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S uomen ja Helsingin vanhimman Lions
klubin perustamisesta tulee kuluneek-

si 64 vuotta. Pihlajamäen klubia perustet-
taessa, 14 vuotta ensimmäisen klubin perus-
tamisen jälkeen, leijonatoiminta Suomessa
oli siten varhaisessa teini-iässä. Pihlajamäen
rakentamisen taustalla oli yleinen elintason
nousu, voimakas muuttoliikenne kaupunkei-
hin ja sitä seurannut asuntopula.

L ions klubi Pihlajamäkeen perustettiin
parin vuoden päästä siitä, kun ensim-

mäiset asukkaat muuttivat. Klubin perusta-
jat olivat siten juuri uusiin koteihinsa muut-
taneita vahvasti työelämässä mukana olevia
nuorehkoja miehiä. Toiminnan nuorekkuus
ja vireys on selvästi näkyvissä alkuvuosien
klubitoiminnassa. Lähiössä toimivan klubin
ongelmana oli tietenkin sopivan kokouspai-
kan löytäminen. Vuosien mittaan klubin jä-
senet tutustuivatkin moneen helsinkiläiseen
ravitsemusliikkeeseen.

Vuosikymmenten saatossa alkuajan hy-
vää veljeshenkeä on klubissa pyritty vaali-
maan parhaan kyvyn mukaan. Huumori ja
sanailu ovat pysyvästi läsnä kuukausikokouk-
sissa. Jokainen aika vaatii tietenkin oman
mukautumisensa vallitsevaan tilaan, ja var-
masti nykyiset klubikokoukset eroavat suu-
resti 1960-luvun tilaisuuksista. Monia muo-
dollisuuksia on karsittu, jotain on säilytetty
ja jotain on tullut lisää. Olemme kuitenkin
pystyneet säilyttämään klubin toiminnan pe-
ruspilarin, hyvän veljeshengen.

T ärkeintä on loppujen lopuksi leijona-
toiminnan sisältö, ei muoto. Suomen

Lions liiton toiminta-ajatus kuvaakin toimin-
nan sisältöä, muotoihin ei viitata mitenkään.
Teemme yhdessä työtä paikallisella, kansal-
lisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja
nuorten terveen elämän ja kehityksen tur-
vaamiseksi sekä ikääntyneiden, perheiden,
vammaisten ja muiden apua tarvitsevien tu-

kemiseksi. Toiminta tarjoaa jäsenelle mah-
dollisuuden toimia sosiaalisessa yhteisössä,
kehittyä ihmisenä ja kehittää johtamistaito-
ja sekä solmia kontakteja kotimaassa ja ul-
komailla.

Jo pari vuotta sitten oli selvä, että klu-
bin 50 vuotista toimintaa on juhlittava asian-
mukaisin menoin. Juhlien järjestämiseksi ni-
mettiin erityinen toimikunta, jonka tehtä-
viin kuului 50-vuotisjuhlan ja klubin histo-
rian kirjoittamisen organisointi.

C harterveljemme Eero Helkkulan panos
klubin ensimmäisen neljännesvuosi-

sadan tapahtumien kirjaamisessa on ollut
korvaamaton. Meillä nuorimmilla veljillä-
hän ei alkuajan tapahtumista ole muuta tie-
toa kuin mitä olemme Eero Helkkulan ja Mat-
ti Haron kirjoittamista aikaisemmista histo-
riikeista voineet lukea. Tuoreimmista tapah-
tumista ovat kirjoittaneet nuoremmat vel-
jet Vesa Hytönen ja Jorma Purhonen. Lady-
toiminnasta kirjoitti Kaarina Laurila. Mauk-
kaimmat jutut jäänevät kuitenkin historian
hämärään. Kaikkea ei ole kirjattu ja osa klu-
bin arkistoista on niin hyvin tallennettu et-
tei sitä ole löytynyt. Kiitos veljille juhlavuo-
temme onnistumisen eteen tehdyistä pon-
nisteluista.

Jukka Holopainen
presidentti 2013-2014
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Sananen saatteeksi



Lions toiminnan tulo Suomeen

L ionsklubien toiminta alkoi chicagolai-
sen liikemiehen Melvin Jonesin unel-

masta. Vuonna 1917 Jones, joka silloin oli 38-
vuotias, esitti paikallisen yrittäjäkerhonsa
jäsenille, että heidän pitäisi tehdä muutakin
kuin keskittyä liiketoimintaan: pyrkiä pa-
rantamaan paikkakuntaa ja maailmaa. Jone-
sin ryhmä, Business Circle of Chicago, oli sa-
maa mieltä. Kun muualla Yhdysvalloissa toi-
miviin vastaaviin ryhmiin oli otettu yhteyt-
tä, ensimmäinen järjestäytymistapaaminen
pidettiin 7.7.1917 Chicagossa (Illinois, USA).
Uusi järjestö valitsi nimekseen Association
of Lions Clubs (Lionsklubien järjestö). Saman
vuoden lokakuussa pidettiin ensimmäinen
kansallinen kongressi Dallasissa (Texas, USA),
ja siellä hyväksyttiin järjestön peruskirja,
säännöt, tavoitteet ja eettiset säännöt.

Y ksi alkuvuosina hyväksytyistä tavoit-
teista oli seuraavanlainen: "Yksikään

klubi ei ota tavoitteekseen jäseniensä talou-
dellisen aseman parantamista." Tämä muil-
le annetun epäitsekkään palvelun vaatimus
on edelleen yksi järjestön pääperiaatteista.
Olemme koko historiamme ajan saaneet hy-
viä arvosanoja sekä rehellisyydestä että lä-
pinäkyvyydestä.

J ärjestö laajeni 1921 Kanadaan. Varsi-
naista kansainvälistymisen ekspansio-

ta tapahtui kuitenkin vasta toisen maailman-
sodan jälkeen. Euroopan ensimmäinen klu-
bi perustettiin Ruotsiin 1948. Järjestön kan-
sainvälinen kasvu jatkui vilkkaana 50- ja 60-
luvuilla.

E nsimmäiset lionskontaktit Suomeen
toi Kanadan suomalainen Sudburyn

Lions Clubiin kuulunut Arne Ritari, joka mat-
katoimiston johtajana valmisteli turistimat-
koja Helsingissä vuonna 1952 pidettäviin
olympialaisiin. Vuodesta 1948 lähtien Rita-
rilla oli kontakteja erityisesti Helsingissä
matkailualalla työskenteleviin ihmisiin. Suo-

mi oli toipumassa sodasta ja sotakorvaukset
olivat käynnissä. Suomen erittäin hienova-
rainen asema Neuvostoliiton vaikutuspiiris-
sä otettiin tietenkin huomioon ja siten lupaa
lionstoiminnan aloittamiseen kysyttiin itsel-
tään J.K. Paasikiveltä saakka! Chicagon Pää-
majan siunauksella ja Arne Ritarin yhteyk-
sien avulla perustettiin Suomen ensimmäi-
nen klubi LC Helsinki-Helsingfors vuonna
14.8.1950. Suomi oli lionsmaailman 29. jäsen-
maa.

Lions-klubin perustetaan
uudelle Pihlajamäen asuntoa-
lueelle

P ihlajamäki suunniteltiin ja rakennet-
tiin pääosin vuosina 1959-1965. Se oli

ensimmäisiä aluerakennuskohteita Suomes-
sa. Alueen asemakaavan laati vuonna 1960
arkkitehti Olli Kivinen. Alueen koillisosan
rakennutti Helsingin asunto-osuuskunta Ha-
ka, lounaisosan Sato. Hakan rakennuttamien
talojen suunnittelijoina toimivat Esko Kor-
honen ja Sulo Savolainen, Saton rakennut-
tamien taas alueen arkkitehtuurikilpailun
voittanut Lauri Silvennoinen.

N ykyisen Pihlajamäen alueen nimi oli
1959 asti Aarnikanmäki, jolloin ase-

makaavaluonnoksen käsittelyn yhteydessä
nimi muutettiin. Tohtori Reino Castrén otti
tuolloin yhteyttä "alkuasukkaisiin" ja haas-
tatteli mm. rakennusmestari Maunu (Make)
Säilää. Tämä paljasjalkainen aarnikanmäke-
läinen oli alueen menneisyydestä kertoes-
saan maininnut mm. alueen vaikuttajahah-
mon, Rönnkullan Kallen. Tästä professori Ca-
strén sai ajatuksen nimetä suunnitteilla ole-
va lähiö Pihlajamäeksi. Alueella on tiettäväs-
ti ollut myös Rönnbacka-niminen torppa.

E nsimmäiset uuden Pihlajamäen asuk-
kaat pääsivät muuttamaan alueelle vuo-

den 1962 alussa. Samaan aikaan HKL aloitti
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liikenteen Pihlajamäkeen ja osuusliike Elan-
to avasi myymälän Maasälväntie 11:ssa. Os-
toskeskuksen ensimmäinen osa valmistui
vuonna 1963, Lauri Silvennoisen suunnitte-
lema kansakoulu 1964.

P ihlajamäki oli siten asuntoalueena hy-
vin nuori, kun LC Helsinki/Pihlajamä-

ki perustettiin maaliskuussa 1964. Perusta-
miskokous pidettiin Hotelli Helsingissä tiis-
taina 3.3.1964 ja siihen osallistui 18 kutsun
saanutta pihlajamäkeläistä, jotka otettiin
klubin perustajajäseninä suureen leijonajär-
jestöön.

LC Helsinki/Roihuvuori oli kummina
klubillemme, jonka perustaja- eli char-
terpresidenttinä ansioitui Pentti Niiranen.
Aimo Huttunen hoiti menestyksellä henki-
lökohtaisen kummin tehtäviä.

Perustamisjuhla

K lubin perustamisjuhla (Charter Night)
yhdessä ladyjen kanssa 18.4.1964 su-

jui aidossa leijonahengessä. Tilaisuus oli
unohtumattoman miellyttävä ladyjen ja lei-
jonien ensimmäinen yhteinen tutustumis-
juhla. Sitä on seurannut monia muita tilai-
suuksia ja ystävyyssuhteita yhteisen asian
merkeissä.

Leijona-lehti, jolle olimme klubi numero
287, kertoi tilaisuudesta koruttomasti:

”Helsinki/Pihlajamäki vietti perusta-
misjuhlaansa Kauppakillassa huhtikuun 18.
päivänä. Tervehdyssanat kutsuvieraille ja
klubiveljille ladyineen esitti I varapresi-
dentti Kosti Mäntylä. Tilaisuuden kohokoh-
ta oli klubin perustamiskirjan virallinen
luovutus, jonka suoritti piirikuvernööri
Lauri Reunala. Hänen luovutuspuheeseensa
vastasi klubin presidentti Pentti Niiranen,
joka vasta saamansa velvoittava asiakirja
kädessään tulkitsi sattuvasti myös klubi-
veljiensä tunteita. Kummiklubin terveh-
dyksen esitti Lions Club Helsinki/Roihu-
vuoren presidentti Olavi Mannonen, joka
yhdessä henkilökohtaisen kummin, Aimo
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Perustajat: Heikki Lasola, Leo Lax, Kosti Mäntylä, Sulo Savolainen, Pertti Ahonen, Mauno Rintakoski,
Roy Lappalainen, Maunu Säilä, Matti Haro, Pentti Ni iranen, Erkki Oksanen,Yrjö Ruosaari, Paavo
Minkkinen, Eero Helkkula, Juha Kalla, Otto Nyyssönen ja Erkki Lagerströn. Kuvasta puuttuu Toivo Tyynelä.
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Huttusen kanssa ojensi Pihlajamäen klubil-
le lahjana upean lippurivistön. Ohjelmaan
sisältyi lisäksi mm. yksinlaulua, puhe naisil-
le, jonka piti klubin II varapresidentti Erkki
Oksanen sekä lady Lasolan esittämää pia-
nonsoittoa. Perustajajäsenet itse suorittivat
lady-merkkien jaon sydämensä valituille.

Piirikuvernööri Reunala lahjoitti klubil-
le leijonapatsaan annettavaksi vuoden ku-
luttua sille leijonaveljelle, joka ansioituu
eniten klubin toiminnassa (kukapa senmuu
saattoi saada kuin klubin ansioitunut isä eli
charterpresidentti Pentti Niiranen = kirjoit-
tajanhuomautus). Tilaisuuteen saapuimyös
kansainvälisen Lions-järjestön päämajan
tervehdyssähke. Virallisen ohjelman jäl-
keen oli tilaisuus vapaaseen seurusteluun ja
tanssiin. Lionveli Eemeli Roihuvuoren klu-
bista piti yllä iloista tunnelmaa sutkauksil-

laan. Perustamisjuhlan tuotto käytettiin
kokonaisuudessaan nauhurin hankkimi-
seen sokealle pojalle.”

