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Arvoisat lukijat ja ilmoittajamme 

 
Lions Club Espoo/Matinkylä perustettiin vuonna 

1985. Lionsit ovat maailman suurin 

palvelujärjestö, jonka tavoitteen on toimia 
jäsentensä ja klubien kautta oman alueensa 

hyväksi, ja kansallisen ja kansainvälisen liiton 

kautta sekä kansallisella että kansainvälisellä 

tasolla.  

Matinkylän leijonat ovat toimineet erityisesti 

nuorison ja ympäristön hyväksi, sekä tukeneet 

ikääntyneitä ja apua tarvitsevia Matinkylän 

asukkaita. 

Näkyvimmin olemme toimineet Matinkylän 

alueella jakamalla kouluihin stipendejä sekä 

järjestäen Tiistilän ja Matinlahden koulujen 

viidesluokkalaisille keväisin kokopäivän 
luokkaretkiä erilaisiin kohteisiin. Keväällä 2017 

luokkaretki järjestettiin Raaseporin 

linnanraunioille, Fagervikin ruukille ja Sammatin Paikkarin torpalle. Lisäksi 

Matinkylän leijonat jakavat kaikille alueen kolmasluokkalaisien vanhemmille 
vastuulliseen internetin käyttöön opastavan ”Vastuu on meidän”-lehtisen 

suomen-kielisenä. 

Kustannamme myös opettajille tarkoitettuja, suosittuja Lions Quest-kursseja, 

joilla kehitetään 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. 

Jokavuotinen laskiaismäki on kahveineen, muurinpohjalettuineen ja 

grillimakkaroineen tärkeä osa sekä toimintaamme että varainhankintaamme. 

Tänäkin vuonna järjestämme tapahtuman laskiaissunnuntaina 11.2.2018 klo 

11-14 Leijonapuiston mäessä Matinlahden koulun kaakkoispuolella. Sään 
suosiessa ohjelmassa on mäenlaskua ja hauska mäkikisa, sään ollessa 

vähemmän suosiollinen kilpailemme tarkkuusjuoksussa. 

Varainkeruu on tärkeä ja varsin mukava osa leijonatoimintaa. Joulun alla 

myymme myös joulukortteja yksityisille ja yrityksille. Monet alueemme 
yritykset myös tukevat toimintaamme ostamalla mainostilaa tähän 

tiedotuslehteemme, kiitos heille siitä! Matinkylän Lions osallistui vuonna 2017 

myös Helsinki City Runin ja Helsinki City Marathonin järjestelyihin toimimalla 

liikenteenohjaajina, mahdollistaen samaan aikaan varainkeruun sekä juoksujen 
seuraamisen aitiopaikalla. Keväisin hoidamme ympäristöä osallistumalla 
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metsänistutustoimintaan, nämä tilaisuudet ovat hauskoja koko perheen 

luontopäiviä hyödyllisen puuhastelun merkeissä. Yhtenä varsin näkyvänä 

toimintamuotona leijonat osallistuvat myös Nenäpäivä-kampanjaan keräämällä 
varoja kehitysmaiden lapsille, ja opastamalla varusmiehiä sotainvalidikeräysten 

hoitamisessa kauppakeskus Iso Omenassa. 

Itsenäisyyden 100. juhlavuosi osui yhteen Lions Clubin 100-vuotisen historian 

kanssa. Suomen 100. itsenäisyyspäivänä Espoon Lionsit osallistuivat Espoon 
Tuomiokirkolla sankariristillä lippulinnaan sekä seppeleiden laskuun, ja 

sytyttivät kynttilät 181 sankarivainajan haudalle kuten tapana on joka vuosi. 

Lions-liiton teemana on tänä vuonna We Serve eli Me Palvelemme -mukainen 

toiminta, ja tavoitteena on 200 miljoonaa palveltua henkilöä 
maailmanlaajuisesti kaudella 2020-21. Palvelutoiminta tähtää viiteen 

alueeseen: nuoriso, ympäristö, näkökyky, nälän helpottaminen ja uutena 

alueen tämän toimintavuoden aikana diabetes. Toiminta tarjoaa jäsenille 

mahdollisuuden toimia sosiaalisessa yhteisössä, kehittyä ihmisenä ja kehittää 

johtamistaitoja sekä solmia kontakteja kotimaassa ja ulkomailla.  

Löydät tietoa toiminnastamme kotisivuiltamme: 

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

Tervetuloa osallistumaan tapahtumiimme ja toimintaamme, uudet jäsenet ovat 

tervetulleita klubiimme. 

