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Pääkirjoitus 
Yhteistä hyvää - miten?
Toistossa on tehoa, mutta pakko tunnustaa, tässä tois-
tossa iskee jossain vaiheessa kisaväsymys. Haaste,  tuo 
ongelman synonyymi, on viimeisen vuoden ajan ollut 
järjestötoiminnan arkipäivää. 
Koronasta tuli haaste, johon ei ehditty varautua, mutta 
siihen oli pakko sopeutua. Yllättävän hyvin sen kanssa 
pystytty elämään. Viime keväänä kuviteltiin, että kesällä 
kaikki on toisin. Kesällä syksy näytti jo odottamisen ar-
voiselta. Syksyllä ryhdyttiin odottamaan rokotteita. Nyt 
rohkeimmat uskovat kesän tuovat uudet tuulet, toiset 
miettivät, olisiko syksyllä kaikki toisin. Tilanne on to-
della hankala järjestöille. Mitä voidaan suunnitella, mitä 
järjestää, missä kokoonnutaan? Lähes kaikki toiminta 
on jäissä. Nyt on mietittävä, miten toimintaa saadaan 
uuteen vauhtiin, kun rokotteet tehoavat ja rajoitukset 
helpottavat.
Myös koronan jälkeen tulee olemaan kysyntää yhteisel-

le hyvälle. Leijonien työtä yhteiseksi 
hyväksi tarvitaan, työ on jatkunut 
korona-aikana eri tavalla ja jossain 
vaiheessa uskallamme jälleen lisätä 
vauhtia tutuilla raiteilla. 
Ilkka Salonen
Metso-Leijonan päätoimittaja
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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 

Tämäkin lehti kertoo osaltaan 
lions-toiminnan koko kirjon. Mo-
net klubit ovat viettäneet edellisen 
lehden jälkeen vuosijuhliaan ja 
monilla juhlat ovat tuotapikaa 
edessä.
Lions-toiminta viettää 100-vuotis-
juhliaan.
 
Monien klubien toiminnalla on 
pitkät, komeat perinteet. Kun 
merkkipaaluja päästään ohit-
tamaan, on syytäkin pysähtyä, 
nykäistä ryhtiä suoraksi ja hetken 
tuumailla historiaan kerättyjä 
vuosia.
Vaikka olemme aina menossa tuk-
ka putkella kohti uusia seikkailuja, 
niin on syytä muistaa myös lions-
toiminnan perinteet ja periaatteet. 

Niihin on hyvä nojata, kun suunni-
tellaan tulevia toimintoja.
Juhlien ja merkkipaalujen jälkeen 
matka jatkuu, usein hyvinkin arki-
sesti. 
Klubin menestyksen, toiminnan 
aktiivisuuden ratkaisee juuri klubin 
arki. Hyvä arki tarkoittaa sitä, että 
toiminta on kiinnostavaa ja mie-
lekästä. Silloin ihminen luopuu 
ajastaan lions-toiminnan hyväksi. 
 
Leijonien tekemisillä on hyvä kai-
ku. Tekeminen on luotettavaa ja se 
luo ympärille monenlaista hyvää.  
Siinähän sitä jo on syytä olla mu-
kana lions-toiminnassa.
 
Punainen Sulka tulee näkymään 
lähitulevaisuuden toiminnassa. 

Punainen Sulka on merkittävä hy-
väntekeväisyystempaus. Puhutaan 
isoista euroista. Niiden edessä ei 
kannata häkeltyä. Meitä on valta-
va joukko ihmisiä tekemässä töitä 
yhdessä, jotta vieläkin isommalla 
joukolla ihmisiä olisi valonpilkah-
duksia omassa arjessaan.

Tehdään arjestakin juhlaa.

Ilkka Salonen
Metso-Leijonan 
päätoimittaja
LC Karstula
ilkka.salonen@lions.� 

Juhlia töiden lomassa
...niin minulla olisi kuukaudessa 
monta tuntia enemmän aikaa jo-
honkin muuhun.
Mihin muuhun? Mitä todella tär-
keätä minulla muka jää tekemättä 
vain sen takia, että silloin tällöin 
vierähtää tovi Lions-toiminnan 
merkeissä.
Onhan se hienoa, että voin päteä 
olemalla kiireisen oloinen. 
Todennäköisesti olemalla mukana 
Lions-toiminnassa muutan maail-
maa vähän inhimillisemmäksi jo 
muutaman tunnin panoksella. 

”En ehdi, kiireitä.”
Helppo selitys, mutta jos sinulta 
kysytään muutamaa tuntia kuukau-
dessa tekemään hyvää, jääkö todel-

lakin jotain tärkeätä tekemättä.

Leijonat tekevät monia asioita ja 
monin tavoin yhteisönsä hyväksi. 

Jos mahdolliselta uudelta Leijonalta 
kysytään, haluatko käyttää muuta-
man tunnin kuukaudessa ympäril-
läsi olevien ihmisten hyväksi, niin 
moni saattaisi todeta, ettei hullum-
paa hommaa.

Mikä parasta, näitä hommia ei 
tarvitse tehdä yksin. 
Ja vaikka olisit oikeastikin kiirei-
nen, niin aina löytyy aikaa parin 
tunnin virtapiikille. Sitähän tämä 
on, antoisia ja reippaita virtapiikke-
jä yhteiseksi hyväksi.

Ilkka Salonen
Metso-Leijonan 
päätoimittaja

Pääkirjoitus

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

Tervetuloa 2020, 
eiku 2021, 

siis 2022!
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MITÄ OLISINKAAN tehnyt 
ilman coronaa? Omalta koh-
daltani vastaan, että olisin mat-
kustanut ympäri maata erilaisiin 
liiton, piirien ja jopa kansain-
välisiin kokouksiin, osallistunut 
merkkijuhliin ja edustanut Suo-
men leijonia eri tilaisuuksissa. 
Paljon on jäänyt kokematta ja 
kauden toinen puolisko näyt-
tää sujuvan samanlaisesti. 
Tiedossa ei ole yhtään fyysistä 
kokoontumista, kaikki on peruu-
tettu.

MITÄ TÄMÄN vallitsevan ti-
lanteen aikana on tapahtunut? 
Lions-aate ei ole antanut pe-
riksi, vaan toiminta jatkuu edel-
leen toisessa muodossa. Viime 
kaudella opettelimme pitämään 
kokouksia internetin kautta ja 
tällä kaudella pääsääntöisesti. 
Hyvänä esimerkkinä on liiton 
vuosikokous kesäkuussa, johon 
osallistui 700 edustajaa. Se oli 
ensimmäinen suuri kokouksem-
me, mutta onnistui erinomai-
sesti. Jatkona oli viikonlopun 
mittainen yhteispohjoismainen 
NSR- vuosikokous tammikuus-
sa, joka noudatteli täysin fyysi-
sen kokouksen ohjelmaa, jossa 
oli puheita, musiikkia, seminaa-
reja ja niihin liittyviä työpajoja ja 
tietysti vuosikokous päätöksi-
neen. Kaikki äänestettävät asiat 
hyväksyttiin. Erityisesti säännöt 
ja menettelytapaohjeet täytyy 
hyväksyä yksimielisesti, joka to-
teutuikin. Päätösten perusteella 
NSR- toiminnan kehittämistä 
voidaan pohjoismaissa jatkaa 
hyvässä yhteishengessä. Osal-
listujia oli yli 400 ympäri maa-
ilmaa, jotka pohjoismaalaisten 
lisäksi kehuivat järjestelytoimi-
kunnan ammattitaitoa ja minuut-
tiaikataulun mukaista ohjelman 
hallintaa.

KOSKA KAIKKI FYYSI-
SET tapaamiset oli peruutettu, 
oli aika päivittää vanhoja oh-
jeita. Ensimmäiseksi laadittiin 
dokumentti Lions-toiminnan 
selkeyttäminen, joka selvittää 
klubin, piirin, liiton ja kansainvä-
lisen järjestön välisiä sidonnai-
suuksia, velvoitteita ja vastuita. 
Se on tehty kaikkien klubijäsen-
ten luettavaksi yhteenvedoksi 
miten Lions-toiminta toimii. Do-
kumentti löytyy liiton kotisivuilta 
Koulutus- osiosta. Seuraavaksi 
päivitettiin klubin ja piirin mal-

lisäännöt. Suurin peruste oli 
etäkokousten salliminen sään-
tömääräisissä kokouksissa. 
Tämän johdosta kaikkien piirien 
ja klubien on päivitettävä omat 
sääntönsä, jotta sääntömää-
räiset kokoukset voidaan pitää 
internetin kautta tarvittaessa. 
Valtioneuvoston antama poik-
keusohje sääntömääräisten 
kokousten pitämiseksi yhdistyk-
sille päättyy 30.6.2021, jonka 
jälkeen sitä ei enää jatketa. 
Sääntöjen päivittäminen malli-
säännöiksi kestää usean kuu-
kauden ajan ja ne on saatavissa 
liiton sivuilta. Tällä hetkellä liiton 
säännöt ja menettelytapaoh-
jeet sekä ansiomerkkiohje ovat 
hyväksymiskierroksella, jonka 
jälkeen tärkeimmät dokumentit 
on päivitetty.

