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Tämän Piirileijona-digilehden on
koostanut piirisihteeri Erkki Voutilainen.

Leijonatoimintaa 2020
Lions Quest
Elämisentaitoja – Lions Quest -ohjelma on kasvattajille suunnattu selkeästi jaksotettu, tieteellisesti tutkittu ja arvostettu koulutusohjelma. Koulutus antaa opettajille ja kasvattajille käytännön työkaluja oppilasryhmien ryhmäyttämiseen ja elämäntaitojen harjoitteluun. Ilmapiirin parantamiseen tai itseluottamuksen
kasvattamiseen ei vaadita ihmeitä, vaan sen sijaan säännöllisesti toistuvia pieniä tekoja.
Lions Quest -peruskoulutus opettajille järjestetään Tampereella 10.-11.2.2020. Tiedän, että joillekin klubeille on jo tullut pyyntöjä opettajien koulutuksen maksamisesta ja myönteisiä päätöksiäkin on tehty.
Lisätietoja asiasta voi kysellä piirimme Lion Quest -vastaavalta Marja-Leena Niskaselta
puh. 0400 549927 tai marja-leenan@hotmail.fi.
Lions-viikko
Tällä kaudella Lions-viikkoa vietetään 6.-12.1.2020. Niinpä seppeleenlasku Kalevankankaan hautausmaalla on sunnuntaina 5.1.2020 klo 11. Tarkemmat ohjeet on lähetetty suoraan klubeille.
E-piirin Leijonajuhla
Aikaisemmin piirissämme on vietetty sekä Arne Ritari että Melvin Jones -juhlia. Nyt nämä hienot tilaisuudet on päätetty yhdistää Leijonajuhlaksi. Juhlatilaisuudessa luovutetaan klubien jäsenilleen lahjoittamia Melvin Jones Fellowship tai Arne Ritari -tunnustuksia.
Juhlaa vietämme hotelli Rosendahlissa Tampereella 15.2.2020. Tästä vielä tarkempaa tietoa lähempänä
ajankohtaa.
Ehdokkaat ja klubialoitteet 15.1.2020 mennessä
Ehdokkaat E-piirin piirikuvernöörin sekä 1. ja 2. varapiirikuvernöörin tehtäviin: Klubien antamat kannatustodistukset ja ehdokkaiden suostumukset tulee jättää piirikuvernöörille 15.1.2020 mennessä.
Klubialoitteet piirin vuosikokoukselle tulee jättää piirikuvernöörille 15.1.2020 mennessä.
Ehdokkuus liiton puheenjohtajan tehtäviin: Ehdokkaiden kannatustodistukset suostumuksineen tulee
osoittaa kirjallisina liiton hallitukselle liiton toimistoon 15.1.2020 mennessä toimiston aukioloaikana.
Klubialoitteet liiton vuosikokoukseen tulee osoittaa kirjallisina liiton hallitukselle liiton toimistoon
15.1.2020 mennessä toimiston aukioloaikana.

2

Lions Quest kouluttaa.

Tampereella oli Lions Quest-liikuntaseurakoulutus 9.-10.9.2019. Mukana oli eri seuroista yhdeksän
osallistujaa. Ryhmä toimi hyvin ja kaikki saivat eväitä seuratyöhönsä. Kaikki olivat innolla mukana toiminnallisissa harjoitteissa hyvään Quest-tapaan. Ilmapiiristä tuli heti harjoitteiden myötä avoin ja se
mahdollisti sujuvat keskustelut valmentajien haasteista ja kuinka niihin voidaan vastata. Koulutus antoi
runsaasti käytännön työkaluja valmentajan työhön. Valmentajana toimi Sirpa Kannisto, erinomainen

Quest-kouluttajamme.

Marja.Leena Niskanen
E-piirin Quest-toimikunnan puheenjohtaja

Koulutuksen alkuun ”kalvosulkeiset”. Sirpa Kannisto.
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Positiivista ryhmäytymistä harjoitellen.

