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Arvoisat lukijat ja ilmoittajamme 

 

LC Espoo/Matinkylä perustettiin vuonna 1985. 

Näkyvimmin olemme toimineet Matinkylän alueella 

järjestäen Tiistilän ja Matinlahden koulujen 

viidesluokkalaisille keväisin kokopäiväretken bussilla 

mm. Askolan hiidenkirnuille, keväällä 2016 

Fagervikin ruukille ja Raaseporin linnalle sekä 

jakamalla kouluille stipendejä. Maksamme 

opettajille tarkoitettuja, suosittuja Lions Quest-kursseja, joilla 

parannetaan opettajien kasvatus- ja opetustaitoja nuorten koululaisten 

parissa. Valitettavasti varojen niukkuuden takia kursseja ei pystytä 

järjestämään niin paljon kuin kiinnostusta olisi. Alueemme 

avustustarpeessa olevia olemme tukeneet joulun aikaan pienillä 

joululahjoilla. Lisäksi Matinkylän leijonat jakavat kaikille alueen 

kolmasluokkalaisille vanhemmille kotiin vietäväksi vastuullisen netin 

käyttöön opastavan ”Vastuu on meidän”-lehtisen, myös 

ruotsinkielisenä. 

Jokavuotinen laskiaismäki kahveineen, lettuineen ja makkaroineen on 

osa varainhankintaamme. Tänä vuonna sään suosiessa tapaamme 

laskiaissunnuntaina 26.02.2017 klo 11-14 Leijonapuiston mäessä 

Matinlahden koulun kaakkoispuolella. 

Joulun alla myymme myös joulukortteja yksityisille ja yrityksille, sekä 

osallistumme mm. Helsinki City-maratonin liikenteenohjaukseen. Monet 

alueemme yritykset myös tukevat toimintaamme ostamalla mainostilaa 

tähän tiedotuslehteemme. Kiitos heille siitä! 

Yhtenä näkyvänä toimintamuotona leijonat ovat keränneet varoja 

kehitysmaiden lapsille Nenäpäivä-kampanjan kautta. Matinkylän 

leijonat opastavat varusmiehiä sotainvalidien keräyksen hoitamisessa 

kauppakeskus Isossa Omenassa. 

Espoolaiset Lions-klubit sytyttävät joka itsenäisyyspäivä 181 kynttilää 

espoolaisten sankarivainajien haudoille ja laskevat seppeleen 

sankariristille.  
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Kotimainen teema kuluvalla kaudella on: ”Tue nuorta itsenäisyyteen” – 

”Stöd unga till självständighet”. Viime aikoina yhteiskunnan- ja 

talouskehitys Suomessa on muuttanut työmarkkinoita radikaalisti. 

Työttömyys on lisääntynyt ja ammattiin valmistunut nuori ei 

välttämättä löydä alansa töitä, vaan joutuu hakeutumaan uuden 

opiskeluun ennen pitkää. Tässä, jos missä, tarvitaan valmiuksia 

itsenäiseen tilanteen arviointiin ja tulevaisuuden suunnitteluun. 

Olemme pitäneet koulujen nuoria oppilaita ja opettajia avustamisemme 

ja toimintamme painopiste-alueena. 

Teemme yhdessä työtä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä 

tasolla lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi 

sekä ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja apua tarvitsevien 

tukemiseksi. Toiminta tarjoaa jäsenille mahdollisuuden toimia 

sosiaalisessa yhteisössä, mahdollisuuden kehittyä ihmisenä ja kehittää 

johtamistaitoja sekä solmia kontakteja kotimaassa ja ulkomailla. 

Löydät tietoja toiminnastamme kotisivuiltamme:  

 

http://www.verkkoviestin.fi/lionsespoomatinkyla/ 

 

Tällä QR-koodilla pääset mobiililaitteilla Internetissä 

klubimme kotisivuille.  

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme sivujemme 

kautta. Lisäksi osallistuminen lasten ja nuorten 

kanssa tapahtumiimme on hyvä keino tutustua 

toimintaamme ja tavat nykyisiä leijonia. 

Keijo Luukkonen 

LC Espoo/Matinkylä 

Presidentti 2016-2017 

 

http://www.verkkoviestin.fi/lionsespoomatinkyla/
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Nettihaku 

 
Lions Matinkylä Verkkoviestin 

 
antaa linkin kotisivullemme 

 
 

  
 
Lions Club Espoo/Matinkylä 
Tiedotuslehti  Helmikuu 2016 
 
Julkaisija 
Lions Club Espoo/Matinkylä 
Kustantaja  
Lions Club Espoo/Matinkylä 
Toimituskunta  
Keijo Luukkonen,  
Reijo Stedt, Kari Lehikoinen 
Taitto 
Keijo Luukkonen  
Kirjapaino   
PAINOYHTYMÄ OY   
Laakapaino Östra Nylands Tryckeri 
Jakelu  
Postinumeron 02230 Espoo 
kotitaloudet 
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Leijonapuistossa Matinkylän täyttömäessä 

Sunnuntaina 26.2.2017 klo 11–14 

  

Kuumaa mehua ja makkaraa. Muurikkalettuja. 