TODENNÄKÖISESTI ensi 
kevään piirien piirikokoukset 
joudutaan pitämään netissä. 
Samoin harkitaan liiton vuosi-
kokouksenkin siirtämistä nettiin, 
jota on suunniteltu risteilynä 
Turusta Tukholmaan ja takaisin. 
Elämme nyt määräämättömän 
ajan sähköisten välineiden 
kanssa kommunikoiden ja 
suojaten itseämme viruksilta. 
Terveellisempää tulevaisuutta 
odotellessa voimme kuitenkin 
toteuttaa erilaisia Ympäristöak-
tiviteetteja, suorittaa pieniä 
palveluita vanhuksille, sairaille 
tai vammaisille ja puhua niiden 
suorittamisesta ulkopuolisille 
siinä toivossa, että saamme hei-
dät kiinnostumaan palveluista ja 
mahdollisesti liittymään Leijona 
laumaamme.

Noudattakaa viranomaisohjeita 
ja suojatkaa itsenne viruksilta.

Matti Reijonen 
Lions-liiton puheenjohtaja

Hyvät Leijonat
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OMENOIDEN PURISTAMINEN mehuksi on erit-
täin tärkeää ja haluttua palvelua. Sesongin kiivaimpana 
aikana asiakkaat suorastaan taistelevat mehuaseman 
vuoroista saadakseen talteen puhtaan luonnontuot-
teen. Ilman tätä mahdollisuutta joutuisivat monien 
kotipuutarhojen omenat jätteeksi, mikä olisi valtavaa 
haaskausta. Pastöroitu ja huolellisesti hanapakkauksiin 
talletettu mehu säilyy.

KLUBIMME PÄÄAKTIVITEETTI avustusvarojen 
keräämiseksi on jo yhdentoista vuoden ajan ollut me-
hunpuristus asiakkaiden omenoista. Kun ensimmäiset 
kesäomenat kypsyvät, yleensä elokuun puolivälissä, 
alkaa leijonien ja puolisoiden parin kuukauden aher-
rus Jyväskylässä Viherlandian vanhassa navetassa. 
Jotta kaikki olisi valmista sujuvalle toiminnalle, on LC 
Jyväskylä/Jyvässeudun mehutoimikunta sitä ennen 
tehnyt paljon valmistelevaa työtä pitkin kunkin vuo-
den kevättä ja alkukesää. Useana vuotena klubi on 
hankkinut koneita ja laitteita ja hoitanut koneiden 
asennuksen, käyttöönoton ja käyttökoulutuksen. Li-
säksi toiminnanohjaukseen tarvittavat työvuorojärjes-

telmä ja asiakkaiden ajanvarausjärjestelmä on kehitetty 
vuosien saatossa hyvin toimiviksi. Tavoitteena on ollut 
entistä sujuvampi asiakaspalvelu, mehunpuristuksen 
laadun ja tuottavuuden parantaminen sekä viihtyisäm-
mät ja toimivammat työskentelyolot.
Vuonna 2020 iski koronapandemia, joka asetti mehun-
puristustoiminnallekin uusia haasteita. Oli mietittävä, 
miten järjestää toiminta uudelleen asiakkaiden ja me-
huasemalla työskentelevien turvallisuuden kannalta. 
Pohdinta johti siihen, että siirsimme asiakaspalvelun 
täysin erilleen mehunpuristuksen tuotannosta. Onnek-
si saimme Viherlandialta lisää tiloja. Näin minimoim-
me keskinäisten kontaktien määrän, ja tarvittavat 
turvaetäisyydet oli helppo säilyttää. Kauden lopun pa-
lautekyselyn perusteella ratkaisua pidettiin niin onnis-
tuneena, että se jää voimaan myös tulevina vuosina.
Mehunpuristuksen koneet ja laitteet ja työtilat ovat 
avainasioita, mutta toiminnan kannalta aivan ratkaise-
vaa ovat siellä työskentelevät ihmiset. Leijonien rin-
nalla puolisoiden työpanos on ollut aivan ratkaisevan 
tärkeä, eikä vähiten mehuaseman kirjanpidosta vastaa-
van puolison työmäärä. 

Jaksamme puristaa

Piirikuvernööri Erkki Mäntylä vieraili mehuasemalla 7.9.2020. Työvuorossa olivat tuolloin 
LC Jyväskylä/Jyvässeudun Olavi Rahkonen, Jukka Kurunsaari ja Pirkko Lemetyinen.
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TYÖN TUOTTAVUUS ON Investoinneilla ja toi-
minnan kehityksellä saatu nousemaan huomattavasti, 
ja näin olemme pystyneet vastaamaan kasvaneeseen 
kysyntään. Yhä useampi asiakas on löytänyt Viherlan-
dian vanhan navetan mehuaseman, koska sieltä saa 
hyvää palvelua ja laadukasta mehua. Työtä on tehty 
alkukausien alle tuhannesta tunnista jopa 2000 tuntiin 
ja omenoita puristettu alun 20000 kg:sta parhaimmil-
laan 88000 kg:aan. 
Toiminta aloitettiin vuonna 2010 LC Jyväskylä/Jyväs-
seudun omilla resursseilla. Vähitellen alkoi työtaakka 
nousta yhdelle klubille liian suureksi, ja päätimme 
esittää toisille Jyväskylän klubeille mahdollisuutta tulla 
mukaan mehunpuristukseen ja näin hankkia omalle 
klubille varoja. Toimintaan ovat osallistuneet jyväsky-
läläiset klubit LC Jyväskylä/Lohikoski, LC Jyväskylä/
Kuokkala, LC Palokka / Wilma sekä Leo Club Jyväsky-
lä / Lohikoski. Lionien lisäksi kumppanina on toimi-
nut myös partiolippukunta Reippaat Pojat. Yhteistyö 
on varmistanut mehuaseman toiminnan, ja se on 
osoittautunut menestykseksi kaikille työhön osallistu-
jille.

MEHUNPURISTUS ON monella tapaa tärkeää toi-
mintaa. Alkuperäinen ajatus hankkia klubille varoja 
on toteutunut yli odotusten, mutta toiminnalla on 
ollut myös muita erittäin tärkeitä piirteitä. Jyväskylän 
leijonaklubien kesken on syntynyt aivan uusi toimin-
nallinen yhteys. Aiemmin kukin klubi touhusi omissa 
ympyröissään, ja yhteydenpito toisiin klubeihin rajoit-
tui muutamiin virallisiin tilaisuuksiin ja alueorganisaa-
tioiden satunnaisiin yhteisiin palavereihin ja juhlati-
laisuuksiin. Mehunpuristukseen osallistuneet leijonat 
ovat kuin yhdestä suusta todenneet, että yhteistyö on 
kohottanut klubien yhteenkuuluvuutta. Leijonat ja 
puolisot ovat tutustuneet toisiinsa mukavan ja hyödyl-
lisen aktiviteetin parissa. Työn touhussa ja sen lyhyinä 
taukohetkinä on vaihdettu kuulumisia, opittu tunte-
maan toisten klubien jäseniä ja toimintaa ja nautittu 
yhteisöllisyydestä. Ja mikä parasta, työhön osallistu-
neet ovat nauttineet mukana olemisesta.
Viime palautekyselyn perusteella sinällään melko fyy-
sinen työ ei ollut liian raskasta eikä kiireistä. Sen sijaan 
työssä koettiin mukavia hetkiä ja tunnettiin, että ollaan 
tekemässä hyvää työtä. Toimintaa pidettiin myös leijo-
nien palveluperiaatteisiin hyvin sopivana, ja toiminnan 
jatkamista samoilla periaatteilla kannatettiin.
Omenoiden puristamisesta syntyy huomattavan paljon 
puristusjätettä. Sekään ei jää hyödyntämättä, sillä jäte 
toimitetaan Laukaaseen biokaasun valmistuksen raa-
ka-aineeksi. 

Mehunpuristustoiminta on ollut varsin tuottoisaa 
myös taloudellisesti. Vuosina 2010-2020 hankittuja 
varoja on LC Jyväskylä/Jyvässeudun toimesta jaettu 
yhteensä lähes 150.000 €.
Suurimpia avustusten saajia ovat olleet
• Ketään ei jätetä rannalle yhdistys KEJR ry
• Sotaveteraanit
• Keski-Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö
• Keski-Suomen Diabetesyhdistys ry
• Keski-Suomen näkövammaiset
• Vammaiset nuoret
• Nuorten harrastustoiminta
• Lions Quest
• LCIF
• Punainen Sulka
Mehunpuristuksesta saaduilla varoilla jaettujen ko-
konaisavustusten määrä kasvaa edellisten lisäksi vielä 
viisinumeroisella luvulla, kun mukaan lasketaan 
muiden toimintaan osallistuneiden klubien antamat 
lahjoitukset.

