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Leijonien päiviin mahtuu LCI 100 -juhla-
vuotta, klubien omia vuosijuhlia puhu-
mattakaan Suomi 100 -juhlavuodesta.

Leijonat pysyvät jatkuvasti liikkeessä. Hy-
vä niin. Leijonat tietävät, että kun liian kauan 
pötköttelee, liikkeelle lähteminen on kankea-
ta. On paljon helpompaa pysyä koko ajan pie-
nessä liikkeessä. Ne toisetkin leijonat, lätkä-
leijonat, tietävät, että seisovilta jaloilta ei tule 
tulosta, ei ainakaan voittotulosta.

Leijonien elämä jättää monenlaisia jälkiä 
ympäristöön. Tässäkin Metso-Leijonassa on 
erinomaisia esimerkkejä siitä hyvästä, mitä 
näiden leijonien liikkumiset aiheuttavat: nuo-
rille kansainvälisiä kokemuksia, lapsille leik-
kipuistoja, kaikenikäisille frisbeegolfia, joulu-
lehdillä apua jo vuosikymmeniä ajan.

Liike jatkuu vuodesta toiseen. Hieno hom-
ma, ei epäilystäkään, Metso-Leijona ilmestyy 
myös helmikuussa 2018!

Leijonat ovat usein aktiivisia ihmisiä. He 
osallistuvat yhteisönsä muihinkin rientoihin 
on kyse sitten kuntien tai seurakuntien luot-

tamustoimista tai muiden järjestöjen toimin-
nasta.

Siksi klubeissa on mietittävä tarkkaan, mil-
laista vauhtia pidetään päällä, millaisia tal-
koita pidetään, mitä ohjelmaa tapaamisiin ke-
hitellään. Pitää muistaa töiden, harrastus-
ten ja muuttuvan ikärakenteen heittämät vaa-
timukset. Lopputuloksena pitäisi olla sopiva 
sekoitus talkoita ja tekemistä, yhdessäoloa ja 
ajatusten vaihtamista. 

Me rakennamme itse tulevaisuu-
temme. Yksi ihminen, ei edes yk-
si leijona, pysty tekemään kaikkea. 
Kun mukana on paljon muitakin, 
työnteko on joutuisampaa ja mikä 
parasta, paljon hauskempaa.

Ilkka Salonen
ilkka.salonen@lions.fi

Liike jatkuu
Pääkirjoitus
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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.
Lionstoiminta 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 merkkipaaluen 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.fi

Juhlia töiden lomassa

METSO-LEIJONA 2017

Julkaisija:
Suomen Lions-liitto ry 
MD 107 G-piiri

Toimitus:
Päätoimittaja Ilkka Salonen
Puh. 044 406 2080
e-mail: ilkka.salonen@lions.fi

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

2



Pääkirjoitus

Puheenjohtaja Heikki Hemmilä .................. s. 4
 
Reippaasti Hännisensalmen yli:
Kutsu  piirikokoukseen Viitasaarelle........... s. 8–9

Nuorisovaihdon kuulumisia......................... s. 12–13

Jäälyhtyjä lämpimin ajatuksin..................... s. 18

LC Karstula 60 vuotta ja liuku jatkuu...........s. 20

Frisbeegolfia ja tervaa................................. s. 16–17

Aitoa olympialaishenkeä.............................. s. 19

Höyryn keskellä vetureita.............................s. 26–27

Arne Ritari -säätiön kuulumisia:
Apurahat tarjoavat mahdollisuuksia........... s. 31

Kansikuva:   Tervapaalu ja 
  siihen kiinnitetty laatta 
  kertovat LC Pihtiputaan 
  tervahaudan poltosta 
  ja kunnioittaa 
  pihtiputaalaista 
  tervaperinnettä.

Tervetuloa Metso-Leijonan 
seuraan

Höyryveturipuistos-
sa Haapamäellä voi tulla 
vastaan mielenkiintoisia 
veturituttavuuksia.
Lisää sivuilla 26–27.

METSO-LEIJONA 2017

Julkaisija:
Suomen Lions-liitto ry 
MD 107 G-piiri

Toimitus:
Päätoimittaja Ilkka Salonen
Puh. 044 406 2080
e-mail: ilkka.salonen@lions.fi

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

Ilmestymisaikataulu:
Kerran vuodessa helmikuussa. 

Lehden koko:
4-palstainen aikakauslehti, 4/4 väri

Painopinta-ala: 210 x 297 mm.

Painos: 
3500 kpl

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

LC Kuoreveden Taisto Rinne siirtämässä koreja maastoon. 
Taustalla on ensimmäisen väylän koreja osa talkooporukasta 
pystyttämässä. Lisää keskiaukeamalla.



Arvoisat Metso-leijonan luki-
jat. 

Keski-Suomi on minulle tul-
lut tutuksi monilta reissuiltani. 
Lähtien jo Keuruun varuskun-
nasta, missä kokelasaikana toi-
min jopa sotilaslääninlääkärin 
sijaisena. Myöhemmin matka-
ni usein kulki Kelan hermokes-
kukseen Jyväskylän Keltinmäel-
le, missä kävin työtehtävissä. Ja 
matkalla Ylivieskasta piipahdin 
jututtamaan paikallistoimisto-
jen ”tyttöjä” Pihtiputaalta Saa-
rijärvelle. Mutta varsinkin nyt, 
kun molemmat poikani ja erityi-
sesti ensimmäinen lapsenlapse-
ni asuvat Jyväskylässä. 

Lions-toiminta on G-piirissä 
vilkasta, leijonia piirille turval-
liset 1482 ja klubeja 64. Jyväsky-
län klubien suuri yhteinen pon-
nistus oli vuosikokouksen jär-
jestäminen vuonna 2012. Olin 
siellä kannustamassa klubini 
ensimmäistä varapuheenjoh-
tajaehdokasta. 

G-piiri täytti 50 vuotta jo 
toissa kaudella. Se on tuotta-
nut Lions-liitolle jo neljä pu-
heenjohtajaa, viimeksi edeltä-

jäni Jari Rytkösen LC Uuraisil-
ta. Minulla on hyviä muistoja 
piirin leijonatapaamisista, mm. 
viime keväältä Karstulasta ni-
miklubin juhliessa 60 toimin-
tavuottaan. Klubihan on jättä-
nyt pitäjään tosissaan näkyvän 
tassunjäljen, Kirkkovuoren nä-
kötornin. 

Jyväskylän klubeilla on ihail-
tavan hyvä, ja ilmeisen merkit-
täväkin aktiviteetti, joulupaket-
tien jakaminen vähävaraisille. 
Ruoka- ja muut tavarat saadaan 
kaupoista: Myymättä jääneitä 
ruokatarvikkeita, joiden päiväys 
vanhenisi joulunpyhinä ja jotka 
muuten joutuisivat roskiin.

Lions-järjestön täyttäessä nyt 
tasavuosia, tuleva kansainvä-
linen presidentti Gudrun Yng-
vadottir pyysi minulta tieto-
ja suomalaisista 100-vuotiais-
ta lioneista. Toinen heistä on LC 
Suonenjoen jäsen Lauri Meri-
koski. Tämän lehden ilmestyt-
tyä tiedän jo, millaisen huomi-
onosoituksen nuo tervaskanto-
jäsenet saivat. 

Järjestömme juhlan lisäksi 
meillä on myös itsenäisen Suo-
men 100-vuotisjuhlavuosi. Kv. 
Presidentti Bob Corlew kehottaa 
meitä jättämään omalle paikka-
kunnallemme jonkin 100-vuo-
tismuiston. Sen ei tarvitse ol-
la niin massiivinen kuin Kirk-
kovuoren näkötorni. Se voi olla 
penkki puistossa, muistomerkki 
maastossa, leikkikentän varus-
tus, luontopolku, laavu, tai vaik-
ka puulajipuisto, kuten meille 
Ylivieskaan on tulossa. Ja sata-
vuotiaan Savisillan kunniaksi 
hankkimamme suihkulähdekin 
alkaa taas näkymään junan ik-
kunasta, kunhan viereen tule-
va uusi rautatiesilta valmistuu. 

Monet hankkeet voidaan il-
moittaa myös Presidentin kans-

Lions-liiton tervehdys

    PUHEENJOHTAJA

PuSu-keräys Citymarketin 
eteisessä. Huom. kahden 
käden ote lippaista! 
Eino Ruottinen oikealla.

Näillä Syyrian pakolaisten “asunnoilla” Turkin Adanassa  on 
nyt talvi. Niitä lämmitetään etualalla näkyvillä “polttopuil-
la”. Kuvassa vasemmalla Ruotsin “Unohdetut lapset” projek-
tin vetäjä Åke Nyquist ja Leif Niord, jonka turkkilainen vaimo 
Nilgün on tärkeä paikallisten kontaktien luoja. Muovikyhäel-
mien tilalle on teetetty satoja lämpöeristettyjä telttoja, joista 
yhdessä on nyt Suomen lippu.
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lian rekisteriin www.suomifin-
land100.fi. Näin saamme tarvit-
tavaa näkyvyyttä. 

Punainen sulka on Suomen lio-
nien tämän vuosikymmenen 
kovin ponnistus. Kirittävää vii-
teen miljoonaan vielä on, vaikka 
G-piiri siinä on piireistä lähim-
pänä asetettua tavoitettaan. Ih-
miset eivät enää muovirahan ai-
kana kanna käteistä mukanaan, 
mikä haittaa lipaskeräystä. Yli-
vieskassa saimme kuitenkin 
kahtena viikonloppuna kasaan 
57 kiloa kolikoita ja paperira-
haa,  lopulta varsin pienellä vai-
valla. Aikamieheltä tosin vaa-
ti melkoista uskallusta mennä 
marketin eteen kerjuulle. Mut-
ta iloiset antajat saivat päivän 
paistamaan – ja joidenkin koh-
dalla taas saimme oikoa vääriä 
käsityksiä lionismista. Konsertit 
ovat monella klubilla huomatta-
va rahan lähde. 

Kehunpa vain omaa kol-
men klubin yhteisprojektiam-
me: Paikallisin voimin toteute-
taan konsertti, jonka ohjelma-
lehtisessä on suosikkisävelmiä 
kaikilta itsenäisyytemme vuosi-
kymmeniltä. Ja joka kappaleella 
oma nimikkosponsorinsa, á 50 
euroa. Kauppa käy! 

Lisää hyviä ideoita niin pal-

velu- kuin varainkeruuaktivi-
teeteiksi sekä klubihengen pa-
rantamiseksi on luettavissa 
Lions-liiton kotisivuilla, kun-
han uusi viestintäpäällikkö An-
na-Kaisa Jansson ja sivuston yl-
läpitäjä Thorleif Johansson saa-
vat niiden ulkonäköuudistuk-
sen valmiiksi. Itsehän te jäsenet 
ne minulle annoitte, toissasyk-
syisen jäsenkyselyn yhteydessä, 
joten käyttäkää hyväksi. Yhtei-
siä hyviä ideoita saa vaikka va-
rastaa!

Kansallinen Lions-järjestöm-
me on ollut kaudellani kovien 
haasteiden edessä. Kolme pii-
riämme on nyt uhanalaisessa 
tilassa niiden jäsenmäärän las-
kettua alle 1250. Toistaiseksi ai-
nut sanktio on, ettei tulevan pii-
rikuvernöörin puoliso saa Pää-
majasta matka-avustusta kan-
sainväliseen vuosikokoukseen. 
Hämeenlinnan kuvernöörineu-
vosto päätti, jäsenistöä kuultu-
aan, ettei piirien rajoja, aina-
kaan vielä, ruveta siirtelemään. 

Lions-talosta häipyivät vii-
me keväänä kaikki vuokralai-
set. Lisäksi yleinen kustannus-
taso, kuten posti- ja painatusku-
lut sekä muut palvelut kallistu-
vat. Lion-lehden mainosmyyn-
ti ei vedä, kun mainostajat pai-
nuvat julkaisujen perässä net-
tiin. Ja kutistuva jäsenkunta tie-
tää vähemmän vuosimaksuja. 
Kassakriisi nyt ei vielä uhkaa, 
mutta budjetissa ei ilman toi-
menpiteitä pysytä. Helpoimmin 
myytävät alakerran tilat on nyt 
onneksi vuokrattu ja muitakin 
säästökohteita on Liiton halli-
tus päättänyt, mm. verkkokaup-
paan otettiin 3 euron toimitus-
maksu ja luottamushenkilöiden 
km-korvauksia leikattiin. Lisäk-
si kaikki tulevat kokoukset sekä 
useimmat koulutukset toteute-
taan Liiton hankkimalla GoTo-
Meeting-ohjelmalla.  

Itse ehdotin LION-lehden 
muuttamista maksulliseksi, 
mikä lisäisi liiton tuloja, ja levi-
kin todennäköisesti pienenty-
essä myös painatus- ja postiku-
lut pienenisivät. Pelkkään netti-
lehteen tyytyvien jäsenmaksuja 
voitaisiin jopa laskea. Ehdotus ei 
vielä ole saanut tuulta. Niinkuin 
ei sekään esitys, että Lions-ta-
lon ylin kerros, tai osa siitä otet-
taisiin lionien tilapäiseen ma-

joituskäyttöön. Parilla kolmel-
la kympillä voisi saada rauhal-
lisen yösijan ilman turhia mu-
kavuuksia läheltä ravintoloita 
ja rautatieasemaa. Minä ainakin 
käyttäisin sellaista, kun piipah-
taisin teatteriin tai taidenäytte-
lyyn.  Se voisi olla yksi jäsene-
tu, mitä kansainvälinen järjes-
tömmekin strategiapaperissaan 
”Lions Forward” esittää tarjot-
tavaksi. 

Tuohon Päämajan strategi-
asuunnitelmaan tullaan muu-
ten lisäämään nykyisten palve-
luhaasteiden, Nuorison aktivoi-
minen, Nälän poistaminen, Nä-
ön suojelu ja Ympäristön suoje-
lu, lisäksi vielä viideskin, Diabe-
teksen ja sen haittojen ehkäisy. 
Yhtenä haaveenani onkin saa-
da varsinkin nuorten diabeetik-
kojen hoidon opetukseen taan-
noisten Tamagozien kaltainen 
tietokone-/kännykkäpeli, ”Vir-
tuaalidiabeetikko”, jolle voisi 
asettaa vaikka omat paramet-
rinsa, laittaa hänet syömään, 
pistämään insuliinia ja liikku-
maan eri tavoilla - ja lopulta op-
pia ymmärtämään, miksi omat 
sokerilukemat ovat mitä ovat. 

Tiedän kokemuksesta, ettei 
eri insuliinilaatujen vaikutuk-
sen yhdistäminen yksilöllisiin 
ravinto- ja liikuntatottumuk-
siin ole lääkärillekään helppoa, 
saatikka kapinoivalle murkku-
ikäiselle. Tarvitsisin vain asiasta 
kiinnostuneen nörtin… 

Viimemainitut ovat siis omia 
ideoitani ja haaveitani, jotka 
näin julkistan teemallani

Ole rohkea – ole Lion!

Heikki Hemmilä
Lions-liiton puheenjohtaja 

2016-2017
LC Ylivieska

”Ole rohkea  

  – ole Lion!

Ruotsin lionit keräsivät vuosi 
sitten miljoona kruunua, joil-
la ostettiin mm. 11 tällaista 
kouluparakkia. Ne mahdol-
listavat Syyrian pakolaislas-
ten koulunkäynnin. Kävin nii-
den vihkiäistilaisuudessa vii-
me syksynä. Jaoimme kaikil-
le oppilaille koulutarvikkeita 
ja pientä makeaa.
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    PIIRIKUVERNÖÖRI

Kansainvälisen presidentin 
Bob Corlewin kauden teema-
na on vertauskuvallinen tavoi-
te kiivetä palvelussa uusille hui-
puille. Tarkoituksena on uudis-
taa lionstoimintaa ja löytää eri-
laisia uusia palvelumahdolli-
suuksia. Jokainen uusi vuori on 
uusi haaste – uusi mahdollisuus.  
Uudistuminen merkitsee uusia 
haasteita – uusia mahdollisuuk-
sia palvella muita. 

Sokeus, tuhkarokko, muut 
terveysuhat, ruuan ja puhtaan 
veden puute, sota ja muut poik-
keustilat ovat uhkia monille ih-
misille eri puolilla maailmaa. 
Nämä uhat ovat lioneille toi-
minnan mahdollisuuksia, kun pyrimme 
rakentamaan maailmasta parempaa paik-
ka elää. 

Me lionit etsimme yhdessä polkuja, jotka 
johtavat meidät yhä korkeammille ja uusille  
huipuille. Merkityt polut ohjaavat myös tu-
levia lions-sukupolvia palvelun tielle. Halu-
amme vahvistaa asemaamme humanitaa-
risen palvelun johtajana. Kausi huipentuu 
Lionien ja Suomen 100-vuotispäivän juhlin-
taan. Lionien tavoitteena on vaikuttaa posi-
tiivisesti ihmisten jokapäiväiseen elämään 
ja jättää palveluksestamme näkyvä tule-
vaisuuteen ulottuva perintö. Palvelumme 
kohdistuvat ympäristön puhtauteen, nuo-
rison syrjäytymisen ehkäisyyn, nälän vä-
hentämiseen ja näkökyvyn turvaamiseen. 
100 miljoonan ihmisen palveluhaaste nos-
tetaan 200 miljoonaan LCI Forward -ohjel-
man avulla.

Paikkakunnan palvelutarpeisiin vastaa-
malla luomme aitoja yhteyksiä asukkaisiin. 
Innovatiiviset palvelut, yhteistyö klubien ja 
muiden vapaaehtoisjärjestöjen kanssa se-
kä näkyvyyden lisääminen paikkakunnal-
la  saavat jäsenmäärämme jälleen kasvuun, 
mikä on tarpeen palvelukykyämme kasva-
tettaessa.

Kauden 2016-2017 haasteet ja mahdolli-
suudet voidaan esittää seuraavasti:

• Mitä voimme tehdä yleisen tietämyk-
sen parantamiseksi lionsklubeista ja 
niiden palvelusta paikkakunnalla, 

erityisesti kun lähestymme 
100-vuotisjuhlaamme?
• Miten tuemme klubien
tiedotustoimintaa?
• Mitä teemme  uusien jäsenten 
rekrytoimisen tukemiseksi?
• Mitä teemme jäsenten motivaation ja 
jäsentyytyväisyyden parantamiseksi?
• Miten edistämme uusien klubien 
perustamista?
• Mitä teemme  potentiaalisten johta-
jien tutustuttamiseksi erilaisiin koulut-
tautumisen  ja itsensä kehittämisen 
mahdollisuuksiin?
• Mitä voimme tehdä lisätäksemme 
ymmärrystä ja tietämystä LCIF:stä ja sen
ohjelmista ja inspiroidaksemme 
klubijäseniä osallistumaan LCIF:n
toimintaan?

