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PÄÄKIRJOITUS

Hurahdin mä vetskuihin
Koska itse en ole sota-aikaasimmäinen serkkuni, jota pakastimen välillä täyteen,
AIRI LESKINEN
Tämän kauden pääaktivi- kokenut, se tuntuu kaukai- en ole vuosikausiin nähnyt,että mieli pysyy virkeänä.
selta. Tajusin kuitenkin, että
toinen taas opiskeluaiko- Siinä ei ajatus sammateetti koko maassa on Kiitos
veteraanit! Ensimmäinen sotaveteraanin ansiosta mi-jeni mukava vuokraisäntä.loidu, kun etsii aina vain
näkin olen olemassa. Oli- Katsoin nimiä ja mietin, uusia reseptejä. Sovimme
ajatukseni oli, että no just
kesällä tekevämmekokojoo, onhan niillä omaisuut- han oma isänikin aikoi- että tätä tilaisuutta en voi
ta säätiöissä sun muissa ja naan taistelemassasiellä ohittaa, jos meinaan itseänipäiväretken hautausmaalle
jossakin, kävi läpi taistelut
jatkossakin silmiin peilistäja lupasinpa käydä Savon
apuakin saavat, sotilaatkin
Leijonankinviemässä sen
kiertävät vuosittain listan Ruskealassa, Ryytyssä, katsoa.
Soitin ensiksi Kertulle, ser- ilmestyttyä.Vierailu päätkanssa rahaa keräämässä. Helylä-Kostamuksessa,
tyi iloiseen nauruun, kun
Kun sitten elokuun lopussa Juustjärvellä, Karhumäellä,kulleni. Hän tunnisti heti miolin mukana Kiitos veteraa-Vuosalmessa… ja kuka tie- nut, oli kuulemma nimikinhieman häpeissäni sanoin,
nit -koulutustilaisuudessa tää, missä kaikkialla muu-kännykässä. Kyselin kuulu- että unohtuu niitä asioita
Vuosaaressa, silmäni avau-alla. Kun aikoinani koetin misia ja sitten otin veteraa-nuoremmiltakin. Kertulle
tuivat näkemään asiat rintamalla olosta kysellä, oliniasian esille. Kerttu kertoi tuliaisiksi aiottu kukkapusolevansa sotaorpo ja myös ka oli unohtunut kotiin keittäysin toisessa perspektii-aina vastaus, että ne tapvissä. Tajusin veteraanien pelut on tapeltu, älä sinäsotaleski. Vähän toisella tiön pöydälle.
kymmenellä ollessaan hänOpiskeluaikojen vuokrayksinäisyyden, huonon lii-niitä mieti, riittää kun itse
muistan.
kutoi naapureiden kanssaisäntä Veikko on vielä takuntakyvyn ja muiden vaivojen aiheuttamatongel- Kun klubissamme kiersi sotilaille sukkia ja miiluakinvoittamatta. Mutta sen olen
polttivat. Mutta lottatoimin-itselleni pyhästi luvannut,
mat. Moni heistä asuu vielälista veteraanien, lottien ja
omassa kodissaan, jossa sotaleskien nimistä ajatte-nasta ei syrjäkylälläollut että myös hänen luonaan
kukaan mitään puhunut. menen käymään. Opettihan
saattaa edelleenkinsyrjä- lin, ettei siellä kyllä minulseuduilla olla kantovesi jale varmaan yhtään tuttuaKun vierailimme mieheni hän minulle, ylipassatulle
puut metsässä tai parhaim-ole. Mietin, että pystyisinkökanssa Kertun luona, oli pennulle, kuinka peite saamillaan liiterissä. Tajusin, menemäänjonkun vento- tunnelma todella lämmin daan pussilakanaan sisälle
vieraan vanhuksen luokseheti alusta asti. Aivan kuin ja miten sardiinipurkki auettä lumi tukkii talvella tiet
eikä rollaattori umpihan- kylään, mitä puhuisin, mi-tapaamattomiavuosia ei keaa. Nyt on sitten minun
välissä olisi ollutkaan. Nyt vuoroni mennä piristämään
gessa kulje, että kesäisin eiten tekisin tuttavuutta, ujo
kohta 87-vuotias Kerttu häntä ja auttamaan siinä,
likaisista ikkunoista kaikkiakun olen.
luonnon värejäkään ehkä Kun katsoin listaa, sieltä asuu kerrostaloasunnos- missä hän apua tarvitsee.
kunnolla näe, tajusin yksi-pomppasi heti kaksi tuttua saan yksin, laittaa kaikki
nimeä. Toinen heistä on en-ruokansa, siivoaa ja leipoo
näiset, pitkät päivät ja illat
ja valvotut yöt.
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LähiTapiola on enemmän kuin tavallinen kasvoton yritys. Se on
meidän asiakkaiden, sinun ja minun, yhdessä muodostama
yhteisö.
Oman yhtiösi asiantuntijan neuvoihin voit luottaa. Jokainen
tuotteemme ja palvelumme kehitetään vastaamaan meidän
asiakkaiden eikä ulkopuolisten omistajien tarpeita. Asiakkaiden
100 %:sti omistamalla yhteisöllä on vain yksi tavoite:
tyytyväiset asiakkaat.
www.lahitapiola.fi

Ravintola

Seurasali
JOROINEN

SAVON LEIJONA

SILMÄLASIKERÄYS
LCIISALMI,LCIISALMIKOLJONVIRTA
LCIISALMIPOROVESIJALCIISALMIYLÄSAVOTTARET

Käytetyt silmälasit Sri Lankaan.
Niitä tarvitaan siellä.
Leijonat hoitavat ne perille.
Tuo käytetyt lasisi tänne!
Huoneistokeskus LKV Laineet, Kauppakatu 13, 74100 IISALMI
Voittuodalasittailähettäänepostitse.Kuoreenmerkintä”Silmälasit”.
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PIIRIKUVERNÖÖRIN MIETTEITÄ

Eloonjäämiskamppailua
joudu liian usein hoidet- mivat klubit ovat merkittätekee ilman eri kehotusta
taviksi samoille henkilöil- vässä asemassa alueensatehtävänsä.Lohkojen pule. Vähintään yhtä tärkeää
elinkelpoisuudenlisääjinä. heenjohtajienasemaa on
on, että klubi on tarpeek-Erilaisten tapahtumien jär-korostettava.He voisivat
si voimakas järjestämään jestäjinä ja primusmootto-olla kukin lohkonsa osalta
erilaisia palvelutapahtumiareina palveluidenylläpitä- ”toiminnanjohtajia”. Ei pelvapaaehtoisvoimin sekä miseksi on klubeilla oma kästään sivusta seuraajia.
aktiviteettejä,joista klubi tärkeä tehtävänsä. Siksi Kesän kuluessa lohkojen
saa varoja kannustaakseenmyös on saatava aktiiviset puheenjohtajat voisivat
nuoria tai järjestääkseen kuntalaiset klubien jäsenik-koota klubiensa presidenvanhemmille ihmisille vaik-si.
tit yhteispalaveriin, joskapa ateriatapahtumia liit-Jos
paikkakunnalla on sa suunniteltaisiinlohkon
tyen kirkossa käyntiin tai useita klubeja, on yhteistyöklubien aktiviteettejä.Sojohonkin muuhun ajankoh- tärkeää. Tämän talven akvittaisiin raportoinnistaja
taiseen muistopäivään.
tiviteeteissä varsinkin ”Kii-sovitaan yhteisistä aktiviOlen ymmärtänyt, että pie-tos veteraanit” on vaatinutteeteistä.Lohkojen kokoItä- ja Pohjois-Suomen kunnemmät klubit ovat sisäis- yhteistyötä. Niin myös käy
ukset eivät olisi vain vanhan
nissa väkiluku alenee joka
täneet jäsenmäärän kas- ”Punainen Sulka” -keräyk-kertausta, vaan eteenpäin
vuosi. Joitakin poikkeuksia
vun tarpeellisuuden. Tähänsen kohdalla 2016-2017. suuntautuvaa toimintaa akon, mutta ne eivät kesää
mennessä on tullut tietoa,
Ilman asioista sopimista tivoivaa, yhteistä ideointia.
tee. K-piiri ei tee poikkeusettä useat klubit ovat pon- klubien kesken annetaan Tämän idean jätän perinta. Kun lionstoiminta alkoi
nistaneet ylittääkseen20 ulospäin varsin kummalli- nöksi seuraaville polville
näillä leveysasteilla, niin
jäsenen rajan. Uusia jäseniä
nen kuva koko lionstoiminsiitä väkiluku on pudonnut
on saatu innokkaista puoli- nasta.
Pekka Seppä
arviolta 35–60 %. Riippuen
soista, jäsenten ystävistä Olen lähtenyt ajatuksesta,
piirikuvernööri
107-K
luonnollisesti kunnasta.
ja aktiivisista eri vapaaehettä jokainen piirin virkailija
2014-2015
Siksipä onkin tärkeää ymtoisjärjestöjen jäsenistä.
märtää, että sekä tämän
Puolisojäsenet ovat tärkeä
alueen Suomi että piirin
osa kasvun mahdollisuutklubit taistelevatsamasta
ta. Monet heistä tekevät
asiasta: eloonjäämisestä.
klubin aktiviteeteissä työtä
Ensin on pidettävä huolta,
vähintään yhtä paljon kuin
että klubi säilyy elinvoimaivarsinaiset klubin jäsenet.
sena. Se vaatii aktiivista
Siksi heille on suotava
otetta sekä presidentiltä
mahdollisuus olla tasaverettä klubin muilta jäseniltä.
taisina jäseninä klubissa.
Klubin jäsenmäärän kasvatNaisilla on paljon hyviä idetaminen ei tietenkään ole
oita ja heillä riittää tarmoa
itsetarkoitus. Jäsenmäärän
ja järjestelykykyä erilaiskasvattaminenesimerkiksi
ten aktiviteettienhoitamiminimitavoitteen yli (20 jäseksi.
sentä) on siksikin tärkeää,
Asematie 6, Kiuruvesi,
Pienissä kunnissa ja entietteivät klubin kärkivirat
sissä kuntakeskuksissa toip.044 7995 924

Yritysten ja maatilojen tilipalv
w
www.omniyrityspalvelut.fi
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TARJOLLA HANNU

Tämä on sinun vuotesi
Kun uusi kausi klubitoimin- hänen ideoihinsa.
tekijöitten määrä kertaa te-mielin yhteisklubiajatuknassa alkaa, klubin presi-Samalla tavoin kuin klubin
kijöiden henkilökohtainen seen.
dentti saa viestikapulana presidentillä, myös piiri- panos.
Kahtena
edellisvuonna
kansainväliseltäpresiden- kuvernöörillä on ’hänen Kun 1970 sain kutsun tulla olen esitellyt lionshistoriani
tiltä yllä otsikoidun sano- vuotensa’. Jokaisella pii- mukaan lionstoimintaan, ’pitkän kaavan mukaan’.
man. Presidentti on siten rikuvernöörillä on myös olin vain 24-vuotias. Vuo-Toivon, että nuo esittelyt
klubin sydän, jonka tehtäväideoita ja tavoitteita,niin sien saatossa olen työn ovat vielä muistissanne.
on saada muut jäsenet, eli-myös minulla, ’jos Luoja perässä kulkenut paikka- Tapanamme on lisäksi klumet, toimimaanmahdolli- suo ja viskaalit sallivat’, ku-kunnalta toiselle ja aina bivierailuillaesitellä lionssimman hyvässä sopusoin- ten tapanani on tulevaisuu-hakeutunut mukaan Lions- historiamme, joten tällä
nussa.
teen suhtautua. Minäkääntoimintaan. Siten olen no-kohtaa esitän vain nämä
Jokaisella klubipresidentil- en kykene toteuttamaan peammin päässyt ’sisälle’
muutamat ajatukset.
lä on ideoita ja tavoitteita,
ideoitani ja tavoitteitani uudella
paikkakunnalla.
jotka hän toivoo voivansayksin, vaan tarvitsen nii- Nykyinen klubini, LC Iisalmi
Yhteistyöterveisin
toteuttaa presidenttikau- den toteuttamiseen teidänKoljonvirta, on järjestykHannu Nyman
tensa aikana. Niiden to- tukeanne, arvoisat K-piirinsessään kuudes klubini ja piirikuvernööriehdokas
teuttamiseen tarvitaan kui-leijonat. Toivon, että ideaniK-piiri on neljäs piirini. Kotenkin aina klubin muidenja tavoitteeni olisivat meillekemusta siis on, toivottajäsenten tukea ja sitoutu-kaikille yhteisiä.
vasti myös näkemystä.
mista. Yksin presidentti eiYksi ihminen ei voi lions-Puolisoni Ritva on myös
pääse päämääräänsä, mut-toiminnassa tehdä mää- leijona. Vierailemme kluta yhteistyöllä tavoitteet onräänsä enempää, olkoon- beissa mahdollisuuksien
mahdollista saavuttaa. Tu-pa hän missä tehtävässä mukaan yhdessä, sillä yhkekaa siis klubinne presi-tahansa, mutta yhteistyönteinen vakaumuksemme
denttiä ja tarttukaa innolla
tulos on enemmän kuin on, että lionstoiminta tarvitsee tulevaisuudessa entistä enemmän naisenergiaa. Ikääntymisen takia
aukkoja miesklubeissa tuMinnan kakkuja saatavana!
lee niin tiuhaan tahtiin, ettei
niitä miehisin voimin kyetä
Lc Kuopio Canth myy
enää täyttämään.Toivon
Minna Canthin perheen
siksi, että entistä useampi
klubi suhtautuisi avoimin

reseptikansiosta peräisin olevalla
reseptillä leivottuja kakkuja
Kauppakeskus Minnassa
la 14.3.2015 klo 10-14
Tervetuloa ostoksille!
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TARJOLLA REIJO

1. varapiirikuvernööriehdokas Reijo Lyttinen
Lionskoulutusta olen saa- Muutama vuosi sitten pohnut Lions-liiton muutosjoh- dimme ja määrittelimme
tajakoulutuksessa, jonka klubin arvoja ja kirjasimme
perusajatuksenaon ollut ne myös ylös. Niitä kannatantaa koulutetuillevalmi- taa aina välillä miettiä ja tutudet auttaa piirin klubien kia ja samalla päivittää, jos
tulevaisuuden suunnitte- ne eivät ole ajan tasalla.
lussa.
Presidentin, sihteerin ja raOlen koulutukseltani met-hastonhoitajan kannattaa
sätalousinsinööri. Opis- myös vuosittain miettiä klutosta päästyäni palvelin bin syntyjä syviä, esimermuutaman vuoden yksi- kiksi miksi ollaan olemastyismetsätaloudenpuolel- sa, mikä on tämän päivän
la, minkä jälkeen siirryin tilanne ja missä tulemme
metsäteollisuuden palve- olemaan 5 vuoden kulutlukseen. Muutaman vuo- tua, ettei tulisi yllätyksiä.
den kuluttua perustin omanKoulutus ja viestintä ovat
yrityksen.
myös tärkeitä asioita, jotka
Yrityksen toimialana oli vaativat jatkuvaa päivitysaluksi puutavaran osto jatä.
-välitys.
Klubiviihtyvyyson todelViimeiset 20 vuotta olen la tärkeä asia. On tärkeää,
toiminut puutavara-agen- että on mukava mennä klutuurina vieden puutavaraabikokouksiin ja aktiviteetympäri maailmaa. Pääkoh- teihin. Hyvässä hengessä
demaana on ollut Englanti. syntyy myös hyviä päätökViimeisenä kahtena vuote-siä, jotka kantavat ja tuovat
Sammen lasku vapauteen Valkeislampeen. LC Kuopio Päina ovat myös remontti- ja
lisäenergiaa jäsenistöön.
värannan vuotuinen Kalaryssäyksen aktiviteetti on sammen
saneerausrakentaminen Meidän kaikkien leijonien
painon arviointi. Mukana elämänkumppani Pirjo Järvi.
tulleet tutuiksi ja pääpaino
tulee muistaa, että vapaaOlen Reijo Lyttinen, synty- tehtävänä oli toimia klubin
on siirtynyt tälle puolelle. ehtoisella palvelulla tulee
nyt 1949 Pohjois-Pohjan- rahastonhoitajana.
Avopuolisoni Pirjo Järvi on olemaan lisääntyvätarve,
maan ja Kainuun rajamailla,K-piirin piirisihteerinäolin myös leijona ja piirimme niin meillä kotipaikkakunnykyisessä Vaalan kunnas- kaudella 2011-12 Pekka entinen piirikuvernööri kau-nilla kuin valtakunnallisesti
sa.
Järvelän ollessa piirikuver-della 2010-11. Asumme ja kansainvälisestikin.
2. varapiirikuvernöörin teh-nöörinä.
kahta kotia, Vuorelassa jaTunnuslause ”monta tapaa
tävän tultua avoimeksi kes-Tämän jälkeen toimin omanIisalmessa. Molempien lap-tehdä hyvää” on haaste
ken kauden hain tehtäväänklubin presidenttinä kaudel-set ovat jo aikuisia. Minullameille kaikille leijonille
ja tulin valituksi loppukaula 2012-13. Toimintakau- on kaksi lasta ja 2 lastendeksi 2014-15.
den erityisenä haasteena lasta.
Reijo Lyttinen
Lions toimintaan tulin muoli klubin 40-vuotisjuhlan Harrastuksiimme kuuluu
2.VDG
kaan v. 1988. LC Keuruun
järjestäminen.
ennen kaikkea lionstoiminKarhunsoutajiin, jossa olinPiirihallituksessaolen toi- ta, mutta matkustelu, tansperustajajäsen.Siellä toi- minut muutosvalmentajanasi, hiihto keväisillä hangilla,
min mm. klubisihteerinä. kaksi kautta ja piirin sih- marjastus ja sienestys ovat
Vuonna 1995 muuttaessaniteerikouluttajana vuodestamyös sydäntämme lähellä.
Kuopion seudulle lionstoi- 2009 alkaen.
Tuleviin tehtäviin minulla on
minta jäi vähäksi aikaa.
Olen kuulunut myös K- jamyös puolisoni tuki.
Vuonna 2006 minut pyy- G-piirin yhteisen SKEBA- Kevätkaudella tulen viedettiin LC Kuopio Päivä- bändikisan tuomaristoon railemaan klubeissa ja
rantaan, jonka jäsen olenkolmena kautena.
tuomaan viestiä kansainedelleen.
Olen “Savon Lions Aka- välisen järjestömme, LionsHeti klubiin tultuani toimin
teemikko”, joka on entisen liiton ja piirin tavoitteista ja
klubin hallituksessa klubi- piirikuvernöörin Timo Sär-aktiviteeteistä.
mestarina. Sihteerin tehtäkelän leikkimielinen nimitysYksi suurimmista haasteisvät otin vastaan seuraavana
Savon Lions Akatemian ta tänä ja tulevina vuosina
vuonna ja hoidin tehtävääkäyneille.
tulee varmaan olemaan
kaksi kautta. Seuraavana
klubien jäsenhuolto.
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TARJOLLA TUULA

2. varapiirikuvernööriehdokas Tuula Väätäinen

Olen liittynyt LC Varka- antavat kokemuksia, uusia
Toimintani lionsjärjestössä:
us Justiina klubiin vuonnaystäviä ja uusia taitoja, jois-lohkon puheenjohtaja 2012-2013
2003. Muistan hyvin alku-ta voi olla hyötyä elämänpresidentti 2011-2012
vuodet. En tuntenut monta-varrella. Puhumattakaan presidentti 2013-2014
kaan klubilaista. En kirjoitsiitä näköalasta, mikä maa-sihteeri 2014-2015
taisi tätä, jos en olisi sitkeä,ilmanlaajuisen järjestön toi-hallituksessa 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2013tiedonhaluinen, asioista minnasta avautuu. Ensim-2014 ja 2014-2015
selvää ottava ja ”ajanher-mäinen convention-matka klubin jäsenjohtaja 2012 alkaen
molla” oleva henkilö.
avasi silmäni näkemään, Nenäpäivän kampanjapäällikkö 2014-2015
Tulevan kevään piirihallitukmitä koko lionstoiminta oisen kokouksessa valitaan kein on.
Ansiomerkit:
mm. 2. varapiirikuvernööri.Tarjottavattehtävät onkin piirikuvernöörin ansiotähti 2011-2012
Huolellisen harkinnan jäl- otettava mahdollisuutena, kotimainen 100 % presidentin ansiomerkki 2011-2012
keen päätin asettua vaaliinkunniatehtävänä,ei rasit- kansainvälisen presidentin jäsenkasvupalkinto 2011-2012
ehdokkaaksi.
teena. Lionstyö on par- 100 % läsnäolopalkinto 2011-2012
Olen koko sydämelläni mu-haimmillaan pyyteetöntä kotimainen 100 % presidentin ansiomerkki 2013-2014
kana tässä toiminnassa jaauttamista, pitkäaikaista
valmis uusiin haasteisiin sitoutumista; palkintona Olen osallistunut liiton vuo-Hyvää kevättä kaikille leisiirryttyäni pois työelämäs-hyvä mieli. Tällaiseen jouk-sikokouksiin kuusi kertaa, jonille ja tervetuloa runsain
tä. Lionstyö on minun jutkoon kuuluminen on ollutkansainvälisiinvuosikoko- joukoin piirikokoukseen
huhtikuussa 2015.
tuni!
minulle suuri kunnia ja ha- uksiin kaksi kertaa ja olen
lähdössä Honoluluun kesäMonet tuntuvat pelkäävänluan jatkaa tätä työtä ja olla
ottaa vastaan klubin tai mukana toiminnan kehittä-kuussa.
Tänään elämme sellaisespiirin hallinnollisia tehtäviä.misessä.
sa maailmassa, jossa toiNe vaativat aikaa, mutta
mintamme tarpeellisuutta
ei tarvitse kyseenalaistaa.
Haluan painottaa yhdessä tekemisen tärkeyttä ja
huonompiosaisistavälittämistä. En halua pysähtyä
tähän hetkeen, vaan kehittää lionsaatettavielä toimivammaksi,vastaamaan
nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.
Tuula Väätäinen

