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F-PIIRI 
 Näkymättömästä merkitykselliseksi 
DG Annukka Laurila 

ove Jansson, muumien äiti, on kirjoittanut viisaan tarinan Ninnistä, joka 

muuttui näkymättömäksi, koska hänelle oltiin ilkeitä. Päästyään 

Muumilaaksoon häntä kohdeltiin hyväksyen, lempeästi ja suuttumatta. 

Vähitellen Ninni muuttuu näkyväksi ja saa äänensä takaisin. Tarinan lopussa Ninni 

uskaltaa näyttää tunteensa ja tulee kokonaan näkyväksi. 

Meistä jokainen tuntee joskus - ja useat jatkuvasti - olevansa näkymättömiä. Tarinan 

lukenut tamperelainen  9. luokka innostui keskustelemaan Ninnin kohtalosta ja keräsi 

meille aikuisille viisaita ohjeita, miten  kohdata lapsia ja toisiamme ilkeilemättä ja 

lempeästi. Koululaiset puhuvat ajasta ja huomiosta – ei rahasta. 

• Älä ole kylmä. Jos oma lapsuus on ollut sellainen, ettei osaa lempeyttä, hae 

apua. 

• Luo turvaa. Lapsi syyttää yleensä itseään, jos kotona puhutaan jatkuvasti 

vihaisesti. Lapselle voi hyvin sanoa, että töissä oli hankalaa, tämä ei johdu 

sinusta ollenkaan. 

• Anna lapsen olla oma itsensä. Voi hyvin olla, että hän ei halua samaa, mitä sinä pienenä. 

• Puhu myös vaikeista asioista – kuolemastakin. Kaikkia aikuisten vaikeita asioita ei kannata kertoa, niitä on 

raskasta tietää. Lapsi ei ymmärrä niitä eikä osaa tehdä niille mitään. 

• Vietä lapsen kanssa aikaa ja anna huomiota. Älä ole tietokoneella ja puhelimella koko iltaa. Joskus nuori 

voi tehdä ihan tyhmääkin, jotta hänet huomattaisiin. 

• Ole kärsivällinen ja kuuntele. Ota lapsi tosissaan, jos hän kertoo päivästään. 

• Anna lapsen kasvaa rauhassa. Kehu ja rohkaise. Älä satuta! 

• Lapset eivät voi itseään kasvattaa. 

Organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa kertoo ihmisen yhä kasvavasta kaipuusta tuntea itsensä merkitykselliseksi. 

Perinteiset arvot ovat menettäneet merkitystä länsimaissa. Koti, uskonto, isänmaa-ajattelun sijaan 

merkityksellisyys täytyy löytää itse. Ilman arvoja ja merkityksellisiä tavoitteita ihminen – ja sen mukana koko 

yhteiskunta - on sekä juureton että suunnaton. Ihminen hakee aina uusia tavoitteita ja tarvitsee merkityksellisiä 

ankkureita elämälleen ja työlleen. Merkityksellisyys on tulevaisuuden menestystekijä ja se yhdistyy vahvasti 

inhimillisyyteen.  Sahimaa ei usko, että teknologia ja digitalisaatio tekisivät ihmisestä hyödyttömän. Koneet eivät 

mieti merkityksiä. Meidän pitää kohdistaa omat resurssimme asioihin, joita vain ihminen voi tehdä. Vastavetona 

voikin seurata inhimillisyyden ja merkityksellisyyden vallankumous. (HS31.3.2019) 

Työelämässä kokonaisuuden näkemisen ohella ei työntekijällä useinkaan ole suhdetta työnsä lopputulemaan. 

Mutta me maailman 1,4 miljoonaa lionia yli 200 maassa olemme merkityksellisiä. Me tarjoamme vertaansa vailla 

olevia palveluita ihmisille, joilta puuttuu puhdasta vettä, ruokaa, lääkkeitä ja terveydenhuoltoa sekä kouluja. 

Rakennamme sairaaloita, kouluja ja vesipisteitä. Tarjoamme katastrofiapua, leikkauksia ja sairaalahoitoa, 

apurahoja yliopisto-opintoihin ja nuorisopalveluita. Järjestömme yli 800 miljoonan euron vuosittainen 

avustussumma mahdollistaa miljoonia tapoja tehdä hyvää. Ja ne ovat näkyviä ja merkityksellisiä sekä tekijälleen 

että vastaanottajalle. 

Kauteni piirikuvernöörinä alkaa olla loppusuoralla.  

Olen kokenut itseni näkyväksi ja kauteni merkitykselliseksi. Olen saanut olla mukana tärkeissä hankkeissa ja 

tavata upeita ihmisiä. Vuosia sitten murtunut ja suoraksi jäänyt oikea käteni on satojen kädenpuristuksien 

jälkeenkin ihan voimissaan. Ja ne lämpimät katseet, niitä en unohda koskaan. 

 

Kiitos teille kaikille yhteistyöstä ja voimahalaus jokaiselle! Kiitos ajastanne palvelulle! 

Lionsjuna kulkee heinäkuussa uusien kuljettajien voimin kohti alati muuttuvia haasteita.   

T 
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 Viestintä 
DG Annukka Laurila 

eneekö viestisi perille – ymmärretäänkö viestisi – ymmärretäänkö viestisi väärin?    

”Tapaus Titanic 

  
 Uljas valtameren jättiläinen, englantilainen maailman suurin matkustaja-alus Titanic kulkee  neitsytmatkallaan yli Atlantin 

kohden New Yorkia. Titanic on suunniteltu tekniikan viimeisimmän kehityksen mukaisesti ja sen pitäisi olla uppoamaton. 

  

 On ilta 14.4.1912 ja laivalla juhlitaan, kuten koko matkan muutenkin on tapahtunut. Samanaikaisesti kulkee toinenkin alus, 

Caledonia , samaa kurssia jonkin matkaa Titanicin edellä. Yhtäkkiä Caledonialta tehdään kohtalokas havainto, ajojäätä edessä. 

Komentosillalta annetaan pikainen sanoma konehuoneeseen ja potkurit alkavat pyöriä toiseen suuntaan. Kapteeni tietää Titanicin 

tulevan perässä ja käskee sähköttäjän ilmoitta asiasta Titanicille. Yhteentörmäys vältetään ja Caledonia jatkaa varovaisesti kulkuaan. 

  

 Radiosanoma lähtee Caledonialta ja saapuu onnellisesti Titanicin radiohyttiin. Mutta samanaikaisesti saapuu loistoalukselle 

tukuttain muitakin tärkeitä radiosanomia tärkeille miehille ja Caledonian sanoma jäävuoresta hautautuu sähköttäjän pöydälle muiden 

radiosanomien alle. Sanoma ei mene perille Titanicin kapteenille. 

  

 Mitä sitten seurasi, on historiaa: Titanic törmäsi jäävuoreen. Kun yhteentörmäys oli tapahtunut, Titanicin kapteeni määräsi 

sähköttäjänsä kutsumaan Caledoniaa avuksi, sillä alus oli niin lähellä, että valot saattoi heikosti erottaa. Sähköttäjä kutsui Caledoniaa, 

mutta mitään ei tapahtunut. Caledonian ainoa sähköttäjä oli mennyt nukkumaan. Perämies kulki radiohytin ohi ja kuuli merkit. Hän otti 

kuulokkeet korvilleen, kuunteli hetken, puisti päätään ja lähti pois; hän ei ymmärtänyt sanomaa. 

  

 Kun radioyhteyttä Caledoniaan ei saatu, kapteeni käski ampua hätäraketit. Punaisia raketteja ei kuitenkaan löytynyt ja niin 

ammuttiin valkoisia ilotulitusraketteja. Caledoniasta nähtiin raketit  ja hymyiltiin ymmärtäväisesti, taas siellä juhlittiin ja ammuttiin jopa 

ilotulitusraketteja. Sanoma ymmärrettiin väärin. Caledonia höyrysi pois ja Titanicin mukana vaipui Atlantin aaltoihin 1635 matkustajaa. 

  

 Tällaisia tapauksia sattuu pienemmässä mittakaavassa joka päivä ja kaikkialla. Me lähetämme sanomia kanssaihmisillemme 

puhumalla heidän kanssaan tai kirjoittamalla heille. Mutta sanomat eivät saavu aina perille tai niitä ei ymmärretä tai ne ymmärretään 

väärin.” 

          Osmo A. Wiio ”Ymmärretäänkö sanomasi” 
 
Olen nyt tehnyt varmaan noin 60 klubivierailua. Yhä useammin olen kuullut toteamuksen  ”Emme ole saaneet 

asiasta mitään tietoa”. Nykyisessä tietotulvassa on yhä vaikeampaa löytää oleellisia asioita, jotka koskettavat juuri 

minua. Tai tiedot vain ohitetaan.  
 
Kansainvälinen päämajamme tiedottaa meileillä ja webbisivuillaan, liittomme Suomessa tiedottaa meileillä ja 

nettisivuillaan, Lion-lehti tiedottaa, DG tiedottaa, DG-tiimi klubivierailuillaan tiedottaa... Tuota rimpsua voisi 

jatkaa loputtomiin. On nettisivuja, alavalikoita, viestiketjuja, facebookia, instaa, whatsappia, valoja ja vilinää... 

Sama järjestö tiedottaa asioistaan tuskastuttavan monikanavaisesti.  
 
Oleellista tietoa on mahdotonta löytää yhdestä paikasta yksinkertaisella tavalla eksymättä nettisivuviidakkoon. Ja 

yhä useammin kuulee toteamuksen ”Emme ole saaneet asiasta mitään tietoa”. Tieto-taidon taso järjestömme 

asioista laskee huolestuttavasti. Klubitasolla tehdään upeata ja vaikuttavaa työtä kotiseudun hyvinvoinnin 

parantamiseksi, vaikka valtakunnan ja maailman vaatimuksista ei aina paljoa tiedetä. Tämä on asian loistokas 

puoli! 
 
Ihmisellä on tapana sulkea silmänsä ja korvansa suojellakseen itseään yhä vuolaammaksi paisuvan hajanaisen ja 

pirstaleisen viestinnän keskellä. Joillekin yksi meili päivässä on liikaa, jotkut käsittelevät arkirutiininaan muiden 

töiden lomassa kymmeniä meilejä ja puhelinsoittoja päivässä. Kukin kykyjensä ja kantokykynsä mukaan. 

Erityisopettajana toivoisin kansainväliseltä järjestöltä ja myös omalta liitoltamme selkeätä ja yksinkertaista 

opetussuunnitelmaa perustason asioista. Perusvaade on, miten selviän lions-toiminnan arkirutiineista. Kun perustus 

on kunnossa, kestää kyllä henkisen yläpilvenkin ja hengennostatuksen. Tärkeintä on kuitenkin palvelutyö, ei 

”paperinpyöritys”. 

Tiedottamisen on oltava keskitettyä ja selvää. Lions-työ on vapaaehtoistoimintaa, jota teemme omaksi iloksemme 

työmme, perheemme ja muiden vaateidemme keskellä. Asioista selville pääseminen ei saa olla turhauttavaa, 

suututtavaa ja liikaa aikaa vievää. 

  

M 
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Tärkeä tiedote nro 1 

*Klubin nimellä lähetetyt meilit saapuvat aina klubin presidentille, sihteerille ja rahurille. Osoitteeksi esim: 

seinajoki.aalto@lions.fi tai kauhajoki@lions.fi.  

*Samalla tavalla jokainen meistä saavuttaa minkä tahansa klubin Suomessa. 

 

Tärkeä tiedote nro 2 

*Lions-toiminta tapahtuu paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.  

*Piirikuvernööri kerää aina tiedotteeseensa tärkeimmät ajankohtaiset asiat  piirin, liiton ja kansainvälisen järjestön 

asioista. Tämä tiedote lähetetään edellä mainitulla tavalla klubin osoitteilla. 

*Toivon, että klubisihteeri lähettää tiedotteen kullekin klubin jäsenelle, jotta heillä olisi mahdollisuus tietää, missä 

näillä kolmella tasolla mennään. 

 

Tärkeä tiedote nro 3 

 

Kiitos teille ihmiset ihanista vierailuista ja ystävällisestä vastaanotosta, halauksista ja eleettömyydessään 
sydäntä kouraisevista kädenojennuksista. 

Kaikki tuo antaa voimaa jatkaa. 
Pidetään toisistamme huolta. 

Kiitos kuluneesta puolesta vuodesta ja puhtia alkavalle kevätkaudelle toivottaa 
 

Piirikuvernööri Annukka Laurila  ja puoliso Lauri 
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 Hei kaikki leijonat, puolisot ja leot 
DG Annukka Laurila 

pea kesä ja kaunis ja lämmin syksy ovat ohi. Lions-toiminta on pyörähtänyt käyntiin täydellä vauhdilla. 

Kolmasosa toimivuodesta on jo ohi. Yli 1,4 miljoonaa ihmistä ympäri maailman tekevät tuhansilla tavoilla 

hyvää. 

 

Joka-aamuinen pyhä kahvihetki kahta aitoa paperilehteä rapistellessani venyy pitemmäksi ja pitemmäksi ja panee 

miettimään. Globaalin someähkyn, informaation ja disinformaation postfaktuaalisen tietotsunamin pyörteissä 

mieleeni palautuvat entisen opettajani, jo edesmenneen viestintäprofessori Osmo A. Wiion laatimat ”Wiion Lait”. 

Kirjoitan ne tähän suoraan. En muista, mistä ne olen kopioinut, mutta täyttä rautaa ne ovat yhä edelleen.  

 

WIION LAIT 

1. laki  

Viestintä yleensä epäonnistuu paitsi sattumalta. 

1.1. Jos viestintä voi epäonnistua, niin se epäonnistuu. 

1.2. Jos viestintä ei voi epäonnistua, niin se kuitenkin tavallisimmin epäonnistuu. 

1.3. Jos viestintä näyttää onnistuvan toivotulla tavalla, niin kyseessä on väärinkäsitys.  

1.4. Jos olet itse sanomaasi tyytyväinen, niin viestintä varmasti epäonnistuu. 

2. laki  

Jos sanoma voidaan tulkita eri tavoin, niin se tulkitaan tavalla, josta on eniten vahinkoa. 

3. laki  

On olemassa aina joku, joka tietää sinua itseäsi paremmin, mitä olet sanomallasi tarkoittanut. 

4. laki 

Mitä enemmän viestitään, sitä huonommin viestintä onnistuu. 

4.1. Mitä enemmän viestitään, sitä nopeammin väärinkäsitykset lisääntyvät. 

5. laki 

Joukkoviestinnässä ei ole tärkeätä se, miten asiat ovat, vaan miten asiat näyttävät olevan 

6. laki 

Uutisen tärkeys on kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön. 

7. laki 

Mitä tärkeämmästä tilanteesta on kysymys, sitä todennäköisemmin unohdat olennaisen asian, jonka muistit hetki 

sitten.  

8. laki 

Koulutuksen taso on kääntäen verrannollinen koulutettavien lukumäärään. 

9. laki 

Todennäköisin vaihtoehto ei koskaan toteudu suomalaisessa politiikassa. 

9.1. Järkevin ratkaisu ei koskaan toteudu suomalaisessa talouspolitiikassa. 

 

Voin sanoa, että pyrkimys viestinnässä selkeyteen ja yksiselitteisyyteen törmää  jatkuvasti samaan  pyhään 

kolminaisuuteen: viesti ei saavuta vastaanottajaa, sitä ei ymmärretä tai se ymmärretään väärin. 

 

Mitä tästä opimme?  

Ei varmaan mitään, mutta pidetään sateenvarjoista ja hatuista kiinni. Syysliukkat alkavat ja hirvet säntäilevät. 

Hymyillään vastaantulijoille ja oudoille hulluuden pelosta huolimatta. Muistetaan jatkossakin Kolmen Koon 

ohjelma: Kehu, Kiitä ja Kannusta. Ja elämä on ihanaa. 

 

Voimahalaus kaikille 

DG Annukka  

U 
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 DG- ja VDG ehdokkaat 2018-2019 
 
Piirikuvernööriehdokas/ distriktsguvernörskandidat  2019-2020 

 

Lion Thorolf Westerlund. Puoliso Inger. Syntynyt 13.02.1948. 

Eläkkeellä/Yrityspalvelu.  Kielitaito: Suomi, ruotsi, englanti (hieman). Lions-toiminta: 

LC Närpiö, liittynyt 2004, presidentti 2010-2011, rahastonhoitaja, tailtwister, 

Toimikunnat: Lions auta,webbmaster,ym. Piirin ja liiton toiminta: lohkon 

puheenjohtaja 2015-2016, alueen puheenjohtaja 2014-2015,  

Lion Thorolf Westerlund. Lady Inger. Född  13.02.1948. Pensionär/Företagstjänt. 

Språk: Svenska finska,  engelska (lite). Lions aktiv: LC Närpes, anslöt sig 2004, 2010-

2011 president, kassör, tail twister, kommittéer: Lions hjälper, webbmaster, etc. 

Distriktet och unionen uppgifter: zonordförande i 2015-2016, regionordförande  2014-

2015. II vicedistriktsguvernör 2017-2018. I vicedistriktsguvernör 2018-2019. 

 

 

I varapiirikuvernööriehdokas/ I vicedistriktsguvernörskandidat  2019-2020 

 

Lion Raimo Sillanpää. Puoliso Annele. Technology Project Manager. LC Vaasa/Meri 

on ollut kotiklubini vuodesta 2003 lähtien. Tänä aikana olen ollut klubissa sihteerinä, 

presidenttinä, silakka-, siikamarkkinoiden projektipäällikkönä ja webmasterina. 

Toimitin myös LC Vaasa/Meri -klubin 30-vuotishistoriikin. Silakka- ja 

siikamarkkinoiden mainokset olen hoitanut painettavaksi usean vuoden ajan.              

F-piiritasolla on menossa kahdeksas kausi viestinnässä. Viestintään on koko ajan 

kuulunut F-piirin nettisivut. Toimitan kuudetta kautta digitaalista Leijonasanomat/ 

Lejon Nytt -lehteä. MyLCI Admin- eli pääkäyttäjänä olen nyt neljättä kautta. Olen 

toiminut F-piirin piirisihteerinä kaudella 2014-2015. II varapiirikuvernööri kaudella 

2018-2019. 

 

 

 

II varapiirikuvernööriehdokas/ II vicedistriktsguvernörskandidat  2019-2020 

 

Tapio Seppä-Lassila. Syntynyt 5.8.1966 Vimpeli. Ammatti: yrityskehityspäällikkö, Into 

Seinäjoki Oy. Koulutus: kauppatieteiden maisteri ja filosofian maisteri. Kielitaito 

suomi, ruotsi, englanti. 

 

Perhe: Vaimo, Heli Karhumäki, 3 poikaa. Klubi LC Lapua. Lion vuodesta 2005 alkaen. 

Klubisihteeri 2008 – 2009, presidentti 2017 – 2018, F-piirin internet-vastaava         

2009 – 2011. Piirisihteeri 2011 – 2012. Piirin koulutusjohtaja, GLT 2014 – 2017. 

Suomen Lions liiton koulutustoimen johtoryhmä 2014 – 2017.  

Suomen Lions liiton Muutosjohtajavalmentaja koulutus 2014 

RLLI - Regional Lions Leadership Institute – osallistuja 2015 

RLLI - Regional Lions Leadership Institute – kouluttaja 2017 

SLL I-ruusukkeen ansiomerkki. Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto. Piirisihteerin 

ansiomerkki. Toimikunnan puheenjohtajan ansiomerkki, 3 kpl 

100 % presidentin ansiomerkki. 
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 F-piirin toiminta kaudella 2017-2018  
IPDG Jaakko Passinen 

iirin teema: Turvaa tulevaisuus - ole aktiivinen leijona Trygga framtiden - var en aktiv lion. 

Piirihallitukseen kuuluivat piirikuvernööri, edellinen piirikuvernööri ja 1. ja 2.varapiirikuvernööri, 

piirisihteeri, rahastonhoitaja, alueiden puheenjohtajat sekä lohkojen puheenjohtajat. Hallituksen 

puhevaltaisina asiantuntijajäseninä ovat toimineet toimikuntien puheenjohtajat. Piirihallitus kokoontui viisi kertaa. 

Piirin vuosikokous pidettiin Seinäjoella 21.4.2018. Kunnioitimme vuosikokouksessa viidentoista poisnukkuneen 

leijonan muistoa.  
 
Toimikunnat  
 
GMT Veijo Hannonen.  Laskevaa jäsenkehitystä, mutta saamme koko ajan uusia jäseniä. GLT Juha Lahtinen. 

Lohkojen- ja alueiden puheenjohtajien koulutus, varapresidenttikoulutukset, uusien jäsenten koulutus, 

viestintäkoulutus. GST Timo Sysilampi. Viisi uutta Melvin Jones jäsentä. GST-koordinaattorin apu ja tuki alueiden, 

lohkojen ja klubien palvelujohtajille varmistaen, että piirin ja klubien ainutlaatuisiin tarpeisiin vastattiin.  Viestintä 

Raimo Sillanpää. Kotisivujen päivitys ja 60-sivuinen Leijonasanomat. Kummilapsi ja Sri Lanka Hermanni Sippola. 

F-piirissä on 24 Sri Lanka Ystävät -seuran jäsentä. Klubijäseniä ovat LC Kauhava/Ilmatar, LC Lapua/Simpsiö ja LC 

Vaasa/Meri. Nuorisovaihtojohtaja Matti Kärnä. Nuorisovaihdon kohdemaat: Brasilia, Kanada, USA Arizona, 

Australia, Bulgaria, Italia, Itävalta, Saksa, Hollanti, Sveitsi, Belgia. Kansainvälinen nuorisoleiri järjestettiin 

Kuortaneella 12.8. -20.8.2017. Nuorisoleirijohtaja Erkki Honkala. Leirin aikana tehtiin retket 

maailmanperintökohteeseen Raippaluodossa, Ahtärin eläinpuistoon,  Kuortaneen Urheiluopistoon ja PowerParkiin.  

Leirikoordinaattori Ulla-Maija Paloniemi. Leirillämme oli 27 nuorta eri puolilta Eurooppaa ja Japanista.  Lions Quest 

Marika Haapanen. Lions Quest- Elämisen taitoja kaksipäiväinen peruskoulutus toteutui, Punainen Sulka ja Lions 

Quest yhteistyöhankkeeseen ”Yläkoulu ja Unelmat” osallistuvat koulut on valittu. Palvelu ja varainhankinta Birgitta 

Rajala. F-Piirissä myytiin 1350 arpaa. Leo-toimintajohtaja Jussi Paarvala. Vaasassa on vireästi toimiva Leo-klubi. 

Seinäjoella järjestettiin valtakunnalliset Leo-koulutuspäivät 15-17.9.2017 ja Vaasan Leo-klubin Charter-juhla. Lions-

toiminta 100 vuotta Kaarlo Katajisto. Juhlinnan vuosina klubeihimme otettiin yhteensä 263 uutta jäsentä ja 

perustettiin 3 uutta klubia. 100 v. aktiviteetit palvelivat yhteensä 62016 ihmistä alueellamme. Ykköstason 

perintöprojekteja oli alueellamme 16, tason kaksi 7 ja tason kolme 5. ARS-asiamies Risto Uitto.  Heinäkuussa 2017 

Perustettiin ARS-toimikunta.  Piirimme myi 30.6.2018 mennessä 960 adressia. Uusia Lionsritareita oli kauden 

tavoitteena F –piirillä 7 kpl ja yksi pro ritari. Melvin Jones/Arne Ritari –Gaala järjestettiin Nurmossa 24.3.2018. Juhla 

oli samalla LCIF 50 v-juhla. Ritareita lyötiin 16 ja yksi Pro Ritari. Punainen sulka Matti-Pekka Mäkelä. Piirimme oli 

Suomen paras. LC Ylihärmä ja LC Ylistaro palkittiin kampanjan päätöstilaisuudessa. 
 
       Myönnetyt ansiomerkit kaudella  2017-2018 

 

Nuorisovaihdon kansainvälinen Top 10 palkinto: 

YCEC Matti Kärnä LC Ylistaro.  

 

Pohjanmaan Leijona: Raimo Moisio LC 

Peräseinäjoki 

 

Rauhanjulistekilpailun voitti Anni Kallio LC 

Isokyrö. Annin lausunto rauhasta: ”Rauha on hankala 

saavuttaa, mutta kyllä se joskus saavutetaan”. 
 
Toimintakilpailun voitti LC Isokyrö. 

Jäsenhankintakilpailun voitti LC Kauhava/Ilmatar. 
 
Piirikuvernööri allekirjoitti Itämerihaasteen asiakirjan kuvernöörineuvoston kokouksessa 2.3.2018. 
 
F-piirin puolesta mitä sydämellisimmät kiitokset kaikille klubeille ja niiden jäsenille, alueiden ja lohkojen 

puheenjohtajille sekä piirihallituksen ja toimikuntien jäsenille. Kiitos myös puolisoille, jotka olette olleet omalta 

osaltanne tukemassa työtämme. Toivotan teille kaikille upeille leijonille ja puolisoillenne menestystä tässä 

tärkeässä työssä.  

  

P 
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 Arne Ritari -seremoniaviitta piirille 
Timo Sysilampi 

evätauringon säteet paistoivat Helena ja Esko Töylin kodin olohuoneen ikkunasta kun 107-F piirin 

puolesta IPDG Jaakko Passinen vastaanotti PCC Esko Töyliltä seremoniaviitan ja polvistumistyynyn.  

Niitä käytetään Arne Ritari -killan jäsenyyden vahvistavan lions-ritariksi lyömisen yhteydessä.  

 

Seremoniassa käytettävän miekan hän jätti vielä itselleen koska siihen liittyy niin paljon henkilökohtaisia muistoja. 

Viittaa on käytetty ensimmäisen kerran vuonna 2006 kun Seinäjoella edellisen kerran oli Suomen Lions-liiton 

vuosikokous. Silloin paljastettiin myös Ritarikivi Seinäjoen Törnävällä, Arne Ritarin synnyinkaupungissa. Sen 

Esko Töyli oli löytänyt Seinäjoen Jouppilanvuoren maastosta ja hän kertoi sen suorastaan puhuttelevan häntä. 

