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F-PIIRI
 Arvoisat F-piirin leijonat
Raimo Sillanpää
loittaessani kauden 2020-2021 piirikuvernöörinä haluan kiittää entisiä piirikuvernöörejä, joiden työtä olen
saanut mahdollisuuden jatkaa. Samalla kiitän jokaista teistä saamastani luottamuksesta. Olen hyvillä
mielin palvellut piiriä vuodesta 2011. Aluksi vastasin nettisivuista ja Hermanni Sippolan jälkeen myös
piirin lehdestä, joka Kaarlo Katajiston aloitteesta muuttui digitaaliseksi. Menossa on jo digilehden kahdeksas
vuosikerta. Piirisihteerinä olin Erkki Ammesmäen kaudella 2014-2015.

A

Lions-järjestö on muutosten kourissa, kuten koko maailma. Yksi asia on kuitenkin muuttumaton, klubi on järjestön
kaikkein tärkein elementti. Jos klubeissa ei tapahdu mitään, ei ole käyttöä lohkoille, piireille, ei Suomen Lionsliitolle, eikä myöskään kansainvälinen järjestö pysty toimimaan.
Leijonien kansainvälinen järjestö, LCI on kaikkien klubien verkosto. LCIF on puolestaan lionsklubien säätiö, joka
reagoi maailman katastrofeihin ja inhimilliseen hätään. Henkilökohtaisesti arvostan LCIF:n toimintaa niin paljon,
että olen valmis antamaan sen käyttöön 28 dollaria kuukaudessa. Luotan täysin siihen, että vähäinen panokseni
auttaa ihmisiä maailmalla. Samoin kuin Melvin Jones -arvonimi auttaa satoja ihmisiä. Onnea etsimme, ehkä koko
elämämme, mutta aito onnellisuus tulee siitä, kun voi tehdä jonkun toisen ihmisen elämään edes pienen
korjausliikkeen parempaan. Viimeisimpänä avustuskohteena on ollut Beirutin räjähdys. Paikallisten lionien
tavoitteena on välittömän ruoka-, juoma- ja lääkejakelun perään remontoida 3000 vaurioitunutta vähävaraisten
asuntoa ennen talvea. LCIF antoi tukeaan myös Lapuan Patruunatehtaan räjähdyksen yhteydessä.
Haluan kehittää viestintää kaikessa muodossaan. Jokainen meistä leijonista antaa käytöksellään kuvan
toiminnastamme. Ei ole perusteita kampanjoinnilla yrittää haalia lisää jäseniä, jollemme omalla käytöksellämme
pysty antamaan vaikutelmaa Lions-periaatteista. Palvelkaamme pyyteettömästi. Jokainen klubinsa jäsen on
avainasemassa. Lohkojen puheenjohtajat pystyvät kehittämään lohkonsa klubien omaa toimintaa, ja klubien välistä
yhteistyötä. Luotan lohkojen puheenjohtajiin. Sen vuoksi lohkopuheenjohtajat ovat perustaneet tai he ovat
perustamassa WhatsApp-ryhmiä klubien presidenttien kanssa. Olen lähettänyt jokaiselle F-piirin leijonalle
tekstiviestin, johon olen pyytänyt kieltävää vastausta, jos sellaiset viestit eivät ole hyväksyttäviä. Ajattelen niin,
että tarvittaessa voin saada yhteyden nopeasti jokaiseen teistä. Viestintää on myös MyLion- ja MyLCI-rekisterien
käyttö. Jos jäsenistössä ei tapahdu muutoksia, on kuitenkin kuukausittain käytävä MyLCI:ssä painamassa nappulaa
”ei muutoksia”. Aktiviteetit ja muut tapahtumat on helppo kirjata MyLion:iin. Olen asettanut tavoitteekseni sen,
että jokainen klubi kirjaa tapahtumat MyLion-sivuille. Minulla on mahdollisuus tehdä se puolestanne, jos tarvitaan
apua.
Koulutusta tulee kauden aikana tarjolle kaikille virkailijoille joko etänä tai kasvokkain. Samoin on apua tarjolla,
jos halutaan vastaus kysymykseen ”Miksi olen lion”? Tai miksi parhaan ystäväsikin olisi hyvä olla lion?
Nyt kun elämme poikkeuksellista aikaa, on erittäin tärkeää, että annamme vastuullisen kuvan toiminnastamme.
Huolehdimme käsihygieniasta, tunnistamme omat ja lähellä olevien ihmisten oireet, käytämme hansikkaita ja
kasvomaskeja. Hakeudumme myös testeihin, jos kaikista varotoimenpiteistä huolimatta epäilemme saaneemme
tartunnan.
On hyvä tietää, että meillä on hyvämaineinen kansainvälinen järjestö takanamme. Viemme jokaisen lahjoituksena
saadun sentin perille saakka. Olemme läsnä senkin jälkeen, kun kaikki muut ovat lähteneet.
Mieluusti olen palveluksessasi 24x7, eli aina. Pyyteettömästi Palvellen.

Leijonasanomat ♦ Lejon Nytt 2020-2021

3

 Värderade F-distrikts Lions
Raimo Sillanpää
u när jag påbörjat perioden 2020-2021 som distriktsguvernör vill jag tacka tidigare distriktsguvernörer,
vars arbete jag har haft möjlighet att fortsätta. Samtidigt tackar jag var och en av er för förtroendet jag fått.
Jag har med gott mod betjänade distriktet sedan 2011. Först var jag ansvarig för webbsidor efter
Hermanni Sippola samt även distrikts tidning, som på Kaarlo Katajistos initiativ förändrades till digital format.
Den åttonde årgången pågår redan av den digitala-tidningen. Jag var Erkki Ammesmäki distriktssekreterare
under säsongen 2014-2015.

N

Lionsorganisationen genomgår förändringar, liksom världen i övrigt. En sak är dock oförändrad, klubben är den
viktigaste delen av organisationen. Om ingen klubbverksamhet förekommer, behövs varken zoner, eller distrikt, ej
heller Finlands Lionsförbund, och ingen internationell organisation.
Den internationella Lions organisationen, LCI är ett nätverk av alla klubbar. LCIF är för sin del en grund för Lions
klubbar som hjälper vid globala katastrofer och mänsklig nöd. Personligen uppskattar jag LCIF så mycket att jag
är villig att ge den en gåva på 28 USD per månad. Jag litar helt på att mitt lilla bidrag hjälper människor runt om i
världen. Liksom Melvin Jones-titeln hjälper det hundratals människor. Vi söker lycka, kanske hela vårt liv, men
sann lycka infinner sig när man kan göra någon annans liv med en liten uppoffring till det bättre. Det senaste målet
för stöd är Beirut-explosionen. Målet för de lokala Lions är att renovera 3 000 skadade hem, samt målsättningen
för de drabbade innan vintern få mat, dryck och medicin distribution igång. LCIF gav också i tiden ett stort stöd i
samband med explosionen vid Lappo patron fabrik.
Jag vill utveckla kommunikation i alla dess former. Var och en av oss Lions ger en bild av våra handlingar genom
vårt beteende. Det finns ingen anledning till kampanjer för att försöka tilltala fler medlemmar om vi inte kan göra
intryck av Lions principer genom vårt eget beteende. Låt oss tjäna osjälviskt. Varje klubbmedlem spelar en
nyckelroll. Zonpresidenter kan utveckla sina egna zonklubbar med samarbetet mellan klubbarna. Jag litar på
ordförandena för zonerna. Därför har zonpresidenter bildat eller håller på att bilda whatsapp-grupper med
klubbpresidenterna. Jag har skickat lejon-textmeddelandet till varje F-zon, och bett om svar, ifall de inte accepterar
liknande meddelanden. På detta sätt, kan jag snabbt komma i kontakt med var och en av er om det behövs.
Kommunikation är också användningen av MyLion och MyLCI-register. Fast det inte finns några förändringar i
medlemskapet, bör du ändå besöka MyLCI sidan varje månad för att trycka på knappen "inga ändringar".
Aktiviteter och andra evenemang som är lätta att logga in på i MyLion. Jag har satt som mål att varje klubb
registrerar MyLion-sidor för evenemang. Jag kan göra det åt dig, om det behövs.
Utbildning kommer att erbjudas alla klubbfunktionärer under säsongen, antingen på distans eller ansikte mot
ansikte. Även hjälp finns tillgänglig om du vill ha svar på frågan "Varför är jag Lions"? Eller varför skulle en god
vän vara Lions?
Nu när vi lever i en exceptionell tid är det mycket viktigt att vi ger en ansvarsfull bild av hur vi arbetar. Vi tar hand
om hygien, identifierar våra egna och närliggande människors symptom, bär handskar och ansiktsmasker. Vi
kommer också att begära att få bli testade, trots alla försiktighetsåtgärder, om vi misstänker ha blivit smittade.
Det är bra att veta att vi har en ansedd internationell organisation bakom oss. Vi använder varje cent du donerar till
din destination. Vi kommer att vara närvarande även efter att alla andra har hoppat av.
Jag står gärna till din tjänst 24x7, det vill säga alltid. Osjälvisk Service .
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 DG- ja VDG-ehdokkaat 2021-2022
Piirikuvernööriehdokas 2021-2022
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. II varapiirikuvernööri kaudella 2019-2020. I
varapiirikuvernööri kaudella 2020-2021.
I varapiirikuvernööriehdokas 2021-2022
Matti Kärnä. Syntynyt 2.7.1961. Työpaikka polymeeriteknologiayrityksessä sekä
maatalousyrittäjänä. Kielitaito suomi, englanti, lukioruotsi.
Puoliso Seija Huhtanen, lapset Sara ja Aleksi. Klubi LC Ylistaro. Lion vuodesta
2007 alkaen.
Lions tehtävät: useita vuosia klubin nuorisovaihtovastaavana, klubimestari,
varapresidentti 2017-2018, presidentti 2018-2019, F-piirin piirisihteerinä kaudet
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 sekä piirin nuorisovaihtojohtajana kaudet 20152016, 2016-2017, 2017-2018. II varapiirikuvernööri kaudella 2020-2021. SLL Iruusukkeen ansiomerkki, Kansainvälinen World Top 10 ansiomerkki toiminnasta
piirin nuorisovaihtojohtajana
II varapiirikuvernööriehdokas 2021-2022
Olen Markku Ojala ja olen syntynyt 13.4.1966 Isojoella. Koulutukseltani olen
sähköinsinööri ja toimin yrittäjänä muutaman hengen työllistävässä
sähköurakointiliikkeessä. Kielitaito suomi ja englanti (hieman).
Perheeseen kuuluu vaimo Tea, kaksi aikuista tytärtä sekä kaksi lastenlasta.
Harrastuksinani on puhallinmusiikki, jota olen harrastanut pienestä pitäen, sekä
yhdistystoiminta, joista tärkein on Lions-toiminta.
Lion olen ollut vuodesta 2012. Klubin sihteerinä 2015-2016 ja presidenttinä 20172018. Piirintasolla olen ollut piirisihteerinä kauden 2018-2019, sekä
ympäristövastaavana kaudet 2019-2020 ja 2020-2021. SLL I ruusukkeen ansiomerkki
2018-2019 ja piirin puheenjohtajan mitali 2019-2020.
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Lioneille MJF-tunnustus piirikuvernööriltä
Teksti Tapio Seppä-Lassila, kuva Kalevi Ponsimaa
uomen Lions liiton kirjanpitoon on kertynyt vuosien mittaan rahavaroja, jotka ovat tarkoitettu LCIF:n
varainkeruukohteisiin. Varat on nyt ohjattu eteenpäin, ja piirikuvernöörit ovat voineet kussakin piirissä
hakea Melvin Jones jäsenyyksiä kahdelle ansioituneelle lionille.

S

F-piirin piirikuvernööri Raimo Sillanpään valinnat olivat Pirkko Lakso Kauhava/Ilmatar ja Martti Koivumäki,
Ilmajoki/Ilkka.
Ilmajoki / Ilkka -klubin jäsenet olivat järjestäneet arvokkaan tilaisuuden 20.5. klubikokouksen yhteyteen.
Ensimmäinen varapiirikuvernööri Tapio Seppä-Lassila oli puolisonsa kanssa paikalla ja luovutti jäsenyyden
tunnuksena Melvin Jones -rintamerkin, kunniakirjan sekä seinätaulun.
Kauhava/Ilmatar luovutti omassa tilaisuudessaan Pirkko Laksolle vastaavasti tunnustuksen.
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Melvin Jones-jäsenyyksiä Kauhavalle
Teksti ja kuvat Riitta Isokangas
ions Club Kauhava/Ilmatar sai ilokseen luovuttaa kuluneella kaudella 2020-2021 kahdelle jäsenelleen MJFjäsenyyden. Kävimme luovuttamassa Pirkko Laksolle Pirkon kotona F-piirin hänelle hankkiman MJFjäsenyyden 19.4. Huomionosoituksen luovuttajana presidentti Heli Mäki. Klubimme hakeman MJFjäsenyyden Berit Perälälle luovutimme 11.5. Härmän Kuntokeskuksen laavulla pidetyssä klubikokouksessamme.
Huomionosoitukset luovutti presidentti Heli Mäki. Pirkko ja Berit ovat vuonna 2003 perustetun klubimme
perustajäseniä.
Pirkko on toiminut klubissamme rahastonhoitajana 2004-2005, presidenttinä kausilla 2010-2011, sihteerinä 20092010, 2014-2015 sekä tulevalla kaudella 2021-2022. Lisäksi LCIF-lionina 2006-2007 ja ARS-lionina 2015-2016,
2016-2017.

L

Pirkko on huolehtinut klubimme kirjanpidosta sen perustamisesta alkaen. Hän on käynyt 2007 liiton antaman
koulutuksen digiasentajaksi, jolloin tarjottiin apua digiboxien asennukseen mm. ikäihmisille. Pirkko on
organisoinut klubimme liinavaatekeräyksen Karjalaan 2010 ja silmälasikeräyksen Sri Lankaan 2011.
Berit on toiminut klubissamme presidenttinä 2012-2013, 2017-2018 ja sihteerinä 2003-2004, 2004-2005, 20082009, 2019-2020.
Berit on toiminut muissakin klubin viroissa esim. tailtwisterinä. Hän on ollut liikkeelle paneva voima
aktiviteettimme asumispalveluyksikkö Tukena, Pikkutulppaanin puutarhan perustamisessa ja ylläpidossa.

Presidentti Heli Mäki ja Pirkko Lakso

Pirkko Lakso ja Berit Perälä

Pirkko ja Berit at aktiivisia toimijoita ja klubimme kantavia voimia. He tekevät pyyteetöntä työtä oman klubin
ja ympäristön hyväksi. He ovat aina valmiita auttamaan ja osallistumaan sekä ottamaan kopin heille tarjotuista
tehtävistä lions-hengen mukaisesti!
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 Hetkiä piirin vuosikokokouksesta
Teksti ja kuva Jaana Kankaanpää
urvallista matkaa, paikalla ja etänä -toivotuksin aloitti piirikuvernööri Raimo Sillanpää kokouspäivän
aamun Lapuan kristillisellä opistolla lauantaina 17.5.2021. Päivä aloitettiin vakiintuneeseen tapaan
piirihallituksen kokouksella, minkä jälkeen oli vuorossa piirin vuosijuhla.

T

Vuosijuhlan aloitti lippukulkue. Lauloimme Leijonahengen. Piirikuvernööri Sillanpää mainitsi vuosijuhlapuheensa
aluksi ”Sangen erikoinen kausi. Alkoi jo viime kaudella, ja jatkoi sinnikkäästi koko kauden. Oli haasteellinen
vuosi.” ja huomioi koko lions-toimintaa koskettavia uusia muotoja ”On löydetty uusia tapoja lähestyä toisiamme,
ja kuinka osataan toimia muuttuvissa olosuhteissa. Olemme lähestyneet toisiamme eri tavoin kuin ennen.
Meidän on tunnistettava paikkamme yhteiskunnassa ja kohdistettava apumme huomioiden syrjäytyminen, lapsista
vanhuksiin. Raha on hyvä väline, mutta ei ainut. Inhimillisyyttä, empatiaa, sitä aitoa leijonahenkisyyttä. Ykskin
piisaa kuten Laihialla sanotaan. Laihialainen kynttilänjalka, jossa on kolme haaraa, mutta vain yksi reikä –
pidetään yhdestäkin huolta.”
Kuusitoista valkoista kynttilää paloi pöydällä kauniin
liekein. IPDG Thodolf Westerlundin tyylikäs tulkinta
laulusta ”Olen kuullut on kaupunki tuolla”, oli
mykistävän kaunis. Aina on aika liittyä leijoniin, joskus
tulee aika luopua -kunnianosoitukset pois nukkuneille.
Kynttilän liekki vuoron perään sammui.
Lions-liiton varapuheenjohtaja VCC Sanna Mustonen
toi videotervehdyksen kokousväelle aloittaen
tervehdyksensä ”Olipa kerran” ja kertoi tarinaa
smurffeista. ”Miksi kerron vuosikokouksessa
mielikuvitusolennoista?
Jokainen kylän asukas on merkittävä ja tärkeä. Kun
koko kylä on toiminut hyvin ja ansiokkaasti, pidetään
juhlat ja kahvitellaan. Meidän pidettävä huolta tärkeistä
tekijöistä – jäsenistä! On vaikea kilpailla muiden
toimijoiden kanssa. Tehdään itsestämme kiinnostavia ja
näkyviä. Paras kampanja olemme itse! ”
Mustonen muistutti, ettei sosiaalista mediaa saa unohtaa.
Siten tavoitamme paremmin nuorempaa väkeä, ja
heitähän me haluamme ja tarvitsemme. ”Jos emme
palvele, emme ole leijonia” kehottaen ottamaan
patoutuneen energiamme käyttöön.
Kunnianosoitus poisnukkuneille. Kynttilän
liekin sammutti piirisihteeri Arja Kanto.