Tyytyväiset kouluttaja ja kurssilainen
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LC Juupajoki: Vesijohtoputken painotustalkoot Iso-Petääjärvellä
Lokakuisena lauantaiaamuna kokoontui seitsemän LC Juupajoen lionsveljeä Iso-Petääjärven
rantaan käskynjaolle. Tehtävänä oli painottaa järven yli vedettävä 40 mm vesijohtoputki 3,4 kg
betonipainoilla. Painovälistä oli saatu ohjeet painojen valmistajalta. Välin piti olla tarkalleen
1,94 m.
Työnjako sujui kuin itsestään: Seppo ja Pekka saivat tehtäväkseen vetää veneellä painotettua
putkea vastarannalle n. 300 m matkan.
Matti jakoi painoja oikeille väleille. Pauli ja Jari kiersivät narun painon ympäri ja sitoivat putkeen nippusiteillä. Heikin ja Jussin tehtäväksi jäi ohjailla painotettua putkea järveen oikeassa
suunnassa eli suoraan rannasta ulapalle.
Urakka lähti hyvin käyntiin, ja sääkin suosi. Vesisade oli yön aikana lakannut ja rannan savikko oli suhteellisen kuiva. Painotustyö alkoi rivakasti vanhalla rutiinilla, olihan lähes jokainen
mies tehnyt samaa hommaa jo useamman kerran, tosin talvella jään päällä.
Kun noin viiden painon verran putkea oli viety järveen, huomattiin, että putki painoineen painuu pohjaan. Sitten se vielä jäi kiinni pohjassa olleeseen puun karahkaan. Putken piti jäädä
painotettuna juuri ja juuri veden pinnan alapuolelle. Muuten putken soutu järven yli ei onnistuisi.
Mitäpä sitten muuta kuin putki takaisin maalle ja painot irti. Puhelimien laskimet esille ja vanhoja fysiikan oppeja soveltamaan eli laskettiin uusi väli painoille. Tulokseksi melkoisen pulinan
saattelemana saatiin jotain 2,5 m paikkeilla, no eikun kokeilemaan.
Putkeen asennettiin painot itse laskemallamme painovälillä. Soutajat vetivät uudelleenpainotettua putkea järvenselälle, mutta tulos oli sama kuin aluksi eli pohjaan meni. Putki takaisin
lähtöasemaan ja painoväli pidemmäksi, nyt n. 3 metriin. Kolmas kerta toden sanoi. Nyt putki
kellui juuri ja juuri veden pinnan alla. Soudun helpottamiseksi kiinnitettiin putken alle vielä
Finnfoam-levyjä n. 50 m välein. Muutaman tunnin uurastuksen jälkeen putki olikin toisella rannalla valmiina yhdistettäväksi runkoputkeen. Sitten vain hana auki ja putkeen vettä sen verran,
että se painui pohjaan. Hana kiinni ja putken toiseen päähän talosulku karoineen. Se oli siinä.
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Putken painottajat ja soutajat pääsivät nuotiolle nauttimaan makkaraa ja virvokkeita. Jari jäi
peittämään kaivurillaan putkea.

