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SUOMEN LIONS-LIITTO  
 Puheenjohtajan tervehdys 
  

Hyvät F-piirin lionit ja leot.  

 

ielestäni arjen keskusteluissa pääsee hyvin liikkeelle, kun aloittaa kysymällä: ”Mitä sinulle kuuluu?”. 

Yhteinen arkipäivän sattumusten käsittely moninkertaistaa koetut ilot ja jakaa mahdollisten murheiden 

taakan. Keskustelun osapuolet pystyvät usein auttamaan toisiaan mahdollisissa haasteissa ja keksimään 

uusia tapoja ratkaista asioita. 

 

Olen rohkaissut myös klubeja keskinäiseen kanssakäyntiin. Yhteistyö piristää kummasti. Luotan, että toimin-

tamme vahvistuu, kun klubien onnistumiset, kaikki hyvät tarinat, leviävät ympäri maamme. Luotan myös, että voi-

tamme mahdolliset haasteet, kun kuulemme miten muut ovat vastaavan kaltaisen tilanteensa ratkaisseet. Kanssa-

käymistä ei kannata kuitenkaan harjoittaa vain klubin lähialueille. Osallistuminen piirin ja Lions-liiton toimintaan 

vahvistaa meitä kaikkia. Liitto olemme Me! 

 

Siksi kysyn: ”Mitä teille kuuluu? Onko ideoita liiton suun-

taan tai avun tarvetta?”. 

 

Rohkenen olettaa, että liittomme teema ”Lions – avoin 

muutokselle / Lions – öppen för förändring” haastaa meidät 

tällä kaudella pohtimaan toimintaamme. Muutokselle avoi-

muus ei kuitenkaan synny teeman julkaisulla tai liiton suo-

situksella. Kannustan klubeja kysymään niin itseltään kuin 

palveltavilta ihmisiltä mitä hyvää toiminnassa kannattaa 

säilyttää ja vahvistaa. Toisaalta jokaisen klubin tulisi myös 

uskaltaa luopua sellaisesta mikä ei tunnu enää hyvältä. Ak-

tiivisesti ja ilolla toimiva klubi säilyttää jäsenensä, saa ihmi-

set kysymään mahdollisuuksista liittyä klubiin ja kutsuu 

toimintaan uusia leijonia.   

 

Ajattelen, ettei muutokselle avoimuus koske vain yksittäistä 

leijonaa tai klubia. Liitto kutsuukin kauden aikana jäsenet 

kehittämään monella tapaa toimintaamme. Klubit pääsevät 

syksyllä mukaan jatkamaan Strategia 2030 valmistelua. 

Olettehan myös toiminnassanne huomioineet 8.10. järjestet-

tävän leijonien Hyvän Päivän. Toivottavasti päivä ja koko 

hyvän viikko haastaa teidät klubeina tekemään ja näkymään yhdessä.  

 

Näkyvyyttä saamme esimerkiksi lehtijutuilla, some-päivityksillä, tiedotteilla ja ihan perinteisesti ihmisten kanssa 

juttelemalla. Tällä leijonakokemuksella voin sanoa, että palvelustamme kertominen saa ihmiset myös kiinnostu-

maan leijonien toiminnasta.  

 

Kiinnostunutta on muuten helpompi pyytää jäseneksi klubiin. Teethän niin? 

 

Heikki Mäki 

Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 

  

M 
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 Tervetuloa Dipoliin 9.-11.6.2023! 
 

Aalto-yliopiston päärakennus Dipoli on yliopiston 

näyteikkuna ja suosittu kohtauspaikka. Vuonna 1966 

teekkareiden yliopistotaloksi valmistuneen Dipolin 

suunnittelivat Reima Pietilä ja Raili Pietilä (o.s.Paate-

lainen). Teknillisen korkeakoulun muuttaessa 1960-

luvun alussa Helsingistä Espooseen uudesta ylioppi-

lastalosta järjestettiin suunnittelukilpailu. Hankalan 

kallioisen sijainnin ja tehtävänannossa vaaditun suu-

ren muunneltavuuden vuoksi yksikään ehdotuksista ei 

täyttänyt kilpailulautakunnan kaikkia vaatimuksia 

eikä kilpailulle julistettu voittajaa. 

 

Pietilä ja Paatelainen jakoivat toisen palkinnon Osmo 

Lapon kanssa ja heitä pyydettiin kehittämään ehdotuk-

siaan. Lopulta rakennuksen suunnittelu annettiin Pie-

tilälle ja Paatelaiselle. Reima Pietilä itse totesi Dipolin 

olevan "hyvän maun vastainen" ja että se "puolustaa 

oikeutta olla erilainen ja silti arkkitehtuuria". Pietilän 

mielestä Dipolin tehtävänä olikin herättää keskustelua. 

 

Rakennustyöt aloitettiin tammikuussa 1965 ja Dipoli 

otettiin käyttöön syksyllä 1966. Dipoli vuokrattiin 

Tekniselle korkeakoululle vuonna 1993, jolloin se 

muuttui ylioppilastalosta Teknillisen korkeakoulun 

Koulutuskeskus Dipoliksi (TKK Dipoli), joka oli 

TKK:n aikuiskoulutusyksikkö. TKK:n yhdistyessä 

osaksi Aalto-yliopistoa 2010 rakennus siirtyi Aalto-

yliopiston käyttöön. (Lähde:Wikipedia) Kuvat: 

Aalto-yliopisto/Tuomas Uusheimo.  

https://vuosikokous.lions.fi/  

https://www.facebook.com/vk2023espoo 

 

 Välkommen till Dipoli 9.-11.6.2023! 
 

Dipoli, Aalto-universitetets huvudbyggnad, är univer-

sitetets skyltfönster och en populär mötesplats. Dip-

oli, som stod färdigt 1966 som en universitetsbygg-

nad för teknikstuderande, ritades av Reima Pietilä 

och Raili Pietilä (född Paatelainen).  

När Tekniska högskolan flyttade från Helsingfors till 

Esbo i början av 1960-talet ordnades en designtävling 

för det nya studenthuset. På grund av det svåra steniga 

läget och den höga grad av anpassningsförmåga som 

krävs av uppdraget uppfyllde inget av bidragen alla 

tävlingskommitténs krav och ingen vinnare utsågs till 

tävlingen. 

 
Pietilä och Paatelainen delade andrapriset med Osmo 

Lappo och ombads utveckla sina förslag. Till slut 

anförtroddes planeringen av byggnaden till Pietilä och 

Paatelainen. Reima Pietilä själv konstaterade att Dipoli 

"strider mot god smak" och att det "försvarar rätten att 

vara annorlunda och ändå arkitektur". Enligt Pietiläs 

uppfattning var Dipolis uppgift att stimulera till diskus-

sion. 

 

Bygget påbörjades i januari 1965 och Dipoli togs i 

drift hösten 1966. Dipoli hyrdes ut till Tekniska hög-

skolan 1993, då det förvandlades från ett studenthus 

till Tekniska högskolans utbildningscenter Dipoli 

(TKK Dipoli), som var Tekniska högskolans vuxe-

nutbildningsenhet. När TKK fusionerades med Aalto-

universitetet 2010 överfördes byggnaden till Aalto-

universitetet. (Källa:Wikipedia) Foto: Aalto-yli-

opisto/Tuomas Uusheimo.  

https://vuosikokous.lions.fi/  

https://www.facebook.com/vk2023espoo 

  

https://vuosikokous.lions.fi/
https://www.facebook.com/vk2023espoo
https://vuosikokous.lions.fi/
https://www.facebook.com/vk2023espoo
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 Alueellisten lionjohtajien koulutusinstituutti 
Suomen Lions-liiton koulutusjohtaja Aarno Niemi (aarno.niemi@lions.fi) 

 

lueellisten lionjohtajien koulutusinstituutin työpaja järjestetään 11.-12.2.2023 Jyväskylässä. Instituutti jär-

jestetään hybridimuotoisena, eli ennen ja jälkeen työpajaa on etäluentoja ja työpajaviikonlopun aikana kes-

kitytään taitoasioiden harjoitteluun. Kurssin tavoitteena on myös tutustua uusiin leijonaystäviin iloisissa ja 

kehittävissä tunnelmissa. 

 

Lauantaina valmennus alkaa klo 9.00 ja perjantai on 

varattu matkustamiseen. 

Etäpäivät ovat 2.2.2023 ja 16.2.2023. Instituuttiin 

otetaan 36 lionia.  

 

Koulutuksen sisältöjä ovat mm. 

• Lionismin perusteet 

• Tiimityö 

• Moninaisuus 

• Paikalliset tavoitteet 

• Ajanhallinta 

• Julkinen puhe ja siihen valmistautuminen 

• Henkilökohtainen toiminta-ajatus 

• Jäsenten motivointi 

 

Hakuaika on 7.11.2022 – 6.1.2023. Linkki hakulo-

makkeeseen: 

https://link.webropolsur-

veys.com/EP/99749CD89027AB72

Osallistumismaksu 350 € (arvio) kattaa etävalmennus-

osion, työpajan, majoituksen (pe-su), ruuat ja tila-

vuokrat. Kannattaa selvittää oman piirin piirikuver-

nööriltä piirin mahdollinen tuki. 

RLLI - Regional Lions Leadership Institute -työpaja 

perustuu päämajan alueellisen lionjohtajien instituutin 

materiaaleihin, mutta järjestetään Suomessa omaan 

toimintaympäristöömme sopeutettuna.  

 

Työpajasta saat taitoja myös työelämään ja muihin ti-

lanteisiin, joissa tarvitaan johtajuutta ja johtamisen tai-

toja, koska valmennuksen aiheet ovat pääosin yleisellä 

tasolla sovellettavissa. Koulutus on avoin kaikille lei-

jonille ja täysi-ikäisille leoille, jotka ovat kiinnostu-

neet henkilökohtaisten johtajuustaitojensa kehittämi-

sestä. 

  

A 

Kuva kevään 2022 RLLI-valmennuksesta. Kuva Raimo Sillanpää 

mailto:aarno.niemi@lions.fi
https://link.webropolsurveys.com/EP/99749CD89027AB72
https://link.webropolsurveys.com/EP/99749CD89027AB72
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 Rauhanjulistekilpailun Suomen edustaja 
Anna-Kaisa Jansson – Suomen Lions-liiton kotisivut 

uvernöörineuvoston kokouksessa valittiin ko-

kousväen äänestyksellä Suomen edustaja kan-

sainväliseen rauhanjulistekilpailuun. Kilpai-

lun tämän kauden teemana on Johda sydämellä. 

 

Suomea lähtee edustamaan Amanda Koiviston työ Il-

man sydäntä ei ole reittiä jota kulkea. 12-vuotias 

Amanda Koivisto on Luopajärven koulun 6. luokalla. 

Voittaja tulee F-piiristä ja kilpailun sponsorina toimi 

LC Jalasjärvi/Liisat. 

 

Rauhanjulistekilpailu syntyi vuonna 1988 ja sen tar-

koituksena on antaa nuorille tilaisuus käyttää taiteelli-

sia kykyjään osoittaakseen, miten he näkevät rauhan. 

Kaudella 2022-2023 kilpailun teemana on "Johda sy-

dämellä". 

 

 Ilman sydäntä ei ole reittiä, jota kulkea 
Amanda Koivisto 

 

len Amanda, 12-vuotias. Asun Luopajärvellä maatilalla ja perheeseeni kuuluu isä, äiti ja kaksossisko Inka 

ja lemmikkikissani Salama. Koulussa lempiaineitani ovat kuvataide, englanti ja ruotsi. Harrastuksina mi-

nulla on baletti ja akrobatiavoimistelu. Kotona tykkään myös piirtää vapaa-ajalla, minulla on paljoin luon-

nosvihkoja, joihin piirrän sekä teen myös digitaalista piirustusta. 

Työn aloituksessa tiesin jo heti, että teen ihmisen, mutta aloin miettiä millainen aihe ja asento toimisi parhaiten 

ideani esittämiseen.  

 

Hahmottelussa otin myös 

mallia kipsipatsaiden tyy-

listä sekoittamalla sitä 

omaan piirustustyyliini. 

Työn tekemiseen kului pal-

jon aikaa, mutta onneksi 

opettajat olivat joustavia ja 

sain työni viimeisteltyä val-

miiksi. Halusin piilottaa 

rauhaa työhöni sillä tavalla, 

että kaikki saavat nähdä sen 

omalla tavallaan. Työni ”Il-

man sydäntä ei ole reittiä, 

jota kulkea” perustuu siihen 

ajatukseen, että ilman hy-

vyyttä sydämessä ei pysty 

johtamaan rauhanomaisesti. 

Kun ilkeys poistuu sydä-

mestä, on mieli puhdas ja 

rauhallinen. 

  

K 

O 
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F-PIIRI 
 Piirikuvernöörin tervehdys 
 
Kausi on vaihtunut, tervetuloa uuteen kau-
teen F-piirin leijonat! 
 

iitos kaikille jäsenille kuluneista kausista, 

joilla olen jo saanut olla yksi teistä, tekemässä 

hyviä asioita lähimmäisten hyväksi. 

Tällä hetkellä olen hiukan vielä huumassa Kanadan 

Conventionin jäljiltä.  Lions-järjestön Montrealin vuo-

sikokous oli upea kokemus, kun lähes 7000 leijonaa 

ympäri maailmaa kokoontui yhteiseen tapaamiseen, 

yhteisin ajatuksin, yhteisin päämäärin. Tämä ei tar-

koita, että olisimme pysähtyneet ajattelussamme van-

hoihin päämääriin ja tapoihin tehdä lions-työtä, päin-

vastoin. 

Uusi valitsemamme kansainvälinen presidentti Brian 

E. Sheehan onkin melkoinen muutoksen tuoja. Ko-

koukset ja seminaarit olivat asiapuolen väleissä mel-

koista juhlaa ja tarinankerrontaa. Toivonkin, että pys-

tyisin tuota kokouksen tuomaa huumaa ja iloa välittä-

mään tänne kotiin. Lions-työn pitää olla hauskaa ja 

palkitsevaa, että voimme kokea sen arvon itsellemme. 

Nyt on hyvä aika ladata akkuja tulevaa toimintakautta 

varten, parhaat ideat syntyvät monasti levon aikana. 

Laittakaa syntyvät ideat heti muistiin ja välittäkää ne 

rohkeasti klubeille, kun aika on sopiva.  

Yhdessä me pystymme melkein mihin tahansa. 

 

 

 

Terveisin  

 

Matti Kärnä DG 107-F 

ja puoliso Seija                                   

Perioden har ändrats, välkommen till den nya 
perioden F-Distriktets Lions!  
 

ack till alla medlemmar för de gångna säson-

gerna, där jag tillsammans med er, haft förmå-

nen att utföra goda och angelägna aktiviteter 

till förmån för behövande. 

För tillfället är jag fortfarande lite lummig av det ka-

nadensiska konventet. Årsmötet för Lions organi-

sation i Montreal var en underbar upplevelse, då näs-

tan 7000 lejon från hela världen samlades för ett ge-

mensamt möte, med gemensamma tankar, och med 

gemensamma mål. Det betyder inte att vi har stannat 

upp i vårt tänkande om de gamla målen och sätten att 

utföra Lions arbete, tvärtom. 

Vår nyvalda internationella president, Brian E. 

Sheehan, är en stor förändringsmakare. Mellan mötens 

och seminariernas sakfrågor, förekom det även fester 

och skildringar. Jag önskar att jag kunde förmedla 

spänningen och glädjen från mötet här också. Lions 

arbete måste vara roligt och givande så att vi själva kan 

uppleva dess värde. 

Nu är det ett bra tillfälle att ladda batterierna inför den 

kommande verksamhetsperioden, de bästa idéerna 

uppstår ofta under vila. Skriv ner de nya idéerna 

omedelbart och förmedla dem djärvt till klubbarna när 

tiden är mogen. 

Tillsammans kan vi göra nästan vad som helst. 

 

Hälsningar 

 

Matti Kärnä DG 107-F  

och maka Seija                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

K T 

Kuvernöörineuvoston kokous ja kai-

kille avoin SeAMK/Leijona Foorumi 

lauantaina 25.11.2023 klo 13-15      

Seinäjoella Framilla. Tarkempi viikon-

lopun ohjelma LION-lehdessä numero 

4/2023.  

 

Tervetuloa Seinäjoelle 
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 DG- ja VDG-ehdokkaat 2023-2024 
 

Piirikuvernööriehdokas 2023-2024 

 

Markku Ojala. 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 tär-

kein on Lions-toiminta. 
 