Piirikuvernööri palkitsi vuosikokouksen päätteeksi
ansioituneita klubeja ja leijonia.
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 Piirihallituksen kokoustunnelmia
Teksti ja kuvat Jaana Kankaanpää
iirimme kolmannen piirihallituksen kokouksen 20.2.2021 valmistelu ja toteutuminen vaati hieman erilaisia
järjestelyjä – ei vain koronatilanteen kokoontumisrajoitusten vuoksi, vaan myös talvisten olosuhteiden.
Edellisen päivän ja yön aikana satanut sievoinen lumimäärä asetti alkuhaasteita Vimpeliin Lakeaharjun
Lakis-hiihtokeskukseen pääsemiseksi. Muutamat meistä
kokouspaikalle lähtijöistä jouduimme heräilemään
melkeinpä ennen kukonlaulun aikaa saadaksemme
menopelimme lumikinosten alta tai autotalleista. Joutuipa
jokunen tekemään omissa pihoissaan aamujumpan
lumikolien kanssa päästäkseen matkaan talvisille, osin
auraamattomillekin, teille. Itse kokouspaikkamme isäntä
Jouni Niemelä kertoi saapuneensa aamutuimiin neljän
aikoihin auraus- ja keittiöpuuhiin.

P

DG Raimo Sillanpää toivotti Hyvät leijonat siellä sun
täällä -tervehdyksellä kokouksen avatuksi.
Vimpeliläisleijonien tervehdyksen piirihallitukselle
lausui PDG Erkki Ammesmäki. Kokouksessa läsnä oli
kymmenen, ja etäyhteyden kautta kokonaismäärämme oli
31. Etäyhteys toimi mukavasti – mitä nyt muutamia
pikkuoravaääniä kuului välillä lankojen toisesta päästä
kokouspaikalle.
Kokousväki sai iloisen uutisen kuulleessaan, että
piirikuvernöörimme kauden tavoite saada kaikki piirin
klubit käyttämään MyLion-järjestelmää, on toteutumassa.
MyLionin käyttöön on tullut parannusta ja kaikilta piirin
klubeilta on siellä tällä kaudella merkintöjä.

Euroopan LCIF päivä on Suomessa 22.5.2021. Tavoitteena on kerätä klubeilta lahjoituksia 11 dollaria/jäsen.
LCIF-koordinaattorimme ja piirikuvernöörimme tulevat lähettämään yhteishaasteen piirimme klubeille lahjoittaa
LCIF:lle 10-20 euroa/jäsen. Kokous sujui kokonaisuudessaan jouhevasti paikalla ja virtuaalisesti.
Kokouksen jälkeen matkasimme kukin omille tahoillemme viikonlopun viettoon, ehkä iso osa meistä jälleen
lumitöihin.
 Presidenttikoulutusta virtuaalisesti
Teksti ja kuva Jaana Kankaanpää
iirihallituksen kolmannen kokouksen jälkeen GLT Juha Laitisen
vetämänä järjestettiin klubipresidenttikoulutuksen toinen osa
GoToMeeting-linkin kautta. Koulutuksen aiheina oli toimintakauden
2021-2022 suunnittelu, klubistrategia ja poikkeustilanteen vaikutukset klubin
toimintaan. Linkin kautta koulutukseen osallistui 26 leijonaa.

P

Koulutuksen vetäjä Juha oli itse fyysisesti työhuoneellaan Lapualla, jossa
yllätti paikalle koulutuksen avaussanat lausumaan tulleen DG Raimo
Sillanpään Kuvernööri-Jussilla, tuolla puisella pohjalaisaiheisella puunukella.
Kuvernööri-Jussin sääntöjen 11§:n mukaanhan Kuvernööri-Jussin ja istuvan
piirikuvernöörin vieraillessa samanaikaisesti klubissa tulee piirikuvernöörin
puheessaan käsitellä myös Kuvernööri-Jussin syntyvaiheita ja tarkoitusta –
sujui se ja presidenttikoulutettavat saivat kuulla Kuvernööri-Jussin tarinaa.

GLT Juha Laitinen ja Kuvernööri-Jussi
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PIIRIN KLUBIT
Helmet juhlivat 6-vuotispäiväänsä Strampenilla
Teksti Jaana Kankaanpää
loisia ilmeitä ja nauravia suita – sellainen oli lauantai-iltamme 19.6. Jo vuotta aiemmin toukokuussa
aikomuksenamme oli juhlistaa klubimme Laihia/Helmi 5-vuotismerkkipaalua, mutta maailmaa mullistanut
koronaepidemia muutti suunnitelmamme vuodeksi, joten juhlistamme tulikin 6-vuotisjuhlat.

I

Aurinkoisena lämpimänä kesäkuun lauantai-iltana kokoonnuimme sitten vihdoin samaan paikkaan, josta kaikki ns.
alkoi eli charterjuhlapaikkaamme ravintola Strampenille Vaasaan. Luonnollisesti mukanamme paikalla oli, kuten
charterjuhlassakin, avec. Puheensorina raikui, kun seurustelimme keskenämme pitkän ankean ajanjakson
hengästyttämänä ja nautimme hyvästä seurasta ja ruoasta ”Vihdoinkin pääsee ystävien ja rakkaiden kanssa ulos” ajatuksin.
Tällainen happihyppely tekee kaikille klubilaisille ja klubeille hyvää – sitä henkistä pääomaa!
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 Välituntiliikuntavälineistön lahjoitus
Teksti ja kuvat Inkeri Huhtala
einäjoen Kertunlaakson upouusi, osin vielä rakenteilla oleva koulu, otti syksyllä 2020 vastaan ensimmäiset
oppilaansa eli 1.luokkalaiset. Puskaradion kautta saimme kuulla, että oppilaiden käytössä ei ole vielä
minkäänlaisia välituntiliikuntavälineistöä.

S

Tästä me LC Nurmo Valakioitten naisleijonat saimme
idean. Otimme yhteyttä koulun opettajiin ja pyysimme
heitä laatimaan yhdessä oppilaiden kanssa toivelistan
mahdollisista välineistä. Oppilaat olivat olleet innoissaan
saadessaan itse vaikuttaa asiaan. Ja toivelista olikin pitkä
ja osin myös yllättäväkin. Listalla oli hyppynarujen,
hulavanteiden, sählymailojen ja –pallojen lisäksi myös
mm. lumilapiot, lumikolat, haravat, harjat, hiekkalapiot
sekä Plaston isot kuorma-autot. Lisäksi opettajien
toiveena oli saada näille tarvikkeille sopivat
varastolaatikot.
Lumilapiot ja –kolat veimme marraskuussa. Loput olivat
ns. kesätavaroita ja niiden lahjoitus tapahtui huhtikuun
alussa.

Voi sitä lasten riemua. Kiitokset saimme tietysti sanallisesti, mutta etenkin mieltä lämmitti se innokkuus, kun
lapset saivat välineet käyttöönsä. Pojat alkoivat heti pukea peliliivejä päälleen aloittaakseen sählypelin. Samoin
harjat, haravat, hyppynarut ja hulavanteet löysivät heti ottajansa.
Yksi oppilaista kiteytti asian hienosti: ”Aivan kuin olisi joulu, kun tuli niin paljon lahjoja”.
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 Apua vähävaraisille perheille
Teksti ja kuva Jaana Kankaanpää
ämän kertaisella kolmen kuukauden pullopanttikuittikeräyksemme
tuotolla hankimme paikalliseen kauppaan, K-market Pirkkaan,
kymmenen elintarvikelahjakorttia.

T

Olemme päättäneet antaa lahjoituksemme pitkin vuotta useammassa erässä,
jotta mahdollisimman moni apua tarvitseva saisi apua, ja jotta voimme
hyvinkin nopeasti reagoida myös akuutteihin tarpeisiin.
Tällä kertaa apumme lähti vähävaraisille laihialaisille perheille. Lahjakorttien
saatteeksi kirjoitimme ”Terveisin Lions Club Laihia/Helmi”.
 Lions-hiihdot Kauhajoella
Teksti Harri Niemenmaa, kuva Tapani Ojala
nsimmäiset Lions-hiihdot järjestettiin jo 1970-luvun puolesta välissä, ja sen jälkeen
on kisoja ollut säännöllisesti. Nyt nämä perinteiset Lions-hiihdot hiihdettiin
17.3.2021 Sotkan hiihtostadionilla.

E

Kisa järjestettiin yhteistyössä Lions Club Kauhajoki/Aron ja Kauhajoen Karhun
hiihtojaoston kanssa. Hiihtäjien määrä oli 63 ja hiihtotapa perinteinen.
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 Jääveikkauksella stipendejä koululaisille
Tapani Karinkanta
C Vähäkyrö järjesti perinteisen Kyröjoen jääveikkauksen. Veikkauksen ideana on
veikata päivä ja kellonaika milloin LC Vähäkyrön Kyrönjoen jäälle asettama
merkkipukki alittaa Vähänkyrön Kirkonsillan.

L

Leijonat veivät merkkipukin jäälle tammi-helmikuussa heti jäiden kantaessa ja arpojen myynti 15.3.
saakka oli sovittu alueen koulujen kanssa. Jääveikkausarpojen myyjinä on toimineet Vähänkyrön
alueen koululuokat, jotka saavat jokaisesta myydystä veikkauslipukkeesta pienen palkkion oman
luokan kassaan. Veikkaustuotot LC Vähäkyrö jakaa Vähänkyrön alueen koululaisille stipendeinä
sekä rahoittaa hymypoika- ja hymytyttöpatsaat.
Koululuokat suoriutuivat arpojen myynnistä erinomaisesti koronatilanteesta huolimatta. Ovelta ovelle
myynnin lisäksi koululaiset ilmoittivat myytävistä arvoista mm. Facebookissa ja osa arvoista myytiin
etänä. Tämä vuosi oli yksi parhaista arvanmyyntivuosista, ja suurkiitos kuuluu koululaisille sekä
heidän opettajilleen, jotka ovat kannustaneet luokkiaan.

Merkkipukki noin minuutti ennen Kirkonsillan alitusta. Kuva Tapani Karinkanta

Lämmin kevätsää vauhditti jäiden lähtöä ja merkkipukki alitti Kirkonsillan jo 2.4. kello 14.40. Paras veikkaaja oli
Maria Männistö, jonka veikkaus osui neljän minuutin päähän oikeasta vastauksesta. Parhaana veikkaajana Maria
palkittiin polkupyörälahjakortilla ja seitsemä seuraavaakin lähimmäksi veikannutta saivat mukavat palkinnot.
Iso kiitos jälleen LC Vähäkyrön Leijonille hienosti sujuneista järjestelyistä veikkauksen eri
osa-alueilla ja kiitokset myös kaikille veikkaukseen osallistuneille.
 Keppipyörälahjoitus
C Seinäjoki/Aalto sai keppipyörälahjoituksen LC Ilmajoki/Ilkka -lionilta
Martti Kouvumäeltä.

L

Aalto klubi lahjoitti saamansa keppipyörät Etelä-Pohjanmaan Steinerkoululle
1.4.2021. Lahjoituksen otti vastaan kiitoksin Steinerkoulun rappusilla rehtori Virpi
Lehtimäki.
Lehtimäen mukaan keppipyöriä tullaan käyttämään
koulun vapputapahtumassa ja tulevat olemaan myös
aktiivisessa käytössä liikunta-ja välituntiaktiviteetissa.

Kuvassa vas. Martti
Koivumäki, Virpi Lehtimäki.
Kuva Arja Kanto.
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 Pidämme toisistamme huolta
Teksti ja kuva Jaana Kankaanpää

T

ässä me olemme tällä kertaa, Helmiä lenkillä. Seuraavaksi
menemme laavulle nokipannukahveille ja makkaran
paistoon. Joka kuukausi keksimme jotain yhteistä kivaa
yhdessä, ettei korona-aikaan olla vain etäyhteyksien päässä.
Emmekä me lopeta erityisolosuhteiden päättymisen
jälkeenkään, vaan ideapankistamme otamme seuraavan
mukavan puuhastelun.
Liiton varapuheenjohtaja, VCC Sanna Mustosen sanoin
”On pidettävä huolta tärkeistä tekijöistä – jäsenistä!”

 Keväisten ja kesäisten laulujen tuokio
Arja Kanto
erinteinen Keväisten ja kesäisten laulujen tuokio Seinäjoen Attendo Mendiksessä, päihde ja
mielenterveyskuntoutujien yksikössä 29.4.2021.

P

Presidenttimme Sinikka Saari oli pyöräyttänyt
viemisiksi yli 40 munkkia ja muutaman pullollisen
simaa.
Kuuntelijoita ja laulajia oli saleissa ja muutama
eteisessä. Vastalahjaksi Aallon leijonille lausuttiin
runo.
Ihanan lämmin tilaisuus. Kysyttiin, milloin tulette
uudelleen.... Eli meitä Odotetaan.
Se oli toive ja kutsu.

Kuvassa vas Ritva Poikolainen, Riitta Iso-Koivisto ja Sinikka
Saari. Kuva Mendiksen hoitaja
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 Osaisitko vielä rakastua?
Olli Linjala, LC Vaasa/Meri perustajajäsen
uistan vieläkin, kun rakastuin. Se oli yksi elämäni hienoimmista,
siihen saakka elämästäni, ajasta. Kohteelleni löytyi aina aikaa. Se toi
aina asioita, ideoita, tapaamisen innokasta odottamista. Kerroin
kavereille, ystäville ja tuttaville aivan innoissani. Suosittelin muillekin aina,
kun siihen vain aukeni tilaisuus. Uskomattoman monta sain asiasta
kiinnostumaan, innostumaan ja jopa kokeilemaan.

M

Elin innolla mukana jokaisessa tapaamisessa ja halusin löytää aina uusia asioita,
jopa ihan tavallisiin tuttuihin rutiineihini. Aikaa on kulunut jo kymmeniä
vuosia, ja aina vaan se tuntuu mukavalta. Olen oppinut saamaan ystäviä
sukupuoleen katsomatta. Voin muutamaa kutsua jopa sydänystäväksi. Toki
tämä kaikki edellyttää omaa aktiivisuutta, uusia ideoita ja mukana olemista.
Suosittelen sinullekin. Ole oma-aloitteinen.
Ota selvää asioista. Tulet löytämään mukavia ihmisiä ja ystäviä, ja itsellesi
hyvää mieltä. Lions-toiminta avaa sinulle ovet mihin tahansa. Tulet
rakastumaan - Lions-harrastukseen. Vain oma mielikuvituksesi asettaa rajat.
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 Lions Quest -liikuntaseurakoulutus
Kuvat ja teksti: F-piirin Lions Quest johtaja Marika Haapanen

Haluatko
liikunnan
olevan
hauskaa

Haluatko
kasvattaa
kunnioitusta

Haluatko
antaa
kannustavaa
palautetta

Haluatko
että
harjoituksiin
tullaan
mielellään

E

nsi kautena Lions Quest -liikuntaseurakoulutus valmentajille ja valmennuspäälliköille ei toteudu enää
Punaisen Sulan keräysvaroin. Nyt juuri sinun klubisi saa olla vaikuttamassa nuorten hyvinvointiin. Samoin
kuin Elämisentaitoja – Lions Quest -peruskoulutus tarvitsee klubiasi sponsoriksi, tarvitsee
liikuntaseurakoulutus tukeasi. Koulutus on suunnitelmissa pitää syksyllä 2021 Vaasassa Botniahallissa.
www.lionsquest.fi
F-piirin Lions Quest -liikuntaseurakoulutus pidettiin
Kuortaneen Urheiluopistolla lauantaina 13.2.2021,
kouluttajana Sirpa Kannisto. Päivän aikana
perehdyttiin mm. ryhmäprosessiin ja palautteen
antamiseen valmentajan työssä.
Liikuntaharrastus on mieluisaa hyvässä ilmapiirissä.
Ei kiusaamista tai moittimista. Liikuntakasvattajien
sosiaaliset taidot siirtyvät myös nuoriin
liikunnanharrastajiin, joiden kasvu tasapainoisiksi ja
toisia kunnioittaviksi ihmisiksi helpottuu. Tähän
Elämisentaitoja LQ-koulutus on kehitetty.
Koulutuspäivä meni nopeasti tärkeiden asioiden
äärellä. Mukana oli 11 eri-ikäisten urheilijoiden
valmentajaa.
Menestyneiden valmentajien kuulee usein korostavan urheilun ja liikunnan kahta puolta, joiden tulee olla
tasapainossa. Lajiosaamisen lisäksi sosiaaliset taidot ovat valmentajien, siis liikuntakasvattajille tärkeä osa-alue.
Tämä korostuu erityisesti nuorten liikuntaa ohjaavien henkilöiden työssä.
Suosittelijat:
Jukka Jalonen, valmentaja: ”Liikuntaseurojen valmentajien on tärkeää lajitaitojen harjoittelun lisäksi luoda
kannustava ja positiivinen ilmapiiri sekä vahvistaa lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja. Elämisentaitoja Lions
Quest -ohjelma tarjoaa tähän valmentajille käyttökelpoiset välineet.”
Juha Leppänen, Kiekko-Nikkarit ry:n puheenjohtaja: ”Koulutus antoi seuramme valmentajille uusia työkaluja
arjen valmennustoimintaan, erityisesti ryhmäytymiseen, yksilön kohtaamiseen ja oman rohkeuden ja sitkeyden
lisäämiseen. Koulutus tukee erinomaisesti SJL:n uuden strategian arvojen ja tavoitteiden saavuttamista.
Seuramme joukkueet saivat koulutuksesta tukea toimintaansa yhteisöllisyyden, arvostuksen, kunnioituksen ja
avoimen ilmapiirin luomisessa.”
Jani Komulainen, pesäpalloilija ja juniorivalmentaja: ”Lapset ja nuoret tarvitsevat yhteisiä onnistumisen
kokemuksia, jotta he kiinnittyvät liikkumiseen sekä oppivat toimimaan yhteisten tavoitteiden eteen. Seuratyöllä on
suuri mahdollisuus kasvattaa lapsistamme ja nuoristamme osaavia tulevaisuuden tekijöitä. Elämisentaitoja Lions
Quest -ohjelma antaa käytännön työkalut tähän arvokkaaseen työhön.”
Taru Lintunen, liikuntapsykologian professori: ”Elämisentaitoja Lions Quest -ohjelma on hyvin suunniteltu ja
tutkitusti tehokas menetelmä. Lions Quest auttaa luomaan hyvää ilmapiiriä ja toimivia vuorovaikutussuhteita
valmennukseen ja liikunnanopetukseen. Suosittelen lämpimästi ohjelmaa kaikille liikunta-alalla toimiville.”
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 Lahjapuu-keräys
Sofia Heikkilä
C Ilmajoki/Viljat järjesti joulun aikaan jo klubin
perinteeksi muodostuneen Lahjapuu-keräyksen.
Lahjatoivekortteja tytöille ja pojille oli noin 100
kappaletta.