Teksti: Olavi ja Anne Rahkonen
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PIENENPIENI koronavirus valloitti maailman viime 
maaliskuussa. Kun Suomi pantiin kiinni, myös klubien 
toiminta pysähtyi. Mutta avun tarve maailmalla vain 
kasvoi. Gudrun Yngvadottirin johtama LCIF-säätiö 
päätti toimia. Se jakoi klubeille apurahoja koronan 
vastaiseen työhön. Covid19-apurahoilla kustannet-
tiin ruoka-apua vähävaraisille perheille, suojaimia 
ja hengityskoneita sairaaloihin ja vanhainkoteihin, 
yhteensä 5.1 miljoonan dollarin edestä, eniten juuri 
Eurooppaan. Samaan aikaan Kampanja100:n keräystu-
lo kuitenkin hidastui… 

KAUDEN VAIHTUESSA OLI maailmanlaajuisesti 
kasassa vasta 156,7 miljoonaa eli 52 prosenttia ko-
konaistavoitteesta, vaikka jäljellä oli enää yksi kerä-
ysvuosi. Euroopan tulos oli suhteessa vielä heikompi 
13,6 miljoonaa, mikä on 27,8 prosenttia 49 miljoonan 
tavoitteesta. Suomi oli kauden vaihtuessa 556 000 
dollarillaan vasta 11 prosentin tasolla. LCIF:n hallitus 
päättikin jatkaa keräysaikaa aina 30.6.2022 saakka. Ja 

jos klubi, tai yksityinen lahjoittaja, antaa sitoumuksen 
tietystä summasta, aikaa sen täyttämiseen on 30.6.2023 
saakka. 
Tämä kausi alkoi kuitenkin positiivisissa merkeissä, 
tuloksemme on marraskuun lopussa jo 616 000 USD. 
Piirikuvernöörit ovat aiempaa paremmin sitoutuneita 
kampanjan tukemiseen. Monien piirien saamat DCG- 
eli Paikkakunnan kehittämisapurahat muistuttivat 
siitä, että rahaa liikkuu myös meille päin. 
Singaporen maailmankokous peruuntui harmittavasti, 
ja Seinäjoen vuosikokouskin pidettiin netissä, mutta 
samalla säästyi tuhansia taaloja matkakuluja. Kaarina 
Laine näyttikin facebook-sivullaan esimerkkiä lahjoit-
tamalla säästetyt rahat LCIF:lle. Nyt jo 150 lionia on 
seurannut hänen esimerkkiään. Kiitos siitä!

KLUBILLE MELVIN-KILPAILU
Viime kaudella kokeiltiin madaltaa Melvin Jones Fel-
low -jäsenyyden kynnystä. Kukin piirikuvernööri sai 
ehdottaa kahta Melviniä Lions-liiton vanhoista kredii-

LCIF ja Kampanja100 koronapandemiassa

Lion-lehden toimittaja Anna-Kaisa Jansson sai Porin KVN-kokouksessa Helping Hands -palkinnon 
ansioistaan Kampanjan ja LCIF-asian esilläpitämisessä.
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teistä. Tällä kaudella myös klubeilla on mahdolli-
suus ansaita näitä ”Liiton Melvineitä”. Näistä päättävä 
troikka, eli viimeisin kansainvälinen johtaja, Liiton 
puheenjohtaja ja Liiton LCIF-koordinaattori julistavat 
kilpailun: Joka piirin kaksi parasta klubia saa oikeuden 
nimetä yhden Melvinin. Palkintokriteerinä on kauden 
2020-2021 aikana, 31.5.2021 mennessä LCIF:lle lah-
joitettu summa jaettuna klubin jäsenmäärällä kauden 
alussa. 
Väliaikatietoja raportoidaan kuukausittain, ja palkin-
not jaetaan Turun vuosikokouksessa.

Euroopanlaajuinen Lions-tapahtuma
Myös LCIF tukee kampanjaa julistamalla yleiseuroop-
palaisen LCIF-päivän, LCIF Europa Day. Tarkoitus 
on, että tuolloin jokainen eurooppalainen klubi jär-
jestää yhtä aikaa julkisen tapahtuman ja samalla kerää 
kampanjaan varoja. Alkuperäinen päivä oli 12.6., mikä 
kuitenkaan ei kaikille Pohjoismaille sopinut. 
Liiton hallitus päättänee jo ennen vuodenvaihdetta 
Suomen päivämäärän sekä yhteisen keräyskohteen. 
Kohde voi tosin olla myös piirikohtainen. Tapahtu-
massa voidaan kertoa lionien saavutuksista meillä ja 
muualla, ja saada näin hyvää julkisuutta. Se voisi tehdä 
hyvää jäsentilanteellekin. LCIF-päivän vähimmäista-
voite on 10 euroa per jäsen. Jos joku ei voi tai halua 
mennä lippaan kanssa ”kerjuulle”, tuo summa nyt 
löytynee omastakin pussista. 

Oma ehdotukseni päiväksi on 1.5.2021, ja keräyskoh-
teeksi tuhkarokko. Jäsenhankinta rahankeräyksen 
yhteydessä on lailla kielletty, mutta lahjoitusten mo-
tivoiminen lienee luvallista. Tehkäämme tässäkin di-
giloikka! Maksupääte maksaa parikymppiä ja provisio 
vähimmillään 0,95 % per maksutapahtuma. Keräyslu-
pahan meillä on jo valmiina, ja ohjeet kunnossa. 
Keräyskohteesta vielä: Kun nyt kuumeisesti odotetaan 
koronarokotetta, on kansan mielenkiinto herännyt 
muihinkin rokotuksiin. Miksei nyt olisi myös aika 
viedä maaliin tavoitteemme hävittää tuhkarokko 
maailmasta? Sehän tappaa ja vammauttaa lapsia, joilla 
on koko elämä edessään, kun korona enimmäkseen 
jouduttaa jo ennestään sairaiden vanhusten lähtöä. 
Yllätyin itsekin Yleisradion Nairobin kirjeenvaihtajan 
raportista: Covid19:a ei Afrikassa koeta ollenkaan on-
gelmaksi, vanhuksia kun ei juuri ole. Ja tuhkarokko ja 
malaria tappavat paljon enemmän.  Voitto tuhkarokos-
ta oli jo lähellä. WHO:n tavoite oli vuosi 2020. Kolle-
gani Hanna Nohynek vakuutti minulle, että se voidaan 
isorokon lailla hävittää, vaikka helppoa se ei ole. 
Siis vanhan lion-marssin sanoin ”Niin työhön Leijonat, 
jok´ainut mies!”
Ole rohkea – Ole Melvin

PCC Heikki Hemmilä, pMJF
Lions-liiton LCIF- ja Kampanja100-koordinaattori

Kuvaehdotus: LCIF:n kohteet 8kpl 
viimeiset 3 siis HUMANITAARISET 
HANKKEET, NUORISO JA KATAST-
ROFIT
Lion-lehden toimittaja Anna-Kaisa Jans-
son sai Porin KVN-kokouksessa Helping 
Hands -palkinnon ansioistaan Kampan-
jan ja LCIF-asian esilläpitämisessä 

harkitse sopiiko Heikin kuva. Jutun voisi 
päättää myös LCIF:n kahdeksaan logoon 
humanitaarisista hankkeista.
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LIONS CLUB KANNONKOSKI lahjoitti Saarikan 
lastensuojelun sosiaalityölle 1 000 euroa, joka kohden-
netaan paikalliseen lastensuojeluun. Kyseinen summa 
jaettiin sosiaalityön toivomuksesta pienempiin osiin eli 
kahteenkymmeneen lahjakorttiin, arvo 50 euroa.
- Lahjakortit on osoitettu käytettäväksi Piispalaan, 
S-ryhmään ja K-Market Kannontorille. Te tiedätte 
asiakaskunnan ja pystytte näin parhaiten kohdenta-
maan lahjakortit tarpeiden mukaan, Lions Clubin 
sihteeri Reijo Kinnunen kertoo.
- Näille on käyttöä ja etenkin ennaltaehkäisevässä työs-
sä. Näin joulun alla ihmisten kiitollisuus nousee esiin, 
kun lahjoitus tulee tarpeeseen, sosiaalityöntekijä Saija 
Grönholm kertoo vastaanottaessaan lahjoitusta.

Kannonkosken Lions Clubissa oli pitkään keskusteltu 
tulevasta lahjoituksesta ja sen ajankohdasta. Päätös 
syntyi, kun yhteydet lastensuojeluun löytyivät.
- Jako on onnistunut, koska nyt voimme kohdentaa 
näitä kolmelle eri taholle. Piispala tarjoaa liikuntaa ja 
hyvinvointia, S-ryhmästä saa välineitä liikuntaan, vaat-
teita tai elintarvikkeita, Kannontorilta elintarvikkeita 
jouluksi. Näille on tarvetta, Grönholm kiittää.
Ennaltaehkäisevällä työllä ja ajoissa asioihin puuttu-
malla, asioille saadaan nimi ja asiaa päästään hoita-
maan. Lastensuojelussa pienetkin onnistumiset voivat 
muuttaa asioiden kulun suuntaa merkittävästi. 

Tuula Karhila

Sosiaalityöntekijä Saija Grönholmille otti vastaan iloisin mielin Kannonkosken Lions Clubin joululah-
joituksen, presidentti Jukka Kainulaiselta ja sihteeri Reijo Kinnuselta. 

Kannonkosken Lions Clubin 
joululahjoitus otettiin 
ilolla vastaan
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Joululahja!
Lc Jyväskylä/Kuokkala 
on ollut aikaansaapa

Kuvassa vas. kirkon edustajat Marita Riikonen ja Sari Solismaa, ja klubin edustajat Mikko Kauranen, 
Jorma Joska ja Tapio Sivonen. Kuva: Ulla-Maija Grönholm.

Kuukausitapaamisessa 11/20 heräsi ajatus, kuinka 
Kuokkalan alueella voisimme auttaa lapsiperheitä. 
Niinpä käännyimme Kuokkalan seurakunnan diago-
nien puoleen ja tiedustelimme asiaa, kuinka se käytän-
nössä voitaisiin toteuttaa. Ja kävi niin onnellisesti, että 
seurakunta pystyy koordinoimaan avustusten jaon, ja 
klubi toimii kummisetänä. 
Lahjan luovutus tapahtui 9.12.20 Kuokkalan kirkossa, 
ja paikalla olivat Jyväskylän seurakunnan Kuokka-
lan-alueseurakunnan diakonissa Marita Riikonen ja 

diakoni Sari Solismaa, ja klubia edusti Mikko Kau-
ranen, Jorma Joska ja Tapio Sivonen.
Joulun alla saa Kuokkalan alueella 15 lapsiperhettä 
sadan euron lahjakortin K-Supermarket Kotikenttään. 