Lion olen ollut vuodesta 2012. Klubin sihteerinä 2015-2016 ja presidenttinä 2017-2018. 

Piirintasolla olen ollut piirisihteerinä kauden 2018-2019, sekä ympäristövastaavana kaudet 

2019-2020 ja 2020-2021. II varapiirikuvernööri kaudella 2021-2022. I varapiirikuvernööri 

kaudella 2022-2023. SLL I ruusukkeen ansiomerkki 2018-2019 ja piirin puheenjohtajan 

mitali 2019-2020. Piirikuvernöörin ansiotähti 2020-2021. SLL ansiotähti 2021-2022.  

 

I varapiirikuvernööriehdokas 2023-2024 

 

Juha Lahtinen. Syntynyt 20.12.1967 Kolsva, Ruotsi. Asunut myös Indonesiassa ja Lapu-

alla, vuodesta 1999 alkaen.  

 

Ammatti: Toimitusjohtaja Export Maker Oy. Hallituksen jäsen useassa yrityksessä. Kou-

lutukseltani olen insinööri ja sielultani myyntimies. MBA-lopputyö menossa Vaasan yli-

opistoon.  

 

Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi ja auttavasti indonesia, saksa. Perhe: vaimo Jaana ja 

kolme poikaa. Harrastuksia: Sukututkimus, liikuntaa eri muodoissa. Klubi LC Lapua.  

 
Lion vuodesta 2008 alkaen. Klubipresidentti 2019–20, lohkon puheenjohtaja 2015-16, alueen pu-

heenjohtaja 2016-17. Piirin koulutusjohtajana, GLT neljä vuotta 2017 – 2021. Suomen Lions-

liiton RLLI-koulutus 2019. Lions Certified Instructor Program LCIP -koulutus 2019.  SLL I-

ruusukkeen ansiomerkki 2018. Piirikuvernöörin tunnustus -mitali 2020. KV-presidentin tunnus-

tus Certificate of Appreciation 2020, liiton ansiotähti 2021. II varapiirikuvernööri kaudella 

2022-2023. 

 
II varapiirikuvernööriehdokas 2023-2024 

 
Jari Pärnänen. Syntynyt 27.6.1967 Peräseinäjoella. Koulutukseltani olen Agrologi 

AMK. Ammatiltani olen maatalousyrittäjä, mutta teen myös tilitoimistohommia. Kieli-

taito suomi ja englanti (hieman). 

 

Perheeseen kuuluu vaimo Seija ja lapset Susanne, Janina, Eemeli ja Aleksi. Harrastuk-

sena liikkuminen eri muodoissa sekä järjestötoiminta. Klubini on LC Peräseinäjoki. Lion 

vuodesta 2004 alkaen. 

 

Lions tehtäviä: Klubipresidentti 2010-2011, lohkon puheenjohtaja 2013-2014, Alueen 

puheenjohtaja 2014-2015, klubin rahastonhoitaja vuodesta 2014 ja jatkuu edelleen, piirin 

rahastonhoitaja 2015-2018, piirin GMT-koordinaattori 2019-2024. SLL I ruusukkeen 

ansiomerkki 2015, liiton ansiotähti 2018, Medal of Merit 2020, piirikuvernöörin ansio-

tähti 2021, Melvin Jones-jäsenyys 2022. 
  

F-piirin vuosikokouksen järjestämistä kaudella 2023-2024 on hakenut LC Isojoki. 



Leijonasanomat  ♦ Lejon Nytt  2022-2023 8 

 

 DG- och VDG-kandidater 2023–2024 presentation 
 

Distriktsguvernörskandidat 2023–2024 

 

Markku Ojala. född 13.4.1966 Storå. Till utbildningen El-ingenjör är företagare med några 

anställda inom El entreprenadbranschen. Språkkunskaper finska samt (litet) engelska. 

 
Till familjen hör hustrun Tea, två fullvuxna flickor samt två barnbarn. Till mina hobbyn hör 

blåsmusik, sedan barndomen, samt föreningsverksamhet av olika slag, varav Lions för mej är 

den verksamhet som prioriteras mest. 

 
Lions har jag varit sedan 2012. Klubbsekreterare 2015–2016 och president 2017–2018. På 

distriktsnivå som sekreterare 2018–2019, samt ansvarig för miljöfrågor perioderna 2019–2020 

och 2020–2021. II vicedistriktsguvernör perioden 2021–2022. I Vicedistriktguvernör perioden 

2022-2023. SLL I-rosen förtjänsttecken 2018–2019 och distriktets guvernörens medalj 2019–

2020. Distriktsguvernörens förtjänst stjärna 2020-2021. SLL förtjänst stjärna 2021-2022. 

 

I vice distriktsguvernörskandidat 2023-2024 

 

Juha Lahtinen. Född 20.12.1967 Kolsva, Sverige. Har även bott i Indonesien men bor i 

Lappo sedan 1999.  

 

Yrke: Vd på Export Maker Oy. Styrelseledamot i flera företag. Utbildad ingenjör men i 

själen försäljare.     MBA-slutarbete på gång i Vasa universitet. 

 

Språkkunskaper: Finska, engelska, svenska och hjälpligt indonesiska och tyska. Familj: 

hustrun Jaana och tre pojkar. Hobbyn: Släktforskning, motion i olika former.          

Klubb LC Lapua. 

 

Lions sedan 2008. Klubbpresident 2019–20, Zonordförande 2015–16, region-ordförande 

2016–17. Distriktets utbildningsansvarig, GLT fyra år 2017 – 2021.  

Finlands Lions-förbunds RLLI-skolning 2019. Lions Certified Instructor Program LCIP 

-utbildning 2019. SLL I-rosen förtjänst-tecken 2018. Distriktguvernörens utmärkelse-

medalj 2020. Internationella presidentens utmärkelse-Certificate of Appreciation 2020, 

förbundets utmärkelsestjärna 2021. 

 
II vice distriktsguvernörskandidat 2023-2024 

 
Jari Pärnänen. Född den 27.6.1967 i Peräseinäjoki. Jag har en kandidatexamen i 

agronomi. Jag är lantbruksföretagare till yrket, men jobbar också på en redovisningsbyrå. 

Språkkunskaper i finska och engelska (litet). 

 

Familjen består av hustrun Seija och barnen Susanne, Janina, Eemeli och Aleksi. Som 

hobby, träna i olika former och organisatoriska aktiviteter. Min klubb är LC Perä seinä-

joki. Lejon sedan 2004. 

 

Lions befattningar: Klubbpresident 2010-2011, zonordförande 2013-2014, regionordfö-

rande 2014-2015, klubbkassör sedan 2014 och fortsätter än idag, distriktskassör 2015-

2018, distrikts-GMT-koordinator 2019-2024. SLL I Rosette-märket 2015, Federation 

Merit Star 2018, Medal of Merit 2020, District Governor Merit Star 2021, Melvin Jones 

Fellowship 2022. 
 

LC Isojoki har ansökt om att få anordna årsmötet i F-distriktet säsongen 2023-2024. 
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 Turvaa lapsen elämä -konsertti 
Timo Sysilampi, Kuvat Erkki Muilu 

 

urvaa lapsen elämä -hyväntekeväisyyskonsertti 

saatiin vihdoin 12.2.2023 pidettyä Lakeuden 

Ristin kirkossa Seinäjoella kahden koronavuo-

desta johtuvan siirron jälkeen. Konserttiin oli saapunut 

lähes 600 kuulijaa kuuntelemaan Arja Korisevaa ja 

Seinäjoen kaupunginorkesteria. Muina esiintyjinä oli 

Pirjo Kotkaniemen johtama Armit-tyttökuoro ja Etelä-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lasten syöpäosaston 

vastaava lääkäri Anne Niemelä. 

 
Tilaisuuden avasi lion Ilmari Ylä-Autio. Hän toi avaus-

sanoissaan esille yleisön joukossa olevan runsaasti myös 

Etelä-Pohjanmaan syöpäyhdistyksen alaisuudessa toimi-

van perhekerho Eppulit ry:n jäseniä. Yhdistys tarjoaa tu-

kea ja toimintaa syöpälasten perheille. 

- Seurakuntien diakoniatyön lähtökohtana on lähimmäi-

sen rinnalle kulkeminen, auttaminen ja tukeminen. Sei-

näjoella toimivien lionsklubien tarkoitus konsertin jär-

jestämisessä on samansuuntainen: hyvän tekeminen ja 

auttaminen ja konsertin myötä varojen luovuttaminen 

lastensyöpien tutkimukseen. Osan konsertin tuotosta 

klubit osoittavat lasten ja nuorten hyväksi monin eri ta-

voin. 

Esimerkiksi järjestetään huostaanotettujen nuorten tai-

deleirejä, jaetaan ruokakasseja vähävaraisille lapsiper-

heille, jaetaan kulttuuristipendejä koululaisille, 

avustetaan lapsikuoroja, ollaan mukana järjestämässä 

jääjuhlia lapsille, tuetaan lasten kulttuuritapahtumia, 

eräs klubeistamme jakaa vuosittain vuoden nuori sei-

näjokelainen-palkinnon. 

Lastentautien erikois-

lääkäri Anne Niemelä 

toimii Seinäjoen kes-

kussairaalassa lasten ja 

nuorten osastolla osas-

tonylilääkärinä ja myös 

Etelä-Pohjanmaan hy-

vinvointialueella syö-

pälasten vastuulääkä-

rinä.  

- Syöpä on lapsilla har-

vinainen. Suomessa 

sairastuu noin 150 lasta 

syöpään vuosittain. 

Etelä-Pohjanmaan hy-

vinvointialueella tämä tarkoittaa keskimäärin noin 4-7 

lasta vuodessa. 

Koska lasten syövät ovat niin harvinaisia on hoito kes-

kitetty Suomessa viiteen yliopistosairaalaan: Helsin-

kiin, Turkuun, Tampereelle, Ouluun ja Kuopioon. 

Tämä tarkoittaa sitä, että perheet viettävät pitkiäkin 

T 



Leijonasanomat  ♦ Lejon Nytt  2022-2023 10 

 

aikoja poissa kotoa näiden hoitojaksojen aikana. Hy-

väntekeväisyyden kautta saadut varat lasten syöpien 

tutkimuksen rahoittamiseksi ovat äärimmäisen 

tärkeitä, jotta uusia hoitoja saadaan kehitettyä ja mah-

dollisimman monella pikku potilaalla olisi mahdolli-

suus parantua syövästä. 

 
 

Konsertissa esiintyneessä Armit-tyttökuorossa lauloi 

33 nuorta johtajanaan Pirjo Kotkaniemi ja säestäjä-

nään Hanne Orrenmaa. Tytöt esittivät ensin Jukka Ra-

sinkankaan kappaleen Pilvipeiton alla. Toisena kappa-

leena oli Maria Portaankorvan Tähtikartta-letkis ja 

kolmantena Tuomas Holopaisen säveltämän ja Jurek 

Reunamäen sanoittaman kappaleen Lohtu. Lohtu on 

Uusi Lastensairaala 2017 -keräystä varten perustetun 

Live Aid ULS2017 -musiikkiprojektin levyttämä kap-

pale. Esiintyjät saivat raikuvat aplodit taidoistaan. 

 

Arja Koriseva ja Seinäjoen kaupunginorkesteri johta-

janaan Antti Laasanen esittivät aluksi J.Kuusiston 

kappaleen Kosketa minua henki. Esityksen jälkeen 

Arja Koriseva kertoi laulaneensa täällä Lakeuden Ris-

tissä edellisen kerran joululauluja ja nyt saa esittää tut-

tuja ja rakastettuja virsiä, joista kaikki ovat varmasti 

tuttuja mutta jotka ovat saaneet uusia upeita sovituk-

sia. Seuraavana Arja Koriseva ja orkesteri esitti kap-

paleet: P.J.Hannikainen: Suojelusenkeli, O.Ahnfelt: 

Päivä vain ja hetki kerrallansa, S.Lithenius: Ilta on tul-

lut Luojan, L.Mason: Käyn kohti sinua ja W.H.Monk: 

Oi Herra luoksein jää. Näiden jälkeen Arja Koriseva 

piti pienen tauon ja Seinäjoen kaupunginorkesteri 

soitti kappaleen A.Sonninen: Koska valaissee kointäh-

tönen ilman laulajaa. 

Seuraava kappale oli K.Maasalon Tule kanssani Herra 

Jeesus, josta Arja Koriseva nosti esiin uusien sovitus-

ten tuovan virsiin uusia sävyjä. O.Merikannon kappale 

Oi muistatko vielä sen virren ja J.Sibeliuksen Soi kun-

niaksi Luojan jälkeen Arja Koriseva kehotti kuulijoita 

laulamaan myös kotona ja antakaa musiikin puhutella 

ja tuoda elämän voimaa. Hän kiitti omasta ja orkeste-

rin puolesta leijonia ja konsertin osanottajia, jotka 

mahdollistivat tämän konsertin ja lahjoituksista syöpä-

lasten hyväksi. Viimeisenä kappaleena oli kansansä-

velmä Amazing Grace, joka on vuonna 1779 julkaistu 

kristillinen hymni, jonka sanat kirjoitti vuonna 1772 eng-

lantilainen anglikaaninen pappi ja runoilija John New-

ton. Esiintyjien kukituksen jälkeen laulettiin vielä yh-

dessä virsi 492 Ystävä sä lapsien. 

 
Koskettavan ja mieleenpainuvan konsertin järjestelyistä 

vastasi Seinäjoella toimivien yhdeksän klubin yhteenliit-

tymä Seinäjoen Leijonat. Tähän tapahtumaan osallistui-

vat seuraavat klubit: LC Nurmo, LC Nurmo/Lakeus, LC 

Nurmo/Valakiat, LC Peräseinäjoki, LC Seinäjoki, LC 

Seinäjoki/Aalto, LC Seinäjoki/Botnia ja LC Seinä-

joki/Törnävä. Konsertin tuotosta luovutetaan 60% eli 13 

000 euroa Tampereen yliopistolliseen sairaalaan lasten 

syöpätautien tutkimuksen ja hoitomenetelmien kehittä-

miseksi. Loput rahasta jaetaan järjestävien klubien kes-

ken käytettäväksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemi-

seen.
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 Tavoite saavutettiin - yhteistyön voimaa. 
Annukka Laurila, F-piirin kumppanuuskoordinaattori 

 

onesti siirtynyt konsertti toteutui viimein 

helmikuisena sunnuntaina, kuten jo aiem-

massa jutussa kerrottiin. Seinäjoen seudun 

yhdeksän klubia yhdistivät voimansa ja saatoimme 

luovuttaa Lastenklinikoiden kummeille 13 000 euroa 

käytettäväksi syöpälasten hyvinvoinnin tukemiseen.  

 

Konsertin loppuraportin mukaan Seinäjoen Leijonien 

konsertin puhdas tuotto oli 20.500 €, josta tuo 13 000 

euroa luovutettiin valtakunnallisen kampanjan kas-

saan edelleen annettavaksi Tampereen yliopistollisele 

sairaalalle sen pienten syöpälasten hyvinvoinnin ja 

syövän tutkimuksen tukemiseen.  

Keräystuloksemme oli suurin koko maan lionien 

83.000 euron kokonaistuloksesta.  

 

Seinäjoen tempauksen loppuosasta eli reilusta seitse-

mästä ja puolestatuhannesta annettiin heti suoraan 

Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen alaiselle vertaistukea 

antavalle EPPULIT-yhdistykselle 800 euroa. Muu 

osuus ohjautuu klubien kautta heidän valitsemaansa 

lapsisyöpätyöhön sekä nuorten ja lasten hyvinvoinnin 

tukemiseen.  

 

Hieno tulos, jolla voidaan tehdä monin tavoin hyvää. 

Jokainen teko ja euro merkitsee. 

Lahjashekki käydään luovuttamassa TAYSille huhti-

kuun aikana. Kiitos leijonat! 

 

Huominen tehdään tänään – yhdessä palvellen. 

 

 Huumausaineet keskuudessamme 
Armas Rinne 

 
uumausaineet eivät ole mikään uusi asia maapal-

lollamme, vaan kaikkialla jo alkuperäiskansat 

ovat osanneet valmistaa päihdyttäviä aineita kas-

veista, yrteistä ja jopa eri eläinlajien myrkyistä. 

Päihdyttäviä aineita on käytetty tuhansien vuosien ajan ri-

tuaaleissa ja seremonioissa sekä shamaanit ja eri kulttuu-

rien poppamiehet jopa uskonnollisissa toimituksissa. 