Kahvia ja pullaa. Mäenlaskun tarkkuuskilpailu. 

 

Tervetuloa vauvasta vaariin! 

Jos lumitilanne ja sää eivät salli mäenlaskua,  

järjestämme tarkkuusjuoksu- ja kenttäpelikilpailuja. 

 

 

Lions Club ESPOO/Matinkylä 
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Vastuu on meidän – nuorten Internetin käyttö  
 

Suomen Lions-liiton kauden yhtenä teemana vuodesta 2011 on ollut "Vastuu 

on meidän". Teeman sisältö on avattu seuraavasti:  
 
"Tuemme lasten ja nuorten kasvua ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä 
tiedottamalla tietokoneen ja Internetin käyttöön liittyvistä mahdollisuuksista ja 
vaaroista."  
 

Teeman toteutumiseksi on tuotettu "Vastuu on meidän"-opas. Se on väline, 
jonka avulla vanhemmat voivat keskustella luontevasti lasten ja nuorten 
kanssa tietokoneen ja Internetin käyttöön liittyvistä asioista. Oppaassa on 
myös tiivistetty, Internetin käyttöä ja terminologian ymmärtämistä helpottava 
sanasto. Koulussa pidettävää oppituntia varten on tuotettu valmis 
opetusmateriaali esityksineen.  

 

Lions klubit ottavat vastuuta jakamalla "Vastuu on meidän" -oppaita alueensa 
peruskoulun 3-luokkalaisille. Syksyisin aloittaa  peruskoulun kolmannen luokan 
Suomessa liki 60 tuhatta koululaista.  
 
"Vastuu on meidän"-palveluaktiviteetti ja sen mukana toimitettava opasvihko 
on Suomessa osa Lions Quest -ohjelmaa.  

 
Yllämainittua opasta on jaettu Matinkylän alueella runsas 200 kappaletta ja ne 
on tarkoitettu toimitettaviksi oppilaiden mukana huoltajien käyttöön. 

Luokkaretket 2016 

Matinkylän alueen 5.-luokkalaiset ovat päässeet jo monena vuonna 
luokkaretkelle Matinkylän lionsklubin viemänä. Kymmenisen vuotta retki tehtiin 
Porvoon suuntaan tutustumalla Askolan hiidenkirnuihin ja Porvoon vanhaan 

kaupunkiin, karkkitehtaan tuotteisiin ja lopuksi hampurilaisiin. Ensimmäiset 
luokkaretket tehtiin Lohjalle yli kymmenen vuotta sitten tutustumalla Tytyrin 
kaivokseen ja Paikkarin torppaan. 

Viime keväänä retkien suunta muutettiin taas länteen. Tutustuttiin Fagervikin 
vanhaan ruukkiympäristöön, Lohjan museon tarjontaan ja Raaseporin linnan 
raunioihin. Takaisintulomatkalla käytiin vielä hampurilaisella. 

Oppilaista mukavia, mielenkiintoisia ja mieleenpainuvia asioita oli kovin 

vaihtelevasti. Vanhoihin asioihin tutustuminen kiehtoi toisia, Raaseporin linnan 
rauniot huikaisivat monia, joillekin hampurilaisella käynti oli se suurin anti 
päivässä. Yhtä mieltä taisivat kaikki olla siitä, että oli virkistävää viettää päivää 
muualla kuin koulussa uutta oppien ja kokien. 

Kohtuullisen lähellä olevat upeat suomalaiskohteet ovat useille nykylapsille 
melko vieraita. Oli mukava kuulla oppilaalta, että hän haluaa tuoda 
perheensäkin tänne käymään heti tänä kesänä. 
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Lions-järjestön toimintaa 100 vuotta. 

Lions-järjestö syntyi Yhdysvalloissa 100 v sitten 

palvelujärjestöksi,  Lions Club International on valittu 
maailman tehokkaimmaksi ja luotettavimmaksi 

palvelujärjestöksi. Se on myös suurin palvelujärjestö, 
jolla on jäseniä n. 1,4 miljoonaa. Tehokkaaksi sen 
tekee myös se, että kerätyt varat menevät 
kokonaisuudessaan avustustyöhön, koska Lions-klubit 
kustantavat kaikki keräämiskulunsa klubien jäsenten 
jäsenmaksuilla kaikissa 210 maassa, jossa on Lions-

toimintaa. Myös Lions Clubs Internationalin säätiön 
(LCIF) kaikki hallintokulut katetaan saatavilla 
korkotuotoilla. 
 