Näiden kysymysten ratkaiseminen vaa-
tii meiltä kaikilta ennakkoluulottomuut-
ta ja rohkeutta. Meidän on sovittava ta-
voitteista, tehtävistä, resursseista ja aika-
tauluista. Iloksemme voimme todeta, että 
olemme houkutelleet klubeihin uusia jäse-
niä ja uusia toimintatapoja. Laskeva jäsen-
määrä edellyttää kuitenkin säästötoimen-
piteitä hallintokustannusten pienentämi-
sessä. Koska auttamisen tarve maailmas-
sa ei ole vähentynyt, vähimmäistavoittee-
na tulisi olla, että jokaisen eronneen tilalle 
löydetään uusi lion. Toisaalta palvelutyöm-
me voisi kohdistua yhä enemmän LCIF:n 

kautta tapahtuvaan humanitää-
riseen työhön unohtamatta kui-
tenkaan paikallisen auttamisen 
tarvetta.

Sosiaalisen median käyttö on 
kasvamassa. Esimerkiksi Face-
bookin kautta voidaan tavoit-
taa suurta yleisöä nopeasti, jos 
vain sanomamme on tarpeek-
si kiinnostavaa. Toimintakau-
den yhtenä tavoitteena on nä-
kyvyyden lisääminen sosiaali-
sessa mediassa. Lions Clubs In-
ternationalille on ylpeydenai-
he pystyä tarjoamaan yhtenäi-
nen kaikille lioneille tarkoitet-
tu työkalu kotisivujen rakenta-
miseen ja räätälöintiin. Kotisi-

vujen avulla jäsenet ja paikkakuntalaiset 
saavat ajantasaista tietoa klubin hankkeis-
ta. Valittavana on kaksi erilaista, valmiik-
si suunniteltua Lions Clubs Internationa-
lin brändiä ilmentävää verkkosivupohjaa. 
Kummassakin pohjassa on valmiina hyper-
linkit Lions Clubs Internationalin verkkosi-
vuilla oleviin tietoihin, kuten lionien koulu-
tuskeskukseen ja lionien News-verkostoon.

Tehokkaimmat lionsklubit pyrkivät jat-
kuvasti tunnistamaan tapoja, joilla laajen-
taa niiden antaman humanitäärisen työn 
vaikutusta ja vastata jäsenten tarpeisiin ja 
odotuksiin. Toisin sanoen klubit huolehti-
vat siitä, että ne tuovat jatkuvasti jotain ar-
vokasta paikkakunnalle ja klubin jäsenille. 
Verkostoitunut toimintatapa eri alan asian-
tuntijoiden kanssa voisi avata uusia mah-
dollisuuksia nuorten kiinnostuksen herät-
tämiseen. Koulutuskeskuksen sivuilla ole-
van oppaan avulla klubi ja sen jäsenet voi-
vat laatia oman suunnitelman vahvemmal-
le klubille. Pääpaino on neljällä ydinalueel-
la: klubin toiminta, palvelu, johtajakoulu-
tus ja jäsenyys.

Teemme jo nyt paljon hyvää ja ansiokas-
ta työtä. Siitä kiitos kaikille lionstoiminnas-
sa mukana oleville! Toivon, että jokainen 
meistä ottaa vastuuta myös siitä, että lions-
toiminta on voimissaan tulevaisuudessa.

Kari Edelmann
piirikuvernööri 

G-piiri

Me palvelemme myös 
tulevaisuudessa

Piirikuvernööri Kari Edelmann ja lady Eeva-Liisa saivat 
keskelleen kansainvälisen presidenttiparin Corlewin.
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    100 VUOTTA

Olemme siirtyneet varsinaiseen 
LCI 100 juhlavuoteen. Samal-
la juhlimme myös itsenäisen 
Suomen 100 v -juhlavuotta. LCI 
100 v -juhlakausi on jo yli puo-
len välin, jatkuen vielä ensikau-
den loppuun, 30.6.2018 saakka.

Haastekampanja jatkuu kol-
matta kautta ja olemme järjestö-
nä ylittäneet tavoitteen palvella 
maailman laajuisesti 100 mil-
joonaa ihmistä haasteosioilla; 
nuoriso, nälkä, näkö ja ympäris-
tö. Vuoden 2016 loppuun men-
nessä kampanjastamme on hyö-
tynyt yli 127 miljoonaa ihmis-
tä jakautuen seuraavasti: Nuo-
riso 41,2, Näkö 20,2, Nälkä 27,4 
ja Ympäristö 38,1 miljoonaa ih-
mistä.

Euroopan tilastossa olem-
me paras maa, 799 505 palvel-
tua henkilöä kaudella 2015-2016. 
Toisena Turkki 766 tuhatta, sit-
ten Italia ja Englanti alle 460 tu-
hatta, sitten Ranska 163 tuhatta, 
Kreikka 89 tuhatta ja loput 0-53 
tuhatta. Esimerkiksi Ruotsi alle 
2700 henkilöä. Eurooppa yht. 3 
377 148 palveltua henkilöä.

Piirissämme osallistuminen 
haastekampajoihin on tällä 

kaudella hyvässä vauhdissa ja 
näyttää siltä, että saavutamme 
tavoitteen, että piirin klubeista 
vähintää 50 % osallistuu kah-
teen tai useampaan haasteosi-
oon. Lähtötasomme oli 66 klu-
bia. Klubimäärämme on muut-
tuut, joten prosentit myös muut-
tuvat osallistumisen suhteessa.

Piirimme tavoite on palvel-
la n. 122 000 ihmistä, josta joh-
dettuna n. 80 / leijona ja tästä 
voi jokainen klubi laskea tavoit-

teensa. Osalla klubeja tavoite ei 
mahdollisesti täyty, joten on hy-
vä, että toisilla se ylittyy.

Perintöprojekti on jokin lah-
joitus paikkakunnalle; kaluste/
kalusteet ulko- tai sisätiloihin, 
terveydenhuollon välineiden 
hankkiminen, majan tai puis-
ton rakentaminen yms. > joku 
konkreettinen asia. Tämä esine 
tai rakennus tulee merkitä mer-
killä tai kyltillä, josta käy selväs-
ti ilmi, että lahjoittaja  / toteut-
taja on lionsklubi.

Tarkoitus on, että jokainen 
klubi toteuttaa vähintään yhden 
perintöprojektin paikkakunnal-
laan tämän juhlakauden aika-
na. Siis yksi perintöprojekti riit-
tää, mutta voi niitä olla useam-
piakin. 

Jäsenhankinta on kolmas osa 
juhlavuoden toimintaamme. 
Juhlakauden aikana uuden jä-

senen sponsoroinut lion saa eri-
tyistä ja ainutlaatuista huomi-
ota osakseen ja se jatkuu vuo-
sittain korkeampana huomio-
na kolmen vuoden ajan, ehto-
na, että uusi jäsen pysyy klubin 
jäsenenä. Tämä on ainutlaatui-
nen ja tietenkin ainutkertainen 
palkkio jäsenhankinnassa LCI 
100 vuotta -juhlan kunniaksi. 

Nyt kannattaa aktivoitua eh-
dottamaan uusia jäseniä klu-
biin. Ja henkilö, joka et vielä ole 
lionsklubin jäsen ja luet tätä leh-
teä, ota yhteyttä paikkakuntasi 
klubiin ja esitä kiinnostuksesi 
liittyä jäseneksi tai tutustuakse-
si paremmin lions-toimintaan. 

Pertti Jämsén,
PDG

107-G
piirikoordinaattori

LC Viitasaari

LCI 100 vuotta 1917-2017
 ■ Kausi   2014-2015 2015-2016 2016-2017 (6kk) 2017-2018 

Osallistuneet klubit 37  44  43  
Osallistuminen 2-4 osioon 16 (23%)  31 (47%)  16 (26%)  
Palvellut ihmiset  4014  73 744  18 130  

”Olemme  

siirtyneet  

varsinaiseen  

LCI 100 -juhla-

vuoteen. 
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Piirikokous 107-G 
Viitasaarella 22.4.2017

Tervetuloa Viitasaarelle

LC Viitasaari, LC Viitasaari / Karoliinat ja 
LC Viitasaari / Porthan kutsuvat 
107-G piirin klubit 52. vuosikokoukseen 
lauantaina 22.4.2017 Viitasaarelle

Piirikokouspaikkana on Viitasaaren koulukeskus (Urheilutie 9). 
Virkailijoiden perehdyttäminen tehtäviin on perinteiseen tapaan 
aamupäivällä. Piirijuhla ja –kokous pidetään iltapäivällä koulukes-
kuksessa. Iltajuhla on hotelli Pihkurissa (Kappelintie 5).

Piirikokouspäivän ohjelma
8.30–10.00 Ilmoittautuminen  Koulukeskuksen eteisaula
8.30–9.45 Aamukahvit  Kouluruokala
10.00–12.00 Valmennus klubitehtäviin Koululuokat
10.00–11.00 PDG-tilaisuus Koulukeskus
10.00–11.00 Puoliso-ohjelma Kirjasto
11.00–12.45 Lounas  Kouluruokala
13.00–14.45 Piirijuhla  Viitasaari Areena
14.45–15.15 Iltapäiväkahvit Kouluruokala
15.15–17.15 Piirin vuosikokous Viitasaari Areena
19.00–22.00 Iltajuhla  Hotelli Pihkuri

Valmennus klubitehtäviin
10.00–12.00 Koululuokat
Presidentit ja varapresidentit  Jari Peltonen, VDG
Sihteerit  Jari Rytkönen, sihteeri IPCC
Rahastonhoitajat Erkki Iso-Markku, CT
PDG-tilaisuus  Jorma Tuhkanen, IPDG
Punainen Sulka,  Ilkka Sainio, piirikoordinaattori, PDG 
LCI 100, Suomi 100  Pertti Jämsen, piirikoordinaattori, PDG

Puoliso-ohjelma
8.30–10.00 Aamukahvit    Kouluruokala
10.00–11.00 Puolisotoiminta, Jukka Kokkonen Kirjasto
11.00–12.45 Lounas    Kouluruokala
13.00–14.30 Piirijuhla    Viitasaari Areena
14.30–15.00 Iltapäiväkahvit   Kouluruokala

Piirijuhla 13.00
Liput saapuvat  klubien edustajat
Leijonahenki  Säestys
Alkuhartaus  seppelepartio 
   kirkkoherra Antti Hiltunen 
Tervehdyssanat   IPDG Jouko Räsänen
G-piirin tervehdys  DG Kari Edelmann
Viitasaaren kaupungin tervehdys 
   kaupunginjohtaja, lion Janne Kinnunen

Nuorten musiikkiesityksiä
LCI  100 vuotta   PDG Pertti Jämsen
Juhlapuhe   IPCC Jari Rytkönen
Kuorolaulua   Viitasaaren Veteraanilaulajat, 
    joht. Miia Kuusela
Maamme

Piirin vuosikokous
15.15–17.15 Vuosikokousasiat (http://107g2017.weebly.com/)

Iltajuhla Hotelli Pihkurissa
19.00  Leijonahenki
  Tervehdyssanat IPDG Jorma Tuhkanen
  Juhlaillallinen
  DG- ja VDG-parien esittely 
  DG-pari Kari ja Eeva-Liisa Edelmann
  Kahvi, tee
  Ohjelmaa Lionit Veli-Matti Linna ja 
  Jyrki Kemppainen
  Vapaata ohjelmaa

Iltajuhla pidetään Hotelli Pihkurissa, josta voit varata majoituk-
sen: Hotelli Pihkuri, Kappelintie 5, 44500 Viitasaari, puh. 020 7981 
440, hotelli@pihkuri.fi



Tervetuloa Viitasaarelle

Valmennus klubitehtäviin
10.00–12.00 Koululuokat
Presidentit ja varapresidentit  Jari Peltonen, VDG
Sihteerit  Jari Rytkönen, sihteeri IPCC
Rahastonhoitajat Erkki Iso-Markku, CT
PDG-tilaisuus  Jorma Tuhkanen, IPDG
Punainen Sulka,  Ilkka Sainio, piirikoordinaattori, PDG 
LCI 100, Suomi 100  Pertti Jämsen, piirikoordinaattori, PDG

Puoliso-ohjelma
8.30–10.00 Aamukahvit    Kouluruokala
10.00–11.00 Puolisotoiminta, Jukka Kokkonen Kirjasto
11.00–12.45 Lounas    Kouluruokala
13.00–14.30 Piirijuhla    Viitasaari Areena
14.30–15.00 Iltapäiväkahvit   Kouluruokala

Piirijuhla 13.00
Liput saapuvat  klubien edustajat
Leijonahenki  Säestys
Alkuhartaus  seppelepartio 
   kirkkoherra Antti Hiltunen 
Tervehdyssanat   IPDG Jouko Räsänen
G-piirin tervehdys  DG Kari Edelmann
Viitasaaren kaupungin tervehdys 
   kaupunginjohtaja, lion Janne Kinnunen

Nuorten musiikkiesityksiä
LCI  100 vuotta   PDG Pertti Jämsen
Juhlapuhe   IPCC Jari Rytkönen
Kuorolaulua   Viitasaaren Veteraanilaulajat, 
    joht. Miia Kuusela
Maamme

Piirin vuosikokous
15.15–17.15 Vuosikokousasiat (http://107g2017.weebly.com/)

Iltajuhla Hotelli Pihkurissa
19.00  Leijonahenki
  Tervehdyssanat IPDG Jorma Tuhkanen
  Juhlaillallinen
  DG- ja VDG-parien esittely 
  DG-pari Kari ja Eeva-Liisa Edelmann
  Kahvi, tee
  Ohjelmaa Lionit Veli-Matti Linna ja 
  Jyrki Kemppainen
  Vapaata ohjelmaa

Iltajuhla pidetään Hotelli Pihkurissa, josta voit varata majoituk-
sen: Hotelli Pihkuri, Kappelintie 5, 44500 Viitasaari, puh. 020 7981 
440, hotelli@pihkuri.fi

Ilmoittautuminen 
Ilmoittaudu www-osoitteessa: http://107g2017.weebly.com
Ilmoittaudu viimeistään 31.3.2017 mennessä.
Osallistumismaksu on 40 euroa / klubi. Ateriapaketti 25 euroa / 
henkilö. Iltajuhla 26 euroa / henkilö.
Kaikki maksut maksetaan tilille FI53 1838 3000 0375 15.
Viitenumero: 22046. Maksu viimeistään 10.4.2017.

Maksun tiedonantajaosaan on laitettava klubin nimi ja ilmoittau-
tuneen / ilmoittautuneiden nimet.
Iltajuhlan maksut toivotaan maksettavan erikseen yllä oleval-
le piirikokoustilille, jolloin tiedonantajaosaan merkitään iltajuh-
laan osallistuvien nimet.
Erityisruokavaliotoivomukset ilmoitettava Riitta Kemppaiselle, 
puh 040 124 6220.

Lisätietoja 
järjestelytoimikunnan puheenjohtajalta ja jäseniltä:
Puheenjohtaja Jouko Räsänen, 044 559 7300
LC Viitasaari Pertti Jämsen, 0400 210 180
Nettisivut Tuomas Moisio, 040 590 1919
LC Viitasaari / Karoliinat Elisa Hämäläinen, 0400 681 851
LC Viitasaari / Porthan Jyrki Kemppainen, 044 459 738
Ruokailut Riitta Kemppainen, 040 124 6600
PDG-tilaisuus / iltajuhla Jorma Tuhkanen,  0400 644 729



    toimintaa

Lions-toiminta alkaa paikka-
kunnalla tavallisesti ns. kum-
miklubin aloitteesta. Niinpä 
vuonna 1965 Juupajoen Lions 
Clubin Lauri Ylä-Lyly otti yh-
teyttä Heikki Antilaan ja tie-
dusteli kuorevesiläisten ha-
lukkuutta leijonatoimintaan. 
Halukkuutta löytyi ja Kuore-
veden Lions Club perustettiin 
1.12.1965. Klubin perustamis-
juhla päätettiin pitää ravintola 
Männyssä Mäntässä 12.3.1966.

Klubimme täytti siis 50 vuot-
ta ja juhlimme pyöreitä vuo-
sia Kuorevesisalissa 13.3.2016 
Jämsän Hallissa. Kanssamme 
oli mm. musiikista ja kahvista 
nauttimassa lähes 100 ystävää.

Avustustoiminta
LC Kuorevesi on pyrkinyt ja-
kamaan avustuksia kulloinkin 
käytettävissä olevien varojensa 
mukaisesti. Varoja klubi on ke-
rännyt erilaisilla paikallisilla, 
valtakunnallisilla ja kansainvä-

lisillä aktiviteeteilla. Näin saa-
dut varat on jaettu avustuksina 
apua tarvitseville. Avustustoi-
minta on pääasiallisesti suun-
tautunut paikallisten kohteiden 
avustamiseen. 

Koulujen ja klubin välistä yh-
teistyötä ja avustusta oli aikoi-
naan mm. jäidenlähtöarpajais-
ten järjestäminen. Nykyisin yh-
teistyönä on opettajien kustan-
taminen Lions Quest -koulutuk-
seen, stipendit koululaisille ja 
ekaluokkalaisille jaettavat pyö-
räilykypärät.

Toiminnan alkuvuosien yk-
sittäisistä ja vaihtelevista akti-
viteeteista on tultu tänä päivänä 
jo osaltaan vuosia säilyneisiin ja 
vakiintuneisiin aktiviteetteihin. 
Kuoreveden Joulu -lehti, jota on 
tehty yhdessä Kuorevesi Seuran 
kanssa yli 40 vuotta, on edelleen 
yksi klubimme pääaktiviteetti.

Vuonna 2016 olimme yhte-
nä yhteisönä monien joukossa 
avustamassa mm. frisbeegolf-
radan toteutuksessa Hallin ur-
heilukentän maastoon.

Palvelutoiminta
Lions-järjestön tunnuslause ’Me 
palvelemme’ kannustaa jäseni-
ään työhön paikkakunnan hy-
väksi ilman henkilökohtaista ta-
loudellista hyötyä. 

Vuosien varrella ovat klu-
bimme veljet suorittaneet pal-
velutoimintaa auttamalla paik-
kakunnan vanhusväestöä mm. 
pihojen siivouksissa. Nykyisin 
klubimme on mm. mukana sii-
nä ryhmässä, joka mahdollis-
taa Kuoreveden kirjaston aukio-
lon laajentamisen vapaaehtois-
voimin.