L

Kaikkiaan 45 perhettä sai iloisen joulumielen ilmajokisten
hankittua heille toivomiaan lahjoja. Toivelistalla oli kaikenlaista
kynistä ja sukista aina tietokonepeleihin ja uimahallin
käyntimaksuihin asti.
Tänä vuonna saimme myös muutamia rahalahjoituksia, joilla
hankittiin perheille lahjakortteja ruokaostosten tekoon.
Viljat olivat erittäin innokkaasti mukana tässä aktiviteetissä tämä sujuukin jo niin rutiinilla meiltä kaikilta! Keräyksessä tehtiin
yhteistyötä paikallisen ML:n kanssa mm. heidän kerhotilojaan
käytettiin pakettien noutopaikkana.
Sofia Heikkilä ja Heli Hirvelä paketteja
lajittelemassa. Kuva Maija Kaukonen

 Junasukkia laihialaisvauvoille
Teksti Nina Suodenjoki ja Jaana Kankaanpää, kuvat Jaana Kankaanpää
oppuvuoden 2016 kuukausitreffeillä syntynyt idea kutoa kaikille vuoden aikana syntyville
laihialaisvauvoille junasukat, jatkuu edelleen. Viime vuonna Laihia/Helmi-klubimme jäseniä ja
läheisiämme heilutteli sukkapuikkojaan 59 junasukkaparin verran, ja laihialaisvauvat saivat lastenneuvolan
kautta sukkaparinsa lämmittämään pieniä varpaitaan.

L

Junasukkien tarina:
Pommituksen uhka pakotti junan pysähtymään. Talvisota oli juuri
syttynyt. Terttu Latvalan äiti ja tuolloin muutaman kuukauden ikäinen Tuulasisko olivat matkalla Vaasasta Kauhajoelle sotaa pakoon. Juna seisoi pitkän aikaa,
ja vaunussa oli kylmä. Tertun äitiä vastapäätä istui eläkkeellä oleva
käsityönopettaja. Hänen kävi sääliksi vauvaa, jolla ei ollut tossuja jalassa.
Käsityönopettajalla oli tietysti puikot mukana, mutta ei lankaa. Hän alkoi purkaa
omaa villatakkiaan ja neuloa siitä sukkia vauvalle, Terttu Latvala kertoo. Toinen
sukka jäi kesken, joten hän keri äidille lankaa mukaan ja sanoi, että mallia ei saa
muuttaa. ”Nämä pysyvät niin hyvin vauvalla jalassa.” Tertun äiti arvosti elettä
niin paljon, että kutoi junasukkia koko elämänsä – milloin myyjäisiin, milloin
tuttujen lapsille. Maksua äiti ei sukista koskaan ottanut. ”Hän sanoi aina, että
sukat lahjoitetaan, koska hänkin sai ne.” Perintö siirtyi äidiltä tyttärelle. Terttu
neuloi ensimmäiset sukkansa kymmenvuotiaana. ”Olen tehnyt junasukkia monta
sataa paria.”

Kodin kuvalehti 2017
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 Naiset mukana lionstoiminnassa
Kaarina Äijö
hdessä toimimisen merkitys on tullut esiin keskusteluissa usein kuluneena koronavuotena. Ihmiset
kaipaavat yhteisöä ja yhdessä tekemistä. Lionstoiminnassakin on tehty monia poikkeusjärjestelyjä, jotta
voitaisiin edes jossakin muodossa tavata.
Yhdessä tekeminen on tullut esille jo
aiemmin eri yhteyksissä. Nykyään tuntuu
jo selvältä että meillä on mies-, nais- ja
sekaklubeja. Järjestön alkuaikana miehet
muodostivat klubin ja puolisot tulivat
mukaan, kuka tiiviimmin, kuka
vähemmän asiasta kiinnostuneena.
Olen saanut ollut mukana LCtoiminnassa puolisona 48 vuotta ja
lionina 19 vuotta. Tämä kokemus on
tuonut esiin yhteistyön merkityksen
tämänkin järjestön voimavarana.

Y

Järjestön kansainvälisessä kokouksessa
1987 naiset hyväksyttiin lioniksi. Oli
kulunut 70 vuotta liikkeen
perustamisesta. Suomessa ensimmäinen
naisklubi perustettiin Helsinkiin
27.10.1988. Emme saa unohtaa, että
omassa piirissämme oli toiminut
LC Kurikka/Jennyt vaihtokokouksessa 27.6.-20 Äijön kesämökillä Alavudella. Kuva
Seinäjoella Lioness- klubi, joka muuttui
Kalevi Ãijö
LC Seinäjoki/Aalto klubiksi 7.11.1988.
Siis piirimme on ollut naisklubien perustamisessa etujoukoissa. Vaasaan tuli seuraava 1994 ja sitten perustettiin
Kurikkaan 1997 ja Kauhajoelle 1998. Tällä vuosituhannella niitä alkoi syntyä nopeaan tahtiin. Laskelmani mukaan
nyt piirissämme on kymmenen toimivaa naisklubia ja sen lisäksi neljä sekaklubia, joissa on sekä naisia että
miehiä. On merkille pantavaa, että nykyisin perustettavat klubit ovat joko nais- tai sekaklubeja. Tämän lisäksi
monet miesklubit ovat sääntömuutoksen kautta alkaneet ottaa jäsenikseen myös naisia.
Meillä puhutaan yhteiskunnassa kolmannesta sektorista ja sen
merkityksestä. Lionsjärjestö toimii kansainvälisesti ja on siinä rankattu
maailman luotettavimmaksi palvelujärjestöksi. Samalla tavalla
kotimaassamme on annettu työlle arvostusta ja se tulee useiden
palvelevien jäsenten avulla.
Työt voivat olla pienestä lahjapaketista tai ruokakassista suurempiin
remonttitöihin, joihin tarvitaan erilaisia taitoja omaavia henkilöitä, niin
naisia kuin miehiä. Yhteistyö on lionsjärjestön voimavarana, jäsenistö
koostuu eri ammateissa toimivista henkilöistä ja osaamispotentiaalia on
paljon.
Palaan vielä puolisotoiminnan osuuteen lionstyössä. Se on riippunut
tietysti siitä, miten klubeissa on siihen suhtauduttu ja millaiset käytännöt
ovat toimintaan muodostuneet. Itselläni on vain positiivisia kokemuksia.
LC Ilmajoki/Ilkan puolisot osallistuivat
klubikokoukseen 19.11.-20 koronasuojin, illan
omina aiheina kummitytär-kuulumiset ja
joulupaketit seurakunnan diakonialle. Kuva
Kaarina Äijö

Leijonasanomat ♦ Lejon Nytt 2020-2021

18

 Kronikka LC Ilmajoki/Ilkan 35-vuotis charterjuhlaan
Sirpa Ojala ja Kaarina Äijö

L

ions Club Ilmajoki/Ilkkaa Ilmajoelle puuhata
alettiin,
kun Kalliosalon maja ahtaaksi todettiin.
Sieltä jäseniksi miehiä muutamia
ja lisäksi uusia nuoria leijonia.
Perustamiskokouksen jälkeen charteria porukalla
Sorsanpesässä juhlimme,
kulttuuriklubiksi itseämme puhuttelimme
ja nuoruuden voimalla palvelukutsuun vastata
lupasimme.
Alusta alkaen meidät puolisot mukaan kutsuttiin,
meitä silloin ladyiksi sanottiin.
Yhteiset kokoontumiset klubikokouksissa, juhlissa,
teatterikäynneillä, Viron matkoilla, talkoissa, marja-,
sieni- ja hiihtoretkillä järjestettiin.
Naiset omilla ohjelmaesityksillään toimintaa
monipuolistivat.
Niistä tuotot hyväntekeväisyyteen ohjasivat.
Omat kokoontumiset kotikutsuina vuorotellen
pidettiin, yhteisiä juttuja suunniteltiin.
Pitkään joulusinapin valmistuksella, myyjäisillä ja
arpajaisilla rahaa hankittiin.
Yhteishenkeä vahvistimme, miehet Kopaleksella,
mekin joskus pohjoisessa.
Sointu ja Sirpa Kiikerin autolla kurvailivat,
kun meitä Lapin ruskaa ihailemaan kuljettivat.
Myös kulttuurimatkoista puhuimme,
Äkäslompolassa oopperaan, Saariselällä Sidassa
saamelaiskulttuuriin tutustuimme.
Matkalla Rovaniemen Art Cumissa poikkesimme
ja Keminmaalla keskiaikaisessa kirkossa Rungiuspappia tervehdimme.
Samoilta retkiltä kirjoitettua runoa tässä:
”Ryhmä rämä ruskaretkelle ransiitillä rymisteli,
reippaita ralleja rallatteli.
Reippaasti ryhmä ravasi rinteitä,
rämpi rämeessä rauskoilla retuilla.
Räpylät reissulla ryppyisiksi rähjääntyi.

Rommia viluisina ryypättiin, rikoissa roikoteltiin,
rakkaille rimputeltiin, romanttisia rupateltiin,
revontulten räiskyessä, rouvien ruskaretkestä ruuan
jälkeen rauhoittuessa.”
Klubin ensimmäisenä toimintavuonna oli jo vappuna
huutokauppa.
Silloin vaatteita kirpputorityylin kauppasimme.
Sitten ilmapallot, simat, munkit ja makkarat myyntiin
touhusimme,
kun bisnesideaamme laajensimme.
Rahat opiskelijoiden stipendeihin ja diakoniatyön
kautta avustuksiin jaettiin,
perheiden joulua ilahdutettiin, myös neuvolaan
vauvanukke hankittiin.
Aikaisemmin joihinkin avustuspyyntöihin tukea
myös annettu.
Sri Lankassa oman järjestön kautta kummityttöjä
useampia koulutielle tuettu.
Tässä clubissa on aina uskottu yhdessä tekemiseen,
joten ei ollut meille uutta, kun siitä Lionsjärjestössä
puhua alettiin.
On luonnollista, että palveluun tarvitaan niin miehet
kuin naiset
ja lionsperaatteet sopivat jokaiselle.
Toimimme palvelujärjestössä, jossa annamme
aikaamme, ideoitamme ja taitojamme
yhteisen hyvän aikaan saamiseen.
Puolisoiden puolesta esitämme onnittelut ja kiitokset
yhteityöstä klubilaisille,
LC Ilmajoki/Ilkalle, joka palvelukutsuun jo 35 vuotta
on vastannut,
ilmajokisille paljon hyvää mieltä ja konkreettistakin
apua antanut.
Onnea ja menestystä tulevien vuosien toiminalle
ja yhteisiä mukavia hetkiä meille kaikille.
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 Lapsiperheelle apua
Jaana Kankaanpää, Marina Latvala
orona-ajan uusi aktiviteettimme - kun käyt kaupassa palauttamassa pulloja
ja tölkkejä, miksi et pudottaisi pullopanttikuittiasi keräyslaatikkoomme,
josta ohjaamme varat hyväntekeväisyyteen. K-market Pirkassa
sijaitsevaan laatikkoon oli kertynyt mukava kasa kuitteja, ja saimme luovuttaa
vuoden vaihtuessa ensimmäisen tuottomme, useita K-kaupan lahjakortteja,
vähävaraisille ja apua tarvitseville laihialaisille lapsiperheille.

K

 Hjälp till familjer med barn
Jaana Kankaanpää, Marina Latvala
oronatidens nya aktivitet – när du returnerar flaskor och burkar till butiken
så varför skulle du inte donera ditt kvitto. Genom att du sätter ditt kvitto i
vår låda så doneras pengarna till välgörenhet.
Lådan som finns i K-market Pirkka hade många redan donerat sina kvitton så
kunde vi anskaffa flera presentkort. De första presentkorten donerades till
Keräyslaatikko/Uppsamlingslåda,
behövande barnfamiljer i Laihela.

K

Kuva/Foto Jaana Kankaanpää

 Lionsklubilla aktiivista toimintaa Koronasta huolimatta
Kerttu Veikkola
C Nurmo/Valakioilla klubitoiminta on ollut vilkasta, vaikka kuukausikokoukset olemmekin joutuneet
pitämään useasti sähköpostikokouksina koronan vuoksi. LC Nurmo/Valakiat saavuttaa tänä keväänä 15
vuoden iän, mikä on jo sinänsä hyvä saavutus toiminnan toteuttamiselle.
Hyväntekeväisyystoiminnan kohteena ovat olleet alueemme
seniorit, lapset ja nuoret sekä tukea tarvitsevat lapsiperheet.

L

Nurmolaisten palvelutalojen asukkaiden tapaaminen musiikin,
laulamisen ja tarjoilun kera on ollut vuosittain suosittu tapahtuma,
joka tänä vuonna toteutettiin ainoastaan tarjoilun järjestelyillä.
Nurmon diakonityötä ja IceHeart-ryhmää tuettiin joulun alla
lahjakorteilla.
Perinteisessä rauhanjulistekilpailussa klubimme kautta lähetetty
piirustustyö, -kuvaten maailman rauhaa- valittiin 2 sijalle piirin
klubeista.Yhteistyökumppaninamme oli tänä vuonna Niemistön
koulu.
Nallet kokouksessa. Kuva Kerttu Veikkola

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun
ambulanssiin lahjoitimme pehmonalleja pienten potilaiden
turvaksi ja lohdutukseksi matkalla sairaalaan.
Marraskuun kokouksessa meitä kävi tervehtimässä 1VDG Tapio
Seppä-Lassila kannustaen ja myös huomioiden klubin
perustajajäseniä, joita klubissa on vielä viisi jäljellä.

1VDG Tapio-Seppä-Lassila. Kuva Kerttu Veikkola
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 Ystävänpäivän tervehdys vanhuksille
Arja Kanto
C Seinäjoki Aalto klubilaiset ovat valmistaneet muffeja neulomalla ja ompelemalla Seinäjoen
20 muistisairaalle vanhukselle ystävänpäivän tervehdyksenä. Muffit toimitettiin perille
Seinäjoen Seurakunnan diakoniatyön välityksellä.

L

Luovutetut muffit. Kuva Arja Kanto

Koronaturvallisuutta noudattaen ja kontaktien minimoiseksi saimme yhteistyötahoksi diakonit,
jotka lupautuivat viemään muffit muiden käyntiensä yhteydessä kotona asuville vanhuksille.
 Tuhansien leijonien maa
Jaana Kankaanpään teksti Seinäjokinen-lehdessä 24.2.2021: puffi lions-toiminnasta
illainen leijona sinussa piilee? Yhä useammalla on halu olla mukana vapaaehtoistyössä, ja lions-toiminta
tarjoaa siihen hienon mahdollisuuden. Samalla saat myös itsellesi uusia ystäviä ja tuttavia.

