtasivat 
taitavat karaoke-laulajat, kun Lions 
SM-karaokekilpailu pääsi  vauhtiin.  
LC Karstula / Sirkat sai kisan järjes-
tettäväkseen, kun klubin edelliskau-
den presidentti Maarit Mahlamäki 

voitti naisten 
sarjan mes-
taruuden v. 
2019. Alku-
kierrosten 
aikana jokai-
nen osallistu-
ja esitti kaksi 
laulua, joiden  
perusteella  
tuomaristo 
valitsi kol-
me finalistia 
sekä naisten 
että miesten 
sarjaan. 
Naisten 
sarjan voitti 
Virpi Pulkkinen, toiseksi tuli Kaija 
Aikioniemi ja kolmanneksi Pirjo 
Järvelin, kaikki palkitut edustivat 
LC Pihtipudas / Emmit-klubia.
Miesten sarjan voitti Reijo Veste-
rinen, LC Kannonkoski. Toiseksi 
sijoittui Kari Takaneva, LC Oulu /
Myllypuro – Haapalehto ja kolman-
neksi Erkki Päivärinta, LC Reisjär-
vi.
Tilaisuuden alussa käyttivät pu-
heenvuoron Karstulan kunnan-

johtaja Pekka Kanervio ja G-piirin 
piirikuvernööri Heikki Näsi. Mat-
kailukeskus Wanhojen Wehkeiden 
vanhempi isäntä Jari Lasonen, LC 
Karstula / Riutta, kertoi paikan 
historiasta ja monipuolisista palve-
luista. Tilaisuuden juontajana toimi 
Maarit Mahlamäki.
Tapahtumapäivän tuoton tänä 
vuonna 25 vuotta täyttävä LC Kars-
tula / Sirkat käyttää oman paikka-
kunnan hyväksi.
Terttu Möttönen

Iloisten kohtaamisten ja laulujen lauantai

Palkittujen iloiset ilmeet: Virpi Pulkkinen (oik.), Kaija 
Aikioniemi, Pirjo Järvelin, Reijo Vesterinen, Kari Taka-
neva, Erkki Päivärinta.

Emmit laulatti 
Leijonia



LIONS CLUB PALOKALLA on 
jo varsin pitkät perinteet. Viime 
vuonna juhlittiin klubin 40-vuotis-
ta taivalta. Noihin vuosiin mahtuu 
valtava määrä toimintaa ja auttami-
sen iloa. Tärkein toiminta-alue on 
Palokan seutu, mutta toki olemme 
mukana Lions-järjestön valta-
kunnallisessa ja kansainvälisessä 
toiminnassa.  
Kun Jyväskylän kaupunki päätti 
lakkauttaa muutamien uimaran-
tojen ja leikkipuistojen ylläpidon, 
avautui LC Palokalle oiva paikka 
auttaa palokkalaisia lapsiperheitä. 
Klubi teki kaupungin kanssa vuok-
rasopimuksen Heikkilän leikki-
puiston ylläpidosta. Huollamme ja 
kunnostamme leikkipuiston väli-
neistöä ja pidämme paikat siistinä 
toukokuun puolivälistä syyskuun 
loppuun. 
Palokan Joulu -lehti pitää koko 
klubin kiireisenä pitkin syksyä. 
Lehden ilmoitusten hankkiminen, 
sisällön tuottaminen ja 7000 lehden 
jakaminen ilmaisjakeluna vaatii 
onnistuakseen jokaisen klubilaisen 
panoksen. Lehden tuotolla tuemme 
Palokan alueen nuoriso-, vanhus- 
ja vammaistyötä sekä koululaisille 
suunnattua terveyttä ja turvalli-
suutta edistävää ohjelmaa. 
Palokan nuorisotilan valvonta-
vuorot alkavat syyskuun alussa ja 
jatkuvat toukokuulle asti. Valvon-
tavuoro on joka toinen perjantai 
ja toteutetaan yhdessä MLL:n 
Palokan osaston ja seurakunnan 
kanssa. Nuorisotila tarjoaa erin-
omaiset mahdollisuudet nuorison 
vapaa-ajanviettoon mm. biljardin, 
pingiksen, karaoken, soittamisen, 
ilmakiekon, telkkarin katselun ja 
jutustelun merkeissä.
Loka-marraskuun vaihteessa aloi-
tamme lumityöaktiviteetin, jossa 
käymme luomassa lumet kahden 
vanhuksen kotipihasta. Aktiviteetti 
jatkuu säätiloja tarkkaillen huhti-