 

Alkoholi on ollut Skandinavian 

alueella yleisimpiä päihdyttäviä 

aineita aina viikinkiajoista läh-

tien. 1800-luvun loppupuolella 

Suomeenkin alkoi virrata mitä 

erilaisempia lääkeaineita ja ke-

miallisia yhdisteitä, joita saatet-

tiin väärinkäyttää päihtymysti-

lan aikaansaamiseksi. Saksalai-

set toivat Suomeen jatkosodan 

aikana Pervitin -piristeen, jota 

varsinkin kaukopartiomiehille 

annettiin mukaan riittävästi teh-

tävän ajaksi. Pervitin oli voi-

makkaasti amfetamiinipohjainen 

lääkeaine, johon tuhannet sotilaamme jäivät ns. koukkuun. 

Lääkintöhallitus kielsi 1960-luvulla Pervitiinin maahan-

tuonnin ja myynnin. Samoihin aikoihin vapaaseen myyn-

tiin tuli kaksi korvaavaa lääkettä; Hota -pulveri, jossa inti-

aanipäällikön kuva pakkauksessa sekä Pika 7. Molemmat 

lääkkeet olivat oopiumpohjaisia ja niidenkin myynti lopulta 

kiellettiin. Nykyisin käytössä olevien perinteisten huumei-

den, muuntohuumeiden sekä huumautumistarkoituksessa 

väärinkäytettyjen lääkeaineiden kirjo on valtava ja se kas-

vaa koko ajan. 

 

Meidän perheemme putosi keskelle huumehelvettiä, kun 

yksi rakkaista lapsistamme paljastui kovien huumeiden 

käyttäjäksi mitä rankimmalla tavalla. Tuo päivä toi meille 

vanhemmille valtavaa ahdistusta, surua, unettomia öitä ja 

pelkoja sekä myöhemmässä vaiheessa huomattavaa talou-

dellista menetystä.  

 

Monestakin syystä halusin perehtyä huumausaineisiin ja 

huumemaailmaan sekä huumeita käyttävän narkomaanin 

yhteiskunnalle ja julkiselle terveydenhuollolle aiheuttamiin 

taloudellisiin kustannuksiin, joiden kohdalla puhutaan 

useista sadoista miljoonista euroista. Olen myös klubimme 

LC Vaasa/Meri PVT eli päihteiden vastaisen työn toimi-

kunnan jäsen. Perusteellisen perehtymisen jälkeen tunsin 

olevani valmis pitämään luentoja ja huumeinfoesitelmiä 

huumausaineista, ja kaikesta siitä, mitä narkomaanin ainei-

den käyttö aiheuttaa lähiympäristölleen ja ihmissuhteille.  

 

Viimeisimmän luentoni pidin LC Isojoelle 14.3.2023. 

Suunnitelmana on, että kaikista tulevista, myös yleisölle 

vapaa pääsy, huumeluennoista ilmoitan paikallislehden toi-

mintapalstalla, ja luennot pidän yhdistysten, yhteisöjen, 

kerhojen, sekä yritysten tilaamina. Erityisesti haluan koh-

dentaa luentoni vanhemmille, isovanhemmille, sisaruksille 

sekä muille läheisille. 

 

Mikäli koet tarpeelliseksi ottaa yhteyttä, kuuntelen ja kes-

kustelen kanssasi luottamuksella -  

puhelimitse 0401470400 ja sähköpostitse  

armas.rinne@pp1.inet.fi tai 

rankkueki@gmail.com.

M 

H 

mailto:armas.rinne@pp1.inet.fi
mailto:rankkueki@gmail.com
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 ARS-materiaalin vastaanotto 
Arto Huhtala 

 

 

DG Annukka Laurila lahjoitti F-piirille ARS-

miekan piirihallituksen kokouksessa Pramialla, 

Ilvesjoella 4.2.2023. Vastaanottajana toimi pii-

rin ARS-puheenjohtaja PDG Jarmo Hietala. 

 

ARS ritariksilyöntiprotokollaan kuuluvat lisäksi rahi, 

jonka on lahjoittanut PDG Timo Sysilampi sekä viitta, 

jonka on valmistanut PCC Esko Töylin tytär.

 

  

P 

Rahi Viitta 

Annukka Laurila. Kuva Raimo Sillanpää Annukka Laurila ja Jarmo Hietala. Kuva Raimo Sillanpää 
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 No niin - Kyrönmaan leijonat laivalla 
Jaana Kankaanpää 

 

arhaisena lauantaiaamuna 28.1.2023 linja-

auto starttasi Ylistarosta, alkumatkan kuskina 

lohkomme puheenjohtaja Mikko Takala, poi-

mien matkalla kohti Vaasan satamaa ja Uumajaa myös 

Isonkyrön, Vähänkyrön ja Laihian leijonia. Bussilas-

tillisesta leijonia puolisoineen kuului mukavaa puheen 

sorinaa jo aamutuimaan.  

 

Menomatkalle meille oli varattu kabinetti. Tutus-

tuimme toisiimme keskustellen kahvittelun ja pienen 

suolapalan lomassa lohkomme ajankohtaisista asi-

oista. Laihian Helmen naiset ihan taisivat yllättää tar-

joamalla suklaakonvehdit matkaseurueelle - huumoria 

ei siis puuttunut retkemme alustakaan. Lohkon pu-

heenjohtaja Mikko Takala hauskutti tervetulotoivo-

tuksessaan arvoituksella ”Mitkä ovatkaan Ismo Leiko-

lan selvityksen mukaan suomalaisten kaksi tärkeintä 

sanaa, ja joita olen päättänyt välttää käyttämästä, aina-

kin tänään?” Oikea vastaus kuului useammastakin 

suunnasta - no niin.  

 

Myös PDG Raimo Sillanpää liittyi matkaseuruee-

seemme aloittaen oman puheenvuoronsa niin ikään ar-

voituksella ”Mitä yhteistä on Melissalla, Janinalla, 

Eilalla ja Kukalla?” Eipä tainnut kukaan keksiä heti 

oikeaa vastausta. Yhteistähän on nimipäivä, ja kulloi-

senakin päivänä kukin Kyrönmaan lohkon klubi on 

perustettu. Tulimme Raimon puheenvuoron aikana 

vakuuttuneiksi, että meillä on piiristämme vallan oiva 

ehdokas liiton varapuheenjohtajaksi teemanaan ”Yh-

dessä kohti välittämistä”. 

 

Uumajassa oli muutama tunti vapaata tutustumista 

kaupunkiin sekä Avion-ostoskeskukseen, jossa sijait-

see myös Ikea. Kuskimme, lohkomme jäsen, Lehtosen 

Liikenteen Jussi Lehtonen hauskutti opastaen meitä 

”Niin paljon saatte sitten tuoda Ikeasta ostoksia kuin 

itse yksin jaksatte kantaa”. 

 

Matkamme oli todellakin piristysruiske monen ko-

ronavuoden jälkeen; antoisa, iloisa ja monia hauskoja 

kohtaamisia sisältävä, ja loi oivaa yhteishenkeä loh-

koomme. Kyllä monta elinvuotta taisi itse kullekin 

tulla lisää nauru pidentää ikää-sananlaskuun viitaten, 

ja vieläkin posket kipeinä nauramisesta hyville sutkau-

tuksille. Piirikuvernööri Matti Kärnän sanoin ”Loh-

komme leijonat lähtevät leppoisasti laivalle”. Kiitos 

kaikille - tapaamisiin - no niin!

  

V 
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 Nuorisovaihtoleirillä - Lions youth exchange  
Noora Ojanen, kuvat Matti Kärnä  

 

onkalan Erkki otti minuun yhteyttä aikaisem-

min kesällä pyytäen avustajaksi Lionsien 

nuorisovaihtoleirille Kuortaneen Haapanie-

men leirikeskukseen. Suostuin välittömästi, sillä pidän 

leireilystä ja olen aikaisemmin ollut rippileireillä 

töissä, ja itsekin olen aikoinani ollut vaihdossa ulko-

mailla, joten puuha oli jokseenkin tuttua. Erkki pyysi 

minua löytämään jonkun kaverin mukaan työkaverik-

seni ja onnekseni hyvä ystäväni Miro Lyly lupautui tu-

lemaan avukseni.  

 

Seinäjoelta lähtiessämme Miron kanssa kohti leirikes-

kusta, otimme yhden vaihtareista mukaan juna-ase-

malta. Se oli kivaa, koska saimme juttuseuraa matkan 

ajaksi. Leirikeskukselle saavuttuamme saimme tutus-

tua kaikkiin ihaniin uusiin tuttavuuksiin ja pääsimme 

heti viettämään yhteistä aikaa.  

 

Vaihtareille oli suunniteltu rutkasti ohjelmaa viikon 

ajaksi ja tuntui, että se viikko meni aivan liian nope-

asti. Sinne olisi voinut vaikka jäädä vielä hetkeksi hei-

dän kanssaan viettämään aikaa - niin kivaa meillä oli. 

Ensimmäisenä ohjelmassa meillä oli kirkkovenesou-

tua ja frisbeegolfia. Jälkimmäinen ei kyllä oikein pur-

rut kehenkään ja lähinnä vain sitten keskustelimme, 

mutta se ei tuntunut ketään haittaavan. 

 

Seuraavina päivinä kävimme mm. tutustumassa Ylis-

taron komiaan kirkkoon ja länsirannikolla Svedjeham-

niin, Kurikassa taidemuseoon ja matkan kruunasi lo-

puksi päiväretki Powerparkkiin.  

 

Vaihtarit tuntuivat pitävän erilaisista aktiviteeteista, 

olivat uteliaita ja kysyivätkin usein suomalaisista eri-

koisuuksista. Päivän kohokohdiksi muodostuivat yh-

teiset ruokailuhetket leirikeskuksen ruokasalissa, 

missä keittäjät olivat tehneet meille erinomaisia ruokia 

sekä iltojen saunahetket rannan valtavassa saunassa. 

Siellä rentouduimme ja keskustelimme polttavista ai-

heista. Vaikka vesi jo olikin melko kylmää, muutama 

vaihtari uskaltautui jopa järveen uimaan. Yhtenä iltana 

saimme leirikeskuksen emännän paistamia lättyjä ran-

nan lähellä olevalla nuotiopaikalla. Kaikille maistui 

useampi lätty. 

 

Väliajoilla pelasimme korteilla, potkimme ulkona pal-

loa tai pelasimme lentopalloa. Muutamana iltana leiri-

läiset saivat tehdä myös maaesityksiä yhdessä oman 

maan leiriläisten kanssa, ja leirin loppupuolella pi-

dimme sitten yhteisen hetken, jolloin kaikki leiriläiset 

saivat esittää omat esityksensä. Muutamilla oli myös 

mukana tuliaisia, joita he jakoivat leiriläisille ja meille 

ohjaajille. Harmi vain, etteivät host-perheet voineet 

tuolloin osallistua iltaan leirillä olleiden mahdollisten 

koronaepäilyjen vuoksi. Olisi heidän kannaltaan var-

masti ollut hienoa nähdä kaikki yhdessä samassa pai-

kassa ja myös upeat esityksensä. 

 

Järjestimme leirin lopulla Miron kanssa leiriläisille 

kilpailun, missä leiriläisten piti ryhmissä suorittaa teh-

täviä. Se oli hauskaa yhteistä puuhaa, mistä jokainen 

nautti. Italialaiset innostuivat viimeisenä iltana teke-

mään pastaa saunarakennuksen pikkuruisessa keitti-

össä. Pastasta tuli aivan loistavaa ja sitä olisi voinut 

syödä vaikka kuinka paljon.  

 

Lopulta tuli hetki, jolloin jouduimme hyvästelemään 

leiriläiset ja leirikeskuksen. Kaikilla tuntui olleen 

hauskaa ja jokainen varmasti sai hyviä muistoja ja 

ehkä myös elinikäisiä ystäviä leiriltä. Itsellenikin tuli 

haikea olo lähtiessä, sillä leirillä oli ollut ihan omassa 

maailmassa, vaikka rankkaakin oli tavallaan ollut. Lei-

riltä jäi hyvät muistot ja taas kerran kokemusta rik-

kaampana palasin omaan kotiin.

  

H 
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Matkalla Raippaluotoon tutustuttiin 

Ylistaron komiaan kirkkoon 

 

Vesa Heinonen oppaana 

Raippaluodossa 

Suomalaista ruokaperinnettä 

Nuoret ja ohjaajat 

Nuorisovaihtoleiriläisten matka maa-
ilmanperintöauleelle 
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 Nuorisovaihtomatkaliput jälleen saatavilla 
Harri Peltonen 

uorisovaihto on Suomen Leijonien yksi pitkä-

aikaisimmista aktiviteeteista. Ensimmäiset 

nuoret lähtivät vaihtoon vuonna 1962 eli 60 

vuotta sitten. Ensimmäisestä vaihdosta tähän päivään 

monta asiaa on muuttunut. Kun ensimmäisenä vuonna 

Suomesta lähdettiin vain Amerikkaan, nykyään Suo-

mella on sopimus yli 50 kohteen kanssa, ja lähtijä-

määrä on vakiintunut hieman yli 100 lähtevän nuoren 

tietämille. Määrä hieman vaihtelee Suomen Lions Eu-

ropa Forumissa neuvoteltujen vaihtosopimusten ja 

kiinnostuneiden lähtijöiden mukaan. Solmitut sopi-

mukset ovat kaksisuuntaisia eli samalla on sovittu 

kuinka monta Nuorisovaihto nuorta Suomi ottaa vas-

taan. Tulevien ja lähtevien määrät ovat siis lähellä toi-

siaan. Voimmekin odottaa jälleen vilkasta Nuoriso-

vaihtokesää 2023 muutaman koronan kurittaman vuo-

den jälkeen.  

 

Nuorisovaihtohan on aktiviteetti, johon jokainen klubi 

voi osallistua. Osallistumispäätöksellä on kauaskan-

toiset vaikutukset. Klubin valitsema nuori tai nuoret 

edustavat maailmalla Suomen leijonia ollen samalla 

lähettävän klubin lähettiläitä - viestillä tässäkin ky-

lässä tai kaupungissa toimii aktiivinen Leijona-klubi. 

 

Nuorisovaihtoon valitulle nuorelle kokemus on iki-

muistoinen. Monelle matka saattaa olla ensimmäinen 

ilman läheisiä henkilöitä matkassa mukana. Tämä tuo 

oman jännityksen lähtemiseen ja koko matkaan. No-

peasti jännitys helpottaa ja samalla itsetunto kasvaa 

huomatessa pärjäävänsä matkalla itsenäisesti. Kuvain-

nollisesti voi sanoa ”Matkan ajan nuori on kuitenkin 

Lions järjestön valvovan sateenvarjon alla”. Mitä 

ikinä tapahtuukaan, paikalliset leijonat ovat aina val-

miina auttamaan, ja huolien tai matkalla sattuvien 

pomppujen kanssa ei tarvitse jäädä yksin. 

 

Maailmalle lähtenyt nuori tutustuu paikalliseen elä-

mään asumalla isäntäperheessä ja nuori on yksi per-

heenjäsen muiden joukossa.  Näin kohdemaan kulttuu-

riin pystyy tutustumaan aivan eri tavalla kuin paketti-

matkoilla. Vaihdon osana voi olla myös leiri, jossa 

nuoret tapaavat ympäri maailmaa tulleita nuoria. Lei-

reillä tutustutaan muihin vaihtareihin sekä heidän kult-

tuureihin. Joka tapauksessa vaihdossa solmitaan ystä-

vyyssuhteita, joista voi tulla elinikäisiä. Ystävyyssuh-

teita solmitaan myös leijoniin niin Suomessa kuin 

maailmalla. Monelle nuorelle sekä hänen läheisilleen 

nuorisovaihto onkin ensikosketus leijoniin ja meidän 

toimintaamme. Mahdollisesti myös leijonahenki herää 

nyt tai tulevaisuudessa. 

 

Nuorisovaihtoon hakevan nuoren tulee olla 17-21-

vuotias. Nuoren tulee osata kommunikoida englan-

niksi, mikä onnistuu mainiosti kouluenglannilla. Tä-

män lisäksi tarvitaan vain avointa mieltä ja rohkeutta 

lähteä mukaan.  