Jaa niin, melkein heti kun päästiin putken painotushomman alkuun, alkoi rankka vesisade jota
kestikin sitten lähes koko päivän. Iltapäivällä kotiin palasi seitsemän läpimärkää miestä, mutta
hauskaa oli.
PS. Juupajoella kunnallisen vesijohdon piirissä on lähes 100% talouksista!
Teksti ja kuvat: Heikki Hämylä
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Aktiviteetti jatkuu, tekijät vaihtuvat
LC Valkeakosken monivuotinen aktiviteetti valmistaa ja markkinoida ”Erinomaista Leijonasinappia”
joulupöytiin hiipui klubin ja klubilaisten vanhetessa. Klubi oli vuosien kuluessa kehitellyt oman reseptinsä. Kehittämiseen johtivat eräiden vanhojen hyvien materiaalien poistuminen markkinoilta. Valmistusmateriaalien seossuhteita oli paranneltava lähes vuosittain koostumuksen ja maittavuuden säilyttämiseksi.
Hyväksi koetun ja menestyvän tuotteen unohtaminen olisi ollut huono ratkaisu. Neuvottelujen tuloksena
LC Valkeakoski/Rapola päätti lähteä kokeilemaan sinapin valmistusta ja markkinointia omana aktiviteettinaan. Kokeilu päätettiin aloittaa ensimmäisellä kerralla klubien yhteistyönä. LC Valkeakoski luovutti tarpeellisen tietotaidon, varastoissaan olevat purkit ja purkituskoneen. LC Valkeakoski/Rapola
hankki materiaalit ja purkkitäydennyksen sekä etiketit. Hankintakustannukset ja markkinoitavat tuotteet
jaettiin klubeille sovitussa suhteessa.
Keskiviikkona 13.11. kokoontui joukko leijonia, naisia ja miehiä, aloittamaan sinapin valmistusta.
Työnjako toteutettiin valmistusryhminä joita olivat toimituspakkausten purkajat, tiskikoneen käyttäjät,
raaka-aineitten valmistelijat, massan sekoittajat ja keittäjät, purkkien valmistelijat ja purkituskoneen
käyttäjät sekä valmiin tuotteen kirjaajat ja pakkaajat.
Markkinointiin valmistui lopulta 645 purkkia sinappia.
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Lions Club Kangasala/Harjula 40 vuotta
LC Kangasala/Harjula vietti 40-vuotisjuhlaa 47 lionin ja ladyn läsnäollessa 3.12.2019.
Charter-presidentti Kari Neilimo piti tervehdyspuheen aiheesta ”vastuullinen yritys- ja
yhdistystoiminta”. E-piirin hienon tervehdyksen ja onnittelut toivat piirikuvernööri Sirkka-Liisa Voutilainen ja piirisihteeri Erkki Voutilainen. Piirikuvernööri muisteli puheessaan perustamisvuotta, vuonna 1979 tapahtuneita, merkittäviä asioita. Juhlavuoden lopulla Harjulan klubi lahjoittaa sydäniskurin Kangasalan kaupungin asukkaille. Sijoituspaikka on Lentolan Prisma. Klubin presidentti Hannu Välimaa ja sihteeri Pertti Tuominen sekä piirikuvernööri Sirkka-Liisa Voutilainen palkitsivat lion Seppo Kokkosen Melvin Jones -tunnustuksilla. Harjulan klubi sai taas uuden ARS-ritarin, kun ritarit Mauno
Jussila ja Martti Piltz löivät uudeksi ritariksi Jorma Mäkisen numerolla 2135.
Lionit Seppo Kokkonen ja Martti Piltz luovuttivat juhlassa kirjoittamansa LC Harjula 40
- vuotta matrikkeli- ja historiakirjan kaikille leijonille. Juhlassa muisteltiin yhdistyksen
alkuaikoja sekä luettiin lion Esko Laurion runoja. Yhteinen herkkä neljän tunnin tilaisuus
päätettiin seisaaltaan laulettuun Pirkanmaan maakuntalauluun ”Kesäpäivä Kangasalla”.
Sitten oli aika ottaa kirja ja eväslimppu kainaloon ja lähteä turvallisesti kotiin!
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Melvin Jones Fellow Seppo Kokkonen ja puoliso Sirkka-Liisa.
Arne Ritari no 608 Mauno Jussila löi ritariksi no 2135 leijona Jorma
Mäkisen.
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Arne Ritari Jorma Mäkinen ja puoliso Seija

Ritariksi lyöntiä todistivat ritarit Pertti Tuominen no 1018
ja Martti Piltz no 609.
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