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1. YLEISTÄ
Klubin 57. toimintakausi käynnistyi heinäkuussa. Presidentti Hannu Lammisen johdolla
uusi hallitus oli suunnitellut tulevan kauden toimintaa. Tavoitteena kaudelle oli perinteisten aktiviteettien lisäksi miettiä myös uusia aktiviteettejä, ja ennen kaikkea saada
jäsenet viihtymään klubin toiminnassa, koska se on kaiken toimintamme perusta. Tavoitteena oli myös saada uusia jäseniä klubiin ja pitää olemassa olevat aktiivisesti sen
toiminnassa mukana. Viihtyvyyttä ja yhteishenkeä pyrittiin lisäämään kauden aikana.
Tätä tavoitetta tuki mm. kesämatka Viron Pärnuun sekä yhteinen pikkujoulu. Näkyvyyttä ja avoimuutta kaudella pyrittiin edistämään internet sivujen jatkuvalla päivittämisellä
ja kehittämisellä. Myös lehtiartikkeleilla Ruovesi-lehdessä oli merkittävä rooli näkyvyyden ja avoimuuden lisäämisessä. Varainhankinta onnistui kaudella hyvin. Paras tuotto
tuli Lieran oluen myynnistä Noitakäräjien aikana. Muissakin aktiviteeteissä päästiin jonkin verran plussan puolelle. Ladyt antoivat kauden aikana oman tärkeän tukensa klubin
toimintaan. Eniten kaikkia työllistänyt aktiviteetti oli varmasti kesän Musiikkia!Ruovesi
kirkkokonsertin kahvituksen järjestäminen. Ladyt ansaitsevat erityiset kiitokset avusta
tämän aktiviteetin järjestelyissä. Lisäksi kaikille leijonille kiitokset mukavasta ja aktiivisesta kaudesta. Tähän toimintakertomukseen on kerätty kuukausittain keskeisiä asioita
klubin toiminnasta. Tarkemmin toiminnan sisältö selviää kuukausikokouksien pöytäkirjoista.
LC Ruovesi hallitus 2015-2016

2. HALLITUS
Presidentti
1.varapresidentti
2. varapresidentti
Past presidentti
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Klubimestari
Tailtwister
Tiedotusvastaava

Hannu Lamminen
Jarmo Koskiranta
Mika Salmela
Markku Kinnunen
Heikki Nieminen
Pasi Koivisto
Petri Ollikainen
Antti Sarvana
Pauli Pollari

3. TOIMINTA
HEINÄKUU 2015
3.7.2015, ladyt osallistuivat veljien avustuksella Musiikkia!Ruovesi konsertin kahvitukseen, tuotto oli noin 400 €.
8.7.2015, perinteeksi muodostunut kirkkokonsertti Sofia Magdalenan kirkossa. Konsertin teemana oli ”Merikanto” ja esiintyjinä olivat basso Esa Aapro ja häntä uruilla säestänyt Merja Aapro. Konsertin pääorganisaattorina toimi lion Jukka Majala. Konsertin tuotto oli vain noin 200 €.

Lions Club Ruovesi r.y. 34600 RUOVESI
Toimintakertomus 2015–2016
2

11.7.2015, Ruoveden Noitakäräjien oluenmyynti Lieran terassilla. Asiakkaita riitti sulkemisaikaan asti ja tilaisuudesta saatiin kohtuullisen hyvä tuotto noin 3500 €.
Heinäkuun loppupuolella järjestettiin Ruovedellä Pesäpalloliiton naperoleiri, johon osallistui satoja nuoria ympäri maata. Leijonat osallistuivat lähinnä liikenteen ohjaukseen ja
leiriläisten muonitukseen.

ELOKUU 2015
Hallituksessa valmisteltiin tulevan kauden toimintasuunnitelmaa ja taloutta. Pääosa
klubin aktiviteeteistä suoritettiin vanhojen käytäntöjen mukaisesti.
Joukko rohkeita veljiä osallistui ravintola Lieran siivoustalkoisiin. Tehtävään kuului lähinnä vanhojen (ruoka-) tavaroiden kuljettaminen pois keittiöstä ja varastoista. Lopuksi
pääsimme tutustumaan Lieran uusittuihin saunatiloihin. Talkootyöllä kuitattiin oluenmyyntitilojen
vuokra.
Ruovesi-lehden luku näkövammaisille aloitettiin
jälleen kirjastossa. Lukemiseen ovat osallistuneet
säännöllisesti Timo Ikkala, Heikki Nieminen, Harri
Tastula sekä ladyt Kirsi Lehto ja Maija Tastula.
20.8–23.8.2015 kesäretki Viron Pärnuun. Matkalla
oli noin 30 veljeä ja ladyä.