Charter presidentti

K lubin ensimmäinen presidentti Pent-
ti Niiranen toimi nuoruudessaan ra-

diosähköttäjänä maailman merillä, kunnes
suoritti mainoshoitajan tutkinnon ja työs-
kenteli mainostoimistoissa, mm. SEK:issä.
Myöhemmin hän perusti oman yrityksen, jo-
ka hoiti lähinnä ilmoitushankintaa Suomen
Kunnallisvirkamies-lehteen.

Pentti Niiranen on ollut hyvin aktiivi-
nen ja kannustava jäsen klubissamme.
Grand Old Man toimikunnan puheenjohta-
jana hän otti käyttöön ”kilikellot” jäsenten
aktiivisuuden herättämiseen. Lion Pentin
toiveen mukaan klubin perustamiskirjan
aitous todetaan aina vuosikokouksessa.

Hän on saanut runsaasti tunnustusta
lions-toiminnastaan myös kansainvälisesti.
Melvin Jones -jäsen Pentistä tuli vuonna
1988 ja Pentin puolisosta Kirsti Suurkari-
Niirasesta vuonna 1991. Kansainvälinen
presidentti Clement F. Kuslak palkitsi
vuonna 2005 lion Pentti Niirasen kunnia-
kirjalla pitkäaikaisesta aktiivisesta leijona-
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Piirikuvernööri Lauri Reunala ojentaa klubin pe-
rustamiskirjan klubin presidenti l le Pentti Ni irasel-
le.

Klubin perinteisi in kuuluu, että joku perustajäse-
nistä tarkastaa, että perustamiskirja on tal lessa ja
se on aito. Luonnoll isista syistä tämä tehtävä on
ollut Eero Helkkulan hoidossa.

Perustamisjuhlan eleganssia. Juhla pidetti in nyt jo
edesmenneessä ravintola Kauppakil lassa, joka
sijaitsi Snellmanninkatu 1 3:ssa. Nykyisin talossa
toimii mm. Metsäteoll isuus ry.



työstä.
Harrastuksekseen Pentti ilmoittaa

”Maailmankaikkeuden ja kaikki sitä pie-
nemmät asiat.”

Nuoren klubin saunailta

N uori klubimme ehti jo ensimmäisenä
kesänään järjestää rentouttaviakin ti-

laisuuksia. Sellainen oli myös Suomusjärven
Kettulassa elokuussa 1964 vietetty saunail-
ta, jonka järjesti charterveli Erik Lagerström.
Mukana siellä olivat silloinen piirikuvernöö-
ri Reino Jokilehto, Leijona-lehden toimitta-
ja Veikko Eronen, klubimme henkilökohtai-
nen kummi Aimo Huttunen, leijonajärjestös-
sä monin tavoin ansioitunut laulutaiteilija
Jouko Pesola sekä tietysti kaikki kynnelle
kyennyt oman klubimme väki.

Piirikuvernööri Jokilehto piti mieles-
tään erityisen onnistunutta saunailtaa esi-
merkkinä siitä, että nuori klubimme oli jo
ehtinyt antaa hyviä esikuvia vanhemmille-
kin klubeille. Matka tapahtui bussilla, eikä
matkanteko suinkaan ollut pitkästyttävää.
Siitä piti lionveli Jouko Pesola tehokkaasti
huolen. Laulua ja mukavaa jutustelua riitti.

Perillä 2 200 hehtaarin metsätilalla ti-
lanhoitaja Rantanen esitteli tilan erikoi-

suuksia, mm. kuvanveistäjä Kalervo Kallion
piirtämää päärakennusta. Maittavan ate-
rian jälkeen kylvettiin joka kylpemiskerral-
la motin verran puita nielevässä savusau-
nassa, josta pulahdettiin nokisina järveen.
Juhlallisen lipunlaskun jälkeen charter pre-
sidenttimme Pentti Niiranen ojensi muisto-
lahjan tilanhoitaja Rantaselle sekä kiitti
kestityksestä huolehtinutta henkilökuntaa.
E.H.

Klubi on näkynyt ja kuulunut

R auli Leppijärven saama nauhuri olikin
klubin ensimmäinen, ulospäinkin nä-

kynyt toimi, joka sai kiitollisen vastaanottajan.
Klubin arki alkoi. Siihen mahtui sekä

totista työtä että hupia. Klubi ei ole ollutmi-
kään salaseura. Se on sekä näkynyt että
kuulunut paikkakunnalla.

Lions-klubin keskeinen tehtävä on kan-
nustaa palveluhaluisia henkilöitä työhön
erityisesti juuri paikkakuntansa hyväksi.
Pihlajamäessä ovat alusta lähtien myös la-
dyt aktiivisesti ja omatoimisesti osallistu-
neet. Klubillamme on ollut lukuisasti palve-
lutoimintoja Pihlajamäessä, mutta olemme
osallistuneet menestyksellä myös valta-
kunnallisiin yhteistoimiin ja kansainväli-
seen tukeen.

Jo pian klubin perustamisen jälkeen
pantiin vireille sadekatoksen rakentaminen
Pihlajamäen pienoismalleineen bussipysä-
kille ostoskeskuksen tuntumaan. Bussipy-
säkin siirryttyä Meripihkatien varteen
vietiin myös paviljonki toiseen paikkaan
Maasälväntien ja Rapakiventien nurkalle,
josta se poistettiin muutaman vuoden ku-
luttua.
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Klubi lahjoitti sokealle 1 3-vuotiaal le Rauli Leppi-
järvel le nauhurin, joka helpotti hänen opiskeluaan.
Marraskuussa 2007 klubi lahjoitti hänelle puhuvan
kalenteripöytäkellon. Lahjaa on luovuttamassa
perustajajäsen Eero Helkkula ja 2007-2008 kau-
den presidentti Tapani Puska.

"Lions-klubin keskeinen
tehtävä on kannustaa palve-
luhaluisia henkilötä työhön
paikkakuntansa hyväksi."



A lkueräisen pienoismallin pohjalta teh-
tiin kuitenkin uusi pienoismalli kan-

ta-Pihlajamäestä täydennettynä myöhem-
min tapahtuneella rakentamisella.

Pihlajamäki-seura tilasi mallin vuonna
1992 taiteilija Jari Jetsoselta. Pronssiin va-
lettu pystysuora reliefi paljastettiin Pihlaja-
mäen 40-vuotisjuhlien yhteydessä 2002.

Reliefi on nyt esillä arvoisessaan ympä-
ristössä Pihlajamäen ostoskeskuksen ku-
peessa olevalla aukiolla.

Klubille oma lippu ja
pöytästandaari

P erustajajäsenemme Sulo Savolainen
suunnitteli klubille pöytästandaarin

vuonna 1967. Standaarin symboliikka liittyy
hyvin klubin perustamisvaiheeseen. Sininen
alaosa on mäki ja siitä versoo pihlajanoksa,
jossa on kahdeksantoista marjaa eli perus-
tajäsenten lukumäärä.

Klubi lippu on myös Savolaisen suunnitte-
lema. Lippu naulat-
tiin 23.4.1979 Pihla-
jamäen uudessa
vuonna 1976 val-
mistuneessa kir-
kossa.
Lipun vihki klubim-
me jäsen Kauko
Vänttinen. Lippu on
klubille arvokas
symboli ja kannus-
tus.
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"Orientoitumispavil jonki" valmistui lahjoitusten turvin vuonna 1 966. Sen rakensivat Haka ja Sato yhdessä.
Rakennustyötä johti arkkitehti Sulo Savolainen, joka myös suunnittel i pienoismall in yhdessä Pentti
Aaltosen mall itoimiston kanssa. Kaupunki otti pavil jongin vastaan lahjoituksena kevättalvel la 1 968. Va-
semmassa kuvassa klubin presidentti Mauno Rintakoski luovuttaa katoksen Helsingin kaupungil le, jonka
puolesta Kaarlo Pettinen ottaa sen vastaan.

Oikeanpuoleisessa kuvassa pavil jonki toimii bussipysäkin sadekatoksena.

Pronssirel iefissä on esitetty kanta-Pihlajamäki
sel laisena kuin se oli rel iefin tekoaikana.



Talvipäivä tavaksi

V uonna 1971 rävähti todella. Silloin
käynnistyi sen jälkeen monia vuosia

toistunut pääaktiviteetti, joka sai aluksi kah-
vikonsertin nimen. Tapahtumapaikka oli Pih-
lajamäkeen vuonna vuonna 1967 siirtynyt
Helsingin Uusi Yhteiskoulu. Lion Erkki Kar-
jalainen, lady Ragni sekä Georg Malmsten
panivat parastaan tarjotakseen kaikenikäi-
sille pihlajamäkeläisille musiikkinautintoa.

Lady Hannele Keinäsen balettitytöt olivat

monesti mukana ohjelmassa. Vierailleista
tähdistä mainittakoon Tuulikki Eloranta,
Eila Pienimäki, Lenita Airisto ja Armi Aavik-
ko, joka sai lasten - ja varmaan isienkin – ja-
kamattoman suosion. Erityisesti lapsille oli-
kin vuosittain aina monipuolista ohjelmaa
pätkiksestä ongintaan ja koira-ajeluihin.

Konserteissa ja myöhemmin vuosina
1981 - 1992 järjestetyissä varhaisnuorisolle
suunnatuilla talvipäivillä riittikin yleisöä,
sillä Pihlajiston lähiö rakennettiin 70-luvun
alkupuolella, joten alueen asukasluku oli
noussut huomattavasti.

Lumisina talvina järjestettiin Pihlajamäen
ja Savelan välisellä pellolla lapsille hiihto-

kilpailuja. Lion Hannu Kalaja apureineen
otti ajat ja jakoi palkinnot. Alueen koiraih-
miset ottivat innokkaasti osaa talvipäiviin,
etenkin silloin kun lion Lasse Lindblom jär-
jesti koirien ”Match show´n”. Lassehan oli
erittäin arvostettu koira-asiantuntija.
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Vuoden 1 971 . .80 päätapahtumia olivat aikuisten
tanssit ja keväiset kahvikonsertit, joita tuottivat ja
juonsivat vel i Erkki Karjalainen ja ladynsä Ragni
Malmstén. Konserteissa ovat esiintyneet mm.
Georg Malmstén, Georg de Godzinsky, Ossi Run-
ne, Matti Oil ing, Martti Miettinen (taitei l janimi I lkka
Rinne) ja Lauri Ojala. Erkki Karjalainen kuvassa
vasemmalla. Kuva on vuodelta 1 971 .

Hannele Keinäsen balettitytöt esi intyivät usein
klubin ti laisuuksissa. Tässä he ovat esiintymässä
klubin 20-vuotisjuhl ien pääjuhlassa 31 .3.1 984
Helsingin Uudella Yhteiskoulul la. Kuva on kaa-
pattu veli Orvar Monnin kuvaamasta videosta.



Tuottoa tukeen

K lubin 25-vuotisjuhlavuonna 1989 tem-
pauksista kertyneitä varoja jaettiin eri

tarkoituksiin 55 000 markkaa. Tuomo Mar-
kelinin opiskelua tuettiin useina vuosina
merkittävästi.

Muita näkyviä ladyjen ja veljien toimia
paikkakunnalla ovat olleet kirkkokonsertit,
tanssiaistilaisuudet ja muotitapahtumat.
Moni pihlajamäkeläinen on hankkinut vel-
jien rakentamia linnunpönttöjä.

Useina vuosina (1986-2006) klubi ahke-
roi Pihlajanlehden toimittamisessa. Se oli
myös tulonlähde klubin avustustoimintaan
Pihlajamäessä ja muuallakin.

Pihlajanlehti oli periaatteessa Pihla-
jamäki-seuran julkaisu, mutta käytännössä
leijonat kantoivat pitkään kokonaisvastuun
lehden teosta ja taloudesta. Vuonna 2006
saimme tiedon Pihlajamäki-seuralta, että
Pihlajanlehden tilalle suunnitellaan uutta
lehteä. Korvaavan lehden nimeksi tuli "Pih-
lajamäen lähiölehti".