Seppo Valkeiskangas

LC Kuorevesi 50 vuotta

Musiikkipuolesta vastasivat 
Päivi Hakanen ja Jonas Hir-
velä.

Piirikuvernööri Jorma Tuhka-
nen piti juhlapuheen
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    EsittEly

    EsittEly

Jari Peltonen, LC Mänttä
Syntynyt Mäntässä 1967. Koulutukselta 

Yo-merkonomi, tietokoneasentaja.
Perheeseen kuuluu elämäniloinen kehi-

tysvammainen 17-vuotias Alex-poika.

Työhistoriaa:
Työskennellyt tietotekniikan parissa 

1990-luvun lopulta, ensin Mäntässä ja sit-
ten 2000-luvun alusta yhdeksän vuotta pää-
kaupunkiseudulla. Työtehtävinä ovat olleet 
erilaiset asiantuntijatehtävät, koulutus se-
kä myyntityö.

Vuonna 2010  oman matkapuhelin- ja tie-
totekniikkaliikkeen perustaminen Mänt-
tään, jossa yrittäjänä vuoden 2014 loppuun 
asti.  

Tällä  hetkellä paikallisen puhelinope-
raattorin Pohjois-Hämeen Puhelimen yh-
teyspäällikkö.

Lions-toimintaa:
Kutsuttu LC Mäntän jäseneksi 
vuonna 2001.

Klubihallituksessa kausilla 2002-2003 
ja alkaen 2011- jatkuen edelleen
2013-2014 klubipresidentti
2014-2015 lohkon puheenjohtaja.
2015-2016 toinen varapiirikuvernööri
2016-2017 ensimmäinen varapiiri-
kuvernööri
2015-2017 Lions-liiton Punainen Sulka 
viestintätyöryhmän jäsen

Ajatuksia lions-toiminnasta:
• Lisää nuoria mukaan toimintaan
• toiminnan sisällön kehittäminen ja 
uudistaminen perinteitä kunnioittaen
• sitoutumiseen ja osallistumiseen 
innostaminen
• mukaan ottaminen ja kannustaminen
• kouluttautuminen

Haluan tehdä omalta osaltani parhaa-
ni, jotta onnistumme tekemään tulevas-
ta kaudesta menestyksekkään.

Piirikuvernööriehdokas 
Jari Peltonen

Olen Olavi Vesanen, 1 VDG ehdokas piiris-
sä MD 107-G, jämsäläinen 66-vuotias leijo-
na vuodesta 1995. Toimin kuluvalla kaudel-
la piirissä toisena varapiirikuvernöörinä. 
Aikaisemmin olen piiritasolla ollut lohkon 
puheenjohtaja III alueen 1 lohkossa. Oma 
klubini on LC Jämsänseutu, jossa olen toi-
minut kahdella kaudella presidenttinä ku-
ten myös kaksi kertaa sihteerinä. Rahaston-
hoitajan tehtävä on myös osunut kohdalle-
ni. Toimin myös kymmenisen vuotta klubi-
ni nuorisovaihtajana. Olin kesällä 2001 pii-
rin Jämsässä järjestetyn nuorisoleirin koor-
dinaattori.

Koulutukseltani olen filosofian maisteri 
pääaineena matematiikka sekä sivuaineina 

fysiikka ja kemia. Työurani tein lukion ma-
tematiikan ja fysiikan lehtorina sekä kou-
lun vararehtorina. Järjestötyössä olen ollut 
mukana jo 1970-luvulta lähtien.

Lions-toiminnan lisäksi harrastuksiini 
kuuluu kuntoliikunta, mökkeily ja matkai-
lu. Olen myös Jämsän seudun senioriopet-
tajat ry:n puheenjohtaja sekä Jämsän seni-
orien hallituksen jäsen.

Perheeseeni kuuluu puoliso Maarit sekä 
kaksi lasta puolisoineen ja neljä lastenlasta.

Olavi Vesanen
1 VDG ehdokas piirissä MD 107-G

Olavi Vesanen

Jari Peltonen

Piirikuvernööriehdokas 
2017-2018 MD 107 G-piiri
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    nuorisovaihto

Lions Youth Camp Sport and 
Health Laukaa 107G

July 30–August 6, 2016 Peurun-
ka.fi FINLAND

For females and males age 16–
21 30 campers

Camp theme: Sport and Health 
activities in an professional envi-
ronment in the middle of a natu-
ral Finnish landscape of forests, 
rapids and lakes. Discover what 
is beyond the horizon.

Activities: gym, sauna, rowing, 
cycling, bowling, swimming, and 
much more in the luxury environ-
ment of a spa hotel, from where, 
touring on a bike, we discover the 
secrets of Laukaa.

Lions International järjestää 
vuosittain ymäpäri maailmaa 
nuorisoleirejä, myös Suomessa. 
Tänä vuonna Suomessä oli 5 lei-
riä, joista yksi G-Piirissä. Paikak-
si oli valittu Peurungan Spa-hotel-
li,  Laukaassa, johon odotetiin 30 nuorta 20 
eri maasta. Nuorison valinnan hoiti maa-
koordinaattori Pirkko Kokkonen Äänekos-
kelta  maaliskuun loppuvaiheessa. Zimbab-
welainen poika jäi valitettavasti pois heinä-
kuun alussa ja Leirin viirin ehdimme jo pai-
naa siihen menessä.                                     

Osanottajamaita ja -määrät olivat Itäval-
ta (2), Belgia (1), Kanada (1), Kiina (1), Tanska 
(1), Ranska (1), Tahiti (1), Georgia (1), Saksa 
(3), Unkari (1), Israel (1), Italy (4), Japani (2), 
Mexico (1), Pohjois-Irlanti (1), Norja (1), Slo-
vakia (1), Slovenia (1), Sveitsi (2) ja Turkki (2)

G-piirin leirin järjestäjänä on toiminut G-
piirin YCEC Martti Ronkainen Muurames-
ta ja Greeterin toimintaa koordinoi Van-
taan lentokentällä toiminut Kari Okkonen 
Tuusulasta.

LC Laukaan presidentti Taisto Kotila oli 
anonut LC Laukaan leirin vastuuklubin teh-
täviä, jonka johdosta lokakuussa 2015 oli 
ensimmäinen kokous, jossa olivat mukana 
Pirkko Kokkonen, Martti Ronkainen, Tais-
to Kotila ja LC Laukaan Nuorisoasiamies 
Johannes Verasdonck. Yhteensä pidettiin 
kuusi valmistelevaa kokousta Peurungassa, 
joissa käsiteltiin työjakoa, tehtäviä, hieno-
säädettiin Peurungan tarjoukset ja leirioh-
jelma sekä ulkopuoliset aktiviteetit

Leirin työtehtävät oli jaettu seuraavasti:
Leirin vastuullinen järjestäjä ja nuori-

son perhemaijoitukset: Martti Ronkainen

Leirin Rahaston hoitaja: Taisto Kotila
Leirin koordinaattori, ulkomaan-yhteis-

mies ja leirin johtaja Johannes Verasdonck
Helmikuussa 2016 valitiin leirin ohjaajik-

si 2 poikaa ja 4 tyttöä, joilla oli Lions Youth 
Camp kokemusta vuodelta 2014–15: Axel 
Aspholm (19) Muuramesta (Texas, USA), 
Valtteri Häkkinen (19) Muuramesta (On-
tario Canada), Fanny Harjula (19) Joutsas-
ta (Colorado, USA), Maria Ilola (19) Muura-
mesta (Alberta Canada), Vilma Kaipainen 
(20) Jyväskylästä (Mexico), Jasmiina Kum-
pulainen (19) Pihtiputaalta (Texas USA) ja 
Tiia Toikkanen (19) Viitasaarelta (Tanska).

Leirin ohjaajien kanssa pidettiin 5 ko-
kousta Peurungassa, joissa hienosäädettiin 
ohjaajien tehtäviä, leirin ohjelma, leiriläis-
ten huoneenjako jne.

Osa ohjaajista tuli jo edellisenä päivänä 
(29. heinäkuuta) valmistautumaan. 

Ennen leiriä suurin määrä aktiviteeteista 
kohdistui kahteen eri tehtävään:

– Leiriläisten perhemajoituksen valinta 
isäntäperheiden kutsujen perusteella 

– Leiriläisten yhteyden pito, leiriläisten 
kotiväki ja Facebook-sivuston avaaminen

Ylimääräinen tehtävä tuli, kun Euroopan 
ulkopuolelta saapuneet eivät ottaneet yh-
teyttä Greeteriin lentokentällä. Leirin joh-
taja oli yhden päivän mukana greeterin toi-
minnassa Vantaan lentokentällä. Sitä huo-
limatta kuitenkin yksi leiriläinen Israelis-

ta ehti toimia omin päin ilman yhteyden-
ottoa. Vasta kuin ilmoitin isäntäperheelle, 
että neitonen ei ilmoittautunut, kävi ilmi, 
että hän oli saapunut ja turvassa.

Perhemajoitukset ennen leiriä menivät 
mukavasti, kun leiriläiset ja isäntäperheet 
olivat yhteydessä etukäteen.  Myös japani-
laiset, jotka saapuivat muutama päivä en-
nen leirin alkua, saivat hienon greeterin an-
taman avun lentokentälle tullessa niin, et-
tä jokainen tuli turvallisesti perille. Isäntä-
perheet toivat leiriläiset Peurunkaan lauan-
taina 30. heinäkuuta. Perheet kutsuttiin lei-
rin olympialaisiin perjantaina 5. elokuuta, 
jolloin oli mahdollisuus tervehtiä ja hyväs-
tellä vielä nuoret ennen palumatkaa kotiin.

Leiriläisten saapuessa Peurunkaan oli 2 
tunnin ylimääräisen odotusaika, kun huo-
neet eivät olleetkaan luvatusti valmiina klo 
15.00 mennessä. Tämän johdosta hotellin 
Lobbyssä oli iso määrä leiriläisiä, joilla oli 
silloin hyvä mahdollisuus tutustua keske-
nään. Illallisen jälkeen tapahtui spontaani 
kokoontuminen toisen kerroksen huoneis-
toon, jossa olivat mukana kaikki 36 osallis-
tujaa johtajineen; leirin ”fiilis” tuli luoduksi!

Majoitus oli huoneistoasunnoissa, jois-
sa on sauna ja suihku, keittiö, kaksi wc:tä, 
olohuone ja makuuhuoneet. Asukkaiden 
määrästä riippuen asunnon koko oli 57–70 
neliötä. Saman maan leiriläiset sijoitettiin 
eri huoneisiin. Myös naisohjaajat jakoivat 

Kansainvälistä säpinää Peurungassa

Viime kesän nuorisoleireistä yksi järjestettiin Peurungassa Laukaassa.
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oman huoneen, samoin miesohjaajat 
majoittuivat leirin järjestäjän ja johta-
jan kanssa samassa huoneessa. Siel-
lä pidettiin joka ilta päivän yhteenve-
to ja käsiteltiin seuraavan päivän työ-
tehtäviä.

Leirin viralliset avajaiset olivat sun-
nuntaiaamuna 31. heinäkuuta. Sattu-
malta samassa hotellissa kokoontui-
vat Lions-liiton edelliset kuvernöörit 
Pirkko Kokkosen järjestämänä. Yhtei-
nen lipun nosto lippulaulun kera ja 
Leijonahenki-laulu olivat leirin läh-
tölaukauksena.

Peurungan ateriat olivat laaduk-
kaat ja tuoreet. Pakettin kuului aa-
miainen, lounas, illallinen ja iltapa-
la.  Myös Peurungan pakettiin kuu-
luvat liikuntavaihtoehdot olivat erin-
omaisia. Liikuntasalien miltei vapaa-
ta käyttöä, lisäksi uintia, keilailua, oh-
jattua frisbeetä, kirkkovenesoutu, sa-
moin retkeilykokemus kodalle. Meille 
oli joka ilta varattu kabinetti 5 eli van-
ha squashhalli,  jossa pidettiin maaesi-
tykset ja käytiin keskusteluja.

Peurungan järjestämästä Leiriohjel-
masta poimintoja. (niiden extra-kustan-
nukset olivat peruste leirimaksulle)

31.7.2016 Peurungan ohjauksessa tutus-
tuminen leiriläisten vapaasti käytettäviin 
ulkoliikuntapaikkoihin, välinevarastoihin 
ja sisäliikuntapaikkoihin.

1.8.2016 päivä alkoi aamiaisen yhteydes-
sä syntymäpäivälaululla ja kakkukahvil-
la leirin johtaja Johanneksen 70-vuotispäi-
vän kunniaksi. Aamiaisella oli vieraan myös 
Laukaan Peurungan toimitusjohtaja Seppo 
Virta, joka kertoi Peurungan historiasta ja 
toiminnasta. 

Aamiaisen jälkeen leiriläiset vietiin, 
Kuntokeskuksessa kun oltiin, kukin hen-
kilökohtaiseen kehon mittaukseen, ”mistä 
kehomme koostuu”. Palautteet testistä an-
nettiin auditoriossa mittauksen jälkeen kul-
lekin kirjallisin todistuksin, ohjeeksi ruoka-
valion ja liikunnan kehittämiseksi. 

Iltapäivällä ohjattu oppijakso frisbee-
golfiin.

2.8.2016 aamupäivällä järvellä! Veden ää-
rellä kun oltiin, tutustuttiin ohjatusti souta-
miseen, etenkin kirkkoveneellä sekä taval-
lisella veneellä että kanootilla. 

3.8.2016 aamupäivällä ennen lounasta 
Peurunka järjesti vaellusretken suomalai-
seen metsään ja kodalle, missä tulet ja vä-
lipalatarjoilut.

4.8.2016 oli peli- ja kylpyläpäivä Spa-Peu-
rungassa: keilausta, sählyä, sulkapalloa ja 
vesiliikuntaa.   Päivittäin kuntosalien käyt-
tömahdollisuus sekä Kylpylän käyttö kol-
mesti viikon aikana. 

5.8.2016 leirinohjaajien järjestämät 
olympialaiset (Peurungasta oli varattu il-
tasauna ja tarjoilu).

Leirin olympialaiset oli hieno näyte 
kuinka leirin ohjaajat saivat luotua hienon 
ryhmähenkisen yhteistyön ja kilpailun. Oh-
jelma ja lajit sekä palkinnot olivat leirin oh-
jaajien itse luomia kuten koko tapahtuma. 
Erittäin hyvä tapahtuma, jossa ainoastaan 
sääennuste oli heikko, mutta sää itsessään 
olikin hyvin antelias ja aurinkoinen. Mieli 
oli korkealla ja parempia leirin päättäjäisiä 
en voisi kuvitella. Leiriläisten isäntäperhei-
tä osallistui illanviettoon noin 30 maistel-
len omakustanteisesti makkaraa ja lettuja 
sekä mehua ja kahvia. 

Ulkopuoliset aktiviteetit ja palvelut:
31.7.2016 Laukaan kylän retki polkupyö-

rällä keskustaan, jossa tutustuttiin Laukaan 
museossa mm.  Eino Pulkkasen taidenäyt-
telyyn. Retken yhteydessä oli ponttooni-
veneellä retki Sarakallioon, jossa Kalevi 
Flyktman antoi viidellä  kiikarilla nuori-
solle mahdollisuuden tutkia kalliomaala-
uksia. Mukava retki, jossa leirin johtaja, 70, 
kokeili omaa kuntoaan, kun hän veti mo-
lemmat ryhmät sekä aamulla että iltapäi-
vällä (20 km!)

2.8.2016 iltapäivällä bussimatka Jyväs-
kylään, jossa sai vaihtoehtoisesti tutustua 
kaupunkiin ja tehdä tuliaisostokset tai käy-
dä seikkailupuistossa Laajavuoressa. Suu-
rin osa oli halukkaita lähtemään Laajavuo-
ren seikkailupuistoon. Noin 1/3 leiriläisis-
tä jäi Jyväskylän keskustaan. Bussimatka 

oli yllättävän hyvin aikataulussa mu-
kana, vaikka ukkosilma oli estänyt si-
säänpääsyn puistoon ajoissa. Hyvin on-
nistunut retki.

3.8.2016 lounasvieraana oli Laukaan 
kunnan sivistystoimenjohtaja Jouko To-
lonen. Hänelle luovutettiin leirin pöy-
täviiri kiitoksena Kuusaankosken ret-
ken tuesta. 

Laukaan Varjolan tilan koskenlas-
kut tehtiin 8 hengen kumiveneessä. Ko-
ko ryhmä meni sisätietä pitkin Peurun-
gasta Kuusaan kävellen, juosten tai pol-
kupyörällä.  

Kuvia on otettu Kuusaankosken sil-
lalta ja kanavan sillalta, myös selfiet on 
otettu itse kumiveneessä. Jännä ja mie-
lenkiintoinen tapahtuma

6.8.2016 bussikuljetus lentokentälle. 
Japanilaiset jäivät hotelliin odottamaan 
isäntäperheen noutamista perhejakson 
jatkolle. Muut leiriläiset lähtivät lippu-
jen laskun jälkeen Vantaan lentoken-
tälle, jossa oli hieman jännitystä mexi-
colaispojalle, mutta hän ehti hyvin ko-
neeseen. Muilla oli runsaasti aikaa ja 
kentällä pidettiin viimeiset jäähyväi-
set  ja halaukset. 

Laukaan kunta lahjoitti leiriläisten ulko-
puolisiin kustannuksiin tukea 250 euroa.

Leiriläisten oma osuus kustannuksista 
perittiin kun kirjauduttiin hotelliin sisään. 
Kunkin osuutena oli leirimaksu 100 euroa, 
bussimatka jyväskylään 10 euroa ja bus-
sikujetus Vantaan lentokentälle 30 euroa.  
Kahden japanilaisen osuus olivat 100 ja 10 
euroa, koska bussikuljetusta lentokentälle 
ei heille tarvittu.

Huomattavaa on, että henkilökohtaisilla 
kustannuksilla leiriläiset saivat Lions Nuo-
risovaihtoperiaatteiden mukaisesti Suo-
messa ololleen

– isäntäperheiden kustantamat perhe-
majoitusjaksot täyshoidolla

– piirin lions klubien ja Lions-liiton kus-
tantaman leirijakson täyshoidolla kylpy-
lähotellin ympäristössä, miljöössä ja huo-
neistoissa.

Osanottajamaita ja –määrät olivat Itäval-
ta (2), Belgia (1), Kanada (1), Kiina (1), Tanska 
(1), Ranska (1), Tahiti (1), Georgia (1), Saksa 
(3), Unkari (1), Israel (1), Italy (4), Japani (2), 
Mexico (1), Pohjois-Irlanti (1), Norja (1), Slo-
vakia (1), Slovenia (1), Sveitsi (2) ja Turkki (2).