Tällä Ritarikivellä Arne Ritari -killan jäsenyyden sai 15 uutta lions-ritaria PCC Esko Töylin toimiessa 

seremoniamestarina. Hän oli pyytänyt kaikkia ritariksi nimitettyjä myös tuomaan paikalle nyrkinkokoisen kiven, 

jotka sitten jäivät kivelle muistuttamaan tästä unohtumattomasta tapahtumasta. 

 

Seremoniaviitan on suunnitellut ja valmistanut Esko Töylin tytär Susanna Töyli. Hän on tekstiilitöihin erikoistunut 

luokanopettaja Ilmajoella. Lionsväreihin violettiin ja kultaan sekä Arne Ritari Säätiön tunnukseen perustuva 

villakankainen viitta on ensimmäinen tähän tarkoitukseen hänen suunnittelemansa asu. Hän on valmistanut myös 

Tiernapoikien asuja sekä naisten iltapukuja.  

 

Seremoniassa käytettävien viitan ja tyynyn muodostama kokonaisuus täydentyi polvistumisjakkaralla, jonka on 

luovuttanut PDG Timo Sysilammen puoliso Pirkko äidiltään perimistään huonekaluista. 

 

  

K 

PCC Esko Töyli ritariksilyötiasussaan Kauhavalla 

12.3.2016. Lions-ritarin arvon saa Risto Soini LC 

Vaasa/Meri. Kuva Markku Mäenpää LC Kauhava/Helahoito 

Tällä kädenpuristuksella 

vahvistettiin luovutus. Luovuttajana 

PCC Esko Töyli ja vastaanottajana 

107-F piirin puolesta IPDG Jaakko 

Passinen LC Nurmo/Lakeus. Kuva 

Timo Sysilampi LC 

Seinäjoki/Törnävä 

Arne Ritari -säätiön tunnusmerkki 

viitan selkämyksessä. Kuva Timo 

Sysilampi LC Seinäjoki/Törnävä 
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 Leijonagaala Vaasassa 23.3.2019 
Raimo Sillanpää, kuvat Juha Lesonen 

erinteinen F-piirin gaalailta järjestettiin tällä kerralla Vaasan keskustassa, yhdessä Vaasan vanhimmista ja 

tunnetuimmista ravintoloista, Centralissa. Gaalatoimikunta oli tehnyt perusteellista työtä valmistelemalla 

ohjelman seremonioineen, musiikkeineen ja juhlapuhujineen. Huumoria ja laulutaidetta unohtamatta. 

 

Jo ennen juhlan alkua, oli suuri joukko leijonia saapunut Centralin aulaan. Vilkas puheensorina ja lämmin 

tunnelma alustivat tulevaa juhlaa. Pöytiin ohjauksen jälkeen illan juontaja Heikki Loukola kuulutti liput 

saapuviksi. Lippujen saapumisen jälkeen LC Vaasa/Meri -klubin presidentti Hannu Rinta toivotti juhlavieraat 

tervetulleiksi, esittelemällä Vaasaa ja LC Vaasa/Meri -klubia. Lopuksi kohotettiin malja ”Lions-aatteelle ja Arne 

Ritarin ja Melvin Jonesin arvokkaalle perinnölle, jota olemme velvollisia vaalimaan”. Saaristolaismenuun 

perustunut buffet-päivällinen oli katettu perinteiseen tapaan. Ruoka tuntui maistuvan, eikä turhia jonoja 

muodostunut. Ruokailun jälkeen kajahti komeasti Leijonahenki. Korvia huumaavan vinkunan saattelemana 

piirikuvernööri Annukka Laurila lausui avaussanat. Puhe kokonaisuudessaan on seuraavalla sivulla.  

 

”Elinkautisvanki” Antti Hiipakka saapui yllättäen paikalle. Antti Hiipakka tiesi mistä puhui, koska hän oli ollut 

linnassa 40 vuotta. Yleisö repesi aika ajoin hykerryttävään nauruun. Ilpo Karisen salonkiyhtye esitti kauniisti 

”Hymnin rakkaudelle”. Lisäksi saimme kuulla PDG-duon, Heikki Loukola ja Jarmo Hietalan koskettavan 

lauluesityksen ”Verkkaan kuin illan sammuvi rusko”.  

 

Suomen Lions-liiton varapuheenjohtaja Aarne Kivioja piti uskottavan puheen. Hän aloitti luottamuksen 

merkityksestä Lions-toiminnassa. Jääkärien tulo Vaasaan ja Eduskunnan toiminta Kauhajoella tulivat puheessa 

esille. Varapuheenjohtaja korosti olevansa tulevalla kaudella koko maan ja kaikkien leijonien puheenjohtaja. 

Aarne Kivioja tähdensi arvostustaan ritareita ja Melvin Jones -jäseniä kohtaan. Hän kertoi myös Lions-järjestön 

avustustoiminnasta maailmalla ja Suomessa. Suomen avustuskohteista esimerkkinä oli Lapuan patruunatehtaan 

räjähdys 1976. Tuoreena avustuskohteena maailmalla on Itä-Afrikan Mosambikin Idai-myrskyn vaikutukset, 

joiden lieventämiseen Lions-järjestö on jo osallistunut. Varapuheenjohtajan mottona ovat: perehdy ja ajattele 

positiivisesti. ”Kiitos ajastasi palvelulle.” 

 

Ritariksi lyöjänä oli Risto Uitto ja avustajana VCC Aarne Kivioja. Ritareiksi lyötiin Ilkka Kahilakoski LC 

Vaasa/Meri, Jorma Lahtinen LC Nurmo/Lakeus, Jarmo Lamminmäki LC Nurmo/Lakeus ja Jaakko Ranta 

Nurmo/Lakeus. DG Annukka Laurila oli lyöty ritariksi helmikuussa. Melvin Jones -jäseniksi nimitettiin Taija 

Hakola LC Kauhajoki/Katrilli, Eija Mäki-Filppula LC Kauhajoki/Katrilli ja Thorolf Westerlund LC Närpes. 

Kukitusten ja valokuvausten jälkeen laulettiin juhlallisesti Maamme-laulu ja liput poistuivat. Lopuksi saatiin 

tanssia Ilpo Karisen salonkiyhtyeen tahdissa. Juhlaväki vaikutti tyytyväiseltä. Myöhemmin saadun palautteen 

mukaan vaikutelma oli oikea.  

P 
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DG Annukka Laurilan avaussanat 

Arvoisa liiton varapuheenjohtaja Aarne Kivioja ja puoliso Tuula, 

Hyvät lionit ja puolisot 

Lions-järjestö perustettiin heinäkuussa 1917 Chicagossa USA:ssa. 

Vakuutusasiamies Melvin Jonesin ajatus oli suunnata liikemiesten 

klubien toimintaa myös hyväntekeväisyyteen. Järjestön 

tunnuslauseeksi muodostui ”We serve”. Pystyikö Melvin Jones 

kuvittelemaan, eli nykytermein ilmaistuina, oliko hänellä mission 

lisäksi myös visio ja strategia siitä, että Lions-klubien 

maailmanlaajuiseen järjestöön kuuluisi sata vuotta myöhemmin yli 

200 maassa, yli 48 000 klubissa, jäseniä yli 1,4 miljoonaa? 

Perustaminen tapahtui vain kaksi kuukautta siitä, kun USA joutui 

mukaan ensimmäiseen maailmansotaan, vaikka oli halunnut 

välittää rauhaa. Ensimmäisen   maailmansodan päättymisestä on 

kulunut 100 vuotta. Tuolloin myös Suomi lopullisesti joutui 

määrittelemään paikkansa sodan jälkeen suuresti muuttuneessa 

Euroopassa. Sodan tuloksena oli neljä keisarikuntaa Euroopan 

mantereella tullut tiensä päähän ja hajonnut. Sota järjesti Euroopan 

kartan uuteen kuosiin, kun Venäjän, Saksan, Itävalta-Unkarin 

(Habsburgit) ja ottomaanien eli Turkin keisarikunnat hajosivat 

useiksi valtioiksi, mukana myös Suomi. Tarvittiin vielä 

maailmanlaajuinen talouslama 30-luvulla ja toinen maailmansota 

ennen kuin liike rantautui Eurooppaan, ensin sodan ulkopuolelle 

jääneeseen Ruotsiin, ja sen kautta Suomeen. Euroopan 

ensimmäinen lions-klubi perustettiin Tukholmaan v. 1948 eli 

molempien maailmansotien jälkeen. Ruotsi avusti 2. 

maailmansodan päätyttyä Saksan miehittämiä Tanskaa ja Norjaa, 

sekä oman sotansa sotinutta Suomea, eli lähinaapureitaan, jotka 

kärsivät sodan seurauksista. Tämä oli uusi alku pohjoismaiselle 

yhteistyölle ja hyvinvointivaltion rakentamiselle. Aate tuli 

Suomeen toisen maailmansodan ja Suomen sotakorvausten 

päättymisen jälkeen, jolloin Suomessa vasta päästiin aloittamaan 

hyvinvointivaltion rakentamista ilman nk. Marshall-apua.  Tilaus 

lionien avustustoiminnalle maassamme oli suuri. Elokuussa 1950 

perustettiin Suomen ensimmäinen lionsklubi LC Helsinki-

Helsingfors. Suomi oli 29. lionsmaa maailmassa.  

 

Kanadansuomalaista, Seinäjoen Soukallajoella syntynyttä, 

matkatoimistoyrittäjä Arne Ritaria, pidetään suomalaisen 

lionstoiminnan isänä. Hän järjesti matkoja Helsingin 

olympialaisiin ja samalla keräsi kokoon ryhmän suomalaisia 

vaikuttajia lios-aatteen ympärille. Kesti kolme vuotta, ja 

helmikuussa 1953 perustettiin Suomeen toinen klubi LC Turku-

Åbo. Molempien alullepanijana oli Arne Ritari.   

Kolmas klubi perustettiin, tai voidaan kai paremmin sanoa, 

rantautui laivalla, kun LC Sala Ruotsista ylitti Pohjanlahden ja 

auttoi lionsklubin perustamisessa ystävyyskaupunkiinsa 

Kristiinankaupunkiin vajaa kaksi kuukautta Turun klubin jälkeen 

huhtikuussa 1953. Samana vuonna perustettiin myös LC Vaasa-

Vasa, ja seuraavana vuonna oli vuorossa LC Närpes. 

 
Vuoden 1987 Taipein konventionissa kaikkien järkytykseksi myös 

naiset saivat oikeuden liittyä täysivaltaisina jäseninä järjestöömme. 

LC Seinäjoki/Aalto oli valmiina lähtökuopissa mutta joutui vasta 

toiseksi naisklubiksi Suomessa muutama päivä LC Hki/Viaporin 

jälkeen. Aallon hakemus oli kyllä saapunut liittoon ensimmäisenä, 

mutta ensimmäisen naisklubin status haluttiin antaa pääkaupunkiin 

eikä Suomen periferiaksi laskettavalle Seinäjoelle. Joten F-piirillä 

on melkoisen kunniakas historia suomalaisessa lionismissa. 

Suomessa lioneita on runsaat 21 000 noin 200 klubissa. F-

piirissämme on 64 klubia, näistä 11 on naisklubeja ja 5 

yhteisklubia. Pirimme 1600 jäsenestä 17% on naisia. Suomessa 

naisjäseniä on 20% ja koko maailmassa 27%. 

 

Viimeisin piiriimme perustettu klubi on naisklubi Fröökynät 

Lapualta v 2017. Fröökynöitten charter-juhlassa puhunut silloinen 

liiton puheenjohtaja Heikki Hemmilä kiteytti mielestäni naisten ja 

miesten erilaisen tavan toimia sanoessaan että ”Miehet tekevät 

työtä kirveellä ja vasaralla mutta naiset käsillä ja sydämellä.” 

Jäsenmäärämme kasvaa niin kutsutuissa kehittyvissä maissa, joissa 

olosuhteet ja tarve taloudelliseen ja koulutukselliseen tukeen ovat 

verrattavissa Suomen ja läntisen Euroopan sodan jälkeiseen 

jälleenrakentamisaikaan. Kehittyvissä maissa ei ole ollenkaan tai 

vain vähän yhteiskunnan tukitoimenpiteitä, tai niitä vasta 

rakennetaan.  

Tätä puutetta paikkaamaan on lionstoiminta yhä edelleen hyvä 

väline. Ja se myös tuottaa tuloksia. Siitä meillä on monta hyvää 

esimerkkiä. Järjestömme 800 miljoonan euron vuosittainen 

avustussumma mahdollistaa monta miljoonaa tapaa tehdä hyvää. 

Hyvän tekemisen tarkoitus on myös se, että autamme 

autettaviamme auttamaan itse itseään.  

”Lioneita on yli 200 maassa. He tarjoavat vertaansa vailla olevia 

palveluita niille ihmisille, joilta puuttuu puhdasta vettä, ruokaa, 

lääkkeitä ja terveydenhuoltoa sekä kouluja. Lionit tarjoavat 

katastrofiapua, leikkauksia ja sairaalahoitoa, yliopisto-opintoihin 

apurahoja ja nuorisopalveluita. He rakentavat sairaaloita, kouluja 

ja vesipisteitä. 

 

Nopein tapa nostaa yhteisön sivistyksellistä ja taloudellista tasoa, 

on opettaa nimenomaan äidit lukemaan ja kirjoittamaan. Äidit 

siirtävät taitonsa välittömästi lapsilleen. Yli 50-vuotias säätiömme 

LCIF on perustettu tukemaan lionsklubien ja 

yhteistyökumppaneiden palvelutyötä sekä paikallisesti että 

maailmanlaajuisesti, antaen toivoa ja parantaen ihmisten elämää 

humanitaaristen palveluhankkeiden, hätäavun ja apurahojen avulla. 

LCIF on jakanut 50-vuotisen toimintansa aikana yli miljardi US 

dollaria säätiön määrittelemiin tarkoituksiin. Melvin Jones -

jäsenyys on LCIF:n tärkein tulonlähde kattaen 75% sen tuloista. 

MJF-jäseniä on maailmassa yli 400 000.  

Kaikki MJ-jäsenet kutsutaan joka vuosi kansainvälisen 

vuosikokouksen aikana järjestettävälle lounaalle. Tänä vuonna 

Milanoon. Päämajan seinällä on jokaisen Melvin Jones -jäsenen 

nimi. Sen voi käydä tarkistamassa seuraavalla USA:n matkallaan. 

. 

LCIF:n kampanja 100 on tuottanut Suomessa 112 000 dollaria eli 

noin 5 dollaria/jäsen. Tavoitteeseen 200 dollariin jäsentä kohti on 

kirimistä, joskin tavoite näyttää kohtuuttoman  suurelta näin pian 

kansallisen Punainen Sulka -keräyksen jälkeen, mikä tuotti noin 3 

miljoonaa euroa. 

 

Arne Ritari -säätiö perustettiin kuvernöörineuvoston päätöksellä 

1986. Tarkoituksena on tukea ja edistää Suomen lionsklubien 

hyväntekeväisyyteen johtavia aktiviteetteja. Säätiö vaalii Suomen 

lionstoiminnan kummin, Arne Ritarin, elämäntyötä maamme 

lionstoiminnan perustajana. Lionsritareiksi on lyöty yli 2 000 

ansioitunutta lionia. 

 

Näillä sanoilla toivotan teidät kaikki tervetulleiksi yhteiseen Arne 

Ritari-  ja Melvin Jones -gaalaan.
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 Rauhanjulistekilpailu 2018 
DG Annukka Laurila 

iimeisen 31 vuoden aikana lionsklubit eri puolilla maailmaa ovat sponsoroineet kansainvälisiä 

rauhanjulistekilpailuita paikallisissa kouluissa ja nuorisoryhmissä. Kilpailu kannustaa nuoria ympäri 

maailmaa ilmaisemaan näkemyksiään rauhasta. 

Kauden 2018–2019 rauhanjulistekilpailun teema on Ystävälliset teot ovat tärkeitä. Kilpailu pystyi osallistumaan 

nuoret, jotka olivat 11-13-vuotiaita 15.11.2018. Kauden 2018–2019 rauhanjulistekilpailun piirien voittajat on 

valittu.  

 

F-piirin piirihallituksen kokouksessa 16.11.2018 valittiin piirin kilpailun voittajaksi upeitten töiden joukosta Sonja 

Mäki-Latvalan työ. 

Sonja asuu Koskenkorvalla Ilmajoella ja on Jaakko Ilkan koulun 7 D –luokan 

oppilas. Sponsorina toimi LC Ilmajoki/Viljat. 

Sonjan työ on ollut nähtävillä 

Suomen Lions-liiton nettisivujen 

etusivulla, kuten oheinen 

kuvakaappaus osoittaa. Vasemmalla 

Sonjan työ suuremmassa muodossa. 

Noin pienestä kuvasta on 

mahdotonta huomata Sonjan työn 

pienten mutta hyvin 

merkityksellisten yksityiskohtien 

runsautta. Hyvää jatkoa Sonjalle 

taiteilijana! 

 

Samalla äänimäärällä jaetun 2. sijan saivat Varpu Widgren sponsorina LC Ylistaro 

ja Gustaf Eklund sponsorinaan LC Nurmo/Valakiat. Palkinto heille on 75 euroa. 

Sonja saa palkintonsa 100 euroa juhlallisesti piirihallituksen seuraavassa kokouksessa Seinäjoella 9.2.2019, jonne 

hänet on kutsuttu huoltajansa kanssa. 

Kansainvälisessä rauhanjulistekilpailussa Suomea lähtee 

edustamaan Nella Koskisen työ "Kunpa missään ei olisi sotia". 12-

vuotias Koskinen on Porin Cygnaeuksen koulun 6B-luokalla ja 

voittaja tulee M-piiristä. 

 

Toiseksi tuli Mio Malmin työ 

Lahden Stainer-koulun 6-

luokalta C-piiristä. Mion 

sanoin heikon ja voimakkaan 

välinen yhteydenotto kertoo 

nuoren ihmisen toiveen 

ystävällisten tekojen 

voimasta. 

 

Kolmanneksi tuli Bless 

Leitzingerin työ Pikku 

Huopalahden ala-asteen 6A-

luokalta B-piiristä. Kiitos 

myös kaikille töitä 

Facebookissa äänestäneille.  

 

  

V 

Sonja Mäki-Latvala 

Nella Koskinen 

Mio Malmi 

Bless Leitzinger 
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 Vierailulla La Cala de Mijas –klubissa 
DG Annukka Laurila 

Toimintamme Lions-järjestössä tapahtuu kolmella tasolla: paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä. Koska toimin 

aktiivisesti omassa klubissani ja olen piirikuvernöörinä mukana valtakunnallisessa päätöksenteossa, haluan myös nähdä 

muitten maitten tavallisten klubien toimintaa ja niiden ”Montaa tapaa tehdä hyvää”. Tämä ilmaus on hyvin kattava myös 

kansainvälisellä tasolla.  

 

Kun olen kierrellyt Eurooppaa, käyn aina ennen matkaa katsomassa  kansainvälisen järjestömme sivuilla, olsiko lähistöllä 

siihen aikaan yhtään Lions-klubia, jolla on kokous. Näin toimin lähtiessäni lomalle Espanjaan lähelle Gibraltaria loka- ja 

marraskuun vaihteessa. Ainut sopiva klubi löytyi La Cala de Mijaksesta. 

 

Lähetin klubin presidentille Maggie Bobowiczille viestin hyvissä ajoin kysyen mahdollisuutta osallistua klubin seuraavaan 

kokoukseen. Maggie toivotti minut lämpimästi tervetulleeksi  toiseen lokakuun kokouksista, mikä on kuun neljäntenä 

keskiviikkona. Asioiden runsauden vuoksi he tapaavat kaksi kertaa kuukaudessa. Maggien osoitteen löysin samaisella 

klubihaulla osoitteesta https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/club-locator , mistä löytyvät kaikki maailmaan lions-

klubit yhteystietoineen. 

Vähän monimutkaiseksi käyneen kävely-bussi-taksi –seikkailun 

jälkeen löytyi taksikuskin paikallistuntemuksen avulla ravintola Ole. 

Paikalla oli klubin 28 jäsenestä 18. Klubi on yhteisklubi ja 

klubikielenä on englanti, mikä teki ajatusten vaihdon helpoksi. 

Vuonna 1998  perustettu klubi on juuri viettänyt 20-vuotisjuhlansa, 

minkä kunniaksi se oli painattanut hienon 20-sivuisen kirjasen 

toiminnastaan. Minun klubini LC Kauhajoki Katrilli on sattumoisin 

perustettu samana vuonna. 

 

La Cala de Mijas –klubin toiminta on hengästyttävää. Sellaiseen 

vauhtiin pääsee vain eläkkeellä. Klubi lahjoittaa vuositasolla 60 000 – 

80 000 euroa paikallisen yhteisön tarpeisiin! Koko toimintansa aikana 

klubin rahalahjoitusten määrä on noussut lähes 800 000 euroon. 

Varainkeruu tapahtuu pääosin   

a) viidessä eri tapahtumassa, joskin klubissa on koko ajan muutakin 

säpinää: Toukokuuta pidetään Kevätmarkkinat ja Muotishow, 

Kesägaalassa ja –Tanssiaisissa juhlitaan Lions-järjestön syntymäpäivää 

kesäkuussa, Presidentin Päivää vietetään syyskuussa, jolloin uusi presidentti juhlii kauttaan, Joulumarrkinat ja Joulukutsut 

tietysti ovat joulukuussa. 

b) Vuonna 2004 perustetulla Kirpparilla, jota klubilaiset ja runsas joukko vapaaehtoisia pyörittää kolmessa kaupassa joka 

arkipäivä klo 10-14. Kaupalla on oma napakka johtajansa liikenaisena toimineessa Wynson Beswickissä. Wynson puhuu 

rautalangankin kiharalle. Kirpparin liikevaihto oli viime vuonna noin 100 000 euroa.     

Klubi toimii yhteistyössä lähes kaikkien paikallisten yhdistysten kanssa. Toiminnan mottona on ”Lions-klubien tehtävä on 

kannustaa vapaaehtoistyöhön ympäröivän yhteisön hyvinvoinnin tukemiseksi, vastata humanitäärisiin haasteisiin, kannustaa 

ihmisiä rauhaan ja edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä”. Klubi ei vain lahjoita rahaa hyväntekeväisyyteen, se antaa myös 

aikaansa mm. päivystämällä 24h väkivallan uhrien tukipuhelimessa.  

 

Jo vuonna 2003 klubi perusti oman Diabetes-tukikeskuksen, jolla on jokakuisten tapaamisten ohella huomattava osuus myös 

klubin varainkeruussa toukokuisten Kevätmarkkinoiuden ja Muotishow:n  sekä joulukuisen Joulumarkkinoitten avulla.  
 
Kättelin hälisevän seurakunnan ja presidentti Maggie pääsi vauhtiin. Kokouksen alussa esittelin itseni ja puolisoni Laurin 

jäsenille. Ex tempore puhe vieraalla kielellä sujui yllättävän helposti. Kerroin maamme historiasta lyhyesti, lions-aatteen 

tulosta Suomeen, liitostamme, piiristäni ja omasta klubistani Katrillista. Kokous oli napakka ja nopea. Jokaisella oli oma 

vastuualueensa, jonka tilanteesta hän esitti katsauksen. Jos asia vaati päätöksiä, ne tehtiin nopeasti. Klubin jäsenmaksu on 90 

euroa toimivuodessa. Koko kokous oli ohi reilussa tunnissa, minkä jälkeen joukko siirtyi iloisen ja äänekkään puheensorinan 

saattelemana nauttimaan lasin viiniä ja ruokailemaan. 
 
Koska meillä oli illalla tapaaminen, nappasimme taksin ja istuimme koko kotimatkan mukavasti auton takapenkillä pidellen 

sylissämme lahjaksi saamaamme klubin viiriä ja juhlakirjasta. 
 
Klubivierailu oli kaiken vaivan arvoinen. Matkailu avartaa. Ja tärkeintä on jokisessa niin kotimaisessa kuin ulkolaisessakin 

klubissa kohtaamani ihastuttavan ystävällinen vastaanotto. Olemme kaikki samaa perhettä. 

 

Jos kiinnostaa, klubin kotisivut löytyvät osoitteesta: https://www.e-clubhouse.org/sites/mijaslacala/   

https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/club-locator
https://www.e-clubhouse.org/sites/mijaslacala/
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 Verkostoitumista ja koulutusta 
Juha Lahtinen 

-piirissä on tälläkin kaudella jatkettu tulevien presidenttien kouluttamista seuraavat kauden haasteita varten, 

kun johtajan kapula kesällä vaihtuu klubeissa taas uusiin käsiin. 

Presidenttikoulutuksissa on keskitytty klubin johtamiseen liittyviin taitoihin, oman kauden tiimin eli 

klubihallituksen muodostamiseen, yhdistyksen laillisiin velvoitteisiin sekä tulevaisuuden suunnitteluun 

strategiatyökalujen kautta.  

Kouluttajina ovat olleet syksyn mittaan GLT Juha Lahtinen, GST Timo Sysilampi, tuleva piirikuvernööri Thorolf 

Westerlund ja Tapio Seppä-Lassila. On myös haastettu virassa olevaa presidenttiä ja saatu toinen toisiltaan 

vertaistukea. Unohtamatta 

verkostoitumista, joka 

äärettömän tärkeä osa sekä 

koulutusputkessa että koko 

lions-toiminnassa. 

Tulevat presidentit ovat 

kokoontuneet tällä kaudella 

kaksi kertaa koulutusten 

muodossa lokakuussa Lapualla 

ja marraskuussa Seinäjoella. 

 

Koulutus jatkui maaliskuussa 

Lapualla Viestintäkoulutuksella, 

joka on avoin kaikille lioneille 

riippumatta roolista omassa 

klubissaan. Viestintäkoulutuksessa opittiin puheviestintää ja hissipuheen pitämistä, sosiaalisen median käyttöä ja 

niiden tilien perustamista klubeille, kuinka saadaan juttuja lävitse paikallis- ja maakuntalehtiin sekä sisäistä Lion-

viestintää F-piirissä sekä tietoturva-asioista liittyen klubiviestintään. Tietoturva-asioissa kouluttajana oli Mika 

Lindberg, Opsec Oy:ltä, hän todellakin tietää nämä asiat, joten kannatti olla paikalla kouluttautumassa. Koulutus 

järjestettiin lauantaina 9.3.2019 Lapuan seurakuntaopiston auditoriossa. 