M

Meitä on Suomessa tuhansia leijonia, leijonanaisia ja -miehiä, jotka teemme palkatonta vapaaehtoistyötä – on
monta tapaa tehdä hyvää; Keräämme varoja erilaisilla tempauksilla kuten leivonnaisia myymällä ja
pullopanttikuittikeräyksellä. Olemme järjestäneet pilkkikisoja ja hyväntekeväisyyskonsertteja. Tuotot lahjoitamme
lyhentämättömänä eri kohteille esimerkiksi apua tarvitseville ja vähävaraisille lapsiperheille, nuorisotyölle tai
muuten apua tarvitseville. Muistamme kodeissa ja palvelutaloissa asuvia vanhuksia kortein, itse kutomillamme
villasukilla tai muhveilla, lauluilla tai muilla muistamisilla. Monessa lions-klubissa sytytetään itsenäisyyspäivänä
tai jouluna kynttilät sankarihaudoille. Suomesta lähtee ja meille tulee nuorisovaihtoon nuorisoa ympäri maailman.
Helsingissä järjestämme diabetesleiriä.
Tässä osa siitä, mitä vapaaehtoistyömme voi olla. Varsinkin näin poikkeuksellisena korona-aikana korostuu
yhteisöllisyys ja tekevät auttavat kädet. Sinulla saattaa olla meille uusia ideoita - millainen leijona sinussa siis
piilee? Ota yhteyttä paikkakuntasi lions-klubiin tai jos tunnet meistä jonkun, hihkaise hänelle kiinnostuksestasi.
Yhteystietojamme löydät netistä hakusanalla f-piiri.
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 LC Vähäkyrö järjesti elintarvikkeiden joulukeräyksen
Tapani Karinkanta

L

C Vähäkyrö järjesti 12.12.2020 elintarvikkeiden joulukeräyksen vähäkyröläisten perheiden hyväksi. Idea
joulukeräyksestä heräsi, kun perinteistä lasten jouluvaellusta ei voitu järjestää kokoontumisrajoitusten vuoksi, eikä
muitakaan yleisötapahtumia ollut mahdollista järjestää. Keräyksen puuhamiehinä toimivat Tapani Kivistö ja Hannu
Härö. Keräys järjestettiin yhteistyössä Vähänkyrön seurakunnan kanssa.

Joulukeräyksen aloitus
kuvassa
Tapani Kivistö
ja Hannu Härö.
Kuva Mika Hammar

Joulukeräystä varten Pohjankyrö-lehteen tehtiin puffi ja lisäksi ostettiin mainos noin viikkoa ennen tapahtumaa.
Lisäksi tapahtumaa mainostettiin Facebookin Tervajoki-Vähäkyrö -puskaradiossa ja LC Vähäkyrön kotisivuilla.
Keräyksen järjestelyt sujuivat jouhevasti noin kymmenen leijonan voimalla yhden päivän aikana. Keräyspaikkana oli
Vähäkyrön S-marketin piha, johon pystytettiin lauantaipäiväksi telttakatos ja pöytä, johon lahjoittajat toivat avustukset.
Lauantaipäivän aikana kasvomaskein varustautuneet leijonat keräsivät huomattavan määrän säilyviä elintarvikkeita,
hygieniatuotteita ja saatiinpa muutamalta lahjoittajalta myös kutomiaan villasukkia ja neuleita. Tapahtuman suosio ylitti
kaikki odotukset ja lahjoittajat kiittelivät keräystä - elintarvikkeita lahjoittamalla lahjoitus on konkreettinen ja tietävät, että
lahjoitukset menevät oikeaan tarkoitukseen.

Antti Kaukonen vas. ja Tapani
Karinkanta. Kuva Jussi Kriikkula

Jussi Kriikkula. Kuva Matti Vaarasto

Lahjoitukset valmiina jaettavaksi. Kuva Tapani
Karinkanta

Kuuden tunnin aikana lahjoituksia kertyi hyvä määrä, ja lahjoitukset toimitettiin Vähänkyrön seurakunnalle jo samana
iltapäivänä lajilteltavaksi, pakattavaksi ja edelleen jaettavaksi apua tarvitseville.
Keräys oli erittäin positiivinen tapahtuma, jonka avulla saatiin luotua paljon hyvää mieltä Vähänkyrön alueelle sekä
lahjoittajille että avun saajille.
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 Joulutervehdyksiä vanhuksille
Teksti ja kuvat Jaana Kankaanpää
suste Vanessan Riitta Mäkelä lahjoitti syksyllä 2019 Vielä kerran tytöt -muotinäytöksen tuoton meille
ohjattavaksi kotona asuville laihialaisvanhuksille. Lahjoitus oli tarkoitus antaa jo keväällä, mutta vitsaus
nimeltään korona toi mutkia matkaan. Kotipalvelun kautta saimme listaa heidän asiakkainaan olevien
vanhusten tarpeista. Suurimmaksi tarpeeksi ilmeni turvallisuus, ja sitä myöten ostoslistallemme valikoitui
jarrusukat. Sukkien hankkiminen vaati kyllä hieman ponnisteluja, sillä
sopivia varresta kiristämättömiä malleja oli vaikea löytää tai jos löytyi,
niitä ei ollut tarpeeksi tai tilapäisesti loppu. Meitä kuitenkin onnisti ja
saimme tilaamalla satsimme, noin 100 sukkaparia. Ostimme myös
muutamia täkkejä, tyynyjä, lakanoita, tyynyliinoja, pussilakanoita ja
alusasuja niitä tarvitseville.

A

Olen aivan sanaton ja liikuttunut tästä isosta lahjoituksesta, kiitteli
kotihoidon ohjaaja Riitta Krooks vastaanottaessaan lahjoitustamme. Mahtava huomionosoitus. Ihanaa, että meidän kotona asuvia
vanhuksiakin muistetaan. Hyvin huomaavaista, että olette askarrelleet
jokaisen paketin mukaan myös joulukortin ja paketoineet lahjat nätisti.
Tämä saattaa olla vanhuksen ainut joulukortti tai ainut joululahja, lisäsi
Krooks. - Oikeastaan tämä on erittäin hyvä ajankohta antaa lahjoitus, kun
vuosi on ollut niin poikkeuksellinen. Tämä tuo varmastikin piristystä
meidän vanhuksillemme.
Nämä jarrusukat on hyvä vetää vaikkapa villasukkien päälle kotona,
komppasi työnjakaja, lähihoitaja Francesca LoGiudice. –
On ilo antaa näitä paketteja, riemuitsevat
Liukastuminen on yksi vanhustemme vaaratekijä.
kotihoidon ohjaaja Riitta Krooks ja lähihoitaja
Francesca LoGiudice. Kuva Jaana
Kankaanpää

Emmekä me LC Laihia/Helmen naiset unohtaneet myöskään
kotipalvelussa työskenteleviä arjen sankareita. Henkilökunnan
päiväkahvipöytään lahjoitetun suuren suklaalevykassin kylkiäiseksi
oli askarreltu Kiitos arvokkaasta työstänne -joulukortti.

Saimme myös viestiä kotipalvelusta pakettien jakeluhetkistään. ”Tällaista iloa ja valoa tarvitaan juuri nyt.
Olisittepa olleet mukana, kun eräällekin papalle annettiin lahja. Hänen koko kasvonsa hymyili ja silmät kiilsivät
saatuaan lahjan. Kiitokset vanhusten ja meidän kaikkien kotipalvelun väen puolesta!”

On hienoa huomata, että
vapaaehtoistyötä
tekeviäkin vielä löytyy!
Riitta Krooks

LC Laihia/Helmi klubin video-joulutervehdys!
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 Vaasa Family lahjoitti villasukkia
Teksi ja kuvat Kirsti Ala-Kutsi
C Vaasa Family lahjoitti ennen joulua 60 paria villasukkia syöpäpotilaille ja diakoniatyölle. Vaasan
onkologian osastolle lahjoitettiin 40 sukkaparia. Vaasan suomalaisen seurakunnan diakoniatyön kautta
vaasalaisille lapsiperheille jaettiin 10 sukkaparia ja kymmenen klubin antamaa 50 euron lahjakorttia.

L

Diakoniapiiri sai välitettäväkseen kymmenet
sukat. Sukkalahjoituksen yhteisarvo on 1 250
euroa.
Seurakunnan diakoniatyön tukeminen joulun alla
on ollut jo vuosia klubin perinne. Syöpäosaston
potilaita muistettiin ensimmäisen kerran, kun
tieto sukkatarpeesta tuli aivan sattumalta klubin
tietoon.
Joulun alla osa klubilaisista on useita kertoja ollut
auttamassa Vaasan Ruoka-avussa
ruokatavaroiden jakelussa. Klubi on tehnyt
periaatepäätöksen, että Vaasan Ruoka-avulle
lahjoitetaan maskeja sitten kun leijonien
valtakunnallisen kampanjan maskit tulevat
ostettaviksi.
Seurakunnan ma. diakoniatyönjohtaja Hanna Ehrnrooth
vastaanotti lahjakortit ja sukat.

Hoitaja Jennifer onkologiselta osastolta
otti vastaan sukkalahjan.
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 Lions Club Vaasa/Meri – pullokuittilahjoitus
Jaakko Jokela, Wasa Stars
ions Club Vaasa/Meri on päättänyt tukea ihmisten lahjoittamilla pullokuittirahoilla Wasa Starsin toimintaa
sekä huumeiden vastaista työtä.
– Pullonpalautuskuittien pienistä summista koostuu vuoden mittaan merkittäviä summia. Ihmiset ovat
todella anteliaita ja siitä todella syvä kiitollisuus kaikille vähäisenkin lahjoituksen tehneille, sanoo Lions Club
Vaasa/Meren Risto Soini.
Vaasan Prismasta, Minimanista ja Kivihaan Citymarketissa
pullonpalautusautomaattien lähistöllä on keräyslippaita, joihin
pullonpalautuskuitit voi tiputtaa. Yhteensä pullokuiteista kertyi
noin kuuden tuhannen euron potti.
– Saimme muutama vuosi sitten viranomaisilta keräysluvan
valtakunnallisen Punainen Sulka -keräyksen yhteydessä. Keräyksen tuotto oli niin hyvä, että lupaan haettiin jatkoa vaasalaisten
nuorten ja huumeiden vastaisen toiminnan hyväksi, Soini sanoo.

L

Lions Club Vaasa Meren presidentti Johan Nyberg otti vastaan Wasa Starsin
tähden varapuheenjohtaja Marko Heinoselta. Vieressä LC Vaasa Meren Risto
Soini ja Osmo Hannuksela. Kuva Jaakko Jokela

Wasa Starsille lahjoitus on merkittävä apu, jolla saadaan tuettua erityisesti alueen nuoria vähävaraisia urheilijoita.
– Lahjoitus on merkittävä apu alueen nuorille urheilijoille ja siitä kiitos Lions Club Vaasa/Merelle sekä tietenkin
jokaiselle, joka on pullokuitin keräyslippaaseen tiputtanut, sanoo Wasa Stars ry:n varapuheenjohtaja Marko
Heinonen.
Huumeiden vastaisen työn lahjoitus ohjataan Vamian kautta oppilaitoksessa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön.
Lue täältä lisää Lions Club Vaasa/Meren toiminnasta https://www.lions.fi/lcvaasameri/etusivu/
 Hypistelymuffeja vanhuksille
Teksti ja kuvat Arja Kanto

L

C Seinäjoki/Aalto lahjoitti 13.1.2021 Melvin Jones -päivänä vanhuksille hypistelymuffeja Seinäjoen Esperi Care
Hoivakoti Teponkartanoon ja Seinäjoen Esperi Care Hoivakoti Onnelaan. Luovutimme 30.3.2021 yhteensä 20
hypistelymuffia Seinäjoella Hoivakoti Kärjenpuiston vanhuksille ja Myllypuisto sairaalan M3 vanhuspotilaille.

Tepon kartanon hoitaja vas. Sinikka
Saari, hoitaja ja Soila Karjanlahti.

Onnelan hoitaja vas. Soila Karjanlahti,
Sinikka Saari ja hoitaja.

Hoivakoti Kärjenpuiston hoitaja vas. ja
Sinikka Saari.
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 Kauhajoen Ne On -teatterille avustusta
Harri Niemenmaa
auhajoen Ne On -teatterin väki on tehnyt Joulupukin Arkipäivä-DVD:n. Siinä on heidän jouluinen
näytelmänsä lapsille. Teatteriväen anomuksesta Lions Club Kauhajoki/Aro lahjoitti teatterille 300 euroa
DVD-levyjen valmistamiseen.

K

Klubimme sihteeri Timo Kulmala (vasemmalla) ja presidentti Vesa Malkamäki (toinen vasemmalta)
saamassa omat levynsä teatteriväeltä. Kuva Harri Niemenmaa

 Kynttilät sankarihaudoille
Martti Koivumäki
uomen Lions-liiton suosituksen mukaisesti klubit sytyttäisivät sankarihautojen kynttilät 6.12. 2020. Näin
teki LC Ilmajoki/Ilkka Ilmajoella 243 sankaripaadella lion Martti Koivumäen lahjoittamiin lyhtyihin.

S

Kuva: Jussi Niukkala
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 LC Isonkyrön juhlavuosi filmikoosteessa
Juha Rinnekari
änä vuonna Lions Club Isokyrö täytti pyöreitä vuosia. Suunnitelmissa oli juhlia 60-vuotiasta klubiamme
syyskuun 2020 lopussa. Juha Loukola, joka toimi klubimme presidenttinä viime kautena, sai idean, että
juhlassa voitaisiin esittää jokin historiallinen kooste. Otin haasteen vastaan, sillä meitä Isonkyrön leijonia
on mukana Isonkyrön kotiseutuelokuvat -yhdistyksessä, joka aloitti toimintansa 2006. Yhdistys on digitoinut
vanhoja isokyröläisiä filmejä (16 mm:n ja 8 mm:n kaitafilmejä). Vanhimmat filmit ovat 1950-luvulta. Sittemmin
olemme digitoineet myös isokyröläisiä videoita, joten aineistoa on 2000-luvulle saakka. Työmme ei ole vielä
likimainkaan valmis, sillä Isossakyrössä on vuosikymmenten aikana kuvattu runsaasti filmejä ja videoita erilaisista
tapahtumista ja tilaisuuksista, arjen tilanteista ja juhlahetkistä eri vuodenaikoina.

T

Koska suurin osa filmeistä on mykkäfilmejä, aloitin
koosteen tekemisen sopivan musiikin etsimisellä. Kun
selasin digitaalista arkistoamme ja leikkasin
materiaalia musiikin tahtiin, huomasin, miten
filmeissä näkyy kehitys. Hevoset vaihtuvat
traktoreihin ja autoihin. Rakennetaan sodan jälkeistä
Suomea. Kaikesta näkee vahva tekemisen henki.
Elettiin aikaa, jolloin ihmiset viettivät paljon aikaa
ulkona, liikkuivat paljon ja harrastivat kulttuuria.
Kuvia katsellessa huomaa, miten aikaisempien
sukupolvien työ on luonut tämän nykyisen elämisen
tason. Aina on pyritty kohti parempaa. Myös nyt.
Leikatessani koostetta huomasin, että kuvat ovat
suunnilleen samoilta vuosikymmeniltä, joina klubimme on ollut toiminnassa. Lions Club Isokyrö on elänyt
vahvasti tuossakin ajassa ja ollut osa ihmisten arkea vuosikymmenten ajan. Filmiltä voi tunnistaa jo edesmenneitä
leijonia ja jopa heidän tekemiään keksintöjä maatalouden apuvälineiksi. Tunsin ja tunnen edelleen ylpeyttä 60vuotiaasta klubistamme.
Filmeistä ja videoista koostin liki kahdeksanminuuttisen kokonaisuuden esitettäväksi klubimme juhlassa.
Suunnitelmat muuttuivat, kun korona tuli vielä koputtelemaan arkeamme toisen aallon muodossa. Nykyisen
presidenttimme Pekka Tuomiston johdolla päätettiin julkaista juhlavideomme Youtubessa ja järjestää varsinaiset
juhlat sitten myöhemmin.
Kun tuota filmiämme katsoo, auttaa se toivon mukaan näkemään, että tämäkin ajanjakso tulee olemaan hetki
historiassa. Muistakaa filmata aina silloin tällöin arjen ja juhlan hetkiä sekä toisianne, koska 60 vuoden päästä
niille kuville on sitten aikalaisten mukava hymyillä. Ehkä silloin joku muistaa, että meidänkin aikanamme koettiin
vastoinkäymisiä, korona-nimisen vitsauksen kanssa.
Tässä linkki 60-vuotisfilmi-koosteeseen
https://www.youtube.com/watch?v=GrS45AK6QU8
Jos digitoidut filmit kiinnostavat, voitte tutustua Isonkyrön kotiseutuelokuvien filmeihin ja toimintaan täällä
https://www.futurifilmi.fi/isonkyron-kotiseutuelokuvat
ja täällä
https://www.youtube.com/futurifilmi
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 Joko sinulla on kummilapsi?
Arja Jauhiainen
ri Lanka on ollut suomalaisten leijonien avustuskohteena jo yli 30
vuoden ajan. Kummilapsiohjelman avulla tuetaan köyhien lasten
kouluttautumista, ja mukana on ollut jo yli 2500 lasta ja nuorta, jotka
ovat saaneet kummilapsitoiminnan avulla paremmat mahdollisuudet käydä
koulua ja opiskella. Tällä hetkellä ohjelmassa on noin 1000 lasta ja noin 100
yliopisto-opiskelijaa. Kummilapseksi hyväksytään pääsääntöisesti 5-14vuotias tyttö tai poika, jolla on lupaava koulumenestys. Yleensä nämä lapset
ovat isästään orpoja ja perheen toimeentulo on hyvin niukka kuukausiansion
ollessa vain 10-40 euroa. Koulutusrahalla saadaan turvattua lapsen
koulunkäynnin perusedellytykset; pakollinen koulupuku, koulutarvikkeita,
ravitsevaa ruokaa ja tarvittaessa lääkkeitä.

S

Haluan kummiksi. Miten toimin?
Ota yhteys kummitoimikunnan
yhteyshenkilöön. Hän auttaa eteenpäin,
kertoo mielellään lisää ja vastaa
mahdollisiin kysymyksiisi.
Kummipäätöksen tehtyäsi saat
kummilapsesi, tytön tai pojan,
anomuspaperit, joista käy ilmi kaikki
tarpeelliset tiedot sekä toimintaohjeet. Saat
vuosittain raportin lapsen
koulumenestyksestä ja terveydentilasta,
kuitin suorittamastasi maksusta ja
tarkastuskäynnillä otetut valokuvat.