”Suurella Sydämellä jo vuodesta 1955.
Kukkakauppaa ammattitaidolla 60 vuotta.”
çøþ°Ġ}çÞįėÐjėÎįĐÄġ

Asematie 9, 74700 Kiuruvesi, p. (017) 752 466
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TARJOLLA LAURI

2. varapiirikuvernööriehdokas Lauri Osmala

”Tammisunnuntain”mer- ten Kuopiosta Jyväskylään. raaneihin ja Pohjois-Savon
keissä
kokoonnuimme Osittain asuin kahdella sotilaspoikiin. Kuulun myös
10.1.2015 Kuopion sanka-paikkakunnalla yhtä aikaa,Kuopion kaupungin veterimuistomerkille laskemaanmm. Oulussa ja Kuopiossa. raanitoimikuntaan.
seppele.
Kuopion seudulla olen asu- Kuljetan useaa veteraania
heidän harrastuksiinsa joka
Mukana oli kaikki lohkom-nut useassa kunnassa.
me klubit, muistelimme Minulla on kaksi aikuis- viikko.
lionsliikkeen perustajan ta lasta ja nykyisen elä- Laulan useassa kuorossa,
Melvin Jonesin syntymää, mänkumppanini jälkipolvi joten kuorotoiminta on läsankarivainajia ja veteraa-huomioiden kodissamme hellä sydäntäni.
nisukupolven maamme hy-vierailee yhteensä viisi las- Olen ollut mukana vapaehtoisessa sovittelutyössä,
väksi tekemiä ponnistelu- tenlasta ja me vastaavasti
missä kohtaan kaikilla eläja. Onnistuimme saamaanheidän luonaan.
tapahtumasta jutun kuvien
Matkailu on yksi puolisonimän osa-alueilla sattuneita
kera Savon Sanomiin, kii-ja minun yhteinen harras-erimielisyyksiä, jotka kostos siitä veteraaneille.
tus. Aasia, Amerikka, Etelä-kettavat kaikkia ikä- ja yh”Kiitos veteraanit”-aktivi- Amerikka ja Eurooppa ovatteiskuntaluokkia.
teettiin liittyvä teatterihetki
olleet usean matkamme Koen joka päivä uusia ja
mieltä lämmittäviä tapahtujärjestettiin veteraaneille, kohteita.
mia auttamisen rintamalla,
heidän
puolisoille,
leskille,
Matkoillamme
olemme
olKalasaalis Pielisellä.
sekä lotille 17.1.2015 klu-leet kahden ison katastrofinjoista suurin osa tapahtuu
lionien tekemänä.
Olen saanut elää ja vaikut- biemme yhteistyönä.Jär- ”jälkimainingeissa”:
Kansainvälinen auttaminen
jestimme
myös
autokyydin
2004
Kaakkois-Aasiassa
taa Suomen kansalaisena
on hyvä asia siinä mittakaaosalle
retkeen
osallistujistapahtuneen
tsunamin
ja
kohta 63 vuotta.
vassa, mitä voimme yhdesta.
2005
Hurrikaani
Wilman
Olen syntynyt Pielisjärvelsä resurssiemme puitteissa
Äitienpäiväviikolla
on
tajälkimainingeissa
Meksikon
lä (nykyinen Lieksa), mutta
tehdä. Mutta kotimaa jovoitteena
järjestää
jo
kolJukatanin
niemimaalla.
toinen kotini on myös isäni
kaisen omalla kotiseudulla
matta
kertaa
peräkkäin
Kevättalvella
ja
kesällä
kutkotiseutu Joroinen.
on mielestäni tärkein autta”Musiikillinen
iltapäivä
vesuu
pohjoinen;
Ruka,
SaaLeijonatoimintaan liikeni
misen paikka. Pitää ”avata
teraaniäideille”
Kallaveden
riselkä,
Inari
ovat
matkamaikaa vasta vuodesta 2009
silmät”, jotta avuntarve löykirkossa.
me
kohteita.
alkaen, työkiireet sitoivat
tyy. Joskus pitää matkusSeutukunnallinen
VeteraaVesillä
liikkuminen
ja
kalassiihen saakka aikani tartaa kahdeksan tuhannen
nien
kirkkopyhä
on
7.6.2015
tus
sekä
Kallaveden
saakoin. Olen saanut toimia
kilometrin päähän, jotta
Kallaveden
kirkossa
ja
siirista
marjastus
ovat
myös
klubissani LC Kuopio Kalhuomaa hädän, puutteen
hen
on
tavoitteena
löytää
tärkeä
osa
meidän
vapaalavedessä sihteerinä kolme
ja avun tarpeen vaikkapa
yhteinen
palveluaktiviteetti
aikamme
hyötyliikuntaa.
kautta ja presidentin tehtäoman kodin naapurissa.
lionien
voimin.
Pielisjärvelle
ja
Joroisiin
vät klubimme luotti osalleni
Klubien
jäsenmäärä
on
kosuuntaamme
myös
vapaakaudelle 2013-2014.
Motto: ”Tehkäämme yhTällä kaudella 2014-2015 kenut sekä poisjäämisiä aikoinamme;siellä ollaan
dessä se, mitä emme yksin
että
uusien
jäsenten
mu”kuin
kotona”,
kaikki
on
toimin piirimme III alueen 1.
ehkä pystyisi tekemään.”
kaantuloa.
Yhteen
laskien
valmiina.
lohkon puheenjohtajana.
ei
vähennystä
ole
tapahtuOlen
mukana
vahvasti
veMonenlaisia asioita on tehteraanitoiminnassa, kuulun
Lauri Osmala
ty ja kiitos kuuluu kahdek- nut.
Jäin
eläkkeelle
2010
pitKuopion
sotaveteraaneiZC
salle lohkomme klubille,
kän,
kokonaisuudessaan
hin,
Kuopion
Rintamavetejotka ovat olleet mukana
hyvin monessa yhteisessä42 vuotta kestäneen työaktiviteetissa, kuten ”Kiitoshistoriani jälkeen. Opisveteraanit” ja ”Nenäpäivä”.kelut Jyväskylässä sekä
Keilailuvarusteet edullisesti
Jokaisella niistä on myös myöhemmin Joensuussa ja
!
omia hyvin merkittäviä Kuopiossa sisältyvät kyseiavustus-, lahjoitus- ja va- seen rupeamaan.
rainhankinta-aktiviteetteja.Työhistorianiteollisuuden,
Eikä siinä kaikki, myös yh- kaupan ja logistiikkayritysteisiä yli klubirajojen tapah-ten palveluksessaohjasituvia tekemisiä on pyrittyvat asuinpaikkani valintaa
Esa Ikäheimo
järjestämään mm. yhteisenSeinäjoen ja Jyväskylän
""
!
kautta Joensuuhun ja sitmatkan muodossa.

Esapro
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TOIMINTAKERTOMUS

1.VDG Pekka Seppä, LC Jäppilä (Apj 3. ja 4. alue)
(puoliso Seija)
2.VDG Hannu Nyman, LC Iisalmi Koljonvirta (Apj 1. ja 2.
alue) (puoliso Ritva Korolainen)
IPDG Martti Törrönen, LC Rautalampi (puoliso Ritva)
Piirisihteeri/Rahastonhoitaja Tero Rönkä, LC Pielavesi
PALVELUHALU, TALKOOHENKI, PAIKALLISUUS, LUO- Lepikko
TETTAVUUS, IHMISLÄHEISYYS ja KANSAINVÄLISYYS
Johtoryhmä kokoontui kauden aikana kolme kertaa.

Suomen Lions-liiton arvot olivat
pohjana K-piirin toiminnassa
Kauden teemat

Kansainvälisen presidentin teema ” Follow your dream”
Kotimainen teema “Palvellen Hyvinvointia”
Piirin teema ”Viesti palvelusta”

Piirin strategiset päämäärät kaudelle

• Johtamisen ja osaamisen kouluttamista toteutetaan
sekä piirissä että klubeissa aiempien vuosien tavoin
• Jäsenohjelman toteuttaminen tuottaa hyvää tulosta ja
vahvistaa piiriä saavuttamaan kauden jäsentavoitteet
Piirihallitus 2013-2014.
• Sisäinen ja ulkoinen viestintä on aktiivista
• Kehitystyön jatkuvuus edistää klubien toimintaa. Se
edellyttää laatimaan piirille toimintastrategian ulottumaan vuoteen 2016 saakka.
I ALUE
• Nuorisotyö on aktiivista
Pj. 2.VDG Hannu Nyman (Ritva Korolainen)
- Vastuu on minun
1.LOHKO
- Quest-toiminta
Pj. Martti Kemppainen (Raija), LC Sukeva
- Nuorisovaihto
• Piiri toimii klubien tukena tavoitteiden saavuttamisessa
2. LOHKO
Pj. Pekka Leskinen (Airi), LC Iisalmi Koljonvirta

Alueet ja lohkot

Toiminnalle asetettuja tavoitteita
3. LOHKO
Pj. Eeva Väätäinen (Tapio), LC Nilsiä Syvärinseutu
kaudelle 2013-2014
K-piirin tavoitteet kaudelle seurasivat Lions-liiton asettaII ALUE
mia tavoitteita, joissa toimintaa ryhdytään uudistamaan
Pj. 2.VDG Hannu Nyman (Ritva Korolainen)
Lions-liiton tukemana piirien ja klubien yhteistyöllä.
1. LOHKO
Tärkeänä näkökulmana on toiminnan uudistuminen uusia
Pj. Tomi Toivanen, LC Siilinjärvi
klubeja perustamalla ja jäsenmäärää nostamalla. Etenkin
LOHKO
naisten jäsenmäärää kasvattamalla pyritään saamaan2.
toiPj.liiUolevi Ruhanen (Ritva), LC Rautalampi Malvi
mintaan uutta otetta ja näin jäsenet, klubit ja piirit sekä
ton toimialat voivat toteuttaa toimet suunnitellusti ja mahIII ALUE
dollisimman tehokkaasti.
pj. 1.VDG Pekka Seppä (Seija), LC Jäppilä
Piirin tavoitteena oli saada jäsenmäärään 50 jäsenen lisäys. Alkukausi näytti hyvälle, saatiinhan klubien joukkoon
1. LOHKO
uusi klubi, LC Kiuruvesi Helmiina.
Pj. Seppo Kantosalo (Sari), LC Kuopio Kalakukko
Piirimme tavoitteena oli kahden uuden klubin perusta2. LOHKO
minen. Jäsentoimikunta teki kuitenkin hyvää pohjatyötä
Pj. Jorma Räsänen (Oili), LC Kaavi
tuleville vuosille selvittäen uusien mahdollisten klubien
perustamismahdollisuuksia. Tärkeää oli myös tiedottaa ja
IV ALUE
kannustaa perustamaan erilaisia klubivaihtoehtoja esim.
Pj. 1. VDG Pekka Seppä (Seija), LC Jäppilä
liitännäisklubit.
1. LOHKO
Kaiken kaikkiaan kauden aikana klubeihin liittyi uusia jäsePj. Veikko Laitinen (Eija), LC Kangasniemi
niä yhteensä 123 henkilöä, mutta kuitenkin poistuvia jäse2.LOHKO
niä oli enemmän ja loppusaldo jäsenkehityksessä painui
Pj. Juha Kauppinen (Merja), LC Leppävirta
kauden lopussa -26:een.

Yleistä
Piirin hallinto ja organisaatio
Kausi alkoi kesäkuussa Saksassa Hampurissa piirikuPiirin johtoryhmä
vernöörivalmennuksella Lions Club Internationalin (LCI)
DG Onni Piippo, LC Iisalmi Porovesi (puoliso Eija Lyyti- 96.vuosikokouksella. Kuvernöörivalmennukseensekä
käinen)
vuosikokoukseen osallistui piiristämme DGe Onni Piippo.
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Piirikuvernöörielekti Onni Piippo elämänkumppaninsa Eija
Lyytikäisen kanssa lännen tunnelmissa.

Syksyn Lions Foorumissa piirisihteeri Tero Rönkä ja
piirikuvernööri Onni.
Vuosikokouksessa valittiin kansainväliseksi presidentiksi
Barry J. Palmer (Anne) Australiasta ja 1. varapresidentiksi
Kauden aikana Lions-liiton kuvernöörineuvoston kokoukJoe Preston (Joni) USA:sta sekä 2. varapresidentiksi Jitsuset järjestettiin neljä kertaa, Utajärvellä, Savonlinnassa
hireo Yamada (Toshiko) Japanista.
Mikkelissä ja Porissa.

Piirihallituksen ja toimikuntien jäsenet osallistuivat useisiin
Suomen Lions-liiton 61.vuosikokouksessa6.-8.6.2014 Lions-liiton järjestämiin kokouksiin, koulutuksiin ja muihin
Porissa valittiin liiton puheenjohtajaksi Asko Merilä tilaisuuksiin.
(Kaisu) LC Utajärvi ja varapuheenjohtajaksi Tuomo Holopainen
Piirissämme toimi 60 klubia, jäseniä klubeissa oli kauden
(Kaija) LC Helsinki Vuosaari.
päättyessä1585 jäsentä.

Puolisopäivä

G- ja K-piirien yhteinen puolisopäivä vietettiin 23.2.2014
Iisalmessa. Ohjelmassa oli teatteriesitys ”Kultalampi”. Lisäksi esityksen ohjaaja Heli Löytynoja kertoi näytelmän
harjoitteluvaiheen tapahtumista.

Nenäpäiväkeräys

Piirin klubit osallistuivat ansiokkaasti Nenäpäiväkeräykseen. Piirin yhteyshenkilönä toimi Kari Kinnunen LC Kuopio Päiväranta. Varsinainen keräyspäivä oli 18.11.2013.

Invalidiliitto ja Suomen Lions-liitto solmivat kauden aikana
yhteistyösopimuksen, jonka mukaan halukkailla lionskluVuosikokouksessa.
beilla on mahdollisuus yhteisesti sovittuihin palveluaktiviK-piirin vuosikokous järjestettiinIisalmessa 12.4.2014. teetteihin.
Juhlapuhujana oli Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgren. Hänen puheenaiheena oli yhteisöllisyys.
Hänen mielestään Ponssen arvomaailma sekä toimintaperiaate ovat myös hyviä ohjeita lionstoimintaan, olipa toiminta isoa tai pientä, yhteisöllisyys on tärkeää. Tuloksen
syntyminen on kiinni meistä itsestämme.
Kokouksessa valittiin piirikuvernööriksi Pekka Seppä LC
Jäppilä, 1.varapiirikuvernööriksi Hannu Nyman LC Iisalmi
Koljonvirta sekä 2. varapiirikuvernööriksi Veikko Laitinen
LC Kangasniemi.
Kauden parhaaksi klubiksi valittiin LC Varkaus Justiina.
Kauden avauksena järjestettiin Leijona Foorumi 17.8.2013
Kuopiossa, Pohjois-Savon opistolla. Tapaamisen aihe painottui tärkeään kauden painopisteeseen eli viestintään.
Kaksi piirikuvernööriä mittaa neniään, Onni ja Pirjo Järvi.
Kauden aikana lohkoilla ja alueilla järjestettiin omat Pnatkokoukset.
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Hampurin vuosikokouksesta

Kansainvälinen Lions-liiton vuosikokous järjestettiin Hampurissa 5.-8.7., johon osallistui yhteensä 25 000 lionia ympäri maailmaa. Suomesta osallistujia oli kolmisensataa.
Lauantai 7.7. alkoi lippuparaatilla, jossa kukin maa esittäytyi yleisölle omalla persoonallisella tavallaan laulaen,
tanssien, soittaen ja marssien.
Illalla kokousyleisö kokoontui O2 World Hamburg areenalle
seuraamaan kansainvälistä UP with People showta nimeltä Voices. Teemana oli kommunikoinnin voima ja se valotti
viimeaikaisia maailmanlaajuisia ilmiöitä ja tapahtumia.
Sunnuntain täysistuntoa hallitsi kuluneen kauden kansainPiirikuvernööripari avaamassa vuosijuhlaa Iisalmen
välinen presidentti Wayne Madden. Hän toi lavalle myös
Olvihallissa.
oman perheensä, vaimonsa, lapsensa ja lapsenlapsensa.
Hän esitteli kokoukselle 1. varapresidentiksi nousevan Joe
Prestonin Arizonasta USA:sta.

Toimialat ja työryhmät
Juhlatoimikunta

Kunnia, PDG ja merkkipäivät
Pj. Martti Törrönen LC Rautalampi
Piirin klubien merkkipäivät
LC Haukivuori
50 v.
LC Jäppilä
40 v.
LC Kaavi
50 v.
LC Kangasniemi
50 v.
LC Karttula
50 v.
LC Kuopio Canth
20 v.
LC Maaninka
50 v.
LC Muuruvesi
50 v.
K-piiriläisiä Hampurissa.
LC Nilsiä
55 v.
LC Nilsiä Syvärinseutu
45 v.
Pääpuhujana tässä avajaistilaisuudessa oli USA:n entisen
LC Rautavaara
50 v.
presidentin G. W. Bushin puoliso Laura Bush. Kuulimme
LC Siilinjärvi
50 v.
hänen ajatuksiaan palvelutyöstä, johon on itsekin osallisLC Siilinjärvi Sandels
45 v.
tunut opettajan työssään.
LC Sukeva
45 v.
LC Suonenjoki Soittu
45 v.
Sunnuntai-iltanaoli pohjoismaalaistenmuiden maiden LC Säyneinen
50 v.
edustajille järjestämä kutsuvierastilaisuus Congress CenLC Tervo
50 v.
ter Hamburgissa. Tilaisuudessa puhui myös Wing-Kun
LC Tuusniemi
50 v.
Tam, toissavuoden kansainvälinen presidentti.
LC Virtasalmi
50 v.
Tiistain kokouksessa valittiin seuraavaksi kansainväliseksi
presidentiksi australialainen Barry J. Palmer ja toiseksi varapresidentiksi tohtori Jitsuhiro Yamada Japanista.

Suomen Lions-liiton myöntäm
ansiomerkit

Medal of Merit ansiomerkit
Piirikuvernööri Onni Piippo vieraili noin 40 klubissa ja viePirjo Järvi
LC Iisalmi Yläsavottaret
railuja avustivat 1. ja 2. varapiirikuvernöörit. Lisäksi vieraiMartti Törrönen
LC Rautalampi
limme useissa klubien juhlatilaisuuksissa.
Piirihallitus kokoontui kauden aika neljä kertaa:
21.9.2013 Siilinjärvi, Kunnonpaikka
12.12.2013 Kylpylähotelli Rauhanlahti Kuopio
1.3.2014
Pieksämäki
12.4.2014 Piirihallituksen kokous sekä
piirin vuosikokous ja vuosijuhla, Iisalmi

DG:n ja DG:n puolison ansiomerkit
Onni Piippo
LC Iisalmi Porovesi
Eija Lyytikäinen
LC Iisalmi Porovesi
I-ruusukkeen ansiomerkit
Aarne Asikainen
LC
Raimo Hakkarainen
LC
Arvo Helensalo
LC
Markku Hirsaho
LC

Muuruvesi
Muuruvesi
Kaavi
Maaninka
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Veikko Laitinen
Jarmo Laulumaa
Esko Pietikäinen
Jorma Räsänen
Juhani Soininen
Tapani Tirkkonen
Esa Utriainen
Hannu Ylönen

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Kangasniemi
Kiuruvesi Niva
Kiuruvesi Niva
Kaavi
Kaavi
Muuruvesi
Kuopio
Tervo

Lady ansiomerkit
Anna-Liisa Hirsaho
Eila Hyttinen
Marketta Juutilainen
Iiris Korhonen
Anja Laulumaa
Leena Pietikäinen
Marita Ruuskanen
Helvi Särkelä
Pirjo Voutilainen
Marjaana Ylönen

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Maaninka
Maaninka
Kaavi
Tervo
Kiuruvesi Niva
Kiuruvesi Niva
Maaninka
Tervo
Maaninka
Tervo

Kotimaisen 100 % presidentin ansiomerkit
Matti Komulainen
LC Iisalmi Porovesi
Lauri Osmala
LC Kuopio Kallavesi
Ismo Koponen
LC Rautalampi Malvi
Tuula Väätäinen
LC Varkaus Justiina

tuotto päätettiin käyttää kokonaisuudessaan tulevien nuorisoleirien tukemiseen.