Ensimmäisessä, 15.6.2007 ilmestynees-
sä, numerossa Pihlajamäen lähiölehden

päätoimittaja esitteli uuden lehden syntyyn
johtaneita syitä, joksi hän mainitsee Kallio-
lan Settlementin, Helsingin kaupungin so-
siaaliviraston, Lähiöprojektin ja Pihlajamä-
ki-seuran välisen sopimuksen, jonka perus-
teella Pihlajamäki-seuran tärkeimmäksi
tehtäväksi määriteltiin lähiöaseman ja
aluetyöntekijän asioiden tiedottamisen
seuran viestintäkanavien kautta.

Klubin panos valtakunnallisissa toi-
minnoissa onollutmerkittävä.Vuoden1972
Punainen sulka-tempaus syövän torjuntaan
tuotti kokomaassa yli viisi miljoonaamark-
kaa ja Punainen sydän pari vuottamyöhem-
min yli kymmenen miljoonaa markkaa.
Vuoden 1984 Punainen sulka-operaation
tavoitteeksi otettu 20 miljoonaa markkaa
sotien invalideille ja veteraaneille ylitettiin.
Myös Pihlajamäen leijonat ylittivät reilusti
tavoitteensa kerätessään runsaat 76 000
markkaa.
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Klubin 25-vuotisjuhl ien päiväjuhlassa 1 5.4.1 989
jaetti in kertyineitä aktiviteettivaroja eri
tarkoituksiin. Tuomo Markelini l le stipendiä ovat
luovuttamassa rahastonhoitaja Oll i Ruotsalainen,
presidentti Lauri Salonen ja sihteeri Jorma
Purhonen. Kuva Mauri Mäen kuvaamalta videolta.

Vuoden 1 984 Pu-
naisen sulan tuo-
toi l la tuetti in sotien
invalideja ja vete-
raaneja.

Esimerkiksi Kir-
konkylätie 1 35:ssä
sijaitseva veteraa-
nikoti (kuvassa va-
sermmalla)sai
avustusta perus-
korjaukseen.



Näkövammaisten Keskusliiton Annan-
silmä-arpojen myynti ja varsinkin kuuroso-
keiden Tuntosarvi-lehden kustantaminen
ovat saaneet klubiltamme hyvän panoksen.
Lion EeroMaarela oli erityisesti ansioitunut
lehden ilmestymisen mahdollistamisessa.

Islannin maanjäristyksen uhrien autta-
minen, Unicef-lastenapu ja Ecuadorin sil-
mäklinikka ovat esimerkkejä nuoren klubin
antamasta kansainvälisestä tuesta.

Kunto hoidossa

K lubiveljet ja ladyt ovat omaksuneet pe-
riaatteen ”terve sielu terveessä ruu-

miissa”. Kuntoa on kohennettu eri tavoin se-
kä omassa keskuudessa että yhdessä muiden
kanssa. Kuntokilvat ja Cooper-testit, yhdis-
tetyt suunnistus- ja tietokilvat sekä muut
kuntotapahtumat ovat olleet ohjelmassa vuo-
sien varrella. Onpa järjestetty maraton pre-
sidiumin ja muun klubin välillä vuonna 1977.
Presidium muuten voitti sen. Curling-otte-
lun Roihuvuoressa Helsingin itäisten klubien
kesken klubimme voitti aikoinaan useana
vuonna.

Klubin arkistoista löytyi Olympiasta-
dionilla 22.5.1979 pidetyn Lions-Cooperin
tulosluettelo. Mainittakoon, että miesten
sarjankolmeparasta tulostaoli Pihlajamäen
klubin veljillä. Hannu Kalaja 3100 m, Jorma
Kalaja 2880 m ja Veikko Pitkämäki 2800 m.
Testitaulukoiden mukaan tulokset osoitti-
vat erinomaista kestävyyskuntoa.

Menestyksellisimpiä klubimme ladyt ja
leijonat ovat olleet tenniksessä. Lionsien
valtakunnallisissa tennismestaruuskilpai-
luissa saavutettiin vuonna 1981 nelinpelin
hopeatila joukkueella Pitkämäet-Honka-
vaarat. Ladyt Maarela ja Pitkämäki sekä
Veikko Pitkämäki ovat saaneet erivärisiä
mitaleja. Klubi on ollut myös lentopallotur-
nauksissa, mutta senmenestys on ollut vaa-

timattomampi kuin tenniksessä. Keilailussa
kunnostautui erityisesti Veikko Vihavai-
nen.

Kuntoa hoidetaan nykyisinkin, joskin
lajit ovat ehkä vähemmän vaativia. Curlin-
gia klubi kävi opiskelemassa Oulunkylän
Curlinghallissa. Kalastusurheilua harras-
tettiin maaliskuussa 2013. Klubin sportti-
vastaava ja innokas kalamies, Jorma Vanni-
nen, sai joitakin veljiä mukaansa pilkille.
Paikka oli Merihaan edusta, joka tunnetaan
Helsingin kuhaparatiisina.
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Klubin tennisvirtuoosit vasemmalta oikealle:

Veikko Pitkämäki, Heli Maarela, Eero Maarela,

Erkki Honkavaara, Ritva Honkavaara ja

Jorma Kalaja. Kameran takana on ollut Marja Pit-
kämäki



Kansainvälisyyttä

M atti Haron kirjoittaman klubin 30-
vuotishistoriikki oli nimetty "Kirnu-

piimää ja kansainvälistä". Nimivalinnallaan
hän mainiosti kuvaa suomalaisia lionsarvo-
ja, joihin kuuluu paikallisen palvelutyön li-
säksi myös kansainvälisyys.

Historia kertoo charterveli Mane Rinta-
kosken vuonna 1965 luotsanneen leijona-
laumaa Joonian meren ristelyllä.

Klubin jäsenet ovat vierailleet monesti
myös ulkomaisissa klubeissa ja ulkolaiset

leijonat ovat vierailleet
klubin tilaisuuksissa ja
kokouksissa. Klubin juh-
latilaisuuksissa saattaa-
kin nähdä eksoottisia
pöytäviirejä, jotka muis-

tuttavat vierailuista.

Kansainvälinen nuorisovaihto on Lions-
järjestön tunnetuimpia toimintamuotoja.
Etenkin klubin ensimmäisen neljännesvuo-
sisadan aikana nuorisovaihtoon on osallis-
tuttu lähettämällä paikkakunnannuoria ul-
komaille ja jossain määrin myös vastaanot-
tamalla ulkomaisia nuoria leijonaperhei-

siin. Viimeisen parin vuosikymmenen ajan
klubin panos nuorisovaihtoon on jäänyt lä-
hinnä nuorisoleirien tukemiseen.

Ystävyysklubi Simpele

Y stävyysklubitoiminta LC Simpeleen
kanssa aloitettiin vuonna 1980. Pih-

lajamäkeläisten puuhamies tässä asiassa oli
klubin perustajajäsen Leo Lax, jolla oli työn-
sä kautta yhteyksiä simpeleläisiin paperin-
ja kartonkintekijöihin. Simpeleelle on tehty

antoisia vierailuja. Simpeleen ladyt ja leijo-
nat ovat olleet täällä vastavierailuilla.

Jotkut muistanevat vieläkin vierailun,
johon sisältyi virkapukuisten poliisin suo-
rittamaan kiinniotto ja kuljetus Itäkeskuk-
sen putkaan. Kujeen järjesti ”viran puoles-
ta” Mauri Mäki. Simpeleläisille järjestettiin
tutustuminen helsinkiläiseen joukkolii-
kenteeseen. Vieraat olivat metrossa ja heil-
le kerrottiin, että liput Maurilla. Itäkeskuk-
sessa tuli sitten virkapukuiset poliisit. Kos-
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Liisa Ruuska oli kesällä 1 984 klubin lähettämänä
nuorisovaihdossa.Tässä hän esiintyy klubin 20-
vuotisjuhl ien pääjuhlassa 31 .3.1 984 Helsingin
Uudella Yhteiskoulul la.

Tehdasvierai lu 1 980 Simpeleel lä.
Henkilöt vasemmalta: Juhani Salonen
(Simpele), Kaarina Helkkula, Ahti Kur-
kela, Eero Helkkula ja Pirkko Lax.



ka lippuja ei löytynyt, niin koko porukka
vietiin putkaan ja käytännön mukaisesti
vyöt ja henkselit piti riisua. Helpotus oli
suuri, kun paljastui, että koko juttu oli pih-
lajamäkeläisten järjestämä kepponen. Yli-
määräiset sydämentykytykset lääkittiin
asianmukaisin rohdoin.

Simpeläisten lahjoittama rauhan puu
on istutettu Uuden Yhteiskoulun pihalle ja
he saivat meidän lahjoittamamme pihlajan
rauhan puuksi kotiseudulleen. Ystävyyssi-
teitä on syntynyt. Vuonna 1987 järjestettiin
klubien yhteinen matka Tallinnaan.

Ladyt asialla

M erkittävän panoksen klubin toimin-
taan tuovat ahkerat ladyt. Pihlaja-

mäen vanhuksia on vuosien mittaan muis-

tettu monin tavoin. Klubin toiminnan alku-
vuosina heille järjestettiin erilaisia tutustu-
mismatkoja ja leijonaveljet veivät vanhuk-
sia autoillaan Malmin kirkkoon. Pihlajamäes-
sä kun ei silloin ollut kirkkoa.

Pihlajamäen vanhusten palvelutalolla
järjestetyt vuosittaiset tilaisuudet olivat la-
dyjen aikaansaannoksia, kuten niin monet
asiat klubin tähänastisissa ja varmasti myös
tulevista vaiheissa. Palvelutalon tilaisuudet
saavuttivat talon asukkaiden suosion. Vel-
jien tehtäväksi vanhusten palvelutalossa jäi
lähinnä daamien tanssittaminen.

Joulupaketit joillekin tukea tarvitseville
paikkakunnan perheille ovat kuuluneet
monenvuonna veljien ja ladyjen ohjelmaan.
Stipendit Pihlajamäen ja Pihlajiston koulu-
jen oppilaille ovat pitkäaikainen perinne,
samoin tuki partiolaisille sekä paikkakun-
nan lasten ja nuorten urheilutoiminnalle.

SOS-lapsikylä sai joulukuusia ja Riihen-
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Alarivissä istumassa Kirsti Monni, Marita Purhonen sylissään Antti , Marja Pitkämäki, I rmeli Sinkkonen.

Istuj ien takana Pirkko Ojala, Annikki Leino, Ritva Honkavaara. Takarivissä Liisa Lundström, Eeva
Lindblom, Annikki Säilä, Mari Miettinen, Terttu Mäki, Heli Maarela, Anneli Sundberg, Annikki Vihavainen,
Anne Hytönen, Eeva Salonen, Kirsti Suurkari-Niiranen ja Kaarina Helkkula. Kuva vuodelta 1 985 ravinto-
la Helsingestä.



kulman lastenkoti uima-altaat pihalle 1960-
luvun lopulla, jolloin veljet osallistuivat yh-
dessä myös ensiapukurssille.

Asukkaita arvuutettiin myös vuoden
ensimmäisen pihlajamäkeläisen syntymä-
ajalla.

L adytoiminta Pihlajamäessä lähti käyn-
tiin heti klubin perustamisen jälkeen,

joskin merkintä ensimmäisestä varsinaises-
ta ladykokouksesta löytyy vasta 28.1.1969.

Klubissamme on alusta asti noudatettu
käytäntöä, että vetovastuu lady-
toiminnasta on aina - pienin poik-
keuksin - ollut virkaa hoitavan
presidentin puolisolla. Tästä ”First
Ladyn” virasta on näin ollen kukin
klubin lady vastannut vuorollaan ja
tuonut siihen oman persoonallisen
säväyksensä.

Kokouskäytäntöä muutettiin
2007 ja ladyt alkoivat kokoontua
samanaikaisesti veljien kanssa,
mutta kuitenkin omassa kokousti-
lassaan. Kokoukset ovat päättyneet
yhteiseen iltapalaan veljien kanssa.
Käytäntö osoittautui hyväksi ja toimii yllät-
tävän hyvin. Järjestelyn suurimpia etuja on
se, että tällä tavoin ladyt tapaavat toisensa
säännöllisesti kerran kuukaudessa ja aktivi-
teettien tai muiden tapahtumien lähestyes-
sä voimme istahtaa hetkeksi tuumaamaan
yhdessä veljien kanssamiten hommahoide-

taan. Edelleenkin ladytoimintaa vetää kul-
lakin kaudella presidentin puoliso, ellei toi-
sin sovita.

Toiminnan kulmakiviä olivat alkuaikoina
iltapäiväkahvit Pihlajamäen vanhustenta-
lolla sekä ladyjen omat kahviot ja arpajaiset
klubin talvitapahtumissa.