Kuka voi ryhtyä kummiksi ja mitä kummius
Lähde ja lisää tietoa aiheesta
maksaa?
www.lions.fi/toiminta/kansainvalinen_toim
Kummi voi olla kuka tahansa yksityinen
inta/sri_lanka/kummilapsetsri_lankassa/
henkilö tai porukka. Kummeina toimii
Lions-klubeja, yksityisperheitä, yksityisiä henkilöitä sekä erilaisia harrastus- ja
työporukoita. Tärkeää on, että kummi tutustuu huolellisesti kummitoimintaan ja
päättää huolehtia säännöllisesti lapsen koulutusavustuksesta. Kummimaksu peritään
kerran vuodessa, joko keväällä tai syksyllä eli milloin kummisuhde on alkanut. Kummi
saa laskun sähköpostilla ja laskun viitenumeroon on sisällytettynä lapsen
kummilapsinumero. Kummilapsitoiminnan hallinnollinen työ tehdään vapaaehtoisena
lions-työnä ja kummin maksama koulutusavustus siirretään lyhentämättömänä
kummilapselle. Suomesta kummimaksut lähetetään Sri Lankan Lions-klubien
kummilapsitileille, joista paikallisten klubien yhteyshenkilöt maksavat koulutusavustukset
lyhentämättöminä kuukausittain lapsen huoltajalle Sri Lankan valuuttana (rupia).
Kuvassa iloinen Suomesta kummin
saanut poika. Tanssipuvussa ja
kukkakimppu kädessä hän toivottaa
tervetulleeksi lastenjuhliin. Kuva
Matti Paavola

Peruskoulun oppilas 10,00 euroa/kk 120,00 euroa/vuosi
Lukion oppilas
15,00 euroa/kk 180,00 euroa/vuosi
Yliopisto-opiskelija 30,00 euroa/kk 360,00 euroa/vuosi
Muut kulut*)
10,00 euroa/vuosi
*)
Lasten valokuvat, lahjakassit, postitus-, pankki- ym. kulut

Suomen kummilapsityöryhmä tekee kerran vuodessa matkan Sri Lankaan, jolloin yhteys-lionit tarkastavat matkojensa aikana
klubien maksutapahtumat, ja klubit antavat kuitit saamistaan maksuista. Nämä tarkastusmatkat tehdään omakustanteisesti.
Matkan aikana tavataan myös kummilapset. Alkuvuoden 2021 tarkastusmatka on jouduttu perumaan vallitsevan Covid-19 tilanteen vuoksi, mutta toivottavasti matkoja voidaan tehdä tulevaisuudessa entiseen tapaan.
Vuosi vuodelta myös yhä useammat kummit ovat tehneet matkan Sri Lankaan tapaamaan omaa kummilastaan. Nämä
tapaamiset ovat molemmille osapuolille ikimuistoinen elämys ja vierailu kummilapsen kotona antaa parhaan kuvan
olosuhteiden erilaisuudesta. Suomessa Sri Lankan kummit kokoontuvat vuosittain yhteistapaamiseen.
Autan tarvittaessa kummiudesta kiinnostuneita ja tulen tarvittaessa puhumaan kummiudesta klubeihinne tai muihin
tilaisuuksiinne. Ota yhteyttä!
F-piirin Kummilapsi ja Sri Lanka yhteyshenkilö
Arja Jauhiainen
arja.jauhiainen@lions.fi

Kummitoimikunnan jäsen
Leena Marvola-Sine
leena.marvola-sine@lions.fi

045-1869220

050-3845507
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 Torimyynti joulun avajaisissa Seinäjoella
Arja Kanto
alto-klubin perinteinen joulumyyjäistapahtuma, kauden päävarainhankinta-aktiviteetti, järjestettiin
poikkeuksellisesti ulkona Seinäjoen vekseliaukiolla lauantaina 28.11.
Olimme tehneet paljon ja huolella taustatöitä, valmistimme legendaarista Hyvän Tahdon sinappia, leipiä,
hilloja, mehuja, mausteöljyjä, kakkuja, havukransseja ja ommeltuja tuotteita mm. hypistelymuffeja. Ilma suosi
meitä ja asiakkaat löysivät hyvin pöytämme. Lisäksi koko päivän myyntikatoksessamme pyöri TV:stä Lions-liiton
juhlawebinaari-video.

A

Myyntipäivän tuoton lahjoitamme
MLL:n ja Pelastakaa Lapset
Seinäjoen alueosastoille.

Kuvassa Riitta Iso-Koivisto ja Kristiina Aukeala. Kuva Arja Kanto

 Kasvomaskitarjous
Raimo Sillanpää
lemme saaneet erittäin hyvän tarjouksen
kirurgisista yksittäispakatuista
kasvomaskeista 50 kpl laatikoissa
ostohintaan 10€. Klubi voi päättää myyntihinnan itse.
Maskin toimittaja, Lakkapää Oy
on yli 50-vuotta toiminut yritys.
Suojainvarustetoiminnassa
Lakkapään asiakkaina on
sairaanhoitopiirejä,
sosiaalitoimijoita, kaupunkeja ja
viranomaisia. Maskit ovat
laadukkaita ja niille on myönnetty Eurooppalainen
CE-merkintä, tuote on myös testattu Suomessa ja
samaa Maskia myydään myös terveydenhuollon
käyttöön.
Maskit on pakattu muovisuojaan yksittäin 50 kpl
laatikkoon, jolloin niiden hygieeninen säilytys ja
käyttö on ensiluokkaista.

O

Klubi kerää jäseniltään tilaukset ja lähettää
kokonaistilauksen suoraan maahantuojalle
sähköpostilla tai tekstiviestillä viimeistään 31.1.2021.

Tilaukseen tarvitaan seuraavat tiedot:
Klubin ja tilaajan nimi, toimitusosoite,
tilaajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite
sekä klubin Y-tunnus. Tilaus toimitetaan
rahtivapaasti.
Maksuehto on 30 pv netto. Toimitusaika on
noin 7 päivää.
Tilauksen lähetysosoite sähköpostilla:
petri.saarenkangas@lakkapaa.com
Tekstiviestillä numeroon: 0400215435
Maksuliikenne
Mikäli klubi tukee tällä aktiviteetilla
Lastenklinikoiden kummien työtä niin saatu
tuotto lahjoitetaan Lastenklinikoiden
kummien kautta syöpää sairastaville lapsille.
Lastenklinikoiden kummien tilinumero on:
Nordea FI21 1573 3000 1058 81
Viitenumero: 1113912
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 F-piiri voitti kaudella 2019-2020 adressikilpailun
Jaana Kankaanpää
rne Ritari-säätiö järjesti klubeille adressihankintakilpailun, jossa huomioitiin 15.4.2020 mennessä hankitut
adressit, jotka oli maksettu saadulla laskulla. Kolme neljästä parhaiten myyneestä klubista oli F-piiristä.

A

1. sija
2. sija
3. sija
4. sija

LC Kauhava/Helahoito (F-piiri) 120 adressia
LC Ylistaro (F-piiri) 100 adressia
LC Vilppula (G-piiri) 90 adressia
LC Kauhajoki/Katrilli (F-piiri) 60 adressia

Kaikki em. klubit palkittiin kunniataululla sekä erikseen tilille
maksetulla kannusterahalla, mikä oli 1. sijasta 600 € ja 2.
sijasta 500 €, 3. sijasta 400 € ja 4. sijasta 300 €.

LC Ylistaron Matti Kärnä, Jarmo Hietala ja LC
Kauhajoki/Katrillin Annukka Laurila. Kuva Jaana
Kankaanpää

LC Kauhava/Helahoito oli saanut kunniataulunsa jo aiemmin
ja LC Ylistaro sekä LC Kauhajoki/Katrilli saivat omansa
piirihallituksen kokouksessa 21.11.2020. Kunniataulut
luovutti klubien edustajille AR-toimikuntapuheenjohtaja
Jarmo Hietala.

 Joulutervehdykset ikäihmisille
Arja Kanto
eimme 3.12.2020, Itsenäisyyspäivän kynnyksellä, joulukukka- ja muhvitervehdykset Seinäjoen
ikäihmisten palvelutalon Myllyrannan ja psykogeriatrisen sairaalan Myllypuiston asukkaille. Vanhuksia
näissä yksiköissä asuu yhteensä 131. Jokainen vanhus sai oman huoneensa pöydälle punaisen joulukukan
ja kortin, jossa leijonat toivottavat heille hyvää joulua. Henkilökunnalle jätimme oman joulutervehdyskirjeen
klubiltamme.

V

Muhvit ja tulilatvat ilahduttamaan ikäihmisten joulua. Kuvat Arja Kanto

Lisäksi lahjoitimme vanhuksille valmistamamme 41 hypistelymuhvia. Henkilökunnan mukaan on monta vanhusta,
jotka eivät muualta saa joululahjaa tai -tervehdystä. Henkilökunta iloitsi, että voivat nyt paketoida myös näille
vanhuksille pehmeän paketin joululahjaksi. Palveluyksiköiden henkilökunta kiitteli ja iloitsi vuolaasti siitä, että
jokaiselle asukkaalle oli kukka ja joulukortti. Koronaturvallisuutta noudattaen tapasimme henkilökunnan
tuulikaapissa ja vaihdoimme tervehdykset ja kuulumiset. Myllypuisto-sairaalan hoitaja kuvasi meidät omille
Facebook-sivuilleen.
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 Uuden lionin vastaanotto, LC Alavus/Kuulattaret
Birgitta Rajala, teksti ja kuvat
arraskuun kuukausikokouksen yhteydessä
kävimme tutustumassa Alavuden
yläkoulun laajennettuihin ja
peruskorjattuihin uutuuttaan hohtaviin tiloihin,
jotka luovutettiin käyttöön juuri ennen lukuvuoden
alkua.

M

Tiloja esitteli sivistysjohtaja Antti Takala.
Eteisessä ruokalaan tultaessa ovat naulakot ja
kenkähyllyt, joihin riisutaan ulkovaatteet ja
kengät, eli ruokalassa kuljetaan sukkasillaan tai
sisäkengillä. Kyllä kelpaa oppilaiden ja
opettajien työskennellä uusissa tiloissa.
Kuulattaria ja sivistysjohtaja Antti Takala. Kuva Birgitta Rajala

Erityisen iloisia olemme saadessamme uuden leijonan klubiimme.
Aluksi presidentti Päivi Kujala kertoi Lions-järjestön syntymisestä ja oman klubimme
toiminnasta, joita asioita onkin aina hyvä läpikäydä, etenkin uuden jäsenen tutustuttamisessa
toimintaan.
Juhlallisessa hetkessä uusi lion Marja
Koski antoi Lions-lupauksensa.
Tilat olivat tilaisuuteen sopivat myös siitä
syystä, että Marja sai ottaa vastaan
jäsenyytensä työpaikallaan.
Yhteiskuvassa presidentin, uuden leijonan
ja hänen kumminsa tervehdys on nyt tätä
päivää, niin mielellämme kuin halaisimme
ja toivottaisimme tervetulleeksi klubiin.
Tervetuloa Marja Kuulattarien jäseneksi ja
koko kansainväliseen Lions-järjestöön.

Presidentti Päivi Kujala, lion Marja Koski, kummi Päivi
Hirviniemi. Kuva Birgitta Rajala
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 Hyvän Päivän Hiekkaprojekti
Pirjo Pieski
C Kauhajoki/Katrilli ja LC Kauhajoki toteuttivat yhdessä Lions -järjestön valtakunnallisen Hyvän Päivän
aktiviteetin jakamalla lauantaina 10.10.2020 hiekoitussoraa kauhajokelaisille ikäihmisille. Hiekkakasalle oli
kokoontunut 18 klubien jäsentä ja puolisoa täyttämään sangot soralla.
LC Katrillin aktiviteettina Hiekkaprojekti on ollut
jo yli 10 vuoden ajan apunaan klubin jäsenten
puolisot, söörit. Parin vuoden ajan tehtävä on
suoritettu klubien yhteishankkeena niin, että LC
Katrillin hiekkatoimikunta tekee valmistelut ja LC
Kauhajoki osallistuu kustannuksiin. Lapiointi
sekä jakelu tehdään yhteistyönä.

L

Kauhajoen KTK on alusta lähtien ollut tärkeä
yhteistyökumppani, joka on lahjoittanut ja
lahjoittaa edelleen hiekotussoran.
Rakennusmarketista on hankittu sopuhintaan
hiekkasangot ja saatu sankoihin liimatut
yhteistyökumppaneiden tarrat.
Hiekan lapioinnin keskellä ehdittiin iloiseen ryhmäkuvaan. Kuvassa LC
Kauhajoki / Katrillin jäseniä sööreineen ja LC Kauhajoen jäseniä,
vasemmalta Liisa Nummijoki, Anni Rajala, Taija Hakola (tk pj), Pirjo
Pieski, Iiris Panula-Honkaranta ja pres. Aune Vanhanen. Vas. takana
Esko Rajala, Tapani Kohtanen, Markku Vanhanen, Raimo Mäenpää,
Antero Nummijoki, pres. Olli Alanko, Anne Koivuporras, Sirkka YliKullas ja Risto Honkaranta. Edessä istumassa Ferit Kut. Kuvasta puuttuu
Antti Yli-Kullas. Kuva: Tuomas Koivuniemi, Kauhajoki-lehti

Tärkeänä yhteistyökumppanina Hiekkaprojektissa
on LLKY:n Kauhajoen kotipalvelu, jonka
henkilökunta kuljettaa hiekkasangot asiakkailleen
ympäri Kauhajokea Lions-klubit toimitettua
sangot kotipalvelun hoitotiimien pisteisiin. Tänä
vuonna hiekkasankoja jaetaan kotipalvelun kautta
200. Lisäksi klubien jäsenet jakavat tuntemilleen
ikäihmisille 30 hiekkasankoa.

LC Kauhajoki/Katrillin presidentti kaudella 2020 – 2021 on Aune Vanhanen ja LC Kauhajoen presidentti on Olli
Alanko. Hiekkatoimikunta: Taija Hakola, puheenjohtaja, Anni Rajala, Eija Mäki-Filppula, Iiris PanulaHonkaranta ja Sirkka Yli-Kullas.

Ennen lapiointia pidettiin hiekkaprojektitoimikunnan
puheenjohtajan, Taija Hakolan johdolla neuvonpito täysinäisten
hiekkasankojen kuljetuksesta ja jaosta kotihoidon kohteisiin. Kuva
Pirjo Pieski

Sitä mukaa, kun sangot täyttyvät hiekasta, ne kannetaan osoitteen
ja määrän saaneisiin autoihin ja peräkärryihin. Osoitteen saanut
hiekkasankokuljetus valmiina. Ikäihmisten liukkaat kotipolut saavat
liukkauden estoa ja askelten turvaa.
Kuva: Pirjo Pieski
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 Lahjoitus seurakunnalle
Harri Niemenmaa
ions Club Kauhajoki/Aro luovutti 27.10.2020 Kauhajoen seurakunnalle lion Juha Äijön muistorahaston
tuoton ja lisäksi klubi lahjoitti Kauhajoen seurakunnalle rahaa Joulupuu-keräystä varten.

L

Luovutus tapahtui seurakunnan virastotalolla. Klubin edustajia olivat lion Heikki Yli-Korhonen (kuvassa vasemmalla) ja presidentti Vesa
Malkamäki (kuvassa toinen vasemmalta). Muistorahaston tuotto oli 510 euroa ja lisäksi klubi lahjoitti Joulupuu-keräystä varten 300
euroa. Vastaanottajina olivat Kauhajoen seurakunnan diakonit Anna-Kaisa Heikkilä (kuvassa toinen oikealta) ja Heli Laitakari (kuvassa
oikealla). Kuva Harri Niemenma

 Perinteinen kypärien ja turvaliivien lahjoitus
Timo Kulmala
okavuotinen kypärien ja turvaliivien lahjoittaminen Aron koulun (Kauhajoki) ensimmäisen luokan oppilaille
tapahtui 1.9.2020. Päivi Lahti-Kuusiston ottamassa valokuvassa kypärien luovutustapahtuma Aron koululla.
Tapahtunut 13 kypärän lahjoitus Aron koulun 1. luokkalaisille on perinne, joka on alkanut kaudella 1996 –
1997. Lahjoitusvuosia on
täten kertynyt jo 24.
Kypärien määräksi on
muodostunut yhteensä n.
400 kpl ja määrä on
vaihdellut eri vuosina
oppilasmäärien mukaan.

J

Isojen Konehalli IKH on
tullut mukaan tähän lahjoitus
tapahtumaan jakamalla myös
kaikille 1 luokkalaisille
turvaliivit.