Suuri kiitos Lions-liitolle ja 
piirin 107-G klubeille!

Martti Ronkainen Johannes Verasdonck
YCEC 107-G                 Leirin johtaja 
LC Muurame               LC Laukaa
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Kevään 2017 aikana piireillä on 
mahdollisuus valita nuorten 
elämisentaitoja tukevia projek-
teja toteutettavaksi alueellaan 
Punainen Sulka -kampanjan ke-
räystuotoilla.

Kuvernöörineuvosto päätti 
marraskuussa 2014 Ylivieskassa 
myöntää Punaisen Sulan kerä-
ysvaroista seitsemän prosentin 
osuuden käytettäväksi nuorten 
elämisentaitoja vahvistavaan 
yhteistyöhankkeeseen. Han-
ke toteutetaan yhteistyössä Elä-
misentaitoja–Lions Quest -oh-
jelman, Lasten ja nuorten sääti-
ön, Nuorten mielenterveysseu-
ra Yeesi ry:n, Partiolaisten ja Ase-
man lapset ry:n kanssa.

Yhteistyökumppanit ovat koostaneet 
viisi projektia palvelemaan piirien eri-
laisia tarpeita. Piiri voi halutessaan vali-
ta hankkeista projektin tai projekteja, jot-
ka se toivoo yhteistyökumppaneiden to-
teuttavan alueellaan Punaisen Sulan tuo-
toilla. 

Projektien toteutusvastuu on toimin-
taa järjestävillä yhteistyökumppaneilla, 
mutta leijonilla on mahdollisuus osallis-
tua hankkeisiin eri tavoin. Leijonien tuli-
si ainakin varmistaa toivomansa kohde-
ryhmän eli oppilaitoksen, lastenkodin tai 
muun valitsemansa organisaation haluk-
kuus osallistua projektiin.

Päätös piirin toivomista hankkeista tu-
lee tehdä 30.4.2017 mennessä. Hankkeet 
on mahdollista käynnistää aikaisintaan 
8.10.2017, mutta niitä ei ole pakko toteut-
taa heti käynnissä olevan kauden aikana. 
Niin halutessaan piiri voi toki myös päät-
tää olla osallistumatta projektiin.

Valittavissa olevat projektit

1. Yläkoulut ja unelmat
Projektissa piirin valitsemille yläkouluil-
le järjestetään unelmiin liittyvä iltapäi-
vä, jolloin joku julkisuudesta tunnetuista 
henkilöistä kertoo yläkoululaisille omas-
ta elämästään, unelmistaan ja tavoittei-
den saavuttamisesta. Tunnin on tarkoitus 
vahvistaa nuorten uskoa tulevaisuuteen ja 
inspiroida heitä seuraamaan omaa polku-
aan. Tunnin jälkeen koululla voidaan vih-
kiä käyttöön oma hyvinvointipiste/olo-
huone, jonka tarkoituksena on lisätä kou-
luviihtyvyyttä sekä tarjota aktiviteette-

ja mielenterveyteen liittyen. Samassa yh-
teydessä koulun henkilökunnalle järjes-
tetään tiivis Elämisentaitoja – Lions Quest 
-koulutus, joka antaa opettajille välineitä 
tukea nuorten itseluottamusta ja matkaa 
kohti unelmia.

2. Taideprojekti
Taideprojekti tarjoaa vaikeissa elämän-
tilanteissa oleville nuorille tavan ilmais-
ta tunteitaan taiteen kautta. Projekti jär-
jestetään piirin toivomalle kohderyhmäl-
le kuten paikalliselle lastenkodille, eri-
tyisluokalle, vastaanottokeskukselle tai 
vaikkapa nuorisotalolle. Lasten ja nuorten 
säätiön kouluttamien ammattitaiteilijoi-
den vetämä 30 tunnin projekti voi nivou-
tua esimerkiksi valokuvauksen, sirkuk-
sen, teatterin, musiikin, elokuvan tai ku-
vataiteen ympärille.

Taideprojektin yhteydessä nuorten elä-
misentaitoja vahvistetaan Yeesi ry:n mie-
lenterveysaiheisten harjoitteiden avul-
la ja organisaation aikuisille järjestetään 
Elämisentaitoja - Lions Quest-koulutusta. 
Projektin tarkoitus on vahvistaa nuorten 
sosiaalisia taitoja, itseluottamusta ja roh-
keutta olla oma itsensä sekä antaa nuor-
ten parissa työskenteleville aikuisille työ-
kaluja vahvistaa näitä taitoja päivittäises-
sä toiminnassa.

3. Mentorointi-
applikaatio
Tässä projektissa leijonat pääsevät suo-
raan kontaktiin nuorten kanssa mento-
rin roolissa. Kyseessä on Lasten ja nuorten 
säätiön mobiilipalvelu, jonka kautta nuo-
ret voivat ottaa yhteyttä aikuiseen nimet-
tömänä Heippa-applikaation kautta. Pal-
velu tarjoaa nuorille kanavan olla yhte-

ydessä turvalliseen aikuiseen 
esimerkiksi ruoanlaittoon, ih-
missuhteisiin, yksinäisyyteen 
tai vaikka opiskeluun liittyvis-
sä kysymyksissä. Mentoreik-
si ilmoittautuvat leijonat saavat 
koulutuksen ja nimeävät pro-
fiiliinsa aihealueet, joissa hei-
hin voi olla yhteydessä. Oikeita 
nimiä ei paljasteta, elleivät kes-
kustelukumppanit keskenään 
niin päätä.

4. Metsäretki
Luonto tarjoaa loputtomas-
ti mahdollisuuksia liikkumi-
seen, ajanviettoon ja hyvin-

voinnin ylläpitämiseen. Suomen 
100-vuotisjuhlan myötä partio-
laisten tavoitteena on viedä kaik-

ki Suomen nuoret metsään. Tässä paketis-
sa kohderyhmän aikuiset, esimerkiksi las-
tenkodin työntekijät käyvät luonto- ja ret-
kitaitoja sekä retkenjärjestämisen osaa-
mista vahvistavan koulutuksen ja järjestä-
vät oman organisaationsa nuorille oman 
retken yhdessä partiolaisten kanssa. Osal-
listuvalle nuorelle retki tarjoaa erilaisen 
päihteettömän elämyksen, opettaa retkei-
lyn ja luonnossa liikkumisen perustaitoja 
sekä mahdollistaa yhteistoiminnallisten 
taitojen harjoittelun.

Lisäksi organisaation aikuisille voi-
daan järjestää Elämisentaitoja – Lions 
Quest -koulutus, jolloin ohjelman toimin-
toja voidaan käyttää retken aikana ryh-
mäytymiseen ja elämisentaitojen harjoit-
teluun. Retkeen on mahdollista yhdistää 
myös Yeesi ry:n mielenterveyteen liittyviä 
toimintoja.

5. Kulttuurien välistä 
ymmärrystä lisäävä projekti
Kantasuomalaisia ja maahanmuuttajia 
esimerkiksi musiikin, sirkuksen tai kuva-
taiteen ympärille yhdistävä taideprojek-
ti tarjoaa mahdollisuuden tutustua uu-
siin ihmisiin ja kulttuureihin sekä lisä-
tä ymmärrystä erilaisten ihmisten välillä. 
Yhteensä 20 tunnin projektin lopputuo-
tos voidaan esitellä paikallisessa kyläjuh-
lassa tai -tilassa. Maahanmuuttajien pa-
rissa toimiville työntekijöille järjestetään 
Elämisentaitoja - Lions Quest -koulutusta 
nuorten elämisentaitoja, itseluottamusta 
ja vuorovaikutustaitoja vahvistamaan.

Lisäksi piirit voivat halutessaan sel-
vittää yhteistyömahdollisuuksia Aseman 
lapset ry:n eri puolilla maata sijaitsevien 
toimipisteiden kanssa.

    nuoret

Elämänhallintataitoja nuorille
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Metsäretki tarjoaa paikan uusille elämyksille. Kuva Tauno 
Kuisma.



    leijonat toimivat

Toivakan kirkonkylän katuku-
vassa näkyi loppukesällä ilmoi-
tukset syyskuun toisena sun-
nuntaina järjestettävästä huu-
tokaupasta. Kuntalaisten pos-
tiluukuista kolahti mainoslehti-
nen, lehtien menovinkeissä asi-
asta löytyi tietoa kuten myös ne-
tissä ja facebookissa. Huu-
tokauppapäivänä väki 
lähti kyliltä mukavasti 
liikkeelle, kauppa kävi ja 
me paikalliset lionit pys-
tyimme olemaan todella 
tyytyväisiä tulokseen.

Uusien toimintaide-
oiden löytäminen saati 
sitten toteuttaminen on 
usein kiven alla. Varsin-
kin ensimmäisellä ker-
ralla jotain tehtäessä tu-
lee vastaan monta on-
gelmaa ratkaistavaksi. Ja 
näinhän kävi myös meil-
lä Toivakassa.  Kuitenkin 

tulevaisuuden kannalta uutta 
täytyy keksiä. Ja sitä paitsi se-
hän on hauskaa. Nyt saamam-
me kokemuksen ja saavutetun 
rahallisen tuloksen perusteella 
LC Toivakka tulee järjestämään 
hyväntekeväisyyshuutokaupan 
myös kesällä 2017.

Huutokaupan lisäksi kasva-
va lionsklubimme on kuluneen 
kalenterivuoden aikana järjes-
tänyt perinteisen Miesten illan 
–  jossa rikottiin edellisen vuo-
den yleisöennätys – ja osallis-
tunut muun muassa Toivakan 
kirkonkylän lasten Apinapuis-

to-, Rutalahden Leijonaperhe-
puisto- ja Toivakan Pitäjäseu-
ran varikkomuseohankkeisiin. 
Punaista Sulkaa ja Hyvän päi-
vää unohtamatta!

Simo Laulajainen

Leijonien hyväntekeväisyys-
huutokauppa Toivakassa

Huutokaupassa on mukavaa, mutta sitä ennen on tehtävä vähän talkootöitä, tietävät LC Toivakan leijonat. 

Toivakan huutokaupassa 
riittää tavaraa monenlai-
seen tarpeeseen.



välittömästi radan pystyttämi-
sen jälkeen.

Varsinainen radan avajais- ja 
lehdistötilaisuus jätettiin lop-
pukesään 24.8.2016 pidettä-
väksi. Näin saatiin aikaa heit-
topaikkojen viimeistelylle, väy-
läopasteiden laatimiselle sekä 
koko alueen kartan valmista-
miselle. Tässä yhteydessä väy-
lät 3 ja 6 merkittiin LC-Kuore-
vesi tunnuksin, mitkä muistut-
tavat osuudestamme hankkees-
sa. Avajaisten viivästyttäminen 
oli myös tärkeää, jolloin ulko-
puoliset harrastajat saatiin tes-
taamaan rata ja toteamaan sen 
toimivaksi. Avajaistilaisuus to-
teutettiin koko perheen tapah-
tumana makkaranpaistoineen 
ynnä muine viihdykkeineen. Ei-
hän avajaisia voinut olla ilman 
kilpailua. Myös lapsille järjes-
tettiin tarkkuusheittokilpailu 
ja meille maallikoille pituus-
heittokilpailu. Olimme saaneet 
myös Jyväskylästä kouluttajan 

esittelemään ja kouluttamaan 
lajia, heittotyylejä ja kiekkojen 
ominaisuuksia.

Voin todeta radan olleen kesän 
ja syksyn aikana runsaassa käy-
tössä. Kaikenikäisiä ryhmiä on 
liikkunut ahkerasti maastossa 
nauttien radasta, kauniista il-
masta sekä luonnosta. Voin suo-
sitella lajia kaikille ja käykää tu-
tustumassa. 

Rata löytyy facebookissa ni-
mellä Halli Frisbeegolf ”Urski”. 

Taisto Rinne
LC Kuorevesi

Syyskesästä 2015 syntyi jämsä-
läisille Hallissa asuvilla frisbee-
golfin harrastajille Markku Viti-
kaiselle ja Timo Olkkoselle aja-
tus saada oma rata Hallin kyläl-
lekin. Kaupunki oli tekemässä 
rataa Jämsän keskustaan ja tä-
mä omiaan innoitti miehiä. Kui-
tenkin näkemys oli, ettei kau-
punki sitä tule kylälle rakenta-
maan, joten kaverukset ottivat 
yhteyttä Kuoreveden alueella 
toimiviin yrityksiin ja yhteisöi-
hin avun saamiseksi.

LC Kuoreveden hallitus te-
ki syksyn kokouksessaan pää-
töksen lähteä hankkeeseen 
mukaan maksimissaan kah-
den korin hankinnalla, mikä-
li riittävä osanottajamäärä saa-
daan kasaan. Klubimme on pää-
sääntöisesti kohdistanut avus-
tukset Kuoreveden alueen van-
husten ja sotaveteraanien pal-
veluiden parantamiseen sekä 
lasten ja nuorten kasvun ja ke-
hityksen tukemiseen. Projektin 

nähtiin tukevan ihmisten hy-
vinvointia lähes vauvasta vaa-
riin ja sopivan toiminta-ajatuk-
seen.

Riittävästi osanottajia saa-
tiinkin kasaan. Yhdeksänväyläi-
sen radan rakentamiseksi Hal-
lin urheilukentän ympäristöön 
luonnonkauniiseen Kolhinse-
län rantamaisemiin aloitettiin 
talven kuluessa korien hankin-
nalla ja väylien suunnittelulla 
sekä rakennuslupien varmis-
tamisella. Klubimme rahoitus-
osuudeksi muodostui kaksi ko-
ria, joiden yhteishinnaksi muo-
dostui runsaat 600 euroa.

Keväällä 18.5.2016 koottiin 
talkooporukka lajin harrastajis-
ta ja meistä klubilaisista pystyt-
tämään korit. Innostus oli suu-
ri osan väestä kokoonpannessa 
koreja ja osan siirrellessä koreja 
maastoon sekä kaivaessa mont-
tuja betonisten jalustojen upot-
tamiseksi. Hätäisimmillä oli jo 
kiekot mukana, joten näin pää-
simme tyypittämäänkin väyliä 

Frisbeegolfia Kuorevedellä

Lionskausi 2015–2016 oli Lions 
Club Pihtiputaan 60-vuotisjuh-
lavuosi. Viimeisenä aktiviteetti-
nä toukokuun klubitapaamisen 
yhteydessä paljastettiin LCI 100 
perintöprojektina tervamuisto-
merkki.

Pihtiputaalla on jo useita vuo-
sisatoja poltettu tervahautoja 
ja on arvioitu, että tervahauto-
ja on ollut ainakin neljäsataa. 
Tervahaudat ovat jakautuneet 
varsin tasaisesti ympäri pitä-
jää. Alkujaan 1600-luvulla Pih-
tipudas oli Viipurin tervakaup-

pa-alueen reunalla, mutta kun 
Viipuri jäi rajan taakse, suun-
tauduttiin Pohjanmaalle päin. 
Vuoden 1900 tilanteessa Pihti-
putaalla tuotettin tervaa noin 
500 tynnyriä vuodessa, joten ky-
symyksessä ei ollut mitenkään 
vähäinen tervapitäjä.

LC Pihtiputaan toimesta ter-
vaperinnettä haluttiin vaalia 
1990-luvullakin. Oma Rapeikon 
tervahauta rakennettiin 1992 ja 
sen jälkeen klubin toimesta ter-
vahautaa poltettiin ainakin nel-
jänä kesänä. Vetäjänä oli metsä-
teknikko Erkki Veistola ja hän 

Tervamuistomerkki LCI 100 perintöprojektina
vihkiytyi asialle oikein perin-
pohjaisesti ja niinpä hän saikin 
kunninimen Terwa-Erkki. 

Asiantuntijana ensimmäisen 
tervahaudan ladonnassa ja polt-
tamisessa oli lion Pentti Rauta-
salo LC Kannonkosken klubista.

Idea tervamuistomerkin ai-
kaansaamiseksi oli ollut jo 
suunnittelussa muutaman vuo-
den ja klubin juhlavuotena se to-
teutettiin LCI 100 perintöpro-
jektina. 

Toukokuun klubitapaami-
nen pidettiin Rapeikon terva-
haudalla ja paikalle kutsuttiin 
yleisöä ”Tervalle tuoksuvan lii-
kuntataphtuman” merkeissä. 
Tervamuistomerkin julkista-
misessa ja klubitapaamisessa 
oli paikalla 80 henkeä. Yhteis-
työkumppaneina olivat kun-
nan liikuntatoimi ja Metsän-
hoitoyhdistys Keski-Suomi, jo-

ka kustansi grillimakkarat ja no-
kipannukahvit.

Rapeikon tervahauta sijaitsee 
Rapeikon luontopolun varrel-
la ja niinpä muistomerkin jul-
kistamisen yhteydessä tehtii in-
fotaulu, jossa kerrotaan klubin 
tervanhautojen polttamisesta. 

Tervamuistomerkillä olem-
me halunneet omalta osaltam-
me osallistua LCI 100 perintö-
projektiin ja vaalia Pihtiputaan 
vuosisataista tervaperinnettä 
ja jakaa tietoa paikkakunnan 
ensimmäisestä ”teollisesta toi-
minnasta”.

Marraskuun 2016 klubita-
paamisessa piirikivernööri Ka-
ri Edelmann palkitsi klubin LCI 
100 perintöprojektin lippumer-
killä. 

Pekka Arkilahti

Klubimme jäsen Martti 
Helmivirta upottamas-
sa jalustaa korin pystyt-
tämiseksi maastoon.

Väyläopaste nro 3.

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen tarjoamat nokipannukahvit ja grillimakkarat maistuivat.
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Lions Club Hankasalmi on 
ilahduttanut joulun aikaan han-
kasalmelaisia ja muitakin san-
karihaudoilla kävijöitä järven 
jäästä tehdyillä jäälyhdyillä, jot-
ka on asetettu jokaisen sanka-
rihaudan laatan eteen ja joiden 
sisään on laitettu hautakyntti-
lät valaisemaan. Olemme tästä 
aktiviteetistämme saaneet niin 
paljon kiitosta, että haluamme 
sen nyt tuoda esille piirimme 
klubien keskuuteen ja toivom-
me, että tämä tapa leviää muu-
allekin Keski-Suomessa ihmisiä 
ilahduttamaan.