 
 Lions Quest: Liikuntaseurakoulutus  
Marika Haapanen 

äytännön työkaluja valmentajan ja valmennettavan kohtaamiseen Paikkana oli Kuortaneen Urheiluopisto pe 8.2. ja 

to 14.2.2019 Optio: Ensikaudella 2019-2020 marraskuussa Vaasassa. Kyseessä oli Punaisen Sulan- varoin 

toteutettava Lions Quest-koulutus. Yhteistyötä teimme Olympiakomitean kanssa. Näissä tulevissa 14:ssa piirissä 

toteutettavissa koulutuksissa kerätään tutkimusdataa siitä, miten eri 

alueitten ja eri lajien valmentajat sekä heidän urheilijansa hyötyvät 

tästä koulutuksesta ja miten voimme vielä kehittää koulutuksen 

sisältöä, laajuutta sekä myös materiaalia. LQ-maista (103) Suomen 

lisäksi ainoastaan Italiassa, Ruotsissa ja Norjassa on valmentajien 

LQ-koulutuksia vasta toteutettu. Seuraavat koulutukset ovat 

maksullisia, kuten muutkin LQ-koulutukset. 

Lisäksi Jyväskylän yliopiston liikuntapsykologian professori Taru 

Lintunen on ollut mukana koulutuksessa ja todennut koulutuksen 

hyväksi/käytännönläheiseksi ja sisällöltään vastaamaan uuden 

sosiaalipsykologian suuntauksia esim. valmentajan taitojen 

merkityksestä nuorten urheilijoitten motivaatioon ja hyvinvointiin. 

Valmentajille suunnatuista koulutuksista puuttuu näin laaja tunne- 

ja vuorovaikutuskoulutus ja yliopiston intressinä on tutkia 

ohjelmamme vaikuttavuutta.  

Harjoitusryhmässä vallitsevalla ilmapiirillä on iso merkitys 

harjoittelun mielekkyyteen, harrastajien uskallukseen ja 

sitoutumiseen. Tiivis kanssakäynti erilaisten persoonien kesken voi aiheuttaa päänvaivaa myös valmentajalle, jonka 

tavoitteena on saada kaikki osapuolet tekemään töitä saman asian eteen.  F-piirissä Kuortaneella koulutukseen osallistui 7 

valmentajaa.   

F 

K 

Lions toiminnan tärppejä, Tapio Seppä-Lassila. Kuva Juha Lahtinen 

Kuvassa toinen vasemmalta kouluttaja Sirpa Kannisto. 

Kuva Marika Haapanen 
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 Viestintäkoulutus kokosi ennätysyleisön 
Berit Perälä 

-piirin viestintäkoulutus kokosi ennätyksellisen ison ja erinomaisen aktiivisen yleisön Seurakuntaopistolle 

Lapualle 9. maaliskuuta.Viestinnän saloihin paneutui noin 30 tulevan kauden  presidenttiä ja tiedottajaa yli 

20 klubista. 

 

Iso osa tiedottamisesta tapahtuu nykyisin netissä, klubeilla on käytössään vähintään sähköpostit, yleensä omat 

verkkosivut ja usein esimerkiksi Whatsapp, Facebook ja Instat. 

Opsecin yrittäjä ja toimitusjohtaja Mika Lindberg neuvoi välttämään verkossa vaanivat tietoturvaongelmat. 

Ongelmat tiivistyvät usein salasanoihin. Salasanat pitää vaihtaa säännöllisesti ja valita riittävän monimutkainen 

salasana. Vahinkoja sattuu konkareillekin, jopa Facebookin keksijän Mark Zuckerbergin Facebook- ja muut tilit  

kaapattiin. 

 

Klubit ja muutkin yritykset tiedottavat, koska haluavat kertoa mihin toiminnallaan pyrkivät ja mitä ovat saaneet 

aikaan. Hyvin toimiva viestintä vahvistaa myös aktiviteettien onnistumista. Yhteistyö eri tahojen kanssa helpottuu 

ja saattaapa tiedottaminen tuoda klubille uusia jäseniäkin. 

 

Eri somekanavien suosio vaihtelee esimerkikis iän mukaan. Somekanavista suosituin oli Taloustutkimuksen parin 

vuoden takaisen selvitykse mukaan Watsapp, jota käytti 72 prosenttia vastaajista. Facebookin hiipumisesta on 

puhuttu vuosia, mutta Facea käyttää  edelleen melkein 70 prosenttia vastaajista. Kuviin perustuva Instagram on 

nousussa, joka kolmannella Insta on käytösä. Linkediä, Snapchatiä ja Twitteriä käyttää kutakin alle viidennes 

vastaajista. Joka kymmenes ei piittaa somesta ollenkaan. 

 

Kaikessa viestinnässä hyvä toiminnallinen kuva on yhä tärkeämpi. Somessa hyvä kuva pysähdyttää yleisön. Hyvä 

kuva lisää myös klubin uutisten näkyvyyttä perinteisessa mediassa. Klubien kannattaakin huolehtia siitä, että 

aktiviteeteista on hyviä kuvia ja kuvia myös tuleviin tarpeisiin. 

 

Kouluttamiseen osallistuivat Opsecin Mika Lindbergin lisäksi F-piirin klubeista Tapio Seppä-Lassila, Juha 

Lahtinen, Berit Perälä ja Raimo Sillanpää.  

F 

Viestinnän saloihin paneutui noin 30 tulevan kauden presidenttiä ja tiedottajaa. Kuva Raimo Sillanpää 
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 Lions -piirin 107 F vuosijuhla 21.4.2018 
Puhemies Paula Risikon puhe 

rvoisat kuulijat, sisaret ja veljet. Aloitan puheeni eräällä tarinalla laulaja Olavi Virran elämästä. Sodan jälkeisinä 
vuosina hän keikkaili usein täällä Pohjanmaalla. Kerran keväällä hänen yhtyeensä lähti autolla Kurikasta kohti 
Helsinkiä ja yht’äkkiä tie vei tulva-alueelle juuri täällä jossakin lähellä Seinäjokea. Maantie oli kuin rannaton meri, 

auto jäi pohjasta kiinni eikä lähtenyt enää liikkeelle. Veden pinta nousi, kaikki eivät osanneet uida, huoli kasvoi. He viettivät 
koko yön autossa, mutta aamulla huomasivat tuntemattoman paikallisen miehen tulevan apuun isolla traktorilla. Miehellä oli 
mukana iso rautakanki, johon yhdessä käsin tartuttiin. Auto saatiin lopulta irrotettua, se hinattiin huoltoasemalle kuivumaan 
ja seuraavana päivänä matka jatkui kohti Helsinkiä.  
 
Tämä tarina kertoo hienolla tavalla pohjalaisten ihmisten auttamisen halusta. Apuun tullut mies tuskin kuului vielä silloin 
Lions –klubiin, mutta en ihmettele, vaikka hän joskus myöhemmin olisi tullut jäseneksi. Lions Club Internationalin 
presidentti Naresh Aggarwal on kuvannut leijonia juuri tämän miehen kaltaisiksi: ”me ojennamme kätemme ihmisille, jotka 
ovat hukkumaisillaan. Yksilöinä pystymme tekemään vain jonkin verran. Joskus virtaus on liian voimakas ja apu yltää 
pulassa oleville vasta sitten, kun lyöttäydymme yhteen. Tämä on meidän voimamme.” 
 
Nykyisin on syytä olla huolissaan siitä, että traktori yhä useammin jää talliin, rautakankea väännetään yksin, toisen käteen ei 
tartuta. Suomalaiset tapaavat toisiaan vähemmän kuin ennen, tekevät talkootyötä ja auttavat muita ihmisiä entistä 
harvemmin, yhdistysten jäsenmäärätkin laskevat. Sosiaalisesti kaikista aktiivisimpia suomalaiset ovat olleet viime sodan 
aikana ja välittömästi sen jälkeen. Koskaan Suomessa ei ole perustettu yhdistyksiä niin paljon kuin vuonna 1946. Myös 
leijonat syntyivät Suomessa samassa tilanteessa. Arne Ritari – hän oli muuten syntynyt juuri Seinäjoella – kirjoitti vuonna 
1949 ensimmäisen kirjeen Lions Internationalin johtajalle ja esitti klubitoiminnan aloittamista Suomessa. Hänen perusteli 
aloitetta sillä, että suomalaiset kaipaavat sotavuosien jälkeen tuekseen jaloa aatetta, joka luo luottamusta tulevaisuuteen.  
 
Yhdistystoiminta on tärkeätä, koska se luo luottamusta ihmisten välille. Ilman luottamusta elämä ei ole elämisen arvoista ja 
tämä näkyy jopa elinaikaennusteissa. Muutama vuosi sitten Ruotsissa tehtiin mielenkiintoinen tutkimushavainto: miesten 
elinikää ennakoi se, onko lompakossa kirjastokorttia. Jos kortti on taskussa, ihminen yleensä aktiivisesti kehittää itseään, ei 
pelkää sosiaalisia tilanteita ja luottaa itseensä ja muihin. Tällainen ihminen elää pitkään. Olen varma, että Lions -klubin 
jäsenkortilla on samanlainen vaikutus: sen omistaja on keskimääräistä tyytyväisempiä elämäänsä, saa voimaa ihmisten 
kohtaamisesta ja elää keskivertoa pidempään. Uskon, että tällainen elämä on keskivertoa parempikin.  
 
Lions –periaatteista ensimmäinen puhuu juuri luottamuksesta: ”pidä päivätyötäsi kutsumuksena ja hoida työsi niin, että 
herätät luottamusta.”  Puhe luottamuksesta saattaa tuntua hyvin abstraktilta ja vaikeasti määriteltävältä, mutta sen seuraukset 
näkyvät yhteiskunnassa monin eri tavoin. Mitä enemmän ihmiset luottavat toisiinsa, sitä parempi on myös yhteiskunnan 
taloudellinen kilpailukyky. Sosiaalipsykologian professori Klaus Helkama on sanonut, että yhteiskuntatieteissä esiintyy vain 
hyvin harvoin näin selvää yhteyttä jonkin psykologisen ilmiön ja taloudellisen toiminnan välillä. Luottamus kuitenkin 
parantaa taloudellista kilpailukykyä, koska se saa yhteistyön sujumaan paremmin ja sopimisen helpommaksi.  
 
Mitä enemmän yhteiskunta ympärillä muuttuu, sitä tärkeämpää on ihmisten luottamus tulevaisuuteen. Maamme historian 
eräässä vaikeimmassa tilanteessa, itsenäisyyspäivänä vuonna 1944, presidentti J.K. Paasikivi valoi uskoa suomalaisiin 
siteeraamalla Aleksis Kiveä: ”tee työtäs ja käytä itses aina kuin rehellinen mies, niin kaikki viimein päättyy hyvin.” Tähän 
suomalaiset naiset kuin miehetkin ovat uskoneet ja näin todella on käynyt. Kuten kaikki tiedämme, suomalainen yhteiskunta 
on lähes kaikilla mittareilla mitattuna eräs maailman parhaimmista.  
 
Tietenkin meillä on myös omat ongelmamme. Otan esille erään ongelman, johon leijonat toiminnallaan voisivat puuttua. 
Moni suomalainen elää hyvin yksin. Joka viides suomalainen nuori kokee yksinäisyyttä, joka kymmenes on koko ajan yksin. 
Rauli Badding Somerjoki on laulussaan ”Valot” kuvannut todella koskettavasti yksinäisyyttä:  
 
Ilta saapuu hiljaa huoahtain,  Valot syttyy taakse ikkunain  Ei jää yksinään muut kukaan pimeään  Valot pois yön varjot häivyttää Kaikki 
tahtoo tietää miksi jää  Asuntoni aivan pimeään  Varjot kietoutuu, niihin tukehtuu  Mulle vaikka mitä tapahtuu 
 
Leijonat ovat pitkään tehneet työtä sokeiden ja näkövammaisten puolesta, mutta nämä sanat kertovat, kuinka yksinäisyys voi 
tehdä elämästä pimeän. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun mietimme tulevia avustuskohteita ja toimintaa. Kuten Lions -
liikkeen perustaja Melvin Jones on sanonut: meidän täytyy olla valon ritareita pimeyttä vastaan.  
 
Lions –toiminnalla on nykyisin samanlaisia haasteita kuin kaikilla muillakin järjestöillä ja yhdistyksillä. Jäsenistö vanhenee, 
keski-ikä kohoaa. Työ vaatii paljon, maaseudulta muutetaan pois, sosiaalisia suhteita hoidetaan netissä. Sitoutumista pelätään 
ja nuoria on aikaisempaa vaikeampi saada toimintaan mukaan. Tulevaisuudesta ollaan huolestuneita, vaikka täällä 
Pohjanmaalla tilanne onneksi on muuta Suomea parempi.  
 
Yhteiskunnan muuttuessa myös Leijonien toiminta muuttuu ja joudumme varmasti miettimään uusia toimintatapoja. Oman 
kokemukseni mukaan muutostilanteissa johtajuuden merkitys aina korostuu, koska ihmisillä on erilaisia näkemyksiä 
muutoksen suunnasta.  
 
Maailman ehkä kuuluisin johtajuustutkija on amerikkalainen professori John Kotter. Hän on paljon pohtinut, miten niin 
yritysten kuin yhdistystenkin kannattaa toimia muutosten aikana. Hänen mukaansa muutoksia saadaan aikaan, kunhan kaikki 
tiedostavat muutoksen välttämättömyyden, laaditaan selkeä strategia ja visio, ihmisille annetaan mahdollisuus toimia sen 
mukaisesti ja nautitaan pienistäkin onnistumisista. Haluan erityisesti korostaa tätä viimeistä asiaa. Ihmiset sitoutuvat, kun 
kokevat pieniäkin onnistumisia. Hyvin toimivat mallit kannattaa kopioida ja toistaa niin kauan, että niistä vakiintuu uusi ja 
menestyksekäs toimintatapa.  
 
Toimintatapoja arvokkaampi on kuitenkin aina toiminnan idea. Lions Klubit tekevät arvokasta työtä ympäri Suomea tekevät. 
Apua antamalla annatte ihmisille toivoa, toivosta syntyy luottamusta, luottamuksesta hyvä yhteiskunta. Toivon mitä 
parhainta vuosijuhlaa teille kaikille.  

A 
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 Nuorille mahdollisuus/ 
Marika Haapanen 

lavuden yläkoululaisilla sekä Töysän yläastelaisilla oli 18.9.2018 mahdollisuus saada kuulla Lasten ja 

Nuorten säätiöstä Dreamsteri Tommy Lindgrenin kokemuksia ja mietteitä unelmista Punaisen Sulan-Lions 

Questin yhteishankkeen puitteissa. Edellisen viikon tiistaina molempien koulujen opettajat kokoontuivat 

yhteen saadakseen työkaluja Lions Quest pikakoulutuksessa unelmailtapäivää varten, kouluttajanaan Lions Quest 

kouluttaja Johanna Arho-Forsblom. Tämän kauden Lions Quest peruskoulutus pidetään Seinäjoella, hotelli 

Fooningissa 21.-22.3.2019. 

 

Lions-nimi muodostuu sanoista Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety. Suomessa Lions-nimi tulkitaan 

Luovuta Isänmaasi Onnellisempana Nouseville Sukupolville 

Kaikilla Suomen lionsklubeilla on samoja yhteisiä aktiviteetteja: nuorisovaihto, Lions Quest (LQ), rauhanjuliste- 

ja esseekirjotuskilpailu, Leot (lionsklubien oma maailmanlaajuinen nuorisoaktiviteetti). Yhteiset keräykset ovat 

Katastrofiapu, Punainen Sulka (PuSu) ja Sight First (näönsuojelu kehitysmaissa). 

PuSu-LQ -yhteistyöprojekti: Lions Quest, Lasten ja nuorten säätiö, Yeesi ry, Partio ry 

 

”Suomen Lions ry:n Kuvernöörineuvosto päätti marraskuussa 2014 Ylivieskassa myöntää Punaisen Sulan 

keräysvaroista seitsemän prosentin osuuden käytettäväksi nuorten elämisentaitoja vahvistavaan 

yhteistyöhankkeeseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Elämisentaitoja–Lions Quest -ohjelman, Lasten ja nuorten 

säätiön, Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry:n, Partiolaisten ja Aseman lapset ry:n kanssa.  

Yhteistyökumppanit ovat koostaneet viisi projektia palvelemaan piirien erilaisia tarpeita. Piiri voi halutessaan 

valita hankkeista projektin tai projekteja, jotka se toivoo yhteistyökumppaneiden toteuttavan alueellaan Punaisen 

Sulan tuotoilla.” 

 

Valittavissa olevista projekteista Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueet, eli F-piiri, anoi projekteista ”Yläkoulut 

ja unelmat”. Koulujen valintaan vaikutti F-piirin LQ-pj. Marika Haapasen yhteistyö Alavuden Yläkoulun vs. 

rehtori Riitta Soukkalan ja Töysän yläasteen rehtori Mirjami Kaunismaan kanssa, innostuminen ja halukkuus 

saada Unelmailtapäivä paikkakunnalle, sekä Alavuden sivistysjohtaja, Antti Takalan, myönteisyys hankkeeseen. 

Hankkeen rattaat alkoivat pyörimään keväällä 2017, ja ensimmäinen yhteydenotto Takalalle tammikuussa 2018. 

 

Opettajien LQ-koulutus 

 

Koulujen opettajien yhteinen kolmen tunnin LQ-koulutus oli tapahtumaa edeltävänä tiistaina, ja opettajien 

mielenkiinto koulutusta kohtaan näkyi selvästi, muutama heistä oli käynyt kaksipäiväisen peruskurssin. ”Lions 

Quest -ohjelman taustalla keskeinen kysymys: Miten yhteisösi voi tukea lasten kasvua kyvykkäiksi, terveiksi ja 

vahvoiksi?”. Parikeskustelut ja ryhmäprosessit kannustivat olemaan oppilaiden asemassa ja kohtaamaan arki 

erilaisissa arvioinneissa ja palautteissa. Tässä koulutuksessa kouluttaja Arho-Forsblom asetti painopisteet 

Elämisentaidoille, Arvoille, Tunteille ja Itseluottamukselle.  

  

 

Unelmailtapäivä 

 

Unelmailtapäivässä rehtorit kouluillaan toivottivat tervetulleiksi tapahtumaan ja ennen Tommy Lindgreniä 

Haapanen kertoi hankkeesta lyhykäisesti: ”mistä ja miksi?”.  Opettajien koulutuspäivä sekä oppilaiden 

unelmailtapäivä onnistuivat kaikin puolin.   

A 
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 Dreams-tapahtuma Alavuden yläkoulussa 
Meri Haapanen 8E Alavuden yläkoulu 

iistaina 18.9.2018 dreamsteri, Tommy Lindgren, vieraili tunnin ajan Alavuden yläkoulussa puhumassa 

unelmista, lahjakkuudesta ja tulevaisuudesta. Dreams on nuorten ja lasten säätiö, jonka tavoitteena on 

levittää sanomaa unelmista. Lindgrenin mielestä me kaikki olemme lahjakkaita. Myös englannin kielessä 

on sana ”talented” -lahjakas. Sanalla “talent” on monta merkitystä, mutta yksi niistä tarkoittaa suuntaa. Oman 

suunnan, lahjakkuuksiemme löytämiseksi meidän on kokeiltava ja koeteltava kykyjämme. Minä itse olen samaa 

mieltä, sillä ellemme tee mitään, emme ole mitään.  

 

Aseta itsellesi tavoitteita ja haasta kohtaamaan elämän turmannuolet. Oma identiteetti ja oman jutun löytäminen 

kestää joskus aikuisuuteen saakka. Yläkoululaisilta kysytään usein: Mitä teet peruskoulun jälkeen? Moni ei tiedä, 

eikä tarvitsekaan. Kenenkään ei pitäisi painostaa asian kanssa. Mielestäni vanhempien ei pitäisi päättää nuoren 

tulevaisuudesta, vaan antaa tilaa unelmille ja kannustaa nuorta etsimään omaa kutsumusammattiaan. 

 

Jos useat muutkin löytävät töitä, niin miksen minäkin? Tommy Lindgren kertoo: “Teillä on kaikki aika 

maailmassa”. Se, miksi haluamme isona ei voi olla vielä selvää. Kenenkään tarinahan ei ole kiveen hakattu ja 

elämä on täynnä odottamattomia yllätyksiä. Tommy aloitti bändissään harrastusmielessä ja lopulta hänestä tulikin 

muusikko, rap-artisti ja radiotoimittaja. Peruskoulussa hän ei olisi voinut ajatellakaan niin hienoa ammattia. Tämä 

on yksi esimerkki siitä, kuinka mielekkäästä tekemisestä syntyy elämäntyö. 

 

Epäonnistuminen on meidän pelkonamme. Entä jos en ole tarpeeksi hyvä? Entä jos mokaan? Jännityksen syynä on 

usein asian merkitys itselle. Tommy itsekin jännittää esiintymistä. Minulla on paljon kokemusta jännittämisestä ja 

sen takana on se samainen epäonnistumisen pelko. Kykyjänsä täytyy kokeilla ja oppia löytämään se mieluista tapa 

tehdä asioita.  

 

Se, mitä muut sanovat, vaikuttaa itseen. On hyvä osata antaa ja ottaa vastaan rakentavaa kritiikkiä, jos se on 

paikallaan, mutta myös kehuja. Palaute voi olla tärkeää itsensä kehittämisen kannalta.  

  Meillä on unelmia. Annetaan niiden näkyä ja kuulua, etteivät unelmat jäisi vain sisäisiksi haaveiksi. Arvosanat 

eivät aina ratkaise, mikä kenestäkin tulee isona. Vaikkei haaveammattiinsa lopulta pääsisikään, pitää voida 

muuttaa kurssia. Riittää, että tekee parhaansa. Onhan meitä täältä Alavuden käpykylästä monta maailmalle 

lähtenyt urheilijoista muusikoihin ja taiteilijoihin. Kuuluisuus ei ole mikään tavoite, pääasia tehdä sitä mistä pitää, 

ajattelevatpa muut mitä tahansa. Sitä paitsi, maailma ehtii muuttua. Tulevaisuus tuo mukanaan uusia ammatteja. 

Kaikki nykypäivän työt eivät mahda säilyä vuosikymmenien päähän. Kuka tietää? Elämme kestävän kehityksen, 

kehittyvän teknologian sekä ilmastonmuutoksen aikaa. Mitä on vielä edessä?  

 

  

T 

Tommy Lindgren, Marika Haapanen  ja Alavuden 

yläkoululaisia 
Tommy Lindgren, Marika Haapanen ja Töysän yläastelaisia. 
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 Lions Quest -koulutus 21.-22.3.2019 
Marika Haapanen 

ions Quest – Elämisentaitoja -koulutus Seinäjoella 21.-22.3.2019 

Seinäjoella Hotelli Fooningissa oli 14 opettajaa/kasvattajaa alakoulusta-yläkouluun, 

hakemassa eväitä ja työkaluja omaa ryhmäänsä varten.  Kurssitilaan saapuessa ei voinut 

olla huomaamatta kurssilaisille varta vasten kirjoitettua viestiä: ”Täällä ei ole vieraita, täällä on 

vain ystäviä, joita ennen ei ole tavattu ”. 

 

Hei! Olen Qintus-nalle, tunnetko jo minut? 

Minulla on kyllä monta muutakin nimeä, niin kuin rakkaalla lapsella yleensä. 

Erilaisuus: Ryhmässä toiset katsovat minua vasemmalta ja toiset taas oikealta sivulta, kuitenkin 

puhutaan samasta nallesta. Jos tunnistit minut, niin toivottavasti pian tapaamme. 

 

Aluksi tehtiin kotiryhmät eskari – alakoulu – yläkoulu. Alkuesittelyä ei pidetty, sillä se tulee 

kuitenkin eteen, kun ei enää tarvitse jännittää kaveria. Ensin kerrottiin ryhmälle, kuka olet? ja 

ketä opetat? Erään kurssilaisen mukaan elämisentaitoja voidaan opetella rohkeasti 

heittäytymällä, ja kuitenkin järjestelmällisesti, joka oli hänelle positiivinen kokemus.  Toinen toistaan 

kannustamista ja vertaistuenantamista työkaverille pidettiin tehokkaana. 

 

Ryhmän vapautuminen oli huomattavaa 

 

Kouluttaja kertoi rauhallisesti osiot ja selittää niin ymmärrettävästi, ettei 

kukaan kysy; ”niin miten tämä tehdään?” Osioista jäivät mieleen 

toiminnallisuus, ryhmäytyminen sekä ideavirta. Koulutus oli niin 

intensiivistä, että ei ole tarvinnut kelloa katsoa eikä ajatukset harhailleet. 

Nopeatempoisuudesta tuli myös kiitosta, monien mielestä yhteistyön 

mielenkiinto säilyy.  

Joskus desibelit voi nousta 

niinkin korkealle, että kouluttajan halutessa siirtyä seuraavalle 

osiolle, on hänen käytettävä Lions Quest – hiljaisuusmerkkiä 

nostamalla käsi ylös ja näyttää tähden tuikkimista. Tätä käytetään 

myös sitten omissa ryhmissä. Merkkiä näytetään niin kauan, kunnes 

kaikki tekevät samoin. 

Ilmapiiri oli kurssilla loistava ja mielestään ”hersyvä eli naurua 

pullollaan”. Upeat materiaalit. 

 

71.4 % vastaajista antoi koulutukselle arvosanaksi 5 arvoasteikolla 

1-5 (ei yhtään alle 3) 

42.9 % vastaajista oli saanut tiedon tästä koulutuksesta 

Lionsklubeilta 

 

 

 

 

 

 

Lions Quest pj. F-piiri 

Lion Marika Haapanen LC 

Kuulattaret (vas.) 

Lions Quest -kouluttajana 

Johanna Arho-Forsblom 

(oik.)   

L 
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 Piirin GST:n kuulumisia 1 
107-F piirin GST koordinaattori Timo Sysilampi 

iiton puheenjohtajan Pirkko Vihavaisen ehdotuksesta pidimme Maailmanlaatuisen toimintaryhmän 

yhteispalaverin MD-107 osalta sekä erikseen piirien jäsen- koulutus- ja palvelujohtajien osuudet lauantaina 

25.8.2018. Samaan aikaan Mikkelissä pidettiin KVN:n avajaisjuhla ja GAT-seminaari sekä KVN-kokous ja 

keskustelutilaisuus siitä, miten pääsemme parhaalla mahdollisella tavalla toteuttamaan tärkeitä 

palveluaktiviteettejamme "Tule mukaan AUTTAMAAN/Kom med och HJÄLP" ja "Haku päällä/Sökning på 

gång"- jäsenkampanjaamme. 

