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Kansikuva: E-piirin marssijoukko etenee siunauskappelin kuusikujalla kohti Tampereen Kalevankankaan Sankariristiä.
Suomen lippu ARS-pj Reima
Mäkelän kantamana, LPJ Eija
Murtolan ja Kongressi-pj Petri
Kähkösen toimiessa airuina ohjaa kulkuetta. 2. rivissä vasemmalta Tero Vaali, DG Päivi Ihamäki, 1. VDG Tapani Matintalo ja Anne Lindroos-Matintalo.
Heidän takanaan PDG Rauno
Sulonen, E-piirin lippu ja klubien lippulinna komistaa kulkuetta.
Kuva: Esko Hietanen LC Lempäälä/Kanava
Julkaisija: Suomen
Lions-liiton 107 E-piiri
Päätoimittaja:
Jorma Pylväs
LC Ylöjärvi-Teivo
Osoite: Tanhuatie 2,
33430 Vuorentausta
Puh: 050 - 351 1071
e-mail: jorma.pylvas@lions.fi
jormaplvs@gmail.com
Sivunvalmistus ja paino:
Oriveden Kirjapaino
Pentti Koskinen
e-mail: pentti.koskinen@orivedenkirjapaino.fi
Fax: 03 - 358 9535
050 - 553 6895
Painos: 5000 kpl
Jakelu:
E-piirin leijonat + kirjastot

Suomalaisia lioneita ja puolisoita tutustumassa Seattlen maisemiin Space Needlen huipulla heinäkuussa 2011 kansainvälisen vuosikokouksen jälkeen. Vasemmalta Tuula Mäkimartti, Markus
Flaaming, Tuire Potinkara, Leena Järvelä, Heimo Potinkara, Pekka Järvelä ja Eino Jakkula.
Lions-toimintaa on maassamme harrastettu jo 61 vuoden ajan. Ensimmäisten 40
vuoden aikana saimme kokea
ennenäkemättömän voimakkaan lionstoiminnan kasvun
maassamme. Tämän ajanjakson jälkeen on yhteiskunnassa
tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka eivät ole suosineet
vapaaehtoistyötä ja näiden
vaikutusten johdosta olemmekin viimeiset 20 vuotta
kasvun suhteen eläneet hieman seesteisempää aikaa.
Tilanteet ja ajat kuitenkin
muuttuvat ja kun tarkastelee
minkälaisessa tilassa maailma tällä hetkellä makaa niin
uskon, että hyvät tavoitteet ja
periaatteet jotka lioneilla on,
pääsevät jatkossa paremmin
esille. Toimintamme nojaa
mm. sellaisiin hyveisiin kuten yhteisöllisyys ja lähimmäisestä välittäminen ja juuri
tällaisia arvoja yhteiskuntamme nyt kipeästi kaipaa.
Vuosi 2011 oli Euroopassa
vapaaehtoistoiminnan vuosi.
Sen lähtökohtana oli tuoda
esiin vapaaehtoistoiminnan

monimuotoisuus ja sen merkitystä arvioitiin erityisesti
seuraavista näkökulmista; Yhteiskunnallinen merkitys, aktiivinen kansalaisuus, osallisuus ja vaikuttaminen, yhteisöllisyys, oppiminen, toiminnan kaksisuuntaisuus ja tasavertaisuus, sekä hyvinvointi
ja ilo. Kun tarkastelee näitä
näkökulmia, voimme todeta
Lions-toiminnan täyttävän
monelta osin edellä mainitut
kriteerit.
Toimintamme yhteiskunnallinen merkitys maassamme on rahassa mitattuna
vuositasolla n. 10 miljoonan
euron luokkaa, jakaantuen
suurin piirtein puoliksi rahalahjoituksiin ja puoliksi palvelutunteihin. Lionina oleminen merkitsee yhteisöllisyyttä,
se osoittaa aktiivista kanasalaistoimintaa, sekä edistää
kansalaisten tasavertaisuutta
ja hyvinvointia. Saamme tekemästämme työstä arvostusta ja vapaaehtoinen auttaminen antaa iloa niin saajalle
kuin antajalle. Lions-toiminta sisältää myös uuden oppi-

misen mahdollisuuden tarjoamallaan monipuolisella
koulutuksella. Seminaareja,
esitelmiä ja luentoja pidetään
niin klubi- piiri, kuin liittotasolla. Toimintamme monimuotoisuus on ollut lions
harrastuksen yksi kantavista
voimista yli 90 vuoden ajan.
Mielestäni on tärkeää, että
pidämme tästä monimuotoisuudesta kiinni myös jatkossa,
jotta säilymme houkuttelevana ja vetovoimaisena järjestönä myös tulevaisuudessa.
Vapaaehtoisvuodelle asetettiin myös tavoitteita, joita
olivat; Vapaaehtoistoiminnan edellytysten vahvistaminen, esteiden poistaminen,
arvostuksen kasvattaminen,
vetovoiman vahvistaminen,
sekä vapaaehtoistoiminnassa opitun arvostamisen kasvattaminen. Kuinka sitten
on käytännössä, arvostavatko päättäjät ja julkinen puoli
riittävästi vapaaehtoisten tekemää työtä. Useasti on niin,
että nämä hienot tavoitteet ja
julkilausumat tahtovat jäädä
korulauseiden tasolle. Mie-
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kannattaa yrittää. Tämän
hetken jäsenkehityksemme antaa rohkeutta uskoa
siihen, että kauden lopputulos olisi plus merkkinen.
Uudet jäsenet on satsaus
tulevaisuudelle ja tae klubin elinvoimaisuuden säilymiselle.
Kuten aiemmin totesin, tarjoaa Lions-toiminta myös kattavan koulutus mahdollisuuden. Perinteiset kevään virkailijakoulutukset ansaitsevat
osanoton jokaisesta klubista. Myös uusien jäsenien koulutus, sekä johtajuus koulutus tarjoavat
tietoa ja ohjausta tulevia
lionstehtäviä varten. Oikeat ja ajantasaiset tiedot
ovat hyvän toiminnan perusedellytyksiä. Käyttäkää
koulutusta ja sieltä saatua
tietoa hyväksenne täysimääräisesti.
Seuraava liiton vuosikokous pidetään kesäkuussa Jyväskylässä. Kokousohjelmaa on uudistettu
ja se tulee olemaan rakenteeltaan erilainen aiempiin
vuosiin verrattuna. Päivien
teemana on ”Leijonat liikkeelle” ja se lupaa kokousten lisäksi paljon mukavaa yhdessäoloa erilaisten
tapahtumien muodossa.
Toivotan kaikki klubien
edustajat ja muut tapahtumasta kiinnostuneet runsaslukuisesti tervetulleiksi
maamme lionien vuotuiseen päätapahtumaan. Ilmoittautuminen tapahtuu
vuosikokous sivuilla osoitteessa: http://www.lions.
fi/vk2012/
Hyvät E-piirin lionit,
kiitän Teitä tekemästänne arvokkaasta palvelutyöstänne ja antamastanne ajasta hyvän harrastuksemme parissa. Toivotan
kaikille lukijoille antoisaa
kevättä ja iloista palvelumieltä.
Heimo Potinkara
Puheenjohtaja
Suomen Lions-liitto ry
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SISÄLLYSLUETTELO

luimmin on ollut havaittavissa jopa toisenlaisia ajatuksia.
Esimerkiksi verotuksen tasolla on vapaaehtoistoiminta
otettu tarkastelun kohteeksi.
Toivoisikin päättäjiltä enemmän rohkeutta ja kannustusta siihen suuntaan, että kansalaiset ottaisivat enemmän
vastuuta niin itsestä, kuin lähimmäisistä. Juuri tällaista
vastuuta kantavat tuhannet
vapaaehtoistyötä tekevät mitä suurimmassa määrin.
Tällä toimintakaudella
olemme liitossa asettaneet
yhdeksi tavoitteeksemme
käydä arvokeskustelu klubeissa. Liiton arvotyöryhmä
on luonut raamit arvokeskustelua varten. Nettisivuiltamme löytyvät ohjeet ja materiaali keskustelujen pohjaksi.
Sivuilla on myös osio johon
klubit voivat antaa vastaukset
keskeisimmistä arvoista, jotka klubi kokee tärkeimmäksi toiminnassaan. Toivon, että jokainen klubi ottaisi osaa
arvokeskusteluun, sekä tarkistaisi omat klubinsa arvot
tämän kevään aikana. Avoin
keskustelu klubien jäsenten
kesken on hyvä mahdollisuus arvioida klubin tämän
hetkinen toiminta ja luoda
suunta tulevaisuudelle. Myös
kansainvälisen järjestömme
etiikka ja arvot on hyvä kerrata ja katsoa, että toimimme
järjestömme periaatteiden ja
tavoitteiden mukaisesti.
Kun nyt olemme siirtyneet toimintakautemme toiselle puoliskolle, on hyvä hetki katsastaa kauden onnistumiset ja myös se mikä vielä
vaatii parantamista, jotta asetetut tavoitteet tulee saavutettua. Toimintasuunnitelma
on hyvä käydä läpi ja tehdä
tarvittavat toimenpiteet, jotta onnistunut lopputulos tulee varmistettua. Vetoankin
klubeihin ja erityisesti presidentteihin, että ottaisitte kevään yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi sen, että klubinne
saavuttaa positiivisen jäsenkehityksen. Tiedämme kaikki, että tavoitteen saavuttaminen ei ole helppoa, mutta aina
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Kaljakävelyt – jäsenkatoa vastaan

Pääkirjoitus
E-PIIRILEIJONA-LEHTI
ON MEIDÄN LIONIEN
YHTEINEN JUTTU
Tilastojen mukaan E-piirissämme on 86 lion-klubia,
joista 16 naisklubia, ja niissä on yhteensä 2 131 lionia.
Lehtemme tehtävä on tiedottaa jäsenillemme yhteisiä
ajankohtaisia asioita.
Lehdessä on kirjoituksia
sekä valtakunnantason että
piiritason lion-johtajien tekemiä juttuja: mielipiteitä ja esittelyjä vireille laitetuista hankkeista. Miten toteutamme
kotimaakunnassamme maailmanlaajuista lion-aatetta. Miten käytännössä keräämme varat, jotka jaamme lahjoituksin.
Suurin osa kirjoituksista
koostuu lion-klubeista lähetetyistä kirjoituksista, joissa
kerrotaan aktiviteeteistä, joita
me leijonat teemme eri puolilla maakuntaamme. Lehti on koottu kymmenistä eri
jutuista ja kuvista. Lohkojen
puheenjohtajat ovat kukin
lohkossaan olleet liikkeelle
panevina voimina. Suurena
tukena ovat olleet piirikuvernööri ja tiedotustoimikunnan
asiantuntijajäsenet.
Olen erittäin kiitollinen siitä työpanoksesta, jota lehteemme kirjoituksia ja kuvia lähettäneet henkilöt ovat tehneet.
E-PIIRILEIJONA-LEHDEN RAHOITUS ON YHTEINEN JUTTU
Lehden painatuskulut kerätään pääosin kaikilta piirimme lion-klubeilta vapaaehtoisin avustuksin 2 e/lion. Yhteisellä päätöksellä lehtemme on
muutettu aikakausilehdeksi ja

sitä on painettu kaksi lehtä
vuodessa. Varoja tarvitaan
nyt lähes kolminkertainen
määrä siitä mitä aiemmin.
Näin puuttuvat varat on
kerätty lehteen myytävillä
mainoksilla.
Tähän lehteen olemme
tähän mennessä saaneet
yhteensä 20 mainosta. Lohkojen puheenjohtajat ovat
mainos hankinnassa olleet
jälleen tärkeässä osassa.
Mikäli emme saa riittävästi mainostuloja voi seuraava
lehti olla hieman laihempi.
Mainoksia saisi olla jonkun
verran enemmän, jotta lehteen tulevaa laadukasta aineistoa tarvitsi karsia.
LEIJONA-HENKI ON
YHTEINEN JUTTU
Näin näköalapaikalta olen
havainnut, että piirissämme oleva leijona-henki on
innostunutta ja aktiivistä.
Iloisella mielellä totetetaan
sangen mittavia ja paljon
työtä vaativia aktiviteettejä.
Kerätyt varat jaetaan
kohteisiin, joihin apu on
todella tarpeen. Saamme
paljon kiitosta työstämme.
Lehteämme painetaan
puolet enemmän kuin
meillä on piirissämme jäseniä. Nämä lehdet on tarkoitettu ulkopuolisille tahoille kertomaan meistä
lioneista ja tekemästämme työstä.
Olemme ylpeitä siitä,
että saamme olla lioneja.
Jorma Pylväs, päätoimittaja
email: jorma.pylvas@lions.fi
gsm: 050 35 11 071

LC Tampere/Härmälän perustamiskokoukseen osallistui vuonna 1970 18 jäsentä ja toiminnan
alettua heitä oli koossa täysi 20.
Vielä 1980-luvun jäsenmäärä
pysyi yli 30:ssä mutta on uudella
vuosituhannella palautunut lähtötilanteeseensa. Jäsenkato lienee
samanlaista kuin koko lionsliikkeessä. Vanhat jäsenet poistuvat
eikä tilalle saada nuorempaa väkeä. Kun ohjelma on kunnianhimoinen, niin uusille jäsenille
löytyisi tehtäviä. Klubihenki ratkaisee viihtymisen ja hyvät suhteet pitävät yhdistyksen koossa
mutta keinot eivät aina auta.
Härmälän klubi muutti
1990-luvun alussa toimintaansa. Moni oli kyllästynyt pitkiin
kokouksiin ja turhauttaviin puheenvuoroihin, joiden aikana hiljaisimmat vain istuivat ja kuuntelivat. Tutustumiseen ei mahdollisuuksia. Mitäpä, jos kerran
vuodessa käveltäisiin kapakasta toiseen kuin ennen nuorena,
juotaisiin tuoppi kuohuvaa kaljaa
ja kerrottaisiin uusimmat kaskut?
Ja se kaikki ilman kiirettä ja kilpailua. Ensimmäinen kaljakävely vuonna toteutui vuonna 1994
Epilästä hotelli Rosendahliin.
Kenen lakki jäi Pispalan pubiin,
kuka kertoi parhaat vitsit, jäivät tarinana kiertämään? Aloittamispaikat vaihtuivat, kunnes
huomattiin matkojen olevan liian pitkiä ikääntyville osanottajille. Kaljakävelyt siirtyivät lähelle
keskustaa, mistä löytyi uusia virikkeitä. Liikunta väheni mutta
vaihtui kulttuuriin, kun museokäynnit ja muut kiinnostavat
kohteet tulivat ohjelmaan. On
ollut patsaskilpailuja ja käyntejä vakoilumuseossa tai vastaavissa kulttuurikohteissa. Joskus
tapahtumaksi on riittänyt kulttuuriympäristön ihailu. Aika on
silti rajannut toiveita. Jos museossa viihdytään tunti niin kapakkakierrokseen kuluu kolme
tuntia. Vähitellen ladymme löysäsivät ohjausta varmistuttuaan
miestensa urheilullisista tavoitteista. Epäilyyn ei enää ollut aihetta. Kaljakävely on nimenäkin
rahvaanomainen ja antaa osallistujista arveluttavan kuvan. Sik-