Jäälyhtyidean isä oli 1990-lu-
vun puolivälissä Timo Makko-
nen, joka oli vetäjänä ympä-
ristökeskuksen työllistämis-
hankkeessa ja kaipasi työmie-
hilleen tekemistä alkutalvesta. 
Timo oli edellisenä talvena teh-
nyt kotiinsa jäälyhtyjä ämpäril-
lä. Hän huomasi sen olevan työ-
lästä ja epävarmaa, jolloin hä-
nelle heräsi ajatus kokeilla lyh-
tyjen tekemistä järven jäästä. 
Kun se onnistui, niin hän päät-
ti työllistää hankkeen työnte-
kijöitä jäälyhtyjen tekemisellä. 
Niinpä Timon miehet ryhtyivät 

jäälyhtyjen tekoon. 
Aluksi kairattiin reiät käsi-

kairalla, mikä olikin kovaa työ-
tä. Reikiähän piti tehdä vähin-
tään 250, jotta saataisiin lyhdyt 
kaikille haudoille sekä muisto-
merkkien eteen ja kirkon rap-
pusten pieleen. 

Kun reiät oli tehty riviin rei-
lun 20 sentin välein (keskel-
tä keskelle) toisistaan niin sit-
ten sahattiin moottorisahal-
la reikärivien molemmin puo-
lin sellaisia 4-5 reiän harkkoja, 
jotka nostettiin sitä varten teh-

dyillä pitkävartisilla koukuilla 
jään päälle. 

Nämä harkot vedettiin sitten 
jäätä pitkin peräkärryn viereen 
rantaan, jossa harkot sahattiin 
yksittäisiksi jäälyhdyiksi. Lyh-
dyt nostettiin sitten auton pe-
räkärryyn, jossa ne vietiin san-
karihautausmaalle ja levitettiin 
yksi jäälyhty jokaiselle haudalle 
muistolaatan eteen. 

Jouluaattoaamuna laitettiin 
sitten kynttilät palamaan jääl-
yhtyjen sisään. Etenkin pime-
ällä näkymä sankarihautaus-

maalla oli suorastaan mykistä-
vän juhlallinen.

Ympäristökeskuksen väki teki 
jäälyhtyjä vain yhtenä vuonna. 
Niinpä Timo esitti seuraavana 
vuonna klubillemme, että ryh-
dyttäisiin talkoisiin ja jatkettai-
siin jäälyhtyjen tekemistä klu-
bimme aktiviteettina. Timo it-
sekin Leijona-veljenä otti aluk-
si päävastuun tästä aktiviteetis-
ta. Ensimmäisenä vuotena teh-
tiin jäälyhdyt jo joulukuun alus-
sa siten, että kynttilät paloivat 
lyhdyissä jo itsenäisyyspäivä-
nä. Tuona vuonna ennakoitiin, 
että lyhdyt sulaisivat ennen jou-
lua ja niinpä tehtiinkin samal-
la kaksinkertainen määrä lyhty-
jä, joista toinen puoli säilöttiin 
pressujen alle odottamaan jou-
lua. Kun lyhdyt säilyivätkin eh-
jinä jouluun saakka niin jo hy-
vissä ajoin ennen joulua annet-
tiin ylimääräiset jäälyhdyt luki-
on yritysryhmälle, joka möi lyh-
dyt yrityksille saaden hyvät ra-
hat omaan toimintaansa.

Tuon 1990-luvun puolivälin 
jälkeen on klubimme tehnyt 
jäälyhtyjä aina, kun se on ollut 
mahdollista. Alkuvuosina piti 

Jäälyhtyjä sankarihautausmaalla

Reikiä tekee aktiviteetin isä Timo Makkonen

Sankarihautausmaa aattoiltana. Kuva Paavo Kärkkäinen.
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Sotaveteraanit ovat olleet vuosien mittaan yhtenä Suomen 
Lions-järjestön avustuskohteena. Viron itsenäistymisen jälkeen 
monet klubit ovat luoneet yhteydet Suomen sotaveteraanien li-
säksi myös virolaisiin sotaveteraaneihin, jotka liittyivät jatko-
sodassa vapaaehtoisina Suomen puolustusvoimiin. Kaikkiaan 
Suomen puolustusvoimissa oli virolaisia vapaaehtoisia 3 350, 
joista Suomen rintamilla kaatui noin 200.

Sodan jälkeen virolaiset palasivat synnyinmaahansa taiste-
lemaan Viron kohtalosta. Virolaiset joutuivat kuitenkin taipu-
maan venäläisten murskaavan ylivoiman edessä. Suomen ar-
meijassa taistelleilla miehillä oli edessä yli kymmenen vuoden 
pakkotyö Siperiassa. Monet menehtyivät vaikeissa olosuhteissa. 

Viron itsenäistyminen vuonna 1991 oli Siperiasta selvinneil-
le veteraaneille tunteikas hetki. Kun Viron lippu nostettiin sal-
koon Toompean mäellä, veteraanien silmäkulmat kostuivat 
kyynelistä.  

Palokan Lions Klubi otti kaksikymmentä vuotta sitten Suo-
men Pojiksi kutsutun veteraanin kummipojakseen Keilasta. 
Hänen saatuaan iäisyyskutsun uusi kummipoika saatiin Tallin-
nasta. Nyt klubilla on jo neljäs veteraani kummipoikana.  Hän-
kin asuu Tallinnassa. Veteraanien keski-ikä on korkea. Heitä on 
elossa Virossa enää muutamia kymmeniä. Suomen Pojilla oli 
presidentin itsenäisyyspäivän kutsuilla 2016 edustus ensim-
mäistä kertaa. 

Viron kummipoikia on käyty tapaamassa joka vuosi. Pie-
nen avustuksen ohella tärkeintä on ollut kuitenkin molemmin-
puolinen ystävyys. Palokan klubilaiset  ovat käyneet vuosittain 
tervehtimässä poisnukkuneita kummipoikiaan myös Metsä-
kalmiston hautausmaalla, jossa Suomen Pojilla on oma osasto. 
Suomen Poikien muisto elää sydämissämme.

Tuomo Vartiainen

Palokan leijonat 
ovat tukeneet 
Viron 
sotaveteraaneja

Suomen Poika Meinhard Ruukholm Palokan Lejonien seuras-
sa viime syksynä.

lyhtyjä tehdä jo ennakkoon, jot-
ta jää ei vahvistuisi liikaa. Sopi-
va jään paksuun lyhtyjen tekoon 
on 24–26 senttiä. Tämän pak-
suinen jää on helppoa sahata ja 
kevyttä siirrellä. Paksumpi jää 
vaatisi jo ison sahan, joita ei mo-
nellakaan ”kotitarvemetsuril-
la” ole. Heti alusta alkaen olem-
me ottaneet huomioon järven 
puhtaana säilymisen. Olemme 
poistaneet sahoista teräketjuöl-
jyt ja laittaneet rypsiöljyn tilalle. 
Näin mahdollisesti veteen jou-
tuva öljy on luonnon tuote, jo-
ka hajoaa likaamatta vesistöä.

Vuosien varrella on jäälyhtyjä 
tehty monenlaisessa säässä. On 
ollut vesi- ja räntäsadetta sekä 
kovaa pakkasta (suurimmillaan 
pakkaslukema näytti -38 astet-
ta ja toisena vuotena -33 astet-
ta). Näinä kylminä talvina tuli 
ongelmaksi sahojen toimivuus. 
Niitä piti lämmittää lämpöpu-
haltimilla ja aggregaatin pako-
putken päässä. Aggregaattia on 
tarvittu reikien kairaamisessa 
konekairalla, mikä oli tarpeen 
saada avuksi lyhtyjen tekoa no-
peuttamaan ja helpottamaan. 

Sankarihautausmaallamme 
on 198 muistokiveä sekä nel-
jä isoa muistomerkkiä. Lisäksi 
toisella hautausmaalla on vii-
si sankarivainajaa haudattuna, 
jonne myös jäälyhdyt on viety. 
Lisäksi olemme tehneet lyhdyt 
kirkon ovien pieleen ja tietys-
ti omien kotiemme pihoja ko-
ristamaan. 

Tänä syksynä saimme teh-
tyä jäälyhdyt monen vuoden 
tauon jälkeen. Edellisen ker-
ran jäätä oli riittävästi vuonna 
2011. Tänäkään vuonna ei jään 
paksuus olisi riittänyt ellei ny-
kyinen jäälyhtyvastaava Sakari 
Pöyhönen olisi puhdistanut jää-
tä jokaisen lumisateen jälkeen. 
Nyt kuitenkin jäätä kertyi se op-
timi 25 senttiä ja saimme lyhdyt 
tehtyä. Teimme kaikkiaan reilut 
300 jäälyhtyä 21 hengen voimin. 
Talkoorupeama kesti pari tun-
tia talkookahveineen.

Jäälyhtyihin on laitettu kyntti-
lät palamaan jouluaattoaamuna 
(itsenäisyyspäivän aamuna sil-
loin, kun olemme saaneet lyh-
dyt tehtyä jo silloin). Kynttilöi-
den sytytyksen on hoitanut ku-
nakin vuonna se järjestö, joka 
sinä vuonna on vastuussa san-
karihautausmaalla tapahtuvis-
ta tilaisuuksista. Tänä syksynä 
kynttilät sytytti urheiluseura 
Hangan väki.

Olemme saaneet kovasti ke-
huja ja kiitosta sankarihautaus-
maalla kävijöiltä sekä ”juuret 
Hankasalmella”-facebookryh-
män jäseniltä, jotka ovat näh-
neet kuvia ryhmän sivuilta. Tä-
tä aktiviteettia jatkamme tule-
vinakin vuosia, mikäli Luoja on 
meille suosiollinen jään muo-
dostumisen osalta.

Reino Valkonen
LC Hankasalmi

tiedotussihteeri

Jäälyhtyjen jako sankarihautausmaalla
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15 aikaansa edellä ollutta mies-
tä. He perustivat maaliskuun 27. 
päivä 1956 Karstulaan Lions-
klubin. Tuolloin Suomessa oli 
vain 55 aiempaa klubia, nyt niitä 
on liki tuhat. Keski-Suomessa oli 
klubit vain Jyväskylän kaupun-
gissa sekä Äänekosken ja Suo-
lahden kauppaloissa. LC Kars-
tula on Suomen vanhimpia tai 
vanhin maaseutuklubi, lasku-
tavasta riippuen. Ennen vuot-
ta 1956 Suomen maalaiskuntiin 
oli perustettu puolenkymmentä 
klubia, mutta kuntamuotomuu-
tosten ja kuntaliitosten jälkeen 
LC Karstula on melkoisella var-
muudella Suomen vanhin edel-
leen maalaiskunnassa toimiva 
Lions-klubi.

Kuluneen 60 vuoden aikana 
LC Karstulan jäseninä on ehti-
nyt olla vähän yli 130 klubivel-
jeä. Virkaiältään vanhin nykyi-

nen klubiveli Pentti Heikkinen 
liittyi 1966, siis 50 vuotta sit-
ten. Raimo Piispanen tuli klu-
biin kaksi vuotta myöhemmin, 
hän kuuluu kolmen polven vel-
jeskuntaan. Isä Miikka liittyi 
1957 ja poika Jukka 2010. Jukka 
on siis kolmannen polven leijo-
na (ja neljännen polven kirja-
kauppias). 

Viitisenkymmentä LC Kars-
tulan jäsentä on nukkunut ikiu-
neen, heistä 29 on haudattu 
Karstulaan. 

Miehet riehuvat, 
maisemat muuttuvat
Valmistelin LC Karstulan his-
toriikkia penkomalla Pentti 
Heikkisen kokoamia arkistoja. 
Mitä enemmän pengoin, sitä 
enemmän hämmästelin. Häm-
mästelin, että onko tuo ja tuo-
kin asia Karstulan leijonien ai-

kaansaannoksia. Olin 50 vuotta 
pelkkä kesäkarstunen ja seura-
sin  synnyinkuntani tapahtumia 
lähinnä vain katseella välimat-
kan päästä. Näin ja kuulin, et-
tä maisemat muuttuivat ja pal-
jon muutakin tapahtui. Mutta 
kuka muutti maisemaa ja ku-
ka pani tapahtumaan, siitä ha-
vainnot olivat hataria. Nyt tie-
dän, että entisillä ja nykyisillä 
leijonilla ja myös ladyillä on ol-
lut lukuisin tavoin näppinsä pe-
lissä oman kotikuntansa kehit-
tymisessä. 

LC Karstulan hurjien veljien 
teutarointi metsissä ja pienta-
reilla alkoi heti 50-luvulla. Klu-
bin keskeinen syntysanojen lau-
suja, aluemetsänhoitaja Mau-
no Pohjola lupasi valtion metsis-
tä männyntaimia, joita veljet is-
tuttivat halukkaiden pihamail-
le. Manun asiantuntemusta oli-

si tarvittu myös pari vuosikym-
mentä myöhemmin, kun muse-
on risteykseen istutettiin visa-
koivuja, tai luultiin että visakoi-
vuja, myöhemmin paljastui että 
tavallisia koivujahan ne. 70-lu-
vun alussa klubi alkoi istuttaa 
hopeapajuja kirkonkylän ohi-
kulkuteiden varteen, 80-luvun 
puoliväliin mennessä pajuistu-
tuksia oli kertynyt useita kilo-
metrejä.  Metsässä teutarointiin 
on kuulunut myös raivausta ja 
kulotusta. Maastosta on kerätty 
kilometrikaupalla piikkilankaa. 
70-luvun puolivälissä siistittiin 
Fieandtin kivien ympäristö.

Lisää rakentavaa toimin-
taa: Partiomaja, Kaapinniemen 
hiihtoreitin taukotupa. Ja Lei-
jonapuisto, yksi klubin suur-
hankkeista, jonka varustukseen 
klubi lahjoitti ja pystytti juhla-
vuonna 2016 köysiradan. Kaik-

Karstulassa Suomen vanhimmat 
maalaisleijonat

LC Karstula perusti leikkikenttäkomitean 1967, Leijonapuisto valmistui kirkkoa vastapäätä 1970. Tänä vuonna klubi lahjoitti 
60-vuotisjuhlansa kunniaksi puistoon köysiradan. Vaijerin kestävyyttä testasivat leijonat Seppo Pennanen (vas.), Jukka Hiltu-
nen, Juhani Lehtonen, Eero Jokela, Matti Rissanen, Penni Markkanen, Kimmo Valkeinen, Jorma Ruuska ja Esko Mäkinen.
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ki alkoi 1967, kun klubi perus-
ti leikkikenttäkomitean. Vuon-
na 1970 leijonapuisto oli valmis. 
Karstulan leijonien työtä ovat 
myös Himmelin aulassa oleva 
Fieandtin piippu ja Karstulan 
isäntäviiri.

Seurakunnallista työtä on 
tehty paljon. Vetkankannan 
vanhan hautausmaan kunnos-
tus yli 50 vuotta sitten, kirkon 
ulkovalaistus, puinen reliefi uu-
teen seurakuntataloon vuonna 
1975. Ladyt lahjoittivat rippilap-
sille albat.   

LC Karstulan historian tuot-
toisimman rahankeräysaktivi-
teetin priimus motorina toimi 
opettaja Lauri Vasarainen. 

Vuonna 1984 LC Karstula jul-
kaisi juttukokoelman Summas-
sa vaan, Karstusten jutut. Tämä 
myyntimenestys tuotti klubin 
tilille nykyrahaksi muutettuna 
liki 30 000 euroa. 2014 julkais-
tiin jatko-osa Summassa taas.

Kansainvälisen leijonaper-
heen toimintatapa on oikeas-
taan aika nerokas. Tehdään tal-
koilla jotain näkyvää ja hyödyl-
listä, joka kohentaa ympäristöä, 
ilahduttaa ihmisiä - ja tuo tilille 
rahaa, jolla voidaan taas auttaa 
ja ilahduttaa ihmisiä. Klubin pe-
rustajajäsenten aloittama ja la-
dyjen pitkään jatkama vähäva-
raisten joulupakettiperinne oli 
tästä hyvä esimerkki. Hyvä pit-
kä perinne on myös koululais-
ten stipendit ja kansainvälinen 
nuorisovaihto. Luettelo rahojen 
käytöstä olisi vielä pitempi kuin 
niiden keräämisestä. 

Viihdetoimisto 
LC Karstula
Vuonna 1957 vajaan vuoden 
ikäinen klubi päätti järjestää 
tanssiaiset. Koska klubissa oli 
yhteiskoulun rehtori, tanssit jär-
jestettiin koulun voimistelusa-
lissa. Ja koska klubissa oli ni-
mismies, koululle saatiin an-
niskeluluvat. 1970-luvulla klu-
bi tanssitti kansaa Kouheron la-
valla, siis sillä vanhalla nostal-
gisella lavalla kosken partaalla. 
1980–90-luvuilla järjestettiin to-
ritansseja. Tanssittajana oli klu-
bin oma orkesteri Lions Blend, 
jonka maestro oli musiikin mo-
nitoimimies Eero Jokela. Klubi 
on tuottanut myös kaksi Kars-
tula Soi -äänitettä, toinen ka-
settina toinen CD:nä. Äänittei-

den tuotolla hankittiin kehitys-
vammaisille piano, leikkiken-
tälle valaistus, muskariin soit-
timia, nuorisotalolle pelejä. 

Ensimmäinen LC Karstulan 
tilaisuus, jossa itse olen käynyt 
oli muotinäytös uudella keskus-
kansakoululla 1963. Konsertte-
ja LC Karstula on järjestänyt lu-
kuisia.

Klubihistorian alkuaikoina 
rahaa kerättiin monenmoisilla 
veikkauksilla: Jouluaaton läm-
pötila, yhden vuorokauden au-
tomäärä Riuttasalmen sillal-
la, jäidenlähtöpäivä, täpötäy-
den veneen vetämä vesimäärä.  
Kolmen klubiveljen – kunnan-
johtaja, verojohtaja, nimismies 
– yhteispaino.

Varoja yritettiin kerätä myös 
hirvijahdilla, johon klubiveli ni-
mismies antoi kaatoluvan. Va-
sa kaatui, sen myynnistä ker-
tyi vähän yli tuhat ikivanhaa 
markkaa, eli pari euroa. Peijais-
ten tuotto oli 50 000 markkaa 
ja pääosin Alkon laskusta ker-
tyneet peijaisten kulut saman 
verran. Omilleen päästiin, mut-
ta ei tuolla aktiviteetilla paljoa 
vähävaraisten joulupaketteja li-
hotettu.

LC Karstula on järjestänyt 
kaksi kertaa Lions-liiton SM-
kisat ammunnassa, toiminut 
Lomakouheron Winterfestin 
pilkkikilpailujen tuomarina 
näyttävissä mainoshaalareis-
saan. Klubihistorian merkittä-
vimpiä ja värikkäimpiä kilpai-
luja ovat kuitenkin olleet omat 
pilkkikisat, esimerkiksi vuonna 
1980 pilkkijöitä oli peräti 85. Tä-
nä vuonna pilkkikisoja ei enää 
järjestetty, ilmoittautuneita oli 
vain kaksi. Urheilumieli ja -tai-
to eivät ole klubista silti koko-
naan kadonneet, siitä osoituk-
sena tuoreimpien keilakisojen 
tulosluettelo.