GAT – GLOBAL ACTION TEAM koostuu jäsenohjelmasta, koulutuksesta ja palvelusta. Jokaista osiota 

käsiteltiin erillisinä, mutta yhteen liittyneinä asioina. Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus osallistua LCI:n 

sivustoilta löytyviin nettikoulutuksiin sekä rekisteröityä osallistujiksi netissä oleviin seminaareihin. GAT-ohjelman 

tarkoituksena on aikaansaada yhteisvaikutus kaikkien toimijoiden kesken läpi koko organisaation. Kun LCIF-

ohjelma kulkee rinnalla, toimijoiden yhteistyön tulee olla saumatonta. 

We Serve – Me Palvelemme ja Missä tarve – siellä lion -lauseet korostuivat useasti osana GAT-keskustelua. 

Meidän tulee löytää omien paikkakuntiemme tarpeet, vastata niihin niin, että myös itse koemme tyytyväisyyttä ja 

teemme palveluprojektejamme iloisella ja positiivisella asenteella. Samalla käytiin läpi kauden tavoitteita ja 

vinkkejä, millä toimenpiteillä ja kommenteilla saamme klubit aktiivisesti toteuttamaan palveluaktiviteetteja LCI-

Forward tavoitteiden toteutumiseksi. 

Liiton GLT Harri Hirvelän mukaan pelkkä jäsenhankintakampanja ei yksistään riitä, vaan meidän tulee ideoida 

toimintamalleja myös klubitoiminnan kehittämiseksi siten, että voimme sanoa: On ilo olla leijona! Tähän on 

minunkin helppo yhtyä ja mielestäni aktiivinen ja monipuolinen palvelutoimintamme on mitä parhaimpia 

jäsenhankinta keinoja klubeissa, kun ne toteutetaan iloisina ja hyvällä, aktiivisella mielellä. Yhteistyö on 

voimavara, jota ei kannata olla käyttämättä.  

 

 
  

L 
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erroin tavoitteistani piirin GST-koordinaattorina kokouksen osanottajille piirihallituksen ensimmäisessä 

kokouksessa 7.9.2018 Kauhajoella Sanssin kartanossa. Tavoitteeni löytyvät myös piirin kotisivujen 

kohdasta Piirihallituksen kokoukset 2018-2019 kokouksen 7.9.2018 kohdasta Toimintasuunnitelmat. 

Asetin itselleni seitsemän tavoitetta ja kerron tällä palstalla, kuinka olen näihin tavoitteisiin kauden aikana päässyt. 

Tavoite 1: Varmistaa, että kaikki piirin klubit nimittävät jäsenen klubin GST-palvelujohtajan virkaan. Kauden 

alkaessa vain 1/3 klubeista oli nimittänyt jäsenen tähän tehtävään. Nyt tilanne on sen verran muuttunut, että tätä 

kirjoitettaessa piirin 64 klubista palvelujohtajan on nimennyt 30 klubia eli lähes puolet. Edistystä on ollut. Hienoa. 

Piirikuvernööri antoi toimintasuunnitelmassaan ohjeeksi merkitä klubin palvelujohtajan GST tehtävään esim. past. 

presidentin eli nimitys pitäisi olla virkailijoista kaikkein helpoin tehtävä. 

Tavoite on tietysti kova, kun edellytin piirin kaikkien klubien nimittävän palvelujohtajan koska joissakin klubeissa 

edellinen presidentti toimii nykyisinkin tässä tehtävässä. Tarkoitus on kumminkin, ettei hallituksen kokoa 

kasvateta sen vuoksi, että GST nimitetään klubille vaan joku hallituksen nykyisestä virkailijasta ottaa tehtävän 

hoitaakseen. 
 

Nuorisovaihtovetoomus! 
DG Annukka ja nuorisovaihtojohtaja Harri Peltonen 

uorisovaihtoon on Suomesta lähdössä ensi kesänä 150 nuorta ja F-piiristä neljä (lähettävät klubit: LC 

Kauhava, LC Jalasjärvi/Liisat, LC Seinäjoki/Botnia ja LC Alahärmä). Määrän alenemisen syynä on, että 

vaihto käynnistyi hakemusten osalta vasta marraskuun lopussa hakuajan loppuessa  jo 15.12. Suomelta jää 

käyttämättä 30 sovittua paikkaa.  

 

Pyydämme, että klubit jäsenineen ryhtyvät jo nyt aktiivisesti hankkimaan isäntäperheitä  kesällä 2020 piirissämme 

järjestettävän leirin nuorille. Isäntäperhetarve saattaa aktivoitua jo tulevana kesänä, kun F-piirin tulee tukea 

Kokkolassa ja Parkanossa järjestettäviä leirejä   

K 

N 

Piirihallituksen kokous Kauhajoella 7.9.2018. Kuva Seppo Ala-Kutsi 
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avoite 2: Varmistaa, että kaikki piirin lions- ja leoklubit tuntevat LCI:n uuden palvelurakenteen ja 

diabeteksen maailmanlaajuisena palvelualueena. Tavoitteenamme on parantaa vähintään 200 miljoonan 

ihmisen elämää vuosittain, toimivuoteen 2020 – 2021 mennessä laajentamalla humanitaarista palvelua. 

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää enemmän palveluaktiviteetteja, enemmän jäseniä ja tehokasta johtamista. 

Maailmanlaajuiset avustuskohteemme ovat: diabetes, ympäristö, nälän helpottaminen, näkökyky, lapsuusiän 

syöpä. 

 

Diabetes. Strateginen tavoitteemme lioneina on vähentää diabetesta ja parantaa sitä sairastavien elämänlaatua. 

Parhaana keinona on ottaa yhteyttä paikalliseen diabetesyhdistykseen, joita on kattavasti koko piirimme alueella. 

Niiden kautta saa ohjeet miten paikalliset klubit voivat olla avuksi. Kyseeseen tulevat esim. avustukset  

 

 Ympäristö. Tavoitteemme on suojella ympäristöä ja sitä kautta parantaa kaikkien olosuhteita. Olemme sitoutuneet 

toteuttamaan laajamittaisia projekteja, joiden avulla luodaan kestävä ja terveellinen tulevaisuus tuleville 

sukupolville. Teemme töitä kierrätysohjelmien aloittamiseksi ja puhtaan veden varmistamiseksi. Hyvänä 

esimerkkinä on kaksi vuotta kestävä Puhdas Itämeri -hanke. Sen päätavoitteina ovat nykyistä puhtaampi Itämeri ja 

sisävedet sekä lasten, nuorten ja aikuisten lisääntynyt ymmärrys ja vastuunotto vesistämme ja ympäristöstämme. 

 

Nälän helpottaminen. Kestävän kehityksen tavoitteissa haastetaan maailma eliminoimaan nälkä, turvaamaan 

riittävän ravinnon saatavuus ja parantamaan korkealaatuisen ravinnon saamista vuoteen 2030 mennessä. Yhtenä 

keinona paikallisella tasolla on selvittää miten nälkään ja aliravitsemukseen liittyvät haasteet vaikuttavat 

suoranaisesti oman paikkakuntasi alueella. Järjestetään esim. omalla paikkakunnan tarpeiden arviointi, jossa 

keskitytään nimenomaan nälkään. Etsitään järjestöt, mukaan lukien lions- ja leoklubit piirissä, jotka toteuttavat jo 

tällaisia projekteja ja arvioidaan missä on aukkoja. 

 

Näkökyky. Lionit tunnetaan kaikkialla maailmassa heidän työstään näkövammaisten auttamiseksi ja 

ennaltaehkäistävän sokeuden estämiseksi. LCIF tukee lionien tekemää työtä tarjoamalle heille ainutlaatuisia ja 

tehokkaita aloitteita, ohjelmia ja apurahoja. 

 

Lapsuusiän syöpä. Yksi uusista LCI Forward -strategian teemoista on lasten syöpien ennaltaehkäisy ja 

parantaminen. Suomen Lions-liitto on ottanut uudeksi avustamiskohteeksi kantasolurekisterin toiminnan 

vahvistamisen ja erityisesti tunnettavuuden lisäämisen. Suomalaisia on kantasolurekisterissä tällä hetkellä 55 000. 

Mikäli jokainen lion hankkisi yhden uuden jäsenen rekisteriin, saisimme 2-3 vuodessa kaksinkertaistettua 

rekisterin jäsenmäärän. Näin parantaisimme oleellisesti mahdollisuutta löytää useammalle vakavassa tilanteessa 

olevalle lapsi- ja aikuispotilaalle hyvä Iuovuttaja. Rekisteriin liittyvän tulee olla iältään 18-40 -vuotias eli kyseen 

tulevat myös leoikäiset lapsemme tai lapsenlapsemme.  

T 
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avoite 3: Lisätä palveluaktiviteetti-ilmoitusten tekemistä MyLCI:ssa.  

Palveluaktiviteettien ilmoittaminen MyLCI:ssä on parantunut piirimme klubien osalta kuukausittain mutta 

edelleenkin kuusitoista klubia ei ole ilmoittanut yhtään tekemäänsä aktiviteettiaan tai palveluaan sinne. Ne 

klubit puolestaan, jotka ilmoituksia sinne tekevät, tekevät niitä kuukausittain ja useampiakin tapahtumia kerralla.  

 

Olen pyytänyt webmasteriamme 2VDG Raimo Sillanpäätä laittamaan kotisivujemme Jäsensivuille listan Palvelun 

raportointiohjeesta ja sieltä löytyvät myös mm. PCC Heikki Hemmilän laatimat Parhaat palveluaktiviteetit ja 

Varainkeräysaktiviteetteja -listat. Näiden avulla palvelujen kirjaamisen luulisi sujuvan.  

Varsinkin näin joulun aikaan monella klubilla on varmasti ollut sellaisia tapahtumia, jotka voisi MyLCI:in kirjata 

ja sen voi tehdä samalla kertaa kun tekee kuukausittaisen jäsenilmoituksen. Toinen hyvä tilaisuus on 6.-12. 

tammikuuta järjestettävä Lions- ja LCIF-viikko, jolloin on hyvä järjestää erilaisia palveluprojekteja auttamaan 

lapsia, perheitä ja vaikkapa vanhuksia, joilla on vaikeuksia esim. kaupassa käyntiin.  

 

Jäsenilmoituksen osalta tilanne onkin parantunut mutta aivan aiheellisesti DG Annukka Laurila huomautti kahta 

klubia, jotka eivät ole vielä tällä kaudella jäsenilmoituksia tehneet. Hän myös ilmoitti piirikuvernöörin kirjeessään, 

että mikäli ilmoitusten laadinnassa on ongelmia niin yhteys joko piirisihteeriin tai Raimo Sillanpäähän, niin asia 

korjaantuu. 

Ilmoitusten tekeminen on ainoa tapa päämajalle seurata toimivatko klubit ja ellei ilmoituksia tehdä, päämaja 

käsitys on, että klubi ei enää toimi. Siitä aiheutuu sitten vain tarpeetonta sähläystä ja turhaa työtä niin täällä 

meidän päässä kuin päämajassa. 
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avoite 4: Kasvattaa klubien järjestämiä käytännön palveluprojekteja. Kiinnittää erityistä huomiota alueisiin, 

jotka sopivat yhteen satavuotisjuhlan palveluhaasteen ja uuden palvelurakenteen kanssa. 

Tavoitteenamme on parantaa vähintään 200 miljoonan ihmisen elämää vuosittain toimivuoteen 2020 – 

2021 mennessä laajentamalla humanitaarista palvelua. Tavoitteenamme on myös innostaa klubeja järjestämään 

tarkoituksenmukaisia palveluprojekteja lisätäkseen lionien palvelutyön näkyvyyttä paikkakunnilla. Tavoitteen 

saavuttaminen edellyttää enemmän palveluaktiviteetteja, enemmän jäseniä ja tehokasta johtamista. 

 

Piirin kotisivuille Jäsenet-osioon on syyskaudella lisätty PCC Heikki Hemmilän vuoden 2015 jäsenkyselyn 

tuloksena tehty yhteenveto klubien parhaista palveluaktiviteeteistä. Ne on ryhmitelty eri otsikoiden alle: palvelut 

lapsille ja nuorille, nälän lievitys, näönsuojelu, ympäristönsuojelu, ja muut palveluaktiviteetit. Näistä jokainen 

klubi löytää varmasti omalle klubille parhaiten sopivan palveluaktiviteetin, mikäli sellaista ei vielä itsellä ole.  

 

Nälän lievittämisen, näönsuojelun ja ympäristönsuojelun lisäksi viime kaudelle määriteltiin uusiksi 

palveluaktiviteeteiksi diabetes ja nuorisoiän syöpä. Varsinkin diabetesin osalta klubeja on kehotettu olemaan 

yhteydessä paikkakunnalla tai piirin alueella jo toimiviin diabetes-yhdistyksiin yhteisen toimintatavan 

löytämiseksi. Samoin kannattaa ottaa yhteyttä paikallisiin terveydenhoidon viranomaisiin, lastensairaalaan, 

lapsuusiän syöpää hoitaviin tahoihin ja muihin vastaaviin järjestöihin saadakseen lisätietoja syöpää sairastavien 

lasten ja heidän perheidensä tarpeista. 

 

Jotta tavoitteeseen päästään, on erityisen tärkeää, että kaikki palveluaktiviteetit myös kirjataan MyLCIin ja 

kirjataan myös, kuinka monta henkeä palvelu on tavoittanut. Palvelu olisi hyvä kirjata heti sen jälkeen kun 

aktiviteetti on suoritettu mutta sen voi kirjata myös jälkeenpäin. Kunhan vain valitsee asianomaisen kuukauden. 

Avainasiassa tässä ovat klubien sihteerit mutta klubin presidentti on viime kädessä vastuussa, että asiat tulevat 

klubissa hoidetusti. Siinä vaaditaan johtajuutta.   

T 

T 
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Tavoite 5: Kannustaa kaikkia piirin klubeja suorittamaan vähintään yksi diabetesprojekti toimivuoden aikana. 

Kuten viimeksi kirjoitin LCI:n kolmen painopistealueen eli nälän lievittämisen, näönsuojelun ja 

ympäristönsuojelun lisäksi viime kaudelle määriteltiin uusiksi palveluaktiviteeteiksi diabetes ja lapsuusiän syöpä. 

Varsinkin diabetesin osalta klubeja on kehotettu olemaan yhteydessä paikkakunnalla tai piirin alueella jo toimiviin 

diabetes-yhdistyksiin yhteisen toimintatavan löytämiseksi.  

 

Piirihallitus muodosti kokouksessaan 9.2.2019 työryhmän lapsuusiän syöpä -asian viemiseksi eteenpäin. Silloin 

puhutaan 0-16-vuotiaista lapsista ja nuorista. Ryhmään kuuluvat: Tuulikki Martikkala LC Seinäjoki/Aalto, Aune 

Vanhanen LC Kauhajoki/Katrilli, Kirsti Ala-Kutsi LC Vaasa/Family, Heli Kivimäki LC Alavus/Kuulattaret ja 

GST Timo Sysilampi LC Seinäjoki/Törnävä. 

 

Toimikunta kokoontui 26.2. ja suosittaa klubien osallistumista tähän piirin yhteishankkeeseen omien päätösten 

mukaisesti lohkon puitteissa. Paitsi rahalahjoitusten lisäksi klubi voi lahjoittaa myös sairaaloihin leluja, 

piirustusvälineitä tai pelejä. Lahjoittava klubi määrittää itse mihin tarkoitukseen apu osoitetaan. Jos klubilla on 

tiedossa omalla paikkakunnalla avuntarvitsija, tuki voidaan lahjoittaa myös suoraan, kunhan vain lahjoitussumma 

tulee lohkon puheenjohtajalle, näin se voidaan raportoida eteenpäin. 

 

Seinäjoen keskussairaala palvelee seuraavia kuntia: Seinäjoki, Ilmajoki, Lapua, Kuortane, Alavus, Jalasjärvi, 

Kurikka, Isokyrö, Kauhava, Lappajärvi, Alajärvi, Soini, Töysä, Kauhajoki, Isojoki, Karijoki, Teuva, Evijärvi, 

Vimpeli ja Ähtäri. Vaasan Keskussairaalan piiriin kuuluu 13 kuntaa: Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, 

Laihia, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vöyri. 

Potilaat tulevat usein eri kunnista eli kaikkien klubien alueelta. Osallistukaa. 
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107-F piirin GST koordinaattori Timo Sysilampi 

Tavoite 6: Kannustaa kaikkia lioneita ja leoja käyttämään MyLion -sovellusta kun he suunnittelevat ja toteuttavat 

palveluaktiviteetteja, kunhan ne täyttävät GDPR-asetuksen velvoitteet 

Kansainvälisen järjestön mobiilisovellus MyLion on uusi sovellus, jonka kautta pääsee suunnittelemaan ja 

raportoimaan palveluaktiviteetit, kokoukset ja varainkeruut. Klubin palveluaktiviteetit päivitetään ja niitä voidaan 

etsiä Lionsclubs.org -sivulla. Kaikki MyLionissa suunnitellut julkiset palveluaktiviteetit ovat automaattisesti 

nähtävissä uudella Lionsclubs.org -verkkosivulla. 

Käyttämällä viestitoimintoa MyLionissa,voi rakentaa lionien verkostoa. Kannustamalla klubin jäseniä käyttämään 

MyLionia luodaan lionien verkoston. Kun kaikki jäsenet ovat rekisteröityneet, pystyy lähettämään viestejä klubin 

jäsenille ja kutsuja koko ryhmälle. Viestitoiminto auttaa pitämään kaikki lionsaktiviteetit yhdessä paikassa.  

Kun käyttää MyLionia aktiviteettien suunnittelemiseen, voi nimittää eri jäseniä toimimaan eri palveluaktiviteettien 

vastuullisina henkilöinä. Jäsenet pystyvät luomaan aktiviteetteja ja lähettämään kutsuja osallistujille. Kaikki tämä 

näkyy ja on muokattavissa MyLionissa. Klubit voivat myös merkitä useamman henkilön toimimaan tapahtumien 

vastuuhenkilöinä. Tämä varmistaa, että vähintään kaksi ihmistä pääsee muokkaamaan tarpeen mukaan tapahtuman 

tietoja MyLionissa.  

Kansainvälisen järjestön mobiilisovellus MyLion on julkaistu EU:n alueella 27.8.2018 ja se on ladattavissa Google 

Playsta tai Apple Storesta.  

  

Suomen Lions-liiton IT-työryhmä korostaa, että kyseessä on ns. some-sovellus, joka ei ole GDPR-yhteensopiva eli 

ei täytä EU:n laajuisia tietosuoja-asetuksia.  

  

Sovelluksessa on käännösvirheitä, eikä sen käytöstä ole suomenkielisiä ohjeita. Sillä ei myöskään ole yhteyttä 

MyLCI-tietokantaan.  

  

Sovelluksen voi asentaa, mutta se ei ole liiton virallisessa käytössä. 
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 Piirin GST:n kuulumisia 8 
107-F piirin GST koordinaattori Timo Sysilampi 

Tavoite 7: Kannustaa klubien GST-palvelujohtajia suorittamaan kaksi lionien koulutuskeskuksen kurssia: 

Yleiskatsaus Maailmanlaajuiseen toimintaryhmään ja Yhteisön palveleminen. 

Lionien koulutuskeskus on Lions Clubs Internationalin sivuilta löytyvä kurssipaikka, jossa voi oppia ja harjoitella 

keskeisiä johtamistaitoja  lionsjohtajana, jotta onnistuu kaikissa hankkeissa. Jos on uusi koulutuskeskuksen 

käyttäjä, pitää ensin luoda tili. Siinä tarvitaan kansainvälinen jäsennumero ja salasana. Jos on jo MyLCI:n käyttäjä, 

nämä tiedot ovat jo olemassa. Jotta kurssille pääsee, on ponnahdusikkunoiden esto poistettava käytöstä. Lisäksi 

kurssien käyttöön tarvitaan Adobe Flash Player. Kursseja ei voi vielä käyttää iPad- tai iPhone-laitteilla. Muita 

taulutietokoneita ja älypuhelimia, joissa on Flash Player, voi käyttää. 

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän tavoitteena on, että jonakin päivänä lionit ja leot pystyvät vastaamaan 

maailman kaikkiin tarpeisiin. Maailmanlaajuinen toimintaryhmä edistää LCI:n ja LCIF:n visiota ja innostaa 

lionien ja leojen palvelutyötä. Sen tavoitteena on varmistaa, että Lions Clubs International vaikuttaa yli 200 

miljoonan ihmisen elämään 1,7 miljoonan lionin ja leon voimin sekä tarjoaa oppimismahdollisuuksia yli 500 000 

jäsenelle vuoteen 2020 mennessä. 

Maailmanlaajuinen toimintaryhmä muodostuu GLT:stä (maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä), GMT:stä 

(maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä) ja GST:stä (maailmanlaajuinen palveluryhmä). Maailmanlaajuisen 

toimintaryhmän jäsenet keskittyvät johtamiskoulutus-, jäsenyys- ja palvelualoitteiden kehittämiseen. Virat on 

perustettu organisaation kaikille tasoille, ja kaikki lionien johtamisvirat on suunniteltu tukemaan klubia. 

Yhdistämällä maailmanlaajuisen toimintaryhmän luomme uutta synergiaa sekä uusia palvelu- ja kasvun 

mahdollisuuksia klubeille. Näin pääsemme tavoitteeseemme vaikuttaa 200 miljoonan ihmisen elämään vuoteen 

2020-2021 mennessä. 

Lioneilla on luja side yhteisöön, ja jokainen klubi pyrkii tuottamaan merkityksellisiä palveluja. Yhteisö 

palveleminen -kurssilla käsitellään työkaluja ja tekniikoita, joiden avulla voi arvioida paikkakunnan tarpeita, valita 

vaivan arvoisia projekteja, suunnitella menestyksekkäitä projekteja ja tiedottaa tavoista, joilla klubi palvelee 

yhteisöä. 

Kurssilla tarkastellaan useita aiheita, jotka koskevat kannattavan palveluprojektin valintaa ja suunnittelua. 

Kurssilla tutkitaan neljää mahdollista tapaa arvioida paikkakunnan tarpeita, mukaan lukien lionien paikkakunnan 

arviointi. Siinä käytetään useita tekniikoita määritettäessä mitä mahdollisia projekteja klubi voisi harkita sekä 

laatia projektin jäsentely esitettäväksi klubille. Kurssilla laaditaan projektisuunnitelma ja luodaan selkeä reitti, jota 

seurata projektin toteuttamisvaiheessa ja varmistaa, että jäsenet ovat mukana aktiivisesti. Lopuksi tarkastellaan sitä 

hyötyä, joka koituu klubin palveluaktiviteettien mainostamisesta paikkakunnalla ja tutkitaan muutamia tapoja 

tehdä tehokasta PR-työtä. 

 Lion- ja Leo-tapaamisia Malediiveilla 
Timo Sysilampi 

ietimme puolisoni Pirkon ja kuvernöörikurssini K-piirin PDG Hannu Nymanin ja hänen puolisonsa DG Ritva 

Korolaisen kanssa parin viikon jakson ennen joulua Malediiveilla. Tapasimme siellä Paradise Island Resort & Spa 

hotellin ruoka- ja ravintolapalveluista vastaavan päällikön Kusal Ashen ja vaihtaessamme käyntikortteja tuli ilmi, 

että hän on edelleen Sri Lankan Leo-klubin jäsen vaikka on välillä ollut kuusi vuotta poissa maasta. Nyt hän on ollut 

reilun vuoden Malediiveilla ja kertoi tehtävästään.  

Malediivit eli Malediivien tasavalta on noin 800 kilometriä pitkä saaristo Intian eteläkärjen 

lounaispuolella. Malediiveihin kuuluu kaikkiaan 1 190 saarta ja atollia, joista 200 on asuttua 

ja lisäksi 80 saarella on matkailijoiden majoituspalveluita. Saariston korkein kohta on vain 

2,4 metriä merenpinnasta. Meidän atolli oli Lankanfinolhu, Kaafu Atollilla, joka kuuluu 

Pohjoiseen Malen Atolliin. Matka lentokenttäsaarelta kesti parisenkymmentä minuuttia 

pikaveneellä. Hotelli oli nimensä veroinen. Meri on huoneemme terassilta 30 metrin päässä 

ja ilman lämpötila yli 30 astetta joka päivä. Merivesi lähes saman verran.  Kokemuksen 

arvoista oli uida haiden kanssa ja syöttää rauskuja kädestä. Muita suomalaisia ei saarella 

juurikaan näkynyt. Sen sijaan muita kansallisuuksia oli paitsi matkailijoiden osalta myös hotellihenkilökunnan osalta. 

Henkilökuntaa hotellissa oli kaikkiaan noin 750 ja hotellihuoneitakin toista tuhatta.   

V 
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LIITTO 
 Lion-viesti ja teemat 
Suomen Lions-liitto ry 

alajoella tavataan 7.-9.6. Nyt kannattaa ilmoittautua pian, sillä 30.4. ilmoittautuneille hinnat ovat 

edullisemmat. Samoin majoitustiloissa on paremmin vaihtoehtoja nyt, kuin vasta lähempänä kokousta. 

Katso tarkemmin ilmoittautumisesta ja majoitusvaihtoehdoista linkistä. http://www.lionskalajoki2019.com/ 

 

Kampanja100: Palveluvoimaa  

   

Melvin Jones Fellow, Melvin Jonesin ystävä -nimitys on Lions Internationalin Säätiön kiitos lahjoittajalle, minkä 

voi ansaita itsekin. Tarvittavan summan voi kerryttää esimerkiksi pienillä kuukausilahjoituksilla piirin LCIF-tilille. 

LCIF on todettu maailman luotettavimmaksi yhteistyökumppaniksi hyväntekeväisyyden saralla.  

Kansainvälinen mottomme on : ”Act locally, think globally”, vapaasti käännettynä: ”Palvele paikallisesti, lahjoita 

kansainvälisesti”. Yhdessä voimme tehdä maailmasta paremman paikan elää, niin itselle kuin lapsillemmekin. 