Hyvää Uutta vuotta 2021 toivottaa

LC Jyväskylä/Kuokkala
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e-Menopelejä 
Mänttä-Vilppulassa

Työskentelyä työpajassa, jonka tekemisen meininkiä esiteltiin myös  etusivulla.



11

KOLMEN KLUBIN LEIJONIA oli pohtimassa yhtei-
siä hankkeita syksyllä 2018. Reijo ”Retsi” Alander toi 
taas kerran esiin ajatuksensa, että nuoret olisi saatava 
tekemään käsillään jotain konkreettisempaa kuin kän-
nykän hiplausta, mielellään vielä yhdessä. Tuoreessa 
Lion-lehdessä ilmoitettiin haettavaksi Punaisen Sulan 
(PuSu) keräysvaroja nuorisoaktiviteetteihin, maksimi 
2000 euroa / klubi. Päätettiin anoa ja tehtiin projekti-
suunnitelma e-Menopeli: 
Kolme lionsklubia, LC Mänttä, LC Mänttä Ilves ja 
LC Vilppula, käynnistävät varhaisnuorille, 12 – 16 
v, tarkoitetun kerhon, missä nuorista kootut tiimit 
rakentavat yhdessä keskenään aikuisten (lionien) oh-
jauksessa sähkökäyttöisiä / -avusteisia kulkuvälineitä 
- ”e-Menopelejä”. Tavoitteena on saada mukaan sellai-
sia nuoria, joilla ei ole muita (sosiaalisia) harrastuksia. 
Osallistuminen toimintaan edesauttaa nuorten sosiaa-
lista kanssakäymistä ja elämänhallintaa sekä ehkäisee 
syrjäytymistä.

PUSU-ANOMUKSEN RATKETTUA positiivisesti, 
6 000 euroa, alettiin hankkeen organisointi. Mänt-
tä-Vilppulassa viisi klubia (lohko 107-G-III-2) ovat 
perinteisesti harrastaneet yhteistyötä. Muun muassa 
PuSu-keräys toteutettiin yhteishankkeena. 
Niinpä myös LC Mänttä Esteri ja LC Vilppula Koski 
ilmoittautuivat mukaan hankkeen käytännön toteu-
tukseen. Laitettiin anomus myös Arne Ritari -säätiölle 
(ARS), josta saatiin toiset 6 000 euroa.
Kaupungin kanssa sovittiin nuorisotilana toimineen 
entisen koulun luokkahuone työpajaksi. Mäntän seu-
dun koulutuskeskuksen kanssa sovittiin erityistöiden 
(mm. hitsaus) tekemisestä laillisissa tiloissa. 
Projekti käynnistyi virallisesti kevättalvella 2019. 
Maantieteellisesti etäiseen Kolhon taajamaan perus-
tetulle tiimille löytyi nuoren vanhemman ”kotipaja”. 
Projekti oli suunniteltu päättyväksi toukokuussa 2020. 
Maaliskuussa korona kuitenkin sulki paikkoja ja ra-
joitti kokoontumisia. Niinpä projekti saatiin pääosin 
päätökseen vasta lokakuussa. 
Kokkitiimi, e-Menokokit jatkoi vielä LC Mänttä 
Esterin erillisprojektina. Korona-aikana vanhempien 
”kotipaja” mahdollisti toiminnan jatkumisen myös 
Mäntässä. 

NUORIA HAETTIIN TIIMEIHIN ilmoituksin ja kou-
lukuraattorien kanssa yhteistyönä kaupungin yläasteil-
ta ja toisen asteen oppilaitoksista. Pienenä yllätyksenä 
aluksi tuli nuorten vähäinen kiinnostus toimintaan. Se 
heräsi laajemmin vasta keväällä 2020, kun projektin 

oli jo määrä loppua. Siihen varmaan vaikutti se, että 
kaverit ajelivat itse kasatuilla sähköpyörillä. Lukuina 
nuorten osallistuminen oli:
• Tiimejä oli 11 kpl.
• Tiimien yhteenlaskettu nuorten määrä on 48, 
joista 38 ovat eri nuoria (10 nuorta osallistui useam-
paan kuin yhteen tiimiin).
• Projektin aikana tiimit olivat koolla yhteensä 
185 kertaa ja koollaoloaika oli yhteensä 640 tuntia. 
(e-Menokokit jatkoi kokoontumisia erillisprojektina.)
Projektin sosiaalinen tavoite onnistui hyvin. Tiimeihin 
saatiin nuoria, joilla omaehtoinen yhdessä olo ei ehkä 
olisi onnistunut. Monelle nuorelle sähköavusteinen 
pyörä tuli todelliseen käyttötarpeeseen joko fyysisestä 
tai taloudellisesta syystä.

KÄSITE MENOPELI HIEMAN laajeni matkan var-
rella. Dronet kyllä voitaneen vielä laskea menopeleiksi. 
Kokkitiimin, e-Menokokit, kuulumista joukkoon jou-
duttiin perustelemaan sähkövatkaimen käytöllä. Kaik-
ki menopelit on tehty ja tuunattu vanhoihin runkoihin 
tai rungot on kasattu romuosista hiekkapuhaltamalla, 
hitsaamalla ja maalaamalla. Lähinnä sähkökäyttöön 
liittyvät komponentit on ostettu. Tehty menopelejä:
• 13 sähköpolkupyörää + 2 omarahoitteista säh-
köpyörää ohjaajille
• 2 pientä dronea (nämä hankittiin valmiina)
• 1 e-Trike (sähkökäyttöinen kolmipyörä, luovu-
tettiin kehitysvammaiselle iäkkäälle henkilölle)
• 5 sähköpotkulautaa.  Koottu romuttamoon 
menossa olleisiin runkoihin.
• 4 mopoa / minimopoa, joista yksi sähkökäyt-
töinen mopo
• 1 sähkökäyttöinen mikroauto

Jatkuu seuraavalla sivulla.

Potkulaudan kasaaminen on tarkkaa puuhaa.



12

Lisäksi on korjattu ja huollettu lukuisia nuorten polku-
pyöriä, mopoja ja RC-autoja. Polkupyörien rakentajille 
on pidetty liikenneopetusta sekä luokassa että pyörä-
lenkillä. Leivottu ja kokattu maistuvia herkkuja: lettuja, 
kinkkupiirakka, Tuulomatorttu, suklaapiirakka, pizza, 
hampurilaisia, Texmex-salaatti. Pidetty Halloween ilta. 

JOKAISELLA TIIMILLÄ ON ollut ”vastuulion”. Li-
säksi tiimeihin nimettiin muita ohjaajia, sekä lioneita 
että nuorten vanhempia. Vanhempien ja ”kotipajojen” 
osuus projektissa oli ennakoitua vahvempi. Osaltaan 
siihen vaikutti korona, joka haittasi / esti ohjelmoidun 
ja määräaikaisen kokoontumisen kaupungin tiloissa. 
”Kotipajoissa” voitiin olla vaikka koko päivä kerral-
laan. Niissä myös töiden kirjo oli monipuolisempi kuin 
yksittäisen menopelin kokoaminen. Kirjanpidon (ja 
osin arvion) mukaan ohjaajat tekivät yhteensä 1834 
palvelutuntia. Niistä 765 tuntia oli lionien tekemiä.

Projektin kirjanpidssa toteutunut budjetti oli 12 720 €. 
Tulot koostuivat PuSun ja ARS:in avustuksista sekä LC 
Mäntän (400 €) ja LC Vilppula Kosken (320 €) lisära-
hoituksista. Vakuutuksia lukuun ottamatta varat käy-

tettiin varusteiden ja komponenttien ostoon. Joissakin 
tiimeissä nuoret / nuorten vanhemmat ovat hankki-
neet joitakin varusteita / tarvikkeita omin varoin ”ohi” 
projektin kirjanpidon. Myös klubit / lionit ovat anta-
neet projektille käytettyjä pyöriä, työkaluja, yms. 

PROJEKTI SAI VALTAKUNNALLISTAKIN näky-
vyyttä, kun se oli kesällä 2019 mukana Porissa Suo-
miAreenan ”kyljessä” (ks. Lion 4/2019). Paikallinen 
KMV-lehti teki jutun sekä projektin aloituksesta että 
päättämisestä. Projektia on esitelty kaksilla messuilla 
Mänttä-Vilppulassa. G-sanomiin on kirjoitettu kolme 
kertaa ja Vilppulan Jouluun kerran.
Tavoitteena ollutta jatkoakin on. 
Muutama tiimi on jatkanut kokoontumista ”kotipa-
joissa”. 
e-Menopeli on osaltaan vaikuttanut siihen, että Mänt-
tä-Vilppulaan ollaan nyt organisoimassa ”Moottori-
pajatoimintaa” (www.moottoripaja.fi). Osa tiimien 
nuorista jatkaa harrastusta siinä. Positiiviseksi tulok-
seksi laskettaneen myös kahden ohjaajan liittyminen 
lionsklubiin projektin aikana. Huhutaan myös kahden 
tiimiläisen suhteen kehittyvän seurustelun suuntaan.