Alusta alkaen paikallisten Lions-klubien ensisijaisena tehtävänä on ollut auttaa 

tarvitsevia omalla toimialueellaan ja omassa kotimaassaan. Tämän lisäksi 

Lions-klubit osallistuvat muuhun yhteiseen auttamiseen järjestön 

kansainvälisen säätiön kautta.  

Lions Clubs Internationalin säätiö tukee ja kehittää ohjelmia, jotka tukevat 

puutteenalaisia kaikkialla maailmassa. Näön säilyttäminen ja palauttaminen on 
yksi painopistealueista. Vuodesta 1990 lähtien yli 30 miljoonan ihmisen näköä 
on pystytty parantamaan tai se on pystytty palauttamaan. Muut 

painopistealueet ovat hätäavun järjestäminen suurtuhojen uhreille, 
humanitäärinen työ ja Lions-Quest –ohjelma lapsille ja nuorille. 

Näönsuojelu on ollut leijonien sydämenasia jo lähes 60 vuotta. Suomalaiset 
Lions-klubit ovat LCIF:n avun lisäksi toteuttaneet oman kunnianhimoisen 

projektin Sri Lankaan. Ratnapuraan on rakennettu silmäsairaala, jossa yksi 

kaihileikkaus maksaa  maksukykyisille 50 euroa kun vastaavan leikkaus 

maksaa Suomessa n. 1700 euroa. Potilaista 60% saa hoidon maksutta. 

Sairaala on ollut toiminnassa kuuden vuoden ajan. Ratnapuran sairaalaa ollaan 
laajentamassa ja sitä varten Suomen Lionit keräävät parhaillaan varoja. 

Tänä vuonna leijonilla on perinteinen Punainen Sulka kampanja. Siinä pyritään 
keräämään varoja tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä 5 miljoonaa 
euroa.Varat käytetään suomalaisten lasten ja nuorten syrjäytymisen 
ehkäisyyn. Osa keräyksestä suoritetaan lipaskeräyksenä mm. Isossa 
Omenassa. 

PDG Reijo Stedt 
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Parveke-, julkisivu- ja sisäsaneeraukset  
luotettavasti jo yli 20-vuoden kokemuksella! 

 

* Presto-Maalaus Oy * Tullivuorentie 11 D *   
  * 00700 HELSINKI * Puh. 040-500 0810 *      

presto@prestomaalaus.fi  
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Terveisiä Matinkylän kouluista! 

 
Tämä syksy on tuonut meille Matinkylän kouluille paljon uusia asioita. Isona 

haasteena on ollut tietenkin uusi opetussuunnitelma, jota on käsitelty mediassa 
paljon. Kaiken kohun keskellä olemme arkipäivässä jalkauttaneet näitä uusia 
ideoita ja menetelmiä kivoilla tavoilla. Matinlahdessa ja Tiistilässä alakoulujen 
puolella uusi OPS on otettu käyttöön. Tiistilän yläkoulu siirtyy siihen 

varsinaisesti ensi syksystä alkaen vuosiluokka kerrallaan.  
 
Tämähän ei tarkoita sitä, etteivätkö uuden OPSin menetelmät olisi jo käytössä 
yläkoulussakin. Esimerkiksi seiskamme, viime vuoden Matinlahden alakoulun ja 
Tiistilän kutoset, järjestivät mainiot hyvinvointimessut joulukuussa lähialueen 
päiväkotilaisille ja pienemmille alakoululaisille. Messuilla lähistön pienimmätkin 
pääsivät onkimaan yllätyksiä ja etsimään aarteita, pyörittämään jännittävää 

onnenpyörää ja tuunaamaan omannäköisiään piparkakkuja. Innolla 
opettajatkin odottelemme tätä uutta polvea, joka näin sai hauskan 
ensikosketuksen kouluumme! 
 
Uuden opetussuunnitelman tultua voimaan elokuussa 2016 on kouluissa 
opetuksen lisäksi uudistettu myös arviointia. Kevätlukukausi onkin monien 

oppilaiden osalta käynnistynyt arviointikeskustelujen merkeissä. Perinteisiä 
joulutodistuksia ei enää alakouluissa jaeta, vaan oppimista ja taitojen 
kehittymistä arvioidaan oppilaan ja huoltajan kanssa käytävässä 
arviointikeskustelussa. 
 
Koska Suomi täyttää tänä vuonna 100 vuotta, olemme saaneet vieraaksemme 

monia politiikasta ja muista yhteyksistä tunnettuja suomalaisia. Jani Toivola 

vieraili Tiistilän koulussa kertomassa unelmistaan ja elämästään. Oli ilo katsoa 
oppilaiden keskittynyttä ja innostunutta läsnäoloa tilaisuudessa. Joukko 
espoolaisia kansanedustajia kävi myös tutustumassa koulun arkeen 
tammikuussa ja saivat vastata isoon ryöppyyn oppilaiden valmistamia 
kysymyksiä. 
 