Kuvassa vasemmalla opettaja Riitta Saaristo ja oikealla opettaja Päivi Metsänranta. Toinen
oikealla IKH:n edustaja Sari Kujanpää. Klubimme presidentti Vesa Malkamäki on on kuvassa
takana oikealla ja sihteeri Timo Kulmala on takana vasemmalla. Kuva Päivi Lahti-Kuusiston

Turvaliiveihin on painettu
hienosti myös oppilaan
etunimi. Myös tämä Isojoen
Konehallin turvaliivien jako
on muodostunut perinteeksi,
joka on jatkunut jo n.
viidentoista vuoden ajan.
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 Auta lasta - Auta perhettä
Jaana Kankaanpää
oteutimme nopealla aikataululla kuivaelintarvike- ja hygieniatuotekeräyksen saatuamme vinkkiä
laihialaisten vähävaraisten lapsiperheiden avun tarpeesta. Järjestimme keräyksen parin viikon ajan
syysloman kynnyksellä, sillä syysloman aikaan avun tarve oli suuri. Kouluruokailu voi olla ainut lämmin
ateria päivässä jollekin lapselle ja korona toi arkeen vielä lisähaasteita, perheisiin lomautuksia ja työttömyyttä,
joten monessakin perheessä voi olla talous tiukalla ja rahat vähissä. Yhteistyökumppaniksi saimme K-market
Pirkan, missä kaupan kassojen luona oli ostoskärry lahjoituksille. Keräystä mainostimme sekä paikallislehdessä
että sosiaalisessa mediassa.
Lapsiperheissä oli kaikenikäisiä, ihan pieniä ja jo aikuisuuden kynnyksellä olevia, joten lahjoitettavien tuotteiden
kirjo oli iso, Piltti-soseista alkaen. Lahjoitettavien elintarvikkeiden tuli olla pitkään säilyviä esimerkiksi makaronit,
riisit, murot, jauhot ja erilaiset säilykkeet. Perunat ja juurekset olivat myös oiva lahjoitus. Myös
perushygieniatarvikkeita kuten WC-paperia, shampoota ja hammastahnaa oli mukavasti lahjoituskärryssä, eivätkä
lahjoittajat olleet unohtaneet jotain pientä perheiden herkutteluhetkiinkään. Lahjoitukset ohjasimme perille
lähimmäisen avun kautta.

T

LC Laihia/Helmen Monta
tapaa tehdä hyvää! Kuva
Jaana Kankaanpää

Tästä aloitetaan. Iso kiitos lahjoittajille! Kuva
Hanna Ekoluoma

Mahtavat 19 isoa kassia valmiina. Kuva
Hanna Ekoluoma

 Terveyttä, diabetes-kävelyä ja muuta liikuntaa
Teija Ojala
einäjoen Lions-klubien yhteinen tapahtumapäivä Kyrkösjärven Käpälikössä 19.9.2020 liikutti yhteensä 57
seinäjokelaista aktiivista ihmistä. LC Seinäjoki/Aalto vastasi osallistujien vastaanottamisesta ja
kirjaamisesta.
Osallistumiskirjaus antoi jokaiselle oman numeron, joka oli samalla
arpanumero. Numerolla osallistuttiin testiin, jossa vertailtiin askelten määrää
ilman sauvoja ja sauvojen kanssa. Tapahtumassa kierrettiin sauvojen kera
metsämaaston pururadalla, ja Tahko Pihkala -seuran edustajan johdolla tehtiin
alkulämmittely. Suomen Ladun paikallinen yhdistys, Lakeuden Latu ry oli
aktiivisesti mukana tapahtumassa. Osallistujat saivat halutessaan myös
verensokerin mittauksen.

S

Tapahtuman päätteeksi suoritettiin runsaspalkintoinen arvonta. Palkintoja oli
saatu sponsoreilta Juha Koiviston hankkimana.
Tapahtuman mahdollisti yhteistyökumppani, Etelä-Pohjanmaan Elämysliikunta.
LC-tunnuksin oltiin esillä tapahtumassa lipulla sekä esittelypöydän aineistoilla.
Lisäksi meillä leijonilla olivat omat klubiliivit päällä.
Arja Kanto esittelypöydän takana.
Kuva Juha Koivisto
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 LC Alavus/Kuulattarien leipä-/syystori
Birgitta Rajala
C Alavus/Kuulattarien ensimmäisessä kauden kokouksessa kävimme läpi jo suunniteltujen tulevien
aktiviteettien toimeenpanoa ja totesimme, että poikkeusoloissa aktiviteettimme eivät toteudu ja joudumme
muuttamaan suunnitelmia. Nopeasti ideoimme leipäviikon innoittamana järjestämään Leipä-/syystorin jo
parin viikon päähän 19.9.2020

L

Tuumasta toimeen, ahkerat leipojamme aloittivat Saaristolaisleipien teon jo perjantaina ja hommaa jatkettiin
porukalla lauantaiaamuna. Niinpä saimme toripöydälle saaristolaisleipien lisäksi uunituoreita sämpylöitä (kaura,
porkkana, punajuuri) ja hiivaleipiä (seka-, porkkana- ja siemenleipää), olipa mukana omenaleipäkin ja
omenapiirakkaa. Pöytämme täydentyi sitä mukaa kun tuoretta myytävää saatiin uunista ulos. Ideana oli tehdä juuri
leipää. Lisäksi myyntiin saatiin puutarhan satoa Kuulattarien omista viljelyksistä sekä metsän antimista, omenoita,
luumuja, sieniä, kurpitsaa, tilliä sekä omatekoisia villasukkia.
Kauppa kävi hyvin kauniissa syyssäässä Alavuden entisen kaupungintalon piha-alueella, josta ostajat löysivät
meidät kiitettävästi. Ostajat kiittelivät ja olivat mielissään lämpimäisistä ja toivoivat jatkoa toritoiminnalle.
LC Alavus/Kuulattaret sai näin mahdollisuuden tehdä omalta osaltaan hyvää sekä tehdä tunnetuksi lionstoimintaa.

Kuvassa asiakkaiden lisäksi sihteeri Tarja Riihimäki poimimiensa sienien kanssa
ja rahastusta hoitaa tiedotussihteeri Birgitta Rajala
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 Leijonien ja rotarien SM-suunnistuskisat
Raimo Sillanpää
aunis sää, innokkaita suunnistajia, talkooväki asemissa ja kaikki valmista. Kyseessä ovat suunnistuskisat
Lapuan Simpsiön maisemissa 15.8.2020. Aivan kuin vuonna 2007, jolloin Lapuan Virkiä järjesti 100vuotisjuhlakilpailunsa samassa maastossa, Simpsiönvuorella. Siellä Jukolan veljekset
ja venlat kirmasivat myös jo vuonna 1979. Kilpailun johtajakin oli sama kuin 2007 ja yli 40
vuotta sitten eli Ilpo Pajula LC Lapuasta. Ratamestarina toimi Juha Nivukoski ja kilpailun
valvojana Martti Koivumäki LC Ilmajoki/Ilkasta.
Kyseessä ei ollut mikä tahansa suunnistuskilpailu, vaan Suomen Lions-liiton ja Rotaryn SMsuunnistuskisa. Leijonia oli saapunut seuraavista klubeista: LC Alavus, LC Padasjoki, LC
Peräseinäjoki, LC Vampula, LC Vähäkyrö, LC Alastaro, LC Kurikka/Paitapiiska, LC Alastaro,
LC Halsua, LC Pornainen, LC Tampere/Kaukajärvi, LC Närpes, LC Kankaanpää, LC Kortesjärvi, LC Lapua/
Simpsiö, LC Hämeenlinna/Wanaja. Lähialueiden, Lapuan,
Ilmajoen ja Kauhavan lisäksi rotareita oli Porista, Uskelasta,
Tampereelta, Valkeakoskelta ja Pornaisista.

K

Kisat avasi F-piirin piirikuvernööri, joka avauspuheessaan
korosti leijonien ja rotarien merkitystä yhteiskunnalta
katveeseen jäävien tahojen auttamisessa. ”Tämäkin kisa on
oiva näyttö yhteistyön merkityksestä” totesi Sillanpää. Kisa
vietiin läpi Lapuan lionsklubien harjaantuneella rutiinilla. LC
Lapua/Fröökynät huolehtivat ruokailun ja kahvituksen
onnistumisaesta lämpimällä otteella. Kilpailijat ja yleisö
viihtyivät ja Suomen mestaruudet tuli ratkottua. Tulospalvelun
hoiti Lapuan Virkiä.
Tulokset:
Lions-liiton ja Rotaryn SM-suunnistus 2020 - Tulokset
LEIJONAT
ROTARIT
1. Åkerman Jari LC Alavus 54:48
M21 3,82 km
1. Samiola Marko LC Padasjoki 1:17:26
M35 3,82 km
1. Korkonen Jaakko LC Peräseinäjoki 45:48
M50 2,74 km
1. Varjonen Lasse LC Vampula 26:42
M55 2,74 km 1. Eklund Ari Pori 52:22
1. Härö Hannu LC Vähäkyrö 30:26
M60 2,74 km 1. Niemistö Esa Ilmajoki 49:44
2. Vatka Lassi LC Alastaro 35:24
3. Luukkainen Harri LC Kurikka/Paitapiiska 54:05
1. Vuolle Tapio LC Alastaro 34:12
M65 2,74 km 1. Aavasalo Rauno Uskela 47:19
2. Jussinmäki Mauri LC Halsua 35:03
3. Sainio Pertti LC Pornainen 36:41
1. Forsén Björn LC Närpes 17:11
M70 1,74 km 1. Hahtola Aulis Ilmajoki 18:25
2. Hämäläinen Pentti LC Kankaanpää 19:43
2. Koskinen Timo Valkeakoski 25:17
3. Aaltonen Erkki LC Kurikka/Paitapiiska 25:26
1. Erkiheimo Voitto LC Kortesjärvi 21:41
M75 1,74 km
2. Niskanen Reino LC Lapua/Simpsiö 24:20
1. Koski Matti LC Tampere/Kaukajärvi 52:08
M85 1,74 km 1. Brax Asko Tampere 38:46
2. Laurila Pertti LC Hämeenlinna/Wanaja 53:42
2. Peltonen Martti Lapua 1:02:43
N65 1,74 km 1. Alatalkkari Anna-Maija Kauhava 26:58
1. Erkiheimo Ritva LC Kortesjärvi 25:38
N70 1,74 km
2. Koski Marja LC Tampere/Kaukajärvi 47:10
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 Tavattiin torilla
Jaana Kankaanpää
otain pitää tehdä poikkeuksellisen erilaisen kevään jälkeen, tuumimme, kun korona-aika oli pitänyt meidänkin
pitäjän melko hiljaisena, ja kesän Laihian markkinatkin oli peruttu. Eikä se pitkää suunnittelua vaadi, kun
tartumme tuumasta toimeen - tempaisimme parin päivän varoitusajalla Laihian S-marketin edustan torille
lauantaina 13.6.2020 leivonnaismyyntipöydän.

J

Surruttelimme taikinoita ja pyöräytimme myyntiin mm. raparperipiirakoita, kääretorttuja sekä ikisuosikkeja
mokkapaloja. Aurinkoinen helteinen sää helli toripäiväämme. Saimme lions-toiminnalle ja klubillemme
näkyvyyttä sekä jälkikäteen kiitoksia useammaltakin leivonnaisia ostaneelta herkullisista leivonnaisistamme.
Myynnissä meillä oli myös kukka-amppeleita ja lahjoituksena saatuja itse ommeltuja kangaskasseja.

Puuhanaisina Jaana Samppala, Nina Suodenjoki, Johanna Talvitie ja
Jaana Kankaanpää sekä kuvaajana myyntitykkimme Päivi Vauto
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 Helmet juhlivat
Jaana Kankaanpää
loitimme, Laihia/Helmi, toimintakautemme elokuun lämpimässä illassa piirikuvernööri Raimo
Sillanpään vierailulla. Melkein jokainen klubimme jäsenen oli paikalla kuukausitreffeillämme, vain
muutamaa vielä lomailevaa lukuun ottamatta. Olimme kutsuneet myös klubimme kummin lion Olli
Linjalan vierailulle juhlistaaksemme Ollin kesäkuista merkkipäivää. Lauloimme Leijona-laulun sijaan Ollille
onnittelulaulun ja ojensimme lahjaksi meistä Helmistä muistuttavan pienen ranteessa kulkevan muiston.

A

Susanna sai Lions-merkkinsä presidentti
Olli yllättyi huomionosoituksestamme.
Nina Suodenjoelta. Kuva Hanna Ekoluoma Kuva Raimo Sillanpää

Helmi-juhlakakkumme taituroi
klubilaisemme Päivi Vauto. Kuva Raimo
Sillanpää

Klubimme sai kokouksessa myös uuden jäsenen - tervetuloa Susanna Samppala. Koska Susanna ei päässyt
elokuun treffeillemme, sai hän Lions-merkkinsä syyskuun treffeillämme.

Piirikuvernööri ja Helmet. Kuva Olli Linjala
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 Ympäristöaktiivisuutta
Arja Kanto
C Seinäjoki/Aalto osallistui kevään Lions-liiton valtakunnalliseen ”Leijonat 70 vuotta -puhtaiden vesien ja
luonnon puolesta” ympäristökisaan 2020.
Kilpailussa emme sijoittuneet, mutta maailman ympäristöpäivänä 5.6.2020 teimme aktiviteetin Lakeuden
Elämysliikunta ry:n hallinnoimalla Seinäjoen Kyrkösjärven alueella. Elämysliikunnan puheenjohtaja Hannu Salo
kiitti meitä työpanoksestamme ja ehdotti meille uuttakin yhteistyöprojektia.

L

Aalto-klubin leijonat toivat .lastenreitin lähtöpaikan kukkalaatikoihin taimet ja istuttivat ne illan aikana
paikoilleen. Osa klubin leijonista keräsi roskia Kyrköskärven Rantamien penkereiltä.
Kesän aikana olemme kastelleet istuttamiamme taimia.

Vasemmalta Tuulikki Martikkala, Sinikka Saari. Kuva Arja
Kanto

Vasemmalta Ritva Poikolainen , Sirpa Nurmela. Kuva
Arja Kanto

Ritva Poikolaisen ja Arja Kannon palveluaktiviteettiruno.
Älä tärvele Kyrkösjärveä,
se on meille kaikille tärkeä!
Elämyspuisto on kaikille avoin,
siellä voi liikkua monin tavoin.
Oravapolulle juoksee lapset,
äidit, isät ja harmaahapset.
Nyt Aallon naiset apua antaa,
polun varteen käsissä kasveja kantaa.
Voi polulla kulkea esteettömästi,
sauvoinkin nauttia kiireettömästi!
Uimarantakin meille huokaa:
roskasäkkejä tänne tuokaa.

koska siellä on roskista kova hätä.
Kulkija nauti kaikesta tästä –
puhdas luonto ei lakkaa kiittämästä.
Yhteistyössä tästäkin selvittiin,
vaikka roskien seassa telmittiin
LC Seinäjoki/Aallon naiset
saa kökästä muistot satumaiset!
Toivona on, että voisimme jatkaa
yhteistyötä, yhteistä matkaa.
Tule sinäkin mukaan auttamaan,
ehkä saamme roskauksen loppumaan!
Lionit Ritva Poikolainen/Arja Kanto

Me ilolla autamme luontoa tätä,
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 Hyvän päivä 8.10.2020
Arja Kanto
yvän Päivän aktiviteetin toteutimme Seinäjoella Esperi Care Hoivakoti Kärjenpuistoon, Simunanrannan
Lähdekodille ja Attendo Mendis Kuntoutuskoti Tervasviidalle. Soitimme etukäteen yksiköihin ja
ehdotimme vierailuamme. Saimme ohjeet ja ajankohdan, miten tervehdyskäynti heille parhaiten sopii.

H

Epidemian vuoksi tervehdyksen
viejiä oli vain kaksi ja kontaktit
asukkaisiin minimoitiin. Saimme
ottaa kuvia lions-julkaisuun, he
kuvasivat meitä ja Attendo Mendis
Tervasviita liittää kuvan myös FBsivuilleen.
Tervehdykset luovutimme
yksiköiden työntekijöille maskit
kasvoilla ja suojakäsineet käsissä.
Jokainen yksikkö sai kahvipaketin
ja laatikolliset kahvimunkkeja.
Vaihdoimme kuulumisia ja
pohdimme, että koronatilanteen
rauhoituttua olemme jälleen
yhteydessä. Olimme otettuja siitä,
miten lämpimästi meidät otettiin
vastaan.

Attendo Mendis kuntoutusyksi-kössä, vas Ritva
Poikolainen ja kolme Mendiksen työntekijää

Esperi Care hoivakoti
Kärjenpuisto, vas. hoitaja,
keskellä asukas ja oik. Ritva
Poikolainen

Jokaiseen yksikköön
halusimme antaa vielä
kirjallisen muiston käynnistämme. Toivomme, että
asukkaat ja työnteki-jätkin
voisivat alutessaan vielä
palata niihin ajatuksiin ja
Simunanrannan palvelukeskus Lähdekoti,
tunnelmiin, miten
kaksi Lähdekodin työntekijää ja oik. Arja
halusimme heitä palvella
Kanto
ja tervehtiä.

Toivotamme Teille hyvää oloa ja terveyttä tähän syksyyn ja tulevaan talveen

Tulinen, kultainen, keltainen hehku on kotinne puut, pensaat, piha.
Lehtiä kierittää, pyörittää syksyinen sää.
Niin kuin mattoa loistavaa, jalankulkija käydä saa.
Syksy sai tullessaan hehkullaan liekkeihin syttymään maan.
Lämpimin ajatuksin
LC Seinäjoki/Aalto ry.
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LIONIT
 LION-veli vailla vertaa. Postimerkkitauluja klubeille
Martti Koivumäki
luksi haluaa lion Martti Koivumäki, LC Ilmajoki/Ilkka, kiittää lion Hanna Kokkalaa, LC
Kaarina/Katariina, joka toimi vuonna 2015 Quest -kurssin vastaavana kouluttaja. Kokkala osasi sisäistää
Koivumäelle Questin oikean hengen.