Kolhon pyöräilytiimi
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Nuorilta kuultua:
”kiva että tästä jäi jotain pysyvää tänne kylälle”    Oona

”ihan kivaa,  täällä on mukava olla.  Ei oo tylsää”  Luukas

”Tosi kivaa on ollu. Siellä oli tosi hauskaa  ja olis saanu 
olla useemmin”   
Ilona ja Oona

”ihan jees meno”   Jonnie

”6/5”   Oskari

”ruokainen”  Ilona (kokkitiimi)

”Kokkikerhossa oli kivaa ja parasta oli pipareitten teko”  
Peetu

”Hei ajoin tänään 30 kilsaa, hyvä peli”.   Jesse

”ISO KIITOS”, Tiimi

”on ollut kivempaa, kun on päässyt liikuun  vapaammin”   
Ossi

Jaakko Harjumäki
projektipäällikkö

KONEURAKOINTI

LINNAOY

e-Menopeli Mänttä-Vilppulan kevätmessuil-
la 2019.
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PDG KYÖSTI MIKKONEN LC Muuramesta kävi 
keväällä 2013 Äänekoskella IV alueen foorumissa 
kertomassa kauppojen ylijäämäruuan jakelusta joulun 
ja pääsiäisen edellä. Tätä aktiviteettia oli tehty jonkin 
aikaa Muuramessa, missä sille oli suuri tarve. Ei ollut 
epäilystäkään, etteikö vastaavaa kannattaisi tehdä 
muillakin paikkakunnilla.
Äänekoskella tartuimme heti toimeen ja ensimmäinen 
jakelu oli jo pääsiäisen edellä samana keväänä. Ruo-
kaa lahjoittivat K-Citymarket ja S-Market, mukana 
aktiviteetissa olivat yleensä kaikki Äänekosken klubit. 
Ruokajakelut jatkuivat muutama vuosi ennen pääsiäis-
tä ja joulua, kunnes ruokakaupat saivat olla joulunkin 
aikaan joka päivä auki. Silloin oletimme, että ruokaa 
ei enää jää yli eikä jakelua tarvita. Niinpä jakeluun tuli 
tauko, tänä syksynä saimme kuitenkin tiedon, että ja-
kelulle on ainakin jouluna tarvetta sekä kauppojen että 
perheiden osalta.

LC Äänekoski/Helmin presidentti Leena Niskanen 
otti yhteyttä paikallisiin K-Citymarketiin ja S-Marke-
tiin. Varapresidentti Seija Kangassalo sai seurakun-
nalta perheiden yhteystiedot. Perheitä oli kaikkiaan 
15 kappaletta eri puolilla kaupunkia, ei pelkästään 
ydinkeskustassa, vaan myös ympäristössä. Ruokaa tuli 
kaupoista reilusti ja lisäksi paikallinen siankasvattaja 
lahjoitti 10 joulukinkkua.
Apua saavat perheet olivat hyvin erikokoisia, joissakin 
oli jäseniä kaikkiaan yli 10 henkilöä, toisissa vähem-
män. Seija oli tehnyt ennakkovalmistelut hyvin, eli 
osasimme suoraan jakaa ruokaa perhekoon mukaan 
ja monilapsisille perheille enemmän heille sopivaa 
ruokaa.  
Jokaiselle perheelle riitti muutama iso kassillinen 
monen sortin syötävää valmiita ruokia kuin myös raa-
ka-aineita, mistä valmistaa. Leipää ja pullaa oli myös 
todella paljon. 

Ruuanjakelu vähävaraisille perheille 
jouluna 2020

Osa aktiviteetissa mukana olleista Seija Kangassalo, Leena ja Pekka Häyhä, Panu Heinonen, Timo 
Hiltunen, Leena Niskanen ja Tom Steffansson. Kuvaaja Johanna Arho-Forsblom
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LC Äänekoski & Kotakennäästä ja LC Suolahdesta 
saimme kuljetusapua. Varsinainen ruokien lajittelu 
ja jako sujui nopeasti, eikä kotiin kuljetuksissakaan 
tainnut mennä kovin kauan aikaa, vaikka osa perheistä 
asui kaukana keskusta. Tietosuoja on tällaisissa ta-
pauksissa aina tärkeää. Helmistä vain yksi henkilö oli 
saanut osoitteet, eikä niitä annettu muille kuin jokai-
selle kuljetusta viemään lähtevälle vain hänelle kuulu-
vat perheet.
Kaikki perheet olivat hyvin kiitollisia saamastaan avus-
ta, mikä varmasti tuli tarpeeseen.
Kiitos kaupoille ja kaikille osallistujille arvokkaasta 

aktiviteetista. Jokainen oli sitä mieltä, että tätä kannat-
taa jatkaa. 
MUKANA AKTIVITEETISSA OLIVAT 
LC Äänekoski&Kotakennäs: Panu Heinonen, Timo 
Hiltunen, Pekka Häyhä ja puoliso Leena
LC Suolahti: Tom Steffansson
LC Äänekoski/Helmi: Leena Niskanen ja puoliso 
Timo, Seija Kangassalo, Merja Vidgren, Johanna Ar-
ho-Forsblom ja Pirkko Kokkonen

Pirkko Kokkonen
LC Äänekoski/Helmi

Ruuat lajiteltuina pöydälle ennen jakoa, kuvassa eivät näy joulukinkut ja monta leipäsäkkiä. Kuvassa 
Leena Niskanen, Merja Vidgren ja Seija Kangassalo. 
Kuvaaja Pirkko Kokkonen

”Kaikki perheet olivat hyvin kiitollisia saamastaan 
avusta, mikä varmasti tuli tarpeeseen.

PUUTAVARAN SAHAUS
SAHATAVARA      PANEELIT

HIRSIKEHIKOT
Jussi Pekkarinen

Puh. 040 751 6226

Kuljetusliike
www.tillgrenlines.fi

Puh. 040 550 4500 / Sanna
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LC Jämsänseutu 
kokoustaa taidemuseossa

 

Harvalla Suomen Lions Clubeista on yhtä arvokas 
kokousympäristö kuin LC Jämsänseudulla.

 

Vuosikokouksen alla kotiseutuneuvos Kauko Sorjonen (pöydän päässä) 
esitteli Pässinmäkeä.
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Nostalgista patruuna-ajan henkeä ja Jämsänjokilaak-
son paperitehtaiden luomaa vaurautta huokuu Jämsän-
koskella sijaitsevasta Pässinmäen arvorakennuksesta. 
Arvorakennuksia ja taidetta arvostava Kauko Sorjosen 
säätiö osti Pässinmäen parisen vuotta sitten UPM:ltä ja 
rakennus kulttuurisuojelukohteena sai parhaan mah-
dollisen isännän. Sorjonen on rakentanut Pässinmäes-
tä keräämänsä taiteen kodin. Pässinmäen on löytänyt 
myös LC Jämsänseutu. 
”Onhan tilat ainutlaatuiset yläkerran kokoushuonet-
tamme myöten. Nykyaikaiset av-välineet ovat myös 
hyvin saatavilla. Läppärin piuha kokouspöydän laittee-
seen ja esitys heijastuu seinälle”, kertoo klubimestari 
Toivo Lehtinen.
Aikaisemmin harvoilla oli Pässinmäkeen sisäänpääsy. 
Yhtyneiden edustustilana rakennukseen ei ollut asiaa 
kuin erityissyistä. Jämsänkoskella syntynyt Lehtinen 
vieraili ensi kerran Pässinmäessä 1980-luvulla.
” Siellä suoritettiin ansiomerkkien jakoa ja järjestettiin 
erikoisjuhlia”, Lehtinen muistelee.
Lehtisen mukaan LC Jämsänseutu järjesti aikaisemmin 
kokouksiaan julkisissa paikoissa kuten huoltoasemilla 
tai jäsenten kotona, mutta Pässinmäen ovien avautu-
minen myös kokouspaikaksi muutti tilanteen.
” Etsimme rauhallista ja mukavaa kokouspaikkaa. Jo 

heti tutustumiskäynnillä Pässinmäessä ihastuimme 
monipuolisiin tiloihin”, Lehtinen painottaa.
Pässinmäen omistavan Kauko Sorjosen säätiön peri-
aate on pitää omistamissaan arvorakennuksissa ovet 
kaikille avoimina.
 
Vuorineuvos Waldenin perinteitä vaalien
Pässinmäki noudattelee rakennuttajansa Yhtynei-
den paperitehtaiden legendaarisen toimitusjohtajan, 
vuorineuvos Juuso Waldenin (1907-1969) ajatusmaail-
maa. Ammattitaidolla, taitavalla käsityöllä rakennettu 
Pässinmäki on edelleen rakennuksenakin nähtävyys. 
Waldenia viehätti suuret tilat. Hän varmasti ohjaili 
hoviarkkitehtinsa Pekka Saareman kynää, kun Pässin-
mäkeä suunniteltiin. 
Juuso Waldenin isä, Yhtyneiden paperitehtaiden pe-
rustaja kenraali Rudolf Walden (1878-1946) oli kiin-
nostunut myös arkkitehtuurista.
Pässinmäki valmistui alun perin 1958 Jämsänkosken 
tehtaan isännöitsijän, teollisuusneuvos Lauri Tiilikan 
(1902-1988) kotitaloksi. Tiilikka työskenteli yli 40 
vuotta Jämsänkoskella ja vaikutti koko Jämsänjokilaak-
son kehitykseen laajalle sektorilla.

Jatkuu seuraavalla sivulla.

LC Jämsänseutu järjesti myös vuosikouksensa Pässinmäessä.
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Hulppea rakennus palveli vuodesta 1984 lähtien Yhty-
neiden paperitehtaiden Jämsänkosken tehtaan vieras-
kerhona, jonne voitiin myös majoittaa tehtaan vieraita.
Uusi isäntä kotiseutuneuvos Kauko Sorjonen on nos-
tanut Pässinmäessä taiteensa näyttävästi esille, mikä 
korostaa entisestään linnamaisen rakennuksen arvok-
kuutta. 