Vuoren valloittajat
Yli 40 vuotta LC Karstulan vel-
jien katseet ovat mittailleet hi-
mokkaina Pääjärven takaisen 
vuoren kupeita. Vuonna 1974 
perustettiin komitea tutkimaan 
laskettelurinteen rakentamista 
Kirkkovuorelle, kunta innostui 
asiasta ja rinnehanke esiintyi 
vuosia sekä kunnan että klubin 
esityslistoilla. Laskettelurinnet-
tä Kirkkovuorella ei ole. Mut-
ta intohimo tuon salaperäisen 

vuoren valloittamiseen ei klu-
bissa sammunut, päinvastoin se 
alkoi saada 2000-luvun alussa 
uusia ilmenemismuotoja.  

Kirkkovuoren näkötornin ja 
sen ympäristön rakentaminen 
on LC Karstulan suurin yksit-
täinen voimainponnistus. Ja sa-
massa urakassa Kirkkovuores-
ta tuli oikeasti kirkko-vuori, kun 
tornin juurelle rakentui massii-
vilohkareinen luontokirkko. Ei-
kä siinä vielä kaikki.

Kirkkovuorella on nyt myös 
Mörkömaa, joka ei vielä ole val-
mis eikä toivottavasti koskaan 
valmiiksi tulekaan, koska sen 
laajenemisessa on rajana vain 
mielikuvitus ja luovuus. Joku 
on sanonut, että Suomessa on 
satojatuhansia luovia ihmisiä – 
mutta sitten he täyttävät seit-
semän vuotta. Tämän kirjoit-
taja olisi valmis nostamaan luo-
vuuden kuihtumisen ikärajaa 
muutamalla vuodella. Syksyl-
lä 2015 Mörkömaa-alueelle ka-
pusi luokallinen noin kymmen-
vuotiaita talkoolaisia rakenta-
maan möröille asuntoja, lasten 
itse suunnittelemia. Hanslan-
kareina heillä oli joukko klubi-
veljiä. 

Kosteita klubikokouksia
Sitten muutama sana kaiken 
klubitoiminnan perusyksikös-
tä eli klubikokouksesta. Klubi on 
kokoontunut historiansa 8 en-
simmäistä ja viimeiset 17 vuot-
ta Hotelli Poikolassa, nykyises-
sä Nätti-Jussissa. Sillä välillä ko-
koustettiin 35 vuotta ravintolas-
sa, jonka nimi oli alkuun Kan-
takrouvi, sitten Harkko ja sitten 
jotain muutakin. Satunnaisesti 
kokouksia on pidetty muualla-
kin, esimerkiksi tammikuussa 
1963 Kimingillä Laukan talossa. 
Pöytäkirjassa on maininta, että 
”hiihtämällä saapuneet olivat 
käyneet heti tultuaan saunassa”. 

Samassa kokouksessa muu-
ten asetettiin komitea tutki-
maan mahdollisuutta ostaa 
tai vuokrata Pääjärven rannal-
ta uinti- ja virkistyspaikka klu-
bin jäsenille ja heidän perheil-
leen. Ostamatta on toistaisek-
si jäänyt.

Yksi merkittävä ero taannoi-
sessa ja nykyisessä klubikokous-
käytännössä on. Se on ero ko-
tiintuloajassa ja kotiintulokun-
nossa. Siihen on paljon viittauk-

sia pöytäkirjoissa ja muussa ar-
kistoaineistoissa. 

Tammikuun kuukausikoko-
us 1967, pykälä 8: ”Päätettiin, et-
tä kaikki veljet ovat säädyllises-
ti lähteneet kokouspaikalta en-
nen klo 23. Valomerkki anne-
taan 22.30, joka tarkoittaa, että 
tarjoilu on päättynyt.”

Nuorella klubilla oli paljon 
puuhaa ja se työllisti myös ak-
tiviteettikomiteaa. Jotta huol-
to varmasti pelaisi, kokoukset 
pidettiin veli apteekkarin luo-
na. Melko pian komiteaa ryh-
dyttiin kutsumaan akvaviitti-
komiteaksi.

Vielä yksi tarina tästä aihe-
piiristä. Sillä kertaa klubiko-
kous pidettiin pankinjohtajan 
luona. Veljet päättivät, että ku-
kaan ei lähde kotiin ennen kuin 
oma vaimo soittaa. Ilta- ja aa-
muyönkin aikana puhelin pi-
risi ja väki väheni. Aamun koi-
tossa jäljellä olivat isännän li-
säksi vain toinen pankinjohtaja 
Matti Kangas, Kruukkilan isän-
tä Ukko Karstu ja kauppias Yrjö 
Peltovuori. Muilla ei ollut kiiret-
tä, mutta Yrjöllä oli. Hänen piti 
laittaa lihatiski kuntoon ennen 
kaupan avaamista. Kärsivälli-
syys petti, Yrjö lähti ilman kut-
susoittoa. Lady Kaarina kertoi 
jälkeen päin, että Yrjö haukkui 
hänet pahanpäiväisesti, kun ei 
ollut soitellut ukkonsa perään. 
Näin se on, naisiin ei voi luottaa. 

Toki LC Karstulan pöytäkir-
joista löytyy ainakin yksi rait-
tiutta edistäväkin merkintä. 
Vuonna 1972 joku veli teki esi-
tyksen, että klubikokoukses-
sa ei tupakoitaisi. Tuo esitys on 
jossain vaiheessa hyväksytty. 
Myös väkevät kokousantimet 
ovat vuosikymmenien saatos-
sa kadonneet pöytäkirjoista ja 
myös pöytätavoista. 

Ilman niitäkin LC Karstulan 
veljet ja myös ladyt ovat pysty-
neet hyvin toteuttamaan sään-
töjensä toista pykälää, jonka 
mukaan klubin tarkoituksena 
on mm.: ”Luoda ja ylläpitää hy-
vää toveruutta, keskinäistä yh-
teisymmärrystä ja kiinteitä ys-
tävyyssiteitä klubin jäsenten 
samoin kuin kaikkien ihmis-
ten kesken.”

Markku Möttönen
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    pUNAINEN SULKA

Punaista Sulkaa on tehty jo 
maaliskuun lopulta alkaen, ke-
räys jatkuu vielä kesäkuun 2017 
loppuun asti.  Piirimme on toi-
minut esimerkillisesti koko ke-
räyksen ajan. Tulosta olemme 
saaneet aikaan tosi hyvin, osa 
klubeista on saavuttanut jo val-
takunnallisen laskennallisen 
tavoitteensa. Tätä kirjoittaes-
sani ei ole vielä tiedossa joulu-
kuun tulokset.  Joulukonsertteja 
on myös ollut käsittääkseni mel-
ko runsaasti, niin voimme odot-
taa hyvä tilityksiä joulukuulle. 

Klubit ovat toimineet tosi in-
novatiivisesti ja tietysti perintei-

nen tyyli on ollut vallalla.
Konsertteja ja muita yleisö-

tapahtumia on tähän mennes-
sä pidetty runsaasti ja on osal-
listuttu erilaisiin paikallisiin ta-
pahtumiin aktiivisesti.

Klubeilla joilla on vielä tavoi-
tetta jäljellä, kannattaa ottaa 
loppukiri asian tiimoilta.

Tapahtumien osalta kekse-
liäisyys yleensä palkitaan. Sa-
malla kannattaa tutkia onko 
meidän paikkakunnallamme 
hoidettu yritys-keräys siten, et-
tä samaan yritykseen ei mene 
useita kerääjiä. 

Yrityksiin kohdistuvia ak-
ryylipalloja ja tauluja on nyt 
viimeistään alettava markki-
noimaan. Tehkää omilla paik-
kakunnillanne yhteistyötä jot-
ta mahdollisimman hyvä lop-
putulos saavutetaan.

Suuren yleisön myyntitapah-
tumista kevään aikana on mie-
lestäni vielä lähes hoitamatta 
”sulka-autotarra” joita näkee 
hyvin harvoin edes leijonatilai-
suuksissa parkkipaikkojen au-
toissa. Suuri potentiaali siis ke-
vään tapahtumiin on vielä käyt-
tämättä.

Hyvää kevättä ja aktiivisia ta-
pahtumia toivottaen 

Ilkka Sainio
PDG

Piirikoordinaattori G-piiri

Hyvät G-piirin lionit!

Klubimme on ehtinyt jo keski-ikään, 
mutta toimintatarmoamme ei lannista mikään. 
Työhön ja juhlaan yhdessä käymme, 
enemmän yhdessä näymme. 
Kun klubi kymmenen vuotta täytti, 
niin Ladyt käsityötaitonsa näytti. 
Lahjana silloin oma lippu tuli, 
kyllä siinä Veljienkin sydämet suli.

Monenlaista auttamista ja palvelua riittää, 
tähän vanhukset, veteraanit, nuorison voi liittää. 
Tukea on tarjottu myös Vilppulan kunnalle, 
palvelua annettu oman seurakunnan suunnalle. 
Poppanat, ryijy, piano ja sähköurut, 
Muisto-seinävaate ja kansallispuvut, 
satoihin nousee työtuntien luvut.

Tapahtumat, kahvitukset hoituvat kyllä, 
haalarit, essut, tonttulakit yllä. 
Joulukatu on perinne ja yhteinen juttu, 
sillä on arpaa, makkaraa ja moni tuttu. 
Lasten silmät innosta hohtaa, 
kun he pukin ja muorin kodassa kohtaa. 

Ladyt ovat loistaneet teatterin lavalla. 
Rahaa on kerätty monella muullakin tavalla.
Aktiviteetit, ohjelmat ohjaavat yhteen, 
silloin voi sitoa vaikka pellolla lyhteen.
Haaste YK:n apulaipääsihteeri Helvi Sipilän 
antoi meille Ladyille erikoiskipinän viedä apua 
Ecuadorin silmäklinikkaan. 
Kaikesta tästä Vilppulan Ladyt erikoiskiitoksin 
mainitaan. Kun Botswanaan uusi laitos avattiin, 
Helmi Makkosen kautta meitä informoitiin. 

Sinne peitot ja liinavaatteet kerättiin, 
viiden järjestön kautta matkaan lähetettiin.

Kun haaste Ladyilta Ladyille kulki kautta maan, 
osoite oli Kaunialan sotasairaalaan. Eestä vapauden, 
eestä isänmaan, siellä monet elävät vielä sotamuistoissaan.
Muuttuneessa yhteiskunnassa voi auttaa vieläkin monin tavoin. 
Reipas, rehti yhteishenki ja palvelumieli aina lionismille avoin. 
Sitä viekäämme eteenpäin kaikin tavoin!
Golda Meir on sanonut:
- En osaa sanoa ovatko naiset miehiä parempia, 
mutta varmaa on, että eivät ne ainakaan huonompia ole!

Anneli Raatikainen ja  Maila Oravuo

Syksyllä 1997 Ladyt neuloivat ja keräsivät 130 paria lapasia. Myyntituotto lahjoi-
tettiin TAYS:n Lasten syöpäosastolle. Kuva LC Vilppula Ladyt arkisto.

LC Vilppula Ladyjen toimintaa vuosien varrelta
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”Ime parsakaalia”, haistatteli tyttö luok-
katoverilleen terävien veitsien viuhuessa 
ympärillä kotitalousluokassa. Tilanneku-
vaus on todellinen, mutta sensaatiohakui-
nen: oikeasti Sydän-Laukaan koulun jousta-
van perusopetuksen ryhmän kokkauskurs-
silla soitettiin suuta ja pilkottiin vihannek-
sia toverillisessa hengessä.

Jopo-luokkalaiset valmistautuivat kan-
sainväliseen ravintolapäivään harjoittele-
malla intialaisen ruoan kokkausta. Avuk-
seen oppilaat saivat LC Laukaa Saran, joka 
kustansi heille Keski-Suomen Marttojen jär-
jestämän ruoanlaitto-oppitunnin. Opetta-
jana toimi kokenut kurssinvetäjä Eeva Man-
ninen.

”Haluamme tukea hyvää toimintaa. 
Kaikki eivät ole lukijoita, vaan tekijöitä, ja 
mielekästä tekemistä pitää olla”, sanoi Jaak-
ko Laitinen Laukaa Sarasta.

Jopo-luokalla yhteisöllisyys on rautaa. Si-
tä rakennetaan myös ravintolapäivänä yh-
teisen ruoanlaiton merkeissä. Lauantaina 
3.12. nuoret perustivat intialaisen ravinto-
lan Laukaan Viertolaan, ja myyntituotoilla 
on tarkoitus tehdä luokkaretki.

Tarjolla oli porkkana-linssicurrya, naan-
leipää ja porkkanakakkua, jotka tehtiin 
marttojen reseptiikan avulla. Kaikille kok-
kailu ei ollut tuttua puuhaa, mutta lopputu-
los oli Eeva Mannisen ohjauksessa kerras-
saan maittava. Ruokapöydässä kiisteltiin 
vain siitä, pitäisikö mausteita olla enem-
män.

”Maustamista ehditte vielä säätää myö-
hemmin”, Eeva Manninen muistutti.

Pääruoan lisäksi myös jälkiruoka onnis-

tui. Porkkanakakkuja oli leipomassa muun 
muassa Konsta Valkeinen, jolle leipominen 
on tuttua puuhaa.

”Olen leiponut vaikka ja mitä, auttanut 
äitiä. Pienempänä mietin että minusta tu-
lisi kokki, mutta sitten tuli muita suunnitel-
mia. Autot ja mopot tulivat kuvioihin”, Val-
keinen kertoo.

Jopolaisten porkkana-linssicurry
2 dl punaisia linssejä
2 rkl öljyä
0,5–1 rkl voimakasta currya
1 tl juustokuminaa eli jeeraa
1–2 tl hienonnettua 
korianteria
2 isoa porkkanaa
0,5 kukkakaalia
1 sipuli
1–2 valkosipulinkynttä
0,5 kasvisliemikuutiota
5–6 dl vettä
1 rkl soijakastiketta
pari oksaa tuoretta 
korianteria

Kuori ja lohko porkkanat. Paloittele kukka-
kaali. Kuori ja pilko sipuli sekä valkosipuli.

Lämmitä curry ja juustokumina öljyssä 
pannulla, lisää sipuli ja valkosipuli. Kuul-
lota.

Lisää porkkanalohkot ja kuullota hetki. 
Lisää 4 dl vettä. Kun vesi kiehuu, lisää kas-
visliemikuutio sekä huuhdotut linssit.

Hauduta 15–20 minuuttia, kunnes lins-

sit ovat kypsiä. Lisää loppuvaiheessa kuk-
kakaalilohkot.

Lisää soijakastiketta ja tarvittaessa vet-
tä. Tarkista maku. Koristele korianterilla. 
Tarjoa täysjyväriisin tai perunoiden kanssa.

Anssi Koskinen

Lautasellinen asennetta

Jopo-luokan 
oppilaat  
harjoittelivat 
ruoanlaittoa 
ravintola-
päivää varten.

Eeva Manninen toimi kokkauskurssin 
opettajana.

Annika Eljander (vas.), Kiia Kumpukallio, Konsta Valkeinen ja Jesse Tannermäki leipoivat 
porkkanakakkuja jopo-luokan ruoanlaittokurssilla. Laukaalaisnuoret pääsivät näyttä-
mään osaamistaan myös koko kylälle pop-up-ravintolassaan Laukaassa.



Lions Club Saarijärven toimit-
tama joululehti on profiloitunut 
paikkakunnan kotiseutuleh-
deksi, jossa kerrotaan Saarijär-
ven historiasta, tapahtumista ja 
henkilöistä. Alkuaan 34-sivui-
nen lehti on kasvanut vuosien 
myötä 90-sivuiseksi värikkääk-
si julkaisuksi, jossa monet tun-
netut saarijärveläiset kuten esi-
merkiksi Harri Tapper, Ilta Ik-
kala, Eeti Hänninen, Pentti Sil-
lantaus, Erkki Hänninen, Heik-
ki Marttila, Harri Lehtinen, Ka-
ri Kotilainen ja Esa Hakkarainen 
ovat kertoneet menneistä ajois-
ta, mutta myös tästä päivästä. 
Lehden vastaava päätoimittaja 
Matti Honkimäki sekä lehden 
kokoamisen viime vuosina teh-
nyt Maire Hyvönen ovat myös 
kirjoittaneet ahkerasti lehteen.

Lehden ensimmäinen pää-
toimittaja Pentti Pohjonen vas-
tasi lehden teosta 23 vuotta. Hä-
nen tavoitteenaan oli tehdä jo-
ka jouluksi entistä parempi leh-
ti. Tätä samaa periaatetta ovat 

noudattaneet nykyiset lehden-
tekijät. 

Markku Tukia on kuulunut 
lehden toimituskuntaan alus-

ta saakka. Viime vuosina myös 
Pertti Rautianen, Harri Lehti-

Saarijärven Joulu 40 vuotta

Matti Honkimäki ja Maire Hyvönen ovat vastanneet toimituksesta eli lehden tekstien ja kuvi-
tuksen hankkimisesta. Lauri Pasanen on huolehtinut, että ilmoitukset on saatu aikanaan leh-
den taittoon ja edelleen painoon. Hän myös vastaa markkinoinnista eli patistaa klubiveljiä 
myymään ahkerasti lehtiä. Myös koululaiset ja kauppaliikkeet ovat myyneet Saarijärven Jou-
lua.

Saarijärven Joulun 40 kantta.
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LC-Pihtipudas / Emmit muisti Riina Ylälehtoa ja Miisa Pauk-
kua Rauhanjulistekilpailun johdosta. Heidän työnsä valittiin 
osllistumaan 107 G -piirin kisaan. Riina Ylälehdon työ sijoit-
tui kolmanneksi.

Molempien mielestä hienoa olisi, jos iloa ja rauhaa olisi 
kaikille ja sotia ei olisi ollenkaan. Tätä varmaan toivomme 
me vanhemmatkin.

Helka Lohtander
Rauhanjuliste-koordinaattori, LC Pihtipudas / Emmit

Nuorten 
ajatuksia rauhasta

Alla Muurasjärven koulun kuudesluokkalaisen Riina Ylä-
lehdon taidonnäyte, joka ylsi piirin tasolla kolmanneksi.

nen ja Pauno Paananen ovat ol-
leet mukana.

Ylioppilasaineita eli essei-
tä on julkaistu vuosikymme-
net. Viime vuosina Saarijär-
ven ja nyt viimeksi Pylkönmä-
en alakoululaiset ovat tehneet 
omia sivujaan lehteen. Monet 
ulkomailla asuvat paikkakun-
nan nuoret ovat kertoneet kuu-
lumisiaan. Myös ulkosaarijär-
veläisten muisteluja on ollut lä-
hes jokaisessa lehdessä.