Monien espoolaisten koulujen tapaan Matinkylässäkään ei ole säästytty 

sisäilmaan liittyviltä ongelmilta. Tiistilän koulua on remontoitu kesästä 2016 
alkaen. Koulua on silti käyty menestyksekkäästi ja joustavasti 
rakennustelineiden varjossa. Uudelleen rakentamisen kohteina ovat olleet myös 
oppilaiden digitaaliset oppimisympäristöt. Askeleet ovat olleet pieniä. Laitteita 

on ollut vaihtelevasti käytössä, ja lisää tarvitaankin kipeästi. Haasteena on 
myös ollut ihmisresurssit: miten me oppilaat ja opettajat osaamme heittäytyä 

järkevästi digitaalisen maailman syövereihin? 
 
Meidän matinkyläläiset koulut ovat olleet pitkään luontevasti monikulttuurisia. 
Siksi viime vuonna Espoon sivistystoimen panostus kielitietoiseen opetukseen 
on ollut meille erityisen arvokasta. Moni meistä opettajista on saanut pohtia 
uudesta näkökulmasta opetuksen keskeistä sisältöä: Miten suunnitella 
kielitietoinen oppitunti? Miten tehdä oppitunnin ja opetustekstien rakenne 

näkyväksi oppilaille? Miten vahvistaa oppilaiden monikielistä identiteettiä? 



   Lions Club Espoo/Matinkylä    15 

 

Nytpä pääsemmekin näyttämään ja jakamaan osaamistamme yhtenä HundrED-
hankkeen sadasta projektista. Upeaa, monikielinen Matinkylä! 

 
Halu kehittää koulun toimintaa ja osallistaa oppilaat ja vanhemmat mukaan 

koulutyöhön on suuri. Tähän koulun toimintakulttuurin kehittämiseen nivoutuu 

myös yhteistyö muiden verkostojen kanssa. Matinkylän Lionsklubin kanssa 

tehtävä yhteistyö on tärkeä osa sitä. Pidetään huoli, että pitkään jatkunut hyvä 

yhteistyö jatkuu myös tulevina vuosina! 
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Matinlahden ja Tiistilän koulujen viidesluokkalaisten 

toinen luokkaretkikohde toukokuussa 2016. 

Raaseporin linna on ilmeisesti rakennettu 1300-luvulla. 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/1300-luku
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Tilausompelimo 

Lea Lehmussaari 
Ateljé-ompelija 

Puh. 09 888 1614  040 832 7156 

l.lehmussaari@kolumbus.fi 

Leilankuja 2 C   02230 Espoo 

 

 

Putki Esu 

Hämäläistentie 35 B 3 
02780 Espoo, puh. 045-1332770 

www.putkiesu.fi 
 

Kaikki putkityöt ja LV-asennukset  
koko Espoon alueella  

Kysy tarjouksia myöskin  
kylpyhuone ja wc-remonteista 

 

 

 
 

Luokkaretkien ensimmäinen kohde toukokuussa 2016, 
Fagervikin ruukki on ollut toiminnassa 1646-1902.  

Rautaruukin perusti ruukinpatruuna Carl Billsten 1646. 
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Autokorjaamo 

Matinkylän Auto Oy 

vuodesta 1957 
 

Tuomo Saaristo 
puh. 09-884 2635 

 

Hannuksenpelto 4, 02270 ESPOO 

ma-pe 7.30 – 17.00 
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Näissä olemme mukana 
 

  

Aurora-kodin asukkaille olemme vieneet vuosittain 

pienet lahjat ja laulaneet joululauluja. Kuva vuodelta 2015. 

 

 Lahjoitamme kouluille keväisin stipendejä 

 Maksamme opettajien Lions Quest–koulutusta 

 Olemme hankkineet 3-luokkalaisille Internetin turvallista 

käyttöä opastavia ”Vastuu on meidän”- lehtisiä 

 Järjestämme vuosittain kaikille  Matinkylän koulujen  

5-luokkalaisille luokkaretken (vuodesta 2008 lähtien) 

 Nenäpäivä-keräyksessä olemme olleet useana vuonna 

Suomen paras Lions-klubi  

 Opastamme vuosittain Sotaveteraanikeräystä suorittavia 

varusmiehiä kauppakeskus Isossa Omenassa 

 Olemme järjestäneet jouluaattona Aurora-kodin vanhuksille 

pienen laulutuokion ja vieneet heille pienet joulupaketit 
  

 

 

 
Lions Club ESPOO/Matinkylä 
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