 

Nuorisovaihto on aktiviteetti, jossa jokainen osallis-

tuva klubi itse valitsee lähtevän nuoren tai lähtevät 

nuoret. Jokainen nuorisovaihtoon lähtijä maksaa klu-

bille 60 euroa. Tällä summalla hänelle hankitaan reppu 

ja T-paita käytettäväksi matkalla sekä viirejä ja pins-

sejä jaettavaksi. Maksu tulee olla maksettu liitolle hy-

vissä ajoin ennen matkaa. Se haluaako klubi muuten 

tukea lähtijän matkakustannuksia, on vapaassa harkin-

nassa ja klubeilla onkin erilaisia käytäntöjä tukemi-

sessa. Nuorisovaihtoon hyväksytyt saavat tietää mat-

kakohteensa ja isäntäperheensä keväällä. Aika usein 

isäntäperheen tietojen saaminen venyy lähelle kesää, 

mutta siitä ei pidä huolestua - kyllä ne sieltä tulee en-

nen matkaa. 

 

Kun olemme onnistuneesti saaneet omat nuoremme 

maailmalle, Suomeen vastaavasti matkustaa maail-

malta innokkaita nuoria nuorisovaihtoon. Heillä on sa-

mat intressit kuin meiltä vaihtoon lähteneillä - tutustua 

erilaisiin kulttuureihin ja uusiin henkilöihin. Joka kesä 

Suomessa järjestetään kolmesta neljään nuorisovaih-

toleiriä. Jokaiselle piirille leirin järjestämisvastuu tu-

lee kolme vuoden välein. Leireille nimetään oma jär-

jestävä organisaatio, mikä on vastaa leirin järjestämi-

sestä sekä isäntäperheiden etsimisestä. Klubin lähettä-

essä nuoren maailmalle, heidän vastavuoroisesti odo-

tetaan etsivän isäntäperheen tänne tulevalle nuorelle 

viimeistään oman piirin leirivastuukesänä. Isäntäper-

heen ei tarvitse kuulua leijonajärjestöön, eikä per-

heessä tarvitse olla lapsia tai perheen lapsien tarvitse 

asua kotona. Isäntäperheessä ei tarvitse osata englantia 

täydellisesti, riittää kunhan osaa jokusen englannin-

kielisen sanan. Isäntäperheeltä vaaditaan vain majoi-

tus ja ruoka nuorelle sekä kiinnostusta nuorta ja hänen 

edustamaa kulttuuria kohtaan, ja voisikin sanoa, että 

tahtoa tutustua eri kulttuuriin omalla sohvalla istuen.

  

N 
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 Tutustumisfiilistellen – Together we can 
Jaana Kankaanpää 

 

 
Together we can on kansainvälisen johtajan Brian Sheehanin teema - ja yhdessä me leijonat pystymme! 

 

iirihallituksen ja toimikuntien jäseniä avec ko-

koontui kauden alussa piirikuvernööri Matti 

Kärnän ja Seija-puolison kutsumana kesäisenä 

perjantai-iltapäivänä 27.7. perinteiseen epäviralliseen 

ja rentoon piirihallituksen tutustumistilaisuuteen Itä-

mäen talolle Seinäjoelle. Piirikuvernöörin sanoin ”Pa-

riin viime vuoteen ei tällaista tilaisuutta ole voitu pan-

demian vuoksi pitää, joten oli varsin upeaa, että tällai-

seen tuli jälleen mahdollisuus.” Osa meistä tunsi jo 

toisensa muuten leijona-ajoiltaan tai aikaisempien 

vuosien piirin tehtävien kautta, mutta taisi myös jou-

kossa olla joillekin tuntemattomampiakin nimiä ja 

kasvoja.  

 

Nautimme emännän tuomista pöydän antimista, pie-

nestä suolaisesta salaatin kera sekä makeasta kahvi- tai 

teekupposen kanssa, pienen esittäytymiskierroksen ai-

kana. Myös nuorisovaihdossa edellisen kauden piiri-

kuvernööri Tapio Seppä-Lassilan perheen luona ma-

joittuneet nuoret kertoivat omat tervehdyksensä ja 

kuulumisensa. 

 

Piirikuvernööri kertoi elävästi kuvaillen mielenkiin-

toisesta ja paikoin vaiherikkaastakin matkasta Mont-

realin kansainväliseen vuosikokoukseen. Jokaisella 

osallistujamaalla oli Montrealissa oma kannustushuu-

tonsa tai -laulunsa, suomalaisilla ”We are blue – We 

are white – We are dynamite – Because togerher we 

can (Olemme sinistä – Olemme valkoista – Olemme 

dynamiittia – Koska yhdessä me pystymme).  

  

P 
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 F-piirin alue 1 lohko 3 leijonakisa 
Kari Hemminki 

 

-piirin alue 1 lohko 3 eli Kyrönmaan klubien, 

Isokyrö, Laihia/Helmi, Vähäkyrö ja Ylistaro, 

kesken pidettiin toukokuussa leikkimielinen 

leijonakisa. Jo perinteeksi muodostuneen kilpailun 

järjestelyvastuussa tänä keväänä oli Vähäkyrö.  

 

Kisa aloitettiin kahvilla käyden samalla läpi kilpailun 

säännöt. Tämän vuotinen kilpailu koostui kymme-

nestä tehtävärastista; ilmakivääriammunta, darts, fris-

beegolf, lautaan poraaminen, etäisyyden arviointi, sa-

nojen muistaminen, ajan arviointi, klapitorni, havain-

nointi/kysymykset ja kilon painoisen puun 

sahaaminen. Vaikka kyseessä oli leikkimielinen kil-

pailu - voittoa tavoiteltiin kuitenkin tosissaan.  

 

Kun kaikki rastit oli kierretty, siirryttiin grillauspai-

kalle odottelemaan tuloksia. Kilpailu oli tasaväkinen 

ja voitto jäi pisteen erolla Vähänkyrön klubille. Var-

sinaisia palkintoja ei jaettu, mutta kiertopalkinto lähti 

voittajaklubin matkaan.  

 

Ilta jatkui syömisen ja saunomisen merkeissä. Parasta 

yhteisissä aktiviteeteissa on kuitenkin yhdessäolo, 

kuulumisien vaihtaminen ja toisiimme tutustuminen.

  

F 

Kiertopalkinto meni tällä kerralla täpärästi Vähänkyrön klubille 
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 PNAT-kokous Alahärmän skeittiparkissa 
Hanna Holtinkoski 

lue 3, lohko 2 eli klubit LC Alahärmä, LC Kauhava, LC Kauhava/Ilmatar, LC Kortesjärvi, LC Lapua, LC 

Lapua/Alajoki, LC Lapua/Fröökynät, LC Lapua/Simpsiö ja LC Ylihärmä pitivät lohkon kokouksen Ala-

härmän skeittiparkissa 29.9.2022. 

 

Lohkon kokousta kutsutaan myös nimellä piirikuver-

nöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokous, eli 

PNAT. 

Klubien johtajilla on mahdollisuus keskustella PNAT-

kokouksissa muiden vastuullisten kanssa, vaihtaa ide-

oita ja kertoa haasteista. Kokouksissa keskitytään 

yleensä palveluprojektien toteuttamiseen, klubin hal-

lintoon, jäsenkasvuun ja johtajakoulutukseen. Tärkein 

tavoite on tarjota klubivirkailijoille keskustelumah-

dollisuus, mutta kokoukset antavat lohkon puheenjoh-

tajille myös tilaisuuden kerätä ideoita, jotka voidaan 

välittää piirikuvernööritiimille. 

 

  

A 

Alueiden ja lohkojen puheenjohtajat 

Alue 3 lohko 2 PNAT-kokous Alahärmän skeittiparkissa 29.9.2022. Kuva Timo Kivinen 
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 Piirikuvernöörin matkaterveiset Montrealista! 
Matti Kärnä 

 

aavuimme Montrealiin pitkän lennon jälkeen, 

välilasku oli Amsterdamissa. Lennolla oli Suo-

men piirikuvernöörielektiryhmän lisäksi muita-

kin leijonia pohjoismaista ja keskisestä Euroopasta. 

Tiukkojen rajatarkastustenjälkeen meitä oli lentoken-

tällä vastassa paikallisia leijonia, jotka ystävällisesti 

avustivat hotellikuljetuksissa. 

Kuljetuksen järjestäjällä oli aluksi hiukan vaikeuksia 

saada bussit paikalle, mutta tunnin odotuksen jälkeen 

niitä alkoi viimein saapua. Kahden piirikuvernöö-

rielektin laukut jämähtivät Amsterdamiin, ja ne tuli-

vat pari päivää myöhässä. Pientä varustelainailua piti 

harrastaa, että selvittiin.  

 

Palais de Gongress on suuri messukeskus, jossa vuo-

sikokouksen seminaarit, koulutukset, ruokailut ja mo-

net tapahtumat pidettiin. Opastajia oli melkein joka 

liukuportaan alussa ja käytävän risteyksessä ja ihan 

tarpeeseen olivatkin 7-kerroksisessa valtavassa ra-

kennuksessa, jossa voi helposti eksyä. 

 

23000 katsojaa vetävän Bell Centre jäähallissa oli 

päivien avajaisseremoniat ja myös päätöspäivän  

 

 

 

 

 

juhla. Kaikkien osallistujamaiden liput saapuivat, ja 

hyvin koskettava hetki oli Ukrainan lipun saapumi-

nen lavalle. 

 

Maailmanlaajuisen rauhanjulistekilpailun voitto meni 

tänä vuonna Sloveniaan 13-vuotiaalle Anja 

Roženille. Kilpailun ison merkityksen nyt todella 

ymmärsi nähdessämme Anjan tunteikkaan esiintymi-

sen lavalla. 

 

Ensimmäisestä päivästä lähtien ohjelmaa riitti aa-

musta iltaan. Olimme piirikuvernööriseminaareissa 

aina ryhmänä, kuten monilla muillakin edustajilla oli 

tapana. suomipaidat päällämme. Seminaareissa ryh-

mäytyminen onnistui erinomaisesti oman ja viereisen 

huoneen piirikuvernöörielektiryhmän kanssa yhdessä 

ryhmätöitä tehden ja asioita jakaen. 

Liiton puheenjohtaja Sanna Mustonen ja puolisonsa 

Mika olivat mukanamme seminaareissa. Sydämelli-

nen, mutta myös vaativa Sanna piti meille koulutuk-

sia seminaarien välissä

 

 

 

S 
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PIIRIN KLUBIT 
 Jääjuhlan vietto ystävänpäivänä 
Timo Sysilampi 

 

 

C Seinäjoki/Törnävä järjesti yhdessä Seinäjoen 

Taitoluistelijoiden ja Seinäjoen kaupungin lii-

kuntatoimen kanssa perinteisen Jääjuhlan ystä-

vänpäivänä 14. helmikuuta. Alkuperäinen ajankohta 

olisi ollut loppiaisena 6. tammikuuta mutta silloin pak-

kanen uhkasi järjestelyjä ja tilaisuus jouduttiin silloin pe-

rumaan. Perineestä voidaan hyvällä syyllä puhua kun en-

simmäisestä Jääjuhlasta on kulunut pian 60 vuotta. En-

simmäisen kerran sitä vietettiin klubin voimin Tapanin-

päivänä 1965 nykyisen Kotijoukkue-Areenan eli pesä-

pallokentän paikalla.  

 

Vuotuinen tapahtuma on jäänyt väliin vain muutaman 

kerran, kun ei ole ollut jäätä tai on ollut liian kova 

pakkanen. Myös korona sotki tapahtuman järjestelyjä 

kahtena viime vuonna. Viimeiset reilut 20 vuotta tapah-

tuma on järjestetty yhdessä Seinäjoen Taitoluistelijat 

ry:n kanssa tekojäällä. Ensimmäisen kerran 8.11.1998. 

Juhlaan on aikaisemmin kuulunut rusettiluistelu eli po-

jille on jaettu siniset ja tytöille punaiset numeroidut laput 

ja kun on löytänyt saman numeron, niin on saanut pal-

kinnoksi karamellin. Toki karamellejä jaetaan edelleen 

vaikkei paria täydy enää etsiä. Alkuaikojen rusettiluis-

telu on vaihtunut monipuoliseksi perheiden liikuntata-

pahtumaksi. Taitoluistelijat ovat esittäneet taidokkaita 

luisteluesityksiä, on ajeltu poneilla, hevoskyydillä ja jos-

kus moottorikelkan kyydillä. Temppuradat ja luistelijoi-

den nopeudenmittaus ovat olleet vakio-ohjelmia. Terva-

padat ovat vuosien saatossa vaihtuneet jätkänkyntti-

löiksi. Niistä ja ilotulitteista on sittemmin luovuttu. Sen 

sijaan grillatuista makkaroista ei, eikä luovuta.

  

L 
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 Neulomisiloa ja vohveleita 
Jaana Kankaanpää, Päivi Vauto 

  

äsillä tekemisen taidolle on tullut uusi herää-

minen ja monet, jotka eivät ole tehneet kuin 

viimeksi kouluaikoina langoilla ja puikoilla 

jotain, ovat nyt innostuneet. Monia puraisikin korona-

aikaan neuloosi, mutta sitten saattoi tulla tenkkapoo 

ohjeen kanssa.  

 

Eipä hätää, LC Laihia/Helmi naiset järjestivät yhdessä 

laihialaisen lanka- ja kangasliikkeen AhkeraLiisan 

Merjan kanssa neule- ja vohvelikahvilaillan keskiviik-

kona 29.3. Laihialla kukkakauppa Tasamaan juhlati-

lassa.  

 

Jos ohje tuotti vaikeuksia, kantapää ei ottanut onnistu-

akseen tai muu kutomisessa hiersi, illan aikana sai 

neuvoja ja ohjeita ihan kädestä pitäen Merjalta, jonka 

apulaisina hääri myös leijonanaisia. Merja toi muka-

naan tutustuttavaksi myös lankoja, puikkoja ja malli-

kirjoja. Illan aikana saatiin tutustua myös uuteen mah-

dolliseen hittiin, banaanisukkaan. 

 

Neuleiltaan sai tulla ihan kuka vain, ilman ennakkotai-

toja tai jo vaikeitakin neuleita tekevät. Eivät langat ja 

puikot olleet ainut syy, miksi kannatti tulla neuleiltaan 

- neule- ja vohvelikahvilaan sai tulla ihan muuten vain 

istumaan iltaa ja saamaan uusia tuttavuuksia sekä 

maistamaan herkullisia vohveleitamme. 

 

Illan vohvelikahvilamyynnin tuoton lahjoitamme lai-

hialaisvanhusten hyväksi. 

  

K 
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 Nuorten mielenhyvinvointi teemana Kauhajoella 
Vesa Nyrhinen 

 

uorten hätä ja mielenhyvinvointi ovat viime 

vuosien aikana nousseet monissa keskuste-

luissa keskiöön. Covid 19 -pandemia, Ukrai-

nan tilanteen aiheuttama kansainvälinen epävarmuus, 

energiakriisi ja taloudellinen epävarmuus eivät aina-

kaan ole vähentäneet tästä aihealueesta käytävää kes-

kustelua. 

 

Nuorten hädän huomaaminen ja avun tarpeen tunnis-

taminen sekä käytettävissä olevien palveluiden tiedos-

taminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tämän vuoksi Li-

ons Club Kauhajoki ry järjesti 3.10.2022 nuorten mie-

lenterveyshaasteita koskevan yleisötilaisuuden Kau-

hajoen kaupungintalon valtuustosalissa. 

 

Tilaisuudessa mm. nuorten mielenterveyshaasteiden 

tunnistamisesta sekä käytettävissä olevista auttamis-

palveluista alustivat terveyspalvelujohtaja Kirsti 

Kähärä, hoitotyönjohtaja Tarja Toivonen ja hyvin-

vointiohjaaja Laura Hasunen sekä kansanedustaja 

Paula Risikko. Lopuksi asiasta oli paneelikeskustelu, 

jossa yleisö sai kysyä aihealueesta.  Paneelikeskuste-

lun juonsivat erityisnuorisotyöntekijä Katja Luukas-

lammi ja etsivä nuorisotyöntekijä Henna Kallio. Tilai-

suuden päätössanat lausui piirikuvernööri Matti 

Kärnä. 

 

Tilaisuus oli suunnattu nuorten vanhemmille sekä hei-

dän kanssaan eri tehtävissä työskenteleville ja toimi-

ville. Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkeä, jotka ak-

tiivisesti ottivat osaa paneelikeskusteluun. Maksutto-

man tilaisuuden kahvitarjoilusta vastasi ja kustansi 

Kauhajoen mielenterveysseura, minkä lisäksi tilaisuu-

den järjestämisessä oli apuna Finfami E-P, joille Lions 

Club Kauhajoki haluaa lausua lämpimät kiitokset! 