Saarijärven Paavot on esitel-
ty ja he ovat kirjoittaneet heille 
läheisistä asioista. Jutut Vuoden 
yrittäjistä, museon näyttelyistä, 
teattereiden tarjonnasta, uusis-
ta tapahtumista, rakentamises-
ta ja vuoden kierrosta ovat tä-
män päivän tallentamista, mi-
kä on vuosien päästä jo paikal-
lishistoriaa. 

Hyvä yhteistyö Sampo-leh-
den ja Saarijärven museon kans-
sa on mahdollistanut monen ju-
tun runsaan kuvituksen. Museo 
on ehtymätön kuvien aarreait-
ta, jollaista ei ole kovin monel-
la paikkakunnalla. 

Erityisesti lehden kansiku-
vaan on paneuduttu huolella, 
onhan se paras myynnin edis-
täjä. Yli 30 taiteilijaa on anta-
nut työnsä lehden käyttöön. Toi-
mituskunta osasi ennakoida jo 
vuosia ennen kahden nuoren, 
Samuli Heimosen ja Tiina Pyyk-
kisen, työt kanteen ennen kuin 
heistä tuli valtakunnallisia vuo-
den nuoria taiteilijoita. Kansi-

kuvan tekijöistä on kirjoitettu 
myös jutut.

Avustuksia jaettu  
noin 320 000 euroa

Saarijärven Joulu painettiin 
39 kertaa paikkakunnalla, al-
kuun Ari-Painossa ja sen toi-
minnan jatkaneessa Saarijär-
ven Offsetissa. Hyvää painojäl-
keä syntyi myös Jyväskylässä, 
jossa 40. lehti painettiin.

Ilman ilmoitustuloja ei leh-
teä olisi voitu julkaista. Klubin 
nykyinen presidentti Lauri Pa-
sanen on vastannut ilmoituk-
sista klubin jäsenten kanssa jo 
vuodesta 1998 lähtien. Hän on 
tilastoinut yritykset, jotka ovat 
olleet uskollisesti mukana jokai-
sessa 40 lehdessä. He ovat tu-
keneet vähintään 2000 eurolla 
lehden tekemää kotiseututyö-
tä ja kulttuurihistorian tallen-
tamista.

Klubi on jakanut kaiken tuo-
ton 320 000 euroa, vuoden 2016 
rahanarvoon muutettuna, avus-
tuksina vanhuksille, vammai-
sille, veteraaneille, koululaisil-
le sekä erilaisiin projekteihin 40 
vuoden aikana.  

Suuri kiitos ilmoittajien li-
säksi kuuluu lehden ostajille. 
Moni lähettää lehden kauem-
pana olevilla sukulaisille ja tut-
taville. Lehden painos on vaih-
dellut 2000 kappaleen molem-
min puolin. 

Maire Hyvönen

Kirkonkylän kuudesluokkalainen Tiisa Paukku osallistui 
tällä työllä Rauhanjulistekilpailun piirin kisaan.



Haapamäen Höyryveturipuisto 
on avannut ovensa ensimmäi-
sen kerran kesään 1988, joten 
Suomen itsenäisyyden 100. vuo-
si on samalla Höyryveturipuis-
ton 30. kesä.

Höyryveturipuistohan sai al-
kunsa 1980-luvun alussa, kun 
VR-yhtymä purki silloin van-
hoja höyryvetureiden kriisiva-
rastointeja ja tarjosi mittavaa 
höyryvetureiden määrää Keu-
ruun kaupungille sillä ehdolla, 
että kaupunki rakentaa näytte-
ly-alueen, missä jälkipolvet voi-
vat käydä katsomassa ja ihaile-
massa höyryveturikauden eri-
laisia veturimalleja.

Halkotarha muuttui 
maailman suurimmaksi 
Höyryveturipuistoksi
Keuruun päättäjät ja Keuruun 
matkailuväki ottivat moninais-
ten vaiheiden jälkeen haasteen 
vastaan. Luonnollinen alue 
Höyryveturipuistolle oli välit-
tömästi Haapa-mäen aseman ja 
veturitallien yhteydessä sijaitse-
va 6 hehtaarin halkotarhan alue.    

Se oli jo kymmenet vuodet pal-
vellut höyryvetureita koivuhal-
kojen ja kivihiilen varastoaluee-
na ja lisäksi 1933 valmistunees-
ta vesitornista saivat höyryvetu-
rit vetensä.

Halkotarha-alueen muut-
taminen höyryveturipuistok-
si vaati Keuruun kaupungilta 
mittavia investointeja 1980-lu-
vun vuosina. Vesitorni, vanha 
1920-luvulla rakennettu höy-
ryveturien kuljettajien ja läm-
mittäjien majatalo sekä halko-
tarhan työnjohtajan asunto ja 

toimisto säilyivät, lähes kaik-
ki muu muuttui.Puistoalueel-
le tehtiin kunnallistekniikka ja 
runsaasti maanrakennustöitä 
sekä kiskotukset vetureille. Li-
säksi sinne nousi erilaisia ra-
kennuksia ja rakennelmia, itse 
puiston päärakennuksesta teh-
tiin  hulppea perinteistä asema-
tyyliä mukaileva rakennus, mi-
kä palkittiin silloin vuoden ra-
kennuskohteenakin. Keuruu 
käytti silloin kymmeniä mark-
ka-miljoonia matkailun inves-
tointeihin, siipirataslaiva Elias 

Lönnrot hankittiin myös samas-
sa rytäkässä viemään matkaili-
joita Keurusselän aalloille.

Palkintona mittavista inves-
toinneista tuli Höyryveturipuis-
tosta lajissaan maailman suu-
rin. Kuuden hehtaarin rauta-
tieaiheinen alue 30 massiivisen 
höyryveturin kera! Rautatieko-
konaisuutta täydentää vielä vie-
ressä oleva valtava 12-raiteinen 
Haapa-mäen ratapiha-alue sekä 
historialliset Haapamäen Vetu-
ritallit, mistä käsin nykyisin yli 
500-jäsenen yhdistykseksi kas-
vanut Haapamäen Museovetu-
riyhdistys ry. pyörittää mittavaa 
tilausliikennettä vanhalla nos-
talgisella rautatiekalustolla.

Vuodet eivät ole olleet 
veljeksiä
Avautuessaan Höyryveturi-
puisto sai runsaasti julkisuutta 
ja myös mukavasti kävijäkun-
taa. Pelkät veturit eivät kuiten-
kaan vuodesta toiseen suuria 
massoja liikutelleet ja kaupun-
gin peukalon alla toiminnan 
pyörittäminen toi hallitukses-

Haapamäen Höyryveturipuisto  – täyttä höyryä juhlavuoteen

”Karjala-lehden synnyttämä 
evakko-tapahtuma markkinoineen tasan 
100 päivää ennen Suomen 100-vuotisjuhlia 
26.8.2017 on nousemassa 
Höyryveturipuiston historian ehkä 
suurimmaksi tapahtumaksi.

Höyryveturipuistosta on kasvanut suosittu vierailukohde.

     toimintaa
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sa ja valtuustossa istuville kau-
pungin päättäjille vuosittain tu-
kun harmaita hiuksia lisää. Teh-
dyt investoinnit eivät kuoletta-
neetkaan itseään vaan päinvas-
toin. Talousarvioon piti vuosit-
tain löytyä aina vain markkoja 
lisää isoilla numeroilla. Jonkin-
laisena ratkaisuna vuosituhan-
nen lopuilla kaupunki ja Keu-
ruun Matkailu Oy ryhtyi vuok-
raamaan Höyryveturipuistoa 
ulkopuolisille yrittäjille. Vuok-
rasuhteetkaan eivät tahtoneet 
onnistua vaan päättyivät yleen-
sä ensimmäiseen vuoteen.

Tähän vuokralaisten ketjuun 
tuli allekirjoittanutkin lenkki-
nä mukaan v. 2002 kolmen vuo-
den vuokrasopimuksella. Vuok-
rasopimus muuntui kuitenkin 
kahden kesän jälkeen kauppa-
kirjaksi ja näin kolmen vuoden 
sopimuksesta on hyvää vauhtia 
tulossa ”elinkautinen”.

Kaupan myötä ja ehkä koko 
Höyryveturipuiston pelastuk-
seksi liiketoimintoja laajennet-
tiin selkeästi. Höyrypaviljonki 
tanssittaa nykyisin väkeä touko-
kuulta syyskuulle, Ukko-Pekka 
Areenalla hoituvat konsertit, te-
atterit ja erilaiset juhlatilaisuu-
det, puistoalue palvelee myös 
caravan-alueena, höyryveturi-
en kuljettajien majatalo on kun-
nostettu majoituskäyttöön jne. 

Näiden toimenpiteiden myö-
tä on saatu alkuvuosien kävijä-
määrätkin kolminkertaisiksi ja 
onnistuttu jokaisena vuonna 
raapustamaan taloudessa vii-
meisen viivan alle jonkinlainen 
plus-merkki.

Evakkotapahtuma 
26.8.2017
Vuoden 2017 kesän ohjelmisto 
tansseineen, juhlineen ja mark-
kinoineen on jo hyvässä mal-
lissa. Yksi on kuitenkin juhla-
vuotena nousemassa ylitse mui-
den. Karjala-lehden synnyttä-
mä evakko-tapahtuma mark-
kinoineen tasan 100 päivää en-
nen Suomen 100-vuotisjuhlia 
26.8.2017 on nousemassa Höy-

ryveturipuiston historian ehkä 
suurimmaksi tapahtumaksi. Jo 
vuoden 2016 lopulla oli varat-
tu esimerkiksi 700-hengen höy-
ryveturikuljetus Tampereelta 
Haapamäelle täyteen.

Tapahtuman juhlahumussa 
tulee merkittävässä roolissa ole-
maan myöskin kaksi 100-vuo-
den ikään tulevaa höyryveturia, 
Jumbo n:o 609 ja Wilson n:o 618. 
Jumbo teki kovan urotyön Suo-
men ollessa vasta vuoden vanha 
ja elettiin kovassa nälänhädäs-
sä. Täältä laitettiin viisi Jumboa 
Venäjän Omskiin saakka hake-
maan viljaa, mutta siltä reissul-
ta palasi vain tuo Jumbo 609 val-
tava viljalasti perässään. Wilson 
oli puolestaan sotien päätyttyä 
tärkeässä roolissa vieden Suo-
men ensimmäisen valtavan so-
takorvauslastin Venäjän puolel-
le vain muutamaa minuuttia en-
nen vuoden 1944 loppua, Urja-
lalainen veturinkuljettaja Onni 
Riutta sai sen venäläisten pys-
symiesten estelystä huolimat-
ta ajoissa perille ja Suomi sääs-
tyi muutamien minuuttien tur-
vin kovilta lisäsanktioilta. Ai-
koinaan oli samainen veturi hoi-
tamassa Suomen viimeisenkin 
sotakorvauslastin Venäjälle.

LC-Haapamäki mukana 
juhlavuoden 
suurtapahtumassa
Höyryveturipuistosta on tullut 
myöskin Haapamäen leijoni-
en pesäluola. Jokaisen kuukau-
den toinen tiistai LC-Haapamä-
ki kokoontuu ravintolan näytte-
lytilan kabinettiin, minkä sei-
niä LC-rekvisiitan lisäksi koris-
taa Haapamäen ja rautatiehisto-
rian näyttelyaineistoa. LC-Haa-
pamäen juhlavuoden pääaktivi-
teetti tulee olemaan Evakko-ta-
pahtuma. Suuri haaste tapahtu-
massa on usean tuhannen hen-
gen syöttäminen. Leijonat ovat 
ottaneet tämän haasteen onnis-
tuneen hoitamisen aktiviteetik-
seen leijonahengessä ”me palve-
lemme, me autamme”. Suuri osa 
juhlaväestähän on varmasti var-

sin iäkkäitä.
Juhlavuoden suurtapahtu-

man kunniaksi Haapamäen 
ja Keuruun Karjalaisyhdistyk-
set ovat yhteistuumin päättä-
neet laittaa koko kesäksi van-
han sota-ajan vaunun näyt-
tämään evakkovaunulta sekä 
myös toisen vaunun informaa-
tiovaunuksi kertomaan evakko-
tapahtumista seutukunnalla ja 
koko Suomessa. Vaunut sijoite-
taan puiston keskialueelle lähel-
le veturierikoisuuksia. Höyry-
veturipuiston alueeltahan löy-
tyy kaikkiaan 12 erilaista höy-
ryveturityyppiä, mm. 1904 teh-

ty Tampereen Satikka, mitä on 
jo pitkään kutsuttu Arvo Ylpön 
veturiksi, halkaistu Ukko-Pek-
ka, Kuurilan suuronnettomuu-
den veturi jne.

Tervetuloa 
Höyryveturipuistoon ja 
juhlavuoden tapahtumiin!

Martti Vainio
Höyryveturipuiston 

isäntä
 LC-Haapamäki

Haapamäen Höyryveturipuisto  – täyttä höyryä juhlavuoteen

Haapamäellä on tarjolla aitoa höyryveturitunnelmaa.
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Taustaa
Luhangan Kotiseutuyhdistys 
toimii Manner-Suomen pienim-
mässä 730:n asukkaan Luhangan 
kunnassa. Kotiseutuyhdistyksen 
päätehtävänä on hallita yhtä Lu-
hangan tärkeimmistä nähtävyyk-
sistä Peltolan Mäkitupalaismu-
seota.

Peltolan Mäkitupalaismuseon 
rakennukset, interiöörit sekä esi-
neistö kertovat elämästä, jota mä-
kitupalaiset viettivät 1700-luvun 
alusta aina 1900-luvun puolivä-
liin saakka. Alkuperäiselle pai-
kalle museoitu rakennuskanta yhdessä ympäröivän perinnemai-
seman kanssa on arvioitu valtakunnallisesti merkittäväksi kult-
tuuriympäristöksi.

Mäkitupalaisten ja muonamiesten asuttama alue muutettiin 
museoksi vuonna 1960 jolloin se myös siirtyi Luhangan Kotiseu-
tuyhdistyksen haltuun. Kotiseutuyhdistys on sitten vuosien var-
rella vastannut vanhojen rakennusten, runsaan esineistön ja mu-
seoalueen kunnossapidosta 

Peltolan vanhin rakennus Isotupa rakennettiin alun perin 
1700-luvulla. Isotuvan lisäksi alueella on kaksi muuta asuinra-
kennusta, useita aittoja, latoja, savusauna, talli ja navetta sekä va-
joja ja kaksi keittokotaa.

Luhangan kunnan pienuudesta johtuen Kotiseutuyhdistyksen 
resurssit ovat olleet varsin puutteelliset. Siksi yhdistys onkin koko 
olemassa olonsa ajan joutunut kamppailemaan kovasti siitä että 
museo on pystytty pitämään arvoisessaan kunnossa.

LC Luhanka on lähes koko toimintansa ajan aktiivisesti tuke-
nut Kotiseutuyhdistyksen ja Museon toimintaa.

Vuositalkoot
Museolla on tavanomaisesti pidetty kahdet isommat vuotuiset tal-
koot. Ensin keväällä siivoustalkoot, joilla alue, rakennukset ja esi-
neet on saatettu valmiiksi museon avajaisia varten ja sitten en-
nen Juhannusta heinänniitto-
talkoot, joilla museoalue on siis-
titty kesän pääsesongin kesälo-
makauden vierailijoille.

Kotiseutuyhdistyksen re-
surssit ovat riittäneet vain mu-
seon kesäaukioloon kesäkuun 
alusta elokuun puoleenväliin. 
Tällöin Museo on normaalis-
ti työllistänyt kaksi yläasteen 
opiskelijaa museo-oppaiksi.    

Suurin osa talkooväestä on 
tyypillisesti koostunut LC Lu-
hangan jäsenistöstä. Voidaan 
melkein sanoa että ilman LC 
Luhangan panosta Kotiseutu-
yhdistys ei olisi pystynyt pitä-
mään aluetta ja esineistöä näyt-
telykunnossa. 

LC Luhangan talkoopanos on näissä perustavaa laatua olevis-
sa kunnossapitotöissä ollut luokkaa 100 miestyötuntia vuodessa.

Peltolan Mäkitupalaismuseon 
kunnostusprojekti 2016–2018
Vuosien saatossa vanhojen rakennusten kunto on kuitenkin alka-
nut rapistua ja niinpä Luhangan Kotiseutuyhdistys päätti aloittaa 
museolla 3 vuotta kestävän kunnostusprojektin. Projektin rahoi-
tukseen Kotiseutuyhdistys saa tukea Euroopan Maaseudun Kehit-
tämisen Maatalousrahaston Leader  -ryhmältä. 

Saatu avustus kattaa pääosin kunnostukseen tarvittavat mate-
riaalit, mutta korjaustyöt pitää tehdä kokonaan talkootyönä. Tal-
kootöiden osuudeksi korjausprojektissa on arvioitu noin 700 mies-
työtuntia kolmen vuoden aikana.

Museon kunnostustyöt on toteutettava erityisen huolella perin-
teisiä työtapoja noudattaen ja Keski-Suomen museoviraston val-
vonnassa. Mäkitupalaisuuteen kuului rakennusten kerroksellinen 
korjaaminen, paikkaaminen ja kohentelu tarpeen mukaan. Kun-
nostuksessa korjataan vain ihan välttämättömät rakennusten osat 
ja nekin noudattaen entistä työtapaa. 

Kotiseutuyhdistyksen hallitus lähestyikin LC Luhankaa ja pyy-
si kunnostusprojektin ajaksi tukea seuraavilla alueilla:

• tukea lisävarojen (lahjoitusten) hankintaan niin että osa talkoo-
töistä voitaisiin suorittaa ammattimaisilla paikallisilla 
rakentajilla
• tukea kunnostukseen tarvittavien materiaalien hankintaan
• tukea Leader ryhmän vaatiman raportoinnin järjestämisessä,
koska oma osaaminen siihen oli puutteellista
• tukea tiedottamisessa niin että korjausprojektin aikana tavoi-
tettaisiin mahdollisimman suuri joukko ihmisiä ja siten varmis-
tettaisiin riittävä talkooväen saatavuus eri projektin vaiheissa. 
Tietysti toivottiin myös että LC Luhangan jäsenet mahdollisuuk-
sien mukaan ottaisivat osaa talkoisiin.
• tukea Museon mainostamisessa niin että Museon vuotuiset
kävijämäärät saataisiin taas nousemaan ja toiminta 
kannattavaksi
• tukea Kotiseutuyhdistyksen jäsenrekisterin teossa, uusien 
jäsenten hankinnassa ja tehokkaassa jäsenmaksujen keruussa.