si aiheen esittely on riskialtista
puuhaa ja loukkaa tiukkapipoisia.
Mutta tapahtuma ei ole pelkkää
pullon kallistelua, vaikka silläkin on osansa tunnelman luojana. Kapakoiden välillä kävellään.
Raitis ilmaa selkeyttää pään ja
antaa aikaa ystäviin tutustumiseen. Ja ne vitsit – jos vain ne
kaikki muistaisi.
Vuosi sitten, huhtikuussa
2010, klubi tutustui rakenteilla olevaan Hämeenkadun tunneliin. Sehän valmistuu kuluvan vuoden lopulla. Meitä oli 12
urhoollista, jotka kokoontuivat
Lemminkäisen työtiloihin lähellä Tullintoria. Olimme kuulleet varoituksia irtoavista lohkareista ja Tammerkosken alituksesta, joten tunnelma oli vakava.
Oppaamme dipl.insinööri Leo
Seppäsen kertoi pysäköintitunnelin suunnittelusta ja rakennusohjelmasta. Myöhemmin
tunnelissa liikkuessamme huomasimme ennakkoesittelyn hyödyt, kun oppaamme ääni häipyi
meluun ja ympärillä oli pimeää.
Leo kuului A-insinöörien henkilökuntaan ja oli aikaisemmalta
uraltaan maajoukkuetason maalivahti. Tieto harhautti keskustelua, kun joukossa oli urheiluväkeä. Meille oli varattu kumisaappaita, suojapukuja ja kypäriä, joihin pyntättyinä näytimme
avaruusolioilta astellessamme
tunneliin. Päivätyö oli päättynyt ja henkilökunta poistunut.
Mutta urakoitsijat louhivat vielä
sivutunneleita, mikä loi paikalle
työn ilmapiirin. Otsalamppujen
valo imeytyi mustiin seiniin ja
lähestyvät autot louhelastissaan
lennättivät roiskeita suojapuvuille. Astelimme oppaan perässä ja
välttelimme lammikoita. Katosta
tippui vettä katseen varmistaessa, että Tammerkoski pysyi uomassaan noin 10-20 m yläpuolellamme. Havainto rauhoitti
mieltä mutta ei poistanut lievää pelkoa. En liene ainoa, joka
Mansen valot nähdessään tunsi
helpotusta. Kohta pullo kaljaa
poisti pölyt kurkusta.
15.1.2012 Martti Polvinen
LC Tampere/Härmälä
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Maarit Kuikka Suomen Lions-liiton uusi pääsihteeri
Tätä kirjoittaessani on kaunis tammikuinen talvipäivä,
myös täällä pääkaupunkiseudulla. Jutun ilmestyessä eletään kuitenkin jo maaliskuuta, ja olen aloittanut Suomen
Lions-liiton pääsihteerin tehtävässä 1.3.
O l e n M a a r i t Ku i k k a ,
44-vuotias yhteiskuntatieteiden maisteri, joka on syntynyt
Rautalammilla, mutta tehnyt
työuransa pääosin Helsingissä Tampereella vietettyjen
opiskeluvuosien jälkeen. Tällä hetkellä koti sijaitsee Espoossa, jossa eletään kahden
aikuisen arkea yhdessä avopuolisoni Jyrkin kanssa.
Lions-liitto ry on minulle jo lapsuudesta tuttu järjestö. Vanhempani toimivat
kotipaikkakuntani LC Rautalampi/Malvin toiminnassa
aktiivisesti. Muistan avustaneeni heitä Punainen Sulka
–keräyksen toteuttamisessa
1980-luvulla. Olen myös po.
klubin ensimmäinen kv-nuorisovaihtoon vuonna 1985 lähetetty oppilas: vietin kesäni
Yhdysvalloissa Iowan osavaltiossa, jossa sain tutustua
paikalliseen Lions-toimintaan. Viimeisin kokemukseni
Lions-toiminnasta ennen valintaprosessiin lähtemistä on
vuoden 2006 Punainen Sulka
-keräys, jossa Lastensuojelun
Keskusliitto toimi yhteistyökumppanina ja auttoi keräysvarojen suuntaamisessa sen
jäsenjärjestöjen toimintaan.
Tällä hetkellä olen tuore LC
Helsinki/Malmittaret jäsen.
Lions-liiton tapa toimia
vähempiosaisten auttamiseksi
vapaaehtoistoiminnan kautta edistää niitä arvoja, jotka
ovat itselleni tärkeitä ja joiden
puolesta haluan toimia. Olen
kokenut järjestötyön omaksi
tavakseni työskennellä yhteisiin päämääriin pääsemiseksi
ja edistää niitä. Työhistoriani aikana olen ollut mukana kahden ison kansallisen
järjestön järjestötoiminnassa

ja vaikuttamistyössä. Kummankin organisaation perusta rakentuu alue- ja paikallistasoilla toimivien vapaaehtoisten toiminnalle, jota olen
oman työni kautta tukenut.
Jo kansainvälisen politiikan opiskelu pääaineena
Tampereen yliopistossa ohjasi kiinnostusta kansainväliseen toimintaan. Opintojen
jälkeen liki kaikki työtehtäväni ovat antaneet mahdollisuuden syventää osaamista ja
saada käytännön kokemusta
kansainvälisestä toiminnasta,
verkostoista ja luottamustehtävistä. Ne ovat myös konkreettisesti vieneet Suomen
rajojen ulkopuolelle: vuosina 2008 – 2010 työpaikkani sijaitsi Strasbourgissa,
Ranskassa, jossa toimin ulkoasianministeriön asiantuntijana mutta tekemällä työtä
Euroopan neuvostolle ohjelmassa ”Building a Europe for
and with children”.
Lastensuojelun Keskusliitossa olen yhtä kuukautta
vaille kymmenen vuoden ajan
edistänyt lapsen etua ja hyvää
elämää lapsen oikeuksien toteutumisen kautta. Tässä tärkein työvälineeni on ollut
YK:n yleissopimus lapsen
oikeuksista ja sen raportointiprosessi YK:lle. Kun aloitin
työni, puhuttiin, että EU:ssa
eläimilläkin on paremmat oikeudet kuin lapsilla. Tänään
asiat ovat paremmin: Lis-

sabonin sopimuksen myötä vuonna 2009 myös lapset
tunnustettiin EU-kansalaisiksi. Invalidiliitossa vammaisten henkilöiden elämä ja
asiat tulivat tutuiksi.
Suomalaiset Lions-arvot
(isänmaa ja maailma, luotettavuus, palveluhalu, talkootyö ja ihmisläheisyys) ja
kansainväliset Lions-tavoitteet ovat erittäin paikallaan.
Haluan kuitenkin ilmaista huoleni yhteiskunnan ilmapiiristä – vihapuheesta ja
välinpitämättömyydestä – ja
polarisoitumisesta jotka vaikuttavat siihen, millaisessa
tilanteessa voimme Lionstoimintaa tehdä ja jotka haastavat monia Lions-tavoitteita.
Toisaalta taas nyt jos koskaan
Lions-arvoja on pidettävä yllä
ja vahvistettava.
Lions-sanoman ja viestin viemisessä viestinnällä on
merkittävä rooli. Luin ilolla liiton viestintästrategiaa
ja sen selkeitä ja täsmällisiä
linjauksia. Avoimuus ja ajankohtaisuus ovat viestinnän
avainsanoja, joista tulee pitää
kiinni. Toiminta kuitenkin tehostuu ja hyvä julkisuuskuva
kirkastuu entisestään, kun siihen tapaan, miten tietoa organisoidaan, kiinnitetään uutta huomiota.
Jäsenistön kasvattaminen on yhteinen haasteemme. Suomen Lions-liitto ei
eroa maamme yleisestä kehi-

tyksestä, jossa vallitseva termi
on ikääntyminen. Elämänkokemus ja hiljainen tieto ovat
arvokkaita yhteisöllisyyden
ylläpitämiseksi, ja niitä kannattaa vaalia. Samalla voimme kuitenkin miettiä, miten
kilpailla 30 - 40-vuotiaiden
vanhempien ajasta lasten harrastusseurojen kanssa. Miten
tehdä arvokas Lions-toiminta
houkuttelevaksi ihmisten silmissä niin, että toimintaan on
tunkua?
Myös jäsenhankinnassa –
samoin kuin palvelutoiminnassa tai varainhankinnassa – kumppanuus viestinnän
kanssa on ensisijaisen tärkeää. Viestinnän avulla luomme
niitä mielikuvia lionismista,
jotka vetävät puoleensa. Määrä ei saa kuitenkaan korvata
laatua, eli jäsenhankinnassakin Lions-periaatteet ja arvot
toimivat hyvänä ohjenuorana.
Suomalainen lionismi
ponnistaa kansainväliseltä
perustalta. Olemme näkyvässä asemassa kansainvälisesti
Euroopan 4. ja maailman 12.
suurimpana Lions-maana.
Nyt on kuitenkin oikea aika
kasvattaa kansainvälistä näkyvyyttämme: Suomi johtoon –
kampanjalla tavoitellaan
Lions-järjestön 2. kansainvälisen varapresidentin paikkaa
vuonna 2013, ja meillä on hyvä ehdokas sille paikalle (ks.
Harri Ala-Kuljun kampanjasivut www.suomijohtoon.
fi). Onnistuaksemme tavoitteessamme kampanjakoneistomme täytyy olla hyvässä vireessä jo tänä kesänä Busanin
kansainvälisessä kokouksessa.
Kansainvälistä tietoisuutta voi
lisätä myös toimimalla aktiivisesti ja aloitteellisesti koko
Lions-organisaation kehittämiseksi.
Lämmin tervehdykseni
koko E-piirin Lions-toiminnalle. Toivon, että voin pääsihteerinä olla avuksi tehdessänne arvokasta työtä Lionspäämäärien edistämiseksi!
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Suomen lionien unelma elää!
Suomalainen lionstoiminta on maailmanluokassa varsin mittavaa.
Reilun viiden miljoonan
suomalaisen joukossa lähes 26.000 haluaa palvella lionina. Niinpä meillä
on oikeus odottaa, että
me voimme asettaa edustajamme johtamaan kansainvälistä järjestöä presidenttinä.
Meidän ehdokkaamme on
Harri Ala-Kulju, entinen
kansainvälinen johtaja. Hänen takanaan olevalle Suomi
johtoon –kampanjalle vuodet
2013 - 2015 ovat ratkaisevia.
Tällä hetkellä käymme
kampanjaa Busaniin vuosikokoukseen osallistumisen
ja kampanjan taloudellisen
tukemisen puolesta. Myös
jäsenasioihin kiinnitetään
klubeissa ja piireissä entistä
enemmän huomiota.
Taloudelliset edellytykset
ja kotikenttä halutaan pitää
kunnossa.
Olemme hankkineet Suomen ehdokkaalle laajan tuen
Euroopasta. Iloksemme pohjoismaiset naapurimme Ruotsi, Norja ja Islanti sekä itä- ja
etelänaapurimme Venäjä ja
Viro ovat meitä tukevien 14
maan joukossa.
Suomen tavoitteet tiedetään, ja ehdokkaamme tuntee
maailman lionsvaikuttajat ja
korkeimman lionsjohdon.

Miksi haluamme
Suomesta
kansainvälisen
presidentin?
Kun saamme Harrista kansainvälisen presidentin, se
hyödyttää kaikkia lionsklubejamme. Saamme positiivista julkisuutta medioissa, ja
tunnettuutemme ja imagomme paranee. Silloin klubien

organisaation johtajan rekrytointiin. Kaikkia ehdokkaita
haastatellaan useita kertoja,
ja jokaisen toimintaa tarkkaillaan, arvioidaan ja seurataan
useita vuosia. Lionsjärjestön
johtoon valittavan halutaan
onnistuvan tehtävässään ja
siksi varmistetaan ehdokkaiden kyvykkyys ja sopivuus”,
arvioi Harri Ala-Kulju.
Hän onkin tavannut kansainväliset johtajat jo moneen
kertaan ja käynyt virallisissa ja
vähemmän virallisissa haastatteluissa lukuisia kertoja.
on helpompi saada riveihinsä uusia jäseniä sekä yhteistyökumppaneita ja palveluja varainkeräysaktiviteettien
hoitaminen tulee helpommaksi.
”Meillä suomalaisilla on
kansainväliselle lionsjärjestölle paljon annettavaa muun
muassa osaamisessamme ja
tavassamme toimia. Ja kun
esimerkiksi Kanada, Ruotsi,
Ranska ja 11 muuta maata
ovat saaneet oman ehdokkaansa kansainväliseksi presidentiksi, on niiden vaikutusvalta järjestössä kasvanut
pysyvästi.”

”Lionsjärjestön kansainvälisen presidentin tehtävä on
mille tahansa maalle kunniaasia. Asiasta hyötyy välillisesti
koko kansakunta, mutta eniten luonnollisesti lionsyhteisö: jokainen klubi ja kaikki jäsenet”, toteaa kampanjapäällikkö Jouko Ruissalo.

Valintaprosessi
vaatii pitkäjänteistä
vaikuttamista ja
esiintymisiä eri
puolilla maailmaa
”Valintaprosessia voi verrata
minkä tahansa kansainvälisen

Kuvassa Harri Ala-Kulju, kansainvälinen presidentti WingKan Tam ja Sirkku Ala-Kulju

Euroopan ja Suomen
vuoro on tulossa
Euroopan vuoro saada edustajansa kansainväliseen presidenttiputkeen toteutuu todennäköisesti vuosien 2013, 2014
tai 2015 vuosikokouksessa.
Kilpailu on kovaa ja kaikki maanosat kilpailevat niistä
vuosista, jolloin ei ole USA:n
vuoro. Busanin vuosikokouksessa 2. varapresidentiksi valittaneen Joe Preston Arizonasta, USA:sta.
Jouko Ruissalon mukaan
kilpailutilanne Euroopan
osalta elää koko ajan. Tällä
hetkellä Euroopasta on ehdolla kaksi muutakin ehdokasta. Englantilainen Phil
Nathan ja belgialainen Philippe Gerondal, ja hekin pyrkivät vaikuttamaan päätöksentekijöihin.
Harri Ala-Kulju on kuitenkin vahvoilla, sillä hänellä on jo
nyt suurin osa Euroopan merkittävimpien lionsmaiden antamista kannatustodistuksista.
Vuoden 2013 valintavuorosta Suomi kilpailee Japanin kanssa. Maan todennäköinen ehdokas Jitsuhiro Yamada
on hyvin vahva, onhan Japani
lionjärjestön mahtimaita.
Euroopan vuoro olisi sitten vuonna 2014 tai 2015, ja
kampanjamme tähtää juuri
noiden vuosien valintoihin.
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Vapaaehtoinen
tukikeräys onnistuu,
kiitos klubien
Kampanjan rahoitukseen
päätettiin vuosikokouksessa
2011 kerätä varoja järjestämällä arpajaiset. Kun luvan
saanti tähän tarkoitukseen
osoittautui mahdottomaksi,
päätimme järjestää vapaaehtoisen tukimaksukeräyksen,
joka on ollut käynnissä joulukuusta 2011.
Lionien suhtautuminen
keräykseen on ollut varsin
myönteistä.
Tavoitteena on kampanjatuen ohella saada mahdollisimman monelle suomalaiselle mahdollisuus osallistua
lionsjärjestön kansainväliseen vuosikokoukseen. Siellä klubeilla on mahdollisuus
osallistua äänestyksiin, saada
tietoa ja koulutusta, ja ennen
kaikkea tavata toisia lioneita
eri puolilta maailmaa.

Mihin kampanja
käyttää rahat?
Suomi johtoon -kampanja
edellyttää matkustamista ja
kansainvälisten johtajien tapaamisia eri puolilla maailmaa järjestävissä forumeissa
ja kokouksissa. Kampanjan
vakuuttavuus perustuu siihen,
että esittäytymisiä ja keskusteluja ei käy ehdokas yksin,
vaan mukana on aina toinen
henkilö Suomesta. Näin myös
tapaamisissa saatavat viestit ja
vastaukset saavat todistajan.
Kampanjan kuluista enin
osa menee matka- ja majoituskuluihin. Matkoilla mah-
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Tukimaksuja
palautetaan klubeille

on saada mahdollisimman
monta suomalaista mukaan
Etelä-Korean Busaniin 22. –
26.6.2012.
”Suomalaisen lionstoiminnan kansainvälinen näkyvyys
on äärettömän tärkeätä kampanjamme uskottavuuden
kannalta. Menemme tulevina
vuosina kansainvälisiin vuosikokoukseen normaalia paljon
suuremmalla joukolla. Siten
me osoitamme oman vahvuutemme”, vakuuttaa Jouko
Ruissalo.