Myöhemmin mukaan ovat tulleet kah-
vion pitäminen ja arpojen myynti Pihlaja-
markkinoilla. Olemme järjestäneet kokous-
kahvitusten, silloin kun N-piirin piirihalli-

tuksen kokouksia tai PNAT-tilaisuuksia on
järjestetty klubin alueella, joko Pihlajiston
ala-asteella tai Helsingin Uudella yhteis-
koululla. Näistä ladyt ovat saaneet pienen
lisän hallintotililleen, mutta ennen kaikkea
suuren kiitoksen osallistujilta.

Ladytoiminnan tarkoituksena
onavustaa alueemmeasukkaita eri
tavoin. Vuosien varrella ladyjen
avustustoiminnan piirissä ovat ol-
leet esimerkiksi alueen partiolip-
pukunnat, nuorisovaihdokit ja
Pihlajanmarjat – kuoro, jonka
kanssa klubi muutenkin on tehnyt
paljon yhteistyötä.

Muita avustuskohteita ovat
olleet Pihlajiston mosaiikkipro-
jekti, opettajien Lions-Quest kou-
lutustoiminta, Pihlajamäen ja Pih-
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Ladykahvion nuoria asiakkaita Pihlajamarkkinoilla 201 1

Ladykahvion ei niin nuoria, mutta nuorekkaita, asiak-
kaita Pihlajamarkkinoilla 2009
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lajiston ala-asteen koulut, Haitinmaanjäris-
tyksen uhrit ja Nenäpäiväkampanja.

Näkövammaisten auttaminen on ollut yk-
si maailmanlaajuisen toiminamme kulma-
kivi. Maailman kuuluisin kuurosokea Helen
Keller otti vuonna 1925 yhteyttä Lions-jär-
jestön perustajaan Melvin Jonesiin ja tie-
dusteli, lähtisivätkö leijonat heille valon ri-
tareiksi taistelussa pimeyttä vastaan. Vas-
taus oli myönteinen ja sillä tiellä lionit ja la-
dyt ovat edelleen.

Tässä hengessä ladyt lahjoittivat Hel-
singin Uudesta Yhteiskoulusta ylioppilaaksi
vuonna 2008 kirjoittaneelle syntymäsokeal-
le Tuike Merisaarelle stipendin.

Yksi pitkään jatkunut veljien ja ladyjen
yhdessä järjestämä palveluaktiviteetti ovat
olleet vuotuiset verenluovutukset ensin
Pihlajamäen kirkolla ja nyt 2000 – luvulla
Viikin kirkon tiloissa.

Kokousten vastapainoksi ja kevennyk-
seksi ovat ladyt ovat järjestäneet teatteri-
käyntejä ja tutustumisia taidenäyttelyihin.
KL

Pihlajiston mosaiikkipolku

P ihlajistoa kiertää 2002 valmistunut
mosaiikkipolku, jossa on 17 pysähdys-

paikka. Kussakin pisteessä on mosaiikkiku-
via, joiden aihe on Kalevalasta. Teoskoko-
naisuus kertoo Väinämöisen tarinan. Pro-
jekti syntyi Pihlajiston asukkaiden aloittees-
ta 1970 luvun loppupuolella. Projektiin saa-
tiin Helsingin kaupungilta, erityisesti Kult-
tuuriasiankeskukselta tukea.

Milla Sundell (1948-2004) palkattiin
projektia vetämään. Idean teokseen Milla
sai vuodesta 1971 Pihlajistossa sijainneesta
Tamas Ortutayn veistoksesta "Alkumuna",
joka kuvaa Kalevalan ensimmäisen runon
säettä maailman synnystä.

Millan apuna idealuonnoksia maalaa-
massa ja muissakin tehtävissä oli kaksi
työharjoittelijaa ja tietenkin Kati Sundell.
Klubin ladyt huolehtivat muonituksesta.
Projekti kesti 3 vuotta ja sen aikana tehtiin
2000 mosaiikkipalaa. Teos on koottu tal-
koovoimin ja siihen on osallistunut noin
kaksisataa vapaaehtoista. JP

Mosaiikkipolun ensimmäisessä kohteessa Pih-
laj iston koulun kohdalla olevan alikulkusi l lan al la
I lman Impi laskeutuu mereen. Kuva on yksi osa
tämän kohteen kuvakertomusta. Kirjoittajan mie-
lestä kuva li ittyy al laoleviin säkeisi in.

Tuuli neittä tuuitteli,

aalto impeä ajeli

ympäri selän sinisen

Presidentin ladyn ollessa estynyt ladyjen stipen-
din Tuike Merisalol le luovuttivat 1 5.1 2.2008 klubin
presidentti Tapio Rantanen (oik) ja klubin jäsen,
N-piirin pi irikuvernööri Jorma Lauri la. Tuiken yli-
oppilaslakki odottaa vielä opinto-ohjaaja Anu
Hanhirova-Svahnin kädessä. Kuva Antti Tuomi-
koski.
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Aktiivisesta ladytoiminnasta
palkitut

Melvin Jones - jäsenyys
1991 Kirsti Suurkari-Niiranen
1993 Heli Maarela
1994 Annikki Leino
2012 Kaarina Laurila

Lady ansiomerkit
2010 Kaarina Laurila
2012 Anne Hytönen

Kummiklubi Sõrveen

L ions-liikkeen historia Virossa alkoi
31.5.1989, jolloin ensimmäinen klubi

LC Tallinn City rekisteröitiin päämajassa. Tä-
mä tapahtui vain noin puoli vuotta sen jäl-
keen kun Viron korkein neuvosto julisti maan
suvereeniksi. Viro julistautui jälleen itsenäi-
seksi eli itsenäisyys palautui 20.8.1991. Suo-
malaiset klubit ovat olleet Viron lionstoimin-
nan käynnistämisessä suurena apuna.

Lions klubin perustaminen Saaren-
maalle Sõrveenoli alunpitäen LCNousiaisen
ajatuksissa, mutta he vetäytyivät kummin
velvotteista. LC Helsinki/Pihlajamäki sai si-
ten mahdollisuusen olla kummiklubina pe-
rustamassa Lions Club Sõrveä. Sõrve sijait-
see Saarenmaan eteläisimmissä kärjessä.
Puuhamiehenä Pihlajamäen klubin puoles-
ta toimi Vesa Hytönen apunaan Keijo Sund-
berg ja Mauri Mäki. Uuden klubin ensim-
mäinen presidentti oli Janus Reede.

Perustamisjuhlaan 26.9.1992 (Charter
Night) osallistui klubin presidentin Ossi
Veirron johdolla edustava joukko Pihlaja-
mäen klubin jäseniä puolisoineen sekä juh-
lakansaa Simpeleeltä ja Nousiasista.

Seuraavilla parilla sivulla LC Sõrven
"sylikummi" Vesa Hytönen kertoo omalla
jäljittelemättömällä tyylillään autenttisen
tilannekuvan klubin perustamisen vaiheis-
ta.

Piirin 2. VDG Heikki Saarinen luovutti vuoden
201 2 tammikuun klubikokouksessa Lady Kaarina
Lauri lal le MJ-jäsenyyden merkit. Kaarinan takana
klubin presidentti Kaj Forsberg ja vierel lä puoliso
PDG Jorma Lauri la.

PDG Jorma Lauri la luovuttaa lady-ansiomerkkiä
lady Anne Hytöselle klubin 48. Charter Night-
juhl issa 201 2.

Kuvassa vasemmala Vesa Hytönen ja oikealla
Jaanus Reede. Pöytä on koristeltu pihlajanoksin.
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Kummiklubi Saarenmaalle

J a tapahtui Tapani Puskan ollessa LC
HKI/Pihlajamäen presidenttinä, että hä-

nen puhelimensa 3 pnä helmikuuta 1992 kä-
vi soimaan. Linjan toisessa päässä oli PDG
Erkki Laine asianaan LC Nousiaiselta kesken
jääneen uuden klubin perustamishankkeen
loppuunsaattaminen Saarenmaalla, Virossa.

Pöytäkirjamme mukaan klubi päätti
maaliskuun klubikokouksessaan 1992 pe-
rustaa klubin Saarenmaalle ja tehtävän suo-
rittajaksi hallitus velvoitti saman tien pe-
rustamansa elimen ”Toimikunta ystä-
vyysklubin perustamiseksi Viroon”. Viro-
laisilta ei ehditty kysymään mitään.

Klubin perustaminen

2 3 pnä kesäkuuta 1992 toimikunta an-
toi hallitukselle Saarenmaaraportin

jossa sanottiin: ”Hallituksen 09.03.1992 ko-
kouksessaan perustamana toimikuntana il-
moitamme, maaliskuun 1992 klubikokouk-
sen asettaman velvoituksen mukaan, että
mainitun klubikokouksen perustama Lions
Club Saarenmaan Sõrveen on perustunut.”

Siihen aikaan Viron Saarenmaalle mat-
kustamiseen tarvittiin passeja, kutsuja, vii-
sumeita ja Saaremaan kulkulupia. Eesti Va-
bariigi Saare maavalitsuse kantselei jakoi
kulkulupia -Saarenmaan passeja- joita il-
man ei saarelle viisumista huolimatta pääs-
syt. Toimikunta, Vesa Hytönen pj, sekä
Mauri Mäki ja Tapani Puska jäseninä sekä
useampi muukin klubin jäsen ja sekä ladyt
Terttu Mäki ja Anne Hytönen, teki Viroon
vaihtelevin kokoonpanoin kolme retkeä ja
myös Saarenmaalta tehtiin retki Helsinkiin.

Viisuminhaku-, passintarkastus- ja tul-
lijonoissa vietettiin yhteensä työviikko. Ai-
ka silloin olimyös sellainen, ettäVenäjän fe-
deraatiolla oli ohjuksia, muuta kalustoa ja
tuhansia sotilaita Viron tasavallan Saaren-
maalla.

26.5.1992 pidettiin Lions Club Sõrven

perustava kokous jossa perustettiin Viron
19. Lions Club. Charter -presidentiksi valit-
tiin veli Jaanus Reede, opas-lioniksi suostui
Lion Jaan Lember LC Kuressaaresta, kum-
meina toimimaan valittiin lionit Vesa Hytö-
nenmeidän klubistamme ja Jorma Almio LC
Nousiaisista.

Uudessa LC Sõrvessä saatiin käyntiin
myös ladytoiminta, kiitos Annen ja Tertun
valistustyön joka oli langennut otolliseen
maaperään. Lady Valve Reeden tarttuessa
ohjaksiin toiminta pääsi hyvään alkuun. La-
dytoiminta ei ollut selviö sen ajan virolai-
sissa klubeissa. Sponsoriklubina toimi LC
Hki/Pihlajamäki.

Charter Night oli päätetty pitää Salmen
kunnan Kulttuuritalossa lauantaina 26 pnä
syyskuuta 1992.

Unohtumaton retki Salmeen

J a tapahtui Ossi Veirron ollessa LC
HKI/Pihlajamäen presidenttinä, että tu-

li LC Sõrven Charter Nightiin lähdön hetki.
Aikataulusyistä päätettiin Saarenmaalle lentää.
Joulukuussa oli perustettu vanhan neukku-
kaluston varaan Estonian Air, joka lensi
reittiä mm. Helsingin ja Tallinnan välillä.
Sillä siis. Heillä oli laivastossaan myös 30
-paikkaisia Jak-40 koneita. Jatkolentoa var-
ten Kuressaareen vuokrattiin sellainen.
Ruplat oli juuri ennen Juhannusta poistettu
käytöstä ja uusi valuutta, kruunu, oli ainoa
käypämaksuväline. Sitä ei Suomessa voinut
vaihtaa lainkaan, mutta pankilla oli kei-
nonsa ja maksut saatiin hoidettua.

Jak tuli vallan täyteen, olihan matkassa
oman väen lisäksi veljiä ja ladyjä sekä LC
Nousiaisista että ystävyysklubistamme LC
Simpeleestä. Osa juhlaväen runsaista mat-
kalaukuista täytyi ottaa matkustamoon jo-
hon jäi paikka juuri kaikille matkalaisille,
joita oli 28.