Let´s do it! Tehdään se!  

 

LC Lapuan Kantasolualoite  

 

Tule mukaan auttamisen ketjuun ja kannusta ihmisiä liittymään kantasolurekisteriin. Luodaan mahdollisuuksia 

viimeisenä toivona elämän pelastamiseksi sen jälkeen, kun kaikki muut hoitokeinot on loppuun käytetty.  

Tässä aktiviteetissa emme kerää yleisöltä mitään, emmekä käytä juurikaan rahaa, vaan hyödynnämme järjestömme 

jäsenistöä avun tarvitsijoiden hyväksi. Saamme  näkyvyyttä kampanjan yhteydessä. Tämä voi saada myös uusia 

jäseniä kiinnostumaan Lions-työstä. Erityisesti Leo-ikäiset ovat potentiaalisia luovuttajia ikänsä puolesta, joten 

tehdään heidän kanssaan yhteistyötä.  

  

Kantasolujen käyttö hoitokeinona on yksi nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä lääketieteellisen tutkimuksen 

aloista. SPR:n Veripalvelun ylläpitämä kantasolurekisteri on osa maailmanlaajuista rekisteriä.   

Katso tästä (http://www.sovinkoluovuttajaksi.fi/) sovitko luovuttajaksi.  

 

Voit myös luovuttaa verta. Monet kantasolusiirrettä tarvitsevat potilaat tarvitsevat paljon verivalmisteita 

parantuakseen. Yksi luovutettu pussi voi auttaa jopa kolmea potilasta punasoluina, verihiutaleina ja plasmana. Tai 

ryhdy Kantikseksi. (https://www.veripalvelu.fi/kantasolurekisteri/yhteisot/kantikset)   

 

Lapsuusiän syöpä 

 

F-piirin piirihallitus on päättänyt kokouksessaan Seinäjoella 9.2.2019 esittää, että piirin 107-F klubit osallistuvat 

yhteiseen Lapsuusiän syöpä -aktiviteettiin. Kukin klubi valitsee avustuksensa kohteen itse ja päättää 

avustussumman suuruudesta.Tuemme Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Vaasan keskussairaalan lastenosastojen ja 

alueella toimivien syöpäjärjestöjen kautta syöpäpotilaiden ja heidän vanhempiensa viihtyvyyttä ja hyvinvointia.  

Suomessa sairastuu vuositasolla noin 160 lasta (alle 16 v) lapsuusajan syöpään. Syövät ovat erilaisia kuin 

aikuisilla ja myös niiden on alkuperä erilainen kuin aikuisilla. Ne paranevat myös useammin. ¾ sairastuneista 

paranee pysyvästi.  

 

Kantasolusiirre on lapsen viimeien toivo parantua, kun kaikki muut keinot on käytetty loppuun.  

Koko maan tasolla tärkein yhteistyökumppani on www.syöpäjärjestöt.fi . Se koostuu Suomen Syöpäyhdistyksestä 

ja Syöpäsäätiöstä. Valtakunnallinen yhdistys Sylva ry, tukee syöpää sairastavia lapsia, nuoria ja heidän läheisiään. 

Järjestää kursseja, vertaistukea, neuvontaa, taideterapiaa, tuettuja lomia, maksuttomia perheasuntoja lapsen hoidon 

aikana, antaa tietoa sosiaaliturvasta, suorittaa edunvalvontaa.  

 

Piirimme alueella toimii Pohjanmaan syöpäyhdistys ry/Österbottens Cancerföreningen ry, toimialueenaan Etelä- ja 

Keski-Pohjanmaan sekä Vaasan keskussairaalan alueet. Eppulit ry toimii Pohjanmaan syöpäyhdistyksen alaisena 

antaen vertaistukea syöpälasten perheille. Järjestö myy lapsiperheiden tukemiseen Kultanauhaa. Heidän 

edustajansa pyydetään vuosikokoukseen myymään Kultanauhaa ja esittelemään Syöpäyhdistyksen toimintaa.  

K 

http://www.lionskalajoki2019.com/
http://www.sovinkoluovuttajaksi.fi/
https://www.veripalvelu.fi/kantasolurekisteri/yhteisot/kantikset
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 Suomen Lions-liiton RLLI-koulutus 
Marika Haapanen 

ätä koulutusta voimme suositella 

#ajatustenvaihtoa #yhdessäoloa #osallistuvaaopiskelua #pohdintaaryhmätöissä #todistus 

19.1.2019 saavuimme Hotelli Haagaan, Helsinkiin, eri piireistä. Aloitus oli mukava ensikohtaaminen 

uusien ihmisten kanssa aamupalalla. Iloinen puheensorina täytti ravintolasalin ja tunnelma oli odottava. 

Aamupalalta siirryttiin luentosaliin, jossa lyhyesti kerrottiin itsestä sekä omista odotuksista kurssia kohtaan. 

Yhteensä kurssilaisia oli valittu 20. Muutama joutui peruttamaan tulonsa.  

   

Kuvat esittelystä: Raimo Sillanpää 2VDG, Juha Lahtinen GLT, Marika 

Haapanen LQ-pj. 

Ryhmä jaettiin kahteen, tehokkaampaa opiskelua ajatellen. Myös nämä 

molemmat ryhmät tekivät vielä sisäisesti pareittain ryhmätöitä. 

Ryhmäläiset pääsivät konkreettisesti osallistumaan tehtäviin ja 

pohdintoihin. Molemmissa ryhmissä oli mies ja nainen kouluttajana, 

taustalla oli rautainen PR nainen Leena Lehtonen, joka piti huolen myös 

siitä, että jokaisella oli paikka, jossa saa painaa pään tyynyyn. 

Pääkouluttajamme Varpu Ylhäinen MD-GLT omalla läsnäolollaan 

vaikutti siihen, että oli hyvä olla ja jokainen sai kurssilta mitä lähti 

hakemaan.  

 

 

 

”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RLLI - Regional Lions Leadership Institute -työpaja perustuu 

päämajan alueellisen lionjohtajien instituutin materiaaleihin, mutta 

järjestetään Suomessa omaan toimintaympäristöömme 

sopeutettuna. 

Työpajasta saa eväitä myös työelämään ja muihin tilanteisiin, 

joissa tarvitaan johtajuutta ja johtamisen taitoja. Valmennuksen 

aiheet ovat pääosin yleisellä tasolla, joten tiedot ovat 

sovellettavissa eri ympäristöissä. Koulutus on avoin kaikille 

leijonille ja täysi-ikäisille leoille, jotka ovat kiinnostuneet 

henkilökohtaisten johtajuustaitojensa kehittämisestä”. (Varpu 

Ylhäinen, MD-GLT) 

#Enkerroenempääettenpaljastaasioitajotkaonitsekoettava  

T 
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PIIRIN KLUBIT 
 Terveiset Al-Aynista Arabiemiiraateista! 
Jacques Mahne LC Lapua/Alajoki, Al-Ayn Arabiemiirikunta 

eimme myös täällä hyvää jakamalla joulun ruokakassit katusiivoojille. 

Auto kiiltää, kadut hohtavat puhtautta. Ah, miten mukava on ajella kauniissa säässä. Joulu on tulossa ja 

lahjaostoksille ollaan lähdössä. Automatkalla alamme keskustella lahjojen antamisesta. Senhän tulisi olla 

pyyteetöntä. Mitä voisimme tehdä täällä Arabiemiraateissa, jossa kaikilla on kaikkea. Vai onko sittenkään?!  

 

Pysähdymme liikennevaloihin. Siinä mies putsaa kadun kulmaa harjallaan. 

Jatkamme matkaa ja sama näky seuraavassa risteyksessä. Kuka näille työntekijöille 

antaa lahjoja? Eivät ainakaan itse. Eihän heillä riitä rahaa edes loppukuun ruokaan. 

 

Leijonan sydän sykähtää. Näille!!! 

 

Jatkamme kauppaan, mutta ruokalista on matkan aikana muuttunut. Nyt listalla on 

20kg riisiä, 20kg jauhoja, 20 litraa vettä ja 20 papupurkkia. Matka jatkuu nopeasti 

kotiin. Nyssyköitten teko alkaa. Ja sitten koittaa uusi päivä. Alkaa 

kadunlakaisijoitten metsästys. 

 

Ajelemme hidasta vauhtia pitkin kotikulmien katuja ja etsimme vihreä-liivisiä 

miehiä kärryjensä kanssa. Ensimmäinen työtekijä saa pienen pussin, ruokaa 

joulupöytään.  

 

Hämmästys, iso hymy, kyyneleet, siinä muutamia reaktioita näiltä ihmisiltä, jotka 

pitävät huolen siitä, että voimme ajaa pitkin puhtaita katuja. Itse asiassa nuo 

reaktiot ovat myös meidän. Kiitollinen.  

 

  

T 

Jacques Mahne perheineen 
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 LC Alavus/Kuulattaret 10 vuotta 
Marika Haapanen 

lubin perustamiskokous pidettiin Ouran Lomassa Alavudella 19.1.2009, jolloin paikalla oli 23 

perustajajäsentä. Nyt 10 vuoden jälkeen meitä on mukana toiminnassa 25 Kuulatarta, joista 15 

perustajajäsentä. Charter Monarch Chevron 10 vuotta – merkin saivat: Anttila Anna-Maija, Heikkilä 

Aune, Jauhiainen Arja, Katajamäki Anu, Kivimäki Heli, Koivisto Ulla, Kujala Päivi, Mäki Inkeri, Mäki-Neste 

Mervi, Pollari Tarja, Raisio Ritva, Rajala Birgitta, Riihimäki Tarja, Syrjälä-Tonteri Maarit sekä Ylinen Aulikki. 

 

Pääaktiviteettimme on ollut koko 10 vuoden ajan Alavus-tytön valinta Alavuden kesätapahtumassa Alavus 

Rysköillä kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aktiviteetista saadun tuoton olemme jakaneet pääasiassa 

paikkakunnalle, tyttöjä suosittaneiden taustajärjestöjen toiminnan tukemiseen sekä muuhun avustustoimintaan 

lapsille, nuorille, perheille, vanhuksille ja liikuntarajoitteisille. Avustuksina on annettu laitteita ja tarvikkeita, 

stipendejä sekä rahaa hankintoihin. (Historiikin kerääjä, tuottaja sekä ritarimme Birgitta Rajala) 

 

Juhlapaikkana oli Alavuden Sydänmaalla 

kauniilla paikalla oleva Kuorasjärven Kartano. 

Koristelut olivat juhlavia ja tunnelma oli arvokas 

sekä sopivan rento. Juhlan tekivät Ihanat 

Kuulattaret seuralaisineen, sekä arvoisat vieraat 

ja esiintyjät. Juhlassa kiitettiin opasleijona Tarja 

Vilhulaa, toista kummia Veijo Hannosta sekä 

ritari Birgitta Rajalaa, jotka olivat tukena 

toiminnan alkutaipaleella. Juhlaväen toivotti 

tervetulleeksi presidentti Ritva Raisio, jonka 

jälkeen kohotettiin maljat. Paikalla oli 43 

juhlavierasta. 

 

Juhlapuhuja DG Annukka Laurilan puhe oli 

täynnä asiaa huumorilla höystettynä. 

 

 

  

K 

Alavus-tyttö 2015 Anni Nurmimäki, viulu (vas.), Alavus-tyttö 2018 Anna-

Kaisa Vehkakoski, viulu (oik.) ja keskellä nuorin Neea-Riikka Moisio, 2-

rivisen pelimannimestari, esittivät upeaa musiikkia 

Erinomainen ruoka, koristelut ja liput loivat juhlavan 

tunnelman, kakku oli koristeltu Kuulattarille.  

Uusi jäsen (oik.) Tarja Lönnqvist otettiin juhlallisesti vastaan kummina Arja 

Jauhiainen (kesk.), presidentti Ritva Raisio (vas.) otti lupauksen. 
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 LC Kurikka/Jennyt hoitokodin tukena 
Ulla Antila-Bamichas 

vustustyön muodot ovat muuttuneet, kun hoitokodin toiminta ja rahatalous ovat vakiintuneet. Yhteydenpito 

tuntuu edelleen tärkeältä. Nyt muistamme asukkaita jouluna, tuemme retkikassaa ja viemme syksyisiä herkkuja 

maisteltavaksi, kertoo Tarja Vilhula Lions Club Jennyjen ja hoitokoti Wanhan Värttinän yhteyksistä.   

Kun klubi halusi liki 20 vuotta sitten halusi oman avustuskohteen, oli Värttinä juuri perusteilla. Pienen 

yhdistyksen omistama, voittoa tavoittelematon hoitokoti oli juuri toiveiden mukainen kohde. 

Yhteydenpito on jatkunut vuodesta 2000. Tuolloin vanha, 

arvokas koulurakennus Kurikan keskustassa remontoitiin 10 

asukkaan kodiksi ja ensimmäiset asukkaat muuttivat taloon. 

Neljä alkuperäistä asukasta asuu Värttinässä edelleen. 

Alkuvuosina Jennyt tekivät talkootöitä ja olivat apuna kodin 

arjessa monella tavalla. Asukkaat hoitajineen olivat vakituisia 

vieraita klubin pikkujouluissa. Kaksi klubin jäsentä on jo pitkään 

toiminut hoitokotia pyörittävän yhdistyksen hallituksessa. 

-Wanha Värttinä on hyvä esimerkki siitä, että laitoksissakin voi 

hoitaa ihmisiä hyvin. Täällä jokaisella on oma hoitosuunnitelma 

ja hoitajia on riittävästi yksilöllistä ohjausta toteuttamaan, tietää 

Vilhula. 

 

Asukkaita talossa on 10 ja hoitohenkilökuntaa 13. Hoitosuhde 

1,2 on selvästi isompi kuin suositus 0,5 tai minimiksi kaavailtu 

0,7. Kuitenkin yritys on taloudellisesti kannattava eikä pätevän 

henkilökunnan saamisessa ole vaikeuksia. Kurikkalaiset 

työntekijät ovat olleet Värttinässä 5-10 vuotta ja asukkaat ovat vähintään yhtä pitkäaikaisia hekin. 

- Kun hoidettavat voivat hyvin, henkilökuntakin voi hyvin, luonnehtii toiminnananjohtaja Marika Korpela. 

Tarja Vilhula on Kurikan Värttinä ry:n hallituksen varapuheenjohtaja ja Aila Lepistö yhdistyksen rahastonhoitaja. 

Puheenjohtaja Jorma Jouppila Seinäjoelta on alusta asti ollut 

toteuttamassa hoitokodin ensimmäisen johtajan Sirpa Vierikon 

ajatusta kodinomaisesta asumispalvelusta,  joka sijoittuu 

laitosmaisen asumisen ja asuntola-asumisen välille. Wanhassa 

Värttinässä on helppo todeta, että tavoite on saavutettu. 

 

Kodin keskuksena on iso televisiolla, pianolla ja 

karaokelaitteilla varustettu olohuone, josta on suora yhteys 

kymmeneen viihtyisään makuuhuoneeseen. Ovet ovat auki. 

Kodissa on paljon yhteistä tilaa: iso keittiö ja ruokailuhuone, 

askartelutila ja huone, jossa asukkaat juttelevat lounasaikaa 

odotellen. 

 

Ruokailuhuoneesta kuuluu yhdessä lausuttu kiitos ruuasta. 

Lepohetken jälkeen asukkaat kokoontuvat askartelemaan ison 

pöydän ympärille. Yhdessäoloa sävyttää hyväntuulisuus ja 

huolenpito. Asukkaat ovat mukana kodin askareissa kykyjensä 

mukaan niin kuin kotona ollaan. Oma huone pidetään siistinä 

yhdessä työntekijöiden kanssa. Päivillä ja viikoilla on oma 

ohjelmansa.   

- Vammaisilla on oikeus täysivaltaistua yhteiskunnan jäseniksi 

ja sen vuoksi tuemme heitä elämäntaitojen opiskelussa.  

 

Jokaiselle asukkaalle halutaan tarjota mielekäs ja laadukas elämä. Meillä on ammattitaitoisia ihmisiä heitä auttamassa, kertoo 

Korpela. Värttinässä ovat saaneet kodin vaikeastikin vammaiset, joilla on epilepsiaa tai vaikea diabetes tai jotka eivät ole 

muualle sopeutuneet. Värttinässä heitä on kädestä pitäen ohjattu löytämään paikkansa arjessa ja yhteisössä. 

Hoitokodin elämässä tärkeitä ovat myös yhteydet lähiympäristöön ja yhteiskuntaan. Värttinän väki ei jää neljän seinän 

sisälle. 

 -Olen ylpeä meidän väestä, kuinka hienosti he pärjäävät teatterissa ja konserteissa, sanoo Marika Korpela.  

  

-A 

Hoitokodin väellä oli hauskaa pääsäsiaskartelujen parissa. 

Päivä-ohjelmaan kuuluu ködentaitojen harjoitus. Kuva Ulla 

Antila-Bamichas 

Vanhan Värttinän kaksi tärkeää henkilöä ovat sisarukset 

toiminnan-johtaja, sairaanhoitaja Marika Korpela joka jo 

opiskeluaikanaan menetti sydämensä Värttinälle ja 

ravitsemustyöntekijä Anne Koivikko, joka toimii keittäjänä 

hoitokodissa viitenä päivänä viitenä päivänä viikossa. 

Kodinomisuutta Värttinässä vahvistaa  sekin, että myös 

molempien lähipiiriä kuuluu hoitohenkilökuntaan. Kuva Ulla 

Antila-Bamichas  
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 LC Kristiinankaupunki ja LC Lapväärtti 
Raimo Repola 

ristiinankaupungin 65v. ja  Lapväärtin 60 v. Lions klubit viettivät yhteisiä merkkipäiviään juhlavissa 

tunnelmissa 10.11.2018 teemalla ”Nuoret liikkumaan”.  

 

 

Teemapäivä ”Nuoret liikkumaan” 

Kristiinankaupungissa toimivat merkkivuosiaan juhlivat Lions klubit, Kristinestad-Kristiinankaupunki (nro 3 

Suomessa)  ja Lappfjärd-Lapväärtti päättivät tänä vuonna järjestää yhdessä merkkipäivän kunniaksi nuorille ja 

heidän vanhemmilleen kohdistetun liikkumiseen motivoivan teemapäivän.  

 

Tapahtuman tarkoituksena oli innostaa nuoret liikkumaan, hetkeksi irti älypuhelinten, pelien  ja somen 

maailmasta. Teemapäivän luennoitsijaksi  oli saatu alan asiantuntija psykologi Christoph Treier. 

Teemapäivä toteutettiin kaksiosaisena, jolloin 

aluksi nuoret kiersivät paikallisten eri  

liikuntatoimijoiden yhdessä leijonien kanssa 

toteuttamia tehtävärasteja. Tällä kertaa 

keskityttiin lähinnä erityisiin liikuntamuotoihin 

mm, geokätkentään, kuntonyrkkeilyyn, 

parkouriin, suunnistukseen, frisbee-golfiin, 

informaatioon urheiluseuran ohjatuista palveluista 

ym.  

 

Loppuajaksi kokoonnuttiin kulttuurikeskus Duxin 

auditorioon kuuntelemaan Christoph Treierin 

mielenkiintoinen esitelmä liikunnan 

merkityksestä ja vaikutuksesta  kehoon ja mieleen 

sekä erityisesti aivojen suorituskykyyn. 

 

Kaikille oli välipalaksi tarjolla mm.  paikallisesti tuotettua puolukkakaurajuomaa sekä kirsikkatomaatteja  ja  he 

myös osallistuivat arvontaan jossa kaikille riitti palkintoja ja  pääpalkintoina aktiivisuusrannekkeet yksi pojille ja 

yksi tytöille. 

 

 Paikalliset yritykset tukivat ansiokkaasti tätä 

leijonien merkkipäivän tapahtumaa. Tästä 

merkittävästä tuesta klubit haluavat esittää suuret 

kiitokset kaikille lahjoittajille. 

 Kristiinankaupungin Lions klubi on ohjannut 

omasta nuorison tukemiseksi tehtävästä  

”pullojenpalautus”-aktiviteetista varoja tämän 

tapahtuman toteuttamiseksi. 

 

Jo etukäteen arveltiin ettei tieto teemapäivästä 

ehkä tavoita kohderyhmää kunnolla ja  nuorten 

kiinnostus  osallistua tapahtumaan  lauantai-

iltapäivänä, jolloin oli monta muutakin tilaisuutta 

käynnissä kaupungissa,  voisi olla laimeaa. Tästä 

huolimatta paikalle ilmestyi kolmisenkymmentä innokasta nuorta vanhempineen. Tapahtuman toteutukseen 

varatun ajan osalta taisi käydä niin etteivät aivan kaikki osallistujat ehtineet käydä jokaista rastia läpi kunnolla.  

Tilaisuuden loppukeskustelussa tulikin esille että tämänkaltaiselle tapahtumalle on selvästi  tarvetta ja yleisön sekä  

järjestäjien yhteinen mielipide olikin halu  järjestää vastaavanlainen tapahtuma uudelleen keväällä. 

  

K 

Sisäliikunnastakin voi löytää uusia lajeja. Kuva Jaakko Honkaniemi 

Ulkoliikunnan riemua yksinkertaisella välineellä. Kuva Jaakko 

Honkaniemi 
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Iltajuhla 

 

Merkkipäivän kunniaksi klubit  järjestivät samana iltana yhteisen juhlan Pyhävuoren urheilukeskuksessa ravintola 

Lähiluolassa. DG Annukka Laurila puolisoineen kunnioitti läsnäolollaan juhlaa. Myös LC Närpiön, LC Korsnäsin, 

LC Isojoen ja  LC Teuvan edustajat olivat  paikalla. Samoin Rotary-  ja Zonta-klubien sekä Kristiinankaupungin 

edustaja olivat mukana juhlassamme. 

 

Ilta vietettiin leppoisassa tunnelmassa hyvien ystävien ja hyvän ruoan ja mainion musiikin seurassa. 

Klubien presidentit Vesa Koivula, LC Krs sekä Börje Norrgård, LC Lpf toivottivat kaikki osallistujat tervetulleiksi 

juhlaan. 

 

 DG Annukka Laurila piti juhlayleisölle hienon Lions-toimintaa ja sen nykytilaa luotaavan juhlapuheen ja  hänen 

tehtäväkseen tuli myös jakaa juhlivien klubien Lioneille pitkäaikaisesta jäsenyydestä ja aktiivisuudesta myönnetyt 

kunniamerkit.  

Melvin Jones Fellow -jäsenyys myönnettiin LC Kristinestad-

Kristiinankaupungin Lion Alf Fröbergille.  

LC Lappfjärd-Lapväärtin jäsenelle Mikael Ekholmille 

myönnettiin Lions Club-kunniajäsenyys erittäin ansiokkaasta ja 

sitoutuneesta monivuotisesta  toiminnasta sekä omassa  klubissa 

että Lions-toiminnassa. 

 

Klubien yhteinen historiikki esitettiin normaalista käytännöstä 

poikkeavalla tavalla, kuvakavalkaadina, jossa heijastettiin kuvia 

juhlatilaan sijoitetuille valkokankaille. Lionit Jaakko Honkaniemi 

ja Mikael Ekholm olivat koostaneet n. sata valokuvaa käsittävän 

kuvasarjan klubien pitkän historian ajalta. 

Kuvakavalkaadin kommentaattoreina toimivat Lionit Börje 

Norrgård ja Raimo Repola sekä myös sitä kiinnostuneena  

seurannut yleisö. 

 

Kiitossanat sekä tervehdykset juhliville klubeille esittivät Isojoen, 

Teuvan, Närpiön ja Korsnäsin klubien edustajat. Korsnäsin 

klubin Bjarne Ismark  jopa sanattomalla muinaislaululla, kunnioittaen entisaikojen asujia Pyhävuoren onkaloissa. 

Kristiinankaupungin sivistysjohtaja Maarit Söderlund onnitteli kaupungin puolesta juhlivia klubeja ja kiitti 

kouluille myönnetyistä stipendeistä. 

Molemmat Lions klubit esittävät kiitoksensa kaikille niitä merkkipäivänä huomioinneille.  

Melvin Jones palkittu Alf Fröberg. Kuva Matti Mäntylä 

Juhlassa palkittuja, vas: Henry Söderlund LC Krs Harry Lillkull LC Lvt Börje Norrgård pres. LC Lvt Vesa Koivula pres LC Krs Annukka 

Laurila DG Ossi Rintala LC Krs Matti Haapala LC Lvt Yngve Karlå LC Krs Nodman Per-Erik LC Lvt Jaakko Honkaniemi LC Krs. 
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 LC Kristinestad och LC Lappfjärd 
Raimo Repola, översättning Mikael Ekholm 

ristinestads 65 års- och  Lappfjärds 60 års jubileum firades gemensamt när Lions klubbarna sammankom 

den 10.11. 2018 i festlig stämning. 

 

 

Teemadagen ” Hur få unga att röra på sig” 

 

De två firande lionsklubbarna LC Kristinestad – Kristiinankaupunki (nr 3 i Finland) och LC Lappfjärd – 

Lapväärtti beslöt i år att fira jubileet med en 

temadag som riktades mot de unga och  deras 

föräldrar.  

 

Tilställningen var menad att inspirera de unga att 

röra på sig, en stund utan mobiltelefonen, utan 

spel och bort från some världen. Som föreläsare 

på temadagen hade man lyckats få  psykologen  

Christoph Treier. 

 

Temadagaen bestod av två delar där man i den 

första delen hade de unga först att gå runt en bana 

vid vilken man tillsammans med dom lokala 

idrotts och motions organisationerna hade ordnat 

olika uppgifts punkter. Denna gång hade man valt 

geojömning, motionsboxning, parkour, 

orientering, frisbee-golf, information om idrottsklubbens styrande tjänster osv.  

 

Den andra delen bestod av en intressant föreläsning av Christoph Treier som handlade om motionerandets 

betydelse och hur den inverkar på kroppen och sinnet och särskillt på hjärnans prestation. 

 

Det fanns mellanmål åt var och en bla. lokalt produserad lingonhavredryck och körsbärstomater och alla deltagare 

var med om en lottdragning där det fanns priser till alla och som huvudpris lottades ut två stycken 

aktivitetsarmband, en vardera åt flickor och pojkar. 

