
Lions Club Vantaa Hakunila

Koko perheen

• Poni-
   ratsastus

• Pulkkamäki
• VPK ja Poliisi paikalla
• Arpajaiset ja musiikkia
• Loimulohta, grillimakkaroita, 
   kahvia, laskiaispullia ja vohveleita

klo 11-13, pakkasraja -15°C

Omat
välineet mukaan!

Järjestäjä: Lions Club Vantaa Hakunila - tervetuloa!

talvi-
           Hakunilan 
Urheilupuistossa

laskiais-
sunnuntaina 
26.2.2017
klo 10-14!

tapahtuma
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Toimin Hakunilan Lions-klubin presidenttinä kaudella 2016–2017. Hakunilan 
Lionsit ovat keränneet varoja tänäkin vuonna aktiivisesti. Kaikki kerätyt varat 
lahjoitetaan lyhentämättömänä alueen nuorten hyväksi. Myönnämme stipendejä 
alueen koulujen oppilaille, avustamme vähävaraisten perheiden lasten harras-
tuksia sekä avustamme alueen urheiluseurojen kilpailumatkoja ja varustehan-
kintoja tukemalla. 

Mistä varat avustuksiin sitten tulevat? Yksi tärkeimmistä aktiviteeteistamme on 
klubin mahtavien oopperalaulajien jo perinteeksi muodostunut Hyvän tahdon jou-
lua -konsertti, joka järjestetään Hakunilan kirkossa aina marraskuun lopulla. Yhtä 
tärkeä aktiviteetti on perinteikäs talvitapahtumamme, joka on tuonut iloa useiden 
vuosien aikana alueen asukkaille. 

Lisäksi klubin jäsenet ovat olleet aktiivisia lukuisissa muissakin tapahtumissa 
sekä keräyksissä. Täytyy olla tyytyväinen ja osittain jopa ihmetellä klubilaistem-
me aktiivisuutta sekä pyyteetöntä halua auttaa ja palvella alueen asukkaita. 

Suomen Lions-klubien seitsemäs Punainen sulka -keräys käynnistettiin juhla-
vissa merkeissä Tampereella viime vuoden maaliskuussa. Varainkeräyskampanjan 
suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö. ”Nuoret ovat Suomen arvokkain 
voimavara. Heidän tiedoilla, taidoilla ja voimilla rakennetaan Suomesta vieläkin 
parempaa maata meille kaikille”, presidentti Niinistö kirjoittaa.

Aiemmissa kuudessa Punainen sulka -keräyksissä on kerätty varoja seuraavas-
ti: vuonna 1972 ensimmäisessä keräyksessä kerättiin nykyrahaksi muunnettuna 
6,6 miljoonaa euroa syöpätautitutkimuksiin, vuonna 1975 8,9 miljoonaa sydän-
tautien tutkimuksiin, vuonna 1984 9,2 miljoonaa sotaveteraanien hyväksi, vuonna 
1990 6,3 miljoonaa vammaisten hyväksi, vuonna 1999 vanhusten hyväksi 7,1 mil-
joonaa sekä vuonna 2006 lasten- ja nuorten hyväksi kerättiin 4,5 miljoonaa euroa. 

Tämänkertaisena tavoitteena on kerätä viisi miljoonaa euroa nuorten hyväksi. 
Nuorten tukemiseen  on yhdessä keräyskumppaneiden kanssa valittu neljä osa-
aluetta: syrjäytymisen ehkäiseminen, päihteettömyys, elämänhallinta sekä mie-
lenterveys – kaikki äärimmäisen tärkeitä osa-alueita nuorten tukemisessa. Ope-
tusministeriön laskelmien mukaan jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskun-
nalle 1,2 miljoonaa euroa. 