Kaikki klubeilta kerättävät
tukimaksut eivät mene kampanjan kuluihin, vaan merkittävä osa varoista palautetaan
lionsjärjestön kansainvälisen vuosikokouksen osallistumismaksuina. Tavoitteena

”Kampanja on kestänyt jo
monta vuotta. Olen todella
iloinen ja ylpeä suomalaisten
lionien minua kohtaan osoittamasta luottamuksesta. Uskon vankasti, että projektim-

dollisesti mukana olevat muut
henkilöt, esimerkiksi puolisot,
maksavat matkansa itse.
Kampanja tarvitsee varoja
myös erilaisen markkinointija pr-aineiston tuottamiseen.
Kaikki kampanjan asiantuntijat ja suomalaiset vaikuttajat toimivat luonnollisesti talkoohengessä ilman
palkkioita.
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me onnistuu. Kiitos kaikille
taustavoimille”, iloitsee Harri.
Lisätietoja kampanjan
etenemisestä antavat piirien kampanjavastaavat sekä
Suomi johtoon kampanjan
työryhmien puheenjohtajat.
Kaikki kontaktitiedot löytyvät
www.lionharri.fi sivuilta sekä
piirien kampanjavastaavilta.
Tuomo Holopainen
Suomi johtoon -kampanjan
viestintätyöryhmän pj.
Lue lisätietoja Harrista,
www.lionharri.fi
PID Harri Ala-Kulju
LC Espoo/Keskus
Puhelin 050 646 84
Sähköposti:
harri.ala-kulju@lions.fi
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AUTAMME TOISIAMME AUTTAMAAN
Olemme juuri selvinneet jouluhälinästä ja markkinamiesten hullutuksista. Tonttuja, pukkeja, kimmellystä, herkkuja, lahjoja yllin kyllin – kaikki niin tarpeellista.
Unohtuiko tuossa joulutohinassa juhlan perimmäinen syy ja tarkoitus.

Kuvassa Suomen Lions-liiton
hallitus 2011-2012 vasemmalta DG Pekka Sarvanto,
DG Päivi Ihamäki, VCC Seppo Söderholm, CC Heimo Potinkara, PDG Hans Frantz,
PCC Lauri Vainio, PDG Sakari Rahkala sekä pääsihteeri
Markus Flaaming

Välillä tuntuu, että tässä
Lions- työssämme on käynyt
vähän samalla lailla. Klubeilla
on suunnaton määrä toimintaa ja aktiviteetteja. Saamme
käskymme ns. ylempää ja yritämme hoitaa pienellä porukalla kaiken ylhäältä annetun.
Keräämme varoja ja tarjoamme palveluja. Etsimme uusia
jäseniä - pidämme sitä kuulua perälautaa tiukasti, ettei
porukka pienene. Toimintailmoituksiin sihteerit keräävät tunteja ja tapahtumia.
Talkoolaisten määrä on mittari monessa. Väsytämmekö ja hajotammeko itsemme
niin, että toiminta klubeissa ei
tunnu enää mukavalta? Myös
Lions-liiton taholla on herätty tähän toimikuntien viidakkoon ja toimintaamme halutaankin jatkossa selkeyttää.
Vähintään kerran vuodessa olisi hyvä pysähtyä myös
Lions- tavoitteiden ja -periaatteiden äärelle. Varsinkin
silloin, kun klubiin tulee uusia jäseniä, olisi tärkeä esitellä heille klubin toiminnasta
muutakin kuin aktiviteetit.
Tai kun jäseniä eroaa, voimme katsoa peiliin, muistimmeko tukea ystäväämme. Tai

huomasimmeko antaa hänelle
mielekästä tekemistä.
Syyskauden aikana aloitimme klubeissa arvokeskustelut ja monet tärkeiksi
koetut Lions- arvot sivuavat
edellä mainittuja Lions- periaatteita. Mielestäni klubeissa
voisi tulla tavaksi pohtia kokousten yhteydessä näiden
periaatelauseiden sisältöä.
Lauseet tuntuvat monessa
suhteessa niin itsestään selviltä, mutta toimimmeko
käytännössä niiden ohjeiden
mukaan. Olenko aina vilpitön, luotettava ja epäitsekäs?
Olenko tosiystävä? Muistanko olla varovainen arvosteluissani ja antelias kiitoksissani? Olenko aina rakentava?
Hyvät teot ja parempi maailma lähtee meistä itsestämme.
Positiivisilla asioilla on tapana
herättää kiinnostusta ja vetää
puoleensa lisää positiivisuutta.
Kansainvälinen presidenttimme Wing-Kun Tam
kehottaa meitä tekemään
Lions- työtämme ilon kautta. Joudumme tässä harrastuksessamme usein kohtaamaan surua ja kärsimystä. Iloa
voimme kuitenkin kokea siitä,
kun apumme kohtaa oikean

osoitteen. Tämä kannustaa
meitä uusiin tehtäviin. Palautteen saaminen ja antaminen on tärkeä osa jaksamista.
Se myös motivoi meitä jatkamaan tätä työtämme. Joskus
avunsaajan hymy tai lämmin
kädenpuristus voi olla suurin
ja tärkein kiitos.
Vastapainoa ja apua jaksamiseen saamme myös yhdessäolosta muiden klubilaisten
kanssa. Klubilaisten elämäntilanteet vaihtelevat ja aina
klubin toimintaan osallistuminen ei ole itsestään selvää
ja helppoa, siksi on muistettava pitää huolta myös toisistamme. Autamme toisiamme auttamaan. Kenenkään
ei tarvitse jaksaa tai ehtiä
tekemään kaikkea. Pienistä
puroista syntyy suuri virta.
Viemme kukin oman mittamme Lions-aatetta eteenpäin.
Toivon voimia ja jaksamista
kaikille yhteisiin Lions- tehtäviin.
Kevään myötä kuljemme
valoa kohti.
Päivi Ihamäki
DG 107-E
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VIRRAT, SUUR-PNAT
17.9.2011, KUVAT DG PÄIVI IHAMÄKI

Pirteä piirisihteeri Sirpa Peltonen otti vieraat vastaan.
Myös Suomen Lions-liiton korttityöryhmän puheenjohtaja Seppo Lappalainen
puolisonsa Leenan kanssa oli ehtinyt mukaan. Pöytäseurana uuden LC Hämeenkyrö/ Kyröttärien ja LC Wivi Lönnin leijonia sekä . PDG Timo Ikkala/
LC Ruovesi myhäilee tyytyväisenä etualalla.

LC Virrat Tarjanne vastasi päivän järjestelyistä.
Kirjojen jakovuorossa Eila Karhukorpi ja Eija
Riitamäki.

Oik. Reima Mäkelän/ LC Tampere Kaakinmaa, edustama ARS- toimikunta
vahvasti esillä omalla osastollaan. Häntä kuulemassa Esko Hietanen, vas. /
LC Lempäälä Kanava, Tero Vaali/ LC Virrat sekä Rauno Sulonen/ LC Lempäälä Kanava.

Leijonahengen esilaulusta yhdessä lion Erkki Voutilaisen/ LC Valkeakoski kanssa vastasi eläkepäiviä
viettävä Virtain kanttori lion Paavo Viitamäki/
LC Virrat. Kuvernööri pääsi Paavon kanssa kuvaan. Paavo toi kirkkovenesoudun aikoinaan Sulkavalta Virroille, missä siitä on myöhemmin syntynyt merkittävä harrastus- ja kilpalaji.

Nenäpäivä 2011 oli kovasti ajankohtainen. Tiina Rauman/ LC Ylöjärvi Helmi johdolla neniä testasivat Pirjo Ruopio/ LC Ylöärvi Helmi ja Tero Vaali LC
Virrat. Naisia naurattaa, Teroa ei…

Ja paljon, paljon muuta …..

Kiitokset kaikille päivään osallistuneille.
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Seattlen tunnus Space Needle vasemmalla. Kaupunki oli viihtyisä, siisti, rauhallinen ja ennen
kaikkea turvallinen kokouspaikka.

Luentojen välillä lounastimme etukäteen arvotussa kansainvälisessä seurueessa. Vasemmalla elekti
Kaliforniasta ja oikealla puolellani Hollannin Jeannette Peters, jonka tapasin myöhemmin syksyllä
myös Europa Forumissa, hänestä oikealla Texasin elekti.

Skandinavian maat viettivät yhteistä iltaa, missä joka maalla oli kansallinen esitys mukanaan.
Kuinkas ollakaan meillä oli kirkkovene matkassa miehistöineen ja laulu raikui.

VA A LI

Marssi oli matkan kohokohtia. En ole koskaan ollut niin kuvattu kuin kansallispuvussani Finlandkylttiä kantaessani. Tero
tulee perässä lippulinnan
mukana. Skandianavian
maat marssivat yhdessä
laulaen ’Jag är den glada
vandaren’… koko marssin
ajan. Voitimme 3. palkinnon, mukana oli yli 200
maan edustajat.

Muumit olivat tunnettuja
ja suosittuja.
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Ja meitä oli paljon, jäähallillinen, noin 750 elektiä puolisoineen ja muine seurueineen.
Olemme avajaisjuhlassa, missä mahtipohtista menoa riitti ameriikan malliin. Meitä
hemmoteltiin kuuluisilla puhujilla muissakin tapahtumissa mm. Usa entinen ulkoministeri Condoleezza Rice
ja William H. Gates sr. olivat
paikalla.

Luja käden puristus. Jimmy M. Ross, entinen kansainvälinen
presidentti Teron kanssa.
Seattlen maisemia hotellilta.
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Kuva vasemmalta: Erel Karamanoglu Turkista 2. varapj., Lou Hessing Hollannista pj., Jessica
Hoye päämajasta, varapj. Jean-Pierre Beaufort Belgiasta sekä siht. Doris Reva Virosta. Kuuntelijoina mm. kansainvälinen presidentti Wing-Kun Tam ja PID Ton Soeters Hollannista, joka toimi
EF:n johtajana Maastrictissa.

Youth Exchange
Kansainvälinen nuorisovaihto viettää tällä kaudella 50juhlavuottaan ja sen vuoksi
kansainvälinen presidentti
Wing- Kun Tam kunnioitti läsnäolollaan luentoamme.
Hän puhui perheteemastaan, mutta erityisesti hän
painotti nuorisotyön merkitystä Lions-järjestölle. Nuoret ovat tulevaisuus. Nuorten
kautta hän uskoo ystävyyteen
ja rauhaan maailmassa.
Päämajasta Oak Brookista
oli Jessica Hoye saapunut paikalle ja päivän aluksi hän kävi
uutta materiaalia, mitä on tarjolla kautta varten.
Viime kauden aikana il-

maantuneista nuorisovaihdon ongelmista keskusteltiin pitkään. On maita, missä nuorilta peritään maksuja
leireistä. On luonnollista, että
erikoisleirit vaativat omat varusteensa yms. mutta asumisesta, ruoasta, liikkumisesta ei
nuorille saisi tulla kustannuksia. Keskusteltiin myös siitä,
pitäisikö perheille järjestää
valmennusta vaihtoa varten.
Vaihdossa olleilta oli tullut
palautetta, ettei heistä välitetty, ja he olivat turhautuneita,
koska heille ollut mitään ohjelmaa. Kuultiin myös isäntäperheistä, jotka eivät osanneet englantia, yhteinen kieli
puuttui ja kommunikointi oli
mahdotonta.

DG Jeannette Peters ja Lion Lion Karola Jamnig Stellbachin
keskustelemassa luennon päätteeksi kansainvälisen johtajamme
Wing-Kun Tamin kanssa. Viron edustaja (Lisa) kuuntelee mielenkiinnolla.

Ongelmana koettiin myös
ns. ulkopuoliset välittäjät. Lisäksi ongelmia tuottaa nuoret, jotka hakeutuvat leireille
ilman taustaklubeja tai leirit
vastaanottavat vaihdokkeja
maista, jotka eivät virallisesti
ole vaihdon piirissä.
Japanin tervehdyksen toi
Tadahisa Serizana. Hän pahoitteli Japanin katastrofin
aiheuttamia ongelmia viime kesän vaihdossa. He ovat
jälleen valmiita vastaanottamaan nuoria ensi kesänä.
Maassa on käynnissä voimakas jälleenrakentaminen ja
hän vakuutti vaihdon olevat
taas mahdollista ja turvallista.

Women and Lions
Luennon kuulijoiksi oli saapunut runsaslukuisesti miehiä, mikä yllätti tilaisuuden
puheenjohtajan Lion Karola
Jamnig Stellbachin MD 111
Saksasta ja varapuheenjohtajan DG Jeannette Petersin
MD 110 Alankomaista. He
alustivat puheenvuoroillaan
päivän teemaa, mistä virisi
vilkas keskustelu.
Naiset ovat tulleet lionstoimintaan mukaan vuonna
1987. Suomessa melko harvinaiset yhteisklubit miehille
ja naisille, ovat tuiki tavallisia
muualla Euroopassa. Ja lähes

puolet luennon kuulijoista
kuului sekaklubeihin. Toiminta niissä klubeissa koetaan tasa-arvoiseksi, vaikkakin naisia tulisi saada enemmän klubivirkoihin ja hallintoon. Naiset tekevät palvelutyötä eritavoin kuin miehet
ja motiivit ovat erilaiset. Perheen ja kodin velvollisuuksien yhteensovittaminen harrastusten kanssa saattaa olla
vaikeaa ja karsia naisia em.
virkailijatehtävistä.
Myös kansainvälinen presidenttimme Wing-Kun Tam
oli mukana ja totesi, että meidän tulisi saada enemmän
naisia toimintaan. Tällä hetkellä Euroopan leijonista n.
17 % on naisia. Hän toivoo
näkevänsä ajan, jolloin miehiä
ja naisia olisi klubeissa yhtä
paljon. Ajan, jolloin toimisimme perheinä yhdessä paremman maailman puolesta.
Romaniasta saimme esimerkin vahvasta naisklubista, johon miehetkin halusivat liittyä. Belgiassa monet
toimivat Leo-klubit jatkavat
sekaklubeina. Nuorten on
vaikea löytää sopivia klubeja, missä jatkaa toimintaa ja
miksi pitäisi erottaa hyvä porukka, joka on tottunut toimimaan yhdessä. Keskustelu
oli vilkasta ja kääntyi jossain
vaiheessa puimaan, kummat
ovat parempia mies- vai naisklubit. Päädyimme pohdintaan; olemme vapaaehtoisia ja
meidän on toimittava yhdessä. Lionismi ei ole sukupuolikysymys. Tärkeintä on, että
saamme liikkeelle mahdollisimman paljon tekeviä käsiä
ja sydämiä.
Vaikka näin puhutaan, todellisuudessa asenteet ovat
vielä esteenä monissa maissa naisten pääsylle klubeihin.
Yhteisklubiajatus on hieno,
niin kauan kuin se ei koske
meitä, karrikoi Jeannette Peters. Toisaalta joku miesklubi
katui, kun ei ollut aiemmin
ottanut naisjäseniä mukaan.
Yleisesti haasteina koetaan
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Lions-työn kiinnostavuus, oli
klubimuoto, mikä tahansa.
Onko näkyvämpi imago ratkaisu jäsenhankintaan? Entä
yhteistyö eri järjestöjen kanssa? Enemmän toimintaa, vähemmän muodollisuuksia,
saammeko näin nuoret kiinnostumaan?

miehet toimivat yhdessä on
luonteva vaihtoehto, ’seuraava sukupolven mahdollisuus’,
kuten presidenttimme sanoi.
Luennon päätteeksi nuoret
kohtasivat Lionit ihan konkreettisesti. Ryhmä jalkautettiin keskustelemaan yhteisistä ongelmista.