 

Dom lokala företagen understödde förtjänstfullt 

leijonens temadag. För detta understöd vill 

klubbarna  rikta ett varmt tack till donatorerna. 

Kristinestads Lions Club har överfört medel från 

deras ungdoms understöds projekt, 

”flaskinsamlingen”för att kunna förverkliga denna 

temadag. 

 

Redan på förhand visste vi att informationen om 

temadagen inte kanske skulle nå målgruppen och 

de unga att medverka på en lördags eftermiddag 

när det i stan fanns många andra aktiviteter på 

gång. Trotts detta uppenbarade sig ett trettiotal 

entusiastiska ungdomar med föräldrar.  

Den tid som hade reserverats åt att genomföra 

evenemanget blev aningen kort. Det torde ha gått så att alla delatagare inte hann gå igenom alla aktivitetspunkter 

ordentligt.  I tillställningens slutord kom det fram att det helt klart fanns ett behov av dylika evenemang. Det fanns 

en gemensam åsikt, både publikens och dom som ordnade evenemanget, att ett dylikt evenemang skulle ordnas på 

våren.  

K 

Glädjen av utomhus träning med ett enkelt verktyg. Foto Jaakko 

Honkaniemi 

Nya arter inom inomhussporter. Foto Jaakko Honkaniemi 



Leijonasanomat  ♦ Lejon Nytt  2018-2019 37 

 

Kvällsfesten 

 

För att fira jubileet ordnades samma kväll en bankett på Bötombergets restaurang Lokalgrottan. 

DG Annukka Laurila med viv förärade festen med sin närvaro. Också LC Närpes, LC Korsnäs, LC Isojoki och LC 

Teuvas representanter var på platts, liksom Rotary-  och Zonta-klubbarna samt Kristinestad stads representanter 

var med på banketten. 

 

Kvällen gick i uppslupen anda och i goda vänners samt i god mats lag. Klubbarnas presidenter Vesa Koivula, LC  

Krs och Börje Norrgård, LC Lfjd önskade alla närvarande välkommen till banketten. 

 

 DG Annukka Laurila höll ett fint tal till festpubliken som handlade om Lions-rörelsens funktion och hon fick 

också i uppgift att överräcka dom firande klubbarnas lejonens förtjänstemärken för långvariga medlemsskap samt 

aktiviteten.  

Melvin Jones Fellow -medlemskap gavs åt LC Kristinestad-Kristiinankaupungin Lion Alf Fröbergille.  

Åt LC Lappfjärd-Lapväärtis medlem Mikael Ekholm överräcktes 

Lions Club-hedersmedlemskap för en exeptionellt förtjänstfullt 

och plikttroget mångårig verksamhet både inom den egna 

klubben så även inom Lions rörelsen. 

 

Klubbarnas gemensamma historik förevisades på ett annorlunda 

sätt än normalt, genom en bildkavalkad som projiserades på två 

vitdukar, en i vardera ändan av salen. Lionen Jaakko Honkaniemi 

och Mikael Ekholm hade sammansatt en bildserie med ca 100 

foton från olika tider under de mångåriga klubbarnas 

verksamhetstid. 

Som kommentatorer fungerade lionen Börje Norrgård och Raimo 

Repola samt publiken som intresserade följde med. 

 

Gratulationer och tacktal till de firande klubbarna framfördes av 

representanter  från Isojoki, Teuva, Närpes och Korsnäs 

klubbarna. Korsnäs klubbens Bjarne Ismark  sjöng en ordlös sång 

i fornsångstil, för att hedra dom fom forna invånarna i 

Bötombergets grottor. 

Kristinestads bildningsdirektör Maarit Söderlund gratulerade å stadens vägnar de firande klubbarna och tackade 

för stipendierna som blivit donerade till skolorna. 

Båda Lions klubbarna framförde sitt tack till alla som kommit ihåg jubileet.  

Från vänster: Henry Söderlund LC Krs Harry Lillkull LC Lvt Börje Norrgård pres. LC Lvt Vesa Koivula pres LC Krs Annukka Laurila 

DG Ossi Rintala LC Krs Matti Haapala LC Lvt Yngve Karlå LC Krs Nodman Per-Erik LC Lvt Jaakko Honkaniemi LC Krs. 

Melvin Jones medlem Alf Fröberg. Foto Matti Mäntylä 
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 20 vuotta jätkänkynttilöitä soinilaisille 
Jussi Paarvala 

aksikymmentä vuotta on LC Soini toteuttanut jätkänkynttilä-aktiviteettiä soinilaisille. Loppukesästä tai 

alkusyksystä on menty metsään, etsitty sopivaa puuainesta jätkänkynttilöiden tekoon. Aina ovat löytyneet 

metsänomistajat, jotka ovat antaneet käyttöön sopivat puut. Onpa joskus sattunut kommunikaatiossa 

epäselvyyksiä ja kaadettu puut väärästä metsästä. Siitä on kuitenkin selvitty sopimalla. Omistaja on vain todennut 

– ”Hyvällä asialla on miehet olleet”. Klubilaiset ovat muistaneet metsänomistajaa sopivalla ”juomapullolla”.  

 

Kynttilöiden kuivaus on joka vuosi saatu hyvin hoidettua ja kynttilät on myyty yrityksille ja yksityisille. Yleensä 

jouluavauksen aikaan ne on sitten sytytetty ja polttamisen jälkeen korjattu pois siivouspartion voimin.  

 

Toissa vuonna aktiviteetti on normaalia suurempi, Suomen täyttäessä 100 vuotta. Tuolloin päätettiin polttaa sata 

jätkänkynttilää. Työ tehtiin ja itsenäisyyspäivänä poltettiin kirkon läheisyydessä kynttilät. LC Soini jatkaa hyvää 

perinnettä myös vuonna 2019, myös soinilaiset yritykset ovat halukkaista jatkamaan perinnettä. 

  

K 
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 LC Seinäjoki/Törnävä – jääjuhla 
Antti Marttila 

oppiaisena 6.1.2019 Seinäjoen Taitoluistelijat ry, Seinäjoen kaupunki ja LC Seinäjoki/Törnävä järjestivät 

54. Jääjuhlan Seinäjoen jääurheilukeskuksen isolla tekojääradalla. Puhemies Paula Risikko avasi juhlan. 

Tapahtumaan osallistui 300-400 luistelun ystävää. Tapahtumassa oli tarjolla temppurata, 

taitoluisteluesityksiä, poniajelua, nopeustutka, onnenpyörä, kasvomaalausta, musiikkia, makkaraa, mehua, karkkia 

ja vapaata luistelua. Juha Lounatvuori sai hankittua makkarakojulle Atrialta käristeitä ja Pohjois- Suomen Sähkö 

Oy yhdessä Ravikeskuksen kanssa tarjosi poniajelun. LC Seinäjoki/ Törnävä tarjosi karkit nopeustutkassa 

luistelleille lapsille. 

 

Erään tapahtumaan osallistuneen lapsiperheen isän sanoin ”tämä oli ensimmäisen kerta, kun lapsi sai luistimet 

jalkaan ja pääsi poniajelulle”. Samainen perheenisä piti erityisenä arvona sitä, että jääjuhla oli järjestetty joka 

vuosi viimeisen 54 vuoden aikana. Tähän poniajelusta vastannut leijona totesi, että tapahtuma on järjestetty klubin 

jokaisena vuotena perustamisesta lähtien. Asiaan antoi pontta se, että leijona oli itse pienenä poikana osallistunut 

ensimmäiseen vuonna 1965 järjestettyyn tapahtumaan. 

 

Tapahtuma oli todennäköisesti tärkeä kohdeyleisölleen, eli päiväkoti- ja kouluikäisille, mutta yhtä tärkeä se saattoi 

olla myös niille lasten vanhemmille, jotka aikanaan itse olivat lapsina luistelemassa menneinä vuosikymmeninä. 

Tämä oli itselleni tilaisuus tavata niitä oman ikäryhmäni vanhempia, joihin ei lapsiarjen keskellä ole ollut aikaa 

pitää yhteyttä, mutta heidän tapaamisensa tällaisessa kokoperheen tapahtumassa lämmitti mieltä pitkäksi aikaa. 

 

Tämä oli hyvä aktiviteetti ja odotan innolla ensivuotta, kun pääsee järjestämään sen uudelleen.   

L 
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 Poliisikoira Nalli esittäytyi 
Kirsi Ala-Kutsi 

alli-koira esittäytyi tammikuussa pidetyssä mediatilaisuudessa Vaasassa. Lehdistön lisäksi paikalla oli 

vaasalaisten lions klubien edustajat. Klubit keräsivät lohkon puitteissa koiran hankintaa varten varat, jotka 

he lahjoittivat jo edelliskaudella Poliisikorkeakoulun 90-vuotisjuhlassa, toiveena oli saada poliisikoira 

Pohjanmaan poliisilaitokselle.  

Koiraksi valikoitui labradorinnoutaja, joka on nyt erikoistumassa räjähdekoiraksi sekä kadonneiden etsintään. Se 

sai kutsumanimen Nalli erikoistumistehtävänsä mukaisesti. Nallin koulutus on edelleen meneillään, mutta 

ensimmäiset tositilanteet kadonneen etsinnässä ovat takana.  

Nalli asuu ohjaajansa kotona, jossa koulutus aloitettiin pennun ollessa noin puolivuotias. Välillä ohjaaja on 

koiransa kanssa koulutuksessa poliisikoiralaitoksella Hämeenlinnassa. Koulutus kestää noin kolme vuotta, jonka 

jälkeen koira kulkee ohjaajansa työvuoron mukaisesti 

työtehtävissä hänen kanssaan. Poliisikoira siirtyy 

eläkkeelle noin 10 vuotiaana. 

 

Pohjanmaan poliisilaitoksen toiminta-alueena on 

Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan 

maakunnat. Poliisikoirat etsivät huumeita, rahaa, 

passeja, ruumiita, palavia nesteitä, aseita ja räjähteitä.  

Suomessa on noin 260 poliisikoiraa ja noin 240 

koiranohjaajaa. Pohjanmaan poliisilaitoksen piirissä 

koiria on 17, joista 13 on erikoistunut huumekoiriksi.  

 

 Kolmipyöräinen Saarenpään palvelukotiin 
Hermanni Sippola 

C Lapua Simpsiön veli Antti Muilu oli hankkinut 3-pyöräisen polkupyörän klubille, joka luovutettiin 

Saarenpään palvelukotiin marraskuussa asukkaitten käyttöön. Pyörän vastaanotti palvelukodin johtaja 

Merja Kontio ja luovuttajina olivat klubin presidentti Samuli Taivalmaa sekä veli Antti Muilu. 

Välittömästi luovutuksen jälkeen eräs asukas kertoi, ettei ole ajanut polkupyörällä kahdeksaan vuoteen, mutta 

lupasi heti syötyään lähteä kokeilemaan tuliterää pyörää. 

Merja Kontio totesi, että pyörä tulee tarpeeseen ja auttaa asukkaita liikkumaan ulkosalla useammin. Varmasti 

käyttäjiä riittää ja esitti kiitokset klubille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N 

L 

Pyörälahjoituksen otti vastaan palvelukodin johtaja Merja Kontio(keskellä) ja 

luovuttajina olivat klubin presidentti Samuli Taivalmaa(vasemmalla) sekä veli 

Antti Muilu(oikealla). Kuva Hermanni Sippola 

Labradorinnoutaja-Nalli ohjaajansa kanssa. Kuva Kirsti Ala-Kutsi 
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 LC Lapua/Alajoki - Vappujuhla! 
LC Lapua/Alajoki 

Vapun hyväntekeväisyystapahtuma järjestetään Lions Clubin Lapua/Alajoen johdolla Lapualla. 

LC Lapua/Alajoki järjestää Vapun hyväntekeväisyystapahtuman, jonka tuotto menee lapualaisille vähävaraisille 

lapsiperheille. 

Huhtikuun 27. päivänä Lapuahovissa järjestettävässä tilaisuudessa nautitaan illallinen, musiikista vastaa The Blue 

Notes ja komiikka esittää Kari Manu ja Veli Sipilä. Kyseessä on julkinen tapahtuma kaikille täysi-ikäisille.  

– Ostamalla 30 euron illalliskortin, lunastaa paikan tapahtumaan. Illalliskortti sisältää runsaan buffetruokailun 

ohjelmineen. Illalliskortteja saa ostaa Lapuahovista ja LC Lapua/Alajoen jäseniltä. 

Klo 21 eteenpäin myydään ovelta bilelippuja hintaan 10 euroa. 

 

Yhteisellä työllä, jokavuotinen perinne 

Vapun juhlatoimikunnassa hääräilee Alajoen klubista Jaana Saari, Henna Lahtinen ja Anna-Maija Klemettilä. 

Tapahtumalla järjestäjät haluavat tehdä hyväntekeväisyyttä sekä tuoda näkyville iloista leijonahenkeä. Lapuahovin 

Jaakko Kurtti toimiin kanssamme erittäin ammattitaitoisella yhteistyöllä hyvän asian puolesta. 

– Luvassa on hauska ja rento ilta. 

– Tänä vuonna voi viettää hauskan vappuaatonaaton ja samalla osallistua hyväntekeväisyyteen.  

Tapahtuman tuotto jaetaan lapsiperheille. Illalliskorteista voit olla yhteydessä Anna-Maija Klemettilään 

puh.0400667132. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bändi: The Blue Notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koomikot: Kari Manu ja Veli Sipilä 

 

Perinteiset Vapun "Simabileet" La 27.4. Hotelli-Ravintola Lapuahovissa. Klo 19–1:30. 

 

Tervetuloa! 

 

JUHLATOIMIKUNTA 
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 Helmi –hetki Toiskassa 
Jaana Kankaanpää 

lubimme LC Laihia/Helmi järjesti sunnuntaina 10.2. Laihialla Toiskassa talon asukkaille hieman erilaista 

päiväohjelmaa pitämällä levytanssit. Heti lounaan jälkeen talon väki kokoontui ruokasaliin tapahtumaan, 

mitä hoitajien mukaan oli kovasti odotettu ja mitä varten oli valmistauduttu pukeutumalla pyhäisemmästi 

ja ehostautumallakin. Musiikkivastaavana ja tanssien juontajana toimi lion Minna Akkola, joka sai 

musiikkivalinnoillaan useat tohvelit ja varpaat vipattamaan musiikin tahdissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuten tansseissa on tapana, näidenkin levytanssien ensimmäiset kaksi tanssia olivat valsseja. Tansseissa oli 

sekahaku. Sekä asukkaat, hoitajat että me lionsit tanssahtelimme ruokasaliin raivatulla tanssiparketilla pieni hiki 

otsalla – lämmin tuli tanssin pyörteissä. Myös paikalla olleet läheiset tanssahtelivat omien omaistensa kanssa. 

Parketilla pyrähdeltiin sekä omin töppösin että pyörätuoleilla, ja jos voimat eivät riittäneet tanssilattialle saakka, 

liikuteltiin käsiä musiikin tahdissa ihan paikallaan tuolitanssina. Taisipa joku tanssittajista saada herramiesmäisen 

gentlemannipusun kämmenellekin. Välillä musiikki vaihtui tangoksi, humpaksi ja jopa polkkaakin oli 

ohjelmistossa. Viimeisenä musiikkina oli ikimuistoinen kappale Kultainen nuoruus. Useampikin hyräili 

ulkomuistista sanoja siinä samalla, kun kaikki läsnäolijat pitivät vieruskaveriaan kädestä kiinni musiikin tahdissa 

keinuen. 

Levytanssien jälkeen tarjosimme koko Toiskan väelle kahvit ja leivonnaiset. Me klubilaiset olimme leiponeet 

porukalla suussa sulavaa kääretorttua sen verran paljon, että sitä riitti vielä toisellekin kahvikerralle. Omenahillolla 

ja rahkakermavaahdolla täytetty kääretorttu tuntuikin maistuvan jokaiselle, sillä useammasta suusta kuului ”Onpas 

tämä hyvää!” 

Nämä Toiskan tapahtumat olemme nimenneet vanhusten Helmi –hetkiksi. Tammikuussa kävimme pitämässä 

pienet satutuokiot kodeittain lukemalla sadun Tuhkimosta. Ensimmäisen sadun lukijana toimi lion Päivi Vauto. 

Tuhkimo-satu toi monenlaisia muistoja vanhusten mieleen mm. lattioiden pesuissa käytettyjä aineita, 

ompelutaitojen muistelua ja olipa tullut puhetta myös sisarkateudestakin, mutta kaikilla kuulijoilla oli hyvä mieli, 

että satu päättyi onnellisesti. Maaliskuussa pidämme jälleen uuden satutuokion. Erään Helmen sanoin ”Tämä on 

oma lämmin maailmansa mihin soisi jokaisen lurkkaavan”.  

K 

Tanssittajana lion Päivi Vauto. Kuva Jaana Kankaanpää Tanssittajana lion, pres. Leeni Kotola ja taustalla 

tanssittajana klubin kummi lion Olli Linjala. Kuva Jaana 

Kankaanpää 
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 LC Kuortane - Terwanpoltosta Frisbeegolfiin 
Jukka Kotola 

risbeegolfin suosio on kasvanut Suomessa huimaa vauhtia. Ratoja on rakennettu ympäri maata tiiviiseen 

tahtiin; myös Kuortaneen urheiluopistosäätiön omistamalla Aholankankaalla on käyttäjilleen ilmainen 9-

väyläinen rata. Urheiluopiston asiakkaiden lisäksi rata palvelee myös muita käyttäjiä; opiston arvion 

mukaan n. 80 % radan käyttäjistä on muita kuin opiston asiakkaita. Frisbeegolfin aloittamiskynnys on alhainen; 

radan käyttö on ilmaista ja välinekustannukset ovat pienet, jo 5 €urolla pääsee alkuun. Kilpavarusteluun on toki 

mahdollisuus myös tässäkin lajissa.  

Lions Club Kuortaneen miehet päättivät syksyllä 2017 hakea paikalliselta Leader toimintaryhmältä Kuudestaan 

ry:ltä tukea ”Terwa –frisbeegolfradan jatko” –

hankkeelle. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 10 

000 €, josta tuen osuus on 7500 € ja loput klubin omaa 

kökkätyötä ja ”selvää rahaa”. Klubi kilpailutti kolme 

yritystä joista radan suunnittelijaksi ja välineiden 

toimittajaksi valittiin Innova Champion Europe Oy. 

Sama yritys on suunnitellut ja toteuttanut myös 

Aholankankaan ensimmäisen radan. 

 

Kuortaneen urheiluopistosäätiön edustajat ovat olleet 

hankkeessa tiiviisti mukana alkumetreiltä aina maaliin 

saakka; suostumukset saatiin jouhevasti ja toukokuussa 

2018 radan suunnitteluun maastossa osallistui mm. 

toimitusjohtaja Jussi Töyrylä. Radan suunnittelusta 

vastasi Innova Champion Europe Oy:n pitkän linjan 

ammattilainen Pasi Koivu, jonka meriittilista on 

pelaajana pitkä niin kansainvälisellä kuin kansallisella 

tasolla. Rataa suunniteltaessa opiston asettama tavoite oli 

että rata tarjoaa sopivasti haastetta kokeneellekin 

harrastajalle mutta ei ole kuitenkaan liian haastava vasta-

alkajillekaan. Näillä opeilla klubin miehet aloittivat 

urakan rata-alueiden aluspuuston raivauksella sekä 

heittoalustojen kehikoiden, tekonurmen sekä korien 

asennuksella. Radan asennuksen edetessä perässä tulivat 

jo ensimmäiset pelaajat ja korit kilisivät iloisesti ennen 

kuin opastaulut oli saatu asennettua. Hankkeella oli 

ilmeisesti tilausta pelaajien parissa! Kökkätunteja kertyi 

porukalle yli 179 miestyötuntia ja 13 konetyötuntia, 

joiden yhteenlaskettu arvo on 2600 €. Klubissa on jäseniä 

34 joista 25 miestä ehti kökkimään 

radanasennushommissa. LC Kuortaneen edellisessä 

Leijona-kota -Leaderhankkeessa kökkätunteja kertyi yli 

800.  

 

Lions Club Kuortane ry on toiminut vuodesta 1965 

erityisesti kotikuntansa hyväksi. Klubi harjoittaa ja 

ylläpitää kuortanelaista tervanpolttokulttuuria sekä kerää 

toiminnallaan varoja, jotka kohdennetaan stipendein ja 

lahjoituksin opiskelijoille ja apua tarvitseville. Klubi 

toivoo että rata osaltaan aktivoi etenkin nuorisoa uuden 

matalan kynnyksen liikuntaharrastuksen pariin ja kiittää 

samalla yhteistyökumppaneitaan Kuortaneen 

urheiluopistosäätiötä ja Kuudestaan ry:tä hyvästä 

yhteistyöstä.  

F 

Lion Timo Kiviniemi tarkkana frisbeekorin asennuksessa. 

Kuva Jukka Kotola 

Kökkäväkeä nesteytystauolla Terwaladolla. Kuva Mika 

Viitanen 
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 Joulupukki asuu Lehtimäellä 
Heikki Honkola 

ehtimäen keskustassa, uimahallin kyljessä, aivan Kantatie 68:n ääressä, sijaitsee vanha asumaton punainen 

pikkutönö - aikoinaan kuulemma monilapsisen perheen  koti. Vähän ränsistyneenäkin tuo mökki on aina 

näyttänyt pienuudessaan kovin sympaattiselta. Kun tontti rakennuksineen tuli lionsveljen omistukseen, eikä 

paikalle ollut lähiaikoina suunnitelmissa uudisrakentamista, syntyi Lehtimäen lionsklubissa rapiat kymmenen 

vuotta sitten ajatus antaa mökki toistaiseksi joulupukin käyttöön. Se voisi olla osa klubin uutta lapsiperheille 

suunnattua Tonttupolku-tapahtumaa, näin tuumailtiin. Ihan ensimmäiseksi syynättiin talon kunto. Havaittiin, että 

"laittoa" se kyllä vaati. Makuukammarin lattia oli mätä ja välikatto kurkotti alaspäin. Rojun täyttämät kaksi 

huonetta näyttivät kolkoilta ja lohduttomilta. Ulkokuorikaan ei hurrannut: vesikatto vaati paikkausta ja seinät uutta 

suojausta. Ikkunaruutuja oli rikki.  Korjaustoimet aloitettiin ulkovuorauksesta lokakuussa 2007. Koko klubi oli 

innolla mukana. Katon vuotokohdat tilkittiin. Lautoja  vaihdettiin, punamultaus uusittiin ja räystäs- ja 

nurkkalaudat sekä ikkunanpielet saivat vitivalkoista. Näkymä 

maantieltäkin katsoen petraantui todella! Tarvittiin kuitenkin vielä 

monta rupeamista ennenkuin mökki oli käyttökunnossa: rojut poissa, 

kammarissa uusi lankkulattia, välikatto turvallisesti tuettu, sekä tupa ja 

kammari kalustettu ja somistettu joulupukin ja muorin käyttöön. Talon 

käyttöönotto oli 12.12. 2008 järjestetyn tonttupolun yhteydessä. 

Menestys oli huima: pukkia kävi tapaamassa 140 lasta ja Lehtimäen 

erityiskansanopiston oppilasta! Nykyään kaikki Lehtimäen lapset ja 

nuoret tietävät, missä Joulupukki majailee ollessaan Lehtimäellä. Onhan 

joulupukki ottanut vastaan lapsia ja lapsenmielisiä hämyisessä 

majassaan yli kymmenenä peräkkäisenä vuotena. 

 

Pukkia tapaamassa 

 

Viime vuosina joulupukin tapaaminen on ollut Lehtimäen joulunavauksen 

yhteydessä. Suosio on jatkunut. Tyypillisesti pienimmät lapset saapuvat tuvalle 

vanhempiensa seurassa. Ulkotulet pihamaalla viitoittavat tietä ja porstuasta 

tupaan astuttaessa aukeaa ihmeellinen näkymä  entisiin aikoihin, kynttilöin ja 

lyhdyin valaistuun vanhaan tupaan! Katosta riippuu koristeltu joulukuusi ja 

leikatut punaiset tonttuhahmot seikkailevat huurteisissa ikkunoissa. Seinällä 

oikea retroradio. Ja pirtinpöydällä odottavat tarjoilut: höyryävä mehu ja piparit. 

Muori niitä myhäillen tarjoilee!  

Sivukammariin on jonoa. Siellä kiikuttelee itse joulupukki. Hän haastelee 

lapsille kiireettömän leppoisasti, kuuntelee toiveita ja murheita. Ja haluttaessa 

poseeraa valokuvassa perheiden ja lasten kera. Pienimmät eivät aina polvelle uskalla. Lahjakontissaan pukilla on 

niin ujoille kuin rohkeille  perinteinen pieni paperipussi jouluisine sisältöineen. 

 

Idea kehittyy 

 

Pukinkodin kynttilät  loistavat kutsuvasti ikkunaruutujen läpi taas 30.11., kun 

Lehtimäen joulunaika avataan ja katulamppujen tähtikuviot syttyvät. Tänä 

vuonna majan ulkoseinässä on myös upea joulupukin postilaatikko, jonka 

valmisti klubiveli Raimo. Ehkä tänä vuonna saamme myös vanhan putkiradion 

sisältä kuulumaan vaikka Markus-sedän jutustelua ja niitä rakkaita entisaikojen 

joululauluja. 

LC Lehtimäki toivottaa piirin klubeille ja varsinkin Korsnäsin ystävyysklubille 

hyvää joulua ja vahvaa leijonatoimintaa 2019.  

L 
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 LC Kauhajoki/Katrilli - komiasti 20 vuotta 
Pirjo Pieski 

ollaha Etelä-Pohjanmaalla. Eteläpohojalaanen on luonteheltansa tasaanen ja jäyhä niinku tämä 

lakeus. Se sanoo asiansa suorahan, eikä se kiertele, eikä kaartele. Sei turhia puhu, ei ainakaa mitää 

suunsä lämpöösiksi. Eteläpohojalaanen seisoo tykysti täs maaperäs, muutoon sen tuulet veis. Se 

käärii hiansa, sylykääsöö kourahansa ja alakaa töihin. Vaikka moomma jäyhiä ja ittepäisiä, niin kyllä me 

nauretahanki ja meillon reheristi hauskaa! ” 

(Lion Kaija Kulmalan laatimasta juhlahistoriikista murrekirjailija Kerttu Karhun mukaan) 
 
Historiaa(käytetty Kaija Kulmalan koostamaa juhlaesitystä  LC Kauhajoki Katrillin 20 – vuotisesta historiasta) 
 
Tällä leijonaotteella ja tarmolla kuusi jo LC Seinäjoki Aalto- klubin leijonaisen kasvun alkuun auttamaa 

kauhajokelaista  naisleijonaa saivat idean oman klubin perustamisesta lähemmäksi kotikontuja. Näin sai alkunsa 

toimelias LC Kauhajoki Katrilli, joka sai Lions-toimintaan mukaan heti 30 innokasta naista.  