Kokonaiskustannukset pelkästään syrjäytyneistä nuorista yhteiskunnalle nouse-
vat kymmeniin miljardeihin. Kun lisäksi mukaan otetaan rikos- ja päihdekiertee-
seen ajautuneet nuoret, ovat kustannukset yhteiskunnalle vielä mittavammat. Näi-
hin ”talkoisiin” on helppo osallistua, ja sinäkin voit osallistua Punainen sulka -ke-
räykseen ostamalla kampanjan tuotteita tai lahjoittamalla rahaa keräystilille. Lions-
klubit jakavat keräyksen tuotosta 25 prosenttia paikallisen nuorisotyön hyväksi. 

Useat henkilöt ovat kertoneet minulle olleensa siinä käsityksessä, että Lions-toi-
minta on jonkinlainen salaseura, jossa herrat istuvat kokouksissaan, eikä ainakaan 
kaikkia kerättyjä varoja tilitettäisi luvattuun paikkaan. Epäilyihin on ollut helppo 
käsi sydämellä vastata, että jokainen kerätty euro käytetään sellaisenaan stipen-

deihin tai muihin avustuksiin. Itse tapahtumien järjestelyt vaativat lukuisia työtun-
teja, joista ei kenellekään klubilaiselle makseta, vaan kaikki toiminta perustuu va-
paaehtoiseen talkootoimintaan. 

Vuodesta toiseen Lions-klubilaiset jaksavat kerätä varoja erinäisiin avustus-
kohteisiin, niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti noin viiden mil-
joonan euron arvosta. Suomessa on 930 Lions-klubia, joissa on jäseninä lähes  
25 000 naista ja miestä. 

Hakunilan Lions -klubi myönsi viime vuonna avustuksia ja stipendejä alueen nuor-
ten hyväksi 5 755 euroa, joista 1 500 euroa kohdistui Punainen sulka -keräykseen.

Olen itse kokenut Lions- toiminnan äärimmäisen mielekkääksi ja hyväksi vasta-
painoksi työelämälle. Toimin Helsingin poliisilaitoksella ylikonstaapelina, ja välillä 
joudun työssäni näkemään myös elämän nurjempaa puolta. Lasten ja nuorten hy-
vinvointiin panostaminen maksaa itsensä moninkertaisena tulevaisuudessa takaisin. 

Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat ottaneet mainoksen tähän talvitapahtumaleh-
teen. Olette omalla panoksellanne tehneet mahdolliseksi alueen lasten, nuorten ja 
vähävaraisten avustamisen myös jatkossakin. Lisäksi haluan kiittää alueen yrityk-
siä mm. Ikeaa sekä Tokmannia, jotka ovat antanut meille mahdollisuuden järjes-
tää erilaisia keräyksiä heidän tiloissaan. Lisäksi yhteistyö Hakunilan seurakunnan 
kanssa on ollut erittäin hyvää ja sujuvaa, yhteinen halu auttaa alueen ihmisiä nä-
kyy myös yhteistyössä. Oman osansa on myös Leo-klubilaiset ansainneet kiitok-
sista, nuoret ovat olleet aktiivisesti mukana keräyksissä ja muissa tapahtumissa. 

Tule sinäkin tukemaan paikallista nuorisotyötä sekä viettämään mukavaa yh-
dessäoloa tulevaan talvitapahtumaamme. Kerron mielelläni lisää toiminnastam-
me, nähdään talvitapahtumassa! 

NuorteN hyväksi

Lions-toiminta täyttää tä-
nä vuonna sata vuotta ai-
van kuten Itsenäinen Suo-
memme. Alkunsa Lions-
toiminta sai vuonna 1917 
USA:sta ja rantautui Suo-
meen vuonna 1950. Päh-
kinänkuoressa toimintam-
me voi tiivistää kahteen 
sanaan ”Me palvelem-
me”. Lions-toiminnassa 
on kaksi pääasiallista ta-
paa auttaa, joko antamal-
la aikaansa tai osallistu-
malla rahankeräykseen. 
Rahat kerätään erilaisis-
sa tempauksissa, joitten 
tuotto menee lyhentämät-
tömänä avustustoimintaan. 
Lions-toimintaan kuuluu 
runsaasti palvelua, jossa 
ajan antaminen muodos-
taa pääosan. Esimerkkei-
nä mainittakoon vaikkapa 

kirjojen lukeminen näkö-
vammaisille tai vanhusten 
ulkoiluttaminen.