A

Martti Koivumäki luovutuspuhetta pitämässä Kankaanpäässä 2021. Kuva Juha Levonen

Sattumankauppaa oli, että joutuessaan F-piirin Quest -vastaavaksi kurssin jälkeen ja ensimmäisen toimintakauden
aikana piirin alueelle suunnitellun, valitettavasti, toteutumattoman Quest -koulutuksen jälkeen oli kurssin
suoramarkkinoinnin tarve klubeille. Vieraanvaraisena hän ei mennyt klubivierailulle kahta kättä heittäen vaan
lahja mukanaan.
Vanhana postimerkkikeräilijänä hänelle oli kertynyt kaksoiskappaleita, jotka eivät kelvanneet lapsille, vaan siten
syntyi ajatus yhdistää postimerkit ja klubit. Näin syntyi klubiaiheinen postimerkkitaulu Koivumäelle.
Postimerkkitaulun rakenne on seuraava. Jokaisella merkillä on nimi aiheensa tai kohteen mukaisesti ja, kun
nimestä otetaan ensimmäinen kirjain klubin nimen mukaisesti, niin muodostuu merkkirivit klubin nimen
mukaisesti.
Vuosina 1930-54 ilmestyivät isonumeroiset leijonamerkit, jotka mahdollistavat kaksi päivämäärää, jotka ovat
klubeille tärkeitä ja ovat merkitty jäsenrekisteriin eli perustamis- ja ensimmäinen Charter-juhlapäivä. Sama asia on
liimattuna selvyyden vuoksi kehystetyn taulun taakse ja samaan yhteyteen on tarralla liimattuna juoksevalla
numerolla taulun luovutusnumero. Niitä on luovutettu 176, joista viimeiset 25 kpl H-piirin klubeille pääsiäisviikon
lauantaina vuonna 2021. Luovutusta odottaa valmiina 25 kpl. Koronarajoitukset määräävät niiden
luovutusajankohdan.
Kotimaisten postimerkkien aiheet menevät koti, uskonto, isänmaa ja paikkakunnan historian sisään. Postimerkkejä
on kulunut tähän mennessä 4021 kappaletta. Luovutusjärjestys on nykyään sattumanvaraista. Alussa se oli F-piirin
klubeille Quest -markkinoinnin vuoksi järjestettyä joko klubin vuosipäivänä tai kuukausikokouksen yhteydessä.
Myöhemmin niitä on levinnyt ympäri maailmaa, eteläisimmän ollessa Australiassa LC Brisbane Finlandia
omistuksessa, seuraavat ovat LC Torremolinos/Suomi ja LC Kuressaare/Viro. Pohjoisin on LC Ivalo ja tietenkin
klubi n:o 1 eli LC Helsinki-Helsingfors. Nykyään logistisesti ne ovat joukkolahjoitustapahtumia.
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Keppipyöräprojekti lähti liikkeelle yhteistyössä lion Jukka Isotalon, LC Oulu/Raatti, kanssa täydentämään Vastuu
on meidän -osiota. Projektin piti huipentuman Seinäjoen vuosikokouksessa vuonna 2020 valtakunnan parhaan
Rossoo-viestin voittajaparin palkitsemiseen Martin laatimien Rossoo-viestisääntöjen mukisesti.
”Keppipyöräidea syntyi vuonna 2014,
kun klubini LC Ilmajoki/Ilkka lahjoitti
Ilmajoen kunnan päiväkoteihin ja ryhmikseen 30 lastenkalustoa ja Arne
Ritari-säätiöltä saman rahalahjoituksen
ansiosta ostettuja puita syötiin säästäen,
niin lopuista saatiin aikaiseksi 127
keppipyörää ja niistä ensimmäisiä
lahjoitettiin Vanamon päiväkotiin.
Keppipyörät käsiinsä saaneet pojat
järjestivät heti formulakisat”, mainitsee
Koivumäki. Näin syntyi Martti
Koivumäelle idea, että tämähän on
maailman paras aktivointiväline lapsille.

Keppipyörien leimausta. Kuva Heikki Savioja

Tällä hetkellä Martti Koivumäen
valmistamia keppipyöriä on lahjoitettu
ainakin 450 kpl ympäri Suomea.
Tämän välineen käytössä konkretisoituu
Quest -toimintaperiaatteet ja tavoitteet
täysin eli myönteinen ilmapiiri,
itseluottamus, päätöksenteko,
vuorovaikutus, tunteet sekä hyvinvointi.
Koko ajan postimerkkitaulu/keppipyöräprojektissa ovat olleet
mukana lahjoittajina tai osatekijöinä:
Jorma Petäjävirta LC Kauhajoki, Ossi
Somppi LC Kauhava/Helahoito ja Seppo
Kiikeri LC Ilmajoki/Ilkka. Hän esittääkin
parhaat kiitokset heille yhteystyöstä.
Kaikki taulu- ja keppipyörälahjoitukset
ovat olleet klubeille ilmaisia.
Keppipyörät klubit ovat lahjoittaneet
parhaiksi katsomiinsa kohteisiin tai
käyttäneet/säästäneet ne omiin
käyttötarkoituksiinsa.

Postimerkkitaulu. Kuka arvaa mikä klubi? Kuva Juha Levonen
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LIITTO
 Hyvät Leijonat
Matti Reijonen / Lions-liiton puheenjohtaja
itä olisinkaan tehnyt ilman coronaa? Omalta kohdaltani vastaan, että olisin matkustanut ympäri maata
erilaisiin liiton, piirien ja jopa kansainvälisiin kokouksiin, osallistunut merkkijuhliin ja edustanut
Suomen leijonia eri tilaisuuksissa. Paljon on jäänyt kokematta ja kauden toinen puolisko näyttää sujuvan
samanlaisesti. Tiedossa ei ole yhtään fyysistä kokoontumista, kaikki on peruutettu.

M

Mitä tämän vallitsevan tilanteen aikana on tapahtunut? Lions- aate ei ole
antanut periksi, vaan toiminta jatkuu edelleen toisessa muodossa. Viime
kaudella opettelimme pitämään kokouksia internetin kautta ja tällä kaudella
pääsääntöisesti. Hyvänä esimerkkinä on liiton vuosikokous kesäkuussa,
johon osallistui 700 edustajaa. Se oli ensimmäinen suuri kokouksemme,
mutta onnistui erinomaisesti. Jatkona oli viikonlopun mittainen
yhteispohjoismainen NSR- vuosikokous tammikuussa, joka noudatteli
täysin fyysisen kokouksen ohjelmaa, jossa oli puheita, musiikkia,
seminaareja ja niihin liittyviä työpajoja ja tietysti vuosikokous
päätöksineen. Kaikki äänestettävät asiat hyväksyttiin. Erityisesti säännöt ja
menettelytapaohjeet täytyy hyväksyä yksimielisesti, joka toteutuikin.
Päätösten perusteella NSR- toiminnan kehittämistä voidaan pohjoismaissa
jatkaa hyvässä yhteishengessä. Osallistujia oli yli 400 ympäri maailmaa,
jotka pohjoismaalaisten lisäksi kehuivat järjestelytoimikunnan
ammattitaitoa ja minuuttiaikataulun mukaista ohjelman hallintaa.
Koska kaikki fyysiset tapaamiset oli peruutettu, oli aika päivittää vanhoja
ohjeita. Ensimmäiseksi laadittiin dokumentti Lions- toiminnan
selkeyttäminen, joka selvittää klubin, piirin, liiton ja kansainvälisen
järjestön välisiä sidonnaisuuksia, velvoitteita ja vastuita. Se on tehty
kaikkien klubijäsenten luettavaksi yhteenvedoksi miten Lions- toiminta
toimii. Dokumentti löytyy liiton kotisivuilta Koulutus- osiosta. Seuraavaksi päivitettiin klubin ja piirin
mallisäännöt. Suurin peruste oli etäkokousten salliminen sääntömääräisissä kokouksissa. Tämän johdosta kaikkien
piirien ja klubien on päivitettävä omat sääntönsä, jotta sääntömääräiset kokoukset voidaan pitää internetin kautta
tarvittaessa. Valtioneuvoston antama poikkeusohje sääntömääräisten kokousten pitämiseksi yhdistyksille päättyy
30.6.2021, jonka jälkeen sitä ei enää jatketa. Sääntöjen päivittäminen mallisäännöiksi kestää usean kuukauden ajan
ja ne on saatavissa liiton sivuilta. Tällä hetkellä liiton säännöt ja menettelytapaohjeet sekä ansiomerkkiohje ovat
hyväksymiskierroksella, jonka jälkeen tärkeimmät dokumentit on päivitetty.
Elämme nyt määräämättömän ajan sähköisten välineiden kanssa kommunikoiden ja suojaten itseämme viruksilta.
Terveellisempää tulevaisuutta odotellessa voimme kuitenkin toteuttaa erilaisia Ympäristöaktiviteetteja, suorittaa
pieniä palveluita vanhuksille, sairaille tai vammaisille ja puhua niiden suorittamisesta ulkopuolisille siinä toivossa,
että saamme heidät kiinnostumaan palveluista ja mahdollisesti liittymään Leijona laumaamme.
Noudattakaa viranomaisohjeita ja suojatkaa itsenne viruksilta.
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 Bästa Lions
Matti Reijonen / Lions-liiton puheenjohtaja
ad skulle jag ha gjort utan Corona? För egen del skulle jag ha rest runt i landet till olika möten i förbunds,
distrikts och även internationella möten, deltagit i fester i egenskap av förbundsordförande vid olika
tillfällen. Mycket har saknats, och andra halvan av perioden verkar bli likadan. Det finns inga fysiska
sammankomster, allt är inställt.
Vad har hänt under denna tidsperiod? Lions andan har inte upphört, men
verksamheten fortsätter i en annan form. Förra perioden lärde vi oss att
hålla möten över internet och den här säsongen är det helt naturligt. Ett bra
exempel är förbundets årsmöte i juni, där 700 delegater deltog. Det var
vårt första stora möte, men det var en förträfflig framgång. Fortsättningen
blev veckosluts långa samnordiska NSR årsmötet i januari, som till fullo
följde det fysiska mötesprogrammet, omfattade tal, musik, seminarier
tillhörande workshops, och naturligtvis årsmötet med sina beslut. Alla
omröstningar antogs. I synnerhet stadgar och regler samt utmärkelse
direktiven som måste godkännas, vilket även skedde. Utifrån besluten kan
utvecklingen av NSR-verksamheten fortsätter i en god anda i Norden. Det
fanns mer än 400 deltagare från hela världen som, utöver de nordiska
länderna, berömde organisationskommitténs professionalism av
programmets förvaltning enligt det uppgjorda minutschemat.

V

Då alla fysiska avtalade tider har inställts var det dags att uppdatera de
gamla direktiven. Först uppgjordes ett dokument för att belysa Lions
verksamhet, som klargör, skyldigheter och ansvar mellan klubben,
distriktet, förbundet och den internationella organisationen. Ett
sammandrag är gjort så klubbmedlemmarna kan läsa hur Lions
verksamheten fungerar. Dokumentet finns på förbundets webbplats under
utbildning. Därefter uppdaterades klubb- och distriktsmodell reglerna. Huvudargumentet var att tillåta regelrätta
distansmöten. Som ett resultat av detta måste alla distrikt och klubbar uppdatera sina egna regler för att kunna
hålla sina egna möten över Internet om det behövs. Statsrådets exceptionella direktiv för att hålla planerade möten
med föreningar löper ut den 30 juni 2021, varefter den inte längre kommer att förlängas. Det tar flera månader att
uppdatera reglerna till modellreglemente och de finns tillgängliga på förbundets webbplats. För närvarande är
förbundets regler och stadgedirektiv samt förtjänstmärkes direktiven på godkännande runda, varefter de viktigaste
dokumenten har uppdaterats.
Vi lever nu på obestämd tid med elektroniska medel, kommunicerar och skyddar oss mot virus. Men i väntan på en
hälsosammare framtid kan vi utföra olika miljöaktiviteter, utföra små tjänster för äldre, sjuka eller handikappade,
och tala om att utföra dem för utomstående i hopp om att vi kan få dem intresserade av tjänster och eventuellt
komma med i Lions skaran.
Följ myndigheternas instruktioner och skydda dig mot virus.
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 Vuosikokouksen 2020 päättyminen
Timo Sysilampi
ion Henri, olet ollut leijonaurasi alusta lähtien aktiivinen jäsen klubissasi. Olitkohan vuoden verran ollut
lionina, kun sinulle lankesi sihteerin vastuulliset tehtävät. Olet ollut myös aktiivisesti mukana LC
Seinäjoki/Botnian järjestämässä perinteisessä joulukonsertissa Törnävän kirkossa. Vastuullisia tehtäviä on
riittänyt. Olemme nyt koolla Suomen Lions-liiton Seinäjoen vuosikokouksen päätoimikunnan päättökokouksessa.
Päätoimikunta valmisteli johdollasi kokouksen, jota emme kuitenkaan suunnitellusti voineet Korona-pandemian
takia pitää.

L

Päätoimikunta haluaa osoittaa sinulle, lion Henri, toiminnastasi puheenjohtajana kiitosta ja kunnioitusta
hankkimallaan Lions-ritarin arvolla. Päätoimikunnan jäsenten hakupäätös arvonimelle oli yksimielinen. Sinä ja
puolisosi, lady Eija, olette toimineet esimerkillisellä tavalla Lions-palvelussa. Toivottavasti Seinäjoki/Botnian
klubi saa vielä pitkään nauttia ja hyötyäkin mukana olostanne. Ansaitsette molemmat vilpittömän kiitoksen ja
tunnustuksen työstänne Lions-klubinne ja koko Lions-liikkeen hyväksi.
Näin aloitti PCC, Lions-ritari nro 1260 ja Pro Ritari nro 20 Erkki Honkala Suomen Lions-liiton Seinäjoen
vuosikokouksen 2020 päätoimikunnan puheenjohtajalle Henri Honkalalle Arne Ritari -killan jäsenyyden ja Lionsritarin arvon luovuttamisen.

Lions-ritariksi lyömässä PCC Erkki Honkala ja saajana lion Henri Honkala. Seisomassa puoliso Eija. Kuva Matti Heikkilä

Tilaisuus pidettiin päätoimikunnan viimeisessä kokouksessa 8.12.2020. Kokouksessa hyväksyttiin Suomen Lionsliiton 67. vuosikokouksen 2020 loppuraportti sekä tilit, tase ja tilinpäätös. Tilaisuudessa jaettiin myös
päätoimikunnan jäsenille huomionsoitukset. Muille toimikunnan jäsenille huomionosoitukset jaetaan omissa
klubikokouksissa.
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Päätoimikunnan toiminta pähkinänkuoressa
Seinäjoki hyväksyttiin vuosikokouspaikkakunnaksi Suomen Lions -liiton vuosikokouksessa Joensuussa 10.6.2017.
Joensuussa aloitettua Seinäjoen vuosikokouksen markkinointia jatkettiin Oulun vuosikokouksessa 2018 ja
aktiivisemmin Kalajoen vuosikokouksessa kesäkuussa 2019.
Päätoimikunnan kokoaminen aloitettiin kesällä
2018 ja se saatiin kokoon vuoden loppuun
mennessä. Päätoimikunta kokoontui
ensimmäisen kerran tammikuussa 2019.
Toiminta käynnistettiin heti tehokkaasti, koska
päätoimikunnan kokoaminen vei suunniteltua
kauemmin. Päätoimikunnan kokoamisen
haasteissa näkyy yhteiskunnan muutos, mikä on
heijastunut kaikkeen yhdistystoimintaan.
Ihmisiä on vaikea saada sitoutumaan pidempiin
projekteihin, koska työ- ja perhe-elämä on
kiireistä ja niiden yhteensovittaminen haastavaa.
Seinäjoen päätoimikunnasta muodostettiin
tiivis. Päätoimikunnan tarkoitus oli koordinoida
toimintaa ja pitää toimikunnat ajan tasalla
valmistelutilanteesta. Ratkaisu osoittautui
Huomionosoituksen kohteeksi päässeet päätoimikunnan jäsenet.
toimivaksi ja päätoimikunnan työskentelytapa
Kuva Matti Heikkilä
tehokkaaksi.
Seinäjoen vuosikokouksen aktiivinen markkinointi alkoi Kalajoen vuosikokouksessa kesäkuussa 2019. Vuoden
2019 jälkipuolisko oli suunnitelmien laatimisen ja tarkentamisen aikaa. Suunnitelmat alkoivat olla melko valmiina
vuoden 2020 alussa ja silloin tehtiinkin lähinnä tarkennuksia ja täsmennettiin yksityiskohtia.
Tammi-helmikuussa 2020 maailmalta alkoi kantautua uutisia Kiinasta leviämään lähteneestä viruksesta, joka on
etenkin riskiryhmille erittäin vaarallinen. Asiaa käsiteltiin päätoimikunnassa ja THL:n ohjeistuksia päätettiin
seurata tarkasti. Ilmoittautuminen saatiin auki maaliskuun alussa. Koronaviruspandemia iski myös Suomeen, kun
ilmoittautuminen oli ollut avoinna vain muutaman päivän. Kun tautitilanne paheni Suomessa ja valmiuslaki
otettiin käyttöön, selvisi hyvin nopeasti, että vuosikokousta ei voida järjestää tavallisessa muodossaan.
Vuosikokouksen järjestelysuunnitelmat olivat valmiita ja odottivat vain käytännön toteutusta. Kun fyysinen
kokous peruttiin, niin myös varausten ja sopimusten peruuttaminen hoitui samalla tehokkuudella kuin niiden
tekeminenkin. Järjestelyistä vastaavia henkilöitä harmittaa todella kovasti, että emme voineet toteuttaa
suunnitelmiamme ja järjestää erittäin onnistunutta Suomen Lions -liiton vuosikokousta Seinäjoella 5.-7.6.2020.
Onneksemme saimme kuitenkin olla osaltamme mukana toteuttamassa sähköistä vuosikokousta 13.6.2020, joka
onnistui erittäin hyvin.
Loppusanat
Lions-järjestö on samanlaisessa murroksessa kuin muutkin Suomessa toimivat yhdistykset. Vuosittain järjestettävä
vuosikokous ja sen yhteydessä pidettävä gaala vaativat massiiviset järjestelyt. Että toiminta ei kävisi liian
raskaaksi pienenevälle järjestölle, niin uusia vaihtoehtoja tulee miettiä avoimesti.
Eripuolilla Suomea kiertävänä vuosikokouksen järjestelyjen suhteen ”pyörä on keksittävä uudelleen” kerrasta
toiseen. Koko kokouskäytäntöä tulisi miettiä uudestaan, että rajalliset resurssit saataisiin käytettyä
mahdollisimman tehokkaasti. Yksi hyvä keino olisi se, että tietyistä järjestelyistä vastaisi joka vuosi samat
henkilöt, kuten muissakin järjestön tehtävissä. Paikallisesti klubit voisivat avustaa järjestelyissä.
Onnistunut sähköinen vuosikokous antaa myös aihetta miettiä voisiko kokous olla esimerkiksi joka toinen vuosi
sähköinen ja joka toinen vuosi fyysinen. Samoin gaalan järjestäminen joka vuosi kannattaa ottaa harkintaan.
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 Lasten Leijonahiihdot
Suomen Lions-liiton kotisivut
uomen Lions-liiton ja Suomen Hiihtoliiton yhteistyö lasten ja nuorten hiihtoharrastuksen lisäämiseksi jatkuu
talvella 2021. Lumettomissa olosuhteissa tarjolla on myös vaihtoehtoinen ohjelma. Viime vuonna alkaneen
yhteisen kampanjan tavoitteena on järjestää Lasten Leijonahiihdot ja kannustaa lapsia hiihtämään.