LC Luhanka tukee monin tavoin Luhangan Kotiseutuyhdistystä ja 
Peltolan Mäkitupalaismuseota niiden toiminnassa

”LC Luhangan  
talkoopanos on  
näissä perustavaa 
laatua olevissa 
kunnossapitotöissä 
ollut luokkaa 
100 miestyötuntia 
vuodessa.

Luhankalaisten talkoissa aurinkokin luo tunnelmaa.
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LC Luhangan klubikokouksessa 2016 alussa tehtiinkin sitten 
yksimielinen päätös lähteä tukemaan Kotiseutuyhdistystä sen 
haluamissa toimissa ja siten varmistaa korjausprojektin jousta-
va sujuminen.

Tiedottaminen ja mainostaminen
Koska avustustyöt aloitettiin jo 2016 alkutalvella niin ensin keski-
tyttiin luomaan kunnollinen pohja Kotiseutuyhdistyksen sähköi-
seen tiedonvaihtoon ja arkistointiin luomalla kotiseutuyhdistyk-
selle oma G-mail tili ja sen avulla, kalenterit, yhteyshenkilö- ja ja-
kelulistat sekä dokumenttiarkistot. Samalla siirrettiin täysin pa-
peripohjainen yhdistyksen dokumentointi sähköiseen muotoon 
taannehtivasti aina 2000- luvun alusta alkaen.

Sitten jatkettiin tekemällä Kotiseutuyhdistykselle omat kotisi-
vut, facebook sivut ja museolle omat facebook sivut ja siten luotiin 
pohja paikalliselle tehokkaalle ilmoittelulle ja mainostamiselle.

Kun tietoa nyt pystyttiin tehokkaasti käsittelemään ja jakamaan 
selvitettiin seuraavaksi mitä Kotiseutuyhdistyksestä ja Museosta 
jo kerrottiin netissä ja olivatko kaikki tiedot ajan tasalla.

Tässä tehtävässä otettiin yhteyttä lähes 30 suomalaiseen ja kan-
sainväliseen nettitoimijaan ja ohjeistettiin heidän webmasterin-
sa museon tietojen päivittämisessä sekä sovittiin miten he jatkos-
sa parhaiten saavat päiväntasaista ja oikeaa tietoa Museon ja Ko-
tiseutuyhdistyksen toiminnasta.

Samalla luotiin kontaktit lähimpiin paikallislehtiin ja sovittiin 
heidän kanssaan korjausprojektiin ja museoon liittyvästä tiedon-
kulusta ja tiedottamisesta.

Vielä ennen kesäsesonkia päivitettiin museon mainosmateriaa-
lit suomeksi ja englanniksi ja jaettiin ne julkaistaviksi lehtiin, net-
tiin sekä paperikopioina lähialueiden ilmoitustauluille.

Museon toiminnan tukeminen 2016 kesällä
Ennen kesäsesongin alkua LC Luhanka auttoi Kotiseutuyhdis-
tystä oppaiden rekrytoinnissa ja heidän koulutuksessaan oppaan 
tehtäviin.

Kesän aikana myös syntyi muutama tilanne joissa Museolle tuli 
suurempia ulkolaisia ryhmiä. Silloin LC Luhanka pyrki parhaansa 
mukaan auttamaan Museota vierailuun liittyvässä kirjeenvaihdos-
sa ja myös oppaiden käytännön tukemisessa, koska kotiseutuyhdis-
tyksen jäsenten kielitaito ei mahdollistanut oppaiden auttamista. 

Koululaisryhmille järjestettiin erikoistapahtumia, joihin ke-
hitettiin ainutlaatuista juuri heille kohdistettua opastusta kuten 
tietokilpailuja, mikä merkittävästi kohotti heidän mielenkiinto-
aan museolla käyntiin.

Jäsenrekisterin teko ja jäsenhankinnan tukitoimet
Yhdistyksen jäsenrekisteriä ei käytännössä ollut olemassa vaan se 
perustui jäsenmaksukuittien arkistoinnin varaan eikä jäsenmak-
sujen keräämistä oltu mitenkään järjestelmällisesti organisoitu

Kotisivujen jäsenosioon perustettiin kunnollinen jäsenrekis-
teri, mikä myöhemmin mahdollistaa automatisoidun jäsenmak-
sujen keruun

Museon tiloissa, kotisivuilla ja facebook’issa kiinnitettiin eri-
koista huomiota tehokkaaseen jäsenten ja lahjoitusten hankin-
taan ja olemassa olevien jäsenten tiedottamiseen. 

Lisäksi Kotiseutuyhdistystä tuettiin monin tavoin lahjoitusten 
keruun organisoinnissa.

Mitä on saatu yhdessä aikaan ensimmäisen yhteistyövuoden 
tuloksena

Kotiseutuyhdistyksen ja Museon näkyvyys on selkeästi paran-
tunut, museolla kävijöiden määrän lasku on pysähtynyt ja päin-
vastoin kääntynyt hienoiseen nousuun

Useita vuosia jatkunut jäsenmäärän lasku on pysähtynyt ja 2016 
saatiin pitkästä aikaa uusia jäseniä

Paikallisilta yrityksiltä ja organisaatioilta kerättiin lahjoituksina 
yli 2000 euroa, millä pystytään merkittävästi helpottamaan muu-
ten ylivoimaiseksi muodostuvaa talkootyön osuutta

Korjausprojekti on edistynyt ensimmäisenä vuonna aikataulus-
sa. Paremmalla tiedotuksella on pystytty varmistamaan riittävä 
talkooväen osallistuminen eri korjaustöihin 2016 aikana.

LC Luhangan jäsenkunta on jatkanut entistäkin aktiivisempaa 
osallistumista talkootöihin myös vuosisiivousten ulkopuolella.

Kotiseutuyhdistyksen tiedot netissä ovat ajan tasalla ja vierai-
lijat voivat luottaa että museolla on riittävät resurssit opastukseen 
isojenkin vierailija ryhmien tullessa

Miten jatketaan
Kotiseutuyhdistyksen tukitoimia seurataan LC Luhangan klubi-
kokouksissa ja yhteinen päätös on jatkaa hyvin alkanutta yhteis-
työtä ainakin koko korjausprojektin ajan.

Linkkejä:
Luhangan Kotiseutuyhdistyksen koti- ja jäsensivut: 
https://luhangankotiseutuyhdistys.yhdistysavain.fi/
Kotiseutuyhdistyksen Facebook-sivut: 
https://www.facebook.com/Kotiseutuyhdistys
Museon Facebook-sivut: 
https://www.facebook.com/peltolanmakitupalaismuseo
Museon Wikipedia-sivut: 
https://fi.wikipedia.org/wiki/
Peltolan_M%C3%A4kitupalaismuseo
Retkipaikka-sivut museosta: 
http://retkipaikka.fi/vapaa/
peltolan-makitupalaismuseo-luhangalla/

LC Luhanka tukee monin tavoin Luhangan Kotiseutuyhdistystä ja 
Peltolan Mäkitupalaismuseota niiden toiminnassa

LC Luhangan sihteeri Asko Kotilainen niittotalkoissa.
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Lionstoiminnan 100-vuotisjuh-
lavuonna Suomen Lions-liiton 
64. vuosikokous järjestetään 9.–
11.6.2017 Joensuussa. Vuosiko-
kous on suomalaiselle leijonavä-
elle juhlavuoden pääjuhlapaik-
ka ja tämä Euroopan suurin 
vuotuinen lionstapahtuma tuo 
Joensuuhun noin 2000 vierasta. 

Vuosikokoukseen saadaan it-
se kansainvälisen Lions-järjes-
tön presidentti Robert E. Corlew 
puolisonsa Diannen kanssa ja 
valtiovallan tervehdystä on pyy-
detty korkeimmalta mahdolli-
selta taholta.

Tapahtumapaikkana on vuon-
na 2004 valmistunut Suomen 
suurin puurakenteinen raken-
nus Joensuun Areena, joka tar-
joaa ihanteelliset puitteet vuosi-
kokoukselle ja iltajuhlille. 

Sadatta vuottaan juhliva 
lionstoiminta ja 100-vuotias it-
senäinen Suomi näkyvät kaikis-
sa järjestelyissä, onhan kysymys 
ainutlaatuisesta juhlasta.

Vuosikokouksen teema ”Juh-
lien Joensuu – 100 Vuotta – Yh-
dessä” toteutetaan leijonaväel-
le erinomaisesti onnistuvana ja 
elämyksellisenä tapahtumako-
konaisuutena. 

Iloista palvelumieltä ja kar-
jalaista vieraanvaraisuutta tar-
joavat järjestäjinä toimivat Jo-
ensuun alueen 13 lionsklubia. 

Hyvänä taustavaikuttajana on 
koko H-piiri. 

Tapahtumakokonaisuudes-
sa perjantain ilme painottuu 
suomalaiseen lionstoimintaan 
ja Suomen 100-vuotisjuhlavuo-
teen ja lauantaina hehkutetaan 
kansainvälisen järjestömme ja 
lionstoiminnan 100-vuotistai-
valta. Juhlinta alkaa perjantai-
na jo aamupäivällä keskustan 
esiintymislavalla yleisötapah-
tumalla, joka jatkuu Punainen 
Sulan viimeisellä kampanjahui-
pentumalla. Iltapäivällä ovat 
kansallisesti merkittävän perin-
tökohteen Lions-Ruusupuiston 
avajaiset Penttilänrannassa. Jo-
ensuun kaupungin ja lionsklu-

bien yhteistyönä aikaansaadun 
puiston avaa kv. presidentti Cor-
lew. Tilaisuudessa on musiikkia 
ja mahdollisuus tutustua yli 130 
ruusulajikkeesta koostuvaan li-
ki tuhannen ruusun puistoon.

Loppuiltapäivä käynniste-
tään Joensuu Areenalla johta-
jaehdokkaiden haastatteluilla 
ja illalla ovat vuosikokouksen 
avajaiset.  Suomi 100 v. –leijona-
iltamissa lavalle nousee esiin-
tymään mm. Karjalainen Rah-
vas sekä Motora. Iltamatansseja 
tahdittaa orkesteri Timo Hack-
lin, solistina Satu Suhonen. 

Lauantaina on Areenalla varsi-
naisen vuosikokouksen vuoro ja 
väliajoilla voi tutustua lionstoi-
minnan juhlanäyttelyyn.  Puo-
lisoille on tarjolla omaa ohjel-
maa neljästä eri vaihtoehdosta. 
Illan juhlagaalaa vietetään juh-
lavin lionstunnelmin ja juhlavä-
keä tanssittaa suosittu Blue No-
tes –orkesteri solistina mm. tan-
gokuningas Erkki Räsänen.

 Sunnuntaina, aamiaisen 
jälkeen, kotimatkalaiset voivat 
suunnata vielä Karjalaisen kan-
san messuun ev.lut.kirkkoon tai 
Ortodoksiseen liturgiapalveluk-
seen ort.kirkkoon. 

Maistuva ruoka on kokous-
viihtyvyyden ja juhlatunnel-
man tärkeä osa. Joensuun vuo-

sikokouksen hyvistä ja runsais-
ta pitopöydistä löytyy aitoja raa-
ka-aineita, tarjottavissa suosi-
taan luomua ja lähiruokaa. Jo-
ensuussa ruoka maistuu ruual-
ta, koska hyvää ruokaa parem-
paa ei olekaan!

Ilmoittautuminen, ohjelmat ja 
ohjeet vuosikokoussivuilla

Vuosikokouksen kotisivuil-
la (www.lionsvuosikokous2017.
fi) löytyy paljon tietoa tapahtu-
masta, kuten ohjelmista, aika-
tauluista, osallistumispasseis-
ta ja majoituksista. 

Juhlavieraitten kannattaa 
tehdäkin majoitusvaraukset 
heti, iloinen Joensuu on suosit-
tu kesäkaupunki ja kiinnostus 
Lions 100 -juhlia kohtaan on ol-
lut jo nyt suurta.

Vuosikokoukseen ilmoittau-
tuminen ja osallistumispassin 
varaaminen tehdään myös ko-
tisivujen kautta. Järjestäjien 
harras toive on, että ohjeet il-
moittautumisesta luetaan huo-
lella, jotta kokouspaikalla ha-
lutut palvelut saadaan vierail-
le sujuvasti.

Joensuuhun on hyvät liiken-
neyhteydet ja omilla autoilla 
saapuville löytyy runsaasti pai-
koitustilaa aivan Areenan vä-
littömässä läheisyydessä. Lei-
rintäalue on kokouspaikan vie-
ressä ja keskustan hotelleista on 
Areenalle ja takaisin non-stop 
kuljetukset. 

100-vuotisjuhlia ei ole mo-
nesti tarjolla, joten tervetuloa 
juhlatunnelmaan iloiseen Itä-
Suomeen! 

Päätoimikunta 

Pääyhteistyökumppanit ovat 
Pohjois-Karjalan 
Osuuskauppa, 
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, 
Sanomalehti Karjalainen, 
PunaMusta Oy, 
Autotalo Laakkonen Oy ja 
Joensuun kaupunki.

Juhlien Joensuu kutsuu G-piirin 
leijonia vuosikokoukseen



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/
      Metso
LC Jyväskylä/
      Viitaniemi 
LC Jyväskylä/
      Äijälä
LC Jämsä
LC Jämsä/Himos
LC Jämsä/Lyylit
LC Jämsänseutu 
LC Kannonkoski 
LC Karstula 
LC Karstula/Riutta
LC Karstula/Sirkat
LC Keuruu 
LC Keuruu/
      Karhunsoutajat

LC Keuruu/
      Lapinsalmi
LC Kinnula
LC Kivijärvi
LC Konginkangas 
LC Konnevesi
LC Korpilahti 
LC Kuorevesi 
LC Laukaa 
LC Laukaa/Sara 
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
LC Äänekoski/   
      Helmi 
LC Äänekoski/
       Kotakennäs 

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

Arne Ritari -säätiö on perustet-
tu Kuvernöörineuvoston pää-
töksellä 1986. Tarkoituksena on 
tukea ja edistää Suomen lions-
klubien hyväntekeväisyyteen 
johtavia aktiviteetteja. Säätiö 
vaalii Suomen lions-toiminnan 
kummin, Arne Ritarin, elämän-
työtä maamme lionstoiminnan 
perustajana. 

Säätiö toteuttaa toimintaan-
sa jakamalla apurahoja Suo-
men Lions-liitto ry:n jäsenklu-
bien omille ja yhteisille piiri- tai 
liittotason aktiviteeteille sekä 
tukemalla muutenkin suoma-
laista lionstoimintaa. 

Varat apurahoihin ja tuke-
miseen säätiö kerää adressien 
myynnillä, ritarimaksuin, lah-
joituksin ja testamentein.

Yleistä myönnettävistä 
apurahoista
Arne Ritari-säätiö ei rahoi-
ta klubien omilla paikkakun-
nillaan tekemiä palveluaktivi-
teetteja tai lahjoituksia. Säätiö 
myöntää tarvittaessa apuraho-
ja hakemuksilla kohteisiin, jot-
ka ovat ennalta sovittujen sään-
töjen mukaisia. 

Palveluaktiviteettien tulee 
olla klubilaisten suorittamia ja 

hallinnoimia. Säätiö ei myönnä 
apurahaa esiintyjiin, tilavuok-
riin, muistomerkkeihin eikä 
lahjoituksiin. Samaan kohtee-
seen voidaan myöntää apura-
haa aikaisintaan kolmen vuo-
den kuluttua edellisestä myön-
nöstä. 

Hakemus tulee tehdä ennen 
kuin klubi ryhtyy minkäänlai-
siin aktiviteetin toteutustoi-
miin. Hakemus toimitetaan liit-
teineen piirin ARS- toimikun-
nan puheenjohtajalle.

Normaali apuraha
Apuraha myönnetään klubin 

tai klubien yhteisesti palveluak-
tiviteettina suoritettavaan koh-
teeseen ja on määrältään enin-
tään 50 prosenttia aktiviteetin 
rahallisista kustannuksista. 

Klubin/klubien omien raha-
suoritusten tulee olla vähintään 
samansuuruinen kuin myön-
nettävä apuraha. Säätiö ei avus-
ta klubilaisten suorittamaa työ-
panosta. 

Pienin myönnettävä apura-
ha on 500 euroa ja suurin 10 000 
euroa

Apuraha, jossa palvelu-
työn osuus on vähäinen

Uutena apurahaluokkana on 
apuraha, jossa klubilaisten pal-
velutyöosuus on vähäinen ja se 
perustuu suurelta osin tarvike-
hankintojen tekemiseen. Apu-
raha voi olla enintään 30 % 
klubin ja apurahan muodosta-
masta yhteissummasta. Pienin 
myönnettävä apuraha on 500 
euroa ja suurin 3000 euroa.

Apurahojen määrä
Viime kaudella Arne Ritari- 

Säätiö myönsi apurahoja yh-
teensä 122 000 euroa 39 klubil-
le. Neljä G-piirin klubia sai sää-
tiön avustusta. Tämänvuotui-
nen budjetoitu apurahamäärä 
on samaa suuruusluokkaa. 
Tiedän, että piirin klubeilla on 
monia apurahakriteerit täyttä-
viä aktiviteetteja. Kannustan 
klubeja hyödyntämään sääti-
ön myöntämän apurahan. Ol-
kaa yhteydessä ja jättäkää apu-
rahahakemuksia..

Viljo Hokkanen
ARS- toimikunnan 

puheenjohtaja
LC Jyväskylä/Lohikoski

Arne Ritari–säätiön apurahat
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Saimme olla mukana järjestämässä 
kansainvälistä nuorten Lions Leiriä 
kesällä 2016 ohjelma-, majoitus- ja 
ravintolapalveluin.

Tarvitsetko luotettavaa tilitoimisto- ja 
taloushallintokumppania?

Tarjoamme monipuolisia ja luotettavia tilitoimisto- ja 
taloushallintopalveluita sekä tietojärjestelmäkonsultointia pitkäaikaisella 
kokemuksella pk-yritysten ja yhdistysten taloushallinnosta. 

Kun tarvitset taloushallinnon moniosaajaa, ota yhteyttä. Voit valita 
perinteisen tai sähköisen taloushallinnon välillä. Rakennetaan yhdessä 
palvelukokonaisuus juuri Sinun tarpeidesi mukaan!

TSR Talouspalvelut Oy JTR Talouspalvelut
Taru Rytkönen Jari Rytkönen
Gsm 0400 842 296 Gsm 045 353 4933
taru.rytkonen@tsrtalouspalvelut.fi    jari.rytkonen@jtrtalouspalvelut.fi
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