Vaikka pääosa toimin-
nastamme ja avustuksis-
tamme kohdistuu aivan 

lähialueellemme, on kan-
sainvälisellä järjestöllämme 
myös kansainvälisiä pro-

jekteja, joihin osallistum-
me. Näistä mainittakoon 
lionsien yhdessä GAVIn 
kanssa rahoittama roko-
tuskampanja, jonka avul-
la on tarkoitus merkittä-
västi vähentää tuhkarok-
koon ja vihurirokkoon liit-
tyvää kuolleisuutta ja jäl-
kitauteja koko maapallol-
la. Annamme myös kata-
strofiapua oman säätiöm-
me LCIF:n kautta.

Toimintaan pääsee mu-
kaan liittymällä klubiin, 
jossa on yleensä 20-40 jä-
sentä. Tällä alueella toimi-
va klubi on LC Vantaa/Ha-
kunila, joka kahden vuoden 
kuluttua pääsee kunnioi-
tettavaan 50 vuoden ikään. 
Varsin pitkään olette siis 
saaneet nauttia tuon klu-
bin palveluista alueellanne.

Lions Club Vantaa / Ha-
kunila on toteuttanut usko-
mattoman määrän aktivi-
teetteja joiden tavoitteena 
on ollut palvella mm. oman 
toiminta-alueen tarvitsijoi-
ta; vanhuksia, vähävaraisia, 
perheitä, nuoria ja lapsia.

Tasavallan presidentti 
Sauli Niinistä totesi uuden-
vuodenpuheessaan: ” Sinä 
voit hyvin kun kukaan ei 
voi pahoin. Siis auta, min-
kä voit.” Tällaiseen autta-
mistyöhön voit päästä mu-
kaan esimerkiksi liittymällä 
alueesi lions-klubiin.

Haluan toivottaa talvi-
tapahtuman järjestäjille ja 
osallistujille oikein rieha-
kasta talvitapahtumapäi-
vää ja laskiaista.

Piirikuvernööri Aarne kiviojan ja  
puoliso tuulan tervehdys

Ystävällisin terveisin, 
Hakunilan Lions-klubin presidentti 

Mika Kasonen
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kyläkaupan purjelautailija

Kauppias Timo Häkkinen

k-Market honkatori 
vantaan kolohongas-
sa on kauppias timo 
häkkisen työpaikka. 
hienon tunnustuk-
sen työstään saanut 
kauppias pitää työ-
vireen yllä vauhdik-
kaiden harrastusten 
avulla.

Vuodesta 2010 K-market 
Honkatoria pyörittänyt Ti-
mo Häkkinen on nähnyt 
kauppiaan elämää jo pie-
nestä pitäen. 

– Isäni oli kauppias ja 
olen käytännössä kasvanut 
kaupan tiloissa. Mopoiäs-
sä aloin käymään viikon-
loppu- ja iltatöissä ja ke-
sätöissä, 37-vuotias kaup-
pias kertoo.

Kymmenen kokoaikais-
ta ja kahdeksan muuta am-
mattilaista työllistävä myy-
mälä on kokenut laajennus-
remontin. Myös kauppojen 

aukioloja vapauttanut laki 
on ollut Häkkisen kaupan 
puolella.

– Jos laki ei olisi muut-
tunut, olisimme joutuneet 
laajennuksen jälkeen supis-
tamaan aukioloaikojamme. 
Onneksemme laki muuttui 
sopivaan aikaan ja saimme 
jatkaa sunnuntaipalvelua, 
Häkkinen kertoo.

kolohonka 
miellyttää 
Porvoossa asuva kauppias 
hehkuttaa alueen asukkaita 
ja kaupan asiakkaita. 