Sisäinen tiedotus

pj. Tero Rönkä, LC Pielavesi Lepikko

Kuluneen kauden piirisihteeri Tero Rönkä huolehti klubeille
menevän tiedottamisen.

PDG Raimo Naumanen LC Kuopio Päiväranta on toiminut
edelleen ansiokkaasti liittomme Lion-lehden vastaavana
päätoimittajana.

Iso-Valkeisessa järjestettyyn koulutukseen osallistui tulevia
klubien virkailijoita.

Klubin erinomaisuuspalkinto
LC Iisalmi Yläsavottaret
LC Kuopio Kallavesi
LC Varkaus Justiina
Lisäksi myönnettiin kymmeniä pitkään toimineiden- ja perustajajäsenten ansiomerkkejä
pj. Hannu Halonen, LC Kuopio Kalakukko
PDG tapaaminen järjestettiin 14.9.2013 Rautalammilla.
Koulutusten tavoitteena oli parantaa lionstietämystä ja
opastaa pitkäjänteisempään toimintaan ja suunnitteluun.
Koulutusten suunnittelusta ja toteutuksista vastasi piiri
koulutusvastaava Hannu Halonen, LC Kuopio Kalakukko.
Pj. Hannu Lintunen, LC Vehmersalmi
Puheenjohtaja auttoi juhlien ja koulutusten käytännön
Kauden aikana kannustettiin klubeja kehittämään toiminorganisoinnissa.
taansa hyödyntämällä järjestömme ja piirin omaa koulutustarjontaa.Piirin järjestämiäkoulutuksiatoteuttivat
koulutusjohtaja Hannu Halonen, jäsenjohtaja Pirjo Järvi ja
Internet ja tietotekniikka
muutosvalmentaja Reijo Lyttinen. Lions Foorumin yhteyPj. Esa Utriainen, LC Kuopio
dessä 17.8.2013 Lions-liiton viestintäjohtaja Thorleif Johanson luennoi viestinnän merkityksestä ja miksi toiminPiirin www-sivujen käyttöä pyrittiin hyödyntäminen kehittamme tarvitsee näkyvyyttä ulospäin. Tarvitsemme hyviä
tämällä sivujen sisältöä ja houkuttavuutta tarjoamalla sivut
tarinoita siitä, mitä hyvää olemme saaneet aikaan my
klubien käyttöön lisäämään käyntimääriä.
varainkeräysaktiviteeteista saaduilla varoilla.
Sivut ovat hyvä paikka kertoa onnistuneista aktiviteeteista
tekstein ja valokuvin.
K-piirin Facebook-sivut avattiin jäsenten tiedotus- ja ajanPj. Pirjo Järvi, LC Iisalmi Yläsavottaret
kohtaiskanavaksi.
Suomen Lions-liiton asettamat tavoitteet jäsenmäärän lisäämiseksi olivat haasteelliset. K-piirin kasvutavoitteeksi
asetimme 50 jäsenen lisäyksen. Se asetti meidät kaikPj. Airi Leskinen, LC Iisalmi Yläsavottaret
ki miettimään kuinka parhaiten löydämme uusia jäsen
klubiemme toimintaan. Tavoitteen toinen osa oli kahde
Savon Leijona -lehti julkaistiin perinteisesti. Klubeja kanuuden klubin perustaminen piiriin. Jäsenten viihtyvyys ja
nustettiin lähettämään lehden nettiversio yhteistyökumposallistuminen on toiminnassamme tärkeää.
paneilleen kiitokseksi lionstoiminnan tukemisesta. Lehden

Koulutustoimikunta
Koulutusjohtaja (GLT)

Kokoukset ja juhlatilaisuudet
Viestintätoimikunta

Jäsenohjelmajohtaja (GMT)

Savon Leijona
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Uusia jäseniä klubeihin liittyi kauden aikana 123, ja piirin
• 24.2.2014 järjestettiin Kuopiossa Quest-infoilta
saimme perustettua uuden naisklubin, LC Kiuruvesi Hel- Tilaisuudessa oli osallistujia kaikista Kuopion klubeista
miina. Klubin perustamispäivä oli 2.12.2014.
sekä LC Siilinjärvestä ja LC Varkaus Justiinasta. Sirpa
Kannisto piti Quest-aiheisen koulutuksen ja aihe innosti vilkkaaseen ajatusten vaihtoon. Useimmille illan
teema avasi paljon uusia näkemyksiä Lions Quest
pj. Reijo Lyttinen, LC Kuopio Päiväranta
-koulutuksesta.

Muutosvalmentaja

Piirin muutosvalmentajat auttoivat klubeja kehittämään
toimintaansa ja toimivat koulutustilaisuuksien kouluttajina.

Järjestetyt koulutukset:

Nuorisovaihto

Pj. Hannu Järvinen (Salme Hellberg), LC Pieksämäki Mlk

Lohkon puheenjohtajien koulutukset:
7.9.2013 Iisalmi
26.10.2013, Kuopio
25.1.2014 Kuopio

Piiriimme saapui joulukuuksi malesialainen tyttö. Hän vietti kuukauden isäntäperheessä Kuopiossa. Kesän 2014
nuorisovaihtoon piiristämme lähti 19 nuorta. Kohteet olivat ympäri maailmaa: Alaskassa ja useissa muissa USA:n
osavaltioissa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa ja
useissa Keski-Euroopan maissa. Palaute nuorilta oli hyvin positiivista! Nuorille pidettiin infotilaisuus huhtikuussa
Kuopiossa, Hotelli IsoValkeisessa. Kesällä piiriimme saa7.9.2013 Iisalmessa ja 26.10.2013 Kuopiossa. Lisäksi Iipui kymmenkunta nuorta. Piirimme toimi ns. tukipiirinä Isalmessa järjestettiin tapaaminen tulevan kauden presipiirin kansainväliselle nuorisoleirille.
denteille ja sihteereille 24.4.2014 Profile Vehicles Oy:nPiirihallitus
timyönsi 2015 pidettävän nuorisoleirin järjestäloissa, johon osallistui 35 henkilöä.
misen LC Rautalammelle ja LC Rautalampi Malville.

Rahastonhoitajien ja sihteerien
yhteiset koulutukset

Nuorisotyötoimikunta
Lions Quest

Pj. Anita Hakaoja (Rainer), LC Kuopio Päiväranta

Vastuu on minun, Koulukaveri
Rauhanjulistekilpailu
Pj. Sari Laine (Marko), LC Iisalmi Yläsavottaret

Lions Quest -koulutus K-piirissä
Piirin klubit osallistuivat aktiivisesti Lions-liiton ”Vastuu on
minun” ja ”Koulukaveri” -aktiviteetteihin.
2013–14

Vastuu on minun -aktiviteetissa jaettiin oppaat kouluje
• 25.–26.11.13 Kuopion kansalaisopistossa, opettaja 4.luokkalaisille, joiden avulla vanhemmat voivat keskus
Sirpa Kannisto
tella yhdessä lasten kanssa internetin mahdollisuuksist
Osallistujia oli 15, joista 2 varhaiskasvattajaa, 10 alaja vaaroista.
koulun opettajaa ja 3 yläkoulun opettajaa.
Koulukaveri-projektissa luovutettiin hymypatsaat esimer
Osallistujilta kerätty kurssipalaute oli kiitettävää. Oheskillisesti käyttäytyneille nuorille.
sa on muutamia kommentteja.
Rauhanjulistekilpailu järjestettiin Facebook-äänestyksenä.
Erittäin antoisa koulutus, odotan innolla, että pääsen
K-piirin voittaja kilpailussa oli Puurtilan koulun oppilas Siivetämään leikkejä ja ideoita omaan luokkaani. Paljon
na Salmi Varkaudesta.
ideoita rikastuttamaan opetusta. Hyödyllinen ja hauska, pitäisi olla pakollinen kaikille. Hyvä koulutus, antaa
erittäin paljon eväitä opettajan työhön.
Pj. Pekka Saarikko, LC Rautalampi Malvi

Leot

• 24.–25.3.2014 Kuopio, Hotelli Cumulus, opettaja Sirpa
Piiriin ei vielä onnistuttu tällä kaudella saada perustetuksi
Kannisto
Leo-klubia.
Osallistujia oli 14, joista 5 koulunkäynninohjaajaa,
’ 3
kuraattoria, 1 resurssiopettaja, 3 alakoulun opettajaa ja
2 yläkoulun opettajaa.
Kurssipalaute oli jälleen kiitettävää ja kommentointiPj. Eino Lilja, LC Kiuruvesi Niva
erittäin kannustavaa.
G- ja K-piirien yhteisestä karsintakisan järjestelyistä vastasi PDG Eino Lilja, LC Kiuruvesi Niva.
Koulutettavien mukaan 1867 lasta ja nuorta tulee hyötymään näistä koulutuksista seuraavan vuoden aikana.

Skeba
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KAUSI 2013-2014

Palvelutoimikunta
Liikuntatoimi
Pj. Jorma Väänänen (Arja), LC Nilsiä Syvärinseutu
AR-säätiö, adressit, kortit ja
Liikuntatoimintana järjestettiin seuraavaa:
varainkeruu
Kuntokisaan ”Huhki hikeen helmikuussa” osallistui 23 kluPj. Urho Karhu (Seija), LC Rautalampi Malvi

bia. Voiton vei LC Varkaus Justiinat, 2. LC Nilsiä Syvärinseutu, 3. LC Kiuruvesi Helmiina, 4. LC Iisalmi Porovesi.
Adressit
Miesten viestin voitti LC Kiuruvesi Niva ja naisten LC MuuAdressien myyntitavoite oli 750 kpl, n.13 kpl/klubi. Myyty
ruvesi.
595 kpl =79 % tavoitteesta. Joulukorttien myyntitavoite
I-alueen Keilaturnaus 30.3. pidettiin Iisalmessa. Voittajaksi
kaudelle oli 8000 korttia.
selvisi Pielavesi Lepikko I, toiseksi LC Sonkajärvi, kolmanneksi LC Iisalmi Koljonvirta, neljänneksi LC Kiuruvesi Niva
Ritarit
ja viidenneksi LC Pielavesi Lepikko II.
Tavoite oli kauden aikana 8 uutta ritaria, ritareita saatiin
K-piirin pilkkikisan järjesti LC Muuruvesi Matkailukartano
13.
Kivennavalla 6.4.2014. Pilkkijöitä oli 13 joukkuetta ja voitSirkku Saarelainen LC Kuopio Canth, Pentti Äyräs LC
Ii- oli LC Nilsiä Syvärinseutu.
taja
salmi, Timo Särkelä LC Tervo, Ahti Kossila LC Haukivuori, Timo Mattila LC Haukivuori, Olli Lahti LC Haukivuori,
Urpo Malinen LC Kangasniemi, Lauri Reinikainen LC
1, 21.9.2013
Karttula, Juhani Sepponen LC Karttula, Pekka SeppäKokous
LC
Tutustuminen Keramiikkastudio Jenni Linnoven toiminJäppilä, Johannes Miskala LC Tuusniemi, Eino Lilja LC
taan sekä Lions Quest -info kouluttaja Sirpa Kanniston
Kiuruvesi Niva ja Matti Kukkonen LC Suonenjoki Soittu
opastuksella. Osallistujia 9.

Puolisoiminta

Apurahat
Kokous 2, 12.12.2013
Klubien tulisi hakea aktiivisemmin apurahoja hyviin hankYhdessä piirihallituksen kanssa pidimme kokouksen, naukeisiin, sillä K-piirin klubit eivät ole käyttäneet mahdollitimme jouluaterian sekä rentouduimme Speden Naisen
suutta, eikä kaudella tullut yhtään hakemusta
logiikka -esityksen parissa. Osallistujia 10.

Muuta
Kokous 3, 1.3.2014
Piiriin perustettiin ARS-toimikunta, johon kuuluivat: 1.alue
DG Onni Piippo, 2. alue PDG Urho Karhu pj., 3.alue lionTutustuimme Ilkka Sepän opastuksella Pieksämäen IsonPappilan, Kultturitalo Sylvin toimintaan sekä taidenäytteLauri Osmala ja 4.alue VDG Pekka Seppä.
Kaikki adresseista ja ritareista saadut varat käytetään lyyn
vain Kulttuurikeskus Poleenissa.
Lounaan
jälkeen saimme kuulla Lotta-toiminnasta Ansa
kotimaisten klubien toiminnan tukemiseen, apurahoina,
Väisäsen
opastuksella.
Osallistujia 8.
lehtitukena ja palkintoina.
ARS-lounas järjestettiin 1.2.2014 Kuopiossa.
Kokous 4, 12.4.2014
Päivän aluksi olimme mukana piirin vuosijuhlassa.
Katsaus Kalevala Koru Oy:n historiaan ja tämän päivän
Pj. Pekka Järvelä (Leena), LC Kuopio Päiväranta
tuotantoon Eija Lyytikäisen kertomana. Tutustuimme myö
pohjoismaidenensimmäiseenyksityiseen PostimerkkiPiirin klubit lahjoittivat LCIF:lle yhteensä 2789,28 €. Uusia
museoon. Osallistujia 12.
Melvin Jones -jäseniä piiriin tuli 4 kpl. Klubit suorittivat lipaskeräyksen Filippiinien taifuunituhojen avustamiseksi.
Iisalmen Kulttuurikeskuksessa järjestettiin G- ja K-piirien
LCIF on tukenut merkittävästi vuoden aikana tapahtuneiyhteinen Puolisopäivä 23.2.2014.
den luonnonkatastrofien uhreja.
Lion Sanna Marin-Kainulainen kertoi talon historiasta sekä
nykypäivästä.
Saimme myös kurkistaa kulissien taakse Heli Löytynojan
Pj. Eero Holopainen LC Joroinen
opastuksella ennen Kultalampi-teatteriesitystä. Herkkukoriarpajaisten tuotolla 275,45 € kartutimme liiton kaHaitin
Suomi johtoon -kampanjan tilanteesta on tiedottanut PID
tastrofikeräystä. Osallistujia 36 (G 6, K 28 sekä I-piiristä 2).
Harri Ala-Kulju. Valinta kansainvälisen presidentin virkaan
ratkeaa joko vuonna 2015 tai 2016.

LCIF ja Melvin Jones

Suomi johtoon

Sri Lankan ystävät

Pj. Pekka Saarikko, LC Rautalampi Malvi
Sri Lankan Lions-ystävien seuran toimintaa on tehty tunnetuksi ja pyritty hankkimaan uusia jäseniä Savon Leijonan artikkelin ja klubivierailujen kautta.

Ask one – keep all!
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KIITOS VETERAANIT!

Kiitos veteraanit!

Lions-liiton vuoden 2013 Keski-iältään veteraanit
vuosikokouksessapäätet- ovat 90-vuotiaita, nyt on
tiin yksimielisesti toteuttaa
korkea aika huomioida hei1.7.2014–31.6.2015 palve-dät. Heistä 80 % asuu koluaktiviteetti sotiemme vedeissa tai palvelukodeissa.
teraanien, tammenlehväsu-Aktiviteetti on ensisijaisesti
kupolven, hyväksi.
palveluaktiviteetti, koska moKokouksen päätös perus- net veteraanitovat yksitui LC Urjalan klubialoittee-näisiä ja kaipaavat kesseen ja kampanjan nimeksikusteluseuraa, mutta myös
valittiin Kiitos veteraanit! kohdennettu taloudellinen
-palveluaktiviteetti.
tuki kuuluu osana hankkeeSotiemme
veteraaneja, seen. Klubien on ollut mahKiitos veteraanit! –aktiviteetin piirikoordinaattori Pekka
isänmaamme puolustajia, dollista hakea Arne Ritari
Leskinen vierailemassa Kerttu Havukaisen luona Iisalmeskunniakansalaisia,on yhä säätiöltä 50 % avustusta
sa. Kerttu jäi sotaorvoksi ja on myös sotaleski.
keskuudessamme noin antamastaan taloudellises29 000. Kun mukaan laske-ta tuesta.
Hankkeen tarkoituksena eiTammikuun loppuun mentaan koko tammenlehväsu-Leijonilla on pitkät perinteet
ole korvata sosiaalipuolennessä K-piirin 60 klubista
kupolvi, mukaan lukien veteraanienauttamisessa, tekemää kotipalvelua, vaan26 on osallistunut hanklesket, puolisot, sotaorvot,joten monille klubeille tämäsiihen kuuluvat esimerkiksikeeseen. Mukana on ollut
pikkulotat ja sotilaspojat, hake on merkinnyt vain en-kiireetön vierailu veteraa- 298 leijonaa ja aktiviteettiin
on kyseessä huomattavastitisen aktiviteettienjatka- nin luona, pienimuotoiset on raportoitu lähes 1000
suurempi kohderyhmä.
mista ja tehostamista.
avustustyöt, kuten lumen-tuntia. Valtakunnan tasolla
luonti, kattokourujen puh-piirimme sijoittuu keskivaidistus, polttopuidenteko, heille, joten parannettavaa
kaupassa käynti, omaisenon vielä huomattavasti.
haudalla käyttäminen,li- Lisäksi tulee muistaa, että
punnosto itsenäisyys- ja vaikka liiton tasolla hanke
veteraanipäivänä,palova- päätyy kesäkuun lopussa,
roittimien tarkistaminen, on selvää, ettei apua pidä
pensasaidan tai pihanur- katkaista siihen, vaan sitä
men leikkaaminen,pihan on jatkettava ”viimeiseen
haravointi, kirjan tai leh- iltahuutoon” saakka.
den lukeminen, uutisten Toivon, että ne klubit, jotkertominen, kuljettaminen ka eivät syystä tai toisesta
konserttiin,teatteriin,jou- ole vielä lähteneet hanklukirkkoon tai veteraani- keeseen mukaan, lähtisivät
tapahtumiin, joulukorttien siihen pikaisesti. Nyt on
lähettäminen,kokkikurssi, viimeiset hetket lyhentää
ohjaus ja apu palveluidenkunniavelkaa…
hakemiseen, ulkoiluttaminen, veteraanien tekemien
Pekka Leskinen
käsitöiden esittely ja ostaLC Iisalmi
minen jne. Vain mielikuvitus107-K piirikoordinaattori
on rajana.
Kiitos veteraanit!

Taksi ✆ 044 362 4100
Timo Mankinen/Tipinikkari
Taksi, henkilökuljetukset
1 + 6-paikkaisella autolla

Autokorjaamo ✆ 045 357 6111

sAUTONKORJAUS JAHUOLTOTOIMINTA
sRENKAIDENVAIHTO
s"RIDGESTONE TALVIRENKAAT
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KIITOS VETERAANIT!

Veteraanimusiikin konsertti-iltamat Tervossa
Tervon Sotaveteraaniyh- Tilaisuus oli osa jatkosodan
distys ja Tervon lionit jär-päättymisen70-vuotisjuhjestivät yhteistyössä vete-lallisuuksia ja Lions-palveraanisukupolven kunniaksiluviikon tapahtumia.Yleikonsertin ja tanssi-iltamatsöä kertyi salin täydeltä,
Tervon nuorisotalo Man- noin 220 veteraanimusiikin
tussa eli entisessä suoje- ystävää. Kunniavieraina
luskunnan talossa lauan- olivat sotaveteraanimme,
taina 11. lokakuuta 2014.veteraaniemme puolisot,

Viihdytysjoukkona musisoinut Kenttäharmaa-orkesteri
lauteilla.