 

N 

Tilaisuuden paneelikeskusteluun asiantuntijoina osallistuivat hyvinvointiohjaaja Laura Hasunen, toiminnanjohtaja Julia Hakamaa Fin-

fami E-P:stä, kansanedustaja Paula Risikko, puheenjohtaja Tuula Välikorpi Kauhajoen mielen-terveysseura ry:stä sekä terveyspalvelu-

johtaja Kirsti Kähärä. 

Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkeä. 
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 Junasukkia vauvoille 
Jaana Kankaanpää och Ann-Louise Ole 

 

ahjoitimme jälleen jo perinteiset kutomamme junasukat Tervetuloa uusi laihialainen! -onnittelukortin kera 

laihialaisvauvoille. Vuonna 2022 pienten varpaiden lämmittäjät ja hyvin vilkkaissakin jaloissa pysyvät ju-

nasukat sai lastenneuvolan kautta 31 tyttöä ja 28 poikaa.  

 

 

 Tåg sockor till nya babyn 
 

i donerade åter enligt tradition våra stickade tåg sockor till sammans med gratulationskort Välkommen nya 

babyn till Laihela. Barnrådgivningen fick året 2022 tågsockor som hålls bra på de livliga små fötterna som 

gick till 31 st flickor och 28 st gossar. 

 

 Omatoiminen leijona 
Martti Koivumäki  

artti Koivumäki LC Ilmajoki/Ilkka luovutti joulun alla 2022 LC 

Sastamala/Vammalalle 527. postimerkkitaulun, jonka otti vastaan 

klubisihteeri Keijo Laine. 

 

 

 

  

L 

V 

M 
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 Kiitollisin mielin sankarihaudalla 
Ulla Antila-Bamichas 

 

 
 

 

 

len valtavan kiitollinen isovanhempieni suku-

polvelle, että he pelastivat tämän maan. Uh-

raukset olivat kovat, Kurikastakin näin moni 

nuori mies jäi rintamalle, totesi Lions Club Kurikka 

Jennyjen presidentti Kirsi Ylisaari puhuessaan klu-

binsa perinteisessä muistohetkessä sankarihaudalla 

loppiaisaattona.  

Naisklubi on 25-vuotisen toimintansa alkuvuosista 

lähtien vienyt loppiaisaattona kukat ja kynttilät sanka-

rihaudoille isänmaallisissa ja joulunajan tunnelmissa. 

Kynttilät sytytettiin myös klubin perustaja-presidentin 

Raita Heinosen (ent. Seikkala) sekä kaksi vuotta sitten 

pois nukkuneen 

jäsenen Anna-Liisa Leinosen muistoksi. Ylisaari piti 

hiljentymistä haudoilla nyt merkityksellisempänä kuin 

koskaan ennen. - Venäjän raaka hyökkäys Ukrainaan 

herätti Suomen kansassa raskaat muistot.  

 

Mielessäni ovat olleet Finlandia-hymnin sanat: ”Oi 

nouse, Suomi, näytit maailmalle/ sä karkoitit orjuu-

den/ ja ettet taipunut sä sorron alle./ On aamus alkanut, 

synnyinmaa.” Tätä samaa toivon sydämestäni 

Ukrainalle. 

Kirsi Ylisaari kertoi isoisästään, joka kaatui rintamalla 

jatkosodan alkuvaiheessa heinäkuussa 1941. Hänet 

haudattiin ensin Kiteen hautausmaalle, mutta hänen 

leposijansa on nyt Ilmajoen sankarihautausmaalla. 

Mumma jäi yksin kahden alle kouluikäisen kanssa ja 

kolmas lapsi syntyi syyskuussa. 

Rakennusmestari-isoisä toimi tykistössä laskijana ko-

vimman rytinän ja tulituksen keskellä. Hän 

kirjoitti ahkerasti kotiväelleen kirjeitä, joiden ansiosta 

lapsenlapsetkin ovat voineet saada tietoa 

rintamaoloista sensuurin sallimissa rajoissa.

O 

Tänä vuonna hiljentyminen sankarihaudalla tuntui erityisen tärke-

ältä 
Jennyt ja kynttilät matkalla sankarihaudalle. Muistohetken ohjel-

maan kuuluvat perinteisesti klubin presidentin puhe  

sekä yhteislaulut 
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 Lahjakortteja laihialaisnuorille 
Jaana Kankaanpää 

 

C Laihia/Helmi lahjoitti pullopanttikuitti-ke-

räyksellä Laihialaisnuorten mielenterveyttä tu-

kemaan-keräysteeman mukaisesti saaduilla va-

roilla lähimmäisen avun kautta lahjakortteja apua tar-

vitseville nuorille.  

 

Joulun mentyä ja vuoden vaihduttua takaisin arjeksi, 

tuoterajoitetulla lahjakortilla nuori voi ostaa itselleen 

esimerkiksi tarvitsemiaan hygieniatuotteita tai vaik-

kapa kaveriporukan leffaillanviettoon nyyttikestit pe-

riaatteella sipsipussin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LC Seinäjoki/Aalto uusi jäsen 
Arja Kanto 

 

C Seinäjoki/Aalto liittyi 10.1.2023 siirtojäsenenä LC 

Kauhajoki/Katrilleista lion Leena Piikkilä.  

 

Klubi-illassa Leena antoi lupauksen toimia aktiivisena leijo-

nana myös Aalto-klubissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Leena Piikkilä ja Arja Kanto 

 

 

  

L 
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 Ruokakassit vähävaraisille lapsiperheille  
Arja Kanto 

 

C Seinäjoki/Aalto lahjoitti seitsemälle vähäva-

raiselle lapsiperheelle, jokaiselle kolme kassil-

lista, jouluruokaa. Ruokakassit maksettiin jou-

lumyyjäistuotolla ja E-P:n Sovittelijat yhdistyksen 

400 euron kohdennetulla lahjoituksella. 

 

Klubimme lion Mari Pölkki miehensä Tommin kanssa 

suunnittelivat ruokakassien sisällön. Minimani Seinä-

joki palveli meitä pakkaamalla kaikki ruuat valmiiksi 

kasseihin. Joulutonttuna, kassien perille viejänä, toimi 

jo usean vuoden yhteistyökumppanimme toiminut Ice-

hearts Seinäjoki nuorisotyöntekijä Mikko Vainionpää.  

 

Ruokakassit vietyään Mikko lähetti viestin, jossa ker-

toi, että perheet olivat ottaneet ruokakassit vastaan  hy-

myillen ja ilosta itkien.  Joulutonttutehtävä oli Mikon 

mukaan erittäin mieluinen ja palkitseva joulumielen 

tuoja, ja Mikko sai paljon hyvän joulun toivotuksia 

sekä lämpimiä halauksia. Klubimme sai perheiltä kii-

tosterveiset ja hyvän joulun toivotukset. 

 

 

 Perinteiset lions-hiihdot Kauhajoella 
Harri Niemenmaa 

 

erinteiset Lions-hiihdot hiihdettiin 25.1.2023 

Sotkan hiihtostadionilla Kauhajolla. Hiihtäjien 

määrä oli 44.  Hiihtotapa oli perinteinen.  

 

Kisa järjestettiin yhteystyössä Lions Club Kauha-

joki/Aron ja Kauhajoen Karhun hiihtojaoston kanssa.  

 

Ensimmäiset Lions-hiihdot järjestettiin 1970-luvun 

puolessa välissä. Sen jälkeen on kisoja ollut säännölli-

sesti. Nämä olivat 48. kilpailut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presidentti Ossi Viitala jakamassa palkintoja. Kuva Veikko Ra-

jamäki 

 

 

  

L 

P 

Mikko Vainionpää lähdössä jakamaan ruokakasseja. Kuva Arja 

Kanto 
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 Joululahjaksi pizzalahjakortteja 
Jaana Kankaanpää 

 

C Laihia/Helmi lahjoitti jouluna lähimmäisen 

avun kautta vähävaraisten, pienituloisten, 

apua tarvitsevien ja heikossa asemassa olevien 

laihialaisperheiden nuorille lahjakortteja.  

 

Ajatuksenamme oli, että lahjoituksemme avulla 

jaamme konkreettista apua paikallisille nuorille, jotta 

heilläkin olisi vapaa-ajanelämyksiä muiden ikäistensä 

kanssa, ja jotta nuori ei kokisi ulkopuolisuutta, koska 

ei voi tehdä samoja asioita kuin muut.

 

 

 

 

 

 Kyrönmaan leijonat kilpasilla 
Jari Viertola 

 

 

yrönmaan alueen klubeilla oli lauantaina 

18.3. perinteinen leikkimielinen ammunta-

kisa. Kokoonpanosta puuttuivat tällä kertaa 

työvuoroissaan tai matkoilla olleet  

 

Laihia Helmen naiset, joten kisaluokat olivat klopit 

alle 60 ja pojat yli 60. Lisäksi kisailtiin myös joukkue-

kisa, jossa voittaisasti ampui joukkue Isokyrö 1.

  

L 
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 Maalaismarkkinat Seinäjoen torikeskuksessa 
Arja Kanto 

 

C Seinäjoki/Aalto osallistui kahden vuoden 

tauon jälkeen perinteisille Jouluisille Maalais-

markkinoille Seinäjoen Torikeskuksessa 3.-

4.12.2022. 

 

Klubin leijonat valmistivat myyntiin perinteistä joulu-

sinappia ja paljon muitakin jouluherkkuja. Myyjäiset 

onnistuivat hienosti. Tuotto oli tavoitteen mukainen, 

ja iloksemme pöytämme ääressä vieraili moni edellis-

vuosilta tuttu vanha asiakas. 

Varoja kerättiin seinäjokelaisten vähävaraisten lapsi-

perheiden jouluruokakasseihin, joiden saajat tulevat 

IceHearts Seinäjoki -kontaktiperheistä. 

 

Ruokakassien hankintaan olemme saaneet myös koh-

dennetun avustuksen Seinäjoen Sovittelijat-yhdistyk-

seltä. 

  

L 
Myyntipöydän ääressä Marika Haapanen, Riitta Iso-Koivisto ja Sirpa Nurmela. Sinappia valmistamassa Liisa Aarni ja Sinikka Pakeman 
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 LC Seinäjoki/Aalto - tervetuloa uusi lion 
Arja Kanto 

aisten lionsklubien uranuurta-

jana on pidettävä LC Seinä-

joki/Aaltoa, sillä se jatkoi ai-

noana lioness-klubina 1980 aloitettua 

palvelutoimintaperinnettä.  

 

Päänavaus naisklubien perustamiselle 

tapahtui Suomessa 1988, jolloin LC Sei-

näjoki/Aalto ja LC Helsinki/Viapori 

aloittivat toimintansa. Klubissa valmis-

tettiin Hyvän Tahdon sinappia, jonka 

tuotto kohdennettiin lasten ja naisten 

hyväksi, mm. Seinäjoen Keskussairaa-

lan naistentautien ja lastentautien osas-

toille.  

 

Alkuaikoina hoitoalan opiskelijoille 

luovutettiin stipendejä ja intialaista 

kummityttöä tuettiin opiskeluissa.  

 

Tällä hetkellä vireä, aktiivinen, empaat-

tinen ja Lions-näkyvyydestä huolehtiva 

klubi on hyvissä käsissä. Siitä ovat hy-

vänä osoituksena uudet jäsenet, jotka 

ovat tuoneet mukanaan uutta näkökul-

maa ja uudenlaista osaamista.  

  

 LC Seinäjoki Aalto klubissa antoi leijo-

nalupauksensa 8.11.2022 Sinikka Pa-

keman. Toivotimme Sinikan lämpi-

mästi tervetulleeksi Aalto klubiin. Sini-

kan kummina toimii lion Arja Kanto. 

 

Naisklubien määrä Suomessa on kasva-

nut jatkuvasti 1990-luvun alusta saakka, 

ollen nyt 145.  

 

  

N 

Arja Kanto ja Sinikka Pakeman 
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 Kauhajoen Ruoka-Messujen näyttelyä  
Harri Niemenmaa, Simo Koski-Lammi, kuva Seija Heinola 

 

uonna 2019 LC Kauhajoki ja Kauhajoki-Aro 

aloittivat yhdessä uuden aktiviteetin, Kauha-

joen Ruoka-Messujen rakentamisen. Tänä 

syksynä näyttelyn rakentaminen alkoi 16.8.2022. Ra-

kennus- ja purkutunteja kertyi yhteensä 419,5 ja nämä 

tuottivat 3356 euroa. Molempien klubien leijonat oli-

vat aktiivisesti ja kiitoksin mukana.  

Ruokamessujen 30-vuotistapahtumaan 2.-4.9.2022 

osallistui noin 16000 messukävijää ja 130 

näytteilleasettajaa. Vuosittain Hämes-Havusen idylli-

sessä pohjalaismiljöössä järjestettävillä messuilla pää-

see maistelemaan makujen laajaa kirjoa, keräämään it-

selle uusia vinkkejä omaan kokkaukseen ja ihastele-

maan taitajien kädenjälkiä. Messuille saapuvien näyt-

teilleasettajan joukko tarjoaa messukävijöille elämyk-

siä uutuustuotteiden, vanhojen tuttujen makujen sekä 

silmää ja sielua hivelevien upeiden käsitöiden ja tai-

teen parissa.  

  

V 

Purkupäivän tunnelmissa Simo Koski-Lammi, Antero Nummijoki, Simo Saarimäki, Timo Kulmala ja Markku Vanhanen, Tapani Ojala, 

Vesa Malkamäki ja Pertti Juntunen 
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 Hirvisoppaa Vaasan torilla 
Armas Rinne, kuvat Matti Kärnä 

 

 

C Vaasa /Merellä on hyvin pitkään ollut aktivi-

teetti myydä Vaasan torilla armeijan vanhassa 

soppatykissä valmistamaamme hirvikeittoa. 

Nyt tuo perinteikäs tapahtuma järjestettiin kohtaisen 

suosiollisessa säässä 3.11.2022, ja meillä oli kunnia 

saada piirikuvernööri Matti Kärnä klubivierailulle. 

Sopan ostajia oli niin kauan kuin soppaa riitti, jonoksi 

asti. Talkoovoimin aina pystytämme myyntiteltan ja -

pöydät, ja se sujuu aina yhtä nopsasti, kun asialla ovat 

kokeneet talkoolaiset. Sopan jakamisen ja kauhomisen 

hoitavat klubilaiset, ja varsinaisen sopan keittämisen 

hyvin pitkään keittämiseen erikoistuneet muutamat 

klubilaiset ladyineen. 

Hirvisopan keittämiseen on ryhdyttävä jo aamuyöstä, 

jotta keitto kypsyy hyvissä ajoin ennen myynnin alka-

mista. Monenlaista on järjestelemistä hyvissä ajoin en-

nen kuin myynti voi alkaa - kaikkien keittämiseen tar-

vittavien ainesten tilaaminen ja hankkiminen sekä var-

mistaminen, että ne tulevat ajallaan. Kun sopat on 

myyty, myyntipiste puretaan talkoilla, ja kaikki mu-

kana olleet tarvikkeet kuljetetaan varastotilaamme 

odottamaan uutta soppatykki-keikkaa - jonnekin. 

  

L 
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 Kipinäsiskot - vuoden hyväntekijä Isojoella 
Esa Hakamäki, kuva Esa Saarinen 

Kipinäsiskoista 8.10 julkistetussa Vuoden hyväntekijätilaisuudessa vastaanottamassa huomionosoitusta Hilla Saarinen oik, vierellään 

Pirjo Haapalaakso, Virve Pitkäranta ja Eila Asukas. Sekä Isojoen Lions Clubista Pertti Nummela vas. ja Esa Hakamäki. 

 

ions Club Isojoki palkitsi 8.10.2022 Hyvä Päivä 

teeman mukaisesti vuoden hyväntekijän.  

Kipinäsiskot on Isojoen palomiehet Ry.n nais-

osasto, joka on perustettu vuonna 2007, Eila Asukkaan 

aloitteesta. Perustajajäsenistä ensimmäisenä puheen-

johtajana aloitti Eila. Rauni Pitkäranta valittiin sihtee-

riksi, ja Hannele Järvensivu rahaston hoitajaksi. Ja 

osuvan nimen osastolle keksi myös perustajajäseniin 

kuulunut Sisko Savioja. 