S

Koko perheen tapahtumassa on 4−12-vuotiaille lapsille tarjolla tekniikkarata ja hiihtokilpailu. Hiihtoliitto on
tuottanut tapahtuman toteutuskonseptin ja ohjeistukset helpottamaan tapahtuman järjestämistä. Klubeilla on
kuitenkin mahdollisuus räätälöidä oman näköisensä tapahtuma ja päättää tapahtumalleen sopiva ajankohta.
Tavoitteena on, että tapahtumia järjestettäisiin pääsääntöisesti hiihtolomien aikaan, viikolla 9.
Lions-liiton puolesta kampanjasta vastaava IPDG Erkki Lappi toivoo, että klubit ottaisivat Lasten Leijonahiihdot
perinteiseksi aktiviteetikseen ja tarjoaisivat lapsille liikuntatapahtuman.
Suunnittele oma tapahtumasi
Kampanjassa on mukana noin 800 hiihtoseuraa ja lähes 900 lionsklubia. Paikalliset lionsklubit vastaavat
hiihtopäivän kustannuksista ja järjestelyistä, hiihtoseurat tapahtuman teknisestä tuesta.
Tapahtumien suunnittelu, päätökset ja järjestelyt kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Hiihtoliitto tiedottaa yhteistyöstä
jäsenseurojaan, joten lionsklubit voivat olla käytännön toteutuksesta suoraan yhteydessä paikalliseen
hiihtoseuraan.
Lionsklubit vastaavat tapahtuman järjestämisen lisäksi muun muassa kaikille osallistujille jaettavan
palkintomitalin hankkimisesta. Suomen Lions-liitto on tilannut Lasten Leijonahiihto -mitaleita, jotka ovat
viimeistään vuodenvaihteessa myynnissä Lions-verkkokaupassa
www.lionsverkkokauppa.fi/. Mitali on 6cm korkea ja 3mm paksu. Sen tausta on sileä, joten
kaiverrus onnistuu helposti.
Ilmoittaudu mukaan kampanjaan klubisi kanssa järjestämään alueellasi omannäköisenne
Lasten Leijonahiihdot.
Lisäohjeita tapahtuman järjestämiseen löydät Hiihtoliiton laatimista ohjeistuksista ja
suorituspaikkaohjeista tekniikkaradalle.
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 Leijonaemot ry ja Suomen Lions-liitto yhteistyöhön
Annukka Laurila
rityislasten vanhempien vertaistukiyhdistys Leijonaemot ry ja Suomen Lions-liitto aloittavat yhteistyön.
Solmittu kumppanuussopimus tarjoaa lioneille mahdollisuuden auttaa haastavissa tilanteissa olevia
erityislapsiperheitä ympäri Suomen.

E

Leijonaemojen yksi toimintamuoto on Leijonapartio. Se tarjoaa lyhytkestoista apua silloin, kun muut palvelut eivät
saavuta avuntarvitsijaa.
Leijonapartiolle tulevat avunpyynnöt ovat monenlaisia. Osa avuntarvitsijoista kaipaa opastusta ja vertaistukea
byrokratiaviidakossa esimerkiksi erilaisten hakemusten kanssa, mutta osa avuntarpeista on hyvinkin konkreettisia:
kaupassakäyntiä tai vaikka valaisimien kiinnittämistä.
Syyskuussa käynnistyvän kumppanuussopimuksen myötä Leijonaemot välittävät soveltuvat Leijonapartioavunpyynnöt paikallisille lionsklubeille, jotka ottavat asian hoitaakseen.
− Mielestäni tämä on yhteistyötä parhaimmillaan. Lionsklubien tavoitteisiin kuuluu auttaminen, ja Leijonaemoissa
on paljon vaikeissa elämäntilanteissa olevia erityislapsiperheitä, joille konkreettinen apu arjessa on
korvaamattoman tärkeää. Nyt voimme yhdistää avuntarvitsijat ja auttajat uudella tavalla, Leijonaemojen
toiminnanjohtaja Pia Lemmetty kertoo.
− Suomessa on paljon perheitä, joilta puuttuu tukiverkosto kokonaan ja olen äärettömän onnellinen, että voimme
nyt tarjota heille paremmin apua, Lemmetty jatkaa.
Suomen Lions-liiton toiminnanjohtaja Maarit Kuikka on myös erittäin iloinen yhteistyön aloittamisesta.
− Lions-järjestöllä on pitkät perinteet auttamistyössä, ja kumppanuus Leijonaemojen kanssa tuo varmasti uutta
virtaa lionsklubeihimme. Auttaminen koetaan tärkeäksi, ja kun voidaan olla varmoja, että apu menee oikeaan
kohteeseen, on vapaaehtoistyö entistä mielekkäämpää.
Lisätiedot avun konkreettisesta toimittamisesta toimitetaan F-piirin klubeille heti, kun niitä saadaan Suomen
Lions-liitonkumppanuusjohtaja Veikko Teeriojalta.
Terveisin
Annukka Laurila, F-piirin kumppanuusjohtaja, 040 7304419
Leijonaemot ry on valtakunnallinen erityislasten vanhempien vertaistukiyhdistys, joka toimii yli diagnoosirajojen.
Yhdistys on toiminut vuodesta 2005.
Suomen Lions-liitto on valtakunnallinen kattojärjestö, jonka lionsklubit perustivat 24.10.1960 hoitamaan
valtakunnallista yhteistyötä, maanlaajuisia kampanjoita ja tukemaan klubien toimintaa. Suomen Lions-liiton
jäsenmäärä on yli 20 000.
Suomen Lions-liitto kuuluu kansainväliseen Lions Clubs International -palvelujärjestöön, johon kuuluu yli 48 000
lionsklubia ja 1,4 miljoonaa jäsentä noin 210 maassa.
Lue lisää toiminnasta www.lions.fi, www.facebook.com/LionsFinland, https://twitter.com/LionsFinland ja
www.instagram.com/suomen_lions_liitto.
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 Kumppanuus
Annukka Laurila
uomen lions-liitto, lionsklubit sekä Lastenklinikoiden Kummit tekevät yhteistyötä lasten syöpätautien
hoidon, hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehittämiseksi Suomessa. Lionstoiminnan 70-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi 2020 käynnistyi yhteistyö, jonka tavoitteena on kerätä tähän tarkoitukseen vähintään 70 000
euroa ja ensi vuonna vielä 30 000 euroa lisää.

S

Lionsklubit voivat osallistua keräykseen pienten
potilaiden hyväksi aivan omalla tavallaan –
esimerkiksi järjestämällä varainhankintatapahtumia
ja lahjoittamalla kampanjaan haluamansa summan.
Voimme hyödyntää vankkaa kokemustamme
varainhankinnassa tässäkin kampanjassa. Voimme
järjestää omia konsertteja tai lastentapahtumia, kerätä
varoja perinteisellä lipaskeräyksellä tai keksiä ja
kehitellä jotakin omaa ja ihan uutta. Ilmoita klubisi
mukaan tekemään hyvää pienten potilaiden hyväksi!
Keräystuoton tilittämiseen käytetään
Lastenklinikoiden Kummien keräystiliä Nordea FI21
1573 3000 1058 81. F-piirin viitenumero on 1113912. Tätä viitenumeroa on aina käytettävä.
Mene oman alueesi ilmoittautumislomakkeeseen ja ilmoita klubisi tapahtuma tai tempaus mukaan.
Paluupostissa klubisi saa tapahtuman järjestämiseen tarvittavat tiedot.
 Lionstyö sydänten hyväksi jatkuu 2020
Lions-liiton kotisivut
uomalaisten leijonien kampanja sydäniskurien hankinnasta klubien toiminta-alueille käynnistyi
ensimmäisellä tilauksella tammikuun 2019 alussa.
Kampanjassa tilattujen laitteiden määrä on jo noin 150 kappaletta. Edullisen sopimushinnan, 979,60 € (sis.
alv) edellyttämä vähimmäismäärä on jo toimitettu. Kampanja jatkuu.

S

Uusi toimintatapa
Sydäniskuritoimikunta on sopinut laitetoimittajan, Rescue Training House Oy:n kanssa tilaus/toimitus vaiheen
nopeuttamiseksi siitä, että klubit lähettävät laitetilauksensa suoraan laitetoimittajan sähköpostiosoitteeseen
info@turvallisuuskauppa.com. Tilausvaiheessa klubi voi keskustella laitetoimittajan kanssa muun muassa laitteen
mukana haluttavista lisätarvikkeista kuten kaapista.
Toimikunta kiittää kaikkia kampanjassa mukana olevia klubeja hienosta työstä oman toiminta-alueensa hyväksi ja
toivoo, että jokainen suomalainen lionsklubi tekee päätöksen kampanjaan osallistumisesta ja sydäniskurien
hankkimisesta. Tavoitteena on, että jokainen klubi rahoittaisi vähintään yhden laitteen hankinnan, jolloin
maahamme saataisiin hankittua lähes 1 000 sydäniskuria lisää.
Kampanja on yksi Suomen suurimmista lionien humanitäärisistä kampanjoista, josta hyötyy koko suomalainen
yhteiskunta.
Muistathan, että sydäniskurin hankintaan voi hankkia myös ARS-apurahaa.
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JÄRJESTÖ
 Klubit kansainvälisessä järjestössä
Raimo Sillanpää
ansainvälisen Lions-järjestön tehtävä, ja sen olemassaolon perusta on lionsklubien toiminnan tukeminen.
Lions-järjestön missiona on tehdä mahdolliseksi vapaaehtoisille palvella paikkakuntiaan ja yhteisöjään,
niiden humanitaaristentarpeiden mukaan, sekä rohkaista rauhaan ja edistää kansainvälistä ymmärrystä
lionsklubien välityksellä

K

Kansainvälinen Lions-järjestö
•
•
•
•
•
•
•
•

rekisteröi klubit ja niiden jäsenet ja luovuttaa tiedot myös moninkertaispiirille ja piirille
kerää tietoa koko järjestössä tehdystä palvelutyöstä PR-työtä ja viestintää varten
luovuttaa tavaramerkkinsä klubin käyttöön sen aktiviteeteissa
tukee klubeja valmistamalla materiaalia ja ohjeita klubien käyttöön
hoitaa koko järjestön kansainvälistä hyväntekeväisyystyötä lahjoituksia keräävän Kansainvälisen Lionssäätiön (LCIF) avulla
kouluttaa Lions-johtajia ja tukee valmennusta piireissä ja moninkertaispiireissä
kalvelee 12 kielellä, myös suomeksi
perii liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun toimintansa rahoittamiseksi

Klubin velvollisuudet Lions-järjestössä
•

•
•

Klubi on velvollinen noudattamaan järjestön etiikkaa. Varainkeruuaktiviteeteissa kerätyt varat luovutetaan
ilmoitettuun tarkoitukseen ja hallinto rahoitetaan jäsenmaksuilla. Klubi on velvollinen maksamaan
jäsenmaksun Kansainväliselle järjestölle ja moninkertaispiirille. Klubilla on oikeus olla jäsenenä mukana
päättämässä jäsenmaksusta kaikilla tasoilla.
Klubin tulee kuukausittain ilmoittaa kansainväliselle järjestölle jäsenmuutoksistaan (myös, jos jäsenmäärä
on ennallaan) ja tekemästään palvelutyöstä.
Klubi itse päättää, mihin aktiviteetteihin se osallistuu.

Klubin oikeudet kansainvälisessä järjestössä
•
•
•

Klubit omistavat Kansainvälisen järjestön ja niillä on oikeus osallistua Kansainvälisen järjestön
päätöksentekoon järjestön vuosikokouksessa.
Klubilla on oikeus Lions-merkin käyttöön aktiviteeteissaan.
Klubilla on oikeus saada neuvontaa ja tukea Kansainväliseltä järjestöltä, moninkertaispiiriltä (Suomessa
tehtävä on siirtynyt piirien hoitoon) ja omalta piiriltään.
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IN MEMORIAM
 Juho Äijö
Karin Päivi Toivola, Juho Äijön tytär

J

uho Jaakko Äijö. s. 25.11.1943, k. 20.04.2020. Juho Äijö syntyi Kauhajoella kuuden lapsen
maanviljelijäperheeseen. Jo nuorella iällä hän paappansa innostamana ryhtyi yrittäjäksi. Ensimmäiset
yrittäjyyden askeleet Juho otti kirjaimellisesti "luukuttamalla" eli myymällä ovelta ovelle huonekaluja.
Tutustuessaan huonekaluyrittäjiin Juho huomasi sopivan raon heidän tuotetarpeelleen, ja alkoi myydä erilaisia
levytuotteita huonekalu- ja puusepänalalle sekä rakentajille. Syntyi Levyliike Äijö, joka oli Juhon ja puolisonsa
Kaarinan elämäntyö v.2007 saakka. Juhon ja Kaarinan perheeseen syntyi neljä
lasta, joista esikoisen pienenä kuolleen Riikan haudalle Juho-isä haudattiin. Juhopaappa sai iloa myös neljästä lapsenlapsesta.
Yrittäjyys ja yrittäminen olivat Juholle koko elämä aivan viimeisille metreille
saakka. Nuo yrittäjyyden ensi askeleet saivat uusia polkuja, sillä Juho oli mm.
perustamassa Suupohjan Seutua, Aron teollisuushallia, sekä hän sijoitti
muutamiin yrityksiin ja osallistui yrityksien hallitustyöskentelyyn. Juho
aktiivisesti seurasi, mitä yritysrintamalla tapahtui. Juhoon lempilause olikin
"pyörivä kivi ei sammaloidu". Juho oli ajassa, joskus jopa aikaa edellä elävä,
mutta yhtäaikaisesti hän kunnioitti juuriaan ja perinteitä. Jussi valittiin myös
Vuoden positiivisimmaksi henkilöksi. Tiukissakin tilanteissa ja neuvotteluissa
hän jaksoi pysyä optimistisena luottaen tulevaan eri yritystoimissaan.
Positiivisuus ja iloisuus ilmeni herskyvänä nauruna, joka herätti muissakin hyvän
tuulen.
Juho oli perinyt musikaalisuuden ja laulamisen lahjan, mikä oli Juhon toinen ilon lähde. Vuosien varrella hän
lauloi ja esiintyi mm. Kauhajoen Viihdelaulajissa, Etelä-Pohjanmaan mieslaulajat Jusseissa, Ilmajoen
Kampraattikuorossa sekä Kauhajoen Kamarikuorossa. Jussi halusi antaa laulamisen iloa järjestämällä useita
kesälauluiltoja Kauhajoella. Juho toimi aktiivisesti myös kunnallispolitiikassa ja Lions Club Kauhajoki/ Arossa.
Vapaa-aikanaan Juho ja Kaarina viihtyivät mökillään sekä veneilyn parissa Runoilijanreitillä.
Juho sairastui heinäkuussa 2019, ja sairaus uuvutti jo pitkän matkan tehneen. Juho ei ollut vain yrittäjä, vaan hän
oli aikaansaava tekijjä, jonka komea bassoääni laulaa nyt Taivaan kuorossa. Isämme Juho todellakin rakasti
elämää, joka uutena aamussa nousee.
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