– Asiakkaamme ovat 
mahtavia, ystävällisiä ja 
mukavia. Tämä on myös 
aito kyläkauppa. Näemme 
usein asiakkaita kokoontu-
neina keskustelemaan kau-
pan käytävillä. 

Pelkästään asiakkaat ei-
vät ole olleet kaupassa ystä-
vällisiä. Häkkinen sai tam-
mikuussa hienon tunnus-
tuksen työlleen, kun hä-
net palkittiin pääkaupun-
kiseudun parhaana K-Mar-

ket kauppiaana.
– Se oli pysäyttävä het-

ki. Vaikka kyse on ”Paras 
kauppias”-tittelistä, on sel-
vää että tunnustus on koko 
meidän tiimille. Eli pääkau-
punkiseudun paras tiimi ja 
asiakkaat, Häkkinen sanoo.

Parasta työssä ovat hä-
nen mukaansa ihmiset – 
niin myymälässä kuin taka-
huoneessa. Häkkinen ker-
too, että nykyajan asiakas 
on valveutunut ja osaa vaa-
tia korkealaatuisia tuotteita.

– Asiakkaat ovat hyvin 
tietoisia siitä, mitä halua-
vat ja mitä terveellinen elä-
mä tarkoittaa. Meidän teh-
tävämme on on tukea asi-
akkaan tahtoa. Meille tu-
lee jatkuvasti kehitysideoita 
ja -toiveita, ja voin kertoa, 
että asiakkaamme ovat ra-
kentaneet kauppamme vali-
koiman, hän kuvailee.

vauhdikkaat 
harrastukset 
tasapainottavat
Nopeatempoisen elintarvi-

kealan vastapainoksi kah-
den tytön (5 ja 7 v.) isä 
Häkkinen rentoutuu har-
rastustensa parissa.

– Purjelautailu on into-
himoni, melkein elämänta-
pa. Jatkuvasti on katse pui-
den latvassa, että tuuleeko. 
Seuraan internetistä sää- 
ja tuulihavaintoja sekä en-
nusteita. Jos Porista etelään 
tai Viron rannikolla tuulee 
kovaa ja lämpötila on yli 
seitsemän, niin olen siel-
lä, purjelautailija-kauppi-
as  tuumaa.

Mikäli purjelautailu ei 
syystä tai toisesta onnistu, 
hyppää Häkkinen maasto-
pyörän satulaan tai kiipei-
lyseinälle.

Vaikka purjelautailuhar-
rastus vetää miestä ranni-
kon tyrskyihin, ei hän työs-
sään haikaile muille maille.

– Kolohonka on minun 
ensimmäinen kauppapaik-
kani. Viihdyn täällä niin 
hyvin, että tämä voi olla  
myös viimeinen kauppa-
paikkani, Häkkinen sanoo.

Teksti Pena Rekiranta   
Kuva Ulla Puolakka



❆4

Vantaan leot ovat potkais-
seet ensimmäisen toimin-
takautensa rempseästi liik-
keelle! Viime keväänä pe-
rustettu Leo Club Vantaa 
on ollut jo mukana monen-
moisessa tilanteessa vii-
meisimmän vuoden aika-
na, joista klubi on suoriu-
tunut mallikkaasti, kartut-
taen kokemusta ja taitoa 
matkan varrella.

Ensimmäisenä tuliko-
keena klubimme otti vas-

tuun Suomen leojen kan-
sallisen tapahtuman, kou-
lutuspäivien, järjestämises-
tä. Leojen koulutuspäivät 
ovat viikonlopun mittainen 
tapahtuma, johon osallis-
tuu leoja ympäri Suomea 
oppimaan klubien toimin-
nasta workshoppien kaut-
ta sekä toisiltaan Suomen 
leojen hallituksen johdolla. 
Näin klubit voivat kehittää 
omaa toimintaa sekä otta-
maan huomioon mahdol-