Lähdön hetken koittaessa takana olevaa
lankonkia pitkin kolisteli sisään matkusta-
moon pölytyslentäjän näköinen mies, avo-
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päin mustassa nahkatakissaan, avasi ohjaa-
mon oven, meni sisään ja veti oven peräs-
sään kiinni. Lisää kolinaa aiheutti lentoemo,
joka veti portaat ylös, sulki takaoven ja istui
veli PDG Eeron syliin, koska jokaisella pallil-
la istui jo joku. Nahkatakkimies pani myllyt
pyörimään, avasi jarrun ja Jak kipaisi tai-
vaalle käymättäkään kiitotiellä.

Majoitus oli hankittu männikön keskel-
täHotelliMännikäbistä, joka oli kelpohotel-
li. Lauantaina meille oli järjestetty 6 tunnin
kiertoajelu joka vei mm. Kuressareen, sen
Piispanlinnaan ja lounaalle Mändjalaan.

Illaksi LC Sõrven Veljet ja Ladyt olivat
järjestäneet yltäkylläiset juhlat. Niissä syö-
tiin hyvin, juotiin hyvin, vaihdettiin lahjuk-
sia ja pidettiin hyvin monta, hyvin hyvää
puhetta ja.. Minäkin pidin oikein hyvän
kummipuheen. Siitä saa vieläkin kirjallisen
kopion helppoon viiden euron hintaan. La-
dy Anne opasti leidit. Juhlan aikana solmit-
tiinmonia hyviä ystävyyssuhteita, joista osa
on säilynyt meidän päiviimme asti.

Sunnuntai-aamuna klo 10 oli autobuss
jälleen hotelli juures ja saimme tutustua
saaren eteläosaan. Osaavan oppaan johdol-
la meitä kieputettiin ympäri saaren etelä-
osaa. Tutustuimme sotahistoriaan, Sõrve
Sääreen ja sen majakkaan, keräsimme fos-
siileja rantapenkasta ja lounastimme Tor-
gun kuningaskunnan koulussa.

Iltapäivästä jätimme haikeat jäähyväi-
set isännille, lennähdimme Jakilla takaisin
Tallinnaan ja sieltä Helsinkiin.

Päkapigut ja niiden jälkeinen
aika

V uosien saatossa on vierailtu ja vasta-
vierailtu, myös jonkinasteista tava-

ranvaihtoa harjoitettiin aluksi, kunnes kum-
mankin maan tulliviranomaiset tekivät har-
rasteesta lopun.

Viron päässä pakuautollista arpajais-
voittokamaa tullattiin Kuressaaressa työ-
päivän verran. Suomen päässä taas allekir-

joittaneen Saabinromu, jota suurnopeus-
kuljettaja veli Keijo Sundberg ajoi halki au-
raamattomien virolaisteiden, hajotettiin
yhtenä Joulunalusena osiinsa koska yhden
kyydissä olleen pahvilaatikon päällä luki
päkapigut. Publikaani kysyi mitä siellä on ja
sanoin sille: tonttuja. Hän tietysti otti asian
henkilökohtaisesti ja puratti koko kotteron
ja läpivalaisi Sõrven Ladyjen virkkaamat
joulutontut ja lapaset niin perusteellisesti,
että ne hohtivat himmeätä valoa yli Joulun.

Tavaravirtojen ehtyessä on tehty
merkkipäiväretkiä, vaihdettu reliikkejä ja
lomamatkailtu aina näihin päiviin asti. Vii-
meksi klubimme delegaatio, PDG Jorma
Laurila, Lady Kaarina sekä kummileijona la-
dynsä Anneineen, otti osaa LC Sõrven 20
–vuotis CharterNightiin syyskuussa 2012. Ja
kukapas oli klubin presidenttinä, ellei
Charter Presidentti Jaanus Reede.

Hyvillä mielin voin todeta klubimme
ponnistusten kantaneen kauniin hedelmän
ja antaneet uskoa kansainvälisen palvelu-
toiminnan tulevaisuuteen.

We Serve sanoo myös LC Sõrve.

Gummi Lion Vesa Hytönen

Suuri joukko pihlajamäkeläisiä kävi onnittelemas-
sa kummiklubi LC Sõrveä syyskuussa 2002.



Pihlajamäen hiidenkirnut

P ihlajamäen klubin charter lion, arkki-
tehti Sulo Savolainen oli syyskuun vii-

meisenä päivänä 1993 lady Liisan kanssa il-
takävelyllä, kun hän löysi kotinsa vieressä

olevan mäen rinteestä ainakin 50 000 vuot-
ta piilossa olleen hiidenkirnun. Paikalla oli
rakenteilla liuska Rapakiventien alittavalle
tunnelille. Löytö tapahtui viime hetkellä, sil-
lä kalliota alettiin juuri räjäyttää tavalla, jo-
ka olisi rikkonut hiidenkirnun. Sulo Savolai-
nen sai sen estettyä.

Vuotta myöhemmin Sulo Savolainen
löysi tieliuskan työmaalta
toisen, pienemmän hii-
denkirnun. Tieluiska ra-
kennettiin sen jälkeen
tunneliin johtavan polun
toiselle puolelle.

Pihlajamäen Lions-
klubin jäsenet auttoivat
suuremman hiidenkirnun
tyhjennyksessä ja kävivät
työn lomassa kahvilla lä-
hellä asuneen lion Unto
Leinon ja lady Annikin
luona. Klubiveljet auttoi-
vat myös pienemmän hii-
denkirnun peittämisessä,
jotta se ei ollut talven tul-
tua vaarallinen ohikulki-
joille. Hiidenkirnut rau-
hoitettiin luonnonmuisto-
merkkeinä vuonna 1995.

Nimikilpailussa vuon-
na 2008 suurempi sai ni-
mekseen Aarnipata ja pie-
nemmästä tuli Raunin-
malja. Aarnipadan halkai-
sija on 6,9 metriä ja syvyys
8,45 metriä. Sen suurin
jauhinkivi on halkaisijal-
taan 1,6 metriä ja painaa
noin 6 tonnia

Rauninmaljan halkai-
sija on 1,6 metriä ja syvyys
3,2 metriä. Kirnuille ra-
kennettu katselutasanne
lisää niiden arvoa Pihlaja-
mäen matkailunähtävyy-
tenä. E.H.
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Leijonat talkoissa tyhjentämässä hiidenkirnuja. Vasemmanpuoleisessa
kuvassa Erkki Paulamäki on saavuttanut hi idenkirnun pohjan. Oikealla
edessä ahkeroivat Mauri Mäki ja Eero Helkkula, takana Esko Pajarinen.
Kuvat Sulo Savolainen

Näin komea on isomman hiidenkirnun, Aarnipadan, pohja.



Helakarvevaalit

T alvipäivien järjestäminen
talviurheilun ympärille

kävi sään suhteen liian arvaa-
mattomaksi ja klubi pyrki löytä-
mään jotakin uutta, joka kiinnos-
taisi alueen asukkaita.

Talvipäivien koiranäytte-
lyitä tuomaroinut Lasse
Lindblom tunsi baselilaisen
laskiaskarnevaaliperinteen.
Hänen ideastaan muokattiin
Helakarnevaalit.

Idean lähtökohtana ol-
leesta karnevalliperinteestä jäi

jäljelle kulkue ja sekin pihlaja-
mäkeläisenä versiona. Karnevaa-
likulkueeseen haastettiin kaikki
alueella toimivat yhdistykset:
partiolaiset, jalkapalloseurat,
naisvoimistelijat, jne.

Kulkue lähti Pihlajiston ala-
asteen kentältä ja kiersi Pihlaja-
mäen ostoskeskuksen kautta
Pihlajamäen koulujen alueelle,
jossa oli ohjelmaa. Monet muista-
nevatkin karjaalaisen Steel pan-
yhtyeen taidokkaan esityksen.
Karnevaaleja järjestettiin 1990-
luvun alkupuolella.

18

LC Helsinki/Pihlajamäki 50 vuotta

Vasemmalla olevassa kuvassa kulkue on läh-
tenyt Pihlaj iston ala-asteen kentältä ja on saa-
pumassa ostoskeskuksen kohdalle. Lippua
kantamassa Oll i Ruotsalainen ja airuena An-
nikki Vihavainen ja Jorma Purhonen.

Ylä- ja alakuvissa kulkue on saapunut Pihla-
jamäen koulujen alueelle. Mukana oli PK-35
junioreita, Jokereiden junnuja, partiolaisia,
naisvoimistel i joita ja monia muita alueellamme
toimivia järjestöjä.
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Pusseilla rahaa

K lubin rahalliselta tulokseltaan ehkä
paras varainhankinta-aktiviteetti kaut-

ta aikojen oli muovisten ”Pihlajakassien”mai-
nostilan ja kassien myyminen alueen kaup-
piaille ja palveluyrittäjille. Kassi-idea oli mai-
nio. Mainostuloja tuli myös yrityksiltä, jot-
ka eivät näitä kasseja tarvinneet. Tietenkin
tärkeimmät mainostajat olivat kauppoja, jot-
ka myös ostivat kasseja.

Päivittäistavarakaupan keskittyminen
lopetti projektin. Ketjukaupoilla oli omat
kassinsa eikä tällä projektilla ollut enää jat-
komahdollisuuksia. Tietenkin mainosten
myynti, suunnittelu, neuvottelut pussien
valmistajan kanssa ja pussien toimittami-
nen kauppialle oli työllistävää ja joskus eh-
kä liiankin hankalaa.

Pussiprojektin loppuvaihetta kuvaa hyvin
Vesa Hytösen 4.9.2003 raportti klubin presi-
dentille Esko Pajariselle, jonka hän aloittaa

"Tulema tästä projektista. Tuskakassi, te-
kemiseenmeni tasan vuosi" ja jonka hän lo-
pettaa allekirjoitukseen "Rääkkääntyneet
pussioffiseerit Hytönen, Laurila ja miltei
osattomana täysin syyttään tuskaannutettu
Milla. Kirjoitti Hytönen"

Raportista käy hyvin ilmi kauppiaiden
muuttunut tilanne; myymälöitä suljettiin
tai ne siirtyivät "ketjuohjaukseen", jolloin
paikallinen päätöksenteko ei ollut enää
mahdollista.

Joulukuusenmyyntiä

A ktiviteettivarain hankintaan kuului
1990-luvun puolivälissä joulukuusten

myyntikin. Projekti oli tietenkin työteliäs,
mutta tarjosi varmasti vaihtelua joulunalun
kiireille. Kuuset haettiin Lohjan seudulta
kuorma-autoilla.

Kuusia myytiin useana jouluna. Projek-
tista ei kuitenkaan muodostunut pitkäai-
kaista aktiviteettia. Syynä tähän lienee ollut
se, että monella työelämässä mukana ol-
leelle veljelle joulunalusaika oli muutenkin
kiireistä.

Kuusen myyjät ovat rakentaneet laavun suojak-
seen. Kuvassa vasemmalla Esko Pajarinen,
Heikki Veijalainen, Ossi Veirto, Joulupukki ja Kari
Keurulainen. Kuva vuodelta 1 994.
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Pihlajamarkkinat

H elakarnevaalit olivat Pihlajamarkki-
noiden esiaste. Pihlajamarkkinat ovat

klubin kiistatta pitkäaikaisin yhtäjaksoises-
ti järjestetty varainkeräysaktiviteetti. Ta-
pahtuma perustuu kolmeen tekijään. Ensin-
nä alueen asukkaille sekä muullekin yleisöl-
le tarjotaan viihdyttävää oh-
jelmaa, joka saa heidät tule-
maan markkinoille, toiseksi
suuri yleisömäärä houkuttelee
markkinakauppiaita paikalle
ja kolmanneksi tapahtuma
antaa mahdollisuuden tavata
naapureita ja kylänmiehiä.

Tällä konseptilla Pihla-
jamarkkinat ovat toimineet
aina vuodesta 1998 alkaen.
Tapahtumapäivä on ollut
jokseenkin vakioidusti he-
latorstaita edeltävänä lau-
antaina.

Näin vuosien takaa kat-
sottuna Pihlajamarkkinoi-
den aloittamisella oli klubille suuri merki-
tys. Klubi oli menettänyt suuren osan jäse-
nistöään ja klubissa oli alavireinen tunnel-
ma.Markkinoiden ideoinnissa ja aloitukses-
sa mukana olleet tekivät suuren työn ja toi-
vat klubiin uuden "tekemisen meiningin",
joka turvin jäsenmäärältään pienentynyt
klubi sai uutta uskoa toimintaansa.

Vaikka markkinoiden järjestelyissä on
tiettyjä rutiineja, niin joka vuosi hiotaan oh-
jelmavalintoja ja sovitaan työnjaosta. Esiin-
tymässä on ollut paikallisia kuoroja, samba-
tanssijoita, taikureita, trubaduureja, laste-
norkestereita jne. Ohjelmanvalinnassa on
erityisesti kiinnitetty huomio siihen, että
lapsille on myös sopivaa ohjelmaa.