Leos meet Lions

Leo Service Projects

Keskustelua alusti Maria Luisa Gasparini, joka oli toiminut aikoinaan 6 vuotta Leona
ja oli nyt vuoden vanha leijona. Hän kertoi, kuinka vaikea
on siirtyä klubiin, missä muut
jäsenet ovat paljon vanhempia. Nuoria tulisikin ottaa
klubeihin useita kerrallaan.
Heidät kannattaa ottaa jäseneksi saman tien myös jäsenhankintatoimikuntaan ja näin
hyödyntää heidän kontaktinsa. Nuorille tulisi tarjota myös
muita klubivirkoja, sillä Leotoiminta on ollut yleensä toiminnantäyteistä, eikä uudessa
klubissa haluta jäädä sivustakatsojiksi. Maria kaipasi nuorille kolmen vuoden jäsenmaksuvapaata siirtymäaikaa.
Kansainvälinen johtaja
Win-Kung Tam oli mukana
luennolla ja hänen ajatuksensa olivat hyvin samankaltaiset.
Uuteen klubiin siirtyminen
ei ole ainut vaihtoehto, vaan
Leo-klubin muuttaminen
kokonaisuudessaan uudeksi Lions- klubiksi voisi olla
järkevää. Eteneminen uutena
yhteisklubina, missä naiset ja

Saimme viisi esimerkkiä Leojen erilaisista aktiviteeteista
ympäri Euroopan.
Italialaiset Leot kertoivat,
kuinka he auttavat näkövammaisia ja sokeita yliopistoopinnoissa eri puolella Italiaa.
Hankkeessa on mukana 32
yliopistoa ja n. 950 opiskelijaa. Leot ovat hankkineet sopivaa opintomateriaalia, apuvälineitä, laitteita ja etsineet
sopivia kontakteja yliopiston
jälkeen. He ovat rakentaneet
kotisivut, mistä tietoa voi
hankkia. Lisäksi he tekevät
yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Heillä on tiukka
organisaatio ja hyvä työkuri,
jotta kaikki saataisiin toimimaan. Hanketta on vielä tarkoitus laajentaa muutamiin
yliopistoihin.
Romanialaiset Leot ovat
kunnostaneet päiväkodin
leikkipihoineen keräämillään
varoilla. Taloudellista tukea
he ovat saaneet myös Lionsklubeilta. Hanke on juuri valmistunut.
Hollantilaiset Leot halusivat tempauksellaan tuoda ih-
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misiä yhteen. Kuningattaren
syntymäpäivänä on ylimääräinen vapaapäivä ja sen kunniaksi myytävät oranssit ilmapallot menevät markkinoilla
hyvin kaupaksi. He haluavat
ilahduttaa vanhuksia viemällä lapsia erilaisiin laitoksiin.
Lapset vievät kortteja mukanaan ja tuovat iloa pelkällä
läsnäolollaan.
Uusia jäseniä hankkiakseen he järjestävät yhteisiä
juhlia Lionien kanssa.
Virolaiset Leot puolestaan
keräävät suurperheiden koululaisille koulutarvikkeita.
Belgialaiset Leot järjestävät yhdessä Lionien kanssa ’Nasoc’ toimintapäiviä eli
kansallisia sosiaalisen aktiivisuuden päiviä. Sillä on pitkät
perinteet jo vuodesta 1988.
Toimintapäivää odotetaan, ja
se tarjoaa hupia niin aikuisille
kuin lapsillekin. Mukana on
Kuvassa kansainvälinen presidentti Wing-Kun Tam palasi lu- LC- ja yrityssponsoreita.
ennon aiheisiin yhdessä nuorten kanssa.

International President meets DG:s, Club
Presidents and Lions
’I Believe’ teemassaan kansainvälinen presidentti WingKun Tam kannustaa meitä
tekemään Lions-työtä ilon
kautta. Hän valaa meihin
rohkeutta toimimaan ja uskomaan projekteihimme. Perheen merkitys tulee esille tälläkin luennolla, My club- my
family - ajatuksena. Klubista
tulee tehdä houkutteleva ja on

tarjottava syitä pysyä klubissa. Me Lionit olemme tiimi.
Pienistä puroista syntyy virta.
Onnellinen ilmapiiri motivoi
toimintaan. Kaipaamme mieluummin palvelua kuin tiukkoja sääntöjä. Ja meidän tulee
olla avoimia ulospäin.
Nuoret ovat tulevaisuus,
samoin naiset. Jäsenistöstä on
tällä hetkellä miehiä miljoona
ja loput 350 000 naisia. Maailman väestöstä on kuitenkin
yli puolet naisia. Onko ajatus
siitä, että jäsenistökin jakautuisi puoliksi naisista ja puoliksi miehistä mahdoton, hän
pohtii. Alkukauden jäsenkehitys on ollut positiivinen ja
hän toivoo sen jatkuvan.
Kansainvälinen presidentti toivoo Lionien tukea Leotoiminnalle. Nuoret ovat tulevaisuus. Heille on annettava järjestössä tehtäviä ja omia
aktiviteetteja. Ja tukea eri tehtävissä.
Miljoona puuta- kampanja on onnistunut hienosti.
10.10.2011 istutettuja puita oli jo 2,73 miljoonaa. Luvuissa mukana 40 maata ja
200 piiriä. Hän vertaa taitoa
kasvattaa puun taimi kykyyn
huolehtia uudesta lionista,
vasta silloin olemme onnistuneet.
’Kun sinulla ongelma, sinulla
on mahdollisuus’
terveisin
DG Päivi Ihamäki 107-E

14

E-Piirileijona
-lehti kiittää
seuraavia
piirimme 76
klubia
LEHDEN TEKEMISEN
TALOUDELLISESTA TUKEMISESTA
I.1: LC Tampere, LC Tre
Amuri, LC Tre Diamonds,
LC Tre Kaakinmaa, LC Tre
Näsinneula. I.2: LC Tre
Köyhät Ritarit, LC Tre Pispala, LC Tre Ratina, LC Tre
Ruotu, LC Tre Siilinkari, LC
Tre Tammerkoski. II.1: LC
Tre Hakametsä, LC Tre Hervanta, LC Tre Koillinen, LC
Tre Lassinlinna. II.2: LC
Tre Harju, LC Tre Hämeensilta, LC Tre Lielahti, LC
Tre Pyynikki, LC Tre Tohloppi, LC Tre Wivi Lönn.
II.3: LC Tre Härmälä, LC
Tre Kaleva, LC Tre Koivistonkylä, LC Tre Metsäveljet,
LC Tre Naistenlahti, LC Tre
Pirkanmaa, LC Teisko. III.1:
LC Kangasala, LC Kangasala
Harjula, LC Kangasala Kuussalo, LC Kangasala Roine,
LC Luopioinen. III.2: LC
Juupajoki, LC Kuhmalahti, LC Lägelmäki, LC Orivesi, LC Orivesi Isomakkara. IV.1: LC Pirkkala, LC
Pirkkala Naistenmatka, LC
Viljakkala, LC Ylöjärvi Helmi, LC Ylöjärvi Keijärvi. LC
Y löjärvi Teivo. IV.2: LC
Mouhijärvi, LC Nokia Lotus, LC Nokia Pirkka, LC
Suodenniemi, LC Sastamala Vammala. V.1: LC Hämeenkyrö Kyröskoski, LC
Hämeenkyrö Kyröttäret, LC
ikaalinen, LC Ikaalinen Kyrösjärvi, LC Parkano. V.2:
LC Kihniö, LC Kuru, LC
Virrat, LC Virrat Tarjanne,
LC Virrat Toriseva. VI.1:LC
Lempäälä, LC Lempäälä Kanava, LC Lempäälä Sääksjärvi, LC Valkeakoski, LC Valkeakoski Rapola. LC Valkeakoski Sääksmäki, LC Vesilahti. VI,2. LC Humppila,
LC Kylmäkoski, LC Toijala,
LC Toijala Akaa, LC Toijala
Arvo Ylppö, LC Urjala, LC
Viiala, LC Sahalahti.
KLUBIEN MAKSAMIEN
TOIMINTA-AVUSTUSTEN KOKONAISSUMMA
ON 3.536 EUROA, KESKIMÄÄRIN 46,50 EUROA /
kLUBI ( YHDISTELMÄ
KOOTTU 20.1.2012)
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Klubitoiminta kehitettävä monipuolisemmaksi
Minut on kutsuttu Lions toimintaan LC Vampulan klubiin 1988. Muistan vieläkin
elävästi sen illan, kun annoin
Lionslupaukseni kokouksessa.
Muistan myös hyvin kuinka
siihen aikaan tehtiin paljon
vierailuja ja saimme niistä virikkeitä omaan toimintaamme. Silloin, kun näitä uusia
virikkeellisiä aktiviteetteja
”ajettiin läpi” keskusteltiin
toimintamme kehittämiseen
ja muuntautumiseen liittyvistä seikoista ja asioista.
Nyt kun olen saanut 1. ja
2. varapiirikuveröörinä kiertää eri klubeja ja käynyt useita keskusteluja toiminnan kehittämisestä ja erilaisista aktiviteeteista. Voinen todeta,
että muuttuminen ja kehitys
on jatkuva prosessi, jota klubeissa pitää koko ajan yllä ja
kehittää. Mielestäni edelleen
pitää paikkansa, että klubivierailuista saa hyviä vinkkejä aktiviteetteihin ja niistä on
hyvä vaihtaa ajatuksia, lisäksi vierailuista saa uusia lions
tuttavuuksia. Suosittelen, että
oma klubisi nimeäisi ”vierailijavetäjän” ja tekisitte vierailuja
aktiivisesti naapuriklubeihin
tai kauemmaksikin.
Klubeissa on käytävä joskus ikääkin keskustelua, siitä miten klubitoimintaa tulisi kehittää. Saada toimintaan monimuotoisuutta, joka
omalla tavallaan kiinnostaisi
kaikkia lioneita aktiiviseen
toimintaan, sekä saisi myös
ulkopuoliset kiinnostumaan
toiminnasta. Tässä oivana
apuna on oma piirileijona
lehtemme, sekä alueelliset
paikallislehdet.
Myös piirimme eri tapahtumista pitää saada piirin sivuille tapahtumakalenteri,
jossa klubit voivat ilmoittaa
omista tapahtumistaan ja toivottaa vierailijat tervetulleeksi järjestämiinsä tapahtumiin.
Mielestäni tällä saataisiin ak-

Näiden, lähes kahden toimintakauden aikana, on varapiirikuverööriä ja puolisoa haastettu erilaisiin haasteisiin. Kaikki tilaisuudet, joihin olemme puolisoni Annen kanssa päässeet osallistumaa, ovat kaikki olleet hienoja ja lämminhenkisiä tilaisuuksia,
Kiitos kaikille klubeille kutsuista ja vieraanvaraisuudesta. Yksi,
eräs haasteellisimmista tilaisuuksista oli LC Hämeenkyrö / Kyröttärien pikkujoulutilaisuus, jossa varapiirikuvernööri, past piirikuvernööri sekä muut ”keijut, keskipaino n.90 kg”, saivat olla
ensi-illan esiintyjinä ”keijumetsä” tanssiaisissa. Tilauksia tämän
vuoden pikkujouluihin odotellaan.

tivoitumista sekä osallistumisessa, että tutustumisessa
toisiimme. Lisäksi muutkin
yhteiset tapahtumat, kuten
piirimme 5.9.2012 järjestettävä kenraaliharjoituksen LIZ
Musikaali , Tampereen
Työväenteatterissa esitettävä
Elisabeth Taylorin elämänkertaan perustuva maailman
ensi-ilta. Tämä on piirimme
yhteinen tapahtuma sekä syksyn yhteinen ponnistus. Tästä saatava tuotto käytetään
kuurosokeiden toimintakeskuksen sekä nuorisoleirin rahoitukseen.
Olkaa aktiivisia ja tiedottakaa erilaisista tapahtumista
ennen ja jälkeen tapahtuman.
Siihen riittää kuva tai pari ja lyhyt juttu tapahtumasta, osallistujista ja jos tilaisuudesta oli tuottoja, minne
tuotto lahjoitettiin. On hyvä
muistaa, että Lions järjestö on
rankattu maailmaan parhaak-

si avustusjärjestöksi. Lionsien
keräämät rahat ja avustukset
menevät lähes 100%:sti niihin kohteisiin perille, joihin
ne ovat tarkoitetut. Siis pitäkää ”leijonahenki” toiminnastanne aktiivisesti mukana.
Kangasalla oleva piirikokous lähestyy ja olen siellä
ehdolla piirimme piirikuvernööriksi, toivomme puolisoni
Annen kanssa Teidän tukeanne kokousäänestyksessä, että
tulevassa toiminnassamme.
Piirikokouksen jälkeen, kesäkuussa matkustamme EteläKorean Busaniin 95. kansainväliseen vuosikongressiin, jossa edustamme Suomea muiden piirikuvernöörien ja kokousedustajien kanssa. Tästä
kokouksesta tuomme syksyllä
Teille kaikille terveiset ja tulemme kertomaan matkakokemuksestamme.
Tapani Matintalo
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tervehdys

E-piirin kauden 2012-2013 Piirikuvernööri Tapani Matintalo sai klubikokouksen yhteydessä vastaanottaa Arne Ritarikillan jäsenyyden toimikuntapuheenjohtaja Reima Mäkelän
avustamana 13.10.2011.

VERENPAINEMITTARIT
Pari vuotta taaksepäin kannustettiin Leijonia verkottumaan kotikylänsä toimijoiden
kanssa ja etsimään sieltä hyviä
aktiviteettikohteita. LC Kangasala/Harjula teki työtä käskettyä ja sai selville, että terveyskeskuksen kotihoidosta
puuttui verenpainemittareita.
Ensi alkuun paine oli äitiysneuvoloissa. Raskausmyrkytyksen oire on korkea verenpaine. Sen kotitarkkailuun
menivät ensimmäiset mittarit.
Seuraavaksi kysyntää oli
omassa kohderyhmässämme
eli vanhoissa äijänkäppänöissä. Kohonnut verenpaine on
merkittävin riskitekijä aivoinfarktiin sairastumiselle ja
lisää myös alttiutta sairastua
sydänsairauksiin kuten sepelvaltimotautiin ja sydämen

vajaatoimintaan. Verenpainetaso voidaan määrittää vasta toistuvien mittausten jälkeen. Itse tehdyt
kotimittaukset ovat vakiintuneet tässä selvittelyssä tärkeäksi menetelmäksi.
Tällöin voidaan välttää leimaamasta verenpainepotilaiksi ne, joilla verenpaino
on koholla ainoastaan vastaanoton mittaustilanteeseen liittyvän jännityksen
vuoksi. Myös hoidon tehon arvioinnissa tarvittavat mittaukset sujuvat kätevimmin kotimittauksina
tai neuvoloiden itsemittauspisteissä. Näitä mittareita on nyt lahjoitettu 12,
joten kunnan terveydenhoidon toivomus oli siirtyä ”haikaravaakoihin”.