Konsertti-iltamien yleisöä.

lottamme, pikkulottamme raanin iltahuuto, herkisti
sekä sotilaspoikamme.
mukana olleiden mielet.
Tilaisuuden avaussanat Tanssiparketilla pyörähtelyt
esitti veteraaniyhdistyksenrytmikkään vanhan tanssipuheenjohtaja Timo Särke- musiikin tahdeissa kävivät
lä. Konsertti- ja tanssimusii-hyvästä kuntoutuksesta.
kista vastasi Kenttäharmaaorkesteri Pieksämäeltä.
Timo Särkelä
Konserttiosuuden päätPDG, LC Tervo
teeksi kuultu yhteislaulu,
Kalervo Hämäläisen Vete-

Joulujuhla veteraaneille
Rautalammilla järjestettiin misessa ja taluttamisessa.
joulujuhla 14.12.2014so- Juhlassa nautittiin maukas
tiemme veteraaneille,so- jouluateria, laulettiin joulutainvalideille, puolisoille, lauluja, oli lyhyitä tervehleskille, lotille, pikku lotille
dyksiä, puheita, veteraanija sotapojille. Joulujuhlanmitalit saivat Jorma Tuure,
ja jouluateriantarjosi LC Leena Häkkinen ja Risto
Rautalampi Malvi, Arne Ri- Niemelä sekä Rautalammin
tari -säätiö avusti tapahtu- veteraanien pitkäaikainen
maa.
sihteeri Asta Lyyra kultaiTilaisuus alkoi jumalanpal-sen ansiomerkin, jonka
veluksella Rautalammin luovuttivat veteraanipiirin
kirkossa, minkä jälkeen puheenjohtaja Jouni Perä- Veteraaneista Sulo Siikavirta 90 v. ja Kalle Hyvönen 97 v.
kokoonnuttiinseurakunta- lä ja sosiaalisihteeri Riitta
saliin. Osallistujia oli 65,Huittinen.
joista 43 sodassa ollutta Kiitokset veteraanien puoja heidän saattajiaan,lo- lesta LC Rautalampi Malvilput olivat nuorempia sekäle ja kaikille tukijoillemme!
lionsjäseniä. Seurakunta
tarjosi tilat korvauksetta.
Urho Karhu
LC Rautalampi Malvin jäPDG, LC Rautalampi • Kuljetukset • Vaihtolava • Loka-auto
senet auttoivat vieraita,
Malvi
Hatunkiventie 33, 72100 Karttula
mm. tarjoamalla ruuat van- Rautalammin veteraanihuksille pöytiin, pukeutuen puheenjohtaja

✆ 040 547 3542
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KIITOS VETERAANIT!

Lionsien ”Kiitos veteraanit -aktiviteetti”
Seitsemän kuopiolaista liKetään, eri aktiviteeteissä
onsklubia halusi kunnioittaa
mukana ollutta kuopiolaista
kuopiolaisia veteraaneja,
klubia, unohtamatta.
heidän puolisoitaan, sotaKevään aikana jatkamme
orpoja sekä lottia.
”Kiitos veteraanit”-aktiviKaksikymmentäseitsemän
teetin tapahtumilla.
veteraanikansalaistakustannettiin Kuopion kaupunTerveisin Lauri Osmala
ginteatterissa 17.1.2015 olZC
leeseen The Sound of Music -esitykseen.
Osa heistä kuljetettiin paikan päälle lionsien toimesta
ja heille tarjottiin näytösten
väliajalla kestityksenä kahvit lisukkeineen.
Veteraanienmukana näy- Veljmies-klubin presidentti Seppo Latvala oli mukana tatöksessä oli myös hank- pahtumassa.
keen vetovastuussa olleen
Veljmies-klubinpresidentti Erityisesti vanhimmat vete-Myös Kuopion kaupungin
raanit kiittivät kuopiolaisiaveteraanityön henkilöstö
Seppo Latvala.
Veteraanien juttupiiriläiset lioneita kaikista kaudella lähetti erityiskiitokset lionesittivät suuret kiitokset 2014-2015 veteraaneille seille veteraaneille kohdiskuopiolaisille lionseille seu-kohdennetuista tapahtu- tetusta avusta.
raavan viikon veteraanien mista, joita olivat kävelyt-Erityiskiitokset ansaitsevat
juttupiirissä Kuopion klu- tämistapahtumatsyksyllä, Elina Pallonen-Eriksson ja
jutteluun ja seuranpitoon Anitta Ruohonen Canth- Veteraanit nauttivat kovasti
billa.
osallistumisesta sekä avus-klubista, Pauli Piiroinen Sound of Music -esityksestaminen joulukorttienkir- Kallavesi-klubista sekä tä.
joittamisessa ja lähettämi-Veljmies-klubi kokonaisuudessaan.
sessä.

LC Suonenjoki Soittu
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JÄSENIÄ JA VETERAANEJA ARVOSTETAAN

LC Iisalmi Porovesi lisännyt jäsenmääräänsä
LC Iisalmi Poroveden aktii-muussakin klubissa, alkavisimmat lionit ovat saaneet
vat eläkeläiset olla enemklubiimme tällä toimikau- mistönä eli nuorempia odotdella jo kuusi uutta jäsentä.telemme joukkoomme. UuLokakuussa Jorma Pölkin sia jäseniä toivomme vielä
(kummi Martti Vartiainen), tänäkin toimikautena saamarraskuussa Tapani Pyy-vamme. Mukava olisi saada
dysmäen (kummi Niilo Nou-muutama, vaikka toisensa
siainen), joulukuussa Reijoentuudestaan tunteva nuoHämäläisen (kummi Matti rempien kaveripiiri.
Pihlainen),Jouko Röngän Toistaiseksi kaikki jäse(kummi Matti Komulainen)nemme ovat miehiä. Vakaja Jukka Vattukallion (kum- vampaa keskustelua naismi Matti Komulainen) sekä puolisten jäsenien kutsutammikuussa Voitto Rytkö-misesta ei toistaiseksi ole
sen (kummi Niilo Nousiai-käyty. Jos
naispuolisia
nen).
joukkoomme saisimme,
Leijonissa periaatteena on, olisi mukavaa, että heitä
että jäsenet edustaisivat tulisi kerralla useampia.
mahdollisimman paljon eriYhteydenottoja halukkailta
ikäluokkia ja ammattialo- odottelemme.
ja. Meillä, kuten monessa
Vetreassa Reijo Hämäläinen, Matti Komulainen, Jouko
Rönkä, Matti Pihlainen, Jukka Vattukallio ja presidentti
Martti Vartiainen.

Iisalmen Mieslaulajien kvartetti esiintyi Vetreassa.

Muistamme veteraaneja Nyt muutaman vuoden
tervehdyskäynnillä
Klubimme on käynyt jo ajan
mukanamme
on ollut omia
vuosikymmenet tarjoaIisalmen
Mieslaulajiin
kuumassa itsenäisyyspäivänä
luvia
lioneita
sekä
heidän
kahvit Veljeskodissa eli nykyisessä Vetreassa. Perin-kuoroystäviään.
teisiin kuuluu juhlallinen
lipunnosto aamulla Lippu-Veljeskodin pihassa klulaulun säestyksellä. Sen bimme pystyttämä Raujälkeen sytytetäänpihaan hankannel-patsas muistuttuomaamme joulukuuseentaa pitkästä rauhanajasta
lamput kynttilöiksi. Sisäti-ja klubimme toiminnasta
Veljeskodilla ja Vetrealla.
loihin siirryttyämme nautimme yhdessä kuntoutettavi- Ruokasalin seinällä on bulen kanssa tarjoamammegarialaisen puunveistäjä
aamukahvit.Veljeskodissa Jordan Ivanovin tekemä iso
kuntoutumassa oleville lau-seinäreliefi.Sekin klubimme hankkima.
letaan ja heitä laulatetaan.
Kulloisenkin kauden presiTerho Vuorela
dentti puhuu ja kiittää terLC
Iisalmi
Porovesi
veytensä sodissa uhranneita veteraaneja.

Ask one – keep all!
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SYNTTÄRISANKARI

LC Vehmersalmi siirtyi 50-vuotisjuhlasta loppuvuoden ja k
klubilaiset avustajina keltai-rannassa suursuosion saavuttanut monologinäytelmä
sissa huomioliiveissään.
“Paroni von Münchausen
Helmikuussa jännitetään totta kai” näyttelijä Antti
klubin sököjoukkueen me-Peltolan esittämänä. Käsinestymistä SM-kisassa kirjoitus ja ohjaus on Joel
14.2.
Kiihtelysvaarassa. Elstelän. Klubimme toivotEdellisellä kerralla tuomi- taa naapuriklubienkinleisina oli SM-pronssi. Maa- jonat tervetulleiksivaikka
liskuussa vierailemme Hei- veneillen. Pääsymaksut
nävedellä Valamon luosta-15 € kerryttävät aktiviteettikassaamme, jolla tuemme
rissa.
paikallista hyväntekeväiTulevan Vesjperän valmis-syyttä.
telut on jo aloitettu. Lauantaina 27.6. klo 18 nähdään
Hannu Lintunen
Vesjperä-esityksenälaivapresidentti
LC Vehmersalmen 50-vuotisjuhlassa kukitettiin ruusuin
perustajajäsenet Seija Äijö, Helvi Miettinen ja PDG Eero
Äijö. Kiitosruusun saivat myös Seija ja DG Pekka Seppä.
Kukat ojensi halauksin klubin puolisotoiminnan puheenjohtaja Marja-Liisa Pekkarinen. (Kuva: HL)
LC Vehmersalmi saavut- Vuosijuhlan merkeissä vieti viime vuoden puolella railimme 7.11. uudistetus50-vuotisen toimintaru- sa Kuopion kaupunginteatpeaman. Juhlaa vietettiinterissa, jossa ihastelimme
Vehmersalmen seurakun- Sound of Music -esitystä.
takodissa 4.11.2014 pe- Tapasimme myös LC Joutrinteisesti puheita ja laulusa Jousan klubilaisia Hotelesityksiä kuunnellensekä li Atlaksen illallisella. Vehlahjoituksia ja palkitsemisiamersalmen kauppojen ja
jakaen. Juhlapuheen piti kirkon kuuset kaadettiin ja
piirikuvernööri Pekka Sep-noudettiin metsästä 22.11.
pä. Juhlaillallisen tarjosi ja 28.11. ne pystytettiin
partiolippukuntaVehmerin paikoilleen ja varustettiin
Vaeltajien Tarpojat-ryhmä valoin.
Kirsi Vartian johdolla.
Joulutorillamme 13.12. laMaikin baarissa 4.9.1964 dyjen tekemät sinapit ja
perustettu klubi oli 15 leimakkarat tekivät kauppanjonan
aikaansaannos. sa. Kaksi suurta klapisäkNyt jäseniä on 27. Mei- kiä ja muita palkintoja ardät tunnettiin aikoinaan vottiin. Ohjelmaan kuului
1980-luvun
vaihteessa koulun oppilaiden esittämä
kirkkovenesouduista ja nyt tonttutanssi opettaja Ruut
Vesjperä-tapahtumasta, Sutisen johtamana. Vehjossa nimetään vuosittain mersalmen kirkkokuoro
vehmersalmelainen“Vesj- johdatti vakavampaan jouperän Esteri” ja julkistetaanlutunnelmaan. Vain yltyvän
seuraavan kauden klu- lumipyryn karkottamassa
bipresidentti eli “Piätappi”. yleisömäärässä oli toivomiJuhlapaikkana on alusta sen varaa.
asti ollut Vehmersalmen
laivaranta.
Kaupungin Vehmersalmella
järjestämässä lasten Pakkasjuhlassa 24.1. olivat

Tilaa itselle tai lahjaksi
-lehti!

60`

kestotilauksen 1. vuosikerta
(norm. 76
` )

Soittele 040 8337 208
Tarjous voimassa 30.4.2015 saakka.
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YLÄSAVOTTARET OVAT MONESSA MUKANA

Koljonvirralla järjestettävien Sawolaesten perinnekonepäewien ensiapuvastuu on jo vuosikausia kuulunut Yläsavottarille. Kuvassa palvelusvuorossa Sari ja Taina.

Joulun alla käytiin laulattamassa joululauluja Hoitokoti
Kultasirkussa. Kuva Riitta Hynynen.

Tarja, Leena ja Taina näyttivät leipurin taitojaan
Ravintolapäivässä. Etualalla Tainan tekemät ihanat
alaksanterinleivokset, jotka vietiin suorastaan käsistä.

Vuosikokoukseen Porissa osallistuimme jälleen isolla joukolla. Kuvassa sihteeri Leena, pressa Tarja ja tämän kauden
lohkari Hillevi

Koljonvirran Vauhtipyörän järjestämässä Talwisawotta 2014
–tapahtumassa ensiapupäivystystä hoitivat Taina ja Arja.
Piirikuvernööri Pekka Seppä pistäytyi kokouksessamme
Seijansa kanssa. Kuvassa myös pressa Tarja, Paula ja
uusi jäsenemme Pirkko.
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YLÄSAVOTTARET OVAT MONESSA MUKANA

Kauden avajaiset järjestettiin Anneli Ripatin kotona. Sinne oli
pienoinen venematka. Kuvassa Ritva, Arja, Hellu ja
Liisa.

Tammikuussa saimme kerralla kolme uutta leijonaa,
Ullan, Seijan ja Eijan.

Marraskuussa järjestimme ensimmäisen kerran Ravintolapäivän. Se oli todellinen menestys.
Teksti: Airi Leskinen ja kuvat Yläsavottarien arkistoista.

Vappuna myymme torilla grillimakkaroita ja arpoja sekä
kerromme leijonatoiminnasta. Kuvassa Anneli, Sari, Lensku, Tarja ja Ritu.

Jouluarpajaisten tuoton lahjoittamalla mahdollistimme Kehitysvammaisten juhannustanssien järjestämisen viittomakielen tulkkeineen Iisalmessa Kyllikinrannassa.
Kuvassa esiintymiskilpailun voittajat.

Ystäväpiiri muodostuu eri klubeihin kuuluvista leijonista. Yhdessä vietämme useita kekkereitä vuodessa. Kuvassa meneillään
uusi vuosi ja tinojen tulkinta.
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ARNE RITARI SÄÄTIÖ
K – Piirin toimintaa kaudelta 2013 – 2014
Säätiön tarkoitus on edistää ja tukea suomalaista lionstyötä.

Adressit

K- piirin klubit ovat tähän mennessä säästeliäästi palkinneet ritarin arvolla ansiokkaita jäseniään, meillä on su
Kauden aikana 36 klubia hankki 595 kpl adresseja.
teellisesti vähemmän ritareita kuin useassa muussa piirisSäätiön nettisivulla on saatavana erilaisia välilehtiä adresseihin ja siten monipuolisempia tervehdyksiä jokaisen sä.
ma-(Kaudella 2014 –15 ei yhtään hakemusta.)
Tilanne
voidaan korjata palkitsemalla ne klubien pitkäaikuun, tilanteen mukaan. Adressit tuottavat huomattavan
kaiset
ja/tai
ansioituneet leijonat.
osan säätiön tuloista. Adressin välityksellä onnittelemme
Arne
Ritari
-lounas
järjestetäänKuopiossa lauantaina
ja otamme osaa surussa, siksi toivomme, että jokaisessa
30.1.2016
klo
12.00,
jonne kaikki K-piirin ritarit ja puolisot
klubissa on järjestömme adresseja saatavana ja me leikutsutaan.
Kutsu,
josta
ilmenee paikka ja ohjelma, postijonat myös käytämme niitä.
tetaan
myöhemmin.
100 % presidentin merkkiin vaadittava 200 € lahjoitus
AR-säätiölle täyttyy ostamalla 20 kpl adresseja.

Ritarit

Apurahat

K – piiristä ei ole kaudelle haettu apurahaa.
Kuluvalle kaudelle AR-säätiö on myöntänyt erikoisapuraKun on aika muistaa tai palkita.
haa 50 % kuluista Kiitos Veteraanit kampanjalle.
Lionsritarin arvo on suomalainen arvostettu kunnianosoiHakuaikaa on maaliskuun loppuun saakka. Tähän men
tus klubisi ansiokkaalle leijonalle. Ritarin arvo maksetaan
nessä (18.1.2015) on piiristämme tullut kahdeksan hakeklubin aktiviteettivaroista.
musta ja kaikki ovat saaneet myönteisen päätöksen, rahaa
Kauden aikana ritarin arvon saivat seuraavat ansioituneet
yhteensä n. 4 000 €.
leijonat: Sirkku Saarelainen LC Kuopio Canth, Ahti Kossila LC Haukivuori, Timo Mattila LC Haukivuori, Olli Lahti
PDG Martti Törrönen
LC Haukivuori, Pentti Äyräs LC Iisalmi, Timo Särkelä LC
AR-toimikuntapuheenjohtaja
Tervo, Reino Miskala LC Tuusniemi, Matti Kukkonen LC
Suonenjoki Soittu, Eino Lilja LC Kiuruvesi Niva.

PUNAINEN SULKA 2016 -2017
SUOMI JA LCI 100 VUOTTA 2017
PUNAISEN SULAN TOIMIKUNTA ON NIMETTY:
Reino Laine, Harri Ala-Kulju, Jaakko Harjumäki, Sari Pirinen, Matti
Tieksola, Tauno Laine, Maarit Kuikka ja Aimo Silventoinen

JOKAINEN PIIRI ON VALINNUT PIIRIKOORDINAATTORIT 14 KPL
Meillä K - Piirissä piirikoordinaattorin tehtävää hoitaa PDG Urho Karhu
Punaista Sulkaa on toteutettu aiemmin viisi kertaa. Edellisestä Punaisesta Sulasta
2006 tulee kuluneeksi 10 v.
Heinolan vuosikokouksessa 2013 klubit päättivät toteuttaa Punaisen Sulan 2016 2017 ja Porin vuosikokouksessa 2014 asetettiin keräystavoitteeksi 5 milj. euroa.
Jotta tavoite saavutetaan, kaikkien klubien on sitouduttava täysillä mukaan. Kun
keräys päättyy v. 2017, on se Suomen Itsenäisyyden ja Järjestömme 100 v.
juhlavuosi, keräyksemme saa silloin myönteisen ja juhlavan loppuhuipentuman ja
ennen kaikkea nuorisomme saa kiireellistä apua, jota he todella tarvitsevat.
Keräystuotto kohdennetaan tällä kertaa siis nuorisolle, heitä on yli miljoona ja
heistä on syrjäytyneitä ja apua tarvitsevia n. 5 %
Varainkeräysaktiviteetti vaatii työtä etukäteen, siksi jokaisen klubin on nimettävä
Sulka Leijona ja ilmoitettava valitun leijonan tiedot välittömästi allekirjoittaneelle,
näin voin toimittaa materiaalia ja tietoa jokaiselle klubille.

Urho Karhu
PDG Urho Karhu
K-piirin Punaisen Sulan piirikoordinaattori
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VARAINKERÄYS K-PIIRISSÄ 2014-2015

3. Punainen Sulka – keräys
1. Kiitos veteraanit! – aktiviteetti
2016 - 2017

Toimintakauden 2014- 2015 aikana toteutettava aktiviteetti, jossa mukana myös Arne Ritari -säätiön 50% avustus
Piirikoordinaattori K- piirissä PDG Urho Karhu.
klubeille, veteraaneille suuntautuviin palvelu- aktiviteetteiSlogan on ”Tue nuorta itsenäisyyteen”.
hin, josta ei tule karenssia, hakuaikaa on jatkettu 31.3.2015
Jokaiseen klubiin on nimettävä sulkaleijona alkuvuodesta
ja on toteutettava kesäkuun loppuun 2015. Piirissämme
2015 ja hänet ilmoitettava minulle, yhteystietoineen, j
toimikuntapuheenjohtajana Pekka Leskinen ja ARS-toimijestän koulutusta tehtävään, sekä jaan materiaalin heidän
kuntapuheenjohtajana Martti Törrönen
kauttaan klubeille.