Jonkinlaiseksi "house bändiksi" onmuodos-
tunut soitin- ja lauluyhtye Punanokka The.
Kauppiailta on saanut ostaa vaatteita, ruo-
kaa, tauluja, rottinkihuonekaluja, pölypus-

seja, leluja, hattuja, vöitä yms.
Erityistä huolta olemme aina kantaneet

markkinoiden tiedottamisesta. Markkina-
kauppialla on tietenkin oma kanavansa
"Markkinaviesti". Alueen asukkaille on il-
moiteltu tolppamainoksilla, lehtipuffeilla,
"minne mennä" ilmoituksilla, banderolleil-
la ja viime aikoinamyös klubin ja asukasyh-

distysten verkkosivuilla.

Vetonaulaksi suunnittelu-
toimikunta on joka vuosi
yrittänyt keksiä jotakin
erinomaista. Alkuvusina on
huutokaupattu "kesäauto"
ja vuonna 1999 markkinoilla
nähtiin KOFFin kaljavank-
kurit kahden hevosen vetä-
minä. Paloauto on aina kiin-
nostanut pikkupoikia ja vä-
hän isompiakin.

Esityslavana olemme
käyttäneet kuljetusyrityk-
siltä lainattuja irtoperävau-
nuja. Erityisen kiitollisia
olemme LC Tuusulan lion-

veljelle Raimo Stenvallille, joka on monasti
auttanut meitä tässä asiassa.

Seuraavilla sivuilla on kaksi kuvakoostetta
tämän vuosituhannen markkinoista.

Punanokka The markkinoil la vuonna 2007
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Pihlajamarkkinat
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Pihlajamarkkinat



Kirkkokonsertit

K auden 2003-2004 toimintasuunnitel-
maa laadittaessa oli selvää, että ”kas-

siprojektin” jatkaminen ei ollut enää mah-
dollista. Piti löytää uusia aktiviteetteja, jol-
la kerättäisiin varoja jaettavaksi paikallisiin
ja kansainvälisiin avustuskohteisiin. Klubi
päätti kokeilla varjojen keräystä kirkkokon-
sertilla.

Rohkeutta tähän antoi muiden klubien
myönteiset kokemukset konserteista.
Pihlajamäessä toimi vuonna 1985 perustet-
tu lapsi- ja nuorisokuoro Pihlajanmarjat
johtajanaan Marjasisko Varha. Kuoro oli
klubille hyvin tuttu ja klubissa tiedettiin, et-
tä kuoro oli saavuttanut palkintosijoja kuo-
rokilpailuissa ja että kuoro oli tehnyt
musiikkivideoita Bianca Moralesin kanssa.
Tämä oli lähtökohtana konsertin suunnitte-
lussa.

Niinpä sitten 30.11.2003 Pihlajamäen
kirkossa oli Adventti-gospel-konsertti, jos-
sa esiintyivät Jaso Big Band, kapelimestari-
naan Raimo Henriksson, solistina Bianca
Morales sekä lapsi- ja nuorisokuoro Pihla-
janmarjat.

Pihlajamarjat ja Pihlaja kuorojen toi-
minta siirtyi syksyllä 2005 kuoronjohtajan-
saMarjasiskoVarhanmukanauuteenViikin
kirkkoon. Edellisten vuosien konserttien
kaltainen gospel-konsertti pidettiinkin
16.10.2005 uudessa Viikin kirkossa. Esiin-
tymässäoli jälleenBiancaMorales ja JasoBig
Band. Myös naiskuoro Pihlajat esiintyi.
Konsetti sinänsä oli onnistunut, mutta ai-
kaisempien vuosien yleisömääriin ei ylletty.
Konsertin pitopaikka saattoi olla klubille
hieman vieras, emmekä saaneet Viikin
asukkaita liikkeelle.

K irkkokonserttien pitämistä harkittiin
usean vuoden tauon jälkeen uudelleen

kaudella 2009-2010. Konsertin pitopaikaksi
valittiin Pihlajamäen kirkko ja aika päätet-
tiin siirtää adventtista palmusunnuntaihin.
Esiintyjäksi saatiin Joel Hallikainen

N-piirin sivuilla konsertista kerrottiin:
"1990-luvun kansansuosikki Joel Halli-

kainen esiintyi Pihlajamäen kirkossa
28.3.2010. Kirkkosali oli tupaten täynnä ja
Hallikainen osasi ottaa yleisönsä. Tilaisuu-
den järjesti LC Helsinki/Pihlajamäki ja Mal-
min seurakunta. Gospel-henkisen ”Sanaton
ikävä” -nimisen konsertin aikana silmä kas-
tui lähes jokaiselta, myös miehiltä. Niin
koskettavia olivat Hallikaisen esittämät
laulut ja lyhyet kertomukset elävästä elä-
mästä, perheen arjesta, omakohtaisista on-
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gelmista, minuuden etsinnästä.
Suuri osa esitetyistä lauluista oli Halli-

kaisen omaa uustuotantoa, mutta yleisö sai
kuulla myös Kuurankukan eli laulun josta
Hallikainen parhaiten tunnetaan."

L aulaja-säveltäjä Petri Laaksonen esiin-
tyi seuraavana vuotena (17.4.2011).

Laaksosen on poikkeuksellisen monipuoli-
nen lauluntekijä. Hänen tuotteliaasta kynäs-
tään ovat lähtöisin lähes kansanlauluksi nous-
sut Täällä Pohjantähden alla, euroviisuhitit
Eläköön elämä, Sata salamaa ja Oot voimani
mun sekä lukuisa määrä muita suosittuja lau-
luja.

J oel Hallikainen oli jälleen seuraavan
vuoden (1.4.2012) konsertin esiintyjä.

Hänellä on taito ottaa yleisönsä yksinker-
taisin keinoin. Konsertin koskettava tunnel-
ma syntyi elämänmakuisista tarinoista ja
herkästi esitetyistä lauluista.

K oillis-Helsingin Lähitieto aloittaa jut-
tunsa 2013 konsertista näin: "Pal-

musunnuntain iltana Pihlajamäen kirkossa
koettiin koskettavia hetkiä tangokuningat-
tareksi 25 vuotta sitten valitun Arja Korise-
van sekä konserttipianisti Jouni Someron
seurassa."

Konserttiyleisölle ja meille leijonille
hieman yllättävä uutinen oli, että taiteili-
joilla ja leijonilla on yhteistä historiaa. Klu-
bimme jäsen Jukka Holopainen oli opiskeli-
jana harjoittelemassa samalla rippikoulu-

leirillä, jossa Jouni Somero 14-vuotiaana
toimi leirin kanttorina. Arja Korisevalla
taasen on omakohtaista kokemusta leijo-
nien nuorisotyöstä, sillä hän kertoi olleensa
80-luvun alkupuolella leijonien kansainvä-
lisessä nuorisovaihdossa Pohjois-Ameri-
kassa.

B aritoni Esa Ruuttusen ja sellotrio Jus-
si Makkonen, Sini Hyvärinen sekä Ii-

da-Vilhelmiina Laineen ”Mökit nukkuu lu-
miset” -levyn julkaisukiertueen konsertti
Pihlajamäen kirkossa ensimmäisenä advent-
tisunnuntaina 1.12.2013 oli menestys.

Selloyhtyeen kaunis ja tasapainoinen
sointu tuki Ruuttusen intensiivistä esiinty-
mistä. Mieleenpainuva konsertti.

Petri Laaksosen konsertti on ohi.



Avustuskohteita

M erkittävä osa klubin jakamista avus-
tuksista on kohdistunut alueen nuo-

risotyöhön. Opettajien Lions Quest koulutus
on ehkä tärkein toiminta-alueemme nuori-
son hyväksi ohjattu tukimuoto. Quest kou-
lutuksen innokkain puolestapuhuja klubis-
sa ja N-piirissä oli Eero Maarela (1937-2005).

Opettajan työnsä ansiosta Eerolla oli
selkeä käsitys siitä, että mitä Quest-koulu-
tus tarjoaa kasvattajille. Hän laski perustan
sille, ettäN-piiri onollut koulutuksen järjes-
täjänä eräs parhaista ja joinakin vuosina pa-
ras lions-piiri. Klubi on lähes poikkeuksetta
maksanut joka vuosi 1-3 opettajan koulu-
tuksen.

Monet alueemme asukkaista tunnistaa
leijonien nuorisotyöstä vain koulujen ke-
vätjuhlissa jaetut stipendit. Stipendien saa-
jat ovat opettajakunnan omilla kriteereil-
lään valitsemia. Kannustestipendit eivät
tietenkään suuruudeltaan ole kovinmerkit-
täviä, mutta saajilleen ne ovat tärkeitä.

Alueellamme toimivat nuorisotyötä te-
kevät järjestöt ovat koulujen lisäksi toinen
avustuskohde. Jalkapalloseura PK-35:n ju-
niorityötä on tuettu. Alueen partiolippu-
kunnat ovat saaneet tukea toimintaansa.

Esimerkiksi tuimme Aarnivalkeiden
lippukunnanjohtajan leirimatkaa Senega-
lissa pidetylleWoomal leirille, joka pidettiin
24.7.-9.8.2009 ja joka liittyi senegalilaisten ja
suomalaisten partiolaisten kolmevuotiseen
yhteistyöhankkeeseen. Aarnivalkeat sai
klubilta myös talvikäyttöönkin soveltuvan
teltan ja siihen suunnitellun kaminan.

A lueellemme kohdistuvat avustukset
eivät tietenkään ole menneet pelkäs-

tään nuorison hyväksi. Pihlajanlehdessä
15.3.2000 oli juttu "Pihlajamäen lions-klubi
lahjoitti Pohjolan Punainen Sulka -kampan-
jan keräystuottoaan Pihlajamäen ikäihmisille".

Klubin keräystuotosta 30 % jaettiin
Malmin sotainvalidit ry:n pihlajamäkeläi-
sille, Pihlajanmäki-Pihlajiston eläkeläiset
ry:lle, seurakunnan diakoniatyölle ja seura-
kunnan koraalikuorolle.
Jakamassa oli N-piirin sulkajohtaja Taru
Mattsson apunaan klubin sulkatoimikun-
nan jäsenet Unto Leino, Jorma Laurila, Risto
Kaspiola ja Veikko Vihavainen. Myös silloi-
nen piirikuvernööri Tom G. Ahlroos oli to-
distamassa tapahtumaa.

L eijonat ovat toimineet vuosikymmen-
ten ajan sokeuden poistamiseksi ja nä-

kövammaisuuden haittojen lievittämiseksi.
Aikaisemmilla sivuilla on mainintoja klubin
toimista tällä alueella. Olemme olleet muka-
na N-piirin yhteishankkeessa, jonka tulok-
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Jukka Holopainen jakaa stipendejä Pihlaj iston
ala-asteen koulul la keväällä 201 2.

Aarnivalkeat leirityivät vuoden 201 2 Pihlajamark-
kinoil le.



sena Iiris-keskukseen avattiin 15.6.2012 nä-
kövammaisten nuorten kuntoutuspiha.

S ri Lankan silmäsairaalaprojektiin olem-
me antaneet tukemme. Toimintakau-

della 2010-2011 järjestetyn käytettyjen sil-

mälasien keräyskampanjan tuloksena pys-
tyimme lähettämään Sri Lankaan noin 1400
silmälasia.

Kansainväliset avustukset ohjautuvat
pääasiassa LCIF:n tai Suomen Lions-liiton
katastrofirahaston kautta. Viimeisimmät
avustuskohteet, joihin olemme osoittaneet
lahjoituksemme, ovat olleet Haititalo-pro-
jekti, Japanin tsunamikatastrofin ja Filippii-
nielle iskeneen supertaifuuniHaiyanuhrien
avustaminen. Viimeksimainittuun avustus-

kohteeseen osallistuimme heti avustus-
pyynnön tultua ja myöhemminmyös järjes-
tämällä lipaskeräyksen.

Kansainvälinen avustaminen ei ole klu-
bille uutta. Olimme esimerkiksi 1990-luvul-
la avustamassa Cameroon Aid The Han-

dicapped Children Associations-nimistä
järjestöä. Klubilla on myös Sri Lankassa
kummilapsi.