LC Kangasala/Harjulan kampanjapäällikkö Reijo Helenius
ja presidentti Sami Dahlman kävivät luovuttamassa neljä
verenpainemittaria Sirkka Järvensivulle kangasalan Terveyskeskukseen. Ylilääkäri Pertti Tuominen oli sekä lahjoittajan että vastaanottajan puolella. Foto Martti Piltz

Mielenkiintoinen varapiirikuvernöörikauteni on kuin huomaamatta ehtinyt lipsahtaa
jo yli puolivälin. Lähtiessäni
valmistautumaan varapiirikuvernöörikauteeni ajatukseni
olivat hieman kaksijakoiset.
Toisaalta odotin innokkaasti
viran tuomia uusia haasteita ja uusia kokemuksia. Toisaalta taas hieman jännitti se,
mitä kaikkea tulevaisuus toisi
tullessaan. On kuitenkin todettava, että olen kuluneeseen
varapiirikuvernöörikauteeni vilpittömän tyytyväinenja odotan jatkoa hyvin positiivisin ajatuksin. Monelle
olenkin jo henkilökohtaisten
keskustelujen yhteydessä todennut nauttineeni suunnattomasti kuluneesta kaudesta. Tästä suuri kiitos kuuluu
kaikille teille leijonille, joita
olen virassani jo ehtinyt tapaamaan.
Klubivierailuni yritin painottaa alkukauteen ja tässä
pyrkimyksessäni varsin hyvin
onnistuinkin. Klubivierailuja
on nimittäin tähän mennessä
takanani jo noin 25 kappaletta. Kaikissa klubeissa minut
on otettu erittäin ystävällisesti vastaan. Myös puolisoni
Anneli on ollut tyytyväinen

kokemaansa niissä klubeissa, joissa hän on mukanani
vieraillut. Olemme myös olleet kahdessa ikimuistoisessa
vuosijuhlassa, nimittäin LC
Nokia/Pirkan 50-vuotisjuhlasssa sekä LC Ylöjärvi/Keijärven 35-vuotisjuhlassa.
Jo PNAT-kokouksissa
klubien virkailijoilla alkaa
Lions-toiminnan monimuotoisuus hieman hahmottua,
kun päästään tutustumaan
lohkon muiden klubien toimintaan ja tapaamaan muiden klubien leijonia. Minun
kohdallani aloin entistä paremmin hahmottaa piirimme
toimintaa toimiessani kaksi
vuotta piirihallituksessa, ensin lohkon puheenjohtajana
ja sittemmin piirisihteerinä
Ilkka Kivelän kaudella. Mutta
vasta nyt kun olen varapiirikuvernöörin ominaisuudessa
vieraillut klubeissa ja tavannut kymmeniä uusia lioneita
sekä heidän puolisoitaan on
minulle alkanut hahmottua
Lions-toiminnan koko kuva.
Klubeilla on mitä erilaisimpia aktiviteetteja ja klubeissa
näyttää olevan hyvä tekemisen meininkisekä hyvä klubihenki.
Vierailujeni yhteydessä

Päivitys piirin ajankohtaisista asioista LC Sastamala/Vammalan
klubikokouksessa 15.9.2011.

16
puheenvuorossani olen painottanut kuluvan kauden
ajankohtaisia teemoja piirissämme. Näitä teemoja ovat
olleet mm. jäsenkehityksen
tilanne, klubityytyväisyyttä parantavat toimenpiteet,
kummitoiminnan tärkeys,
uusiin ja nuoriin leijoniin panostaminen sekä erityisesti
johtamiseen ja muutosjohtamiseen liittyvät asiat. Olen
tietoisesti halunnut venyttää
puheenvuoroani noin 15 minuuttiin, toistaiseksi en tästä
kovin pahoja moitteita ole
saanut. Olen myös pyrkinyt
aktivoimaan keskustelua mm.
jäsenkehitysteeman ympärille
ja monessa klubissa tämä keskustelu on venyttänyt klubikokouksen kestoa vielä toisella viisitoistaminuuttisella.
Havaintojeni mukaan klubeissa henkinen ilmapiiri on
pääasiassa erittäin hyvä. Tämä onkin hyvin myönteinen
asia, sillä ainakin itselleni sekä havaintojeni mukaan myös
monelle muulle lionille klubitoimintaan liittyvät sosiaaliset
aspektit ovat se suola, mikä
tekee lionstoiminnan mielekkääksi. Vierailujeni yhteydessä olen kuitenkin havainnut soraääniä, ansaittujakin,
on pakko myöntää. Närää
aiheuttavat asiat liittyvät ennen kaikkeajoidenkin leijonien säännölliseen vähäiseen
aktiivisuuteen klubitoiminnassa. Moitteet tulevat pääasiassa jo pitempään, usein
vuosikymmeniä toiminnassa
mukana olleiden leijonien taholta. Haluan tässä yhteydessä korostaa, nämä ongelmat
eivät mielestäni kuitenkaan
ole olleet vakavia eivätkä ole
aiheuttaneet pahempaa tulehtuneisuutta klubin jäsenten
välisissä suhteissa. Kuitenkinpitkään jatkuessaan tällaiset
asiat eivät voi olla vaikuttamatta yleiseen klubityytyväisyyteen sekä klubin henkeen.
Kehottaisinkin niitä klubeja,
joissa tämänkaltaisiaongelmia
on aistittavissa rehellisesti ja
avoimesti ensin hallituksissa ja sitten klubikokouksissa
asioista keskustelemaan.
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Juhlapuhujana LC Ylöjärvi/Keijärven 35-vuotisjuhlassa Ylöjärven Kalakartanossa 15.10.2011.
Erääksi keskeisimmistä
teemoista Suomen lionstoiminnassa näyttää jälleen kerran nousevan jäsenkehitykseen liittyvät ongelmat. Toisaalta tässä yhteydessä kohtuuden nimessä on todettava,
että Suomihan on lähes kaikkiin muihin maihin verrattuna ja suhteellisesti mitattuna
erittäin suuri lionmaa, ainoastaan Islanti on edellämme.
Vielä on liian aikaista arvioida oman piirimme tulosta
kauden loppuessa, mutta toivottavasti pääsemme vähintäänkin nollatulokseen, edellytykset sille ovat olemassa.
Tässä yhteydessä haluan erityisesti painottaa sitä, että jäsenkehityksen kääntäminen
positiiviseksi edellyttää sitä,
että klubikohtaisesti pidetään
jäsentilanteesta huolta ja saldon kääntyessä negatiiviseksi
ryhdytään ripeästi korjaaviin
toimenpiteisiin.
Edellämainittuja klubipu-

heenvuoroissa käsittelemiäni
ajankohtaisia teemoja tulen
painottamaan niin puheissani kuin teossani tulevalla
kaudellanikin, tosin niiden
painoarvot voivat olla erilaiset
kuluvaan kauteen verrattuna.
Aika on lisäksi näyttävä, josko edellä lueteltujen teemojen
lisäksi joku aivan uusi teema
tulee ajankohtaiseksi. Lisäksi
yksi tärkeimmistä tehtävistäni tulevalla kaudella on piirihallituksen muodostaminen
omalle piirikuvernöörikaudelleni 2013-2014.
Toivotan kaikille piirimme
leijonille omasta ja puolisoni
Annelin puolesta näin jälkikäteen erittäin hyvää alkanutta vuotta sekä mielenkiintoisia ja mukavia hetkiä lionstoiminnan parissa.

Antti ja Anneli
2. VDG 2011-2012

Perustietoni ja joitakin tavoitteitani oli 2/2011 Piirileijonassa, joten niiden
toistaminen olisi - toistoa.
Voit lukea niistä E-piirin
verkkosivulta http://www.
lions.fi/district107-e/, mikäli sinulla ei ole käsillä
kyseistä numeroa. Selvennän kuitenkin muutamia
ajatuksiani, jotka painottavat mahdollisen 4-vuotisen
piirikuvernööriputken alun
tavoitteitani.
LPJ aikani on ollut
mielenkiintoinen ja on jopa
ylittänyt odotukseni. Klubikäynneillä olen saanut tavata paljon motivoituneita
ihmisiä ja havaita erilaisia
Lions-toimintamalleja, jotka kaikki tähtäävät samaan
tavoitteeseen, saada auttaa
tai tukea erilaisia klubien
valitsemia kohteita. Mikä
on paras tapa edetä klubien Lions-toiminnassa, klubin jäsenten valitsema tapa
omalle klubille ehdottomasti.
Yhteistyö on voimaa,
sen olen työhistoriani aikana monasti havainnut.
Mikä voisikaan olla parempi kuin hyvä yhteistyö.
Siihen kannattaa aina pyrkiä – klubitoiminnan mielekkyys ja tuloksen paranevat. Haluan olla mukana
kehittämässä E-piiriä uuteen nousuun, se on haaste johon olen valmis tarttumaan. Odotan innolla
tulevaa piirikokousta, sekä
siellä jäsenistön päätöstä ja
tukea tulevalle 2. VDG:lle,
kuka se sitten onkaan.
Muutosvalmennus on
ollut käynnissä Lions-toiminnassa jo kauan aikaa.
E-piirissä se ei ole vielä
kuitenkaan saanut tuulta
siivilleen. Meillä ei ole ollut muutosvalmentajia, en
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ainakaan ole kuullut. Olen lukenut asiasta usein selaillessani eri Lions-liiton ja piirien
verkkosivuja. Kuullessani järjestettävästä Muutosvalmentaja 4 koulutuksesta Tampereella päätin oitis pyrkiä mukaan.
(Lisää Muutosvalmennuksesta kiinnostuneille http://www.
lions.fi/index.php/fi/koulutus.)
Ahlmanilla joulukuussa alkaneesta 17 tulevasta muutosvalmentajasta E-piiriin saadaan
neljä klubien kehittämiseen
sitoutumishalukasta Lionsia,
muut kollegat tulevat muista
piireistä ympäri Suomea. Yhden viikonlopun kokemuksella ja koulutuksella olemme pakattu täyteen intoa ja tietoakin
kuinka saadaan klubien Lionstoiminta kehittymään. Harjoituksia, tehtäviä ja vielä yksi
pitkä viikonloppu helmikuussa
ja sitten ryhdymme tekemään
suunnitelmia ja tavoitteita asiasta kiinnostuneiden klubien
varapresidenttien kanssa. Näkemykseni nyt vielä muutosvalmentaja-raakileena on, että
autamme klubeja hiomaan jäsentensä yhteisiä arvoja ja tavoitteita. Niiden avulla saavutamme klubitoimintaan asettamiamme tavoitteita. Mitkä
ne konkreettiset tulokset voivatkaan olla? Ehdottomasti
parhaat tulokset saavuttaa klubi, joka saadaan hitsautumaan
yhteisten arvojen ja tavoitteiden taakse – niin yksinkertaista se on. On toki pudotettava
maan pinnalle ne, jotka haluavat tuloksia ilman pienintäkään ponnistusta. Ei kehitystä
voi saada ilman määrätietoista
työskentelyä. Eihän sellaista
voi olla! Työtä tietenkin täytyy tehdä, mutta mieluisia toki ovat asetettujen tavoitteiden
jälkeen saavutetut tulokset. Se
jos mikä hitsaa jäsenistöä yhteisiin klubihetkiin ja Lionsponnistuksiin.

Valmistautuminen Kalevankankaan seppeleenlaskuun 8.1.2012. Kuvassa oikealta DG pari Päivi
Päivi ja Tero, Rauno Sulonen ja Esko Hietanen.

Lions-toiminnan päätösten avoimuus on ollut huulillani ja ajatuksissani jo yli
vuoden. Turhaanko. ehei, nyt
on odotettavissa kehitystä.
Keskustelin VCC Seppo Söderholmin kanssa Vaasan VK
2011 tehdyn Päätöksenteon tiedottamisen ja läpinäkyvyyden
lisääminen Lions toiminnassa kokouspäätöksen toteuttamisesta ja sain vahvistusta näennäisen hiljaisen syksyn aikana
tehdyistä päätöksistä ja tavoitteista. Hän lupasi henkilökohtaisesti osaltaan lähteä kehittämään Vk-avoimmuuspäätöksen toteuttamista. Mitään
superhyppyä nollasta sataan
ei ole luvassa, mutta vaiheittainen päätösten avaaminen ja

avoimuuden lisääminen tulee
tapahtumaan ja myös edelleen
kasvamaan Lions-liiton verkkosivujen teknisten ratkaisujen
valmistuessa. En avaa enempää
keskusteluamme, koska minä en toimi Lions-liiton tiedottajana. Lions-liiton on itse
annettavat tietoomme viralliset suunnitelmat ja aikataulut,
jotka saavat meidät vakuuttuneeksi jäsenistön päätösten
mukaisista toimista ja toteuttamisaikatauluista.
On tärkeää kertoa jäsenistölle avoimesti päätökset
ja niiden toteutusaikataulut ja
siten vakuuttaa jäsenistö tekemiensä päätöksen toteuttamisesta. Avoimuus on ollut
valikoitua ja heikkoa Lions-

päätöksistä, mutta Vaasan
VK-päätöksellä Lions-jäsenistö haluaa päätökset avoimiksi. Klubit pitää vapauttaa
kehittämään omaa toimintaansa tietoisena valitsemansa
Lions-johdon vuosikokousten
välillä tekemistä päätöksistä.
Vuosikokouksissa jäsenistön
tekemät päätökset on Lionsjohdon aina toteutettava mahdollisimman pikaisesti ja jäsenistön päätösten mukaisesti.
Jäsenistön vuosikokouspäätökset luovat raamit ja suuntaviitat Suomen Lions-toiminnalle. Näin ollen voimme keskittyä rauhassa viitoittamamme
Lions-toiminnan mukaisiin
tavoitteisiin.

18

PIIRI
P
IIR I

Lohkon puheenjohtajan mietteitä

Olen Eija Murtola II-alueen
I-lohko Lpj. (lohkon puheenjohtaja, ZC). Leijona olen
ollut vuodesta 2004. Ensimmäinen klubini oli LC Tre/
Näsinneula josta siirryin LC
Tre/Kanjoniin kauden 20092010 alusta. Kanjoni oli tuolloin lopettamassa toimintaansa, joten meitä lähti 5 aktiivista leijonaa silloisen piirikuvernööri Ilkka Kivelän toivomuksesta jatkamaan uusin
voimin Kanjonin toimintaa.
Lpj:n tehtävistä ehkä tärkeintä on olla piirihallituksen ja klubien välinen linkki.
Lisäksi tehtäviä ovat PNATkokouksien (piirin neuvoa
antava toimikunta) pitäminen
kolme kertaa kauden aikana,

klubivierailut oman lohkon
klubeissa. Klubivierailuilla
löydämme mahdollisuuksia
yhteisiin aktiviteetteihin.
Lpj:nä oleminen on antanut minulle paljon uutta tietoa leijonatoiminnasta. Olen
osallistunut piirihallituksen
kokouksiin, vieraillut klubeissa, hoitanut piirin yhteisen aktiviteetin ym.
Parasta mielestäni ovat
klubivierailut, niissä saa tutustua uusiin leijoniin ja nähdä kuinka erilaisia aktiviteettejä piirissä tehdään. Puolisotoimintaa ei omassa klubissani ole, nyt olen saanut
tutustua myös siihen ja voin
sanoa että leidit tekevät paljon hyvää työtä klubiensa hyväksi.
Kaikilla lohkoni 7-klubilla on erilainen tapa toimia ja
tehdä asioita. Pääasia on että
klubilaisilla on hyvä olla keskenään niin kokouksissa kuin
aktiviteeteissakin, siitä alkaa
hyvän jakaminen muillekin.
Eija Murtola
Lohkon puheenjohta
LC Tampere/Kanjoni

ARS-säätiön

ADRESSIT
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TOIMIMAAN E-PIIRISSÄMME!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Kivi, Vesa
Väisänen Isto
Humalamäki Jari
Leppänen Simo
Nieminen Penti
Salmesvuori Markku
Räsänen Pasi
Viljanmaa Kyösti
Kuusisto Kosti
Kirstua Timo
Lassila Alex
Wahlgren Veijo
Hänninen Petri
Jokinen Tapio
Rytky Aaro
Grönberg Jan
Siven Erkki
Saarinen-Jännes Mika
Koskinen Juha
Syrjäläinen Harri
Laaksonen Marko
Nieminen Lasse
Koivula Valto
Lahtinen Markku
Giren Raimo
Kiuru Jari
Yli-Pekkala Jukka
Lindgren Markku
Keso Miia
Kujantola Heidi
Vuori Päivi
Niemi Heikki
Antila Leena-Hannele
Huttula Airi
Anttila Elina
Kari Satu
Mähönen Päivi
Mäkinen Virpi
Kemppi Hannele
Björkman Sinikka
Rantaniemi Anne
Haavisto Kristiina
Keskinen Kirsi
Mäkinen Tarjahannele
Viitasaari Arja
Leppälä Leena
Reunanen Tiina

LC Kuru
LC Siuro
LC Teisko
LC Teisko
LC Teisko
LC Teisko
LC Juupajoki
LC Parkano
LC Kihniö
LC Lempäälä Kanava
LC Lempäälä Kanava
LC Lempäälä Kanava
LC Urjala
LC Urjala
LC Urjala
LC TRE Amuri
LC TRE Amuri
LC TRE Harju
LC Ikaalinen Kyrösjärvi
LC Kangasala Roine
LC Valkeakoski Apia
LC Toijala Akaa
LC Ylöjärvi Keijärvi
LC Ylöjärvi Keijärvi
LC Luopioinen
LC Vesilahti
LC Vesilahti
LC Viljakkala
LC TRE Kanjoni
LC TRE Kanjoni
LC TRE Kanjoni
LC Ylöjärvi Teivo
LC TRE Wivi Lönn
LC Kangasala Kuussalo
LC Toijala Arvo Ylppö
LC Toijala Arvo Ylppö
LC Toijala Arvo Ylppö
LC Ylöjärvi Helmi
LC TRE Diamonds
LC Valkeakoski Rapola
LC Valkeakoski Rapola
LC Hämeenkyrö Kyröttäret
LC Hämeenkyrö Kyröttäret
LC Hämeenkyrö Kyröttäret
LC Hämeenkyrö Kyröttäret
LC Urjala Linnattaret
LC Urjala Linnataret

oikea tapa
muistaa
PIIRIMME 30:EEN KLUBIIN
ON OTETTU YHTEENSÄ 47 UUTTA LIONIA
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AJANKOHTAISTA JÄSENASIAA
Jäsenet ovat lions-toiminnan
elinehto ja riittävän laaja jäsenkunta on kaiken toimintamme edellytys. Ilman tekeviä käsipareja emme voi toteuttaa palvelutehtäväämme,
emmekä liioin selviytyä hallinnollisista velvoitteistamme. Laskeva jäsenkehitys ei
toki ole yksinomaan lions –
järjestön huolenaihe, lukuisat
muutkin vapaaehtoisjärjestöt
maassamme kamppailevat saman ongelman kanssa.