2. Arpajaiset

4. Joulukortit

Anna tukesi nuorisolle -arvat on lähetetty klubeille jäsenJoulukortteja on mennyt piirimme klubeille n. 12000 kpl,
määrän mukaisesti.
eniten niitä hankki LC Pieksämäki Mlk 1320 kpl, toisena
K-piirin klubit ovat ostaneet arpoja hyvin, olemme kolmannella sijalla, palautettu vain 80 arpaa, lisää kannattaa LC
tila-Rautalampi 920 kpl ja kolmantena LC Kiuruvesi Helmiina
ta, päävoittojakin vielä jäljellä. Voittoja tullut K- piiriin tähän 531 kpl.
Klubeille jäi puolet korttien hinnasta, siis noin 6400,00
mennessä kymmenkunta.
euroa !
Rautalammilla 8.1.2015
Urho Karhu
PDG
varainkeräysvastaava K-piirissä
puh. 0400 272 572
urho.karhu@lions.fi

MUOTINÄYTÖKSELLÄ APUA NÄKÖVAMMAISILLE

Muotinäytöksen tuotolla tuettiin
näkövammaisia

AIRI LESKINEN
Kaksi iisalmelaista klubia, Iisalmi ja Yläsavottaret, ovat jo
kaksi kertaa järjestäneet yhdessä muotinäytöksen. Paikkakunnan omien yritystenasuja esittelemäänolemme
saaneet mukaan myös paikallisia ”silmäätekeviä” ja näin
keränneet katsomon lähes täyteen.
Juuri kevään korvalle ajoitettu muotinäytös houkuttelee
paikalle erilaisiin kevään ja kesän juhliin valmistautuvia ihmisiä. Näytöksestä saa monenlaisia vinkkejä omaan pukeutumiseen.
Keväisessä muotinäytöksessä tutustuttiin paikallisten yritTuoton klubit päättivät käyttää näkövammaisten lomaviitäjien tarjontaan.
kon tukemiseen elokuussa. Kun molempien klubien edustajat sitten elokuussa menivät Vieremälle Puomilaan, oli
paikalla toistakymmentä näkövammaista. Iloisen laulu- ja
kahvitteluillan kuluessa leijonat saivat runsaasti kiitosta
antamastaan avusta.

LC Yläsavottarien pastpresidentti Ritva Räsänen ja
LC Iisalmen aktiviteettitoimikunnan puheenjohtaja
Vesa Pakarinen luovuttivat
muotinäytöstuoton näkövammaisille.

Puomilassa vietettiin näkövammaisten lomaviikon päättäjäisiä.

24

SAVON LEIJONA

LIITON PUHEENJOHTAJALTA
Ajattele positiivisesti – uskalla toimia!
Toimintakaudesta on jäljel-selviytymiseentarvittavien väestöä ja monilla heillä onmutta tiiminä voimme saalä useita kuukausia, jotenmahdollisuuksien menettä-halu juurtua uuteen asuinda aikaan paljon hyvää.
ennätämme vielä tehdä miseen. Asenteista syntyy ympäristöönsä. Tarjotaan Jäsentutkimus on tärkeä
paljon hyvää. Aktiviteet- menestyminen, hyvinvointiheille jäsenyyttä.
tietolähde.
tivalikoima mahdollistaa ja jaksaminen. Myönteisyys
Toiminnan kehittäminen
monien, jo tuotteistettujenhamuaa onnistumisia - kiel-Kuten tiedämme, ei uusiaon pitkäjänteistä, askel
palvelukonseptienhelpon teisyys hylkii niitä.
klubeja synny ilman hyvää
askeleelta etenevää työtä.
soveltamisen paikkakunsuunnittelua, eikä nykyisten
Yksittäisellä mielipiteellä
nalle sopivalla tavalla. Yh-Toimintaympäristömme klubien yhteisöllisyys kehityei voi johtaa minkään orgadessä tekeminen ja viih- muutokset avaavat uusiaitsestään. Ennakoiva stra- nisaation toimintaa, mutta
tyminen sekä apua tarvit-mahdollisuuksia
teginen kehittämistyöon havaittuihinpuutteisiintai
sevien auttaminen antavat
Kukapa osasi arvioida vuo- toimintamme elinvoimai- virheisiin voi toki puuttua
meille jokaiselle hyvän mie-si sitten millaisessa ympä- suuden ja menestymisen välittömästi.
len ja motivaation osallis-ristössä toimimme keväällävarmistamistapidemmällä Jäsentutkimuksia tehdään,
tua lionstoimintaan. Näistä2015. Suomea koettelevataikavälillä.
koska halutaan saada mahja monista muista asioistataloustaantuma,rakenne- Rohkaisen klubeja päivit- dollisimman laaja määrä
olen kirjoittanut LION-leh- muutokset, väestön keskit-tämään omat sääntönsä tietoa jäsenistön kokemukdissä ja blogeissani liiton tyminen kasvukeskuksiin jalionsklubien mallisääntöjensista, odotuksista ja trensivuilla.
työttömyys. Monia paikka- mukaisiksi. Kokemukset deistä. Jäsentutkimus anAloitin lionstoimintaniLC kuntia ovat ravistelleet ikä-ovat osoittaneet, että uudet
taa paljon näkemyksiä, joita
Iisalmi Porovedessä, jossavät uutiset, kun yritys toisäännöt avaavat klubeil- hyödynnetään Lions-liiton,
pääsen vierailemaan maa-sensa jälkeen on ilmoittanut
le uusia mahdollisuuksia piirien ja klubien toiminnan
liskuussa. Työ on kuljetta-lopettavansa toimintansa. kehittää yhteisöllisyyttäja suunnittelussa. Klubit ja
nut pitkin Suomen niemeä,Näin on käynyt K-piirinkinkasvua sekä palvelu- ja va-jäsenistö hyötyvät saaden
ja matkani varrella olen ollut
alueella, mutta sinnikkyys rainhankinta-aktiviteetteja.laadukkaampaaja monijäsenenä myös LC Kuopio on kääntänyt menetykset Kaikilla sektoreilla hal- puolisempaa koulutusta,
Päivärannassa ja LC Kuo- voitoiksi, tosin yksilön kan- lintokulttuuri joutuu uu- parempaa viestintää, papio Kalakukossa. Iisalmen nalta ei aina. Nämä kaik-distamaan
toimintansa rempia kokouksia ja muita
ja Kuopion vuosista on pel- ki muutokset merkitsevät asiakaslähtöisemmäksi
tilaisuuksia. Kaiken kaikkikää positiivista kerrottavaasuuria haasteita lionstoi- ja joustavammaksi.Tämä aan lionstoimintaa voidaan
ja runsaasti hyviä ystäviä. mintaan, mutta muutokset
koskee myös lionstoimin- kehittää systemaattisemtuovat tullessaan myös uu-taa. Sisäisen toiminnan min. Luonnollisesti tutkisia mahdollisuuksia.
näkökulmasta jäsen = asimusraportti on kaikkien
Ajattele positiivisesti
Tohtori Norman Vincent Onko toimintaympäristöllä akas.
klubien hyödynnettävissä.
Peale (1898 - 1993) on merkitystä klubien menesAiheesta voi pitää vaikkapa
miljoonille ihmisille tuttu tykseen? On selvää, että Kehittämisessä ratkaiseeklubiesitelmän.
positiivisen ajattelun guru,maaseudulla lähes kaik- tahto ja yhteinen unelma
jonka teoksista on ammen-ki tuntevat toisensa, siksiMuutosvalmentajattotea- Kiitos veteraanit! -palvenettu vuosikymmenten ajan
yhteisöllisyys ja sitoutu- vat, että haluttuja muutok-lukampanjalla poistamvoimaa ja luottamusta elä- misaste saattavat olla pa-sia organisaatioidentoi- me yksinäisyyttä
mään. Myönteisen ajattelunremmat kuin suurehkoissaminnassa ei tapahdu, mikäli
Sotiemme veteraanejaon
avulla ihmisen tulisi oppiakasvukeskuksissa toimivis- yhteistä halu- ja tahtotilaa
jäljellä enää vajaa 30 000.
luopumaan itsensä vähät-sa klubeissa. K-piirissäkin ei ole. Kun kaikilla on tun- Veteraanit ovat kunniatelemisestä, lakata murehtästä on hyviä esimerkkejä.ne, että olemme samassakansalaisiammeja heille
timasta menneitä, inspiroiMyös Ylivieskassa Lions- veneessä, voi toimintam- voimme tarjota pieniä artua luottamaan itseensä ja seminaarissa puhunut Nii-me olla vieläkin tulokselli-jen palveluja. Veteraanien
oppia elämään luontevan na Rantamäki (Jyväskylänsempaa. Mielessä on syytä yksinkertainen pyyntö on,
onnellista elämää. ”Sen Yliopisto) puhui samasta pitää pari tärkeää asiaa; että lionit kävisivät tervehtiteet mihin uskot”, kirjoittaailmiöstä.
arvostamme toisiamme, jamässä heitä ja poistaisivat
Norman Vincent Peale.
toimimme lionsperiaattei- heidän yksinäisyyttään.
Lion Olli Linjala (LC Vaasa
Rantamäki totesi myös, den mukaisesti.
Tärkeitä päivämääriä ovat
Meri) on pitänyt lukuisia että maassamme väestö Perinteitämmekunnioitta- Talvisodanpäättymispäivä
Positiivisen ajattelun luen-keskittyy kasvukeskuksiin, en on ylläpidettävä kehitty-13.3. ja Kansallinen vetetoja myös lioneille. Hän on ja tämä avaa mahdollisuuk-mistä, intoa ja sitoutumista,raanipäivä 27.4. Monilla
todennut nettisivuillaan, sia uusien klubien perusta- ei väkisin, vaan rennolla ja paikkakunnilla on näinä
että kielteisen asenteen miseen ja nykyisten klubieninnostuneella otteella. Olenpäivinä juhlatilaisuuksia,
pesiytyminen yhteisöön, onvahvistamiseen. Kasvukes-puhunut tiimityön puolesta,joihin veteraanit tarvitsevat
varmin niitti viimeistenkin kuksiin muuttaa runsaasti sillä kukaan ei pärjää yksin,kuljetuspalveluja.
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Toivon, että palvelukam- niä toimimaan aktiivisesti.Hyvät K-piirin lionit, puo-Toivotan teille hyvää mepanja ei olisi pelkästään Huolehditaan siitä, että uu-lisot ja seuralaiset
nestystä lionstyössänne.
kuluvan kauden aikana det jäsenet saavat vastuutaKevään viimeiset klubiko- Apua ja tukea tarvitsevia
tapahtuvaa. Pyritään luo-ja heitä kuunnellaan. Se onkoukset ovat hyviä hetkiäihmisiä on paljon, joten
kiittää ja palkita aktiivisia lionien apua tarvitaan. Yhmaan veteraaneihin pysy-varmin tae säilyttää heidät
lioneita sekä muistaa heitä dessä tekemälläsaamme
viä kontakteja – viimeiseenmukana.
iltahuutoon saakka.
Monille, varsinkin nuorem-Lions-liiton ansiomerkeillä,paljon hyvää aikaan.
mille jäsenillemme, yksi Melvin Jones -jäsenyydellä Vahvempina yhdessä!
Jäsenohjelma Ask One – tärkeä syy liittyä lionsjär- tai Arne Ritari -killan lionsjestön jäseneksi on se, ritari arvolla. Tiedot ansioKeep All
Tuomo Holopainen
merkeistä löytyvät LionsUusia jäseniä on otettu että toimintamme on kanpuheenjohtaja
vastaan kaikkialla. Jäsen- sainvälistä. Järjestömme vuosikirjasta tai www.lions.
hankintavauhdista olen hy-kautta voi luoda hyviä suh-fi sivuilta.
vin iloinen, mutta kannanteita ja saada hyviä ystäedelleen huolta suurehkos-viä kaikkialtamaailmasta.
ta jäsenpoistumasta. Me Jäsenhankinta on loppujen
pystymme kääntämään jälopuksi helppoa. Pitää vain
senkehityksen ripeään kas-muistaa kysyä jäseneksi.
vuun, jos klubikohtaisesti Yhtä tärkeää kuin saada
niin päätetään. Olisiko sii- uusia jäseniä, on huolehtia
nä yksi yhteinen unelmam-nykyisen jäsenistön tyytyme?
väisyydestä ja viihtyvyyAsk One -periaate voi laa- destä. Varmistetaan,ettei
jeta nopeastikin, kun uudetheidän lionskipinä pääse
vähän aikaa mukana ol- sammumaan.Arvostetaan
leet jäsenet alkavat kyselläjokaista jäsentä, hänen
omasta lähipiiristään uusia
sitoutumistaanja aktiivijäseniä. Jotta näin kävisi, suuttaan. Kiitos lienee yksi
tulisi kummien tukea, oh-tärkeimmistä motivointikeijata ja rohkaista uusia jäse-noistamme.

Ask one – keep all!

Tuomo ja Kaija Holopainen paraatissa Torontossa.

LC Sonkajärven
toimintaa ovat tukeneet:
)IS
)ISALMEN0UTKIASENNUS/Y
+ -ARKET-ARJAPAIKKA
-(9 3AVOTTA
/LVI/YJ
0AIKALLISLEHTI-IILU
0AISUAN0EHTOORI/Y
2AKENNUSLIIKE.IILO(UTTUNEN/Y
2AUTA -AATALOUS*ARI3UUTARINEN/Y
2AVINTOLA(OLLIVOOT
3 -ARKET3ONKAJÊRVI
3ONKAJÊRVEN!PTEEKKI
3ONKAJÊRVEN+UNTA
3ONKAJÊRVEN/SUUSPANKKI
3ONKAJÊRVENSEURAKUNTA
3ÊÊSTÚPANKKI/PTIA
9LÊ 3AVON,6) 0ALVELU/Y
9LÊ 3AVON3ORA

LC Kuopio Päiväranta
Olemme mukana seuraavissa tapahtumissa:
Kalaryssäys-tapahtumassa
Kuopion satamatorilla
11. – 13.9.2015.
Perinteinen kalan painon arvauskilpailu,
tule osallistumaan!
Hyvät palkinnot!
Joulukuusten myynnissä
Kuopion Prisman pihassa
joulunalusviikolla.

Tervetuloa!
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ILOA ÄIDEILLE

Äideistä parhain sä oot!
AIRI LESKINEN
Jaoimme konserttiintuleKolme iisalmelaista klubia,ville äideille jo ovella monta
LC Iisalmi, LC Porovesi jasataa ruusua ja tarjosimme
LC Yläsavottaret järjestivät kaikille leivoskahvit.Nuoyhteisvoimin äitienpäivän risotalo oli enemmän kuin
aattona konsertin äideille ääriään myöten täynnä,
Iisalmen nuorisotalossa. hetikään kaikki eivät mahSolisteiksi saimme Tiina tuneet saliin.
Karhun ja Tuomas Mietto-Tiina ja Tuomas esittivät
lan, säestyksestä vasta- kauniita, keväisiä lauluja ja
sivat Antti Kemppainen jamuutamia serenadeja myös
Petri Herranen.
suoraan äideille.
Tilaisuuden päätteeksi moni tuli ottamaan hihasta
kiinni ja kyynel silmäkul- Matit Pihlainen ja Komulainen jakoivat äideille ruusuja.
massa kiittelemään. Lukuisia hartaita pyyntöjä kuului,
että konsertti järjestettäisiin
joka kevät.

Tiina Karhu ja Tuomas Miettola lauloivat äideille.

Konsertti sai äidit liikkeelle.

LAHJOITUS

Häkämittarit kaikkiin neuvoloihin
Lääkärit ovat huolestunei-taa verisuonia (erityisesti 2010). Häkämittauksen tuta odottavien äitien tupa-nuuska) ja heikentää sikiönlee kuulua äitiyshuollon ru-Päätökset lahjoituksista
koinnista. Suomalaisäidit hapensaantia.Tupakansa- tiineihin.
neuvoloille ovat jo tehneet
tupakoivat yhtä usein kuin
vun häkä syrjäyttää hapen
LC-Iisalmi ja LC Sonkajärvi,
1980-luvulla (17 %). Nuo-ja heikentää edelleen ha-Häkäpitoisuuden näkemi- LC Sukeva.
rista alle 20-vuotiaista äi-pensaantia.
nen kertoo tupakoivalle äi- Haastamme kaikki klubit
deistä jopa 45 prosenttia
dille sikiöriskin konkreetti-K-piirin paikkakunnilta mutupakoi raskauden aikana.Häkämittarilla voidaan hel-suudesta. Äidin uloshen- kaan tärkeään hankkeeSynnyttäjistä 42 % lopet-posti osoittaa säännöl- gityksen kohonnut häkä- seen.
taa tupakoinnin raskaudenlinen tupakointi ja myös pitoisuus on suoraan yh- Mittarin hankintahintaon
aikana, mutta alle 20-vuoti-tupakoinnin väheneminen teydessä lapsen alhaiseennoin 500 €.
aista lopettaa vain kolman-(Secker-Walker, 1997). Sil-syntymäpainoon (Comez,
nes.
lä löydetään tupakoivat ja2006).
Lisätietoja:
runsaalle passiivitupakoinVesa Pakarinen
Raskaudenaikainentupa- nille altistuvat äidit (Bailey,
Uloshengityksenhäkämit- LC Iisalmi, aktiviteettitoikan käyttö lisää keskenme-2014). Tupakoivat äidit tar-tauksista on ulkomailla
mikunta
nojen, kohdun ulkopuolisenvitsevat erityistä tukea tuhyvät kokemukset. Isosvesa-pakarinen@meili.fi
raskauden, keskosuuden, pakoinnin lopettamiseen. sa-Britanniassa se on äi050 64127
alhaisen syntymäpainon ja
tiyshuollon Käypä hoito
muiden raskauskomplikaa- Kaikkien raskaana olevien-suosituksessa
(NICE
tioiden vaaraa. Tupakka- uloshengityksen häkäpi- 2011).
tuotteiden nikotiini supis- toisuus tulee mitata (NICE,
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LAHJOITUS

Kangaslammin leijonilta lahjoitus Kotisairaalalle
Lions Club Kangaslampi Varkauden kaupungin ko- väisiä. Kotisairaalan kaut-LC Kangaslammin lahjoittalahjoitti Varkauden terveys-tihoidon esimies Liisa Kor- ta on mahdollisuus saadama kipupumppu oli kolmas
keskuksen
toimintoihin honen totesi lahjoituksen myös saattohoito asiak- samantyyppisiin asioihin
kuuluvalle Kotisairaalalle olevan hyvin merkittävä. kaan niin halutessa.
liittyvä lahjoitus. Jo aiemkipupumpun. KipupumppuNyt käyttöön tuli kolmas ki-Suolistosyöpää sairastava min klubi on lahjoittanut
on laite, johon ohjelmoi- pupumppu Kotisairaalalle, lion Kari Pakarinen antaa Kangaslammin palvelukesdaan lääkärin määräämä, joka toimii kolmessa vuo-Kotisairaalan palveluille kuksen käyttöön geriatripotilaalle sopiva annostusrossa, ympäri vuorokau- “täydet kymmenen pistet-sen tuolin ja viime vuoden
kipulääkettä. Lääke meneeden seitsemänä päivänä tä”.
loppupuolella samaan kohnäin tasaisesti potilaan iho-viikossa. Kotisairaala toi- - Mieluummin kotona kuinteeseen hoivasängyn.
nalaiseen rasvakudokseen.mii yhdistettynä kaupunginsairaalaosastolla - kotona
Sen lisäksi potilas voi ottaaantamaan kotipalveluun jasaa olosuhteet luoduiksi
Teksti ja kuva:
ylimääräisiä lääkeannoksiakotisairaanhoitoon. Kotisai-haluamikseen.KotisairaaVesa Moilanen
nappia painamalla lääkärinraala on koko organisaationlan henkilöstöön ovat vamäärittelemissä rajoissa sisällä toimiva, seitsemän likoituneet ihmiset, jotka
tietyn määrän tiettynä aika-sairaanhoitajan pyörittä- haluavat palvella asiakasta.
na, mikäli automaattisesti mä yksikkö, jolla annetaan Olen tyytyväinenKotisaiohjelmoitu annostus ei jos- sairaalahoitoa korvaavaa raalan käyttäjä, hän sanoi.
takin syystä riitä pitämään
hoitoa ihmisille kotiin. Kotikipua poissa.
sairaalan palveluja ostavat
Klubin presidentti Nii- myös Leppävirran ja Jolo Pulkkinen kertoi kipu- roisten kunnat.
pumppuaktiviteetinolleen Kotisairaalatoimintokäynasia, joka haluttiinhoitaa nistyi Varkaudessa aikakuntoon ja luovuttaa kipunaan lääninhallituksen tukepumppu tärkeään tarpee- man hankkeen jatkumona.
seen. Rahaa kipupumpun Kotisairaalallaon Varkauhankkimiseksi klubi keräsidessa 30-40 asiakasta
erilaisilla tapahtumilla ja kuukaudessa, konsepti on
myös ladyt olivat omalta osoittautunut toimivaksi ja
osaltaan mukana avusta- asiakkaat ovat olleet tyytymassa hankintaa.

“Enää ei ole silmälasit hukassa ja mikä parasta,
tunnistan katsomosta ne katsoja jotka eivät
naura repliikeilleni. Kiitos Medilaserin!”
ESKO ROINE

NÄET KYLLÄ ERON.
Laserleikkaus - Linssileikkaus - Kaihileikkaus
Tutustu palveluihimme www.medilaser.fi
(Meillä puhelimeen vastaa aina asiantuntija.)