SYYSKUU 2015
Hallituksen kokouspaikaksi päätettiin lion Pasi Koiviston omistama ja hänen suostumuksellaan kiinteistö osoitteessa Honkalantie 4 (sittemmin ladyjen ”Pasilaksi” nimeämä
rakennus). Kuukausikokouksien pitopaikaksi valittiin Haapasaaren Jätkäinkämppä hyvien kokemuksien ja edullisuuden perusteella.
1.9.2015, kauden ensimmäinen hallituksen kokous Pasilassa. Kokouksessa keskusteltiin kesän tapahtumista ja suunniteltiin tulevaa kautta.
9.9.2015, kuvatoimikunta valitsi kalenteriin tulevat kuvat.
12.9.2015, Hannu Lamminen ja Heikki Nieminen osallistuivat piirifoorumiin Valkeakoskella.
15.9.2015, syyskuun kuukausikokous Liikuntakeskus Välkkeessä, Väärinmajassa. Mukana olivat myös ladyt. Ennen kokousta yrittäjä Aki Kallonen esitteli paikan tiloja, varustusta ja toimintaa. Kokouksessa otettiin vastaan uusi leijonaveli Matti Korppoo. Kokouksessa päätettiin mm. konsertin järjestämisestä syksyllä, muistutettiin liikuntatorstaista
ja keskusteltiin Haapasaaren lisäksi uudesta kokouspaikasta.
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LOKAKUU 2015
3.10.2015, Heikki Nieminen osallistui JoVa-valmennukseen Valkeakoskella.
6.10.2015, hallituksen kokous Pasilassa. Timo Ikkala, joka on nimetty klubin PuSuasiamieheksi, on osallistunut piirin PuSu-toimikunnan kokoukseen. Heikki Nieminen on
osallistunut MyLCI-koulutustilaisuuteen. Kokouksessa täydennettiin syksyn aktiviteettien mm. PuSu-, pikkujoulu-, kalenteri- ja konserttitoimikuntia. Käytiin läpi tulleita avustusanomuksia sekä valmisteltiin vuosikokousta.
20.10.2015 lokakuun kuukausikokous Jätkäinkämpällä. Seminola-yhtyeen konsertin
valmistelut etenevät toimikunnan johdolla. Klubikokoukset pidetään edelleen pääsääntöisesti Jätkäinkämpällä. Klubin kotisivut ovat ajan tasalla. Klubi hyväksyi avustusanomuksen pyörätuolin hankkimiseksi Honkala-kotiin. Ladyt ovat ottaneet uuden
kummilapsen. Timo Ikkala kertoi Punainen Sulka -projektista, mm. klubimme keräystavoite on n. 6600 €. Kalenteri on lähes valmis painoa varten. Pikkujoulua vietetään Väärinmajan Tapiolassa. Uusi biljardipöytä luovutettiin nuorisotaloon, käytettyjä silmälaseja
on toimitettu valtakunnalliseen keräykseen. Liikuntatorstaita vietetään 1.11.2015 alkaen. Palkittiin veljiä Sami Lehminiemi (vuoden leijona) sekä Hannu Niemi ja Markku Kinnunen. Kuukausikokouksen yhteydessä pidettiin myös klubin vuosikokous, jossa hyväksyttiin tilit ja toimintakertomus ja päätettiin mm. jäsenmaksuksi 170 € ja eräpäiväksi
15.12.2015. Toiminnantarkastajaksi valittiin Kari Tervala.