Kuten tässä upeassa 20-vuotisjuhlassakin, myös perustamiskokous 4.11.1998 ja charterjuhla  13.2.1999 pidettiin 

tässä samassa historiallisen kauniissa Sanssinkartanossa. Klubin nimen alkuperää on varmaan moni pohtinut. 

Kansantanssijoille paremminkin tuttu alkuperä. Nimi klubille löytyi luontevasti Kauhajoen katrillista – 

kansantanssista ja paikkakunnan musiikkiperinteistä. Kummiklubi oli tietenkin LC Seinäjoki Aalto, meidän 

emoklubimme, ja klubikummit tuttuja, valtakunnan ja piirin tason merkittävistä tehtävistä tuntemamme  Esko 

Töyli ja Risto Ala-Ikkelä. Opaslionin, Riitta-Leena Kurikan, saimme emoklubistamme. Ensimmäinen 

kokoontumispaikka oli ”Soppiksella” eli Kauhajoen koti- ja laitostalousoppilaitoksella, toinen Kauhajoen 

Krouvissa ja kolmas Sanssinkartanossa. Nyt kokoonnumme jälleen Kauhajoen Krouvissa. Tulevaisuus saattaa 

tuoda uusia tuulia. Itse tulin klubiin n. 14 vuotta sitten, jolloin kokoonnuimme Sanssinkartanossa. Klubikummini 

on nykyinen piirikuvernööri DG Annukka Laurila  ja olen siitä ja hänestä todella ylpeä. Ensimmäisenä 

presidenttinä klubissamme toimi Paula Ala-Ikkelä. Vahvojen ja sydämellään palvelevien presidenttien kymmenes 

oli Henna Ala-Risku. Toisella kymmenvuotiskaudella olin itsekin kolmantena vuorossa. Nykyinen presidenttimme 

Marjo Nuuttila juhlatoimikuntineen oli nyt järjestämässä ikimuistoista 20-vuotisjuhlaa.  Jokainen presidentti tekee 

kaudestaan omanlaisensa ja esittelee suunnitelmansa klubikäsikirjassaan, joka otettiin käyttöön toisen 

kymmenvuotiskauden alussa. Nykyinen piirikuvernöörimme Annukka Laurila vaikutti vahvasti asiaan.Itselläni oli 

luontoteema ja niinpä esim. nykyinen presidenttimme on saanut jäsenseremoniansa Lakeuden Ursan Sahanevan 

observatoriossa tähtitieteellisissä puitteissa. 
 
Tärkeitä ulkoisia merkkipaaluja 
 
Klubin 5-vuotispäivän lähestyessä halusimme rajapyykkiä juhlistamaan oman pöytästandardin, jonka 

suunnittelusta vastasi sitä varten perustettu toimikunta. Ehdotuksista löytyi kaunis, pelkistetty malli kultaisine 

palmikkoineen. Violetti ja kulta väreinä sopivat kauniisti yhteen. Kuten sanottu, komiaa ja naisellista! 

Ensimmäiset onnelliset saivat viirinsä 5-vuotisjuhlassa. Minäkin kuulun onnellisiin viirin vastaanottajiin. Sain 

viirini Kainaston Onnelassa 60-vuotisjuhlissani. Seuraava kirkas tavoite ja projekti oli oman lipun hankkiminen. 

Mallina toimi pöytästandardi värimaailmoineen. Oman lipun juhlallinen naulaaminen ja vihkiminen tapahtui 

klubijuhlassa 14.2.2006 kummimme Esko Töylin toimiessa vihkijänä. Jokainen klubin jäsen pääsi naulaamaan 

oman naulansa ja se olikin tarkka paikka. 
 
Hyvää tekevät aktiviteetit 
 
Valon Neito-kampanja, Pääsiäisaktiviteetti, hiekkaprojekti, kotihoito, Katrillin Söörit. Sanssinkodin 

vierailuaktiviteetti, kummilapsi Kavindi Mahesika Sri Lankasta. ”Topeekalta ja sen lairalta” – 

Tuotesarja.”Topeekalta ja sen lairalta” – Tuotesarjasta voimaa ja tukea hyvään avustamiseen 
 
Vieraat tekevät juhlan  
 
LC Kauhajoki Katrilli sai 20 -vuotisjuhlaansa odotettuja ystävyysklubivieraita Unkarin LC Ujpest Àrpadin klubista. 

Kahdeksan hengen ryhmä oli matkannut 20-vuotisjuhlaamme vastavuoroisesti klubimme vierailulle heidän20-

vuotisjuhlaansa v. 2014. Ensimmäinen vierailu Ujpest Àrpadin vieraaksi  tapahtui eteläpohjalaisella voimalla ja  18-hengen 

Katrillin ja söörien joukolla v. 2012, jossa itselläkin oli kunnia olla mukana. Yhteistyö sai alkunsa Eszter Salyn ansiosta v. 

2008, kun hän oli vapaaehtoistyössä Kauhajoen Räimiskällä. Hän löysi LC Kauhajoki Katrillin ja toi isänsä Péter Salyn 

terveiset ja LC Ujpest Àrpadin viirin , jossa hänen isänsä on jäsen ja nyt presidentti. Sopimus yhteistyöstä tehtiin v. 2010 ja 

se jatkuu todella hyvässä yhteishengessä ja ystävyydessä. Nyt klubimme on kutsuttu heidän 25-vuotisjuhliinsa syksyllä. 

”M 



Leijonasanomat  ♦ Lejon Nytt  2018-2019 46 

 

 
LC Alahärmän kanssa olemme vuoroin vieraissa ja heidän kanssaan olemme viettäneet useita todella hauskoja 

klubi-iltoja. He ovat leikkisällä huumorilla klubipoikaystäviämme! Pari edustajaa heidänkin klubistaan kunnioitti 

läsnäolollaan juhlaamme.  
 
20-vuotisjuhlamme oli komea ja hyvin järjestetty. Juhlatoimikunta presidentti Marjo Nuuttilan johdolla oli tehnyt 

huolellista ja hyvää työtä. Presidentti Marjo piti avauspuheen ja kertoi 28-jäsenisen klubimme vilkkaasta 

toiminnasta. Historiakatsauksen oli ansiokkaasti koostanut lion Kaija Kulmala ja sen välitti juhlakansalle Ulla-

Maija Paloniemi. Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Pirkko Vihavainen piti meille juhlapuheen ja toi esiin,  että 

klubimme oli ensimmäisiä Pohjanmaan alueen naisleijonaklubeja. Jäsenmäärän pieneneminen on kaikkien klubien 

haaste. Meillä LC Katrillissa on nyt aika hyvä tilanne. Pari uutta jäsentä on klubiimme tullut ja lisääkin on 

tiedossa, mutta yleinen haastehan jäsenmäärän pysyttäminen on. Juhlassamme jaettiin tunnustuksia ansioista. 

Olemme klubissa ylpeitä heistä ja heidän tekemästään työstä. Melvin Jones Fellowship – jäsenyyden saivat Taija 

Hakola ja Eija Mäki-Filppula. Lions-järjestön perustajan Melvin Jones -jäsenyys on järjestön korkein tunnustus. 

Piirikuvernöörin ansiotähden saivat Sirpa Rajamäki, Elina Panula-Lehto, Kaija Kulmala, Maija Ketola ja Pirjo 

Latva – Pukkila. Upeana yllätyksenä meille kaikille piirikuvernöörimme Annukka Laurila lyötiin juhlallisin 

menoin Arne Ritari-säätiön Lions-ritariksi. Ritariksi lyönnin hoiti Pirkko Vihavainen. Avustavina ritareina 

toimivat Risto Ala-Ikkela  LC Kauhajoki Arosta ja Asko Hakola LC Alahärmästä. Lämpimät onnittelut kaikille! 

Erityisonnittelut ritarillemme!  Juhlavista musiikkitunnelmista pitivät huolen Miisa ja Mona Viitala, Risto Ala-

Ikkelä ja Niina Kiprianoff.  

 

Palveluhengessä kevään tuulia päin! Tavoitteeksi otamme myös puhtaiden vesien puolesta toimimisen! Valoa, iloa 

ja hyvän mielen tuomista kanssaihmisille! 

  

LC Kauhajoki Katrillin jäseniä ja Unkarin LC Ujpest Árpadin juhlavieraat yhteispotretissa. Takarivissä vasemmalta: Iiris Panula-

Honkaranta, Päivi Mäkiranta, Eija Mäki-Filppula, Eszter Saly, Péter Saly, Ákos László Ütõ, László Kocsis dr., Erzébet Molná dr., 

Pirjo Pieski, Ulla-Maija Paloniemi, Aune Vanhanen ja Pirjo Latva-Pukkila. Eturivissä vasemmalta: Tiina Liimola, pres. Marjo 

Nuuttila, Éva Zeller, Mária Ütõ, Éva Sulyokné Havas, piirikuvernööri Annukka Laurila ja Maija Ketola.Kuva Manu Latva-Pukkila 
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 LC Seinäjoki/Aallon toimintaa 
Tuulikki Martikkala 
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1. Leijona-työn päivänä 8.10. 2019 Lionit, vas. Arja Kanto, Riitta Iso-Koivisto, Sinikka Saari, Sirkka Männikkö, ja 

Ritva Poikolainen, kävivät Koivukaaressa ulkoiluttamassa talon asukkaita. Kuva Koivukaaren työntekijä 

 

2. Kausi alkoi upeasti kahdella uudella jäsenellä 11.9.2018. Vas.  presidentti ja kummi Tuulikki Martikkala, Irmeli 

Koivisto-Lipponen sekä Soila Karjanlahti ja kummi Sinikka Saari. Kuva Arja Kanto 

 

3. Uuden jäsenen lupauksen antoi 9.10.2018 Maila Ahopelto vasemmalla. Oikealla kummi Tuulikki Martikkala. Kuva 

Satu Seppälä 
 

4. Kuvassa Hyllykallion koulun 11-vuotias taiteilijanalku Aino Vähälummukka esittelee koulunsa 31. 

Rauhajulistekilpailun voittotyötään. Aino oli  klubissamme kutsuvieraana vanhempiensa kanssa ja onnittelimme 

Ainoa pienellä stipendillä. Työ edusti klubiamme piirin klubien välisessä kisassa. Kuva Satu Seppälä 

 

5. Diabetespäivänä 14.11.2018 kaikki Seinäjoen klubit lahjoittivat yhdessä 65 pääsy- ja välipalalippua ja liukuestesukat 

Seinäjoen Keskussairaalan diabetesyksikön henkilökunnalle, jaettavaksi heidän 0-16 vuotiaille potilailleen, 

tapaamisten  yhteydessä. Olimme luovutustilaisuudessa isolla joukolla ja saimme kuvaan myöskin sairaalan 

henkilökuntaa. Kuva Paula Sihto 

 

6. Haimme ja saimme 2000€ Punainen Sulka -palautusrahaa Suomen Lions-liitolta. Rahoilla hankimme 2x30 isoa 

ruokakassia, joissa oli sisällä kaikki mitä perhe tarvitsee jouluiseen ruokapöytään. Paketit annoimme diakoniatyön 

asiakkaina oleville lapsiperheille 19.12.2018 Seinäjoen Diakoniatyön järjestämässä joulujuhlassa. Ruokapaketteihin 

käytimme 1550€, ja 500€ lahjoitimme erikoisluokan ryhmäytymis- ja tutustumismatkaa varten. Kuvassa vas. Arja 

Kanto, Tuulikki Martikkala. Kuva Otto Savolainen 

 

7. 2.VDG Raimo Sillanpää oli klubimme vieraana 13.11.2018 ja saimme kuulla hyvää tietoa Lions-toiminnasta.      

Kuva Raimo Sillanpää 

 

8. Meillä oli muotinäytös 18.3.2019 Seinäjoen Kaupunginteatterilla. Pääsylipputulot käytämme jälleen 

hyväntekeväisyyteen, kohderyhmänä nuoret avuntarvitsijat. Näytöksen asut olivat upeita, ja kuvassa meidän Irmeli 

poseeraa upeassa tanssiaispuvussa. Kuva Päivi Niskala 

 

9. Vuosi vaihtui ja 8.1.2019 saimme kauden viidennen jäsenen. Vasemmalta Mari Väänänen ja Ritva Poikolainen. 

Kuva Kirsi Ijäs-Lähteenmäki 

 

10. Kausi 2018-2019 on klubimme 30v juhlakausi. Juhlaa vietimme 19.10.2019 SEDU Törnävän opetusravintolassa, 

perhepiirissä. LC Seinäjoki/Aalto klubin  toiminta sai alkunsa LC Seinäjoki klubin silloisten Lions Ladyjen toimesta. 

Noin kahdeksan vuotta toimittuaan he muuttivat nimeksi LC Seinäjoki/Aalto ry. Klubin perustamispäivä on 

7.11.1988 ja Charter Night 7.1.1989. Juhlapuhujana meillä oli Eduskunnan puhemies Paula Risikko, muina puhujina 

IPCC Erkki Honkala ja DG Anna-Liisa Laurila. Kutsuvieraina olivat puhujien ja  klubimme jäsenten lisäksi 

kummiklubit LC Seinäjoki ja Kauhajoki/Katrilli, ystäväklubi LC Ylivieska/Savisilta sekä Nurmo/Valakiat. 

Ansiomerkkejä  jaoimme ansioituneille pitkäaikaisille jäsenillemme: Perustajajäsenen 30-vuotismitali: Riitta-Leena 

Kurikka, yhden ruusukkeen ansiomerkki: Liisa Aarni, piirikuvernöörin ansiotähti (Achievement Award, Star G 22): 

Liisa Kangas, Riitta Iso-Koivisto, Tellervo Fagerlund, Anne Marttila, Päivi Saarkoski, Sirpa Nurmela, Kirsi Ijäs-

Lähteenmäki. Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto (District Governor's Appreciation Award): Tuulikki Martikkala. 

Past Presidentti Ritva Poikolainen sai 100% presidentin ansiomitalin kaudelta 2017 – 2018. Kiitoksena 30-

vuotishistoriikin laatimisesta halusimme antaa Ritvalle  LC Seinäjoki/Aalto ry:n Viirin. Kuvassa mukana IPCC Erkki 

Honkala ja DG Anna-Liisa Laurila. Kuva Heli Kujamäki 
 

11. 8.12.2018 olimme mukana jo perinteeksi tulleissa Joulumyyjäisissä Torikeskuksessa. Myyjäiset työllistää kaikkia 

klubin jäseniä. Tuomme lahjoituksena tuotteita myyntipöytään ja arpapalkintoja pitkin kautta. Myyjäiset onnistuivat 

erinomaisesti. Hyväntekeväisyyteen jaettavaksi saimme 1740€. Olemme kiitollisia kaikille lahjoittajille ja 

asiakkaillemme. Kuvassa vasemmalta Tuulikki Martikkala, Sirkka Männikkö, Ritva Poikolainen, Sinikka Saari ja 

Arja Kanto. 
 

12. 7.3.2019 vierailimme 33 Seinäjoen klubien jäsenen  joukolla Eduskunnassa. Vierailulla kanssamme oli myös Liiton 

pääsihteeri Maarit Kuikka. Kutsun saimme 30v juhlassamme Paula Risikolta. Kiitoksena kutsusta luovutimme 

Paulalle LC Seinäjoki/Aalto klubin viirin. Kuva Maila Ahopelto  
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 Nälkä -mitä? 
Ritva Poikolainen 

ntuvikkona presidenttinä minun oli helppo valita ensimmäinen aktiviteettini. Olin lukenut Erkki Honkalan 

kirjoituksen, jossa hän kehotti näkemään lähelle. Toinen kirjoitus Raimo Sillanpäältä, josta kuului äänetön 

huuto: ”kattokaa mua!” Meillä jokaisella on aistit nähdä ja kuulla, mutta käytämmekö niitä aina oikein ja 

oikeassa paikassa? Viittaan oheiseen runooni. Jokainen päivä meillä on päivänäytös. Tunnistammeko naamion 

takan olevan hädän ja tuskan? Kun pieni poika kertoo haaveenaan olevan, että saisi joskus meetvurstia 

leivänpäälle… On monia nälkäisiä, jotka eivät naamion särkymisen pelosta uskaltaudu leipäjonoihin tai eri tahojen 

järjestämiin ruokakassien jakeluihin. Meidän on nähtävä naamion taakse. 

LC Seinäjoki/Aalto järjesti joulun alla 2017 ruoka-apua kahteenkymmeneen viiteen kohteeseen, joissa henkilöitä 

yhteensä kuusikymmentä kahdeksan - kolme isoa kassia jokaiselle. Apunamme oli Sedun restonomiopiskelijat 

sekä Ice Heart -järjestön väkeä. Kassien jakajat kohtasivat itkeviä äitejä…  Näin silmieni edessä pienen pojan 

toiveineen - hänen toiveensa täyttyi – ja monen muunkin. Silloin tuli joulu leijonanaisten sydämiin! 

 

 

PÄIVÄNÄYTÖS 

 

Hän on rikkirevitty, hiljainen, 

käy matkaansa eteenpäin – vaieten. 

Polku jalkain alla on kivisin, 

silti hymyilee verisin sydämin. 

Hän nauraen päätänsä nakkaa, 

naamion takana sydän jäätä hakkaa. 

Ja katsoja, kateuden jyvin 

hänelle lausuu: sullahan menee hyvin!                                          

Niinpä niin – 

yön pimeään naamio riisuttiin. 

On päivänäytökset päättyneet, 

katsojat salista poistuneet. 

Näin yössä valvoo hän yksikseen, 

hakee pisaran voimaa huomiseen. 

Taas aamulla hymyineen, nauruineen 

hän on valmis uuteen näytökseen. 

(Ritva Poikolainen) 

 

 

Miten kaikki oikein onnistui? Pidimme joulumyyjäiset ja arpajaiset siinä samassa. Jokainen Aallon nainen antoi 

valtavan suuren työpanoksensa ja ilomme oli suuri, kun kaksisataa arpaa myytiin loppuun, samoin kaikki tuotteet, 

joita pöydässämme oli! Nälkä-asia kosketti. Eräs nuori nainen tuli seteli kädessään ja kyynel silmässään kertoen, 

että hän haluaa miehensä kanssa antaa tämän, sillä hekin ovat joskus tarvinneet apua ja myös saaneet sitä. Nyt 

meillä on mahdollisuus auttaa, hän jatkoi 

. 

NÄE – TUNNE – TEE! 

  

U 
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 Kauhajoen klubit - vierailu Eduskuntatalossa 
Ari Korpela 

auhajoen lions-klubit: LC Kauhajoki, LC Kauhajoki/Aro, LC Kauhajoki/Päntäne ja LC Kauhajoki/Katrilli 

kävivät päiväretkellä Eduskuntatalossa. Retken järjesti LC Kauhajoki. Eduskunnan kyselytunti kuului 

myös ohjelmaan. Leijonia opasti kauhajokelainen kansanedustaja Lasse Hautala sekä eduskunnan 

puhemies Paula Risikko. Yhteinen retki koettiin onnistuneeksi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuvernööri-Jussin ryöstö 
Thorolf Westerlund 

uvernööri-Jussin ryöstö tapahtui tiistaina  9.10.2018 noin klo 21.00 LC Övermark-Yttermarkin 

kuukausikokouksessa Närpiössä.  

Ryöstäjät, LC Närpesin leijonat kävivät kokouksessa ”paikkaaamassa”. Kun asialistan ”muut asiat” -

kohtaa käsiteltiin, kaksi LC Närpes -klubin jäsentä iskivät yllättäen ja ilmoittivat, että 

he aikovat siepata kuvernööri-Jussin. Tervanpolttajat Ylimarkusta pakottivat 

närpiöläiset juomaan tervapullosta ennen kuin he luovuttivat Kuvernööri-Jussin 

Närpiön klubille. 
 

 

Ett rån av Guvernör-Jussis ägde rum på tisdag 9.10.2018 vid ca kl. 21.00 vid LC 

Övermark-Yttermark månadsmöte i Närpes.  Rånarna, från  Lc Närpes som 

”lappade” vid mötet då på dagordningen av övriga ärenden diskuterades, helt 

plötsligt agerade 2 medlemmar från LC Närpes och meddela att de griper 

guvernörs Jussi.  

Tjärbrännarna från Övermark-Yttermmark tvingade Närpesborna att ta av 

innehållet ur tjärflaskan innan de överlämnade Guvernörs Jussi till LC Närpes. 
  

K 

K 

Kauhajoen klubit vierailulla Eduskuntatalossa. Kuvat: Ari Korpela 

ja Lasse Hautalan avustaja Sakari Tuomisto 
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 LC Lapuan vauvaveikkaus 
Jukka Hietala 

ions Club Lapua on perustettu 9.11.1962. Jo seuraavan vuoden lopulla 13.9.1963 klubi käynnisti 

vauvaveikkauksen. Marras-joulukuussa v.1963 veikattiin vuoden 1964 ensimmäisen lapualaisen vauvan 

sukupuolta ja syntymäpainoa. Tätä aktiviteettia on toteutettu ilman keskeytyksiä jo 55 vuotta. 

Alkuvuosina klubin jäsenet myivät ahkerasti veikkauskuponkeja. Vuosittain myytiin noin 1000 kappaletta. 

Veikkaus maksoi yhden markan. Myyntituotto on aina lahjoitettu koulujen stipendirahastoihin. Aluksi 

bruttotuotosta vähennettiin kulut ja kouluille tilitettiin nettotuotto. Muutaman vuoden jälkeen klubi on tulouttanut 

tuoton täysimääräisenä kouluille ja se käytäntö on jatkunut tähän asti. Veikkausten myyntityössä olivat 1960-

luvun lopulla mukana klubin jäsenten lisäksi Lapuan kolme oppikoulua eli Lapuan yhteislyseo, Kiviristin 

yhteiskoulu ja Tiistenjoen yhteiskoulu. Lapuan kauppaopistokin oli mukana 1980-luvulla, mutta viimeiset 

vuosikymmenet myyntityöstä ovat vastanneet yksinomaan alakoulut. Veikkauksen hinta nostettiin sitten viiteen 

markkaan. Myyjät saivat palkkioksi kaksi markkaa ja kolme markkaa tuloutui koululle. Siirryttäessä euroaikaan 

arvan hinta oli pitkään kaksi euroa ja aivan viimeiset vuodet sen hinta on ollut viisi euroa. Koulut ovat käyttäneet 

myyntitulot stipendeihin tai luokkaretkiin. Arpojen kappalemäärä on ollut 1000 - 1500 välillä. Arpojen 

painatusmäärä on nyt 650 kpl, koska alakouluja on vähemmän. Arvan hinta on ollut nyt viisi euroa. 

LC Lapuan vauvaveikkaus ja – arvaus jatkunut 55 vuotta ja koulut saaneet käyttöönsä 70.000 € 

Ensimmäisen vuosikymmenen tuloutus kouluille oli keskimäärin 800 mk/vuosi. Hinnan kohotessa seuraavan 20 

vuoden aikana tuotto oli noin 1500 mk joka vuosi. Arpojen määrä oli 1990-luvulla jopa 3000 kpl, joista myytiin 

valtaosa. Tuotto oli silloin keskimäärin 2000 mk/vuosi. Euroon siirryttäessä arvan hinta oli pitkään kaksi euroa, 

kunnes hinta nostettiin viiteen euroon. Markka-aikana koulut saivat myyntituottoja käyttöönsä kaikkiaan noin 

60.000 mk. Euroaikana vastaava tuotto kouluille on ollut keskimäärin 2.500 euroa/vuosi eli yhteensä 40.000 

euroa. Euroiksi ja rahan nykyarvoon muutettuna klubin lahjoitus kouluille koko 55-vuotisen historian aikana on 

ollut noin 70.000 euroa. 

Luvan hakeminen ja varsinkin tilityksen tekeminen poliisiviranomaiselle on vaatinut paljon työtä. Klubin jäsenet 

vuorollaan ovat toimineet vastuuhenkilöinä. Onpa sattunut niinkin, että veikkauskuponkien numeroituja kantoja 

on ollut hukassa. Lapsille sattuu ja tapahtuu! Kerran pieni arvanmyyjä oli repinyt arvan kantaosan, koska joltakin 

mummolta ei löytynytkään rahaa maksuun. Olipa joskus koulun roskakoristakin löytynyt numeroitu 

kuponkinippu. Palkintoja arvottaessa onkin ongelmaksi joskus muodostuneet ne puuttuvat kannat. Sama tilanne 

on ollut myös lopputilitystä tehtäessä. Vauvaveikkauksen historiassa on sellainenkin koettu, jotta klubin jäsentä 

on kuulusteltu lähes tunnin ja kuulustelusta oli tehty kovin juhlallinen kuulustelupöytäkirja. Aina on kuitenkin 

kiperistäkin tilanteista selvitty. 

Tietosuoja mutkisti asioita 

Veikkauksen järjestäminen oli aluksi varsin mutkaton aktiviteetti Lions-clubille. Kun v.1968 syntyi ensimmäinen 

lapualainen maanantaina 1.tammikuuta, pääsivät klubin edustajat onnittelemaan vauvaa ja äitiä heti seuraavana 

päivänä. Lapuan Sanomissa julkaistiin uutinen jo saman viikon torstaina. Lehdessä oli tarkat tiedot lapsen 

vanhemmista ja heidän asuinpaikastaan. Tiedonvälitys oli tuolloin nopeaa! Aina 2000-luvulle asti tieto 

ensimmäisestä vauvasta saatiin kätevästi äitiysneuvolasta, jossa oli tarkkaan ennakoitu tiedot pian syntyvistä 

vauvoista, jopa niistä, jotka  syntyvät muualla kuin Lapualla. Viimeiset 10 vuotta tieto on intimiteetti- ja 

tietosuojalainsäädännön tiukennusten vuoksi jouduttu hankkimaan Maistraatista. Ja sehän ei aivan mutkatonta 

ole. Mainittakoon, että v.2019 ensimmäisen lapualaisen ilmoittamiseen piti soveltaa kuuden viikon karenssia, ja 

vasta sitten saatiin virallinen tieto. Se tieto tuli vasta helmikuun lopulla. 