kuun puoliväliin saakka. Kahden 
hengen kolapartio päivystää aina 
viikon kerrallaan.
Yksi tärkeä pohdinnan aihe tupsah-
taa klubin asialistalle heti toimin-
takauden alussa; Vuoden Palok-
kalaisen valinta. LC Palokka on 
perinteisesti julkaissut valinnan ja 
luovuttanut kunniakirjan voittajalle 
Palokan Kulttuuriviikon avajaisis-
sa. Ensimmäisen kerran Vuoden 
Palokkalainen nimettiin jo 1983.
Kevätkauden ensimmäinen yh-
teinen aktiviteetti on LC Palokan 
kirkkopyhä. Tammikuun alku-
puolelle ajoittuvaa kirkkopyhää 
vietämme yhdessä LC Palokka / 
Wilma –klubin kanssa. Avustamme 
kirkollisissa toimituksissa ja tarjo-
amme tilaisuuteen osallistuneille 
kirkkokahvit.
Nuorisovaihto on oleellinen osa 
Lions järjestön kansainvälistä toi-
mintaa. LC Palokka on vuosikym-
menien aikana tukenut kymmenien 
palokkalaisten nuorten kasvua 
kansainvälisyyteen maksamalla 
osan nuorisovaihdon kuluista. 
Talvirieha-tapahtuma lienee pitkä-
ikäisin aktiviteetti klubin historias-
sa. Palokan Partiolaisten toteuttama 
koko perheen tapahtuma ajoittuu 

helmikuulle sopivasti ennen kou-
lujen hiihtolomaa. Klubi on ollut 
aktiivisesti avustamassa Partiolai-
sia tapahtuman suunnittelussa ja 
toteutuksessa jo vuosikymmeniä. 
Sotkuton Päivä on löytänyt hyvin 
paikkansa myös LC Palokan ak-
tiviteettikalenterista.  Koko kau-
pungin yhteistä & vapaa-ehtoista 
siivouspäivää vietetään perinteisesti 
toukokuun alkupuolella. Aloitam-
me oman osuutemme tarkastamalle 
Heikkilän leikkipuiston välineistön 
ja siisteyden, jonka jälkeen siirrym-
me Palokan orren kiertoliittymien 
maisemiin. Muutaman tunnin 
aikana roskaa ja muuta käsistä 
karannutta tavaraa löytyy noin 20 
jätesäkillistä. 
LC Palokka on aktiivisesti mukana 
myös Palokan Kevät -tapahtumas-
sa. Palokka Seuran organisoima 
koko perheen tapahtuma on pikku-
hiljaa vakiinnuttamassa paikkansa 
toukokuun loppupuolelle. Tapah-
tuman järjestelyihin ja ohjelman 
toteutukseen osallistuu kiitettävä 
määrä alueen järjestöjä ja yhdistyk-
siä. Klubin linnunpönttöverstas on 
tuonut erittäin positiivista julki-
suutta LC toiminnalle. 