MARRASKUU 2015
3.11.2015, hallituksen kokous Pasilassa. Keskusteltiin aktiviteeteista ja niiden hoidosta,
marras-joulukuu on klubille vilkasta aikaa. Omaishoitajien jouluateria, piparinleivontatalkoot, kalenterin myynti, konserttijärjestelyt, joulukuusten hankinta, Sohlo-Santeri, sekä ”omat” aktiviteettimme kotisivut, liikuntatorstai ja pikkujoulu.
4.11.2015, Jarmo Koskiranta, Pauli Pollari ja Heikki Nieminen luovuttivat klubin lahjoittaman pyörätuolin Honkala-kodille.
14.11.2015, Ruovedellä partiotapahtuma, jossa veljiä oli liikennettä ohjaamassa.
17.11.2015, kuukausikokous Jätkäinkämpällä. Kokouksessa käsiteltiin loppuvuoden
aktiviteetteja ja mm. pikkujoulua. Piirikuvernööri Erkki Voutilainen kertoi piirin kuulumisia ja esitteli tulevia piirin tapahtumia.
Piirikuvernööri palkitsi klubimme jäseniä:
- Hannu Lamminen uuden jäsenen hankinnasta järjestön juhlavuonna
- Juhani Lahtinen 50 vuoden jäsenyydestä
- Heikki Nieminen 30 vuoden jäsenyydestä
- Kari Manninen 20 vuoden jäsenyydestä
- Jarmo Koskiranta 10 vuoden jäsenyydestä
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Lohkon puheenjohtaja Marko Kellomäki kertoi tulevasta PNAT-kokouksesta, joka pidetään poikkeuksellisesti verkkokokouksena.
21.11.2015,
Urheilutalolla
Seminola-yhtyeen konsertti. Sääolojen
johdosta salissa olisi ollut vielä runsaasti tilaa, mutta katkeilevat sähköt loivat aitoa sota-ajan tunnelmaa. Konsertin tuotto oli vain n.
285 €.
28.11.2015, pikkujoulu kylätalo Tapiolassa, Väärinmajassa perinteisen ohjelman mukaisesti, hyvää
ruokaa, musiikkia, tanssia ym.
JOULUKUU 2015
1.12.2015, hallituksen kokous Pasilassa. Mikko Virkajärvi ja Timo Ikkala on palkittu
Tampereella näkövammaisten hyväksi tehdystä työstä, he ovat Ruovesi-lehden alkuperäisiä lukijoita (15 vuotta). Piirikuvernöörin tiedotteessa kerrottiin mm. tulevista piirin tapahtumista ja toivottiin artikkeleita Piirileijona -lehteen. Ensi kesän kirkkokonsertti pidetään Punaisen Sulan hyväksi.
6.12.2015, lippuvartio sankarihaudoille.
10.12.2015, joulukuusien pussitustalkoot Jyrki Jokisen varastolla. Kuusien tuotto oli
440 €.
11.12.2015, Honkalassa omaishoitajien joululounas, osallistujamäärä 35 henkilöä, Harri Tastula laulatti osallistujia.
Visuvedellä pidettiin piparkakkutalkoot.

TAMMIKUU 2016
5.1.2016, hallituksen kokous Pasilassa. Keskusteltiin tulevista aktiviteeteista mm. joulukuusitalkoiden tulevaisuudesta. Kalenterit on jaettu ja laskutettu, tuotto oli n. 2800 €.
Klubin lippuun kuuluva lippuliina ja kuljetuspussi ovat uusittavassa kunnossa.
19.1.2016, tammikuun kuukausikokous Jätkäinkämpällä. Kuukausikokouksen aluksi iso
osa lioneita kävi Markku Simulan pitämässä hartaushetkessä Sofia Magdalenan kirkossa. Tilaisuuden yhteydessä veimme kynttilät Leijona-muistokivelle poisnukkuneiden
lion-veljien muistoksi. Kirkosta siirryimme Jätkäinkämpälle pitämään kuukausikokousta.
Kokoukseen osallistui omien veljien lisäksi viisi lionia Virrat/Tarjanne -klubista. Kokouksessa käsiteltiin mm. pikkujoulut ja todettiin niiden olleen onnistuneet juhlat.
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Itsenäisyyspäivän lippuvartio meni hyvin. Omaishoitajien joululounas oli onnistunut tapahtuma. Joulukuusiprojektin osalta on parantamisen varaa ottaen huomioon tuoton ja
käytetyn ajan. Melvin Jones juhla oli Tampereella, tällä kertaa Ruovedeltä ei ollut osallistujia.