Kipinäsiskojen toiminnan päätehtävä on ollut mm. pa-

lomiesten muonittaminen suurempien vahinkojen yh-

teydessä. Hätämuonitustehtäviin kutsuja on tullut 

vaihtelevasti välillä useitakin vuodessa, ja Etelä- Poh-

janmaan pelastuslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen 

mukaisesti muonitus on koskenut myös 

naapuripalokuntien miehityksen muonittamisen. Ki-

pinäsiskot ovat osallistuneet myös erilaisille palo- ja 

pelastusjärjestön järjestämille kursseille lisäten esi-

merkiksi jäsentensä ensiapukoulutettujen määrää. 

Muita aktiviteetteja muun muassa ovat olleet vuosit-

tain yhdessä palomiesten kanssa järjestetty palopuuha-

päivä, jolla myös perheiden lapset ovat päässeet koke-

maan palokunnan tehtäviä. Vuosittain on jaettu myös 

stipendejä No Hätä kilpailuun osallistuneille parhaiten 

menestyneille koulun oppilaille. Lukuisia lahjoituksia 

on jaettu joko ennaltaehkäisevään pelastustyöhön liit-

tyen tai onnettomuuksia kohdanneiden yhteisöjen tai 

perheiden tueksi. Hyvä Päivä on Lions-järjestön kan-

sainvälinen palvelupäivä, jota vietetään ympäri maail-

maa. 
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 Heijastimia Steinerkoulun ekaluokkalaisille 
Arja Kanto 

telä-Pohjanmaan Steinerkoulun ekaluokkalaiset saivat reppuihinsa leijonaheijastimet Hyvän Päivänä. 

LC Seinäjoki/Aalto toivotti pienten koululaisten koulumatkoille turvallista pimeän aikaa. 

Koulun rehtori Virpi Lehtimäki otti heijastimet kiitollisena vastaan. 

 

 LC Seinäjoki/Aalto - ympäristöaktiviteetti 
Arja Kanto 

C Seinäjoki/Aalto on jälleen ollut tekemässä 

ympäristöaktiviteettiä Seinäjoen Kyrkösjärjen 

maastossa ja Kivipolulla. 

Istutus, perkaus, roskien kerääminen ja alueiden siisti-

minen on ollut aktiviteettimme. Lisäksi keväällä 2023 

valmistuvaan vesiaiheeseen/ suihkulähteeseen 

olemme tehneet valmistelevaa työtä.   

Saimme olla myös mukana suunnittelu, pohjatöiden 

toteutuksessa ja istutustöissä luonnonkukkaniityllä 

voimalinjan ja Kivipolun välimaastossa.  

Ympäristöaktiviteetti jatkuu keväällä 2023. 

 

 

 

   

  

E 

L 

Kuva Virpi Lehtimäki 



Leijonasanomat  ♦ Lejon Nytt  2022-2023 35 

 

 LC Kauhajoki-Aro oikoi hautakiviä 
Harri Niemenmaa 

Talkooporukka Timo Kulmala, Harri Niemenmaa, Alf Nygård, Jari Malkamäki, Heikki Yli-Korhonen, Ossi Viitala, Aimo Saarenpää, 

Aaro Koivisto ja Tapani Ojala. Kuva Tapani Ojala 

 

ahimmassa tapauksessa hautakivi voi kaatua ja 

vahingoittaa vakavasti hautoja hoitavia henki-

löitä. Kaatuva kivi voi myös itse vahingoittua 

tai vahingoittaa naapurihaudan kiveä ja istutuksia. 

Kallellaan oleva hautakivi ei ole myöskään hoidetun 

ja arvokkaan näköinen, vaikka istutukset olisivatkin 

muuten hyvin hoidettuja. Hautakivi, sen hoito ja sen 

mahdollisesti aiheuttamat vahingot ovat aina omaisten 

vastuulla.  

Roudan sulettua keväällä 2022 klubi aloitti hautaki-

vien oikaisemispalvelun. Viimeiset kivet tulivat val-

miisi syyskuun aikana. Ensimmäisellä kaudella oiot-

tiin 24 kiveä

  

P 
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 LC Kauhajoki/Katrillin Perinnepäivä 
Pirjo Pieski 

 

anssinkodin asukkaille lauantai 29.10. 2022 ei 

ollut aivan tavallinen päivä. Erilaisia leijonata-

pahtumia ja -aktiviteetteja on järjestetty yhteis-

työssä Sanssinkodin kanssa vähintäänkin kohta parin 

vuosikymmenen ajan, mitä itse olen ollut mukana. 

Tämä lauantai oli LC Kauhajoki Katrillin Perinne-

päivä. 

 

Mukava idea innostutti meitä leijonanaisia jo valmis-

teluvaiheessa, kun kokoonnuimme ”kenraaleihin” en-

nen tapahtumapäivää.  Tapaamisemme Sanssinko-

dissa alkoi iltapäiväkahvituksella niin Katariinanpo-

lulla kuin Akselin ja Aurooran polullakin. Leijonanai-

set keittelivät kahvia, tarjoilivat asukkaille pöytiin sitä 

ja perinnetarjottavia ja tarvittaessa auttoivat asukkaita 

yhdessä henkilökunnan kanssa. (Kuva 1) 

 

Kahvin jälkeen Akselin ja Aurooran asukkaat saapui-

vat Katariinanpolulle, pöydät laitettiin sivuun ja asuk-

kaat rennosti, odottavan hyväntuulisina rinkiin LC 

Katrillin perinneleikkiä varten. (Kuva 2)  Iiris soitti 

pianolla vanhoja, tuttuja musiikkikappaleita (Kuva 3)  

ja Maija heitteli palloa kullekin asukkaalle kunnes mu-

siikki lakkasi ja pallon saanut sai yrittää tunnistaa, 

mikä vanha esine Päivillä, Aunella, Pirjolla tai Kai-

jalla oli kulloinkin kädessään. (Kuva 4, kuva 5, kuva 

6) Musiikki jatkui ja vanhat esineet vaihtuivat. Juttua 

syntyi kilvan, kun tunnistettiin esineitä, milloin leiliä, 

rukinlapaa, hohtimia, puista rekkiukkolelua tai pie-

noismallikaivoa...jne.  Kaikilla oli hauskaa ja leikki, 

tieto ja oma kokemus esineestä kirvoitti juttelemaan ja 

arvuuttelemaan esineen käyttötarkoitusta leikittäjien 

kanssa. 

 

Päivin elävästi lausuma Lauri Pohjanpään runo Emo-

jäniksestä sai kaikki eläytymään kuunteluun. (Kuva 7)  

Yhdessä laulettiin monelle tuttu ja itsellenikin lapsuu-

desta rakas laulu ” Suutarinemännän kehtolaulu” , ” 

Piupali , paupali...”. Pieni, reipas, musiikillinen jump-

patuokiokin syntyi ”Asikkalan puisilla rattailla”, kun 

käsiä kuroteltiin ylös, alas ja sivulle, välillä taputellen-

kin. (Kuva 8) Iiriksellä ja itsellänikin oli mukana lap-

suuden muistovärssykirja, jota kiiltokuvat koristivat. 

Omani sain lahjaksi syntymäpäivänäni v. 1959.   

Näistä luettiin muutamia muistovärssyjä asukkaiden 

iloksi. Muistokirjan idean voi kiteyttää värssyyn: 

 

”Kun tämän kirjan täyteen saat, 

nimistä, muisteluista, niin pane se 

piiloon kaapin taa, pois pöydältä näkyvistä. 

 

Kun sitten tulet vanhaksi ja 

painaa huolten taakka, niin täältä 

saat sä muistoja lapsuuden ajoilta saakka.” 

1.12.1960 

 

LC Kauhajoki / Katrillin ensimmäinen Perinnepäivä 

Sanssinkodissa onnistui hyvin. Kaikki viihtyivät, sai-

vat osallistua ja olla aktiivisesti mukana. Jäi hyvä 

mieli ja tunne siitä, että muitakin Perinnepäiviä on tu-

lossa. 

 

LC Kauhajoki / Katrillin Perinnepäivässä Sanssinko-

dissa toimivat tällä kertaa Pres. Päivi Metsäranta, 

Maija Ketola, Kaija Kulmala, Pirjo Latva-Pukkila, Ii-

ris Panula-Honkaranta, Pirjo Pieski ja Aune Vanha-

nen. 

  

S 

”Asikkalan, Asikkalan puiset rattaat, puiset rattaat...” nostattavat kä-

siä pienessä lorulaulussa ja jumppahetkessä. 
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http://www.tietolaari.fi/2022-2023/Katrilli_kuvat/3_Iiris.jpg
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 Traktorimuseo kuukausitapaamisen kohteena 
Timo Sysilampi 

 
C Seinäjoki/Törnävän kuukausitapaaminen pidettiin 

marraskuulla Etelä-Pohjanmaan Traktorimuseolla 

Nurmossa. Paikalle saapuville jäsenille tarjottiin 

kahvit ja pullat kokouksen yhteydessä. Asialista oli lyhyt 

koska pääasiallinen tarkoitus oli tutustua museoon ja sen 

tarjontaan. 

 

Oppaanamme oli Matti Jaskari, omien sanojen mukaan 

synnynnäinen traktoristi. Hän oli 13-vuotiaana ensimmäi-

sellä Nurmossa järjestetyllä traktorikurssilla, joka oli ope-

tusneuvos U.K. Rantalan pitämä. Siitä lähtien tie on kulke-

nut Hankkijan ja Keskon konemyyjän tehtävien jälkeen 

omaan yritykseen Nurmon Konehuolto, joka myöhemmin 

vaihtui Rengas-Jaskariksi.  

 

Museon päärakennus on tehty vuonna 1895 nuorisoseuran-

taloksi, jonka hän osti vuonna 1978 ja kunnosti sen maata-

louskonekorjaamoksi. Melkein kaikki ikkunat oli tuolloin 

rikottu ja katto vuoti. Päärakennuksessa on 24 traktoria, 

pieni kahviotila, wc ja kaikista tärkein tila, eli paja. Ilman 

pajaa ei olisi hienoja täysin ajokuntoisia traktoreita.   

 

Museon varastokonehallin rakentaminen toteutettiin 

vuonna 2001 ja vuonna 2003 tehtiin loppuosa, yhteensä yli 

1000 m2 hallitilaa. Hallissa on yli 100 erilaista traktoria. 

Halli on kylmää tilaa, jossa entisöidyt, käyntikuntoiset ja 

täysin kunnostamattomat traktorit, leikkuupuimurit ja lan-

nanlevitysperävaunut ovat suojassa sateilta ja tuiskuilta. 

Kaiken kaikkiaan koneita on noin 150. Kuva. 

Historia tulee konkreettiseti tutuksi, kun Matti Jaskari ja 

poikansa Jukka Jaskari kertovat traktoreiden ja maatalous-

koneiden historiasta. Museoon valikoituvasta koneista on 

ehtona, että niillä on pitänyt tehdä töitä Suomessa. Samoin 

hytittömyys on yksi valintaperusteista. Traktoreita on pal-

jon saatavissa ympäri maapalloa mutta jos niitä ei ole käy-

tetty Suomessa, ei niillä ole paikkaa museossa. Museossa 

on myös useita harvinaisuuksia. Joitakin on vain yksi tai 

kaksi tuotu Suomeen mutta niitä on todisteellisesti käytetty 

täällä maataloudessa. Yksi mielenkiintoinen kokemus oli 

katko-autotraktori vuosimallia 1927. Tämä Crysled-merk-

kinen 6-sylinterinen petroolimoottorinen auto oli aikoinaan 

muutettu traktoriksi paikallisen kyläsepän toimesta. Kuva. 

 

Oma kokemukseni traktoreihin liittyy nuoruuteeni kesiin 

Kuortaneella. Siellä sain ensi kokemukseni harmaaferk-

kuun. Naapurin isäntä antoi luvan nousta kuskin penkille ja 

käski laittaa moottorin käyntiin. Eihän siinä ollut avainta 

mistä käynnistää. No, pian sai kansakouluikäinen ohjeen, 

kuinka vaihdevipua tuli siirtää tiettyyn asentoon moottorin 

käynnistämiseksi. Toinen muisto vei nelipyörävetoiseen 

runko-ohjattuun metsätraktoriin, joka aikoinaan esiteltiin 

myös Seinäjoella oman isäni toimesta. Kone tuli Suomeen 

vuonna 1964 ja silloin oli joku tapahtuman nykyisellä pe-

säpallokentällä mutta se ei ollutkaan maatalousnäyttely ku-

ten ensin luulin. Kuva.

  

L 
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 ”Poikittaisliikennettä kannattaa välttää” 
Komiat-lehti Anu Nahkala 2.9.2022 Kuva Marianne Lähde

  
keittiparkin käyttäjät saivat avajaisissa konka-

rilta turvallisuutta lisääviä neuvoja. Hankkeen 

ideoinut Antero Ylinen muistutti alueen siistey-

den olevan nuorten vastuulla. 

 

Skuuttaajien parvi kuopi lähtökuopissaan, eturenkaat 

betonin puolella, kun Alahärmän skeittiparkin sun-

nuntaisiin avajaisiin oli vartti aikaa. 

Kuinka paljon tekee mieli mennä? 

– Sata! poikavoittoinen joukko huusi moniäänisenä 

kuorona mutta malttoi mielensä vielä hetken. 

Muutaman vuoden Alahärmän ”kylillä” skuutanneet 

Luka Koivula ja Elias Loukasmäki kehuivat paitsi 

puiston tuloa sinänsä myös sen toteutusta ja maise-

mointia. 

– Tosi hienot istutukset ja kivet, Loukasmäki tarkensi 

tarkoittaen kaupungin puutarhurin Sari Isoniemen 

suunnittelemaa miljöötä. 

Hän ja muut paikalla olleet nuoret lupasivat sännätä 

temppuilemaan joka päivä ja koko päiväksi nyt, kun 

siihen on lupa. 

– Tullaan aina koulusta päin. 

Kun Valtteri Pukkila, Lumi Lahti ja LC Alahärmän 

edustajat olivat leikanneet vihkiäisnauhan, Lakeuden 

Wallriver Skateboarding ry:n puheenjohtaja Ville Kö-

nönen käytti puheenvuoron. 

Hän selosti pietarsaarelaisen skeittaajataituri Niklak-

sen näytöstä mutta kertoi samalla säännöistä, joita 

skeittipuistossa on syytä noudattaa. 

– Kun on näin pieni parkki tällaiselle isolle määrälle 

ihmisiä, katsokaa tarkkaan teidän linja, mitä obstaak-

keleita rupeatte vetämään. Jo sillä säästyy aika monta 

sairaalareissua. Jos siinä on vaikka viisi kaveria, jotka 

kaikki skeittaa samaa kohtaa, katsotte vähän vuorot. 

Silloin ei törmäillä, Könönen neuvoi. 

– Parkin keskellä kannattaa välttää poikittaisliiken-

nettä. Jos siellä on 20-30-kiloinen sälli tai tyttö ja mei-

käläinen tulee sadalla kilolla kovilla kyydeillä, se ei 

ole kauhean kaunis näky. 

LC Alahärmän presidentti Jaakko Heikkilä todisti 

juonnossaan, että Alahärmässä on skeitattu ennenkin. 

Hän kaivoi muovipussista näkyville puolikkaan lau-

dasta, jolla oli sen ehjänä ollessa viilettänyt itse 90-lu-

vun taitteessa. 

– Valitettavasti joku peruutti peräkärryllä tämän 

päälle, mutta olen säästänyt palat. Ne ovat tärkeitä 

muistoja. 

S 
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Heikkilä mainitsi, että hänen nuoruudessaan Alahär-

mässä skeitattiin ainakin lastauslaiturilla S-marketin 

takana ja silloisen Alkon portailla. 

– Onnelan pihassa oli ramppi, mutta se oli valtavan 

jyrkkä, ehkä vähän liian haastava. Meillä on sellainen 

tieto, että kaksi poikaa pääsi menemään siitä pystyssä. 

Ajan kuluessa ramppi meni huonoon kuntoon ja se pu-

rettiin. 

Skeittiparkki-idean isä Antero Ylinen esitteli hanketta 

yleisölle ja vetosi sen jälkeen käyttäjiin. 

– Ymmärrätte varmasti myös vastuunne itsestänne ja 

toisistanne. Täällä ei kiusata eikä syrjitä. Jos jollakin 

syystä tai toisesta mopo karkaa käsistä, teidän pitää 

hoitaa asia kuntoon porukalla. 

Ylinen painotti myös, että parkin ylläpito on nuorten 

omalla vastuulla.

– Ottakaa harjanvarresta kiinni. Betonipohja täytyy pi-

tää siistinä. 

Ylinen väläytti mahdollisuutta kehittää ja laajentaa 

aluetta myöhemmin, jos kaikki sujuu. 