40 vuotta lionstoimintaa Palokassa

LC Palokan leijonat jälleen kerran valmiina yhteisen hyvän eteen.
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Klubimme tukee vuosittain 1-2 Pa-
lokan alueen opettajan Lions Quest 
-koulutusta. Tämä koulutusohjelma 
antaa kouluille ja kasvattajille käy-
tännön työkaluja oppilasryhmien 
ryhmäyttämiseen ja elämäntaitojen 
harjoitteluun.
Palokan yhtenäiskoulun ja Kes-

ki-Palokan koulun parhaiten 
menestyneitä oppilaita muistamme 
perinteisesti stipendillä. 
Klubin puoliso eli Lady-toiminta 
on varsin aktiivista. Ladyt järjes-
tävät varojen hankkimiseksi mm. 
arpajaisia kauden avajaisten ja 
pikkujoulujen yhteydessä. Näillä 

varoilla tuetaan mm. Palokan dia-
koniatyötä, SPR:n Palokan osastoa 
ja Sri Lankassa kummityttö Shashi-
nia. Ladyt ovat myös organisoi-
neet vuosien ajan klubin yhteisen 
matkan Tallinnaan Suomen Poikien 
tervehdyskäynnille.  
Juhani Ahonen / LC Palokka

KANNONKOSKEN 
Leijonat ovat kerän-
neet varoja viimeisen 
vuoden aikana bokseil-
la, jotka on asennettu 
paikallisten kauppojen, 
K-Marketin ja Salen 
pullonpalautusauto-
maattien yhteyteen. 
MLL:n Eeva Jäsberg ja 
Hanna Rajalin ottivat 
ilolla vastaa Leijonien 
presidentin, Jari Pihla-
sahon ja Jouko Ruus-
kan ojentaman keräys-
tuoton.
Kuva Tuula Karhila

Lumityöaktiviteetissa Leijonat käyvät lumitöissä kahden vanhuksen pihoilla.
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TOIVAKAN LEIJONAT on tehnyt pitkään yhteis-
työtä Toivakan seurakunnan kanssa. Viime vuonna 
Toivakan seurakunnalle tuli tarve uudistaa molempien 
hautausmaiden aidat. LC Toivakka ryhtyi operoimaan 
tätä hanketta yhdessä Seurakunnan ja ELY-keskuksen 
kanssa. Työhön palkattiin pari paikallista henkilöä, 
joiden palkkaukseen saatiin ELY-keskukselta merkit-

tävä palkkatuki. Yhteensä runsas kilometri uutta aitaa 
valmistui kesän aikana ja alueet saivat uuden siistim-
män ilmeen. Projekti on päättynyt ja aita odottaa uutta 
pinnoitetta parin vuoden sisällä, ehkä leijonat hoitavat 
tämänkin urakan?

Veli-Matti Porkka

Toivakan Leijonien aitaprojekti

VILPPULAN JOULUKADUN 
avajaisia on vietetty jo yli viisikym-
mentä kertaa.
Avajaisissa on ollut mm. joulupu-
kin teltta kera pukin, tonttuleikkiä, 
joulumusiikkia, paikallisten yhdis-
tysten, koululuokkien yms. joulu-

myyntiä. Tilaisuus päättyy näyt-
tävään ilotulitukseen. Olipa erään 
kerran Miss Suomi Satu Östring 
tonttuparaatin mukana.
Avaiset on järjestetty paikallisten 
yrittäjien, kaupungin ja Lions Club 
Vilppulan kanssa.

LC Vilppula on hoitanut tarpeel-
liset ilmoitukset ja luvat tapahtu-
maan.
Joulukadun avajaiset on ollut 
perinteisesti 1. adventin paikkeilla, 
nykyisin lauantai-illan suussa.
Joulukadulla klubimme on myynyt 
grillimakkaraa, Vilppula-seuran ja 
LC Vilppulan yhdessä julkaisemaa 
Vilppulan Joulu -lehteä sekä kink-
kuarpoja.
Kinkkuarvonnassa on arvottu 
25 kpl kotimaisia joulukinkkuja. 
Kahden euron arvalla on saattanut 
saada joulukinkun itselleen.
Kinkkuarvonnan tulos on koh-
dennettu pääosin nuoriin ja lap-
siin. Viime vuosina kohteina on 
ollut mm. Punainen Sulka-keräys, 
polkuautojen hankintaa lasten 
liikennepuistoon, lasten juhannus-
aaton urheilukisat ja Kolhon VPK:n 
nuoret.