Palveluaktiviteettejä

P alvelutoiminta on Lions-toiminnan kes-
keisin sisältö. Se tarkoittaa työtä ja toi-

mintaa toistemme hyväksi – vastikkeetta,
pyyteetöntä lähimmäisistä välittämistä, aut-
tamista arjessa ja ilon tuottamista. Lähelläm-
me elää monia, joille voimme tuottaa suur-
ta iloa ja arvokasta apua tekemällä pienem-
piä ja vähän isompia arjen tekoja.

Klubin varhaisempina aikoina kulje-
timme vanhuksia kirkkoon, koska Pihlaja-
mäessä ei sellaista vielä ollut. Pihlajamäessä
sijainneen vanhustentalon asukkaiden ar-
kea piristettiin monin tavoin. Vanhusten-
talo ei soveltunut liikuntaesteisille kovin
hyvin, joten sen käyttö vanhustentalona
päättyi.

A ntintalo-projekti, joka toteutettiin
17.3.1995-31.3.1996 oli N-piirin poh-

joisten klubien (Siltamäki, Pihlajamäki, Poh-
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Kuulumme kansainväliseen

palveluklubien järjestöön ja

osallistumme sen osoittamaan

palvelutyöhön. Pyrimme vaali-

maan kansainvälistä yhteistyö-

tä järjestömme puitteissa.

Avustuskohteena on ollut Kamerunilaisia vam-
maisi lapsia.

Ossi Veirto on saanut kainaloonsa Antintalon joh-
tajan Seija Karisen.



joinen, Puistola ja Suurmetsä) yhteinen ak-
tiviteetti. Suomalaisen leijonatyö perustuu
yhdessä tekemiseen, talkoisiin. Antintalo-
projekti oli sitä parhaimmillaan.

Lion Hannu Karpo tuotti näistä talkois-
ta videon "Bring light to the elderly". Las-
kelmien mukaan yhteisiä työtunteja kertyi
1500. Useat klubimme jäsenet olivat maa-
laustalkoissa.

Verenluovutusten järjestely yhdessä SPR:n
kanssa Pihlajamäen ja Viikin alueella on ol-
lut klubin palveluaktiviteetteja. Erityisesti
ladyjen panos tässä aktiviteetissa on ollut
tärkeä.

Leijonat ovat itsekin ahkeria verenluo-
vuttajia, esimerkiksi klubin palveluaktivi-
teeteista vastaava Tapio Rantanen on luo-
vuttanut jo yli 100 kertaa. SPRon järjestänyt
verenluovutustilaisuudet uudelleen ja siir-
tyi käyttämään "liikkuvaa veripalvelua", jo-
ten leijonien apua ei tulevaisuudessa tarvit-
tane muuten kuin luovuttajina.

L eijonaiältään nuoren veljen Jukka Ho-
lopaisen ideoista on versonut klubille

uusia palveluaktiviteetteja. Työnsä kautta

hän tuntee hyvin diakoniatyön arkea. Hän
esitti, että leijonat voisivat auttaa diakonia-
työtä kuljettamalla kerran viikossa lahjoi-
tuksena saatua leipää Pihlajamäen kirkolla
tiistaiaamuisin järjestettävään "Ostarin On-
ni"-kahvilaan.

Kahvila on auki klo 9-11, joten leivät on
noudettava varhain aamulla. Kahvila tarjo-
aa kahvia ja pientä purtavaa hyvin edulli-
seen hintaa ja ilmaista leipää tarvitseville.
Leivänkuljettajina ovat erityisesti ansioitu-
neet Tapio Rantanen, Risto Kaspiola, Esko
Pajarinen ja Jorma Leppänen.

Jukan ideoita on myös klubin osallistumi-
nen "soppakirkon" ja äitienpäivälounaan
järjestelyihin. Edeltävänä lauantaina osal-
listutaan "perunateatteriin" ja sunnuntaina
hoidetaan tarjoilu.
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Talkootyö on suomalainen

tapa auttaa lähimmäistä

Lady Pirkko Pajarinen tarjoi lee verenluovuttaj i l le
kahvia. Kuva Viikin kirkol la vuodelta 201 2 veren-
luovutuksesta.

Leivät on haettu. Jorma Leppänen, Risto Kaspio-
la ja Tapio Rantanen "Ostarin Onni"- kahvilassa.

Esko Pajarinen ja Jorma Leppänen "perunateat-
terissa".



Alueen kaupunginosayhdistykset ovat
järjestäneet vuosittain yhdessä alueella toi-
mivien muiden yhteisöjen, kuten Pihlaja-
mäen leijonien, kanssa "kyläjuhlia". Erityi-
sesti vuoden 2012 aikana oli vilkasta. Pihla-
jamäen lähiö täytti 50 vuotta ja Pihlajisto 40
vuotta. Nuorin alueen lähiö, Viikinmäki,
saavutti 10 vuoden iän.

Pihlajiston ala-asteen kentällä syksyi-
sin pidettyjen "Pihlajapäivien" järjestäjinä
toimivat Pihlajamäki-seura, Pihlajisto-Vii-
kinmäki Asukasyhdistys PNV sekä nuori-
soasiainkeskus. Alueella toimivat muut yh-
teisöt ovat olleetmukana järjestelyissä. Klu-
bi on osallistunut Pihlajapäiviin myymällä
herneittoa sekä järjestämällä myyntipöytiä
ja yleisölle penkkejä.
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Klubin Jormat ol ivat vahvasti mukana
Pihlajamäen kirkol la vuoden 201 3
äitienpäivälounaan järjestelyissä. Jormat
Leppänen ja Vanninen olivat perunateatterissa jo
lauantaina ja Jormat Lauri la ja Purhonen (kuvas-
sa) ol ivat jakamassa ruokaa äitienpäivänä.

Oikealla olevat kuvat ylhäätä alaspäin:

Jorma Lauri la ja Juha Kall io järjestyksen valvojina
"I love Pihl is"-tapahtumassa 201 2.

Pihlajapäivät 1 9.1 1 .2011 Pihlaj iston ala-asteen
kentäl lä. Leijonat muonitustehtävissä.

Ostarin 50-vuotistapahtumaan osall istutti in sop-
patykin kanssa. Kuvassa Jukka Holopainen, Jor-
ma Leppänen ja Lauri Salonen.

Puurojuhla 201 3 "Nutal la". Klubi tarjosi glögiä ja
pipareita. Kuvassa Esko Pajarinen.



Nenäpäiväkampanja

N enäpäivä kerää varoja maailman köy-
himmissä oloissa elävien lasten hy-

väksi ja yllyttää suomalaisia hauskaan va-
rainkeräykseen. Olemme osallistuneen Ne-
näpäivään lipaskeräyksellä vuodesta 2010 al-
kaen. Tuolloin Suomen Lions-liitto otti en-
simmäisen kerran osaa Ylen Hyvä Säätiön
pääyhteistyökumppanina Nenäpäiväkam-
panjaan. N-piirin kampanjapäällikkönä toi-
minut klubin jäsen PDG Jorma Laurila esit-
teli Nenäpäivän klubille kauden 2010-2011
ensimmäisessä kokouksessa.

Lions-liitto oli mukana kampanjassa
myös 2011. Vuonna 2012 Lions-liitto ei otta-
nut osaa kampanjaan,mutta yksittäiset klu-
bit kylläkin, Pihlajamäki mukaan luettuna.
Vuonna 2013 oltiin jälleen mukana myös
liittotasolla. Jorma Laurila toimi tällöin
Lions-liiton Nenäpäivätyöryhmän puheen-
johtajana. Kuluneiden neljän vuoden aikana
suomalaiset leijonat ovat keränneet Nenä-
päiväkampanjaan 460 000 euroa.
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Ylin kuva: Pihlajamäen ja Finlandia klubien jäse-
niä ol i mukana, kun TV-ohjelma "Puoli seitsemän"
teki juttua Nenäpäiväivästä 201 0.

Alempi kuva: Tapio Rantanen kiinnittää "nenää"

Kuva vasemmalla: Esko Pajarinen, Jorma Lauri la
ja Risto Kaspiola Malmin Novassa lipaskeräystä
suorittamassa 201 3.

Alin kuva: Maire ja Tapio Rantanen ovat päässeet
"netti i". Ylen Hyvä Säätiön kiittää yhteistyökump-
paneita 201 3.

Kuvat: Jorma Purhonen



Vaihtelua klubin arkeen

K lubin arkinen aherrus muodostuu eri-
laisista kokouksista. Suunnitellaan toi-

mintaa ja tehdään päätöksiä avustuksista ja
osallistumisista leijonatapahtumiin. On erit-
täin tärkeätä tuoda vaihtelua joskus puudut-
tavaksikin muodostuneeseen klubin arkiru-
tiiniin. Syksyisin olemme monasti pitäneet
yhden kuukausikokouksen jossakin muual-
la kuin tavanmukaisessa kokouspaikassa.
Viime vuosina olemme saaneet syksyllä pi-
tää yhden kokouksen Lohirannan leirikes-
kuksessa. On pidetty kokous, saunottu ja syö-
ty hyvin.

Historiamme alkuaikoina saimme kuul-
la joskus klubikokouksen yhteydessä esitel-
miä. Tätä perinnettä klubi yrittää elvyttää.

Kerran kaudessa olemme pyrkineet vie-
railemaan jossakin mielenkiintoisessa koh-
teessa. Matti Haro luettelee 30-vuotishisto-
riikissa "klubikokouksia parempia virityk-
siä"mainiten Kettulan saunaillan 1964 (sivu
5), Sädehoitoklinikan, Alkon, Finnairin,
Turkistuottajat, Jertecin, SPR veripalvelun
ja Suomen Lääkäriliitton.

Klubi on tutustunut paperinteon maail-
maan vierailemalla paperitehtaalla ja pape-
rikoneen teloja valmistavassa yrityksessä.
Jotkut veljet ovat saaneet tutustua lentoko-
neen ohjaukseen simulaattorin avulla. Mo-
net nykyiset jäsenet muistavat Tytyrin kai-
voksessa vierailun.

Tuoreimpia kohteita ovat Tuusulassa
sijaitseva lion Raimo Stenvallin automuseo,
Hyrylän IT-museo, jonka isäntänä toimiPDG
Matti Kulmala ja Ilmailumuseo Vantaalla.

Toimintakauden päättyessä olemme
joinakin vuosina tehneet kevätretken. On
risteilty ja oltu turisteina. On käyty Verlan
tehdasmuseossa, Kotkassa ja Porvoossa se-
kä monessa muussa paikassa.
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Tytyrin kaivosmuseoon tutustutti in 29.9.1 996.

Toinen vasemmalta Helmer Lundstöm, Esko Pa-
jarinen hänestä oikealle ja aivan oikeassa laidas-
sa Vesa Hytönen.

Tate Sundell , Jorma Lauri la, Marja-Leena Vanni-
nen, Raimo Stenvall , Veikko Pitkämäki ja Jorma
Leppänen



J oulukuun kokous tavallisesti kääntyy
pikkujouluksi. Pihlajamäen lähiön os-

toskeskuksen ollessa vielä voimissaan pidim-
me pikkujoulut usein ravintola Tilhenpesäs-
sä. Lyhyen kokouksen aikana ladyt olivat vie-
railemassa läheisessä pankin konttorissa.
Klubissa oli jäseninä pankkimiehiä, joten asia
oli helposti järjestetty. Siihen aikaan pikku-
jouluun kuului aina lopuksi tanssia. Noin 30
vuotta sitten muodissa oli "tiputanssi". Til-
hen parketilla nähtiinkin leijonien muuttu-
van hetkessä "tipuiksi" vai pitäisikö sanoa
"kukkopojiksi".

Pikkujoulujen meno on siitä hiukan ta-
saantunut. Olemme viettäneet pikkujouluja
Pakintalossa, teatteriravintola Nyyrikissä ja
lukuisissa muissa paikoissa.

Jokunen vuosi sitten kävimme pikku-
jouluristeilyllä Tallinnassa. Paikalliset leijo-
nat olivat viritelleet oikein Lions -kohtaus-
paikan. Olisivatkohankuulleet, että olemme
tulossa.

Vuoden 2013 pikkujoulua vietimme pit-
kästä aikaa alueellamme. Olimme Viikissä
ravintola Kaskessa.

Klubi juhlii

T avalliseen leijonavuoteen kuuluu kol-
me juhlaa. Klubin Charter Night, pii-

rin vuosikokous ja siihen liittyvä iltajuhla ja
tietenkin Suomen Lions-liiton vuosikokous
juhlineen.