 

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. 

 

 

 

Heikki Viika 

Lions Club Espoo-Matinkylä 

Presidentti 2017-2018 

  

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

 
Lions Matinkylä Verkkoviestin 

 
antaa linkin kotisivullemme 

 
 

  
 

Lions Club Espoo/Matinkylä 

Tiedotuslehti  Helmikuu 2018 

 

Julkaisija 

Lions Club Espoo/Matinkylä 

Kustantaja  

Lions Club Espoo/Matinkylä 

Toimituskunta  
Keijo Luukkonen,  

Reijo Stedt, Heikki Viika 

Taitto 

Keijo Luukkonen  

Kirjapaino   

PAINOYHTYMÄ OY   

Laakapaino Östra Nylands Tryckeri 

Jakelu  

Postinumeron 02230 Espoo 
kotitaloudet 
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Leijonapuistossa Matinkylän täyttömäessä 

Sunnuntaina 11.2.2018 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 2017 

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. 

Toissa keväänä retkien suunta muutettiin taas länteen. Keväällä 2017 

luokkaretki järjestettiin Raaseporin linnanraunioille, Fagervikin ruukille ja 

Sammatin Paikkarin torpalle. 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 101 vuotta 

Lions-järjestö syntyi Yhdysvalloissa 101 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, joissa 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. Uutena isona 

avustuskohteena jatkossa 2017 alkaen tulee olemaan diabetes. Ympäri 

maailmaa ja Suomessa tehdään seulontatutkimuksia, että ihmiset osaavat 

hakeutua hoitoon. Diabetes hoitamattomana johtaa raajojen amputointiin ja 

sokeuteen. Suomessa diabeteksestä kärsii n.420 000 henkilöä. 

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€ kun vastaavan leikkaus maksaa 

Suomessa n. 1700 €. Potilaista 60% saa hoidon maksutta. Sairaala on ollut 

toiminnassa seitsemän vuoden ajan. Ratnapuran sairaalaa on laajennettu ja 

sitä varten Suomen Lionit keräsivät varoja, jonka seurauksena laajennus 

saatiin valmiiksi viime vuonna. 

Viime vuonna leijonilla oli perinteinen Punainen Sulka kampanja. Siinä pyrittiin 

keräämään varoja viime vuoden kesäkuun loppuun mennessä 5 miljoonaa 

euroa. Varat käytetään suomalaisten lasten ja nuorten syrjäytymisen 
ehkäisyyn. Lisäksi Leijonat tukevat Nenäpäivä-säätiötä lipaskeräyksellä 

keräämällä varoja kaikkein pahimmassa asemassa oleviin kehittyviin maihin 

ravintoon, terveyteen ja koulutukseen. Kohdemaissa ei ole leijonatoimintaa. 

 

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! 

Viime vuotta on kaikissa Suomen kouluissa värittänyt Suomi 100-

juhlavuosi. Suomen itsenäisyyden juhlavuosi linkittyykin koulujen 

toimintaan hienosti. Uusissa opetussuunnitelmissa kannustetaan 
yhdessä tekemiseen ja oppilaiden osallistamisen vahvistamiseen. Myös 

Matinkylän kouluissa on eri tavoin juhlittu 100-vuotiasta itsenäistä 

Suomea.  

Matinlahden koulussa oppilaat kokosivat keväällä koko koulun Suomi 

100-näyttelyn. Joulukuussa 6. luokkalaiset osallistuivat kaupungin 
järjestämiin itsenäisyyspäivän tanssiaisiin. Lisäksi espoolaisissa 

kouluissa lapset ja nuoret kuvasivat lyhyitä videofilmejä arjestaan 
osana Suomi 100-juhlavuoden ohjelmaa. Keskeisenä teemana 

videoissa oli juhlavuoden teema ”Yhdessä”. Videoita julkaistiin Espoon 

kaupungin Suomi100Espoo -kanavalla YouTubessa.  Matinlahden 
koulussa juhlavuosi huipentui 5.12. itsenäisyyspäivänjuhlaan ja 

juhlaruokailuun. Suomen 100-vuotisjuhlavuosi oli esillä myös 

kouluruokailussa: läpi vuoden tutustuttiin kerran kuussa maakuntien 

ruokatarjontaan. 