Pekka Pietiläinen
Lions Club VilppulaKuvassa Kolhon VPK:n nuoria harjoituksissa

Vilppulan joulukadun avajaiset
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LC Haapamäki 
LC Hankasalmi 
LC Hartola 
LC Joutsa 
LC Joutsa/Jousa 
LC Jyväskylä 
LC Jyväskylä/Aino 
LC Jyväskylä/
      Cygnaeus 
LC Jyväskylä/Harju
LC Jyväskylä/Jyvä
LC Jyväskylä/
      Jyvässeutu 
LC Jyväskylä/
      Kuokkala 
LC Jyväskylä/
      Lohikoski 
LC Jyväskylä/
      Viitaniemi 

LC Jyväskylä/
      Äijälä
LC Jämsä/Himos
LC Jämsä/Lyylit
LC Jämsänseutu 
LC Kannonkoski 
LC Karstula 
LC Karstula/Riutta
LC Karstula/Sirkat
LC Keuruu 
LC Keuruu/
      Lapinsalmi
LC Kinnula
LC Kivijärvi
LC Konnevesi
LC Korpilahti 
LC Kuorevesi 
LC Laukaa 
LC Lievestuore

LC Luhanka 
LC Multia
LC Muurame 
LC Mänttä 
LC Mänttä/Esteri 
LC Mänttä/Ilves 
LC Palokka 
LC Palokka/Wilma 
LC Petäjävesi 
LC Pihtipudas 
LC Pihtipudas/
      Emmit 
LC Pylkönmäki
LC Saarijärvi
LC Saarijärvi/
      Kalmari
LC Saarijärvi/
      Palvasalmi
LC Sumiainen

LC Suolahti 
LC Sysmä 
LC Toivakka 
LC Uurainen 
LC Vaajakoski 
LC Vaajakoski/
      Ewe
LC Viitasaari 
LC Viitasaari/
      Karoliina 
LC Viitasaari/
      Porthan 
LC Vilppula 
LC Vilppula/Koski 
LC Äänekoski &  
      Kotakennäs
LC Äänekoski/   
      Helmi 
Leo Club Lohikoski

METSO-LEIJONA 2020
Julkaisija:
Suomen Lions-liitto ry 
MD 107 G-piiri

Toimitus:
Päätoimittaja Ilkka Salonen 
Puhelin 044 406 2080
Sähköposti ilkka.salonen@lions.fi

Lehden postiosoite: 
Metso-Leijona, Ilkka Salonen
Kiveläntie 6, 43500 Karstula

Ilmestymisaikataulu:
Kerran vuodessa. 

Lehden koko: 
4-palstainen aikakauslehti, 4/4 väri
painopinta-ala: 210 x 297 mm.

Jakelu:
3 500 kpl: G-piirin leijonat sekä 
sidos- ja yhteistyöryhmät, kirjastot, 
terveyskeskukset ym.
 
Painopaikka: 
Paino Plus Digital 
www.ppd.fi     

Metso-Leijonan tekemiseen ja tukemiseen ovat osallistuneet 
G-piirin klubit: 

Itsenäisyyspäivän 
kynttilät

LC Mänttä/Esteri uudelleen 
herätti perinteen sytyttää 
Itsenäisyyspäivänä kynttilät 
Vilppulan hautausmaan 
sankarihaudoille. 
6.12.2019 aamun pimeydessä 
217 kynttilää sytytettiin ja 
asetettiin talkoovoimin haudoille.



Pro	Ritari	– kun	on	aika	palkita

Arvo	myönnetään	henkilölle,	jolle	on	jo	
myönnetty	Lions-ritarin	arvo.

Pro	Ritarin	arvoon	liittyy	kaulassa	kannettava	
merkki,	kehystetty	taulu	sekä	miekka.	

Arne	Ritari	–säätiö

Suomalaisen	lionstyön tukena

www.lions.fi

METSO-LEIJONA

Luonnostaan hyvä olla

JUHLAT JA KOKOUKSET 
Kinnulantie 695, Ylilesti, p. 050 514 1001