LC Kangaslammin kuukausikokouksen alkajaisiksi luovutettiin kipupumppu Varkauden kaupungin kotihoidon Kotisairaalalle. Klubin puolesta luovuttajina olivat sihteeri Pertti
Niloni ja presidentti Niilo Pulkkinen. Kotisairaalan puolesta lahjoitusta olivat ottamassa vastaan kotihoidon esimies
Liisa Korhonen ja sairaanhoitajat Else Karvonen ja Auli
Mättö.
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NENÄPÄIVÄ

Nenäpäivätapahtuma Ruukin Kievarissa Juankoskella
Ohjelmasta vastasivat mm.
Waikko-Joe, eli näyttelijä
Henry Räsänen sekä tangokuningas Erkki Räsänen,
talkoohengessä tietenkin.
Etualalla järjestelyvastuussa olleen Säyneisen klubin
presidentti Vilho Kainulainen.

III alueen 2. lohko järjestisesti järjestänyt todella mitlohkon klubit olivat mukana
yhteisen Nenäpäivätapah- tavan lipaskeräystempauknenäpäiväkeräyksessä.
tuman 7.11.2014. Mukanasen juuri kyseisenä päivänä
Juha
Niukasti asiapitoisen, mut- Kurikan iso-Jussi,
lohkon kuudesta klubista ja iltana. Vehmersalmella
ta runsaasti huumoripitoi-Mieto, oli myös kutsuttu
olivat Juankoski, Kaavi, oli puolestaan 50-vuotissen ohjelman lisäksi pantiinjuhliin, mutta hänen estySäyneinen ja Tuusniemi. juhlan karonkkailta juuri
neenä ollessaan hänen pitjalalla koreasti elävän muPoissaolleilla kahdella klu-samana iltana, ja myös he
käaikainen ystävänsä Kalle
siikin tahtiin.
billa oli erittäin pätevät syyt,
olivat osallistuneet lipaskeVäkevä selvitteli juhlaväelle
Kaarlo
Hiltunen
sillä Kaavi on jo perintei-räykseen. Joten kaikki 2.
nykykielen
Hiihto-Suomi
Kuvat: Veli Heikkinen
sanastoa, voiteluniksejä ja
nykyisiä hiihtovälineitä.

Nenäpäiväkampanjan 2014 tulokset
kampanjapäällikön tehtä- man vielä kehittämistä meilNenäpäiväkeräyksen
tulos 2. LC Kuopio/Päiväranta
viä. Matkan varrella sattuilä täällä kentällä ja myös
on 132 403,32 € ja mukana 1239,24
monenlaista. Etupäässä Nenäpäiväsäätiön puolella.
olleita klubeja oli 305. Vaik-3. LC Joroinen
kuitenkin mukavia asioita
ka tulos jäi alle tavoitteen ja 730,92
ja kaikesta selvittiin. Edel-Sydämellinen kiitos vievuoden 2013 keräystuloksen, on Nenäpäiväsäätiö Klubit jotka keräsivät poru-lisen vuoden keräyslippaat lä kerran kaikille nenien ja
eivät löytyneet. Palkinto onrahasummien lahjoittajille,
erittäin tyytyväinen toiminkalla:
vielä voimassa, jos ne jos- kerääjille ja hengessä mutaamme toisena pääyhteis-1. Siilinjärven klubit
takin putkahtavat esille. kana olijoille.
työkumppanina.Nenäpäi1911,95
Kampanja on lyhytkestoivä toi runsaasti näkyvyyttä2. Varkauden klubit
nen ja hoidettavissa suh- Vahvempina yhdessä!
sekä valtakunnan että piiri- 1581,17
teellisen helposti. Tähän
ja klubitasolla lioneille.
3. Iisalmen klubit
pääseminen edellyttää hie1428,00
Tuula Väätäinen
Nenäpäivävastaava Jorma
kampanjapäällikkö
Laurila antoi erityiskiitosetPiirimme keräystulos yhA-, I- ja K-piireille, jotka teensä 14.711,77 €.
saivat eniten klubilaisia Huikea!
mukaan ottamaan osaa keräykseen. K-piirin osallis- Nenäpäiväkampanja ei ole
tumisaste oli hieman yli 68 piirien eikä klubien välinen
%, I-piirin vastaava yli 57kilpailu, mutta kun leijonat
% ja A-piirin 42 %.
yhdessä jotakin tekevät
niin, kisahan siitä tulee. KylTässä piirimme tuloksia: lä meidän on aika mukava
Yksittäiset klubit:
piirinä tulostamme esitellä.
1. LC Kiuruvesi Niva
1352,30
Oli hyvin haastava ja mieLC Minna Canthin porukkaa keräystouhussa Kalpan pelissä.
lenkiintoinen tehtävä hoitaa
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HELMIINOILLA TOIMINNALLINEN KAUSI

Uusi klubi LC Kiuruvesi Helmiina monessa mukana
Perustamistoimenpiteiden vottiin kirkossa järjestetynKesäkuussa järjestimme me ruusuja kahtena iltana
jälkeen klubin keskeise- kynttilähartauden jälkeen klubin ensimmäisenäva- ja pääsylippuja joka päivä.
nä tehtävänä on ollut sekä jääkarhunpentuja. Klubin rainkeruuaktiviteettina Las-Vaikka jäsenemme hieman
toiminnan käynnistäminen mukana oleminen tällai- ten kirpputorin sekä pika-arkailivat tehtävää, niin
että aktiviteettienlöytämi- sissa tapahtumissatukee arpajaiset torilla. Saimme myyjiksi lähteneiden kokenen. Aluksi painopisteenä hyvin Lions-järjestönym- paljon myytävää ja kauppa-mukset olivat mukavia. Ihovat olleet palveluaktivitee-päristötavoitteita. Vuodenkin kävi hyvin. Tavoitteeksimiset ovat tällaisissa tapahtit, mutta ehdimme toteut2015 tapahtuman järjes- olimme asettaneet laaduk- tumissa hyvällä tuulella ja
taa myös muutaman rahan-tämisessä olemme myös kaiden tavaroiden myynninerityisesti avustuskohteemkeräyksen. Teimme myös
mukana.
edulliseen hintaan. Tämä me, omaishoitajienhyvintyötä sopivien avustuskohtavoite onnistui. Myymättä
vointi ja virkistäytyminen,
teiden sekä yhteistyötoimi-Huhtikuussa hoidimme jääneitä tavaroita myimme
olivat todella nappivalinta.
joiden löytämiseksi. Nämäpaikallisen S-Marketin vielä Iskelmäviikon aikanaKahden illan nettotuotto
tehtävät jatkuvat edelleen.avajaiskahvituksen.
ja loput tavarat lahjoitimmeoli noin 1000 € ja se mahEnsimmäisellä vajaalla toipaikalliselle kirpputorille, dollistaa omaishoitajilleja
mikaudella klubin 26 perus-Huhtikuun 24. päivänä vie- jonka väki otti ne kiitollisihoidettavillejärjestettävän
tajajäsenestä 81 % oli 100 tetään Suomessa Kirjan jana vastaan. Aktiviteetista virkistyspäivän17.2.2015.
% jäseniä. Tämä oli hyväRuusun päivää. Helmiinat saimme tuottoa yli 700 €,
Tilaisuuden järjestää ev.lut.
alku toiminnalle.
osallistuivat tapahtumaan jonka luovutimme ev.lut. seurakunnan diakoniatyö
lukemalla kirjoja palvelu- seurakunnandiakoniatyön yhdessä Ylä-Savon SOTE
kodeissa, päiväkodeissa ja kautta käytettäväksi kiuruky:n ja Ammattiopiston
kirjastossa. Vanhukset otti-vetisten vähävaraisten lap-kanssa. Mukaan pääsee
vat meidät kiitollisina vassiperheiden virkistyslomiin.50 ensimmäisenä ilmoittutaan
ja
lapset
olivat
innolnutta ja tarjolla on opiskeOlimme maaliskuussa mula
mukana
uudenlaisessa
Juhannuksen alla torstai-lijoiden tekemiä hoitoja ja
kana Kiuruveden kaupunlukuhetkessä.
Myös
tähän
torilla meillä oli torikahvi-hiusten käsittelyjä, luentogin ja useiden kiuruvetisten
palveluaktiviteettiin
osallisla, jossa myimme kahvia ja, yhteislaulua,jumppaa
järjestöjen kanssa toteuttumme
ensi
huhtikuussa.
ja tietenkin hyvää ruokaa
ja muurinpohjalettuja.
tamassa maailmanlaajuija kahvia. Helmiinat ovat
sen Earth Hour -tapahtuKiuruveden
iskelmäviikon
järjestelyapuna sekä tarvitman paikallistatilaisuutta.
ajalle
meillä
oli
monenlaisia
taessa kotiapuna. Olemme
Tapahtuman teemana oli
suunnitelmia.
Lopulliseen
ylpeitä aktiviteettimme onarktisten alueiden luonto ja
toteutukseen
tulivat
ruunistumisesta. Ensi kesänä
eläimistö. Olimme keskeisujen
sekä
pääsylippujen
toteutamme aktiviteetin
sesti mukana suunnittelemyynti
Iskelmäareenalla.
uudelleen ja otamme miemassa sekä järjestämässä
Ruusujen
myynnin
järjestälellään ehdotuksia uusista
tapahtumaa Pappilanmäelminen
oli
haastavaa,
koska
avustuskohteista.
lä. Lähetimme myös haasHelmiinat
ovat
tahoillaan
teita laajasti kaupungin
monessa mukana. Myimpäättäjille, yrittäjille ja muille
toimijoille. Lähialueelle rakennetussa suunnistuksessa löytyi aiheeseen liittyviä
kysymyksiä. Kaikkien reitin
kiertäneiden kesken arArja Kärkkäinen lukee päivähoitolapsille satuja kirjastossa.

Aktiviteetit ja
avustukset

Emma Nousiainen,
onnellinen jääkarhun voittaja
Earth Hour -tapahtumassa.

Kesällä keräsimme vapaaehtoisen kolehdin jäsenten
keskuudessa ja luovutimme lahjoituksen vaikeassa
elämäntilanteessaolevalle
lapsiperheelle käytettäväksi
kotipalvelujenhankintaan.
Näitä yllättäviä tarpeita varten meidän on tärkeää saaSari Tikkanen ja Heidi Huhtilainen myymässä ruusuja
da kootuksi vararahastoa.
Kiuruveden Iskelmäviikolla.
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Muut tapahtumat

Otimme myös vastaan LC
Kiuruvesi Nivan tarjouksenPuutarhavierailuja vamtulla myymään pääsylippuja
maistyö
Iskelmäareenalle. TämäkinToimikauden 2014 – 2015
oli oikein hieno kokemus jaaloitimme jo elokuussa
harkitsemme kevään aika-vapaamuotoisella puutarna, onko meillä resurssejahavierailulla tutustumalla
ottaa vastuullemmeensi Vuokko Niemelän hienoon
kesälle suurempaa osuuttaja monipuoliseenpihapiimyyntitehtävistä.
riin. Arpajaisvoittona meillä oli voittajan valinnan
Syksyllä paikallinen Sääs- mukainen kasvijuurakko.
töpankki Optian konttori Vanhan ajan perenna, suotarjosi meille mahdollisuu-payrtti, oli voittajan mieleen
den järjestää Säästäväi- ja moni muukin halusi kasYhteiskuva Paljakalla.
syyspäivän kahvitarjoilu. vin omalle pihalleen. Vierailun toisena teemana olivat
käynti Mieskuoro Kiurun- tossa ja lähialueella. Tapahvammaisasiat,olihan illan laulun 60-vuotisjuhlassa tumaan kutsutaan mukaan
emäntä paikallisen vam- maaliskuussa 2014.
kaikki Helmiinat perheineen
maisneuvoston puheenja tarjolla on monipuolisHelmiinat pitävät tärkeänäjohtaja. Tutustuimme myösPidämme tärkeänä osal- ta talvista toimintaa sekä
yhdessäoloa.
tukea toisten klubien järjes-presidentin opastuksella listumista Lions-järjestön mukavaa
tämiä tapahtumia ja niinpäKiuruveden vammaispo- tilaisuuksiin ja niinpä meiltäPäivän aikana osallistujat
olimme LC Kiuruvesi Nivan liittiseen ohjelmaan ja kes- oli edustajina Iisalmen pii-voivat toteuttaa toiveensa
organisoimilla Kekrimark- kustelimme mahdollisis- rikokouksessa presidentti, umpihankihiihdostaja lukinoilla myymässä tikkuo-ta yhteistyöhankkeistaja varapresidentitja sihtee- mikenkäkävelystä aina mäavustustarpeista vammais-ri. Porin vuosikokoukseen enlaskuun ja tikkupullien
menia ja leivonnaisia sekä
osallistuivat
virallisina paistoon nuotiolla ja lähes
joulukortteja. Pidimme sa-järjestöjen kanssa.

Wanhanajan
Kekrimarkkinat

edustajina presidentti ja kaikkea tältä väliltä. Odomalla omat Nenäpäivä-arpajaiset, joiden tuoton 200 Syyskuun klubikokouksen sihteeri. Mukana oli myöstamme innolla tapahtumaa
€ lahjoitimme keräykseen. pidimme Paljakan vuorella.1. varapresidentti. Ensi ke- ja toivomme, että tästä tuOlimme kutsuneet mukaansänä lähdemme Vuokattiin
lisi perheidemme vuosittaimyös kummit LC Iisalmi suuremmalla joukolla.
nen tapaamismuoto.
Yläsavottaristaeli Järven
Pirjon ja Korolaisen Ritvan
Liikuntatapahtumat
Kiitos veteraanit -aktiviteetpuolisoineen. LuontoretkenJo alkumetreillä otimme
Muu klubin toiminta
tiin olemme osallistuneet
aikana saimme tutustua tosissamme K-piirin HuhKlubin strategia ja piirikujärjestämällä kuljetuksia
oppaan johdattamana Pal- kitaan hikeen - haasteen ja
vernöörin vierailu
tapahtumiin ja juhliin sekä
jakan erikoisuuksiin eli kal- sijoituimmekin kolmannekKlubin perustamisen jältehneet palvelutyötä vetelioon hakattuihinuhrikup- si, vaikka osa pisteitä katokeen suurin ponnistus on
raanien ja erityisesti myös
peihin ja Pirunpesään. Jo sikin bittiavaruuteen. Tänä
ollut strategianvalmistelu
lottien kanssa heidän arlähtöpaikallameidät jaet- talvena olemme mukana
sekä sen täytäntöönpanon
jessaan. Kaksi Helmiinaa
tiin joukkueisiin ja saimme
uudella innolla. Meillä on käynnistäminen.Strategia
osallistui Runo- ja musiikkihaasteellisetrunotehtävät, myös erinomaisesti toimihyväksyttiin marraskuun
ilta ”Kiirastuleen” ohjelman
joista selvisimme kaikki vat liikuntatoimikunta ja liiklubikokouksessa, jolloin
esittäjinä.
kunnialla. Retken tuliaisina
kuntavastaava. Olemme jo
meillä oli kunnia saada vieoli myös sieniä. Leirinuoti-olleet sauvakävelyopissa,
raaksemme piirikuvernööri
on äärellä pidimme koko-tutustuneet joogaan, käyPekka Seppä sekä puoliuksen ja samalla kuulimmeneet kuntosalilla ja uusia liisonsa Seija Seppä. Illan aiK-piirin kuulumisia 1. vara- kuntakokemuksia on luvaskana meillä oli myös hieno
piirikuvernööri Hannu Ny- sa joka kuukaudelle. Ehkä
tilaisuus tutustua Kiuruvemanilta sekä muutosjohta-lähdemme myös kannustaden ortodoksisen kirkkoon
Klubi on ottanut myyntiinja Reijo Lyttiseltä. Päivä olimaan Tallinnan maratonille
sekä sen freskomaalaukArne Ritari -säätiön adres- erittäin onnistunut ja meilläklubimme maratoonaria! siin.
seja. Aloitimme myös jou-kaikilla oli niin mukavaa!
Strategiassa määrittelimlukorttien myynnin. Tuotto
Talvitapahtuma
me klubille yhdeksän keson tullut pääasiassa omilta Edustukset sekä osallistu-Virkistys- ja liikuntatoimi- keistä hanketta, joista tärminen piirin ja liiton kokokuntien yhdessä valmis- keimpiä ovat Helmiinoiden
jäseniltä.
uksiin
telema
talvitapahtuma hyvinvointi, aktiviteettien
Ensimmäinen edustusti- järjestetään sunnuntaina
toteuttaminensekä jäselaisuutemme oli onnittelu-22.2.2015 Rysselin maasnistön lisääminen ja jäsen-

Kiitos veteraanit

Arne Ritari -säätiön adressit ja
Lions-liiton joulukortit
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ten toiminta-aktiivisuuden oma, on käyttöönotossa set klubit neuvotteluun, jos-johonkin yhteiseen avusylläpitäminen. Tärkeää ja tietojen päivityksessäkinsa nousi esille monia mah- tuskohteeseen teemme
meille on myös klubien vä- ilmennyt yllättäviä ongel- dollisuuksia yhteistyöhön. päätöksen kevään aikana.
linen yhteistyö sekä nuorimia. Olemme toivoneet- Syksyllä kokoonnuimme Marraskuussa lionsklubit
sotoiminta. Klubin täytyy kin piiriltä, että klubeille jo uudelleen ja työstimmejärjestivät paikkakunnalla
myös kiinnittää huomiota järjestettäisiin ohjelmasta edelleen asioita. Helmiinoil-yhteisen joulunavauksen ja
tiedotustoimintaan,hoitaa koulutus niin kuin G-piirikinle on tärkeää, että klubittämänkin tapahtuman jatko
aineistojen dokumentointi on tehnyt. Nettisivuille onpystyisivät sopimaan koko-tulee pohdittavaksi. Myös
sekä perehdyttää hyvin uu-perustettu myös vain jäse- naan uusista yhteisistä ak- nuorisoon kohdentuvisdet virkailijat.
nille avautuva osio, muttativiteeteista paikkakunnalle,
sa aktiviteeteissa on hyviä
senkin perustamisessaja vaikka toiset klubit tietenkin
mahdollisuuksia yhteistyölStrategiatyön yhteydessä käytössä on ollut paljon mielellään toivovat myös li-le. Tästä on hyvä jatkaa.
sää maksajia vanhoille ak- Lähtökohtanamme
kokoonnuimmeHelmiinoi- ongelmia.
on
den kodeissa kolmena vii-Avasimme tammikuussa tiviteeteille.Uusilla aktivi- myös, että tekisimme yhkonloppuna, jolloin meillä kaikille avoimet Facebook- teeteillä voisimme yhdessäteistyötä kaikissa valtakunoli erinomainenmahdolli- sivut, joille toivomme myöstuoda lisäarvoa paikkakun-nallisesti toteutettavissa
suus samalla tutustua toi-paljon käyttöä. Tätä kauttanan palvelemiseen.
hankkeissa. Tällainen suuri
Olemme jo konkreettises- ponnistus tulee olemaan
siimme sekä perehtyä yritämme myös jakaa tietoa
Lions-järjestön toiminnan aktiviteeteistamme,avus- ti sopineetkin muutamistaPunainen Sulka -keräperiaatteisiin.
tuskohteista ja monesta käytännöistä. Klubit toimi-ys. Klubien sulkaleijonista
vat yhteistyöneuvottelujenkoottava ”työnyrkki” tulee
muusta asiasta.
Olemme sopineet, että kokoonkutsujinavuorotel- olemaan keskeisessä aseTiedottaminen
Klubia perustettaessa oli joklubin jäsenille lähetetäänlen toimikausittain. Ensi massa hankkeen tulokselsovittu, että klubi ”toimii”aina hallituksen kokoustenkevääksi suunnittelemme liselle toteutukselle paikalvain sähköisesti. Eli kaikkijälkeen lyhyt tiedote pää-koulujen oppilaille yhtei- lisesti.
jäsenien välinen viestitys tetyistä ja muista ajankoh- siä lionsstipendejä,aikaitapahtuu joko sähköpos- taisista asioista. Tiedote onsempien klubikohtaisten ja Työteliäs ja mielenkiintoitien, nettisivujen tai Face-osoittautunut käyttökelpoi-puolisoidenkin lahjoitustennen klubin toiminnan käynbookin välityksellä. Jatkos- seksi, koska pöytäkirjojen tilalle. Tämä toimintatapa nistämisvaihe alkaa olla
sa tulemme käyttämään lukeminen ei aina innostahelpottaa koulujen työtä lopuillaan ja innolla olemtarpeen mukaan myös uu- jäsenistöä. Tiedotusasiois- eivätkä jääviysongelmat me valmentamassauusia
tule niin helposti eteen jasia sähköisiä kanavia. Käy- sa ja – käytännöissä meilvirkailijoita seuraavaan toitössä ovat olleet tietenkinlä on vielä kuitenkin paljon kovaiheessa. Kokonaan mintakauteen. Uudet tuulet
uutena hankkeena olemmepuhaltavat edelleen!
myös tekstiviestit kiireelli-hiottavaa.
käynnistämässä Leijonisissä asioissa.
en yhteistä iltatoria kesälAvasimme klubin nettisivutKlubien yhteistyö
Leena Pietikäinen
viime toukokuussa. VaikkaHelmiinat kutsuivat viime le 2015. Tämän tori-illan
LC Kiuruvesi Helmiina
sovellus on Lions-järjestön keväänä paikkakunnan toi-tuoton kohdentamisesta
presidentti