liset haasteet ja esteet, jot-
ka saattavat rajoittaa klubi-
en järjestämien tapahtumi-
en ja aktiviteettien käytän-
nön järjestelyjä. Koulutus-
päivien järjestely oli suuri 
haaste uudelle klubillem-
me, sillä emme olleet ai-
kaisemmin järjestäneet ta-
pahtumia, puhumattakaan 
kansallisista tapahtumis-
ta. Emme kuitenkaan jää-
neet yksin asian kanssa, ja 
saimme elintärkeitä vink-
kejä muiden klubien leoil-
ta, sekä Suomen leojen hal-
litukselta. Pienen häsellyk-
sen keskeltä onnistuimme 

järjestämisestä mallikkaas-
ti, ja haastava tilanne kään-
tyi opettavaksi kokemuk-
seksi, joka kantoi toimin-
taamme vahvasti eteenpäin. 
Suomen leojen koulutus-
päivät järjestettiin Hertto-
niemessä lokakuun lopulla.

Marraskuussa klubim-
me suoritti ensimmäisen 
aktiviteettinsa pyhäinpäi-
vänä. Pyhäinpäivänä leot 
kautta maan järjestävät hy-
vänmielenpäivän aktivitee-
tin, jossa tarjoillaan läm-
mintä juotavaa sekä pien-
tä purtavaa hautausmaalle 
saapuville ihmisille. Akti-
viteetin järjestäminen oli 
jälleen opettava nuorelle 
klubillemme, kasvattaen 
kokemusta sekä itsevar-
muutta toiminnassamme. 

Aktiviteetin lisäksi olemme 
osallistuneet usein Hakuni-
lan leijonien tapahtumiin, 
mm. Punainen sulka kerä-
ykseen Vantaan Ikealla, ja 
Hakunilan kirkolla pidet-
tyihin konsertteihin. Syk-
syn tapahtumat ovat anta-
neet paljon haasteita klubil-
lemme, joista olemme op-
pineet paljon. Lainaten hy-
vää ystävääni, syksyn toi-
minnan voisi kiteyttää lau-
seeseen: ”ei se mitään, har-
joitellaan”. Suomen leojen 
yhteisö ja ”ketään ei jäte-
tä” -mentaliteetti on kanta-
nut meitä pitkälle. Olemme 
saaneet tärkeitä neuvoja sil-
loin, kun olemme niitä tar-
vinneet, ja siten klubimme 
toimintaa on autettu hyvin 
paljon. Lioneiden täyttäes-

sä 100 vuotta, ja leo klubi-
en 60 vuotta tänä vuonna, 
olemme entistä valmiim-
pia ottamaan juhlavuoden 
tapahtumat ja haasteet vas-
taan!

haasteita ja onnistumisia –  
Leo Club vantaan ensiaskeleet

Nuorisovaihtoleiriläisiä vierailemassa Iiris-keskuksessa

Leo Club Vantaan järjestämät koulutuspäivät keräsivät paikalle leoja eri puolilta  
Suomea.

Vantaan leoja hyvänmielenpäivänä Honkanummen hau-
tausmaalla tarjoamassa lämmintä juotavaa ja pipareita.

Joel Stockmakare
Leo Club Vantaan  
presidentti
joel.stockmakare@
leo-clubs.fi

Leot ovat Lions klubien nuorisojär-
jestö, jotka koostuvat 12-30 nuorista, 
Suomessa pääosin nuorimmat leot ovat 
jo noin 16-17 vuotiaita. Leot toimivat 
samoin periaattein kuin Lions clubit 
voittoa tavoittelemattomana ja poliitti-
sesti sekä uskonnollisesti sitoutumat-
tomana järjestönä, tehden hyvänteke-
väisyystyötä aktiviteettien ja tapahtu-
mien kautta. 

Leo klubien rakenne on samanlainen 
kuin lioneilla, sisältäen normaalin jär-
jestön virkailijoiden tehtävät. Leoissa 
pääsee kehittämään itseään moninais-
ten tapahtumien järjestelyssä ja työ-
elämässä hyödyllisien kokouskäytän-
töjen ja vastuutehtävien tuntemuksessa. 