Lukutaito on jokaisen oppilaan oikeus ja kansalaistaito. Espoon 
suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta nostikin vuoden 

2017 lukemisen teemavuodeksi. Jotta kirja ja lukeminen tulisivat 

osaksi arkea, kirjan on oltava jatkuvassa käytössä. Kannustamme 
kouluissa kaikkia oppilaita lukemiseen monin eri tavoin. Koulussa 

luemme erilaisia tekstejä yhdessä, erilaisissa lukuryhmissä ja 
itsenäisesti esimerkiksi osallistumalla lukuhaasteisiin. Matinlahden 

koulussa on myös oma kirjasto, josta oppilaat voivat käydä 

lainaamassa kirjoja. Lisäksi teemme säännöllistä yhteistyötä Ison 

Omenan kirjaston kanssa ja koulullamme vierailee kirjastoauto. 

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. 
Lionsklubin lahjoittamat stipendit ilahduttivat monia oppilaita viime 

keväänä. Kiitos niistä! Huolehditaan yhdessä, että pitkään jatkunut 

hyvä yhteistyö jatkuu myös tulevina vuosina. 
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Matinkylän Lions-klubi mukana Nenäpäivän keräyksessä 

Matinkylän Lionsit osallistuivat 
aktiivisesti tänäkin vuonna nenäpäivän 

keräykseen Iso-Omenassa saaden 

lahjoituksina kaikkiaan 6032 euroa 
lippaisiinsa lukuisilta hyväntahtoisilta 

Ompun asiakkailta. Erityisesti lapset 
pitivät kerääjien punaisia neniä veikeinä 

ja iloisina katselivat kerääjiä. Monet 

heistä myös pyysivät vanhemmiltaan 
osallistua keräykseen kantaen lippaisiin oman osansa 

keräystuloksesta. 

Nenäpäivän keräys auttaa maailman hätää kärsiviä lapsia ympäri 

maailmaa, mm. saamaan koulutuksen tai rokotuksen tappavia tauteja 

vastaan. Nenäpäivän tuella suomalaiset kehitysapujärjestöt tekevät 
pitkäkestoista kehitysyhteistyötä Afrikassa, Aasiassa sekä Väli- ja 

Etelä-Amerikassa lasten hyväksi. 

Matinkylän Lions-klubi on kaikille avoin palveluklubi, joka tukee 
paikallisesti varainkeruunsa kautta jo vuodesta 1985 mm. 

Matinseudun koululaisia kustantamalla luokkaretkiä ja stipendejä, sekä 
jakamalla valistusta. Lionsit järjestävät myös tapahtumia alueen 

lapsille, esimerkiksi laskiaisena Matinkylän täyttömäessä 

Leijonapuiston kupeessa. 

Tänä vuonna Nenäpäivän keräykseen osallistui 10 Matinkylän leijonaa, 

ja keräystunteja heille kertyi kaikkiaan 120. Matinkylän Lions keräsi 
tänäkin vuonna suurimman summan kaikista Suomen Lions-klubeista. 

Edellisenä vuonna klubi keräsi n. 5700 euroa Nenäpäivän keräyksessä. 
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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  
 

 

 
 

Luokkaretkien ensimmäinen kohde toukokuussa 2017, 
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 

040 554 35 66 
09-884 2635 

 

Hannuksenpelto 4, 02270 ESPOO 
ma-pe 7.30 – 17.00 
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Leijonapuistossa Matinkylän täyttömäessä 

Matinlahden koulun takana 

Sunnuntaina 11.2.2018 

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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Näissä olemme mukana 
 

• Lahjoitamme kouluille keväisin stipendejä 

 

• Järjestämme vuosittain kaikille  Matinkylän koulujen  

5-luokkalaisille luokkaretken (vuodesta 2008 lähtien) 

 

• Olemme hankkineet 3-luokkalaisille Internetin turvallista 

käyttöä opastavia ”Vastuu on meidän”- lehtisiä 

 

• Maksamme opettajien Lions Quest–koulutusta 

 

• Nenäpäivä-keräyksessä olemme olleet useana vuonna 

Suomen paras Lions-klubi  

 

• Opastamme vuosittain Sotaveteraanikeräystä suorittavia 

varusmiehiä kauppakeskus Isossa Omenassa 

 

• Aurora-kodin asukkaille olemme vieneet vuosittain 

pienet lahjat ja laulaneet joululauluja. 

 

• Olemme vieneet jouluaattona joukolle Matinkylän vanhuksia 

pienet joulupaketit 

 

 

 

 

Lions Club ESPOO/Matinkylä 
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