PALVELUAKTIVITEETTI

Yhteistyöllä iloa!

kistä löytyi myös kirjalahjoja
Tunnelmienkirjo juhlassa
yhteiseen käyttöön, koulunoli jännittynyt, hämmästyKalevan koulun Pohjantienlaulettu Joulupukki-laulu, kirjastoon sijoitettavaksi. nyt, ihastunut, jouluinen,
yksikön erityisluokatovat orkesterin säestyksellä,
aito ja liikuttava.
LC Kuopio Canthin kummi-toivotti joulupukin tervetulluokkia. LC Kuopio Canth leeksi vierailulle kouluun.
on yhtenä palveluaktiviteetValkoparta jututti oppilaita
tinaan järjestänyt oppilaille
ja opettajia kysellen vuoyhteistyössä koulun kanssaden kuulumisia. Keskustepikkujoulujuhlan. Juhlaan lun jälkeen päästiin lahjojen
liittyy olennaisena osana pariin. Valtava lahjamääjoulupukin vierailu, joka on
rä aiheutti ihastuneita ja
toteutettu yhdessä LC Kuo-vaikuttuneita huokauksia.
pio Snellmanin kanssa.
Lahjojen jakamisessa oli
avustajina mm. kaksi enVuoden 2014 juhla järjes-keliä.
tettiin Pohjantien koulun Pikkujoululahjat oppilaille
musiikkiluokassa ja musii-mahdollisti Prisma KuopioVasemmalla Pohjatien koulun opettaja Lasse Perälä, joulupukki Matti Sipilä LC Kuopio Snellmanista ja Pirjosini
kista vastasi luokkien oma
lahjoittamalla tuotteita puTarvainen LC Kuopio Canthista.
orkesteri.
Yhteislauluna kin konttiin. Pukin lahjasä-
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PALVELUAKTIVITEETTI

Juankosken leijonat halkotalkoissa
LC Juankoski on aloittamassa yhteistyötä Juankosken Kulttuurihistoriallisen Seuran kanssa. Kulttuurihistoriallinen Seura tekee arvokasta työtä paikallisen historian, ennen
kaikkea Juankosken vanhan ruukkialueen, vaalimiseksi. Seura on mm. kunnostanut ruukin vanhan
kaupan, nykyiseltänimeltään Soittokunnan talon,
paikalliseksi yhdistystaloksi. Rakennuksessa on pe- Juankosken Kulttuurihistoriallinen Seura ry:n puheenjohtarinteiset uunit, joita edel- ja Marja-Sisko Pihl (oik.) kiitollisena avusta.
leen käytetään talon lämmitykseen. Tässä kohtaa
LC Juankosken leijonat
ovat huomanneet pystyvänsä auttamaan,leijonat
päättivät osallistua talon
polttopuuhankintaan.
LC Juankosken jäsenet tutustumassa
tulevan kevään talkookohteeseen. Taustalla Soittokunnantalo. Kuvassa veljet Harri
Hämäläinen, Aarne Kujala, Veikko Vartiainen ja Keijo Karppi.

Yhteistyötä on tehty aiemminkin, Soittokunnan talon
remontin aikoihin vuonna
2002 talon ulkomaalaus
toteutettiin LC Juankosken
ja muiden paikallisten yhdistysten avustamana.
LC Juankosken tämän vuoden ohjelmaa on osaltaan
teemoittanut paikallinen
Ruukki.
- Olemme syksyllä tutustuneen paikalliseen sähkömuseoon, tammikuun kokouksen yhteydessä saimme kuunnella Kulttuurihistoriallisen Seuran puheenjohtaja Marja-Sisko Pihlin
esitelmän ruukin historiasta. Keväällä järjestämme
retken läheiselle Juutilan
Kellovalimomuseolle,kertoo tämän kauden presidentti Juha Rajahalme.
Teksti: Juha Rajahalme,
presidentti
Kuvat: Mika Wallius

SIKAJUHLAT

LC Leppävirran venetsialaiset sikajuhlat savolais
Venetsialaista sikajuhlaa Vierailta tullut palaute oli
savolaisittain vietettiin elo-sen verran positiivista, että
syyskuun vaihteessa Lep- loppukesän juhlasta onkin
pävirran Soinilansalmella.tarkoitus tehdä perinne.
Paikalle kokoontui 150 vie- Lions Club Leppävirran järrasta, jotka saivat nauttiajestämän tilaisuuden tuotto
huolella ja ammattitaidollatullaan kokonaisuudessaan
valmistetusta siasta lisuk-käyttämäänleppävirtalaiskeineen. Maittavan illallisenten nuorten hyväksi.
jälkeen ilta jatkui haitarimusiikin, sketsien, arvonnan ja tanssin merkeissä.

Pääkokit Michael Strohecker ja Juha Alatalo valmistautuvat tarjoilemaan odotetun pääruoan vieraille.
Kuva: Sirpa Hakala-Kosunen
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TOISENLAISTA KOKOUSTAMISTA

Kokouskäytäntöjen tuuletus kannattaa

Mikkelin iltavalot puomitikasauton pelastuskorista kuvattuna.

Nykyisten
klubisääntö- ihasteltiin kaupungin ilta- uutta lionia, mies ja nainen.sa laatuun kuin pelkästään
jen mukaan vain lokakuun
valoja lähes 40 metrin kor- Suurempaankin lisäykseenjäsenistönsä määrään.
vuosikokous ja huhtikuun keudelta puomitikasauton olisi mahdollisuus. Tässä
vaalikokous on pidettävä pelastuskorissa. Kokemus, vaiheessa klubi kuitenkin
Jouko Häkkinen
ennakkoon mm. Lions- johon harvoin avautuu panostaa enemmän klubiLC Kangasniemen
vuosikirjassa ilmoitetussa mahdollisuus.
viihtyvyyteen ja toimintanklubisihteeri
kokouspaikassa. Muissa
kokouksissa luovuus on Kevätkaudella jatketaan
paikallaan.
erilaisilla teemoilla. Tammikuussa opiskeltiin koLC Kangasniemen kulu- din turvallisuusasiat,joita
lauantaina 18.7.2015
van kauden kokouspaikat hyödynnetään jokaisen
klo 9–16 koulukeskuksessa
ja -tavat vaihtelevat. Kausi kangasniemeläisen rintaaloitettiin jo elokuussa. Klu-maveteraanin tai heidän
Esiintymässä Anne Mattila bändeineen
bi järjesti Neste Rally Fin-leskiensä luona tehtävissä
Uusi rämäkästi kitaroiva bändi nuorisolle
landin päätöserikoiskokeenKiitos veteraanit -aktiviteeRuuhimäen paikoituksen teissä. Maaliskuussa kluLapsille taikuri Tapio Salomaa ja pieneläinpih
kahdesti peräkkäin. Syys- bi kokoontuu päiväkodille
Perinteinen puolenpäivän pakina:
kuussa jatkettiin kokoustensekä tutustumisen että yhpäätoimittaja Tero Joutselainen
kierrätystä tutustumalla 1.teistyön merkeissä. Vielä
ja 2. VDG:n kera Suomentoukokuussa vierailemme
Perinnepihalla
kauneimmaksikolme ker- pääkaupungissaLC Heljälleen mielenkiintoista nähtävää!
taa valitun ja erittäin suosinki Viaporin luona.
Kilpailuja, arvontoja!
situn Syvälahden viihdeTaaskin yli 100 torikauppiasta
keskuksen (tanssilavan) Jäykkien
kokousrutiinitoimintaan ja historiaan. en unohtaminen muissa
eripuolilta Suomea!
Marraskuussa matkattiin kuin vuosi- ja vaalikoLady-kahviosta kuumia makkaroita,
klubin presidentin,pelas- kousasioissa
vaikuttaa
muurinpohjalettuja,
kahvia, virvokkeita,
tuspäällikkö Tuomo Hal- aktiivisuuteenja yleiseen
jäätelöä
ym...
meslahden johdolla Etelä-kiinnostavuuteen. VuosiSavon pelastuslaitoksen kokouksessaan lokakuusLiput: Aikuiset
, lapset` 4.
` 8
Mikkelin paloasemalle ker-sa LC Kangasniemi lisäsi
Järjestää LC Varpaisjärvi
taamaan klubilaisten hen-jäsenistöään 8,5 %. DG
kilökohtaiset sammutus- ja Pekka Sepän läsnä ollesTERVETULOA!
pelastustaidot. Samalla sa yhtenäisklubiin otettiin 2

VARPAISJÄRVEN XXXVI
MAALAISMARKKINAT

SAVON LEIJONA

34

NUORISOVAIHTOA

Jiri pääsi Australiaan

Vierailimme esimerkiksi ta on mielestäni maailman
Cooktownissa, joka on yksi hienoin ja kaunein paikka.
LC Siilinjärvi Tarina ja LCMatkani alkoi, kun lensin Australian historiallisimmis-Saimme viettää rannalla
Siilinjärvi yhdessä
yhdessä
vaihtotoverieni ta kaupungeista. Luonnonkoko päivän ja lähdimme
mahdollistivat Jiri Styrma-kanssa kohti Australiaa. nähtävyydet olivat aivan sieltä pois nopeilla pikavenille unohtumattoman nuo-Erosimme Australian len- upeita ja niihin ei ikinä kyl- neillä.
purjeveneelrisovaihtomatkanAustrali- tokentillä.Pitkien lentojen lästynyt. Meidän jopa an-Kävimme
lä
saaristossa,
kävimme
nettiin
uida
vesiputouksesaan.
ja monien vaihtojen jälkeen
snorklaamassa
ja
pelasimsa.
Emme
saaneet
lähteä
Olen Jiri Styrman, kevääl-saavuin määränpäähäni
me
rugbya
rannalla.
yksin
kodista
kaupunkiin,
lä 17-vuotias lukiolainen Cairnsiin, jossa isäntäSiilinjärveltä. Käynnistin perheeni asui. Oli vaikeaavarsinkaan kävellen. Autol-Leirillä oli päivä, jolloin
lionsien nuorisovaihtoon löytää ja tunnistaa isäntä-la mentiin lähes joka paik- saimme tiimeissä kilpailla
voitosta mm. esteradalla,
hakemisen viime talvena. perhettäni lentokentällä. kaan.
köydenvedossa ja erilaisisVietin
isäntäperheen
luona
Hakemuksen lähettämisenEnnen pitkää he kuitenkin
jälkeen minut valittiin haas-löysivät minut ja kysyivätkolme viikkoa ja lähdin sensa ”pulmapeleissä”.
tatteluun kahden muun minua nimeltä. Vastasin hä-jälkeen Lions Clubin leirille Lähtöpäivä tuntui hankalalnuorisovaihtoon haluavan täisesti suomeksi, että joo. Camp Kangaan. Se sijait- ta, sillä minä ja kaksi muta
kanssa. Ensimmäinen vaih-En edes tajunnut vähään see kaupungin kanssa sa-suomalaista jouduimme
lähtemään aikaisemmin
toehtoni oli USA, jonne en aikaan, että Australiassa eimannimisen järven lähellä.
kuin suurin osa muista leiTutustuin
moniin
nuoriin
leipäässyt ikäni takia. Onnek-puhuta suomea.
riläisistä. Paluulennot olivat
rillä
ja
olemme
osan
kanssa
si kohteekseni valikoitui Isäntäperheenioli erittäin
pitkiä, oli paljon vaihtoja ja
nykyään
aika
läheisiä.
Australia.
mukava ja vieraanvarainen
Keväällä kaikki Keski-Suo- eläkeläispariskunta RachelJärvellä kului ensimmäi- yhteensä paluumatka kesti
mesta nuorisovaihtoon va- ja Garry Davey. Heidän nen aktiviteettipäivä, johonnoin kaksi päivää.
litut kutsuttiin koolle info-perheeseensä kuului myös kuului vesiurheilua mm. Matka oli kaikin tavoin aivan unohtumaton ja en olisi
tilaisuuteen.Tilaisuudessa puolisokea koira Stitch. vesihiihtoa ja vesilautailua.
meille jaettiin samanlaiset He kuljettivat minua ja per-Kävimme Whitsundaysis- missään nimessä jättänyt
reput, paidat, pinssejä ym. heen toista nuorisovaihta-sa. Siellä on rannalla aivan menemättä sinne.
Jiri Styrman
rekvisiittaa Lions Clubista. ria ympäri Queenslandia. vitivalkoista hiekkaa ja ranSiilinjärven lukio

MELVIN JONES -LOUNAS

K-piiri sai kaksi uutta Melvin Jones -naisjäsentä
K-piirin Melvin Jones -juh- pio Päiväranta ja lion Ritva Hannu Nyman. Kansainvälalounaalla10.1. palkittiin Naumasen LC Kuopio Päi- linen johtaja Jouko Ruiskolme lionia Melvin Jonesväranta Melvin Jones -pla- salo mainitsi puheessaan,
-jäsenyydellä, kaksi näistäkaateilla ja asiaankuuluvillaettä hän oli edellisen kerran
oli naisleijonia.ID Jouko merkeillä. IsoValkeisessa Kuopiossa puhumassa 18 K-piirin Melvineille esiintyi
Ruissalo ja varapiirikuver- pidetyssä tilaisuudessa olivuotta sitten. Hän kertoi Pohjantien Nuorisopuhalnööri Hannu Nyman pal- paikalla lähes 70 Melvin Melvin Jonesin työstä ja linorkesteri.
kitsivat lion Jarmo Puukon Jones -jäsentä ja puolisoa. lionsjärjestön perustami- – Elämme nyt ratkaisun
LC Kuopio Kalakukko, lion Juhlavieraat toivotti terve-sesta. Ansiokkaassa esityk-hetkiä ja ensi kesä tuo palLeena Järvelän LC Kuo- tulleiksi varapiirikuvernöörisessään hän kehaisi myösjon tullessaan. Voidaan kuiK-piiriä, joka on joulukuuntenkin todeta, että meillä on
jäsentilaston mukaan yksierittäin hyvät mahdollisuukolmesta jäsenmäärään- det onnistua pyrkimyksissä nostaneesta klubista sämme. Suomen esilläoloa
Suomessa. Johdossa on lionskartassa korostaa se,
L-piiri, joka tosissaan pyr-että tämän kevään aikana
kii säilyttämäänlionsklu- kaikki kolme virassa olevaa
bin statuksen. Suomessa kansainvälistä presidenttiä
kuitenkin riittää työtä, sillä
vierailee Suomessa, kertoi
koko maan tilasto on sel-Jouko Ruissalo.
västi yhä miinuksella.
Tilaisuuden musiikillisesta
Ruissalon mukaan Suo- annista vastasi Pohjantien
mi on maailmanlaajuisestiNuorisopuhallinorkesteri.
tarkkailun alaisena ja siihenPäätössanat lausui LCIFUudet Melvin Jones -jäsenet palkinnon luovuttajineen.
vaikuttaa pyrkimyksemme koordinaattori, PDG Pekka
Vasemmalta kansainvälinen johtaja Jouko Ruissalo, lionit
saada kansainvälisen pre-Järvelä.
Ritva Naumanen, Jarmo Puukko ja Leena Järvelä. Oikealla
sidentin virka.
Raimo Naumanen
varapiirikuvernööri Hannu Nyman.
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VARAINKERUUTA

Justiinoiden Soppakeittiö
LC Varkaus Justiina tar- syyspäivänä varkautelaisiljosi
Ravintolapäivänä le hyvin. Puhumattakaan
15.11.2014 lämpimiä sop-Justiinoiden
leipomista
pia ja herkullisia leivonnaiherkkupiirakoista. Piparkasia varkautelaisille.
kut, mokkaneliöt, kinuskiJustiinat perustivat popup- piirakat, suklaaneliötvain
ravintolan Varkauden kes-vilahtivat myyntipöydältä
kustaan Kauppakadulle.
makeannälkäisten kaupunVarkauden Osuuspankki kilaisten suihin.
antoi keskeiseltä paikalta Olimme etukäteen päätliikehuoneiston veloitukset-täneet, että lahjoitamme
ta käyttöömme. Sisustimme
ravintolapäivän tuoton
ravintolan houkuttelevak- Varkauden diakoniatyölle Seljankan maistajat Anita Kalliokoski, Arja Keinänen
si Justiinamaiseentyyliin. jaettavaksi lapsiperheille. ja Tuula Onkalo.
Monet uteliaat silmäparit Ilahdutimme monta varseurasivat ravintolasalin kautelaista lasta ja nuorta
syntyä näyteikkunoiden lahjakortilla. Popup-ravinläpi edellisinä päivinä.
tolan suunnittelu,valmisPirjo Ojala keitti lohisop- telu ja pyörittäminen olivat
paa 40 annosta. Lohisoppa Justiinoiden yhteishenkeä
myytiin loppuun ensimmäi-nostattava kokemus. Jussen tunnin aikana. Seljan- tiinoiden
Soppakeittiön
kasoppaa valmistettiin Eve menestyksestä rohkaistuAntikaisen virolaisen resep-neena perustamme toutin mukaan 60 annosta. Se-kokuussa 2015 keväisen
kin loppui kesken.
popup-ravintolan varkauteKahvi ja glögi maistuivat laisten iloksi!
Merja Ikonen

Lihaseljanka

Tervetuloa Justiinoiden Soppakeittiöön, Eve Antikainen ja
Ainekset (n. 4-5 hlö)
Mervi Ahonen.
• n. 2 l lihalientä (voi käyttää liemikuutioita)
• 1-2 porkkanaa
• 2 sipulia
Valmistusohjeet
• (1 peruna, jos halua )
Keitä lihaliemi.
• voita (paistamiseen)
• noin 200 g keitettyä naudanlihaa/paistia kuutioina Suikaloi sipulit, porkkanat (peruna) - suikaleet, ei kuutiot.
• (vasikanlihaa, sianlihaa, munuaiset, kieli, kanaa – Paloittele lihat, kinkku, nakit (nakit ”puoli- tai täysikuu
muotoon)
kaikki käy, kuitenkin muutama eri lihaa on oltava, ihan
Kuullota sipulit pehmeiksi (voissa, öljyssä), lisää tomaattioman maun mukaan. Itse käytän usein myös ihan keipyree (+ vähän vehnäjauhoja), kuullota hetki – siirrä kattitettyä siankylkeä (luut) ja nakkeja.
laan. Lisää laakerinlehdet, pippuri, paloittelut lihat (ei nak• noin 100-200 g Kivikylän nakkeja viipaloituna (ne nakit
kestävät hyvin uudelleen lämmittämisen ja seljankakeja
pa- eikä kinkkua vielä tässä vaiheessa) sekä niin paljon
lihalientä, että ainekset peittyvät.
ranee vaan kun sitä lämmitetään uudelleen)
• 100-150 g /”kourallinen” suikaloitua palvikinkkua Keitä hiljalleen noin 30-45 min, lisää kinkkusuikaleet ja
• noin 3-5 rkl tomaattipyreetä – lisätään maun mukaan
suolakurkku (leikkaa ns. ”puolikuun” muotoon), voi lisätä
• 1 laakerinlehti
myös vähän suolakurkkulientä, keitä n. 10 min, lisää pork• ihan vähän etikkaa tai sitruunamehua
kana, keitä, (lisää perunat). Viimeisenä lisätään nakit, keit
• 4 kokonaista maustepippuria
sitten vielä noin 5 min.
• 1 rkl persiljaa
Nosta pois laakerinlehdet ja tarkista maku- tuunaile ihan
• 2 suolakurkkua viipaleina (” puolikkaat rattaat” tai ns.
ajan kanssa, maku vaan paranee! (pikkasen sokeria, etikpuolikuu, ja voi vähän lisätä myös suolakurkun lientä
ka, suolaa…. ) Tarjoile keitto smetanan ja persiljan (ti
lihaliemeen). Huom! Jos käytät maustekurkkua ja kurkruohosipuli), sitruunaviipaleen, oliiviviipaleitten (en laittais
ku on etikkainen, ei lisätä enää etikkaa.
suoraan keittoon, koska kaikki eivät tykkää) ja ruisleivän
• 0,5 dl vihreitä tai mustia oliiveja viipaleina (kapriksia)
kera. Persilja, smetana, oliivit, sitruuna – tarjoillaan sii
• smetanaa tarjoiluun
omista kipoista, jokainen saa lisätä oman maun mukaan.
• 1 sitruuna tarjoiluun (viipalet/ ”puolikuu”)
• ruisleipää
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TOIMI OIKEIN – HYVÄKSY ERILAISUUS