Arvorakennusten pelastaja
Pässinmäen seinien tauluissa päähuomion saavat kes-
kisuomalaiset taiteilijat tai Keski-Suomessa viihtyneet 
nimekkäätkin taiteilijat.
Toisen kerroksen juhlasalissa kristallikruunujen lois-
teessa erottuu seinältä Fredrik Ahlstedtin suurikoko-
inen maalaus Soutumatka Päijänteellä (1898). Kesä-
päivän auvoinen tunnelma järvimaisemissa lämmittää 
laajalle. 
Akseli Gallen-Kallela (1873-1944) löysi Keski-Suomen 

maisemista inspiraationsa lähteeksi harmoniaa luon-
non ja ihmisten kesken. Pässinmäessä on esillä Gal-
len-Kallelan maalauksia Korpilahden Kovalan pihapii-
ristä ja pelloilta (1928). 
Kotiseutuneuvos Sorjosen tavoitteena on luoda Päs-
sinmäestä uudenaikainen, toimiva taidemuseo, jossa 
taide-elämysten oheen tarjotaan vierailijoille kokousti-
loja tai ainutlaatuista juhlahuoneistoa. 
Pässinmäessä on järjestetty myös konsertteja, runoilto-
ja ja kirjojen julkkareita. Pässinmäen luonnonläheinen 
ympäristö ja järvimaisema tarjoavat mahdollisuuden 
viedä näyttelyjä kesäisin myös lähiympäristöön.
Kotiseutuneuvos Sorjonen aloitti 1988 taiteen keräilyn. 
Nyt kokoelma on kasvanut lähes tuhanteen teokseen, 
joita on nähtävillä eri puolilla Suomea aina Lappia 
myöten.
Kauko Sorjosen säätiö omistaa Mäntässä Ser-
lachius-yhtiön entisistä edustusrakennuksista funk-

kistyyliset Silvan, Honka-
hovin ja Mäntän klubin. 
Lapissa Sorjosen säätiö 
on pelastanut Kittilässä 
museomiljöönä tunnetun 
Särestöniemen tulevaisuu-
den kunnianosoituksena 
taiteilija Reidar Särestönie-
men (1925-1981) elämän 
työlle. Kuvataiteilija Ka-
lervo Palsan (1947-1987) 
koti- ja työtilat olisivat 
lahonneet sijoilleen, jos 
Sorjosen säätiö ei olisi ot-
tanut vastuuta rakennusten 
pelastamisesta.
Sorjosen säätiön viimeisin 
hankinta on Alarieston gal-
leria Sodankylässä. And-
reas Alariesto (1900-1989) 
tunnetaan väririkkaista 
Lappi-aiheisista maalauk-
sistaan. 

Pässinmäkeen on kut-
suttu myös Jämsän-
jokilaakson päättäjiä. 
Oikealla kansanedustaja 
Jouni Kotiaho, vasem-
malla hänen eduskun-
ta-avustajansa Pekka 
Kataja, joka kesällä pa-
hoinpideltiin kotonaan. 
Keskellä kotiseutuneu-
vos Sorjonen.
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Juhlavuosi edessä
Pässinmäessä kokoustava LC Jämsänseutu perustettiin 
järjestysnumerolla 250 toukokuussa 1963 hotelli Kor-
piherran kabinetissa. Alkuvuosina klubi käytti nimeä 
LC Jämsänjokilaakso Seppola. 
Kahden vuoden kuluttua, 2023 LC Jämsänseutu viettää 
60-vuotisjuhliaan.
Jämsässä toimi klubin perustamisvuonna myös toinen, 
1957 perustettu LC Jämsän Jokilaakso klubi (myöhem-
min LC Jämsä), mutta siihen ei kaivattu lisäjäseniä. 
Rinnalle tarvittiin toinen klubi.
 ”Kaikkien piti kuulla, kun joku kertoi pöydässä vitsin”, 

perusteli Mauri Säntti LC Jämsän Jokilaaksosta, miksi 
jäsenmäärää ei haluttu kasvattaa.
Uuden klubin alkutaival 1963 käynnistyi värikkääs-
ti, kun eräät veljet – hallitusta tai kuukausikokousta 
kuulematta – olivat hankkineet 250 antiikkiesinettä. 
Kauppa oli rahoitettu vekseliluotolla, omia varoja klu-
billa ei vielä ollut.
Nopeaa äkkirikastumista ei nähty. Ensi tempauksesta 
syntyneet velat ja velvoitteet hoidettiin kunnialla.

Teksti ja kuvat Hannu Teider 

Jämsän kaupunginjohtaja Hanna Helaste tutustui Pässinmäkeen kotiseutuneuvos Sorjosen opastuk-
sella.
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LIONS CLUB VIITASAARI PORTHANIN 
aktiviteettina on jo noin parin vuosikymmenen 
ajan ollut arkunkantajapalvelu. Menneinä aikoi-
na etenkin maaseudulla hautajaiset olivat koko 
kylää koskettava surujuhla. Siksi myös arkun-
kantajia yleensä helposti löytyi riittäva määrä. 
Rakennemuutoksen myötä myös hautajaisti-
laisuudet ovat muuttuneet väkimäärältään yhä 
pienemmiksi. Usein vain aivan lähimmät ovat 
paikalla. Tämän vuoksi ulkopuolisia arkunkan-
tajia toisinaan tarvitaan. Yleensä toimimme täy-
dennyskantajina, tavallisin tarve on 1-4 kantajaa, 
mutta joskus kaikki 6 kantajaa ovat olleet klu-
bimme lioneja. Aluksi kantajapalvelumme toimi 
pelkästään palveluaktiviteettina. Usein kuolinpe-
sien edustajat halusivat kuitenkin korvata joten-
kin saamansa avun, joten nykyisin veloitamme 
pienen summan/kantaja, josta on sovittu etukä-

teen. Kuitenkin edelleen palvelemme esimerkiksi 
varattomia kuolinpesiä veloituksetta. 
Kantajapalvelun toimeksiannot osuvat yleensä 
perjantai-lauantaipäiville. Toimeksianto sisältää 
arkun sisäänkantamisen kirkkoon tai kappelliin 
ja toimituksen jälkeen matkan saattovaunuilla 
haudalle sekä hautaan laskemisen. Toimimme 
siunaustilaisuuksissa huomiota herättämättä, 
suntion ohjeiden mukaisesti. Kantajan perus-
vaatimukset ovat tilanteeseen ja vuodenaikaan 
sopiva vaatetus ja riittävä lihaskunto.

Eero Pulkkinen, 
Lions Club Viitasaari Porthanin kantajapalvelun 
yhteyslion.

Kantajapalvelu 
- klubimme aktiviteetti
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PDG Heimo Kupsu 
jätti pysyvät 

leijonan jalanjäljet 
nuorisovaihtoon
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Lions Club Pihtiputaan van-
hin jäsen PDG Heimo Kupsu oli 
tekemässä Lions-palvelutyötä neljä 
kuukautta vaille 60 vuotta. Hänen 
tapaturmainen menehtymisensä 
päätti 1.10.2020 aktiivisen Lions-
uran.
Heimo oli energinen, idearikas ja 
aina täynnä uusia suunnitelmia. 
Lähinnä sydäntä Lions-toiminnassa 
oli erityisesti nuorisovaihto.
Heimon ansiokkaasta toiminnasta 
nuorisovaihdossa kerron tässä kir-
joituksessa, lähdetietona on vuonna 
2016 ilmestynyt klubin historiakirja 
ja videohaastattelu vuodelta 2005.

Piirikuvernöörinä, liiton vara-
puheenjohtajana
Heimo Kupsu oli LC Pihtiputaan 
presidentti 1968-69, piirikuver-
nööri I-piirissä 1972-73, Lions-lii-
ton varapuheenjohtaja 1973-74 ja 
Lions-liiton nuorisovaihtojohtaja 
1974-78.
Heimo muistelee historiakirjassa:
”Enpä olisi osannut kuvitella, että 

valintani huhtikuussa 1972 I-pii-
rin piirikuvernööriehdokkaaksi 
merkitsisi kuuden vuoden pestiä 
Lions-tehtävissä.
Se tulisi käsittämään toistakym-
mentä ulkomaanmatkaa ja muun 
muassa 28 peräkkäistä kuvernööri-
neuvoston kokousta!
Vuoden aikana kertyi yli 20 000 
Lions-ajokilometriä sekä kokous-
kertoja 54 klubista ja muita ko-
kouksia kymmenkunta.
Eräänäkin päivänä opettajatyön jäl-
keen iltapäivällä kello 15-16 välillä 
lähdin ajamaan Suomussalmelle. 
Kun aamuyöllä palasin kotiin, oli 
auton mittarissa 630 kilometriä 
pimeillä talvisilla teillä.
Lions-liiton varapuheenjohtajana, 
Hannu Koskivuoren aisaparina, 
osakseni tuli kuvernöörineuvoston 
kokousten lisäksi kokousedustuksia 
Europa Forumin ja NSR:n kokouk-
sissa. 
Mieleenpainuvin edustustehtäväni 
oli Suomen Lions-liiton edustajana 
Islannin valtakunnankokous.”

Suomalaisen lentoemännän ja 
hänen islantilaisen lentokaptee-
nimiehensä opastuksella Heimo 
harjoitteli islanninkielisen puheen 
ääntämisen ja kokouksessa hän 
esitti Suomen Leijonien tervehdyk-
sen islanniksi. Heimo sai suosion-
osoitukset, jotka eivät olleet päättyä 
ollenkaan.