– Meillä on tontilla vielä parisataa neliötä, joiden poh-

jatyöt on tehty valmiiksi. 

Skeittiparkki nousi samaan pihapiiriin Onnelan 

kanssa, mikä ilahdutti Härmänkylän Nuorisoseuran 

puheenjohtajaa Tanja Ekolaa. 

– Tehdään tästä yhteinen kohtaamispaikka. Mei-

naamme pitää syksyn aikana sisällä nuorisoseuralla 

kahviota ja grilliä. Tulkaa rohkeasti, Ekola haastoi. 

Puheenvuoron käyttivät myös työmaata valvonut 

Harri Sillanpää, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 

Janne Sankelo, lionien F-piirin piirikuvernööri Matti 

Kärnä ja skeittikaupan Vaasaan perustanut Oscar Ha-

gen. 

 

 Ideasta maaliin vajaassa vuodessa 
Komiat-lehti Marianne Lähde 24.8.2022 

 

keittiparkin kokonaiskustannukset nousivat lä-

hes 200 000 euroon. Hanke on LC Alahärmän 

klubihistorian suurin. 

– Se hakee vertaistaan lionien toteuttamana Suomessa 

ja koko maailmassa, hankkeen isä Antero Ylinen to-

teaa. S 
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Klubi ei ole ottanut hankkeeseen pitkäaikaisia lainoja. 

Ylinen vakuuttaa, että klubin toiminta tulee jatkumaan 

yhtä dynaamisena tulevaisuudessakin. 

Skeittiparkkia on vienyt eteenpäin koko klubi, etulin-

jassa hanketta varten perustettu kymmenhenkinen toi-

mikunta. 

– Oli hienoa poikien kanssa tehdä tätä projektia, ra-

kentamista valvonut Harri Sillanpää kehuu. 

 

Ammattirakentajilta tuli nopeasti valmista 

 

Skeittiparkin on suunnitellut Windmill SPS, rakenta-

misesta on vastannut alan harrastajien perustama 

Concrete Proof. 

Skeittiparkki on tehty betonista, joka on sileämpänä 

asfalttia parempi materiaali. 

Betonista tehden muotoihin liittyviä rajoitteita ei ole, 

suunnitelmasta voi tehdä sellaisen kuin halutaan. 

– Betoni ei jousta, eikä materiaalissa tapahdu löysty-

mistä. Kun pinta viimeistellään oikein, kosteutta ei 

pääse betonin huokosiin. Skeittipuiston kuivatussuun-

nitelma tulee olla hyvin toteutettu. Betonirakentami-

sen etu on myös se, ettei synny saumojen rapautu-

mista, mikä on tyypillistä asfalttikentälle rakennetta-

vien betonilaitteiden saumakohdissa, Ylinen selvittää. 

Betonisissa skeittiparkeissa käsityö pitää hinnan suh-

teellisen korkeana. 

– Tarvitaan iso ja ammattitaitoinen tiimi ja kaikki teh-

dään käsin. Lopulliseen hintalappuun vaikuttaa myös 

pohja, jonka päälle parkkia tai rataa rakennetaan. Asi-

antuntijat sanovat, että skeittiparkkien rakentaminen 

on käsityötä. Säästäminen rakennusvaiheessa on lop-

pukäyttäjän aliarviointia, Ylinen pohtii. 

Skeittaus, skuuttaus ja BMX-pyöräily ovat lisäänty-

neet lasten ja nuorten keskuudessa. Lisääntyneen har-

rastajajoukon myötä skeittiparkkeja ja pumptrack-ra-

toja rakennetaankin jatkuvasti lisää ympäri Suomea. 

Skeittiparkkihanke on edennyt uskomattoman nope-

asti ideasta toteutukseen. 

– Viime vuonna kauden alussa syksyllä heitettiin idea 

kehiin. Tuntuu hienolta, että tämä on realisoitunut vain 

vajaassa vuodessa, Jaakko Heikkilä toteaa. 

Taustalla oli klubin lapsille ja nuorille tekemä kysely, 

mitä he Alahärmään toivoisivat. Skeittiparkki nousi 

siinä esiin. 

Antero Ylinen myöntää, että ajatus tuntui ensin utopis-

tiselta. 

– Yksi mies ei tällaista hanketta voi viedä maaliin. 

Tarvitaan klubiveljien apu ja tuki, ja sidosryhmien hy-

väksyntä ja mukaan tulo. 

Ylinen lisää, että politiikkaa hankkeessa ei ole tarvittu. 

– Kaikki työ on tehty lasten ja nuorten hyväksi LC 

Alahärmän toimesta. En ole kertaakaan kaupunginta-

lon ovea avannut tämän asian takia eikä klubimme ole 

tähän lobbareita tarvinnut, hän toteaa. 

– Merkittävimmässä asemassa ollut ELY-keskus, 

jonka myönteinen tukipäätös hankkeellemme on ollut 

keskeisin asia. Kaikki muut tukijoukot ovat sitten tul-

leet tukemaan toteutumista pienemmällä panoksel-

laan. 

Skeittiparkit ovat hankkeina melko uusia. Vaikka lajia 

on harrastettu vuosikymmenten ajan, Suomessa se on 

yleistynyt vasta 2000-luvun alun jälkeen. 

– Siksi monilla skeittiparkkihankkeita vetävistä henki-

löistä ei välttämättä ole kovinkaan hyvää tietämystä 

niiden rakentamisesta. Suomen Rullalautaliitosta saa 

hyvätasoista informaatiota skatepark-rakentamisesta, 

Ylinen tietää. 

Hän sanoo hankkeessa olleen koko ajan ”uskomaton 

myötätuuli”. 

– Ei tämä aivan helppo keissi ole. Lions-klubilta se on-

nistuu. Meillä on hyvä porukka ja resurssit. Jos yhdis-

tyksellä ei ole tase kunnossa ja tahtotila on heikko, sa-

non suoraan, että ei tule mitään. 

– Tämä ollut opettavaista koko klubille. Autammekin 

mielellämme, jos joku suunnittelee vastaavaa han-

ketta.
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 Tästä se alkaa 
Jaana Kankaanpää 

 

ions-toiminnassa, sekä kansainvälisesti että Suomessa liitto- ja lohkotasolla, on viime vuosina korostettu 

klubien yhteisen tekemisen ja jäsenten toisiinsa tutustumisen merkitystä. Näin myös LC Vaasa/Meri presi-

dentti Armas Rinne tarttui tärkeään aiheeseen, ja esitti lähialueen klubeille kutsun tulla viettämään yhteistä 

leijonatutustumisiltaa.  

 

Kokoonnuimme Edvininpolun Korsupihalle Vaasaan 

sopivasti poutaisena syysiltana 13.9. Rinne esitti mie-

lenkiintoisia tarinoita Edvin Hevonkoskesta, sotavete-

raanista, joka halusi jättää jälkipolville tietoa sodasta 

ja sen tapahtumista. Rinne informoi Edvininpolun var-

rella olevan Hevonkosken luoman pysyvän ainutlaa-

tuisen taidenäyttelyn, jossa on yli 100 erilaista taidete-

osta. ”Hevonkosken ideoima ja yhdessä veteraanien 

kanssa talkoilla rakentama Korsukylä on kunnianosoi-

tus rintamamiehille ja -lotille ollen samalla muistutus 

rauhan tärkeydestä.”  

Meitä oli paikalla kuudesta klubista (Vaasa/Meri, 

Vaasa/Family, Vaasa-Vasa, Vähäkyrö, Isokyrö ja  

 

Laihia/Helmi) parisenkymmentä leijonaa ja jokunen 

puoliso rupattelemassa kahvin ja leivonnaisten lo-

massa leijonakuulumisia. Osa tarjottavista oli saatu 

lahjoituksina, ja muutama toi purtavaa ja itse leivottuja 

leivonnaisia myös nyyttikestiperiaatteella.  

Mukavan puheensorinan kuuluessa paistelimme ul-

kona nuotiolla makkaraa. Tästä se alkaa, tuumi Rinne 

ja usea meistä tuumi ääneen ”Tällaisille tapahtumille 

pitää saada jatkoa. Nähdään!” Olisikohan seuraava ta-

paamisemme Isonkyrön klubin presidentin Erkki Höl-

sön toivottaessa kaikki tervetulleiksi Isoonkyröön.

.  

L 
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 LC Kauhajoki-Aron ja IKH:n turvalahjoitus 
Harri Niemenmaa 

 
Kuvassa oppilaiden lisäksi ovat takana vasemmalta Sari Kujanpää, Ossi Viitala, Ada Vähäniemi, Hanna-Leena Rinne ja Susanna Väre. 

Kuva Tapani Ojala  

 

ions Club Kauhajoki-Aron presidentti Ossi Vii-

tala ja sihteeri Tapani Ojala lahjoittivat 

16.8.2022 Aron koulun 19:lle ensimmäisen 

luokan oppilaalle pyöräilykypärät. Samalla kertaa Sari 

Kujanpää Isojoen Konehallilta luovutti heille nimi-

koidut heijastinliivit. Aron koulusta lahjoituksia olivat 

oppilaiden lisäksi vastaanottamassa Aron koulun reh-

tori Susanna Väre ja ensimmäisen luokan opettaja 

Hanna-Reetta Rinne. 

Klubimme on lahjoittanut pyöräilykypäriä 26 vuoden 

ajan. Kypäriä on lahjoitettu kaikkiaan 444. 

  

L 

Pyöräilykypärä on pyöräilijän tärkeä suojavaruste. Kypärä suojaa pyöräilijän päätä onnettomuustilanteessa. 

Päävamma voi syntyä jo pyöräilijän kaatuessa. Sopivan kokoinen ja päähän hyvin istuva kypärä suojaa parhai-

ten.  

 

Tieliikennelain (92§) mukaan polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on ajon aikana yleensä käytettävä 

suojakypärää. Kypärän käyttöä pyöräillessä pidetään tarpeellisena. Liikenneturva kysyi kesällä 2020 mielipi-

teitä kypärän käytöstä. Vain 13 prosenttia vastasi, että pyöräilykypärän käyttö on tarpeetonta ja että pyöräily-

kypärää tarvitsevat vain pikkulapset ja epävarmat pyöräilijät. 

 

Liikenneturva tarkkailee pyöräilykypärän käyttöä joka vuosi eri puolilla Suomea. Pyöräilykypärän käyttö on 

vähitellen yleistynyt. Vuonna 2021 kypärää käytti 50 prosenttia pyöräilevistä. Eniten kypärää käytetään pää-

kaupunkiseudulla ja useimmin kypärä laitetaan lapsen päähän. 

 

Lähde: Liikenneturva 
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 LC Kauhajoki teki pönttöjä 
Vesa Nyrhinen 

  

ions Club Kauhajoki toteutti kevään aikana 

järjestyksessään toisen kerran aktiviteetin ra-

kentamalla lintujen pesimistä tukemaan 70 lin-

nunpönttöä. Pöntöt myytiin yrityksille, ja saadut varat 

klubi käyttää tukemaan pitäjän oppilaitosten oppilaita 

stipendien muodoissa sekä erilaisiin muihin avustus- 

ja auttamistoimintoihin. 

  

Pöntöt valmistettiin tukkipölkyistä. Jotta tempaus 

tuotti jaettavaa, tarvittiin yritysmaailmaa ostamaan 

pöntöt. Vaikeuksia ei ollut markkinoinnissa, mikä kie-

lii siitä, että pöntöt ovat kysyttyä tavaraa ja ihmiset 

haluavat tukea lintujen pesintää. Ja yritykset luonnol-

lisesti haluavat auttaa leijonia aktiviteetissään.  

 

Pönttöjä ostivat Matti Tamsi Oy, KH-Katsastus 

Oy/Plus Katsastus Kauhajoki, Lagerwey Develop-

ment Oy, ABC Kauhajoki +  S-Market Valtti sekä 

Rainoma Oy.  Materiaalin lahjoittivat metsänhoitoyh-

distys tukkipölkkyjen muodossa, Leyvirta Oy katto-

materiaalien osalta sekä Wurth Kauhajoki kiinnitys-

tarvikkeiden osalta. 

  

 

Lions Club Kauhajoki ry kiittää lämpimästi yhteistyö-

kumppaneitaan ja linnut kodeistaan! 

 

 
 
 SisuStipendi-lahjoituksia 
Jaana Kankaanpää 

 

ions Club Laihia/Helmi lahjoitti perinteen mukaisesti keväällä yhdelle 

Laihian lukiosta ja yhdelle yläkoulusta päässeelle SisuStipendit. 

Stipendin sai nimensä mukaisesti tavalla tai toisella  

sisukkuutta opinnoissaan osoittanut oppilas. Myös jokaisen Laihian kuuden ala-

koulun yksi 6-luokkainen sai SisuStipendin. Stipendien saajien valinnat 

suorittivat opettajat.  

  

L 

L 

Rakentamistöissä mukana ollut lion Antero Nummijoki esittelee val-

miita pönttöjä. 
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 LC Kauhajoki/Aron 50-vuotisjuhla  
Harri Niemenmaa 

 

uhlapaikkana 2.4.2022 toimi Kauhajoella Ojalan 

Pakarin Vintti.  Klubi on perustettu toukokuussa 

1972 23 perustajajäsenen voimin, joista yhä mu-

kana on Olavi Mäntymäki. Nyt klubissa on jäseniä 24. 

Ladyt osallistuvat aktiivisesti erilaisiin juhlatilaisuuk-

siin. 

 

Klubin presidentti Heikki Yli-Korhonen piti tervetulo-

puheen. Hänen mukaansa 50 vuotta on merkkipaalu, 

jota kelpaa juhlia. Samalla on hyvä katsoa taaksepäin 

ja muistella mennyttä matkaa. 

 

LC Kauhajoki-Aron luotettavina matkakumppaneina 

vuosien varrella ovat olleet Kauhajoen muut Lions-

klubit: LC Kauhajoki, LC Katrilli ja LC Päntäne. Var-

sinkin LC Kauhajoen kanssa on tehty paljon yhteis-

työtä. 

 

Koko historian ajan yhteiset aktiviteetit ovat olleet hy-

viä ja tuloksellisia. Vuosikymmenten ajan toteutetut 

yhteiset aktiviteetit ovat auttaneet ihmisten paremman 

elämän aikaansaamiseksi avustuksina kotimaassa ja 

ulkomailla, Yli-Korhonen kertoi. 

 
Juhlapuheen tilaisuudessa piti varapiirikuvernööri Markku 

Ojala Isojoen Lions-klubista. Musiikkiesityksistä vastasi-

vat Risto Ala-Ikkelä, Aatos Ilomäki ja Aarne Ketola. Juh-

lassa klubin sihteeri Tapani Ojala esitteli 50-vuotishistorii-

kin ja samalla hän myös kertoi klubin toiminnasta. 

 
Aktiviteetit Klubilla on ollut monia erilaisia aktiviteetteja 

vuosien varrella. Alkuaikoina oli muun muassa joulukuu-

sien myyntiä ja vappuhuutokauppaa. Punainen sulka -ke-

räys on ollut aktiviteettina kolme kertaa. Ohjelmassa on ol-

lut myös joulu- ja yrityskalentereiden myyntiä. Kaupun-

gille klubilaiset tekivät pitkään aurauskeppejä. Menneen 

vuosituhannen lopulla aloitettiin klubille tärkeä mainostau-

luaktiviteetti. Car Show-tapahtumat ovat olleet suosittuja 

tapahtumia kaupungissa. Uusimpana aktiviteettina on oltu 

mukana Ruokamessu-näyttelyn rakentamisessa. Tänä ke-

väänä klubi aloittaa hautakivien oikaisupalvelun.  

J 
Merkkipäivää vietettiin juhlavissa tunnelmissa. Kuva Reetta Pitkäkoski, Kauhajoki-lehti 
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Liikunta Klubissamme on liikuttu eri tavoin ja väli-

nein. Nappulahiihdot hiihdettiin 16.2.2022 jo 46:n 

kerran. Olemme järjestäneet tapahtumia, kuten Tapa-

nin tanssit ja Itsenäisyyspäivän tanssijaiset. 

 

Kulttuuri Klubimme on ollut varsinainen LC-kuoro, 

joukostamme on aina löytynyt laulajia tai laulua tapai-

levia innokkaita klubiveljiä. Klubilaiset ovat myös 

osallistuneet ja järjestäneet erilaisia kulttuuritapahtu-

mia. 

