
TERVEHDYS TEILLE KAIKILLE YSTÄVILLE!
l Revonsalmen Leijonat järjestävät perinteisen koko perheen kevättempauksen nyt jo 36. kerran Laajasalon uima-
rannalla sunnuntaina 3.3.2013.  Odotamme jälleen, että sää suosii meitä, kuten kahtena aikaisempanakin vuonna. 
Viime vuonna paikalle saapui ennätysyleisö, ja se nosti tunnelman korkealle. Vähintään samaa tavoittelemme nyt, kun 
kutsumme teitä kaikkia lumiselle rannalle luomaan yhdessä hauskaa lähiö- ja perhetapahtumaa ja aistimaan samalla 
ilmassa leijuvia kevään merkkejä. Aurinko paistaa varmasti, pilvettömyyttä tosin on hieman vaikeampi ennustaa.

l Tempauspäivänä rannalla on tarjolla puuhaa niin lapsille kuin lapsenmielisille aikuisillekin. Edellisten vuosien kes-
tosuosikit, suomenhevoset Aino ja Hilma ovat uskollisesti paikalla vetämässä rekiä. Myös ponit odottavat innokkaasti 
pikku ratsastajia. Vauhdikkaampaa menoa kaipaavat voivat hypätä mönkijän matkaan kurvailemaan. Perheen pienem-
mät saavat kokeilla kuntoaan nappulahiihdossa. Onnenpyörässä ja arvonnassa voi voittaa toinen toistaan yllättävämpiä 
palkintoja.   Sunnuntailounaan valmistamisestakaan ei tarvitse huolehtia, kun rannalla voi nauttia höyryävää herne-
keittoa ja paistettua makkaraa, unohtamatta suussa sulavia muurikkalettuja hillon kera. Ja päälle tietenkin kahvia ja 
virvokkeita. 

l Kaikki paikalla käyneet tietävät miten ainutlaatuinen paikka ja miten lähellä Laajasalon uimaranta ulkoilualueena on.  
Nyt viimeistään kannatta tulla siihen tutustumaan ja toteamaan samalla miten hienot puitteet se tarjoaa myös kevät-
tempaukselle.  Näin ovat yhä useammat tehneet, jotkut kävijöistä edustavat tempausvieraina jo kolmatta sukupolvea.  
Samalla on oiva tilaisuus tavata tuttuja ja tutustua muihin lähialueella asuviin. 

l Revonsalmen Leijonien vuoden teemana on edelleen ”Vastuuta kantaen saaremme parhaaksi”. Kevättempaus maa-
liskuussa on leijonien ns. aktiviteeteista merkittävin. Marraskuussa järjestämme isänpäivän aaton konsertin Laajasalon 
kirkossa. Nyt helmikuussa olimme mukana tukemassa Laajasalon opiston solistilinjan mahtavaa konserttia VPK:n talolla 
yhdessä Lions Club Pro Culturan kanssa. Tilaisuus kehittynee vuosittaiseksi tapahtumaksi.

l Aktiviteeteilla keräämillämme varoilla tuemme alueen päiväkoteja, esikouluja, kouluja, partiolippukuntia, urheiluseu-
roja, vanhusten palvelutaloja sekä muita kohteita. Lions Quest -koulutuksella saaremme opettajat ovat saaneet käytän-
nön keinoja oppilaiden itsetunnon vahvistamiseksi niin, että lapset osaavat pysyä erossa päihteistä ja huumeista. Jonkin 
verran varoja suunnataan myös kehitysmaissa oleviin avustuskohteisiin kansainvälisen Lions –järjestön kautta. 

l Revonsalmen Leijonien tavoitteena on omalta osaltaan kehittää saartamme ja sen lähistöä entistä turvallisemmaksi, 
viihtyisämmäksi ja paremmaksi asuinalueeksi. Kerromme mielellämme lisää toiminnastamme tempauksen yhteydessä 
ja muissa tapaamisissa. Toimintaamme voi tutustua myös verkkosivuillamme osoitteessa www.verkkoviestin.fi/lionshki-
revonsalmi.

Tervetuloa viihtymään! 
Kari Summanen
presidentti
Lions Club, Helsinki - Revonsalmi

Tempaustapahtumat
l Nappulahiihto klo 12.00, sarjat tytöt/pojat 
    (SÄÄVARAUKSELLA / JUOKSU)
l Mönkijäajelua l Poniratsastusta 
l Puffetti l Rekiajelua l Ilmapalloja 
l Arpajaiset l Onnenpyörä l Hernekeittoa 
l Lettuja l Laajasalon Opisto 
l Makkaran itsepaistoa l Makkaragrilli
l Leivonnaismyyntiä l Popcornia 
l Degerö FBK -Laajasalon VPK 
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