Lions-liiton nuorisovaihdon 
johtajana 4 vuotta
70 pihtiputaalaista nuorta nuo-
risovaihdossa PDG Heimo Kupsu 
valittiin 1974 Lions-liiton koko 
nuorisovaihdon johtajaksi. Tehtä-
vä kesti neljä vuotta, jona aikana 
rakennettiin kansainvälisen nuo-
risovaihdon organisaatio Suomessa. 
Siinä sivussa avautui myös pihtipu-
taalaisille nuorille suorat yhteydet 
nuorisovaihtoon.
Ensimmäinen kosketus nuoriso-
vaihtoon oli Heimolla kuitenkin jo 
1966.

Heimo jakamassa palkintojen vierailupäivän kilpailuista Lucky Lake Lions-leirillä.
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”Lions-liiton ensimmäisen nuori-
soleirin ohjaajana Hauhon Hovin 
kartanossa kesällä 1965 toimi lion 
Ilmo Kuronen.
Seuraavan kesänä olivat LC Pih-
tiputaan lionit Ilmon Kuronen ja 
Heimo Kupsu toisena leirin vetä-
jänä. Leiri vedettiin täysin pihtipu-
taalaisvoimin.
Lionismin keskeisintä tavoitetta: 
’Luoda ja ylläpitää yhteisymmär-
ryksen henkeä maailman kaikkien 
kansojen kesken’ toteuttaa nuoriso-
vaihto ohjelmallaan parhaiten”, to-
teaa Heimo klubin historiakirjassa.

LC Pihtipudas aloitti nuorisovaih-
don 1960-luvun lopulla. Ensimmäi-
nen ulkolaiseen leiriin osallistunut 
pihtiputaalainen nuori oli leirillä 
Ruotsin Kalmarissa kesällä 1968.
Vilkkain kesä nuorisovaihdossa oli 
1976, jolloin kolme nuorta vieraili 
Virginiassa sekä kaksi Länsi-Vir-
giniassa. Lisäksi kansainvälisille 
nuorisoleireille Euroopassa osallis-
tui kolme nuorta.
Kaukaisimmat vierailukohteet 
USA:n lisäksi ovat olleet Japani, 
Meksiko ja Malesia.
Klubi on avustanut stipendein 
nuoria, jotta monilla on ollut mah-
dollisuuksia osallistua ohjelmaan. 
Stipendien suuruus on vaihdellut 
200-1000 euroon.
Nuoria mm. Amerikasta, Venäjältä, 
Latviasta, Malesiasta ja Hong Kon-
gista on vieraillut pihtiputaalaisissa 
perheissä ollessaan nuorisoleireillä 

Suomessa.
Kuluneiden vuosikymmenten aika-
na noin 70 pihtiputaalaista nuorta 
on ollut mukana nuorisovaihdossa.”
Läheiset henkilökohtaiset suhteet 
nuorisovaihtojohtajien kanssa 
ympäri maailmaa antoivat Heimol-
le verkoston, jonka avulla sadat 
nuoret ympäri Suomea saivat mah-
dollisuuden osallistua Lions-nuo-
risovaihtoon. Erikoisen läheiseksi 
Heimon suhteet tulivat Floridan, 
Virginian ja Iowan nuorisovaihto-
johtajien kanssa.
Kannattaa myös huomata, että 
1970-luvulla ei ollut sähköpostia, 
joten suhteet piti hoitaa henkilö-
kohtaisten yhteyksin lisäksi kir-

jeillä ja osin puhelimella.

Syyskuussa 2020 klubitapaamisessa 
Heimon viimeinen idea oli idea-
mylly, jolla ideoitiin uusia toimin-
tamuotoja klubille. Myllystä sinkosi 
ideoita, joita klubi on jo toteut-
tamassa, vaikka ideamyllyn isä ei 
enää ole joukossamme.

PDG Heimo Kupsun leijonan 
jälki ei ollut pieni raapaisu, vaan 
hän jätti meille pysyvät leijonan 
jalanjäljet nuorisovaihtoon. Jalan-
jäljet, jotka ovat käytössä tänäkin 
päivän.

Pekka Arkilahti

Piirikuvernööripari Heimo ja Rita Kupsu olivat kuvernööri-
koulussa  Mexico Cityn Conventionissa.
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Lions Club Kannonkos-
ken Leijonat ottivat työn 
alle Pellonpään pellon, 
joka sijoittuu Syväjärven-
tien ja Saarijärventien 
kulmaukseen. Tarkkasil-
mäiset ovat saaneet huo-
mata, että pellolla kasvaa 
nyt auringonkukkia. 
- Kukat ovat tarkoitettu 
kaikkien poimittaviksi. 
Niitä voi hakea sieltä 
ilman sen kummempia 
kyselyjä, past presidentti 
eli viime kauden presi-
denttinä toiminut, Reijo 

Vesterinen ilmoittaa.
Pellon omistaa kunta ja 
kunta on antanut luvan 
pellon muokkaukseen 
sekä kustantaa tarpeet eli 
siemenet. Leijonat tekevät 
työn.
- Siellä on kolmenlaista 
kukkaa. Mutta ikävä kyllä, 
kaikki niittykukkalajitel-
man kukat eivät ehtineet 
aueta loistoonsa, Vesteri-
nen jatkaa.
Pellon viljelykuntoon 
saattaminen vaati työtä. 
Erkki Muhonen hoiti rik-
karuohojen ruiskutuksen 
ja kyntämisen ja muok-
kauksen. Hirvosen Jussi 
puolestaan ajoi kiviä pois 
ja toi joutomaata kaksi, 
kolme kuormaa notkel-
maan. 
Kyntöä hankaloittivat 
puun juuret ja kivet, 
koska pelto on ollut pi-
temmän aikaa käyttämät-
tömänä. Kiusaa teki myös 
kuiva kesä. Pellon ongel-
mana ovat myös kosteat 
alueet, joissa vesi seisoo. 
Kaikki nämä hidasti-
vat keväällä siementen 

kylvöä, jonka suoritti Jari 
Hurskainen.
- Maahan ne saatiin ja 
onneksi ehtivät kukkaan. 
Ensi keväänä uskon, että 
siemenet saadaan peltoon 
aikaisemmin ja ne lois-
tavat sitten näyttävästi. 
Meillä onkin 50-vuoti-
sjuhlavuosi, presidentti 
Jukka Kainulainen huo-
mauttaa.
- Ideana tässä on se, kun 
tullaan Kannonkoskelle 
Saarijärven suunnalta, 
kaunis niittykukkapelto 
toivottaisi tulijat tervetul-
leiksi ja ilahduttaisi, kun 
lähdetään, Vesterinen 
selvittää.
- Onhan sellainen näky 
kauniimpi kuin sekainen 
ryteikkö, auringonkukan-

siemenet käsin peltoon 
kylvänyt sihteeri, Reijo 
Kinnunen tuumaa.  
Ensikeväänä alueelle 
tehdään osamuokkaus ja 
kylvetään auringonkuk-
kaa.  
- Ylhäältäpäin katsottuna 
pellolla on kirjaimet L ja 
C, jotka on kylvetty niit-
tykukkaseoksella, Vesteri-
nen paljastaa.
Leijonat toivovat, että 
ihmiset kävisivät poi-
mimassa kukkia ennen 
pakkasten tuloa. Samalla 
ilmoille heitetään ajatus, 
kun toinen puoli pellosta 
on käyttämättömänä, että 
olisiko kysyntää palstavil-
jelylle? 

Tuula Karhila

Auringonkukat kaikkien 
poimittavaksi

Viereisellä sivulla 
Kannonkosken Lions 
Clubin presidentti 
Jukka Kainulainen, 
past presidentti Reijo 
Vesterinen ja sihteeri 
Reijo Kinnunen suun-
nittelevat parannuseh-
dotuksia. - Tehdään tal-
koilla vanhaan malliin 
heinää. Heinäseiväsri-
vistö näyttäisi varmaan 
hienolta, tuolla toisella 
reunalla, presidentti 
Kainulainen tuumaa.

Keskustie 46, 43900 Kinnula
Puh. 040 758 3761

Kuorma-autokuljetukset
Vaihtolavapalvelut (esim. rakennuksille)
Nostotyöt  Jätehuolto
Kaivurikuormaintyöt        Traktorityöt
Teiden / pihojen lanaukset ja harjaukset
Lumityöt ja hiekoitukset

HYVEMPI-KYYTI Ky
Kinnula, puh. 0400 308 520
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LC Palokan lionit ovat tehneet 
monipuolista palvelutyötä kotiseu-
dullaan jo yli 40 vuotta. Palvelu on 
aina pyritty kohdistamaan ajankoh-
taisiin tarpeisiin. 
Koronapandemia mullisti Palokan 
Lions Klubin kevään toiminnan 
varsin perusteellisesti. Monet suun-
nitellut aktiviteetit ja tapahtumat 
jouduttiin peruuttamaan. Koko-
naan toimettomaksi ei kuitenkaan 

jääty.
Jyväskylän kaupunki ei järjestänyt 
keväällä perinteistä ympäristön 
yleistä siivouskampanjaa, mutta 
Palokan leijonat keräsivät omatoi-
misesti teiden varsille heitettyjä 
roskia.  Klubilaiset hoitivat sa-
moin edelleen koko kesäkauden 
kaupungin lakkauttamaa Ollilan 
leikkipuistoa vastaten kalusteiden 
kunnosta sekä alueen siisteydestä ja 

jätehuollosta.
Syksyn suurin ponnistus oli pe-
rinteisen Palokan Joululehden 
työstäminen. Ilmoitusten hankinta 
korona-aikana tuntui suunnittelu-
vaiheessa suureksi kysymysmerkik-
si. Yllätykseksi ilmoituksia saatiin 
enemmän kuin koskaan aikaisem-
min 25-vuotisen lehtiaktiviteetin 
aikana. Lehti julkaistiin ensimmäis-
tä kertaa Palokka-lehden liitteenä.