 

Palvelu Kauhajoki-Aron leijonat ovat osallistuneet 

monenlaiseen hyväntekeväisyys toimintaan. Esimer-

kiksi huumeiden vastaiseen työhön ja vapaaehtoiseen 

pelastustoimintaan. Lahjoituksia ovat saaneet muun 

muassa sotaveteraanit, harrastusjärjestöt ja koululai-

set. Perinteiden mukaan oppilaille jaetaan keväisin sti-

pendejä ja syksyisin lahjoitetaan Aronkylän ekaluok-

kalaisille pyöräilykypärät. 

Erityisenä yhteistyönä kaikkien Kauhajoen klubien 

kanssa järjestettiin kesällä 1990 Green Forest camp-

leiri. Leirille osallistui 37 nuorta yli kymmenestä eri 

maasta. Leirin päävetäjänä toimi Risto Ala-Ikkelä. 

 

Kunnianosoitukset 50-vuotisjuhlassa myönnettiin 

Melvin Jones -jäsenyydet kuudelle klubin jäsenelle. 

Kunnianosoitukset saivat Pertti Juntunen, Jouko 

Keski-Pukkila, Harri Niemenmaa, Tapani Ojala, 

Aimo Saarenpää ja Ossi Viitala. 

 

Lahjoitukset Kevään aikana klubi antaa rahalahjoi-

tukset kuuteen eri nuoriso- ja vanhustyön avustuskoh-

teeseen. Lahjoituksia saavat Kauhajoen Walkers nuo-

risokahvila, Kauhajoen vanhaintuen naistoimikunta, 

Karhubasketin junioritoimikunta sekä Kauhajoen Kar-

hun hiihtojaoston, yleisurheilujaoston ja pesäpalloja-

oston junioritoimikunnat. 

  

  

Melvin Jones -jäsenyydet myönnettiin Pertti Juntuselle (kolmas vasemmalta), Jouko Keski-Pukkilalle, Tapani Ojalalle, Aimo Saaren-

päälle, Ossi Viitalalle sekä kuvasta puuttuvalle Harri Niemenmaalle. Huomionosoitukset luovuttivat varapiirikuvernöörit Matti Kärnä 

(vasemmalla) ja Markku Ojala sekä LC Kauhajoki-Aron presidentti Heikki Yli-Korhonen (oikealla). Kuva Reetta Pitkäkoski, Kauha-

joki-lehti 
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 Reppuja koululaisille 
Jaana Kankaanpää 

ions Club Laihia/Helmi 

kävi koulujen aloittami-

sen kynnyksellä reppu-

ostoksilla - lahjoitimme Vaasan 

hyvinvointialueen kuntayhty-

män sosiaalitoimen kautta lai-

hialaisille koululaisille kymme-

nen reppua.  

 

Reppujen mukaan liitimme Tur-

vallista koulutietä -tervehdyk-

semme lahjoittajaterveisin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leijonalupaus 
Marika Haapanen 

C Seinäjoki/Aallon uuden jäsenen juhlallinen leijonalupaus 

10.5.2022 Päivi Kuparilta. Kummina Teija Ojala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Teija Ojala, Päivi Kupari 

 
  

L 

L 
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IN MEMORIAM  
 Tauno Uolevi Lepistö 1934-2022 
Ari Suokko 

 

uokanopettaja Tauno Lepistö syntyi Vaasassa 

perheen kuopuksena, kuudentena lapsena 

1.2.1934. Isä oli rakennusmestari ja rakennus-

liikkeen omistaja. Tauno vietti lapsuusaikansa Vaa-

sassa ja oli nuorena mukana partiotoiminnassa ja piti 

veneilystä. Perheellä oli Gerbyssä huvila, jossa vietet-

tiin kesät. Se oli mieluisa paikka, jossa aika kului sisa-

rusten kanssa aina syksyyn ja koulujen alkamiseen 

saakka.    

 

Tauno kävi koulunsa Vaasassa ja valmistui ylioppi-

laaksi Lyseosta vuonna 1955. Sen jälkeen hän suoritti 

asepalveluksensa laivastossa Turussa ja Suomenlin-

nassa. Reserviupseerikurssin käytyään hän kotiutui 

sotilasarvoltaan aliluutnanttina. Opinnot jatkuivat Jy-

väskylässä ja vuonna 1958 hän valmistui kansakou-

lunopettajaksi. Opintojen viimeisenä vuonna hän ta-

pasi Jyväskylässä puolisonsa Sirkan ja naimisiin men-

tiin elokuussa 1958. Perheeseen syntyi kaksi lasta, ty-

tär Eeva-Liisa ja poika Pekka. Kolme lastenlasta saivat 

viettää paapan kanssa mukavia hetkiä.   

 

Tauno aloitti työuransa Lehmäjoen koululla heti val-

mistuttuaan 1958 ja toimi koulun johtavana opettajana 

vuoteen 1975 saakka. Perhe asui koululla ja muistoti-

laisuudessa eräs Taunon sukulaisnainen muisteli, 

kuinka heidän perheensä tapasi usein Tapaninpäivänä 

vierailla Lepistöillä Lehmäjoella. Mikä riemu ja vähän 

kateuskin opettajan lapsia kohtaan oli, kun kokonai-

nen liikuntasali oli heidän käytössään silloin. Myös 

Lehmäjoen sivukirjaston hoitajan tehtävä lankesi au-

tomaattisesti koululla asuvalle opettajalle.  Oman ta-

lon Tauno rakensi 1970-luvun alussa Isonkyrön kes-

kustaan.  Vuonna 1975 hän siirtyi opettajaksi Ikolan 

koululle. Työmatkakin oli vain muutamia satoja met-

rejä. Hän suoritti englannin opettajan pätevyyden ja 

opetti myös englannin kieltä oppilaille. Oppilaat piti-

vät hänen opetuksestaan, tasapuolisuudestaan ja jämp-

tiydestä. Eläkkeelle hän jäi vuonna 1994.  Opettajan 

työtä tuli täyteen vähän yli 36 vuotta Isonkyrön kun-

nan palveluksessa, mutta Tauno teki sen jälkeenkin si-

jaisuuksia muutaman vuoden ajan.    

 

Meri ja siellä kulkeminen olivat merikaupungissa syn-

tyneelle ja siellä asuneelle miehelle tärkeitä asioita. 

Oman kesämökin perhe hankki 1980-luvulla Närpi-

östä ja siellä tuli aikaa vietettyä mm. veneillen ja ka-

lastellen muiden mökkipuuhien ohella. Tauno oli 

kätevä käsistään. Oman talon rakentamisen lisäksi hä-

nen osaamistaan tarvittiin usein myös sukulaisten ja 

ystävien remonteissa.   

 

Työelämänsä aikana ja eläkkeelle jäämisen jälkeenkin 

Tauno oli aktiivinen ja avulias toimija monissa yhdis-

tyksissä kuten opettajien ammattiyhdistystoimin- 

näyssä. Hänen luonteenpiirteeseensä kuului aina aut-

taa muita. Hän toimi myös seurakunnan ja kunnan 

luottamustehtävissä, mm. kulttuuri- lautakunnassa 

sekä Kansallisissa senioreissa.    

 

Isonkyrön opaskerholla oli aina valmis opas kerto-

massa mm. Vanhan kirkon historiasta.  Tauno osasi 

kertoa asiat mielenkiintoisesti ja perusteellisesti myös 

englannin ja ruotsin kielellä, mikä sekin oli iso etu 

opaskerholle. Tuskin tuli kysymystä, johon hän ei olisi 

osannut vastata. Myös me klubin jäsenet saimme pal-

jon tietoa kirkon moninaisista vaiheista vuosisatojen 

taakse opastus- kierroksella, jonka hän meille järjesti.  

Reserviupseerien hallituksen jäsenenä Tauno oli 24 

vuotta, josta puheenjohtajana 8 vuotta ja rahastonhoi-

tajana 12 vuotta sekä rivijäsenenä 4 vuotta. Hän oli 

aina valmis myytävien joulukuusten hakuun ja myyn-

tiin. Isänmaallisena miehenä hän oli usein suoritta-

massa lipaskeräystä sotaveteraanien ja invalidien hy-

väksi. Isonkyrön reserviupseerien toimintaan liittyen 

Tauno oli myös asemiesmuseon yhtymähallituksen 

puheenjohtaja aikanaan.  Kulttuurin puolella näimme 

Taunon vuosina 2003-2004 esitetyssä näytelmässä Ki-

vikirkon kansa, jossa hänellä oli kaksi roolia, nimis-

mies ja pappi. Taunon tunsivat kaikki. Hän oli mo-

nessa mukana ja kun ajattelee pitkää työuraansa opet-

tajana, saattoihan sieltäkin kaksi sukupolvea ehtiä hä-

nen oppitunneilleen. Klubissammekin on jäseniä, 

jotka ovat olleet hänen oppilaitaan.   

Omasta kunnostaan Tauno piti huolta. Alkuaikoina 

muistan, kun hän kävi maanantaisin pelaamassa lento-

palloa kanssamme. Myöhemmin "äijäjumppa" sai ak-

tiivi- sen osallistujan ja yksi nuorempi veli sanoikin: 

"Voi kunpa olisimme tuossa kunnossa vielä Taunon 

ikäisenä".   

 

Parhaiten opin Taunon tuntemaan Lions Clubin kautta 

vuosikymmenten mittaan. Yhteisiä muistoja klubissa 

ehti kertyä yli 32 vuotta.  Hän liittyi klubiin vuonna 

1967 eli tänä vuonna tuli 55 vuotta täyteen leijonien 

jäsenyyttä. Kunnioitettava saavutus, pisin aika koko 

L 
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klubin historiassa. Edesmennyt perustajajäsen veli 

Maurice Harju-Jeanty oli jäsen 1960 - 2011. Klubissa 

ei ollut sellaista tapahtumaa tai aktiviteettia, jossa 

Tauno ei olisi ollut mukana, toki viime vuosina voi-

miensa mukaan.  

 

Olipa kyseessä Vanhan ajan (1700-luvun markkinoi-

den) myyntikojujen pystytys ja purku, Napuen taiste-

lun muistomerkin kivimuurin tilkitseminen, pilkkiki-

sojen lipunmyynti aikanaan Orisbergin järvellä, van-

han kirkon valaisua alkuaikoina, renkaanvaihtajaiset 

jne,  

 

Tauno oli aina paikalla ja tietenkin myös kesäajan va-

paamuotoisissa saunatapah- tumissa sekä käälyjen-

vaihtajaisissa.  Eniten olin hänen kanssaan tekemisissä 

renkaanvaihtajaisten järjestelyissä. Työmäärän kasva-

essa sovin hänen kanssaan, että hoitaa kahvilanpitoa, 

jota hän tunnollisesti teki vielä 2019 ennen ko-

ronavuotta. "Kun ei minusta oikein enää muuhun ole" 

- kuten Tauno tapasi minulle vaatimattomasti sanoa.    

 

Monet kerrat valmistelimme hänen kotonaan keittiön-

pöydän ääressä tulevan vaihtajaisten hankintoja ja so-

vimme mitä kumpikin tuo mukanaan. Tauno hoiti pit-

kän aikaa myös klubin leikekirjanpidon ja ARS-sää-

tiön adressit olivat hänen takanaan. LC Isokyrö on 

aina hoitanut osansa Rauhanjuliste-kilpailussa. Kukas 

muukaan sen olisi koulujen kanssa organisoinut, ellei 

Tauno.  Veli Tauno toimi klubin sihteerinä kaudella 

1968-1969 eli käytännössä heti klubiin liityttyään. 

Presidenttikausi tuli vastaan 1973-1974.  

 

Tauno "lyötiin" klubin ensimmäiseksi Arne Ritari sää-

tiön ritariksi 18.10.2000 klubin 40-vuotisjuhlassa. Jär-

jestysnumerollaan 209 hän oli alkupään ritareita. Yh-

den tapahtuman muistan vuodelta 2006, kun 

11.6.2006 Seinäjoella oli Lions-liiton vuosikokous ja 

siellä siihen saakka ritareiksi lyötyjen juhla. Otin 

Taunon mukaan ja hän sai osallistua ritarien juhlaan ja 

samana päivänä siellä paljastettiin Arne Ritarin muis-

tokivi, kun Arne Ritarin syntymästä  tuli 100 vuotta 

täyteen ja 20 vuotta ritarisäätiön perustamisesta.   

 

Viimeisen kerran veli Tauno osallistui lady Sirkan 

kanssa klubikokoukseen joulu- kuussa 2021. Var-

masti olisi tullut myös alkuvuonna, mutta varotoi-

menpiteenä koronan vuoksi pidimme kokoukset 

etänä. Askel oli hidastunut ja keppi ilmaantunut kä-

teen. "Kyllä tässä jo vanha alkaa olla" tapasi hän mi-

nulle sanoa. Mieli oli kuitenkin virkeä ja päivän asi-

oissa pysyttiin hyvin kiinni. Aina oli jotain juteltavaa. 

Suru-uutinen saavutti meidät klubiveljet 23.3.2022.  

 

Veli Taunon voimat olivat uupuneet viimeisen kuu-

kauden aikana ja hän nukkui pois 88-vuotiaana.  

Hautajaiset olivat lauantaina 9.4. Isonkyrön kirkossa 

klo 11.00. Kaikki veljet ja ladyt olivat saaneet kutsun 

saapua hänen siunaustilaisuuteensa. Meitä olikin 

siellä iso määrä paikalla. Omaisten pyynnöstä kolme 

klubiveljeä oli kantamassa Taunoa viimeisellä mat-

kalla. Kantajina olivat Teijo Iivari, Mikko Jylhä ja al-

lekirjoittanut.  Kukkalaitteen arkulle laskivat presi-

dentti Markku Hannu, sihteeri Mikko Saikkonen ja 

rahastonhoitaja Pekka Kujala muiden veljien ja lady-

jen noustessa seisomaan. Pappi tuli muistotilaisuu-

dessa kertomaan meille, että hän oli aivan yllättynyt, 

kun niin suuri määrä nousi yhtä aikaa kirkossa seiso-

maan. Päivä oli kaunis, talvinen ja lunta hautaus-

maalla ajankohtaan nähden paljon. Muistotilaisuu-

teen seurakuntatalolla osallistui kuusi veljeä ja kolme 

ladyä.  

 

Surumielin ja kiitollisuudella jäämme kaipaamaan 

klubimme vanhinta ja pitkä- aikaisinta jäsentämme 

veli Tauno Lepistöä.  

   

 

  



Leijonasanomat  ♦ Lejon Nytt  2022-2023 49 

 

 Pentti Pesonen 7.7.1932-k. 22.12.2022 
Matti-Pekka Mäkelä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entti Pesonen syntyi Sortavalan maalaiskun-

nassa maanviljelijäperheeseen. Jo 10 - vuoti-

aana hän liittyi Sortavalan Suojeluskunnan Sotilaspoi-

kiin ja toimi siellä sodan aikana lähettinä. Vuonna 

1944 Pentin perhe joutui lopullisesti jättämään kotinsa 

Sortavalassa ja monien vaiheiden jälkeen perhe päätyi 

Seinäjoelle. 

 

Perheen isän kuoltua ennenaikaisesti, joutui Pentti ot-

tamaan vastuun perheen elättäjänä yhdessä äitinsä 

kanssa. Hän pääsi töihin Osuuskunta Itikkaan. Siellä 

hän eteni työtehtävissä ja opiskeli työn ohessa kaup-

pateknikoksi. Hän toimi saman työnantajan palveluk-

sessa koko työuransa ajan mm. ostopäällikkönä ja or-

ganisaatiomuutoksen jälkeen vielä palvelupäällik-

könä. 

Pentti oli aktiivinen toimija eri yhdistyksissä ja har-

rasti mm. keilausta vuosikymmenten ajan. Pentti toimi 

Sotilaspoikien Perinnekillassa ja Lionseissa. Hän kuu-

lui LC Seinäjoki / Botniaan, jonka jäsen oli vuodesta 

1965 alkaen; 57 vuotta aktiivisena jäsenenä.  

 

Klubin presidenttinä hän toimi vuosina 1973-1974 ja 

lohkon puheenjohtajana vuosina 1980-1981. Hän oli 

Melvin Jones jäsen 1508. Myös puolison kanssa teh-

dyt Lapin matkat ja useat ulkomaan matkat olivat tär-

keä osa elämää. Sukututkimuksen hän aloitti eläk-

keelle jäätyään.  

 

Pentti siunattiin haudan lepoon 21.1.2023 ja häntä jäi-

vät kaipaamaan puoliso, kolme tytärtä perheineen sekä 

kuusi lastenlasta ja lukuisa määrä ystäviä

 

.  

P 
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http://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/
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