Jäsenkehitystä
seurataan tarkoin
Järjestössämme ongelma tiedostetaan ja asiaan on tartuttu päättäväisellä otteella. Jäsenkatoon on vastattu muun
muassa kehittämällä sekä jäsenyys- että koulutusorganisaatiota ja parantamalla klubien johtamista muutosvalmennusohjelman puitteissa.
Liiton jäsenjohtaja, MDGMT Marja-Liisa Heikkilä,
seuraa ja ohjaa jäsenkehitystä. Piirien jäsenjohtajat ovat
tiiviissä vuorovaikutuksessa
hänen kanssaan kaikessa jäsenasioihin liittyvässä. Myös
piirikuvernööri tiimeineen
seuraa piirinsä jäsenkehitystä
yhteistyössä jäsenorganisaation kanssa. Positiivisia merkkejä onkin jo ilmassa.

Avainasemassa
raportointi
GMT –toiminnassa on keskeistä klubien sekä piirien jäsenkehityksen seuraaminen.
Vain tuntemalla jäsenkehityksen todellinen suunta, voidaan
valita oikeat korjaustoimenpiteet. Tässä seurannassa on
klubien sihteereillä keskeinen
rooli. Kuukausittainen jäsenraportointi on ensiarvoisen
tärkeää tehdä, vaikka klubin
jäsenmäärä olisi pysynyt ennallaan edelliseen kuukauteen
verrattuna. Esimerkiksi vuodenvaihteessa eli joulukuussa 2011 E-piirin 86 klubista

vain 47 oli tehnyt jäsenrekisteri-ilmoituksen. Asiaa
tutkittaessa kävi ilmi, että
moni sihteeri oletti piirin
aktiviteetti-ilmoituksen
toimivan myös jäsenrekisteri-ilmoituksena. Näin ei
kuitenkaan ole asianlaita,
vaan kuukausi-ilmoitus
tulee tehdä AINA varsinaiseen jäsenrekisteriin,
vaikka jäsenmäärässä ei
olisikaan tapahtunut muutosta. Tällöin päivitys hoituu näppärästi vain yhdellä
klikkauksella.

Sihteeri, muista
koulutus
Klubisihteerin tehtävä on
jäsenkehityksen seurannan kannalta keskeinen.
Siten on erityisen tärkeää,
että klubisihteeri tuntee
tehtävänsä ja tietää, mitä
häneltä odotetaan. Parhaiten nämä asiat selviävät sihteerikoulutuksessa,
joka järjestetään keväisin
piirikokouksen yhteydessä
ja vielä uudestaan syksyllä suur.PNATissa. Tuleva
presidentti, huolehdithan,
että sihteerisi osallistuu
jompaankumpaan koulutukseen tai saa kaikki tarvittavat tiedot ja taidot jollakin muulla tavalla. Tarvittaessa myös piirin GMT
–koordinaattori opastaa jäsenrekisteriasioissa. Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla. Apua on saatavilla
myös laajennusasioissa, kuten uuden klubin tai liitännäisklubin perustamisessa.
Ollaan yhteyksissä!
Marja Sundström-Pullinen
GMT 107-E
marja.sundstrom-pullinen@lions.fi
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Lisää potkua ”miljoona
puuta” hankkeelle
Leijonien maailmanlaajuinen hanke käynnistyi 107
E-piirissä monien klubien
osalta viime syksynä ja jatkuu tulevalla kasvukaudella.
Useita mielestäni varsin hienoja hankkeita toteutettiin,
esimerkiksi Lempäälän klubien yhteishanke Marjamäentien meluvalliin 500 rauduskoivun istuttaminen sekä LC Tampere-Siilinkarin
omenapuiden istutus Leinolan perhetukikeskukseen.
Minulle on tullut vasta
vajaalta kahdeltakymmeneltä klubilta tietoa jo tehdyistä puunistutuksista. Toivottavasti siinä ei ole kaikki ja
toivottavasti muilla klubeilla
on jo hyviä suunnitelmia kevään ja tulevan kasvukauden
varalle oman osuutensa tekemiseen tähän hankkeeseen.
Ja vaikka suunnitelmaa ei
olisikaan, niin vielä ehtii vallan hyvin mukaan, koska istutuskauteen on aikaa ainakin
kolme kuukautta.
Kannattaa kartoittaa klubin toiminta-alueelta mahdollisia ympäristökohteita, joita voitaisiin parantaa
ja monipuolistaa erilaisilla
puuistutuksilla. Hämeenkyrössä Kyröskoskella on koulun ja päiväkodin välisellä
alueella Leijona/Opetuspuisto, jota Leijonat olivat perustamassa 30 vuotta sitten ja jota Hämeenkyrön kolme LC
klubia yhteisesti parantavat,
aluksi nyt talvella poistamalla
sieltä joitain puita ja keväällä kunnostamalla siellä olevat osin ruohottuneet käytävät. sekä istuttamalla joitain
uusia puita. Työhön kuuluu
myös mullan lisääminen koholleen jääneiden puunjuurien päälle sekä nurmikon uusimisia.
Tämän lisäksi oma klubini istuttaa 2000 kuusentainta
joulukuusiaktiviteettia varten.
ja Tapanin myrskykin teki

lisää istutusmahdollisuuksia.
Toivottavaa olisi, että tällä
hankkeella olisi myös pidemmälle meneviä vaikutuksia tuleville vuosille ympäristöasioiden tiimoille ja tulevana kesänä istutuksia voi tehdä syksyllä, joskin toivottavaa olisi,
että mahdollisimman paljon
toteutuisi keväällä ja tällä presidenttikaudella, koska ”miljoona puuta” on kansainvälisen presidentin käynnistämä
hanke tälle kaudelle.
Metsänistutuskohteita
kannattaa tiedustella, mikäli
klubin jäsenten keskuudesta
ei kohteita löydy ; metsällisiltä toimijoilta; metsänhoitoyhdistyksiltä tai metsäyhtiöiden metsäpalveluiden tarjoajilta. Istutustyössä hyvä olisi
olla mukana ainakin joku joka
olisi metsänistutustyötä tehnyt ja tietäisi miten työ tehdään kunnolla, koska se ei ole
tärkeää kuinka paljon puita istutetaan vaan tärkeintä
on, että istutetut puut lähtevät kasvamaan hyvin ja, että
niistä tulee kunnollisia puita.
Jään odottamaan lisätietoja
piirin klubeilta ja minulta voi
kysyä lisätietoja hankkeeseen
liittyen.
Hyvää vuoden jatkoa toivottaen Harri Isomuotia, piirin
puuvastaava
puh. 0400-732 156 , harri.
isomuotia@suomi24.fi
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Kuvassa LC Kangasala / Roineen nuoret leijonat vas. Pekka Lehtonen ja oik. Jarkko Jokinen

NUORIEN LEIJONA-VELJIEN
MIETTEITÄ KLUBITOIIMINNASTA
Lionit Pekka Lehtonen ja
Jarkko Jokinen ovat olleet
LC Kangasala / Roineen
klubin jäseninä noin vuoden.
Heidän lisäkseen klubiin ovat
viime vuonna liittyneet Mika
Liikka ja Harri Syrjäläinen.

Kuinka kaikki alkoi ?
” Henkilökohtainen kutsu tavoitti meidät. Tuttavia kun oli
ennestään Roineen klubissa,
tuli puheeksi ja pyyntö tulla
tutustumaan klubiin.
Ehkä oli halu löytää elämässä jotakin uutta, mielekästä harrastusta oman työn
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ja kodin ulkopuolelta. Oli
myös halua tutustua uusiin
ihmisiin ja katsoa, mitä lionstoiminta oikeasti on ja mitä
se voi antaa nuorelle miehelle.
Keskusteltiin vaimon ja
perheen kanssa, asia tuntui
hyvältä ja niin lähdettiin Roineen klubikokoukseen ensimmäistä kertaa.
Klubilaisista oli osa tuttuja
entuudestaan, puolet oli vieraita. Oli mukavaa, että meitä
uusia, nuoria oli useita samaan aikaan tutustumassa
leijonatoimintaan.
Asia tuntui omalta, varsinkin kun edessä oli ” äijäreisu

” ja muutakin kokouksien ulkopuolista aktiviteettia, joulukuusi-projektia sekä mukavaa yhdessä oloa. Leijonien
ukkoporukassa tuntui olevan
hyvä henki ja Mobilian Pekka Tolppa tarjosi aina maittavan iltapalan klubikokouksen
aluksi.”

Mihin klubin
keräämiä varoja
toivoisitte
käytettävän ?
” Kotimaassa ja kotikunnassa on monia apua tarvitsevia.
On vanhuksia, sotaveteraane-

ja, vaikeissa elämän olosuhteissa eläviä, mm. heitä tulisi auttaa ja tuottaa heille iloa
pienelläkin avustussummalla.
Roineen klubi toimii aktiivisesti, jokaiselle löytyy oma
sarkansa toteuttaa leijonaperiaatteita.
Ei ole kaduttanut liittyminen klubiin, ollaan saatu
monia uusia ihmiskontakteja.
Ehkä voimme omilla ideoillamme auttaa ja tukea klubin
toimintaa. Koemme, että leijonatoiminta on paikallista,
Kangasalan hyväksi tehtävää
työtä, rutiinikokouksiin on
osallistuttava – mutta klubin
muut aktiviteetit ovat kuitenkin ne kaikkein parhaimmat
leijonakokemukset ! Ehkä
meilläkin on tuttavia ja kavereita, joita voimme tuoda
vuorostamme mukaan toimintaan, suositella lions- toimintaa todella mielekkäänä ja
hyvää mieltä antavana harrastuksena ja oman elämän projektina.
Suosittelemme tutustumista, liittymistä, osallistumista – sopii meidänkin ikäisille nuorille isille ! ”
Muistiin merkitsi
Tuomo Nisula
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Pirkantie 22 Virrat

010 2711 200
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SEPPELEENLASKU KALEVANKANKAAN SANKARIRISTILLÄ
Lions – viikko avattiin 8.1.2012 Tampereella perinteisellä seppeleenlaskulla Kalevankankaan Sankaristillä.
E-piirin n. 80 Lionsia kunnioittivat Sankariristillä pidetyssä tilaisuudessa sodissa henkensä Isänmaan puolesta antaneita. Kokoontuminen oli Kalevankankaan
hautausmaan pääportilla, missä järjestyttiin lippukulkueeseen ja marssittiin Sankariristille -14 asteisen lumen narskahdellessa kenkien alla.
Sankariristillä oli kunniavartiossa neljä lumipukuista
Lionsia. Kunniavartion on
asettanut jo 30 vuotta Lions
Club Tampere Cityn klubi.
Se on erittäin kunnioitettava
aktiviteetti. Sankariristin juu-

rella odotti myös Leijonakuoro valmiina kajauttamaan
Suomalaisen rukouksen heleään ilmaan. Seppeleenlaskun
jälkeen Piirikuvernööri (DG)
Päivi Ihamäki piti koskettavan puheen, jossa hän muiste-

Vasemmalta DG Päivi Ihamäki, 1. VDG Tapani Matintalo kantaa seppelettä ja Anne Lindroos-Matintalo. Heidän takanaan
E-piirin lippu ja klubien lippulinna ja valmistautuu marssille
Kalevankankaan Sankariristille.

Marssijoukko on lähtenyt liikkeelle pääportilta kohti sankariristiä. 1. rivissä on ARS-pj
Reima Mäkelä Suomen lipun
tangossa ja takana airuinaan
LPJ Eija Murtola ja Kongressi-pj Petri Kähkönen. 2.
rivissä vasemmalta näkyy Tero Vaalin lakki ja hartia, DG
Päivi Ihamäki, 1. VDG Tapani Matintalo ja Anne Lindroos-Matintalo. E-piirin lippu
ja klubien lippulinna hulmuaa
komeasti heidän takanaan klubien edustajien seuratessa.
li myös lähisukulaisensa löytymistä ja viimein saattamista
sankarihautaan vasta vuonna
2008. Tilaisuuden päätti läsnäolijoiden laulama Hilja
Haahdin sanoittama ”Maa
on niin kaunis…”. Mikäpä
olisikaan sopinut paremmin
päättämään tilaisuutta puhtaanvalkean lumen peittämillä sankarihaudoilla ja heleänsinisen taivaan kaartuessa yllämme – Suomen lipun värit
olivat läsnä myös luonnossa.
Kuvat ja teksti:
Esko Hietanen
LC Lempäälä/Kanava
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NENÄPÄIVÄ – YSTÄVYYTTÄ, YHTEISTYÖTÄ JA AVUNANTOA YLI RAJOJEN
Nenäpäivänä 4.11.2011 suomalaisten yhteistyöllä saatiin kerättyä ennätyspotti varoja kehitysmaiden lasten
koulutuksen ja terveydenhoidon edistämisen hyväksi. Omassa E-piirissämme viime vuoden tuotto peräti kaksinkertaistui! Suurkiitos kaikille osallistuneille! Nenäpäivän 2011 tuloksen, tunnelman ja tapahtumien teossa
olivat mukana seuraavat klubit (aakkosjärjestyksessä):
LC Kangasala, LC Kuhmalahti, LC Lempäälä, LC Lempäälä/Sääksjärvi, LC Pirkkala,
LC Pirkkala/Naistenmatka, LC Tampere/Diamonds, LC Tampere/Koivistonkylä,
LC Tampere/Naistenlahti, LC Tampere/Tohloppi, LC Tampere/Wivi Lönn,
LC Valkeakoski/Rapola, LC Virrat/Toriseva, LC Viiala ja LC Ylöjärvi/Helmi
Joulukuun 6/2011 Lion- lehdessä sivuilla 14-16 on luettavissa Nenätyöryhmän tiedottajan PDG Pertti Harjun kattava yhteenveto koko
kampanjasta.