Leojen seurassa oppii myös muilta 
leoilta paljon uutta, johtuen jäsenten eri-
laisista uravalinnoista, kokemuksista ja 
intresseistä, jotka voivat tulla käteviksi 
monenlaisissa tilanteissa. Leoksi pää-
see siis jokainen toiminnasta kiinnos-
tunut, taustasta riippumatta!

Leot ovat myös kansainvälinen jär-
jestö. Eri klubit järjestävät silloin tällöin 
kansainvälisiä tapahtumia, mm. viime 
vuonna Helsingissä järjestetty Helsin-
ki Leo Leadership Workshop -tapahtu-
ma. Näistä tapahtumista suurin on ker-
ran vuodessa järjestettävä Leo Europa 
Forum. jonne saapuu leoja Euroopan 
eri maista, oppimaan toisiltaan ja ver-
kostoitumaan kansainvälisesti, saaden 
myös uusia ystäviä. 

Leoja kutsutaan myös ohjaajiksi 
Lions clubien järjestämille nuoriso-
vaihtoleireille, joissa kohtaa ihmisiä 
eri maista ja kulttuureista. Leiri sisäl-
tää myös matkailua Suomessa ja unoh-
tumattoman kokemuksen, jota ei saa 
muualta. 

Leo Club Vantaa ottaa mielellään 
vastaan toiminnasta kiinnostuneita nuo-
ria! Jos hyväntekeväisyystyö ja uudet 
tilanteet kuulostavat sinun jutuilta, ota 
yhteyttä klubiin ja pääset mukaan toi-
mintaan!

Mitä leot ovat?
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Toiminta-ajatus
Teemme vapaaehtoistyötä pääsääntöisesti paikallisella tasolla lasten ja nuorten terveen elämän ja kehi-
tyksen turvaamiseksi sekä ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja muiden apua tarvitsevien tukemi-
seksi. Toiminta tarjoaa jäsenillemme mahdollisuuden toimia sosiaalisessa yhteisössä, kehittyä ihmisenä 
ja kehittää johtamistaitoja sekä solmia kontakteja.

Historiaa
Lions Clubs International -järjestön perusti amerikkalainen liikemies Melvin Jones 7.6.1917. Suomeen 
Lions-aatteen toi kanadansuomalainen Arne Ritari, Suomen Lions-toiminnan kummi.
Lions -toiminta juurtui Suomeen lopullisesti 1950- luvulla.
Vuonna 2011 Lions-järjestössä oli maailmanlaajuisesti n. 1,34 miljoonaa jäsentä, jotka toimivat yli  
46 000 Lions-klubissa 206 maassa. Suomessa toimivia Lions-klubeja oli 953 ja jäseniä niissä
n. 26 000.
Lions Club Vantaa Hakunila perustettiin vuonna 1969. Klubi toimii Hakunilan suuralueella, ja jäseniä 
on tällä hetkellä noin 20.

Järjestömme tunnuslause Me palvelemme – Vi tjänar – We serve
Lionsit tekevät vapaaehtoistyötä osallistuen moniin paikallisyhteisöilleen tärkeisiin hankkeisiin, jolla 
annetaan apua kohteisiin tai ihmisille, jotka eivät sitä muuten saa. Järjestö hankkii rahaa hyväntekeväi-
syyteen erilaisilla tempauksilla. 
Tempauksista yleisöltä saadut rahat tilitetään lyhentämättömänä hyväntekeväisyyteen, kun taas klubin 
omaan toimintaan ja hallintoon menevät varat se kerää jäseniltään. LC Vantaa Hakunilan aktiviteetteja 
ovat mm. paikallisten lasten ja nuorten auttaminen, stipendien jako kouluihin, nuorisotyön tukeminen 
ja huumeiden vastainen toiminta ja valistus.
Lisää esimerkkejä aktiviteeteista ja toiminnasta löytyy klubimme omilta kotisivuilta 
(www.verkkoviestin.fi/lionsvantaahakunila/).
Jäsenyys maailman suurimmassa palvelujärjestössä laajentaa vastuutamme myös maailmanlaajuisesti. 
Järjestön suuri palvelutehtävä on sokeiden ja näkövammaisten auttaminen (kaihileikkauksia, rokotus-
ohjelmia jokisokeutta vastaan, silmäklinikkatoimintaa ja suuria näöntarkastusoperaatioita). 
Myös suomalaiset Lionsit ovat tukemassa näitä kansainvälisiä ohjelmia. Vuosina 2005 - 2008 Lion-
sit toteuttivat maailmanlaajuisesti näönsuojelukampanjaa Campaign SightFirst II, jonka tavoitteena on 
poistaa estettävissä oleva sokeus maailmasta.
Jos olet kiinnostunut jäsenyydestä ja Lions-toiminnasta, ota yhteyttä meihin joko talvitapahtumassa tai 
sähköpostilla