Klubi on viettänyt perustamisjuhlia vä-
hintäänkin joka viides vuosi. Aikaisempina
vuosina on saatettu juhlia "pitkän kaavan"
mukaan eli ensin on ollut juhlallinen päivä-
juhla, jossa on jaettu avustuksia ja stipende-
jä sekä vastaanotettu onnitteluja.

Eipä nämä seremoniat sitten olleet häi-
ritsemässä iltajuhlaa, jotka tavallisesti
päättyivät tanssiin.

Klubi on viime aikoina viettänyt hie-
man pienimuotisemmin myös "välivuo-
sien" Charter Night -juhlia.
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Klubin perustamisen 25. vuosijuhlaa vietetti in
"pitkän kaavan mukaan". Päiväjuhlassa HUYK:n
juhlasal issa orkesteria johtaa klubin jäsen Raimo
Ojala. Kuvakaapaus Mauri Mäen videolta.

Esko Pajarinen, Jorma Leppänen, Jorma Purho-
nen, Risto Kaspiola ja Lauri Salonen glögil lä Tal-
l innan Raatihuoneentori l la 3.1 2.2011 .

Vuoden 201 3 pikkujoulua vietimme Viikissä ra-
vintola Kaskessa. Kaarina Lauri la on saanut Jou-
lupukin viereensä.
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Piirin vuosikokouksiin olemme lähes
poikkeuksetta osallistuneet jollakin ko-
koonpanolla.

Suomen Lions-liiton vuosikokoukset
ovat suomalaisen leijonavuoden suurin ta-
pahtuma sekä osanottajamäärältään että
merkitykseltään. Klubi on ollut kokouksissa
mukana vaihtelevalla kokoonpanolla. Jon-
kinlaisena sääntönä on ollut, että seuraavan
kauden presidentin tulisi osallistua tähän
kokoukseen. Tietenkin tästä on poikettu lo-
gistisista ja muista hyvistä syistä.

Jäsenistö

K lubin jäsenmäärä 2,5 kertaistui 30 vuo-
dessa. Suurimmillaan jäsenmäärä oli

vuonna 1994, jolloin jäseniä oli 46. Seuraa-
van vuosituhannen alkuun mennessä klubis-
ta erosi kuitenkin 22 jäsentä. Klubin 40-vuo-
tishistoriikissa Matti Haro pohdiskeli syitä
jäsenkatoon ja tuli siihen tulokseen, että
”Vuonna 1994 alkanut valtakunnallinen se-
kä arvojen että resurssien alasajo ja uusjako
kosketti syvästi..” Klubin jonkinlaista lamaan-
nusta kuvasti kauden 1996/1997 motto "Me
palvelemme voimiemme mukaan".

Seuraavan kauden 1997/1998 presi-
dentiksi valittiin jo kerran aikaisemmin
presidenttinä toiminut PDG Eero Maarela.
Eero hallituksineen sai viritettyä klubiin
uutta toimintatarmoa. Tällä kaudella syntyi
Pihlajamarkkinat. Markkinoiden ideointi ja
vetäminen oli klubin silloisten "nuorten
leijonien" ansioita.

Tämän -90 luvun lopun jäsenkadon jäl-
keen jäsenmäärän kehitys on ollut tasai-
sempaa. Nykyinen jäsenmäärä on 18.

Perustajajäsenet

Ahonen Pertti
Haro Matti
Helkkula Eero
Kalla Juha
Lagerström Erik
Lappalainen Roy
Lasola Heikki
Lax Leo
Minkkinen Paavo
Mäntylä Kosti
Niiranen Pentti
Nyyssönen Otto
Oksanen Erkki
Rintakoski Mauno
Ruosaari Georg
Savolainen Sulo
Säilä Maunu
Tyynelä Toivo

Kuva alla on 45. Charter Night -juhlasta, jota vie-
tetti in ravintola VPK:ssa. Kameraan päin ovat Su-
lo ja Liisa Savolainen, Veikko ja Marja Pitkämäki.
Selin kameraan Matti ja Virve Haro sekä Eero ja
Kaarina Helkkula

Liiton vuosikokous Kokkolassa 1 995. Klubin l ipun takana
on kauden 1 995-1 996 presidentti Pertti Kaloniemi. Lipus-
ta oikealle ovat Irma Kaloniemi, Esko Pajarinen ja Risto
Kaspiola.



Ansioituneita klubin jäseniä

U seat pihlajamäkeläiset leijonat ovat
erityisesti kunnostautuneet järjestös-

sä. Eero Maarelasta tuli lohkon puheenjoh-
tajana ja varapiirikuvernöörinä toimittuaan
piirikuvernööri toimintakaudelle 1982-1983.

Hänen piirikuvernöörikautenaan toimi
piirisihteeri-rahastonhoitajana Veikko Pit-
kämäki. Ansioistaan piirikuvernöörin teh-
tävässä Eero Maarela sai 100-prosenttisen
piirikuvernöörin palkinnon. Piirikuvernöö-
rikautensa jälkeenkin hän oli mukana piiri-
hallituksen tehtävissä. Eerosta tuli syys-
kuussa 1987 hyvin ansaitusti ja asianmukai-
sin kunnianosoituksin Suomen 37. Melvin
Jones-jäsen. Eero menehtyi kesällä 2005
vakavaan sairauteen.

T oinen piirikuvernööriksi valittu klu-
bin jäsen on Jorma Laurila, joka valit-

tiin kaudeksi 2008 - 2009. Jorma Laurila on
nimitetty Arne Ritari-killan 276:ksi jäsenek-
si 27.4.2001. Hänelle on myönnetty Melvin
Jones- jäsenyys 2008.

Piirisihteerinä Laurilan kuvernööri-
kautena toimi Juha Kallio. Kuvernöörikau-
tensa jälkeen Jorma toimi N-piirin Nenäpäi-
väkoordinaattorina. Hänet valittiin Suomen
Lions liiton Nenäpäivä-työryhmän vetäjäk-
si kaudelle 2013-2014. Selväsanaisena pu-

hujana hänelle on langennut juontajan osa
klubin tapahtumissa kuten kirkkokonser-
teissa ja Pihlajamarkkinoilla.

Jorman lisäksi Vesa Hytönen on klubin
toinen sekä Melvin Jones- että Arne Ritari-
killan jäsen.
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Kansall ispukuinen Eero Maarela Atlantan Con-
ventionissa v. 1 982.

Piirikuvernööri Jorma Lauri la ja piirin sihteeri Ju-
ha Kall io.

Klubin ritarit. Kuva klubin 45. Charter Night -juh-
lasta, jol loin Vesa lyöti in ritariksi.

Ainaisjäsenyyden todisteena Eerolle luovutetti in
klubin 47. Charter Night -juhlassa kunniakirja,
kansainvälisen presidentin kirje, ainaisjäsenkortti
ja ainaisjäsenen merkkki.



Klubin perustajäsen EeroHelkkulalle on
myönnetty kauden 2010 – 2011 aikana ai-
naisjäsenyys.

Klubin perustajajäsenistä Mauno Rinta-
koski oli oman vuotensa lohkon puheenjoh-
tajana ja varapiirikuvernöörinä.

Lauri Salonen toimi lohkon puheenjoh-
tajana kaudella 1991-1992 ja seuraavalla
kaudella alueen puheenjohtajana.

LCIF:n klubin jäsenille myöntä-
mät Melvin Jones jäsenyydet

Eero Maarela 09.11.1987
Eero Helkkula 03.11.1989
Pentti Niiranen 12.02.1988
Sulo Savolainen 12.01.1992
Veikko Pitkämäki 02.04.1993
Lauri Salonen 28.04.1993
Vesa Hytönen 18.02.1994
Juha Kallio 14.02.2004
Rainer Sundell 14.08.2004
Jorma Laurila 14.02.2008
Esko Pajarinen 22.05.2008

Klubin presidentit

1964/65 Pentti Niiranen
1965/66 Kosti Mäntylä
1966/67 Erkki Oksanen
1967/68 Mauno Rintakoski
1968/69 Eero Helkkula
1969/70 Juha Kalla
1970/71 Heikki Lasola
1971/72 Maunu Säilä
1972/73 Paavo Minkkinen
1973/74 Tapani Lax
1974/75 Helmer Lundström
1975/76 Sulo Savolainen
1976/77 Veikko Pitkämäki
1977/78 Jorma Kalaja
1978/79 Eero Maarela
1979/80 Timo Korpiola
1980/81 Ahti Kurkela
1981/82 Orvar Monni
1982/83 Lasse Lindblom
1983/84 Erkki Miettinen

1984/85 Guy Karelius
1985/86 Jarmo Mustonen
1986/87 Keijo Sundberg
1987/88 Unto Leino
1988/89 Lauri Salonen
1989/90 Vesa Hytönen
1990/91 Mauri Mäki
1991/92 Tapani Puska
1992/93 Ossi Veirto
1993/94 Veikko Vihavainen
1994/95 Ari Vainikka
1995/96 Pertti Kaloniemi
1996/97 Jaakko Aho
1997/98 Eero Maarela
1998/99 Jorma Laurila
1999/00 Risto Kaspiola
2000/01 Juha Kallio
2001/02 Tapio Rantanen
2002/03 Tate Sundell
2003/04 Esko Pajarinen
2004/05 Vesa Hytönen
2005/06 Jorma Vanninen
2006/07 Tapani Puska
2007/08 Tapani Puska
2008/09 Tapio Rantanen
2009/10 Jorma Leppänen
2010/11 Jorma Laurila
2011/12 Kaj Forsberg
2012/13 Juha Kallio
2013/14 Jukka Holopainen
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Vallan vaihto. Kauden 201 2-201 3 presidentti
Juha Kall io luovuttaa nuijan, toteemin ja pienen
pullon kauden 201 3-201 4 presidenti l le Jukka
Holopaisel le. Nuijan ja toteemin olemme saa-
neet LC Helsinki/Roihuvuorelta. Jos presiden-
ti l tä loppuu neuvot, ni in pul losta saattaa löytyä
"pieni neuvo".
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Klubin jäsenet huhti-
kuussa 2014

Fingerroos Timo
Forberg Kaj
Grahn Petri
Helkkula Eero
Holopainen Jukka
Hytönen Vesa
Kallio Juha
Kaspiola Risto
Laurila Jorma
Leppänen Jorma
Pajarinen Esko
Pitkämäki Veikko
Purhonen Jorma
Puska Tapani
Rantanen Tapio
Salonen Lauri
Sundell Rainer
Vanninen Jorma

Jälkisanat

O nko viisikymmentä vuotta pitkä vai lyhyt aika?
Viisikymmentä vuotta on pitkä aika kun mitta-

puuna on ihmisen elinkaari. Viisikymmentä vuotta on
erittäin lyhyt aika maapallon historiassa.

Viisikymmentä vuotta on klubimme koko tähänas-
tinen historia. Tähän viiteenkymmeneen vuoteen on
mahtunut sekä myötälettä että vastamäkeä.

Jäseniä on tullut, eronnut, siirtynyt toiseen klubiin
tai siirtynyt "täältä puolehen ylhäisenmaan". Tällä his-
toriikilla muistamme kaikkia klubin toiminnassa mu-
kana olleita.

Eräässä ladyjen valokuvakansion etusivulla on runolli-
sesti kysytty:

Mistä löytyy
Leijona?
Oma Leijona?
Hyvän tuulen
antaja,
Raikas Leijona!

Toivomme tämän historiikin antaneet tähän kysymyk-
seen vastauksen.

Pihlajamäessä huhtikuussa 2014.
Historiatoimikunta





Lions Club Helsinki/Pihlajamäki perustetti in 3.3.1 964. Pihlajamäen

uudelle asuinalueelle ensimmäiset asukkaat ol ivat muuttaneet vain kaksi

vuotta aiemmin.

Pihlajamäen Leijonat ovat ol leet näkyvässä osassa alueen tapahtumissa.

Lions-järjestön palveluteema on näkynyt klubin toiminnassa aina

perustamisjuhlasta alkaen.

Histori ikki ei noudata orjal l isesti kronologista asioiden käsittelyä. Klubin

tärkeimmät tapahtumat on esitetty asiakokonaisuuksina.

Klubin alkuaikojen tapahtumista on kirjoittanut Eero Helkkula.

Ladytoiminnasta on kirjoittanut Kaarina Lauri la. Vesa Hytönen on

kirjoittanut kummiklubimme LC Sõrven perustamisesta ja klubien

yhteydenpidosta. Muista tuoreimmista tapahtumista on kirjoittanut Jorma

Purhonen.

Histori ikissa on runsaasti valokuvia etenkin tuoreimmista tapahtumista.