Palokan Leijonat toimivat 
koronapandemian 
aikanakin

Lion Heikki Rajala on hoitanut asiointiapua pian vuoden verran.
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Vuoden palokkalaisiksi valittiin 
Palokan alueseurakunnan diakonit 
Elina Romar ja Päivi Itkonen, jotka 
ovat poikkeuksellisen tarmokkaasti 
organisoineet apua ajankohtaisis-
sa tarpeissa mm. Palokan Lions 

Klubin kautta. Tällä hetkellä koko 
maailma kamppailee vaarallisen 
viruksen kourissa. Ihmiset tar-
vitsevat tänä aikana monenlaista 
käytännön apua. Palokan leijonat 
ovat tarjonneet mm. kauppa- ja 

muuta asiointiapua riskiryhmään 
kuuluville henkilöille.  

Teksti ja kuvat Tuomo Vartiainen

Alvar Aalto museoon tutustumassa kulttuuriluotsien opastamana.

Kiinteistö- ja mökkihuolto
Timo Pekkarinen
Puh. 0440 852 681

Puunkorjuupalvelut

www.holmuusitalo.fi



YKSI LC KUOREVEDEN palve-
luaktiviteetteja on sotiemme vete-
raanien hyväksi tehtävä avustus- ja 
palvelutyö. 
Aktiviteetteja olemme menneiden 
vuosien aikana toteuttaneet monin 
eri tavoin. Oman Lions-jäsenyyteni 
aikana olemme avustaneet veteraa-

neja ja invalideja varainkeruussa 
kuljettaen veteraaneja kansallisessa 
veteraanikeräyksessä ja viimeksi 
kuljetimme ja opastimme varus-
miehiä keräyksen toteuttamisessa.
Toinen tällainen varainkeruun 
avustaminen on ollut sotaveteraa-
nien paperinkeräysvarastoon kerty-

neen paperin lastaamin keräysyhti-
ön kuljetusautoon. Näin veteraanit 
saivat paremman hinnan kerätystä 
paperista. 
Meillä on ollut myös varainke-
ruuaktiviteetteja veteraanijär-
jestöille. Tällainen on ollut mm. 
Kuoreveden ylisoutu sunnuntaisiin 
jumalanpalveluksiin. Tästä aktivi-
teetista maksoi Kuoreveden seu-
rakunta klubillemme korvauksen 
minkä lyhentämättömänä luovu-
timme veteraanityöhön järjestöille.
Tietysti olemme tarjonneet veteraa-
neille palvelutyötä, niin asunnon 
ylläpidossa kuin kaikenlaisissa 
kuljetus- ja avustustehtävissä.
Nyt elämme tältä osin muutok-
sen aikakautta. Tänään laskemme 
alueemme veteraanit ja invalidit 
yhden käden sormin ja suunnilleen 
saman verran leskiä ja puolisoita. 
Näin myös aktiviteettimme tulee 
muuttumaan. Olemme kuitenkin 
lupautuneet auttamaan veteraa-
nijärjestöjen perinnetyötä omalta 
osaltamme. 
Yksi tällainen muoto on sankarivai-
najiemme muistaminen laskemalla 
seppeleet Kuoreveden kirkkomaalle 
eri juhlapyhinä kuten esim. itsenäi-
syyspäivänä. 
Vuoden 2020 itsenäisyyspäivänä ei 
ollut jumalanpalvelusta koronapan-
demiasta johtuen, joten klubimme 
jäsenet toteuttivat kunnianosoituk-
sen pienen yleisön seuratessa. 
Tämän kauden toimintasuunnitel-
massamme on tavoitteena puh-
distaa Kuoreveden kirkkomaalla 
sijaitsevat neljä sotiemme muisto-
merkkiä sammalesta ja erilaisesta 
epäpuhtaudesta.

Taisto Rinne
LC Kuorevesi
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Veteraaniaktiviteetit muutoksessa

Kukkalaitteita laskemassa vasemmalta oikealle. Jaakko Tamminen, 
Markku Peltola, Taisto Rinne ja Jouko Mäkinen. Jouko edusti sep-
peleiden laskussa veteraanijärjestöjä ja sotaorpoja.

Jouko Mäkinen laskee seppelettä 1939-44 muistomerkille.
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Lions Clubs Internationalin rauhanjulistekilpailu on 
kansainvälinen kilpailu 11-13-vuotiaille lapsille kuvata 
mitä rauha merkitsee heille. Vuoden 2020 teema oli 
”Rauhaa palvelun kautta”. Tavoitteena on lisätä suvait-
sevaisuutta ja yhteisymmärrystä.  
Myös LC Karstula / Sirkat järjesti paikalliskilpailun, 
jonka voitti kuudesluokkalainen Emilia Marttinen. 
Hänen työnsä lähetettiin lions clubien G-piirin jatko-
karsintaan, jossa Emilian teos sijoittui niukasti toiseksi. 
Rauhanjulistekilpailu syntyi vuonna 1988 ja sen tarkoi-
tuksena on antaa nuorille tilaisuus käyttää taiteellisia 

kykyjään osoittaakseen, miten he näkevät rauhan. 
Noin 350 000 lasta 75 eri maasta osallistuu vuosittain 
kilpailuun. 
 
Kilpailu antaa lioneille tilaisuuden olla vuorovaiku-
tuksessa paikallisten nuorten kanssa ja esitellä nuorille 
kansainvälistä yhteisymmärrystä. Kilpailu antaa myös 
lioneille välineen saada positiivista julkisuutta klubeil-
leen.
2021-2022 Kilpailun teemana on Olemme kaikki yhtey-
dessä toisiimme.

Rauhaa palvelun kautta

Myös karstulalainen 
Emilia Marttinen 
osallistui rauhanju-
listekilpailuun.
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Leijona-asiaa!
Lion-lehti on klubimme innoituksen lähde. Siel-
tä olemme saaneet vinkin moneen aktiviteettiin. 
Viimeisimpänä pyörätuolipeittojen hankinta palvelu-
taloihin Jyväskylän Kuokkalassa. Projektiin saimme 
Arne Ritari säätiöltä apurahaa.
Tiistaina 9.2.2021 kävimme luovuttamassa pyörätuo-
lipeittoja Jokihovin ja Jokikartanon palvelutaloihin. 
Klubimme LC Jyväskylä / Kuokkalan puolesta oli 
paikalla presidentti Matti Ahokas ja rahastonhoitaja 
Mikko Kauranen.  
Palvelutalojen puolelta oli useampia vastaanottajia, 
ja yksi asukaskin oli saatu kuvaan, ikäänkuin tulevaa 
tarvetta ajatellen. Kuvasta näkyy, että pyörätuolissa 
istujalle oli laitettu lämmintä päälle, kerrospukeutu-
minen näkyi selvästi.
Kummassakaan palvelutalossa ei aiemmin ole ollut 
vastaavia peittoja, joten ne tulivat todella tarpeeseen, 
ja molempien talojen palveluesimiehet (kylläkin nai-
set) olivat hyvin kiitollisia tästä lahjoituksesta. Jyväs-
kylän koronatilanteen huomioiden lahjoitustilaisuus 
tapahtui ulkona. Olimme kaikki hyvin vaatetettuja 
ja maskit päällä, joten suojatoimet oli huomioitu. 
Talojen hoitohenkilöstö oli jo saanut ensimmäisen 
rokotteen, joten siltäkin puolelta asia oli kunnossa.
Tämä ikävääkin ikävämpi korona on vaikeuttanut 
Leijonien toimintaa, mutta toimimme joka tapauk-
sessa ja autamme avuntarvitsijoita kykyjemme mu-
kaan, oli edessä hankaluuksia tai sitten ei.
teksti: Mikko Kauranen, kuva: Tapio Sivonen

Kuvassa vasemmal-
ta presidentti Matti 
Ahokas, Jokihovin 
palveluesimies 
Pirkko Rasi-Koski-
nen, pyörötuolipussi, 
Mikko Kauranen, 
Nita Laaksonen, Mi-
kael Palmi, Jokikar-
tanon palveluesimies 
Ritva Kuismanen, 
toimintaterapeutti 
Jenna Pilvinen ja 
edessä Jokikartanon 
asukas Aino Kärk-
käinen.
(huomioi Lion-logo 
pussissa)
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Arne	Ritari	–säätiö

Suomalaisen	lionstyön tukena
Arne Ritari -säätiö

Aarne	Ritari	–säätiö

www.lions.fi

Onnittele tapahtumaa 
upealla

Lionsadressilla

Metso-Leijonan tekemiseen 
ja tukemiseen ovat osallis-
tuneet G-piirin klubit:
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

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-LEIJONA 2021
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TAIDETTA 
HISTORIAA
ARKKITEHTUURIA 
MAKUELÄMYKSIÄ
MÄNTÄSSÄ!

MÄNTTÄ | SERLACHIUS.FI

METSO-LEIJONA 2021

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 sr

Suomalaisen lionstyön tukena

www.lions.fi

Seuraa meitä Facebookissa 