Arpojen painatuksen on mahdollistanut useimmiten sponsori, joka on maksanut painatuskulut ja saanut oman 

mainoksensa arpoihin. Sponsoreina ovat toimineet vakuutusyhtiöt ja pankit vuorollaan. Perinteisesti vuoden 

ensimmäiselle lapualaiselle vauvalle on lahjoitettu kummilusikka ja äidille lämmin peite, ”torkkupeite”. 

Veikkaajien palkintoja on yleensä ollut kolme: pääpalkintona joko polkupyörä tai televisio tai muuta kodin 

elektroniikkaa, muina palkintoina matto tai huopa. Joskus on annettu lahjakortti tiettyyn liikkeeseen.  

  

L 
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Palkintojen arvo viime vuosikymmeninä on pitänyt olla arvauksen bruttotuotosta vähintään 35 %. 1980-luvulta lähtien 

klubi ja sen jäsenet ovat vastanneet palkintojen kuluista. On ollut tärkeää, että myyntitulot ovat jääneet kouluille. 

Veikkauksesta arvaukseen ja tiukentuva yksityisyydensuoja 

Ensimmäiset 45 vuotta klubi saattoi markkinoida aktiviteettia 

Vauvaveikkaus-nimikkeellä. Vuonna 2001 arpajaislaki muuttui ja 

veikkaus-ilmaisua ei enää voitu käyttää. Veikkaus-termi varattiin 

laissa vain urheilutulosten yhteyteen ja Veikkaus Oy:lle. Näin ollen 

siitä lähtien aktiviteetti on ollut Vauva-arvaus! Näin maailma 

muuttuu! Pari vuotta aikaisemmin muuttunut henkilötietolaki 

tiukensi yksityisyydensuojaa ja luvan myöntäjä ei enää voinut 

hyväksyä arvauskohteeksi sukupuolta ja syntymäpainoa, vaan 

arvauskohteina voivat olla ainoastaan sukupuoli ja syntymäpäivä. 

Alkuvuosikymmeninä syntymäpaino oli oikeiden veikkausten 

ratkaiseva tekijä. Tosin eräänä vuonna lapsen syntymäpaino oli 

tasaluku eli 3400 gr, jolloin oikeita vastauksia oli yli 100 kpl. 

Monena vuonna pääpalkinnon voittaja on ollut se, joka oli 

veikannut painon gramman tarkkuudella. Useimmiten kuitenkin 

pääpalkinnon voittaja oli se, joka veikkasi syntymäpainon 

lähimmäksi oikeaa. Ei tarvittu arvontaa palkintojen saajien kesken. 

Nyttemmin, kun arvauskohteina ovat sukupuoli ja syntymäpäivä, 

jopa satojen oikein arvanneiden kesken on ollut suoritettava aina 

arvonta. 

Vuoden 2019 ensimmäinen lapualainen 

Ensimmäinen lapualainen syntyi 2.1.2019 klo 04.06. 

Pojan syntymäpaino oli tarkalleen 3988 gr. Poikavauva 

on jo kastettukin ja sai nimekseen Eeli. He olivat 

tietoisia arvauskilpailusta ja sairaalassa äidille tuli 

vahva tunne, että heidän pienokaisensa voisi olla se 

ensimmäinen. Saman vuorokauden aikana syntyi sitten 

toinenkin lapualainen, mutta se ensimmäinen oli 

Kankaan perheen perillinen. Perheen isä kasvattaa 

broilereita Lapuan Hellanmaassa, jonne he ovat 

mahdollisesti muuttamassa nykyisestä asunnosta eli 

Ritavuorelta. Tomera isosisko Lyydia kertoo 

innostuneena vierailijoille, että hän on ajanut 

”Jontikkaa” ja leikkuupuimuriakin. Farmin arkea elää 

siis koko perhe. 

Poikien metku ja vauvaveikkaus 

Eräänä vuonna kaksi pikkupoikaa ”keksivät” idean 

oman luokkaretkirahaston kartuttamiseksi. Vaikka 

arvoissa oli mainittu sen hinta eli kaksi euroa, he myivät varsin tehokkaasti arpoja viiden euron hinnalla. Temppu 

kuitenkin paljastui. Asia oli lopulta myyjien ja koulun välinen, eikä klubin tietoon tullut, kenen hyväksi 

ylimääräiset eurot lopulta jäivät, vekkulien myyjien vai koulun. Klubin vastuuhenkilön ei tarvinnut onneksi tästä 

asiasta tehdä selvitystä  viranomaisille. 

 
  

Vauvaveikkauksen historian toinen vauva ja äiti 

Lapuan Sanomien kuvassa tammikuun 

alkupäivinä vuonna 1965. 

Vuoden 2019 ensimmäisen vauvan onnellisia vanhempia ovat 

Anna ja Jaakko Kangas. Myös isosisko Lyydia yhtyy iloon. 

Lapselle ja äidille luovutettiin perinteiset lahjat. Kuvassa 

oikealla LC Lapuan presidentti Oiva Nyrhilä ja vasemmalla 

Lapuan keskuskoulun rehtori Jukka Kodis. Keskuskoulu on aina 

ollut aktiivinen arpojen myyjä. 
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 Kauhajoki/Aro - perinteiset nappulahiihdot 
Ari Korpela 

auhajoki/Aro järjesti perinteiset nappulahiihdot Sotkan hiihtostadionilla 20.2.2019. Osanottajia oli oli 

peräti 93. Hiihtotyyli oli perinteinen. 

 

Tulokset:  

N4 Tytöt 4 vuotta 0.1 km perinteinen 

1/7 Netta Kokko 45.30 

N6 Tytöt 6 vuotta 0.2 km perinteinen 

1/10 Fanni Kiukkonen 51.60 

N8 Tytöt 8 vuotta 0.8 km perinteinen 

1/17 Pinja Kuoppala 5:25.90 

N10 Tytöt 10 vuotta 1 km perinteinen 

1/6 Vilma Pentilä 5:21.30 

N12 Tytöt 12 vuotta 1.5 km perinteinen 

1/7 Hilma Peura 6:04.60 

N14 Tytöt 14 vuotta 2.3 km perinteinen 

1/1 Emma Varsamäki 12:28.60 

 

M4 Pojat 4 vuotta 0.1 km perinteinen 

1/8 Taavi Hautala 1:04.50 

M6 Pojat 6 vuotta 0.2 km perinteinen 

1/9 Iivari Loukko 1:18.40 

M8 Pojat 8 vuotta 0.8 km perinteinen 

1/9 Vilho Pentilä 5:28.50 

M10 Pojat 10 vuotta 1.1 km perinteinen 

1/12 Elmeri Turunen 4:26.20 

M12 Pojat 12 vuotta 1.5 km perinteinen 

1/5 Otto Niemelä 5:30.80 

M14 Pojat 14 vuotta 2.3 km perinteinen  

1/2 Nuutti Yli-Rahnasto 10:45.20  

K 

Komeat pokaalit odottivat ottajiaan. Kuva Ari Korpela 

Kaikilla oli kivaa, liikunnan riemua ja voittajan fiilis. Kuva Ari Korpela 
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 LC Kauhajoki/Aro - pyöräilykypärät 
Ari Korpela 

C Kauhajoki/Aro luovutti jälleen kummikoulunsa, Aron koulun ekaluokkalaisille pyöräilykypärät. IKH 

lahjoitti oppilaille turvaliivit. Aron koulussa on 147 oppilasta, seitsemän luokanopettajaa, erityisopettaja ja 

kolme koulunkäyntiohjaajaa. Ekaluokkalaisia on tänä syksynä 21, esikoululaisia 27. Aamu- ja 

iltapäivätoiminta toimii esikoulun kanssa samoissa 

tiloissa.  

 

Monialaisena oppimiskokonaisuutena Aron koululla on 

Kauhajoki 150-vuotta. Luokilla 4-6 on valinnaisaineina 

liikunta-, media- ja kotitalouskurssi. 

 

 

 

 

 

 LC Alavus/Kuulattaret - avustukset 
Marika Haapanen 

C Alavus/Kuulattaret on järjestänyt Alavustyttö-kilpailun Alavuden Ryskööt – tapahtuman yhteydessä jo 

muutaman vuoden erilaisia edustustehtäviä varten. Kahden päivän ajan mukana olleiden taustajärjestöjen 

ehdokkaat saivat esittelyssä kertoa yleisölle itsestään ja tavoitteistaan. Äänestyslippuja myytiin ahkerasti 

ennen tapahtumaa ja itse tapahtumassa, myyjinä ehdokkaat sekä Kuulattaret. Alavustyttö valitaan 

yleisöäänestyksessä. Tämän vuoden 2018 mukana olleet taustajärjestöt olivat Lymyn tilatomikunta, 

Lakeudenportin ratsastajat, Töysän 4H- yhdistys, Hakojärven kyläyhdistys, Alavuden 4H- yhdistys sekä Alavuden 

nuorisovaltuusto, jota vuoden 2018 Alavustyttö Aino-Kaisa Vehkakoski edusti. 

  

L 

L 

Kuvassa LC Kauhajoki/Aron presidentti Aarne Ketola, sihteeri 

Tapani Ojala sekä IKH:n edustaja ja koulun opettajia. Kuva: Erja 

Pekkala/Kauhajoki-lehti 

 

LC Alavus/Kuulattarien- ja taustajärjestöjen edustajat. Kuva Marika Haapanen 
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 LC Jalasjärvi/Liisat – Anturat 
Minna Kotila 

C Jalasjärvi/Liisat on 18-vuotisen toimintansa aikana hankkinut suuren osan lahjotusvaroja myymällä 

Anturat tuotteita. Toiminnan alkuvaiheessa haettiin jotain myytävää tuotetta ja päädyttiin mukiin. Mukiin 

painettavan kuvion suunnittelijaksi pyydettiin kuvataiteilija Olli Vasaa, joka nuoruudessaan oli asunut 

Jalasjärvellä. Olli Vasa suunnitteli kuvion, jonka nimeksi hän antoi Anturat. Kuvion anturat eli jalakset viittaavat 

Jalasjärven nimeen. 

Ensimmäinen tuote oli Anturat 

muki, joka teetettiin Arabian 

tehtailla. Mukin muoto on 

Teema-mukista tuttu. 

Ensimmäisten mukien väri oli 

tummanpunainen ja siitä erästä 

yksi muki luovutettiin 

juhlallisesti kunnanjohtaja 

Antti Rantakokolle vuonna 

2001.  

 

Myöhempinä vuosina teetettiin 

muunkin värisiä mukeja: 

sinisiä, mustia, vihreitä, 

ruskeita, joulunpunaisia ja 

oransseja. Myytyjen mukien 

kokonaismäärää ei kukaan 

oikein muista mutta ainakin yli 

viisi tuhatta niitä on.  

 

Vuosien varrella Anturat –tuoteperhe on laajentunut tekstiilien suuntaan. 

Anturat-kuviota on eri väreissä painettu puuvillakankaaseen, josta 

jalasjärveläinen Lennol Oy on valmistanut mm. lakanoita, essuja ja 

meikkilaukkuja. Silkkisiä huiveja ja kravatteja on edelleen myynnissä. Myös 

Anturat-kuvioisia kortteja on painettu.  

 

Anturat-tuotteiden uusin tulokas on Jokipiin Pellavan valmistama kaitaliina 

joka tulee myyntiin kevään 2018 aikana. Väreinä pellavaliinassa ovat harmaa 

ja valkoinen ja kaitaliinaa on saatavana useita eri pituuksia. 

 

Anturat tuotteiden tuotto on alusta lähtien käytetty jalasjärveläisten lasten ja 

nuorten hyväksi ja niin tullaan jatkossakin tekemään. 

 

. 

  

L 

LC Jalasjärvi/Liisat klubin hallituksen jäseniä esittelemässä Anturat kaitaliinaa. Vasemmalta 

Aino Nevala, Eija Laulaja, Maria Köykkä, Aira Rantanen ja presidentti Elise Mäkiranta. 

Presidentti Elisen kädessä on ensimmäinen Anturat tuote, tummanpunainen muki. Kuva Minna 

Kotila 

Anturat-tuoteperhettä. Kuva Minna Kotila 
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 LC Isokyrö - leijonapilkki 
Juhani Perämäki, Pohjankyrö-lehti 

einäjokelainen Karri Nurmi teki tuplat Kalliojärven 29. pilkkikisoissa nostaessaan jään alta kisan 

ensimmäisen lohikalan. Nurmi teki saman tempun edellistalvenakin, jolloin hän sijoittui lohisarjassa 

seitsemänneksi. 

Häntäkin nopeampi oli tällä kertaa jurvalainen Raili Rantala, joka kiskaisi kisan ensimmäisen kalan, ahvenen 36-

senttisen jääkannen alta. Lähtölaukauksen kaiku kiiri vielä lammikkoa ympäröivissä kallioissa, kun Raili jo esitteli 

ahventaan ympärillä pilkkiville kilpakumppaneilleen. 

– Saapa nähdä, miten tämä jatkuu, alku oli ainakin lupaava, kun sain näin komean ahvenen, sanoi Rantala.  

Rantala on innokas pilkkijä, joka istahtaa usein pilkille Jurvan Säläsjärvellä. 

– Huomenna aion mennä meren jäälle pilkkimään, kun pitää näin hienoja kevätsäitä, kertoi Rantala. Raililla on 

kokemusta kalahommista, joten hän tietää miten on varauduttava pitkään istumiseen jäällä: kerrospukeutuminen 

on tärkeää ja päälle kunnon pilkkihaalari. Raili Rantala ei turhaan sunnuntaipäiväänsä jäällä viettänyt, sillä hän otti 

muut kalat -sarjan voiton pilkkimällä 781 grammaa kalaa. 

Karri Nurmi ei keksi mitään selitystä, miksi lohi tarraa ensimmäisenä juuri hänen pilkkiinsä. 

– Taitaa olla tuurillakin osuutta tähän, mutta viime vuonna lohi iski syöttiini aivan tässä samassa paikassa, selvitti 

Nurmi. Hän kairasi ensimmäisen reiän hyvin lähellä kalliorantaa lähes tanssipaviljongin terassin alla. 

Innokkaita olivat lohet käymään kiinni syöttiin, sillä ennen tätä ensimmäistä, toinenkin lohi kiskoi syöttikoukkua 

aika voimakkaasti. Ensimmäisen jälkeen kalan tulossa on useimmiten luova tauko. 

– Toivottavasti tulee sen verran kalaa, että edellisvuoden sijoitukseni vähän paranisi, tuumaili nopeuskalastaja 

Nurmi, joka sijoittui lohisarjassa kuudenneksi 1202 gramman saaliillaan. 

 

Seinäjokelainen Marko Marttila asetteli kärpäsen toukkaa tyttärensä Meerin pilkin koukkuun ennen 

lähtölaukauksen pamahtamista. 

– Olen syntynyt Ylistaron Åbergin kylässä, mutta olen muuttanut Seinäjoelle jo ajat sitten, kertoi Marttila. 

Olemme käyneet täällä Kalliojärven Leijonapilkissä muutaman kerran ja aina on saatu kalaakin, myös kirjolohia. 

Meeri on usein mukana pilkkireissuilla eri järvillä.  

Tämä harrastus ei ole hätäisen hommaa, sillä täällä on istuttava samassa paikassa tuntikausia. 

Meerillä ja Markolla oli mukana iso muovipulkka, jolla välineet oli vedetty jäälle. – Käyhän tuo hyvästä kalojen 

kuskausreestäkin, jos alkaa pukata kalaa oikein kunnolla, naureskeli Marko. 

Suurimman kalan tämänvuotisessa Leijonapilkissä narrasi Juha-Matti Takala. Lohi painoi 1800 grammaa. 

Leijonapilkin järjestäjän Isonkyrön Lions Clubin presidentti hymyili tyytyväisenä, kun Kalliojärvellä paistoi 

jälleen aurinko täydeltä terältä. 

– Leijonilla käy useimmiten hyvä säkä, kun leijonapilkkipäivänä sattuu näin hieno pilkkisää, sanoi Erik 

Maunuksela. 

Pilkkilammen jäällä istui jälleen lähes 130 pilkkijää, joista muutama kisasi nuorten sarjassa. Näyttää siltä, että 

jatkuvuus on taattu tällekin tapahtumalle. 

  

S 

Kahdeksanvuotias 

isokyröläinen Viljo 

Buckman otti pilkkikisan 

rennosti. Kuva Juhani 

Perämäki 

Leijonapilkkijät saivat nauttia aurinkoisesta säästä 

lohilammikon jäällä. Kuva Juhani Perämäki 
Seinäjokelainen Karri 

nosti jäälle päivän 

ensimmäisen lohikalan. 

Kuva Juhani Perämäki 

Jurvalainen Raili 

Rantala vetäisi jäälle 

päivän ensimmäisenä 

kalana komean ahvenen 

Kuva Juhani Perämäki  
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LIONIT 
 Ahkeraa leijonaveljeä muistettiin mitalilla 
Pohjankyrö-lehti 

sokyröläinen leijonaveli Tauno Lepistö on toiminut Isonkyrön Lions Clubissa viisikymmentä vuotta. Hän on 

liittynyt klubiin marraskuussa 1967. 

Iltana, jolloin Lehtonen liittyi klubiin, seitsemän Lions-veljeä oli kokoontunut Elpen ruokasaliin. 

Lepistö hoiti sihteerin tehtäviä jo seuraavana vuonna. 

Presidenttinä oli silloin Veli Rouru. 

 

Lepistö otti presidentin tehtävät vastaan 1970-luvun 

alussa. 

– Silloin hankimme Vaasan teatterista Isoonkyröön 

Kuisma ja Helinä -näytelmän, jonka esittämistä varten 

rakennettiin kunnon puitteet, hän kertoo. 

 

Vuosina 1984 ja 1985 Tauno Lepistö oli 

puheenjohtajana lohkossa, johon kuuluivat Vähänkyrön, 

Isonkyrön ja Ylistaron Lions Clubit.  

Piirikuvernöörinä oli tuolloin Kauko Palomäki. 

– Silloin kierrettiin lohkon kokouksissa 

naapuriklubeissa, hän muistelee. 

 

Leijonat hankkivat 1970-luvulla Vanhan kirkon 

valaistuksen, mistä he vastaavat edelleen. 

Viimeinen monivuotinen tehtävä on ollut 

rauhanjulistekilpailu. 

– Olen osallistunut ahkerasti klubin kokouksiin ja myös 

hallituksen kokouksiin lähinnä nähdäkseni klubiveljiä. 

– Klubi on mielestäni kehittynyt kovasti, sillä 

puheenvuorot ovat hyvin kohteliaita ja usein 

samanmielisiä, näkee Lepistö. 

 

Tauno Lepistö on saanut leijonaritarin arvon vuonna 

2000. 

Viime vuoden joulukuussa hän sai mitalin 50-vuotisesta 

klubijäsenyydestään.  

  

I 

Tauno Lepistö. Kuva Arto Erkkilä, Pohjankyrö-lehti 
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 Heikki Hissa In memoriam 
Riitta Koski 

eikki Kaarle Juhani Hissa kuoli 9.1.2019 Vaasan keskussairaalassa.   

Hän oli syntynyt 27.12.1939 Vaasassa. Heikki Hissa teki varsinaisen elämäntyönsä Yleisradiossa. Hän 

toimi Ylen  Pohjanmaan aluepäällikkönä vuosina 1968-1994. Ylen Pohjanmaan alue käsitti Pohjanmaan, 

Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Hissan aikana Ylen aluetoiminta kehittyi paljon ja Ylen 

Vaasan toimintakeskus valmistui vuonna 1984. 

Sairaus katkaisi Heikki Hissan työuran. Leijoniin Heikki 

kuului yli 50 vuotta. Vielä marraskuussa  ennen sairaalaan 

joutumistaan hän oli suunnittelemassa joulukuussa 

toteutettua joulupussikeräystä.   

 

Pyörätuoli ja puhekyvyn osittainen menetys eivät estäneet 

hänen osallistumistaan kokouksiin.  Heikki  kuunteli 

kokousta tarkkana ja nopeasti ilmaisi oman mielipiteensä  

eri vaihtoehdoista. 

 

Heikki Hissa on toiminut kolmessa eri klubissa. Heikki 

Hissa kuului aluksi Vaasassa kahteen perinteiseen 

miesklubiin.  Neljännesvuosisata sitten, kun  hän toimi  

leijonien Pohjanmaan alueen piirikuvernöörinä, hän oli  

vaimonsa Aulikin kanssa perustamassa Vaasaan Suomen 

ensimmäistä perheklubia aviopareille. 

 

LC Vaasa/Familyn alkuperäisten sääntöjen mukaan klubin 

uudet jäsenet olivat aviopareja. Tuo sääntö on nykyisin 

muutettu siten että klubiin voi kuulua yksittäisjäsenenä sekä 

miehiä että naisia. Myös perheiden lapset ovat olleet usein 

mukana kokouksissa. 

 

Heikki Hissa ideoi leijonaklubilleen ystävänpäiväkonsertin, jossa kerätään varoja vaasalaisille nuorille. 

Ensimmäisessä konsertissa esitettiin Heikki Hissan vaimonsa Aulikin runoihin säveltämiä lauluja. Vaasan kirkossa 

yhdessä Vaasan seurakunnan kanssa pidettävästä konsertista tuli perinne. Yhdessä ystävän kanssa -konsertti 

järjestetään helmikuussa 28. kerran. 

 

Heikki Hissa oli piirikuvernööri vuosina 1989-90.  Hän oli Lions-ritari ja Melvin Jones jäsen.  

H 
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 Pentti Leppiniemen muistolle 
Esa Veikkola, presidentti, LC  Nurmo Lakeus 

lubimme pitkäaikainen jäsen ja Lions-toiminnassa ennätysmäisen pitkän uran tehnyt pankinjohtaja Pentti 

Leppiniemi nukkui pois 4.11.2018.  

Lion Pentti Leppiniemi siirtyi Kauhajoelta LC Nurmo Lakeuden jäseneksi  v. 1987.  Veli Pentti oli ahkera 

ja idearikas Lion. Rahoitusalan  ammattilaisena hän hoiti aluksi rahastonhoitajan 

tehtäviä.  Presidenttinä Veli Pentti oli vv 2002-03. Taitavana kirjoittajana, 

kynämiehenä kuten varmaan hänen nuoruudessaan sanottiin, hän toimi myös 

tiedoitussihteerinä ja klubin sihteerinä. Hän myös  kirjoitti klubin 30-vuotisen  

historiikin. 

 

Erityisen ansiokkaasti Veli Pentti urakoi talous- ja mainostaulutoimikunnassa. 

Tässä tehtävässä hänen taloudellisen osaamisen ohella tuli esiin hänen taitonsa 

jurvalaisen perinteen mukaisen puuntyöstötaidon osaajana.  

 

Ansioistaan Lions-toiminnassa Veli Pentti palkittiin lyömällä hänet ritariksi 

17.02.2011. Veli Pentti oli liittynyt 1.1.1969  LC  Kauhajoen jäseneksi, joten 

hänelle tuli palvelusta täyteen yhteensä 50 vuotta.  

 

Jäämme muistelemaan Veli Penttiä monitaitoisena, sitoutuneena, harkitsevana ja 

sovittelevana Lions veljenä niin Nurmossa kuin Kauhajoellakin. 

 

 Veli Ilmari Maunulan muistolle 
Esa Veikkola, presidentti, LC  Nurmo Lakeus 

enetimme pitkäaikaisen ja toimeliaan klubijäsenen Ilmari Maunulan 17.6.2018. Lions veljellämme 

Ilmarilla oli nuoruudessaan monia harrrastuksia, joissa hän oli todella hyvä. Hän oli Suomen parhaita 

painijoita. Hän oli ammatiltaan maanviljelijä. Lisäksi hän johti yrittäjänä  laadukasta ratsutallia. 

Kuitenkin hänen tärkein harrastuksensa oli Lions-toiminta. 

 Hän oli mukana Lions-toiminassa kirjaimellisesti koko aikuisikänsä. Ilmari oli klubin perustajajäsen. Perustimme 

Nurmo Lakeus klubin v. 1984. Olimme useimmat nuoria hieman yli kolmekymmenvuotiaita miehiä. Ilmari oli 

muutaman vuoden vanhempi kuin me muut. Ilmarista tuli nopeasti klubin hengen 

luoja ja tuki kaikissa toiminnoissa. 

Ilmari toimi kaikissa viroissa ja presidenttinä vv 1988-89. Kaikkein omimmillaan 

veli Ilmari oli monien aktiviteettien toteuttamisessa. Hän ei juurikaan komennellut 

muita, vaan teki ensimmäisenä edellä. Alkuvuosina painimenneisyys näkyi 

voimana ja tavattomana ketteryytenä. Kaikki tapahtui vauhdilla, kun Immu oli 

paikalla. 

 

Vain harva Lions veli on omaksunut Lions periaatteet yhtä tarkasti kuin Ilmari. 

Hän myös koetti todella noudattaa Lions henkeä. Ilmari oli huumorintajuinen, 

eämänmyönteinen ja ihmisläheinen. Omaiset, ystävät ja me veljet tunsimme hänet  

Immuna, Maunulan Ilmarina. 

 

Puolisonsa Siskon kertoman mukaan Lions toiminta oli Ilmarille äärimmäisen 

tärkeää ja sen merkitys kasvoi vakavan sairastumisen jälkeen. Vaikka Ilmarin 

voimat  sairauksien myötä ehtyivät, estäen loppuaikoina osallistumisen 

klubikokouksiin, oli hän henkisesti läsnä. Hän piti yhteyttä puhelimitse moniin 

meihin veljiin. Ilmari oli äärimmäisen kiinnostunut  klubin päätöksistä. Hän esitti 

ystävällistä kritiikkiä ja tuki voimakkaasti päätöstä, kun oli päätöksen aika. 

Klubimme eräs perushahmoja  on poissa ja klubimme veljet muistelevat häntä 

lämmöllä. 

  

K 

M 
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http://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/
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