*6ÊÓä£ÓÊ
Nenäpäivä toteutuu taas vuoden päästä. Tervetuloa mukaan Nenäpäivä-kampanjaan
2012 kaikki vanhat ja uudet
klubit! Hienoa on, jos voitte
huomioida Nenäpäivän 2012
jo syksyn toimintaa suunnitellessanne. Osallistumistapoja Nenäpäivään ovat muun
muassa ilmoittautuminen lipaskerääjäksi, tapahtuman tai
tempauksen järjestäminen ja

Nenäpäivä-nenien lahjoittaminen.

vaikka koko klubille tai lahjoitettavaksi.

pyjä, Pitkää mieltä, Viisasten
kieltä, Vanhaa ja uutta, Elämän sankaruutta (Positiivarit)

ARJEN
PUNANENÄILYÄ-

NENÄPÄIVÄ ON:

Koonnut Tiina Rauma, Epiirin Nenäpäiväkoordinaattori 2011, LC Ylöjärvi/
Helmi

Nenäpäiväkampanjan tunnus punainen nenä on maailman pienin naamio, jota
käyttämällä sen kantajasta
tulee hyvän mielen lähettiläs - klovnihahmo. Klovnihahmona voi esittää pieniä
sketsejä tai tilannekomiikkaa
missä ja milloin vain kun haluaa välittää vähän piristystä
lähiympäristönsä läheisille.
Internet-osoitteessa www.
nenapaiva.fi sijaitsee myös
nettikauppa, josta voi tilata virallisia Nenäpäiväneniä

Onnen hetkiä, Löytöretkiä,
Hyvää kuntoa, Myötätuntoa,
Riemunhyppyjä, Naurunryp-

Kasvomaalausta Nenäpäivänä. Työn touhussa Virpi Mäkinen
avustajanaan Inkeri Rauma



Virtaintie 31, 34800 VIRRAT, Puh: 0200 3000, www.nordea.fi

Hyväntuulinen lipaskerääjä Merja Vuorela
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LC Kangasala ÄIJÄRETKELLÄÊÊÌÌÃÃÃBÊiÕÕÃÃ>ÊÓä££
Lions Club Kangasala / Roineen syksyn toimintakausi
käynnistettiin elokuun lopussa äijäretkellä Hiittisten
saarelle, retken pääkohteena
Merivartioasema ja Bengtskärin majakka. Klubiveljiä oli
mukana 16.
Tutustuimme merivartioasemaan ja sen toimintaan ja
kalustoon. Koettiin vartioveneen vauhti ja käännökset.
Harrastettiin merikalastusta
ja merenkulkua, ruokailtiin
maittavasti ja mahtavasti sekä parannettiin leijona-maailmaa. Bengtskärin majakka,
sen historia ja nähtävyydet
olivat Sydän-Pirkanmaan
leijonille näkemisen ja kokemisen arvoinen merimatka.
Peti ja Puuro lomakylä tarjosi mahtavan miljöön klubiasioiden ”käsittelyyn” – suosittelemme muillekin.

Vartiovene

Teksti: Tuomo Nisula
Kuvat: Ari Murtoniemi,
Pertti Soininen, Hannu Arvonen

Peräaalto osoittaa vauhdin. Tässä vauhdissa tehty 900:een käännös heitti kyydissäolijat hytin ”seinälle”

Pekka ja
Bengtskär
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Pellolta
*ÞÌBB°°t
Täällä Sastamalassa olemme
todenneet ettei Lions toiminta saa olla vaan ja ainoastaan
aktiviteettejä ja suorittamista.
Eihän kukaan työikäinen liity
klubiin, jossa vaan, tai ainakin
pääasiassa suoritetaan ja raportoidaan. Siksi siinä – näiden sinänsä välttämättömien
toimintojen lisäksi pitää olla
muutakin.
Kuten nyttemmin on virallisestikin todettu – rannikolla asuvien ruotsinkielisten
muita pitempi elin ikä – ei
suikaan johdu runsaasta kalan syömisestä. Tärkein syy
on vilkas sosiaalinen toiminta ja yhdessäolo. Tämä on hyvä muistaa ja huomioida meidän sisämaan asukkaidenkin.
Lions klubi on oivallinen yhteisö myös tällaiseen sosiaaliseen ja vapaa muotoiseen
kanssa käymiseen. Kyllähän
monet klubit ovatkin tämän
oivaltaneetkin ja rakentaneet
omia yhdessäolon muotojaan.
Matkailu, teatterit, ravit,
pilkkikilpailut, ym ovat kaikki
ihan hyviä juttuja ja kuuluvat
myös meidän Lc Sastamala/
Vammalan ohjelmaan. Tällä kaudella on kuitenkin yksi
hieman omaperäinen ja hauskakin tapahtumaketju – sitä
kai voisi kutsua vaikkapa Pellolta Pöytään – tilaisuudeksi.
Syyskuussa olimme sadonkorjuussa joukolla Irma
ja Kaarlo Satimuksen tilalla

perunapellolla. Tämä on sellainen koko perheen tilaisuus,
jossa myös Ladyt ja lapset ja
osin lapsenlapsetkin saavat
todeta mullan tuoksun. Näin
välittyy myös tietoa uusille
sukupolville siinä – mistä ne
perunat siihen hampurilais
ateriaan oikein tulee. Mukana
on tietysti teltta, jossa kahvipannu porisee ja makkarakin
paistuu ja todella myös maistuu. Eihän se ihan Mosel joen
viininkorjuu juhla ole, mutta
sinne päin kuitenkin. Saadaan
olla porukalla ulkoilmassa ja
rupatella kuulumisia kasvotusten sekä olla myös hyödyksi.
Tästä sitten aletaankin
päästä tämän tarinan pääasiaan – miesten kokki kouluun
– eli siihen pöytä osioon.
Pimentyvien iltojen myötä kokoontuivat nälkäiset
Leijonat opettelemaan ruoan
laittoa opettaja Tarun opas-

tuksella. Kuten kuvasta näkyy
– ruoanlaitto on hauskaa ja
porukalla vielä hauskempaa.
Eihän se nyt ihan ”gourmeeta” ollut, mutta hyvää syötäväähän siitä kuitenkin syntyi.
Vohveleiden paisto on siitä yksinkertaisemmasta päästä, mutta täytteiden teko onkin sitten jo taidetta. Katkaravuista ja kinkuista ym saa
oivallista suolaista täytettä
ja kun kokit pääsevät oivaltamisen makuun – niin vain
mielikuvitus on rajana – niin
ja tietystikin paikalla olevat
raaka-aineet..
Merkittävä osa aluehan on
pöydän kattaus. Meillä miespuolisillahan jää usein tuo esteettinen puoli käytännöllisyyden ja osin kiireenkin alle.
Syödään kun on nälkä ja jos
servettiä tarvitaan – niin talouspaperirullahan on yleensä lähistöllä. Ruokaa ei kai
koskaan pitäisi alkaa valmis-

taa nälkäisenä. No harva kai
sitä ihmeemmin myöskään
arkioloissa kattailee – mutta kun kutsuu toisen Leijona perheen kyläilemään – kai
sellaistakin sentään vielä tänä
Facebook aikana tapahtuu voi sitten jo soveltaa näitäkin
taitoja.
Pikku puuhastelu piristää
kummasti ja kyllä kuukausikokouskin tulee siinä samalla
vähän vapaa muotoisemmassakin tilassa pidettyä.
Kylläinen Leijona on tyytyväinen Leijona ja kun vielä muistaa soveltaen vanhan
Kiinalaisen viisauden: ”Jos
pyrit elämässäsi täydellisyyteen – olet harvoin onnellinen” – niin kyllä näilläkin
eväillä jaksaa taas palvelutyötä tehdä.
Teksti ja kuvat:
Keijo Laine
LC Sastamala/Vammala
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ÃÌÕÌÕÃÌ>ÌÊi«BBBÊÕLiÊÞ ÌiÃÌÞB
Lionien maailmanlaajuinen aktiviteetti kuluneella
kaudella on ollut istuttaa miljoona puuta. Lempääläiset klubit hoitivat oman osuutensa yksissä tuumin
syyskuun lopussa. Viisisataa rauduskoivun tainta kaunistaa nyt uuden asuinalueen reunustaa.
Kansainvälinen presidentti
Win-Kun Tam pitää tärkeänä palvelutoimintamme laajentamista ympäristöstä huolehtimiseen. Hän on haastanut kaikki leijonat kaikkialla
maailmassa istuttamaan puun
taimia. Hänen tavoitteenaan
on miljoona uutta puuta. Istuttamalla puita torjumme
ilmastonmuutosta ja samalla
kaunistamme maisemaa. Istutetut puut kertovat myös
järjestömme joukkovoimasta. E-piirissä piirikuvernööri
Päivi Ihamäki asetti istutustavoitteeksi yhden puun leijonaa kohden.
Suomessa on luonnostaan
paljon metsää, se on ollut
meille aina elinehto. Sanotaan, että Suomi elää metsästä ja puusta. Puu ja puusta jalostettavat tuotteet ovat
edelleen yksi teollisuutemme
ja vaurautemme tukijaloista.
Puu ja metsä ovat myös osa
suomalaista sielun maisemaa.
Suomalainen rauhoittuu metsässä ja kokee olonsa siellä
rauhalliseksi. Meidän näkökulmastamme puiden istuttamisella on suuri symbolinen merkitys.

istutustavoite tuli täytettyä
moninkertaisesta.
Yhteistyökumppanina oli
Lempäälän kunta. Kunnalla oli valmiina maisemoitava
kohde Tuulantuvan lähellä.
Uuden asuntoalueen viereen,
meluvalliin kunta olisi istuttanut joka tapauksessa taimia.
Näin kunta saatiin hankkimaan taimet ja leijonat hoitivat työn veloituksetta.
Noin viidenkymmenen
leijonan lauma pisti taimet
ripeästi maahan. Kahvitteluineen aktiviteetti oli reilussa
tunnissa ohi. Jatkossa on mukava ajella paikan ohi ja katsella kasvavaa leijonametsää.

Lohkon puheenjohtaja Esko Hietanen antaa ryhmälle ohjeet siitä
mihin taimet istutetaan. Kysyttävää?

Teksti ja kuvat:
Auvo Mäkinen
LC Lempäälä/Kanava

Kokemuksesta on apua taimien istutuksessakin. LC Lempäälän
Antti Turkkinen näyttää tekemisen mallia.

9 ÌiÃÌÞBÊ>ÃÛÕ>
Lempääläläiset klubit yhdistivät puunistutuksessa voimansa. Ei sen takia, etteikö
viidestäsadasta taimesta olisi
selvitty yhden klubinkin voimin, vaan sen takia, että saatiin klubien välistä yhteistoimintaa ja mukavaa yhdessäoloa. Klubeissa on yhteensä
runsaat sata jäsentä: Lions
Club Lempäälässä 41, Lempäälä Kanavassa 38 ja naisklubi Lempäälä Sääksjärvessä
27. Piirikuvernöörin asettama

Taimet tulivat jyrkkään rinteeseen. Tämä teki istutuksesta haastavan. LC Lempäälä Kanavan
Juha Suoniemi (vas.), Toivo Lepistö ja Oiva Kuhlman taiteilevat meluvallin kupeessa.
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LC Tampere-Koivistonkylän klubin 30-vuotisjuhlavuoden
lahjoitukset tulivat hyvään tarpeeseen OSA 1
LC-Tampere-Koivistonkylän klubi toteutti juhlavuotenaan (Charter Night 24.1.1981) toimintansa painopistealueilla huomattavia lahjoituksia hyväntekeväisyyteen (yhteensä yli 6000 €). Tässä kerromme kahdesta lahjoituskohteesta: Keniassa orpolapsityön tukiprojekti ja Tampereen Kaupunkilähetyksen Rongankodin
kehitysvammaisten kansantanssijoiden ryhmän vierailu Prahaan.
Länsi-Keniassa, Kisumun
kaupungin ympäristössä,
lahjoitetun tuen piirissä oli
noin 500 orpolasta ja heidän
huoltajansa. Lahjoitusvaroilla
(1000 €) korjattiin tai rakennettiin mm. kolme taloa kolmeen eri heimoon (luhya-,
luo- ja kisii-heimot) kuuluville orpolasten huoltajille. Tukiprojekti on aloitettu v. 2005
Suomen valtion tuella, yhteistyössä Kenian luterilaisen
kirkon ja Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen
kanssa. Valtion tuen loputtua
(v. 2008) hanketta on jatkettu suomalaisten kummien ja
työntekijöiden tuella. Tuki
toimitettiin Tampereen Viinikan seurakunnan työntekijän Marja Ochiengin kautta, joka tuntee erinomaisesti
paikalliset olot oltuaan siellä
diakonissana jo useita vuosia.
Kotikäynnillään orpolapsen Leah Anamin luona
Marja huomasi, että talon
peltikatto oli täynnä reikiä,
joista auringonvalo paistoi

läpi. Leah asui talossa yhdessä iäkkään isoäitinsa kanssa, koska hänen molemmat
vanhempansa olivat kuolleet.
Köyhän perheen ainoa tulonlähde on isoäidille kummilapsihankkeen kautta kuukausittain maksettava pieni ruokaraha, ja pienestä kasvimaastaa
saadaan myös vähän vihanneksia ja banaaneja.
Savesta rakennetun kodin lahonneita kattotuoleja ja
puurakennelmaa uusittiin ja
kattoon hankittiin uudet pellit. Talon peltikatto hohtaa
nyt uutuuttaan; seiniä on vielä tarkoitus paikkailla saven ja
lehmänlannan sekoituksella.
Marja kuvaa toista talohanketta seuraavasti: ”Vierailin eräänä toisena päivänä
Ng’adi-nimisessä kylässä aika
lähellä Kisumun kaupunkia.
Eräs iäkäs mies asui yhdessä kahden orpopojan kanssa. Pojille oli ruohokattoinen
savimaja, johon mahtui juuri
kaksi lasta nukkumaan. Ovi
oli niin matala, että poikien

SUURMUSIKAALI LIZ
- ENSI SYKSYN HITTI
Keskiviikkona 5.9.2012, kertoo näyttelijä Elizabeth Taylorin
elämästä. Lipun hinta 44€, jokaisesta lipusta jää tuottoa 8€.
Tuotto menee puoliksi Kuurosokeiden Toimintakeskukselle
ja Nuorisoleirin maksuihin. Liput voi jo nyt varata. Parhaat
paikat menevät nopeasti. Ole siis nopea!
Lippuja markkinoivat: Ulla Giss-Vuorinen ulla.gissvuorinen@kolumbus.ﬁ ja Maj-Lis Petrell, puh: 050-566 4547