HELMIKUU 2016
2.2.2016, hallituksen kokous Pasilassa. Kokouksessa käsiteltiin mm. laskiaisriehan ja
metsäkirkon järjestämistä.
7.2.2016, laskiaistapahtuma Laivarannassa. Tilaisuus onnistui kohtuullisen hyvin säästä huolimatta. Tuotto oli 300 €, joka meni ladytilille.
16.2.2016, helmikuun kuukausikokous Jätkäinkämpällä. Keskusteltiin tulevista aktiviteeteista kuten metsäkirkon järjestelyistä, PuSu -tilaisuudesta Tampereella, kesäkonsertista ja Sohlo-Santerista. Lisäksi keskusteltiin omasta toiminnasta kuten liikunnasta,
kotisivuista ja kesäretkestä. Avustuksista pyritään päättämään kaksi kertaa vuodessa.
Markku Piirinen on siirtynyt Virtain klubiin.
MAALISKUU 2016
1.3.2016, hallituksen kokous Pasilassa.
Kirkkokonsertin järjestelyt etenevät. Sohlo-Santeri -arvonta pidetään kuukausikokouksessa. Curling-joukkueita kootaan.
12.3.2016, metsäkirkon pystytystalkoot
jäähallin maastossa.
13.3.2016, Metsäkirkko -tapahtuma.
Yleisöä oli yli 100 henkeä, tuotto (vapaaehtoinen) 133 €.
15.3.2016, maaliskuun kuukausikokous Jätkäinkämpällä. Ennen kuukausikokousta kävimme vierailulla Oriveden ohutlevytekniikan tiloissa Jäminkipohjassa, jossa esiteltiin
yrityksen tiloja ja toimintaa. Kuukausikokouksessa käsiteltiin mm. konserttia, SohloSanteria, Curling-turnausta, konsertin kahvitusta, kesäretkeä ja pikkujoulua. Kalenterikilpailun palkinnon (50 €:n lahjakortin) saivat Harri Katajamäki, Jarmo Koskiranta, Ensio Lehtinen ja Kari Manninen. Juhani Lahtinen palkittiin 50-vuoden osallistumisesta
järjestömme toimintaan. Markku Piirinen on eronnut klubista ja siirtynyt Virroille.
19.3.2016, PuSu-avajaistilaisuus Tampere-talossa. Tilaisuuteen osallistuivat Timo Ikkala ja Heikki Nieminen ladyineen.
31.3.2016, Heikki Nieminen osallistui PNAT-videokokoukseen.
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HUHTIKUU 2016
5.4.2016, pitkäaikainen veljemme Mikko Virkajärvi menehtyi tapaturmaisesti.
7.4.2016, hallituksen kokous Pasilassa Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisia asioita,
kuten PuSu -konsertti, kirkkokonsertin kahvitus, Sohlo-Santeri, Curling-turnaus ja kesäretki. Suomen Lions-liiton 100-vuotisjuhlan klubikoordinaattoriksi valittiin Heikki Nieminen.
19.4.2016, huhtikuun kuukausikokous Jätkäinkämpällä. Kokouksen aluksi vietettiin hiljainen hetki veljemme Mikko Virkajärven muistoksi. Kokouksessa käsiteltiin seuraavia
asioita: Sohlo-Santeri putosi jäihin 11.4.2016 illansuussa. Oikeita arvauksia tuli 19 kappaletta. Oikein arvanneitten kesken järjestettiin arvontatilaisuus. Pääpalkinnon (40” TV)
voitti Aatos Laaka, matkapuhelimet Sonja Lehtinen, Pasi Rautiainen ja Jenni Niininen.
Kaikkien osallistujien kesken arvotun matkapuhelimen voitti Anneli Kangaspeska.
Valittiin uusi hallitus kaudelle 2016-2017, johon kuuluvat:
presidentti
1.varapresidentti
2.varapresidentti
past presidentti
sihteeri
rahastonhoitaja
klubimestari
tailtwister
tiedotusvastaava

Jarmo Koskiranta
Mika Salmela
Olli-Pekka Tuomi
Hannu Lamminen
Eero Lehtola
Pasi Koivisto
Jyrki Jokinen
Matti Korppoo
Pauli Pollari

16.4.2016, piirin vuosikokous Kangasalla. Jarmo Koskiranta ja Heikki Nieminen
osallistuivat kokoukseen.
Klubin joukkue osallistui jäähallilla curling-turnaukseen, sijoitus oli toinen (mukana kaksi joukkuetta).
23.4.2016, Mikko Virkajärven siunaustilaisuus Ruoveden kirkossa, Hannu
Lamminen, Timo Ikkala ja Jarmo Koskiranta edustivat klubia.

TOUKOKUU 2016
3.5.2016, hallituksen kokous Pasilassa Käsiteltiin ajankohtaiset asiat; PuSu kirkkokonsertti, Musiikkia!Ruovesi kirkkokonsertin kahvituksen järjestäminen, tulevan
kesän kesäretki Narvaan
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17.5.2016, toukokuun kuukausikokous
Jätkäinkämpällä. Kauden viimeisessä
kuukausikokouksessa käsiteltiin Musiikkia!Ruovesi kirkkokonsertin järjestelyjä ja PuSu -konsertin järjestelyjä.
28.5.2016, Suomen Lions-liiton vuosikokous Turussa. Kokoukseen osallistuivat Jarmo Koskiranta ja Heikki Nieminen ladyineen.
KESÄKUU 2016
Kesäkuussa osallistuimme defibrillaattorin hankintaan Ruovedelle. Laite luovutettiin
heinäkuussa ja se sijoitettiin Ruoveden S-Marketiin.
4. 2015 ‐2016, Avustukset
Sri Lankan silmäsairaala
Nuorisoleirimaksu
Pyörätuoli Honkalaan
LCIF-maksu
Biljardipöytä Ruoveden nuorille
Piparitaikina
Jouluateria omaishoitajille
Sairaanhoitajaopiskelija Emilia Setälä
Sri Lankan Ystävät
Ruoska
Ruoveden naisvoimistelijat
Ruoveden Pirkat / Pesäpallo
Defibrillaattori
Ruoveden Yhteiskoulu, stipendit
Yhteensä

195,00 €
76,00 €
433,26 €
190,00 €
1400,00 €
111,36 €
875,00 €
250,00 €
100,00 €
1023,00 €
750,00 €
834,00 €
400,00 €
150,00 €
6787,62 €