Lions Club Vantaa/ Hakunila
Mika Kasonen        Jack Mattsson
mika.kasonen@gmail.com  jack.mattsson@saunalahti.fi

Oletko kiinnostunut
Leijonahengestä Hakunilan alueella?

Lions-toiminta

TALVITAPAHTUMA
-lehti

Julkaisija: LC Vantaa Hakunila
Toimituskunta: Presidentti + Hallitus
Painos: 10.000 kpl

Jakelualueet: Hakunila, Itä-Hakkila, Kuninkaanmäki, Kuusikko, Vaarala
Sivunvalmistus ja painopaikka: Lehtisepät Oy, Tuusula
Kannen kuva: Juha Kihlström

•	 lämpökäsittelyuunit	ja	-linjat
•	suojakaasu-	ja	poltintekniikka
•	alumiinin	sulatus	ja	lämpökäsittely
•	kuumasinkityspadat
•	lämpökäsittelyuunien	modernisoinnit
•	huolto-,	kalibrointi-	ja	varaosapalvelut

Sarlin	Oy	Ab	Teollisuusuunit
puh.	010	550	4000
fax:	010	550	4201
Kaivokselantie	3-5,	01610	VANTAA
e-mail:	info@sarlin.com
www.sarlin.com

A leader in heat treatment

Veka-Line Oy
www.vekaline.fi

AVH-SÄHKÖ OY
045 232 0150

Sähköasennukset luotettavasti ja 
ammattitaidolla

PUUTBOIS 
Mikkonen ja Kurkinen 

0400 457 856
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ruiskubetonointia 

www.suomenrakennevahvistus.fi

YHteYDenotot
Tero Saarinen

puh. 040 840 3111

Hakunilan apteekki palvelee 
Hakunilan ostoskeskuksessa 
 
Arkisin 8.30 – 20 
Lauantaisin 8.30 – 16 
 
Länsimäen sivuapteekki palvelee 
osoitteessa Kilpakuja 1 
 
Arkisin 9 - 17 

 
 

 
HAKUNILAN HUOLTO OY 
Kannuskuja 2, 01200 Vantaa 
Puh 020 7792 300 

                   www.hakunilanhuolto.fi 
 

Arto Rautiainen

kodin kaikki remontit
p. 045 213 0441
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Viime keväänä minulla oli mahdolli-
suus päästä seuraamaan paikan pääl-
lä, minkälaista avustustyötä tehdään 
yhdellä maailman suurimmalla Zaa-
tarin pakolaisleirillä, joka sijaitsee 
Jordaniassa, aivan Syyrian rajalla. 
Toisella puolella rajaa käydään toi-
votonta sotaa, toisella puolella yri- 
tetään auttaa rajan yli tulleita niin 
hyvin kuin pystytään. Tuolla leiril-
lä asuu n. 80 000 ihmistä, joita lu-
kuisat eri avustusjärjestöt pyrki-
vät auttamaan YK:n pakolaisjärjes-
tö UNHCR:n alaisuudessa. Lisäksi 
avustustyötä tehdään leirin ulkopuo-
lella niiden ihmisten tavoittamisek-
si, jotka elävät kaduilla, slummeis- 
sa, kaikkien turvaverkkojen ulko-
puolella. 