Toimi oikein – Hyväksy erilaisuus
kaupungin koulutoimi, seurakunta, Pelituki-hanke,
Warkaudenlehti, Savonia
ammattikorkeakoulu ja paikallisia yrittäjiä.
Seminaarin alussa osallistujia johdatti illan teeToimi oikein – Hyväksy
maan juontaja Tommi
erilaisuus – seminaari järjesK.J.Taskinen lausumalla
tettiin Varkaudessa marrasUuno Kailaksen runon Palkuussa 2014. Kiusaamislokentällä.Seminaariohjelteeman seminaari järjestetma koostui neljästä osasta.
tiin kolmatta kertaa ja sille
Repokankaan koulun rehto-Toimi oikein – Hyväksy erilaisuus panelikeskustelu
toivottiin välittömästi ”nelri Anne Suomalainen luenjättä osaa”. Seminaarissa
noi Pro koulu -hankkeesta,
kertoi. Työterveyslääkäri Suomalainen, työterveyspuututtiin kiusaamiseen eri
jossa on paneuduttu lasSanna Lehtomäki kertoi lääkäri Sanna Lehtomäki,
muodoissa sekä erilaisuuten ja nuorten käyttäytymistavallisesta erilaisuudesta vammaisten äänenä Handen hyväksymiseen. Ihmihäiriöihin ja niiden ennaltyöelämän näkökulmasta. nu Ilonen, yrittäjä Markku
siä kiusataan pääasiassa
taehkäisemiseen. Oppiva
Lääkärin edessä asiakkaatMikkonen ja tavallinen varsiksi, että he ovat erilaisia.
koulu-, Kiva koulu- ja Prohäpeävät eniten jalkojaan.kautelainen nuori Ilona. SeKiusaamista esiintyy päikoulu -hankkeet sekä Lions
Diabetesta peitellään työ-minaarin juonsi rautaisella
väkodeissa, kouluissa, työQuest tähtäävät siihen, että
elämässä oman henkensäammattitaidolla Honeywell
paikoilla, armeijassa,harkoko kouluyhteisön hyvinuhalla. Mielenterveyson- Oy:n paikallisjohtaja Tommi
rastusporukoissa...
vointi kasvaa, kun kiusaagelmat ovat iso haaste Taskinen.
Ensimmäinen seminaari
miseen puututaan, mutta
suomalaisilla työpaikoilla Seminaari järjestettiin Warlähti liikkeelle LC Varkaus
palkitaan samalla myös
kaus – salissa. Salin alanykyisin.
Justiinoiden ja Warkauden
hyvää käytöstä ja vahvisSeminaarin pääesiintyjä oli aulassa Anita ja Rainer
Nuorkauppakamari ry:n
tetaan nuoren tervettä itsejuoksija, kirjailija sekä sa-Hakaoja kertoivat Lions
ideasta saada kiusaamisen
tuntoa. Yli 85 prosenttia opdunkertoja Wilson Kirwa, Questistä. Varkautelaisten
kierre loppumaan Varkaupilaista käyttäytyy hyvin ja
joka tuli tutuksi myös Tans-nuorten taidetta oli esillä
dessa. Seminaarin suunnitreilut 12 prosenttia tarvitsesii tähtien kanssa- ohjel- salin seinillä yleisön nähtäteluun ja käytännön järjesvat käyttäytymiseen opetmasta. Wilson Kirwa kiersi vänä.
telyihin osallistuivatmyös
telua, rehtori Suomalainen
Varkauden peruskoulut Seminaariin osallistui vanhempia, opiskelijoita, opetkahden päivän aikana vieden erilaisuuden hyväksy-tajia, leijonia ja muita kiumisen sanomaa eteenpäin saamisesta kiinnostunutta
omalla mukaansa tempaa- henkilöitä noin 300. Semivalla tavallaan. Hän puhuinaari herätti keskustelua
oppilaille ja seminaarilaisil- paikan päällä ja mediassa.
le kiitollisuudesta, rohkeu-Leijonilla on tärkeä roodesta, hulluudesta, suo- li ajankohtaistenasioiden
malaisuudesta ja hyvistä esille nostamisessa ja paikallisten tapahtumienjärkäytöstavoista tavalla, jota
jestämisessä.
ei voi sivuuttaa.

LC NILSIÄ
SYVÄRINSEUTU

Merja Ikonen
LC Varkaus Justiina

Ask one – keep all!
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MONENLAISIA MIETTEITÄ

Ajatuksia lionstoiminnasta...
Vuosi on alkanut hyvin, laatikossaan ja tarkastel- vielä, että osallistuminen ti. Lisäksi on myös tahto
vaikka luminen talvi ja säh-lessani vuoden 2014 vies-Lions-liiton vuosikokouk- tehdä jotain mielekästä ja
kökatkot täällä maaseudul-tejä totesin, että olipa niitäseen on maksullista. On hyödyllistä, tuntea itsensä
la ovat hieman haitanneet. tullut runsaasti. Olenkohanplatina-, kulta-, hopea- ja
tarpeelliseksi, oppia uutta,
Joulumyyjäisistä saaduilla edes huomannut kaikkia pronssikokouspassitvaih- tekeminen on vastapainoa
tuloilla saimme hankituksilukea. Sähköposti on hie-toehtoina. Varmaan tuo muulle elämälle. Vapaaehlisää televisioitaKarttulan no asia, mutta malttia pi-pronssivaihtoehto (30€ en- toistyö on myös sosiaalista
vuodeosastolle potilaiden täisi olla senkin käytössä.nakkoilmoittautuminen / kanssakäymistä, yhdessäviihdykkeeksi. Yhteensä Jatkuva viestitulva pitkine70€ jälki-ilmoittautuminen)oloa, ryhmään kuulumista,
olemme nyt kuluvan kau-liitteineen turruttaa, jollointarkoittanee pelkkää koko- sitä kautta saadaan uusia
den aikana saaneet hanki- moni tärkeä asia saattaa ukseen osallistumista eli ystäviä ja tuttavia.
tuksi 6 televisiota. Kiitoksetjäädä huomiotta. Tosin kokous ja kahvit. Mieles- On myönnettävä, että
myös yhteistyökumppaneil-tämä presidenteille erik- täni 30 euron veloittami- Lions-liitolla on iso ja byle, jotka kustansivat niistäseen tuleva sähköposti onnen oman liiton jäseneltärokraattinen koneisto meikaksi. Kiitokset kuuluvat hiukan saman asian toi- kahvista on liiallista. Vali-tä klubilaisia ohjailemaan.
myös niille vapaaehtoisillesintoa. “Hankkikaa uusia tettavasti en voi välttää ajaMielestäni on jo aika ruveta
lionseille, jotka uurastivat jäseniä, perustakaa uusia tusta, että kaikki muu “ko- päivittämään lionstoiminarpajaisten ja myyjäisten klubeja, myykää, ostakaa reus” on tärkeämpää kuintaa tälle vuosikymmenelle.
aikaansaamiseksi ja tämänja ennen kaikkea muista- varsinainen vuosikokous. Vähennetään byrokratiaa,
hankkeen toteuttamiseksi. kaa raportoida.” Joten- Kyllä vuosikokouksenpi- turhaa raportointia ja kluSiivosin tänään sähköpos-kin tuntuu siltä, että täällä
täisi olla ilmainen ja liitonbien ohjailua. Tosiasia on,
tiani lajitellen viime vuodenlionsklubeissa ollaan ns. tarjota kahvit kokousväelle.että me klubeissa teemme
posteja ja poistellen tar- varainkeruutyömuurahaisiaSe kenties kannustaisi jä-lionstyötä mieluimmin ilpeettomia viestejä. Kaik- kaikissa liiton ideoimissa senistöä aktivoitumaanja man jatkuvaa painostusta
ki lionstoimintaanliittyvät hankkeissa.
osallistumaan vuosikoko- ja ymmärrämmemm. jäviestit ovat omassa posti-Yllätyksekseni huomasin ukseen. Jos aiotaan vielä senhankinnan tärkeyden.
saada uutta jäsenistöä, eiTärkeämpää ovat aktiiviset,
sitä todellakaan saada ra-lionsaatteen ymmärtävät
hastamalla. Nykyinenkin jä-jäsenet kuin iso jäsenmääsenmaksu on jo niin suuri, rä. Liitolla pitäisi olla jotain
että siihen moni uusi jäse- tarjottavaakin, pelkkä aate
nyys kariutuu jo alkuunsa. ei tänä päivänä riitä. Siinä
Vaikka kyllä liitto muuten-riittääkin haastetta klubeille
kin käyttää hyväksi jäse- järjestää toimintaa, joka jänistöään. Paljonkohan esi-senistöä kiinnostaa.
merkiksi piirikuvernöörit jaKaikesta huolimatta, lionsvarakuvernöörit käyttävät aate on mielestäni hyvä
omia rahojaan tehtäviensäasia ja kehittämisen arhoitamiseen kierrellessäänvoinen. Lionstyöskentely
ympäri maakuntaa klubivie-pienessä maaseutuklubisrailuissa? On muistettava,sa antaa mahdollisuuden
että kaikessa vapaaehtois- auttaa muita lähimmäisiä.
toiminnassa pitää välttää Ensisijaisesti tärkeää on
sitä, ettei vapaaehtoiselle auttaa oman paikkakunnan
tule hyväksi käyttämisen ihmisiä.
tunnetta. Vapaaehtoistyötä
tehdään auttamisen halusMarkku Asikainen
ta ja ilosta vapaaehtoisesLC Karttula presidentti

LC Karttulan joulumyyjäisistä 2014 saamalla tulolla hankittiin kaksi televisiota Karttulan terveyskeskuksen vuodeosastolle, jossa on vielä potilashuoneita ilman televisioita.
Kaikilla oli hyvä mieli, niin vastaanottajilla kuin luovuttajillakin, vaikka muuten vuodeosastolla on odottava tunnelma.
Mitähän se SOTE-uudistus tuo muutoksia toimintaan?
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TUPLAVOITTAJA

Varkauden Justiina-klubi voitti Euroopan jäsenhankint
LC Varkaus Justiina on Lopulta selvisi, että piiri
voittanut kauden 2013- tarkoittaa kansainvälis2014 päämajan Yhdessä tä piiriä ja me kuulumme
me voimme k a s v a a Eurooppa-piiriin. Samalla
-kilpailun.
selvisi, että klubi voi voittaa
Ylpeänä ja onnellisena il- kummassakin kilpailussa
moitan, että klubimme oneli jäsenkasvussa ja innovoittanut viime kauden vatiivisessa jäsenhankinYhdessä me voimme kas-nassa. Jäsenkasvukilpailu
vaa -kilpailun molemmat tarkistetaan automaattiosiot. Saamme palkinnoksi sesti, mutta innovatiivinen
molemmistaUSD 250 eli olikin sitten toinen juttu.
yhteensä USD 500. Palkin- Osanottoja otettiin vastaan
tosummat voi käyttää klu1.8.-30.8.2014 ja siihen
bitarvikkeidenostoon tai piti kirjoittaa osanottota- tia, ja hän on selvitellyt siellä
Anteeksi tämä virhe, mutta
LCIF-lahjoitukseen. Lahjoi- rina, enintään 500 sanan päässä asioista. Sain Tan-klubinne ei näkynyt alkupetamme palkintosumman mittainen. Voittajat valitseejalta kansaivälisen sivun räisellä listalla teknisen virLCIF:lle käyttääksemme maailmanlaajuinen jäsen linkin, jossa voittajat julkaisheen vuoksi ja olemme pasen myöhemmin Melvin työryhmä (GMT). Tässä vaitiin. Klubimme nimi oli vainhoillamme tästä virheestä”.
Jones -jäsenyyteen.
heessa piti vähän miettiä,Innovatiivisessa osios- Nyt voin todeta, että sitkeKerron tässä lyhyesti mitenaikaa ei ollut enää elokuun sa. Jäsenkasvulistalla oli ys kannatti. (Kun nyt vielä
tähän päästiin. Oikeastaanloppuun monta päivää. yksi suomalainen klubi, LC muistaisivat lähettää ne ratämä kaikki alkoi HampurinHetken mietittyäni ei ollutHelsinki Aurora. (Laskin tie-hat).
vuosikokouksesta. Barry J. epäselvää mitä teen, kirjoi-tenkin LeijonakirjastaAuPalmerin ”Seuraa unelmaa-tan tarinan ja lähetän sen
roran jäsenkasvun ja se oli “Seuraa unelmaasi!” Tässä
si” -sloganista. Siellä jokai- eteenpäin. Kerroin sitten pienempi). Onnea Auroral-kertomus, jossa unelma tonen asetti itselleen unelman
klubissamme, että nyt kil-le, hieno suoritus. Miksi ei
teutui moninkertaisesti.
ja minun unelmani näissäpaillaan vähän “isommissa meitä ollut listalla?
Olen ylpeä ja onnellinen
leijona-asioissaoli saada piireissä.” Hämmästys oli Lähetin kyselyn ja Tanja lu-klubistamme. Presidenttiklubiimme 5 uutta jäsentä
suuri, mutta kaikki olivat pasi selvittää asiaa. Mitäänkauteni oli ikimuistoinen.
presidenttikaudellani.
Ker- innolla mukana ja jännitys
ei kuulunut ja jouduin kysy-Nyt
teemme töitä sen
roin tämän klubissamme vain tiivistyi. Miten meidän mään vielä uudelleen.
eteen, että kaikki viihtykauden alussa.
käy?
Lopulta sain viestin: “Kii- vät klubissamme. Olemme
Toki jäsenhankinta on toi-Sain jo lokakuussa kirjeen, tos lähettämästäsi viestistäsaaneet jo
kaksi uutta
mintasuunnitelmassamme jossa kerrottiin: “Teidän lä-koskien Yhdessä me voim- jäsentä tälläkin kaudella.
aina. Kaikki lähtivät täysillähettämänne kilpailuehdo- me kasvaa -kilpailua. Tarmukaan ja syyskaudella tus Innovatiivisessajäsen kistimme kilpailuun liittyvät”Unelmarikasta” kevätkautsaimmekin 5 ja kevätkau-hankintakilpailussa on va-tiedot klubinne kohdalta ja ta kaikille!
della 10 uutta jäsentä.
littu yhdeksi luovimmista jaolette tosiaankin anTämä kansainvälinen kilpai-tehokkaimmistajäsenyys- sainneet myös tämän toilukausi oli 1.1.-31.7.2014.kampanjoista,jolla hank- sen kilpailun voiton ja saatTuula Väätäinen
Huomasin tämän heti tam- kia uusia jäseniä ja ottaate palkintona 250 USD.
mikuussa ja kerroin klubilheitä virallisestivastaan”.
lemme asiasta ja kaikki oli-Voitimme siis tämän “vaivat innostuneena mukana keamman” osion. Kyllä
kilpailemassa rahapalkin- klubissamme oli onnellista
noista. Tässä vaiheessa porukkaa kun voitto selvisi.
täytyy tunnustaa, että kun
Sitten ihmettelin, että miksi
kilpailussa puhuttiin piireis-ei jäsenkasvukilpailusta tule
tä niin luulin, että tällä tar- mitään tietoa? Oletin, että
koitetaan Suomen piirejä jasiinä jos missä meilläon
jokaisessa piirissä pal- mahdollisuus voittaa, koskitaan paras tällä palkin- ka jäsenkasvuprosentti oli
nolla. Sitten tuli elokuu janiin korkea.
minä aloin kysellä omassa
Tanja Saarinen on ollut
K-piirissäni, että kuka avainhenkilö tässä koko
tarkistaa kenellä on eni- asiassa. Olen lähettänyt
ten jäsenkasvua?
monen monta sähköpos-
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KONSERTTI TYTÖILLE

Gala Maison des Filles - Gaala Tyttöjen Talolle
Kuopiolainen Lions Club Gaalan esiintyjät olivat paiSiskotyttö on keväällä 2013kallisia musiikkivaikuttaperustettu klubi. Ensimmäi-jia, jotka halusivat omalta
nen iso ponnistuksemme oliosaltaan osallistua hyvänsyksyllä Kuopion kaupun- tekeväisyystalkoisiin lasgintalolla järjestetty musiik-ten ja nuorten hyväksi. Me
kigaala Kuopion Tyttöjen Siskotytöt olimme iloisia,
Talon toiminnan tukemisek-miten hyvin saimme sekä
si. Siskotytöilläon alusta esiintyjät että eri yrityksiä
alkaen ollut haluna kohdis- mukaan gaalan toteuttataa apu lähialueen lastenmiseen. Monet yritykset ja
ja nuorten auttamiseen. yhdistykset antoivat tapahTutustumiskäyntiKuopion tumaan tuotteita arpajaisTyttöjen Talolle teki Siskopalkinnoiksi. SponsoreiKorhonen kävi luovuttamassa Tyttöjen Talolle.
Konsertti itsessään arpajaisineen ja tarjoiluineen oli
unohtumaton kokemus, johon kaupungintalo loi upeat puitteet. Musiikki kuljetti
gaalassa tunnetilastatoiseen, eikä varmasti jättänyt
ketään kylmäksi. Lämmin
kiitos
huippuesiintyjille;
SinfoniaorkesteriTahdistimen jousiyhtye, Lauluyhtye
Campus, musiikkilukion
bändi Jätte Bra, Kristiina
Brask, Ossi Jauhiainen, Sirpa Pesonen, Katja Rajamäki ja Sanna Rosberg!
LC Kuopio Siskotyttöjen
puolesta
Tuija Hirvonen
tyttöihin syvän vaikutuksennamme olivat mm. Sisley,
ja ajatus musiikkigaalan to-Puijon Torni, Fazer, NMKY,
teuttamisesta syntyi.
Lumoava-korut, Ritva-Liisa
Kuopion Tyttöjen Talo toi-Pohjalainen,Hotelli Atlas,
mii Raha-automaattiyhdis-Paulig, Sebastian, Silmätyksen rahoittamana. Taloasema, Oral, K-market
on paikka 12–28 -vuotiaille Neulamuikku…
tytöille ja nuorille naisille Me Siskotytöt koimme vahkohdata toisiaan ja tulla vasti, että olemme yhdessä
kuulluksi. Tyttöjen Talo tesaaneet aikaan jotain merkee arvokasta työtä mm. kityksellistä. Konserttia
maahanmuuttajien, syrjäy-suunnitellessa tutustuimtyneiden ja nuorten äitienme toisiimme ja toimintaparissa. Talo tarjoaa sekätapoihimme. Huomasimme
ohjattua toimintaa erilais- käytännössäsen voiman,
ten ryhmien merkeissä ettäjohon me ryhmänä pyspaikan, jonne on helppo tul-tymme. Tuotto illasta oli
la ja jossa saa tarvittaessa 4131,69 euroa, jonka kluapua elämän haasteisiin. bimme presidentti Paula
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näytelmä Junnu Vainion lauluista

Esitykset
pe 27.2.klo
la 28.2. klo
la 14.3. klo
pe 20.3.klo
la 21.3. klo
to 26.3. klo
to 2.4. klo
la 11.4. klo
to 16.4.klo
to 23.4. klo
la 2.5. klo
to
7.5.klo
la 9.5. klo

18.00 ennakko Käsikirjoitus: Jukka Virtanen
13.00 ensi-ilta Musiikin sovitus: Jaakko Salo,
Poleenin teatteriin Merja Jauhijär
13.00
Ohjaus: Jari Tuononen
18.00
Oikeudet: Näytelmäkulma
13.00
Kesto noin 2 tuntia, väliaika.
18.00
Liput: 20/15
18.00
13.00
18.00
18.00
13.00
18.00
13.00

Savontie 13, Pieksämäki | www.poleeni.ﬁ
Poleenin Lippupalvelu ma-pe klo 10-17 ja
tuntia ennen esitystä puh. 0400 855 614

0600 10 800 (1,96
/min. + pvm)
0600 10 020 (6,79
/puh. + pvm)