Oli vaikuttavaa nähdä, miten pal-
jon saadaan yhdessä aikaan. Autta-
jia ja tukijoita oli eri puolilta maail-
maa. Samaan aikaan ehkä puhuttele-
vinta olivat ne pienet asiat, jotka mer-
kitsivät ihmisille paljon ja jotka toivat 
iloa ja toivoa surun ja toivottomuuden-
kin keskelle. Sain nähdä, miten lapset 
ja nuoret unohtivat pelien ja leikkien 
kautta hetkeksi sodan ja menetysten 
kauheudet. Näitä hetkiä oli, kun pelat-

tiin yhdessä jalkapalloa suomalaisten 
lahjoittamalla ja rakentamalla kentäl-
lä; kun opittiin uusia temppuja vapaa-
ehtoisten sirkustaiteilijoiden avustuk-
sella; kun opiskeltiin uusia taitoja va-
lokuvaus- kieli-, musiikki- tai ruuan-
laittokurssilla. 

Laaja-alainen auttamistyö ei olisi 
mahdollista ilman ihmisten tukea, lah-
joituksia, vapaaehtoistyötä ja yhdes-
sä tekemistä. Tämän olen saanut näh-
dä myös täällä lähellä. Minulla on ol-
lut kunnia palvella Hakunilan seura-
kunnan kirkkoherrana kuusi ja puo-
li vuotta. Olen ollut erityisen iloinen 
ja vaikuttunut siitä laajasta auttamis-
työstä, mitä täällä tehdään. Täällä ei 
tehdä asioita vain yksin, vaan ymmär-
rämme, että yhdessä saamme enem-
män aikaan. 

Näinköhän chicagolainen vakuu-
tusmies Melvin Jones osasi kuvitel-
la, minkälaisia maailmanlaajuisia hy-
väntekemisen vaikutuksia oli sillä, kun 
100 vuotta sitten perusti kansainväli-
sen Lionsjärjestön ja tunnuslauseek-
si muotoutui ”Me palvelemme”. Tah-
don kiittää Lions Club Vantaa Haku-
nilaa siitä työstä, mitä te olette teh-
neet eri-ikäisten ihmisten parhaaksi ja  

yhteistyöstä, jossa myös seurakun- 
ta on saanut olla mukana. Tuohon van-
haan ja edelleenkin voimassa olevaan 
järjestön iskulauseeseen voimme lisä-
tä vielä itsenäisen Suomen juhlavuo-
den teeman – yhdessä.

Yhdessä palvelemisesta iloiten ja 
Jumalan siunausta toivottaen.

 

Me palvelemme – yhdessä

 

 
Meiltä keittiöt ja komeroryhmät 

edullisesti ja nopealla toimituksella 

 

              
                      Kääpätie 6 G  00760 Helsinki  ( Heikinlaakso ) 
                                0400 443821    040 8155028 
                                            www.kehakaluste.fi 
 

Hans Tuominen
Hakunilan seurakunnan kirkkoherra



Monipuolista 
mainontaa kartanon 

kupeessa

Kartanontie 6, 01200 Vantaa
p. 0400 700 480, www.mainospuoti.fi

Kevät on tulossa kovaa vauhtia!
Meiltä saat erilaisia pihan graniittikiviä noutomyyntinä varastoltamme 
Itä - Hakkilasta.

•	 nupukiviä
•	 noppakiviä 
•	 reunakiviä 
•	 kivisiä koristepatsaita 

Toteutamme ammattitaidolla myös erilaiset pihakiveystyöt. 
Ota yhteyttä, niin sovitaan tapaaminen työmaalla. 
Meiltä saat myös kotitalousvähennyksen.

   

 

Suomen Maisemarakentaja Oy
Kivipyykintie 9, 01260 VANTAA
Puhelin 050-56 17 166
smr@smr.fi 
www.smr.fi