Kuvassa perheen uusi koti Ng’adin kylässä. Talosta puuttuu vielä
tasoittava päällyskerros.
huoltaja ei pystynyt kumartumaan ja menemään sisään tähän majaan. Poikien huoltaja
kertoi nukkuvansa toisen savimajan pöydällä. Tämä maja
oli todella huonokuntoinen,
seinistä puuttui suuria paloja
ja diakonissa kertoi minulle,
että kun tulee seuraava sade,
loputkin seinästä tuhoutuu.
Päätimme rakentaa tälle perheelle uuden kodin.”
Orpopoikien huoltajaperheet lähettivät Marjan kirjeen
välityksellä Klubille sydämelliset kiitokset saamastaan
elintärkeästä avusta.
Klubin toinen avustuskohde oli Tampereen kaupunkilähetyksen Rongankodin kehitysvammaisten kansantanssijoiden ryhmän (“Rongankodin Riemukkaat”) matkan
tukeminen heinäkuussa 2011
Prahaan (1000 €). Siellä pidettiin kansainvälinen kansanmusiikki- ja tanssitapahtuma, johon osallistui esiintyviä ryhmiä 40 eri maasta.
Kansantanssir yhmä Riemukkaat oli ainoita kehitysvammaisia esiintyjiä festivaaleilla, joten he saivat aivan
erityistä huomioita ja kiitosta
osakseen. Ryhmä on tanssinut
asiaansa paneutuneiden, sydämellään työtä tekevien vapaaehtoisohjaajien johdolla jo
15 vuotta. Lisäksi mukana oli
säestäjinä kolme ansioitunutta tamperelaista kansanmuu-

sikkoa sekä eräitä avustavia
vapaaehtoisia henkilöitä (yhteensä 27 osallistujaa).
Matkan johtaja Helena
Soljama kertoo raportissaan,
että ulkoilmaesitykset sujuivat oikein hyvin ja yleisö syttyi, eläytyi, riemuitsi ja liikuttui ja oli mukana esityksessä
selvästi eri lailla kuin muissa
hyvinkin taidokkaissa ja lennokkaissa esityksissä. Mukana tanssinut ohjaaja Reijo
Nurminen kertoi aistineensa
mahtavan tunnelman esiintymisen aikana niin, että hänestä tuntui kuin hän olisi tanssinut pala kurkussa koko ajan.
“Tällaisia hetkiä on elämässä
niin kovin vähän!” hän totesi
kiteyttäen näin kaikkien matkalaisten tuntemukset tuona
päivänä.
Riemukkaat kertoivat jännittäneensä hieman lentomatkaa, joka oli useille ensimmäinen, samoin esiintymisiä. Vaikka tiivis ohjelma ei
sallinut paljoa nähtävyyksien
katselua, jokiristeilyllä ehdittiin sentään ihailemaan Prahan siltoja; ja ruoka oli hyvää.
Helena Soljama summaa kokemusta raportissaan: “Matka oli juhlavuotemme huipennus ja olemme kiitollisia
tuesta, jonka saimme. Osallistumalla festivaaleihin teimme
Tamperetta tunnetuksi ja ennen kaikkea osoitimme, että
Suomessa kehitysvammais-
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ten kulttuuria ja harrastamista tuetaan ja arvostetaan.
Vielä Prahan lentokentälläkin
tuli kaksi eri henkilöä juttelemaan ja kiittämään meitä,
he kun olivat sattuneet näkemään esityksemme kaupungissa. Tunsimme itsemme
suorastaan maailmanlaajuisesti tunnetuiksi!”
Kuvat ja teksti:
Vilho Kohonen
LC Tampere/Koivistonkylä
Rongankodin Riemukkaat
Vanhankaupungin torilla
Prahassa.

LC-Kylmäkoski kirkkokonsertti

LC-Kylmäkoski järjesti kirkkokonsertin Akaan Toijalan
kirkkoon 6.5. 2011.
Esiintyjänä oli Joel Hallikainen, joka laulujen lomassa kertoili oman elämänsä
käännekohdista ja sai monen
kuulijan silmänurkan kostumaan. Väkeä konsertissa oli
runsaasti.
Keräyksen tuotto toimitetaan Kylmäkosken 111 vuotta vanhan kirkon korjausrahastoon. Kirkkomme on ollut suljettuna tammikuusta
asti homevaurion takia, eikä minkäänlaisia kirkollisia
toimituksia siellä saa pitää.
Tarkoituksena on saada ensin kattorakenteet korjattua
tulevan vuoden aikana. Rahaa tarvitaan ensialkuun yli
puoli miljoonaa. Akaan seurakunnalla on noin puolet ja
tällä tietämällä Kirkkohallitus
myöntää saman verran lisää.
Kylmäkoski-seura järjesti
keräyskampanjan, johon Kylmäkosken leijonat näin osallistui. Presidenttimme Petri
Niemisen johdolla klubi junaili konsertin Toijalan kirkkoon.
Lokakuun kokouksessa
konsertin tuotto, 2000 euroa,
luovutettiin Kylmäkoski-seuran puheenjohtajalle Erkki
Salolle.
Teksti ja kuvat:
Pauli Välimäki
LC Kylmäkoski
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LC TAMPERE-LASSINLINNAN LEIJONAT LADYINEEN
TEKIVÄT CHICAGON MATKAN LOKAKUUSSA

Kuvassa matkalaiset yhteiskuvassa kansainvälisen presidentin pöydän takana.
Jo viime talvena esille tullut
ajatus lähteä käymään Lions
Clubin kansainvälisellä päämajalla Chicagon läheisyydessä sijaitsevassa Oak Brookissa toteutui lokakuun puo-

livälissä.
Kokoon saatiin yhteensä
kahdeksan hengen iskuryhmä, joka koostui neljästä klubissa aktiivisesti toimivasta
pariskunnasta.

Tampereelta lähdettiin
lauantaina kohti HelsinkiVantaan lentoasemaa yhteiskuljetuksella kukin noudettuna kotiportilta erikseen.
L entokenttämuodolli-

Lions Clubin päämajalle karautettiin komeasti limusiinilla Amerikan tyyliin ja siellä porukkamme
kuvassa sen vierellä poseeraamassa. Kuvan otti auton kuljettaja.

suuksien jälkeen päästiin sitten istahtamaan noin kymmeneksi tunniksi, ei välttämättä niin kovin väljille lentokoneen istuimille. Illaksi
saavuttiin Chicagon OHaren
kentälle, joka on maailman
kolmen vilkkaimmin liikennöidyn lentoaseman joukossa. Kaupungin keskustan lukuisat korkeat pilvenpiirtäjät
näkyvät horisontissa usean
kymmenen kilometrin päähän ja ovat koko matkan lentokentältä lähtien jo nähtävissä.
Majoituimme aivan keskustaan ja aikaeron uuvuttamina etsimme vielä jotakin
suuhunpantavaa ja sitähän
on suuresta kaupungista aina
helppo löytää. Pikaruokaahan
on tarjolla, amerikkalaiseen
tapaan lähes joka nurkassa.
Emme siihen kuitenkaan,
paria poikkeusta lukuun ottamatta, koko matkalla sortuneet. Mielenosoituskin
kaupungissa sen suurimmalla
kadulla Michigan Avenuella
meitä vastaan tuli.
Reilun viikon aikana, jonka kaupungissa olimme, ehdimme tehdä ja nähdä monenlaista.
Käynti päämajalla oli tietysti matkan kohokohta ja
sinne menimme komeasti
pitkällä limusiinilla, se kun
on maan tapa. Paluu tehtiin
linja-autoa ja junaa käyttäen,
mikä toimi varsin hyvin vastoin monia käsityksiä Amerikasta. Päämajalla pääsimme
itsensä kansainvälisen presidentin huoneeseen poseeraamaan ja luovutimme hänelle
klubimme viirin, joka muuten
oli huoneessa hyvin näkyvillä
muutama viikko käyntimme
jälkeenkin.
Ehdimme käydä jääkiekkoa katsomassa Chicago
Blackhawksin kotiottelussa,
bluesia ja jazzia kuuntelemassa ja sinfoniakonsertissa,
jossa oli vieläpä suomalai-
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Tämänlaiset hulppeat näkymät avautuvat Yhdysvaltojen korkeimman rakennuksen Willis Towerin näköalatasanteelta. Edessä näkyy monista elokuvista tuttu Hancock Center ja takana siintää Michigan-järvi, yksi Suurista Järvistä. Rakennus on niin korkea,
että maapallon pyöreys näkyy järven kaarevuutena.
nen kapellimestari Susanna
Mälkki orkesteria johtamassa.
Useassa museossa poikettiin,
arkkitehtuuria ja Chicagon
yli neljääsataa pilvenpiirtäjää
ihasteltiin jokiristeilyllä, ajeltiin polkupyörillä Michiganjärven rantaa pitkin ja käytiin
myös linturetkellä paikallisten
harrastajien kanssa. Luonnollisesti oli käytävä useaan otteeseen katselemassa maisemia lähes puolen kilometrin
korkeuteen yltävistä rakennuksista käsin (Willis Tower
ja Hancock Center). Monenlaisia ruokia ehdimme myös
maistella.
Meillä oli varsin aktiivinen
viikko ja käveltyäkin tuli päivittäin varsin paljon. Ihmisten
aito ystävällisyys hämmästytti myös joukkomme ensimmäistä kertaa Amerikassa käyneitä. Vaikka väkeä on
paljon, niin tuntuu siltä, että
homma sujuu rauhallisesti,
relaxing way.
Oikeastaan aika haikein
mielin lähdimme paluumatkalle. Paluu sujui samalla ta-

valla sujuvasti kuin menokin.
Kahdeksan tunnin aikaeron
tasoittaminen vei jotakuinkin viikon verran takaisin palattuamme.
Voi olla, että matkailu klubissamme saa jatkoa, minne,
se onkin jo toinen asia.
LC Tampere-Lassinlinnan
matkalla mukana olleiden
puolesta
Timo Havimo
presidentti

Matkaporukkamme allekirjoittanutta lukuun ottamatta
Chicago Riverin sillalla. Takana kaupungin vanhemman
tyylin mukaan rakennettuja
pilvenpiirtäjiä.
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Bullring. Briminghamin keskipiste ja shoppailijan taivas
Viimeiset
hetket host-perheen
kanssa ennen leirille lähtöä

Brittejä valtaamassa
Olen aina haaveillut matkustelusta ja reissaamisesta,
mutta opiskelijabudjetti ei
sitä kovin herkästi anna periksi, joten en ollut ennen tätä kesää juurikaan matkustellut. Joskus syksyllä 2010
aihe tulikin esiin perheessä,
jossa toimin lastenvahtina.
Perheen isä kertoi toimivansa Lionseissa ja ehdotti, että ottaisimme selvää, voisiko
Lionsejen kautta löytyä apua
haluuni kehittää kielitaitoani ja tutustua nuoriin ympäri

maailmaa. Pian selvisikin, että kesän 2011 nuorisovaihtojen haku oli päällä ja minä
olin heti valmis aloittamaan
papereiden täyttelyn yhdessä lähettävän klubin kanssa. Pitkän arpomisen jälkeen
paperit saatiinkin täytettyä ja
ykkösvaihtoehdokseni päätyi
Iso-Britannia. Syynä valinnalleni oli kiinnostus maan
kulttuuria kohtaan ja mahdollisuus päästä tutustumaan
englannin kieleen sen syntysijoilla. Lisäksi jo silloin netis-

Lähdössä Lionsien järjestämälle juhlaillalliselle

sä ollut leiriohjelma vaikutti
kovin mielenkiintoiselta.
Talven aikana ohjelmassa
oli jos jonkinmoista paperien
täyttelyä ja viestittelyä niin
Suomeen kuin Englantiinkin.
Keväällä sain myös tiedon siitä, että olin saanut vaihtopaikan Britanniasta, mutta vielä
silloin tieto oli se, että leirille
en päässyt. Vasta muutamaa
viikkoa ennen lähtöä sain tietää, etten reissuni aikana majoitukkaan kahdessa perheessä, vaan vain yhdessä perhees-

sä ja toiset puolitoistaviikkoa
vietän leirillä Sommersetissä,
Street-nimisessä kylässä. Ongelmilta ei tässäkään vaiheessa vältytty, kun ensin en saanut toiseen isäntäperheeseeni yhteyttä lainkaan ja myös
vastauksia leiripaikkaan liittyen oli Englannista hieman
hankala saada, mutta lopulta
kaikki järjestyi ja lähtöpäivä
alkoi lähestyä.
Heinäkuun lopulla oli
sitten jo lähdön aika. Jännitin reissua kovasti ja en ikinä ennen ollut lentänyt lentokoneella yksin, joten vaihto
Frankfurtissa pelotti kovasti.
Lento meni kuitenkin hienosti ja heti Birminghamin
lentokentällä oli vastassa paljon iloisia ihmisiä Lions-paidat päällä, joten sielläkään ei
kauaa tarvinnut pohtia, minne pitää mennä. Isäntäperheeseeni kuuluivat isä, hänen
kaksi lastaan, sekä host-isän
vanhemmat, joiden luona majoituin. He olivatkin minua
vastassa kentällä ja kentältä
ajelimme yhdessä Birminghamin toiselle laidalle, jossa
perhe asui.
Puoleentoista viikkoon
perheessä mahtui jos jonkin-
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moista aktiviteettia. Osallistuin perheen kanssa mm.
puistotapahtumiin, joita
Lions-klubit järjestivät, kävimme erilaisissa nähtävyyksissä, joista upeimpia olivat ehkä vanhat kaivosluolat
Birminghamin lähistöllä, tutustuimme paikallisiin ruokiin (ei enää Fish&chipsiä,
hetkeen, kiitos) ja totta kai
pääsin myös shoppailemaan
Birminghamin upeaan keskustaan, josta kaupat eivät
kyllä loppuneet kesken. Yleisesti ottaen viihdyin perheessä hyvin ja hetken totuttelen
jälkeen myös keskusteleminen onnistui hyvin ja paikalliseen murteeseenkin totuin
äkkiä. Eniten hämmennystä
aiheutti ehdottomasti vääränpuoleinen liikenne, meinasin
useampaankin otteeseen istua kuskin paikalle autossa
tai kävellä tien yli jonkun auton alle.
Leiri alkoi elokuun alussa jännittävissä tunnelmissa.
Paikalle saapui yhteensä reilu
40 eri puolilta maailmaa kotoisin olevaa ihmistä ja lisäksi paljon paikallisia Lions-aktiiveja, jotka olivat järjestäneet
meille mahtavaa ohjelmaa 12
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päiväksi. Vaikka perheessä
olikin ollut upeaa, oli leiri ehdottomasti reissun kohokohta. Vierailimme monissa eri
paikoissa, kokeilimme uusia
juttuja, hengasimme yhdessä
ja ennen kaikkea tutustuimme toisiimme. Lontoon reissu
peruuntui siellä olleiden mellakoiden takia, mutta se korvattiin reissulla Walesiin, johon rakastuin ihan täysin, sen
kauniimpaa paikkaa ei taida
olla. Leiri järjestettiin suuressa yksityiskoulussa, jonka tilat
olivat hulppeat ja salaattiakin
oli täällä tarjolla.
Kokemuksena reissu oli
aivan mieletön. Englantini
kehittyi huimasti, sain uusia
ystäviä, tutustuin erilaisiin
kulttuureihin ja sain kontakteja vähän maapallon joka
kolkkaan. Myös paljon uusia
asioita tuli tehtyä ja mitä erikoisimpia paikkoja koluttua.
Jos nyt saisin mahdollisuuden
lähteä reissuun uudestaan,
ottaisin sen varmasti vastaan
ilomielin!

Laura Musta
Lähettänyt klubi
LC Tampere/Ruotu

Kiivettiin uusien ystävien kanssa mäelle viimeisenä iltana leirillä

MATKAKERTOMUS USA – ARIZONA
Kesä 2011 tulee varmasti jäämään mieleeni ikimuistoisena ja tapahtumarikkaana.
Sain mahdollisuuden lähteä
Lions-klubini kautta nuorisovaihto-ohjelman puitteissa Yhdysvaltojen Arizonaan
viettämään upeat viisi viikkoa
kauniissa ”Villin lännen” maisemissa. Vastaanotto oli ystävällinen ja erityisesti lämmin;
koko matkan aikana lämpötila
pysyi 30-40 asteessa!
Arizonaan päässeet nuorisovaihdokit olivat tänä vuonna kaikki tyttöjä. Meitä oli
Vuoden 2011 vaihdokit: vas.
Mongolia, Suomi, Puola, USA/
Arizona, Turkki, Tanska, Brasilia, Belgia, USA/Arizona
(Saksa puuttuu)
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Grand Canyon
kahdeksasta eri maasta; Suomen lisäksi Tanskasta, Saksasta, Puolasta, Mongoliasta,
Brasiliasta, Turkista ja Belgiasta. Lisäksi saimme mukaamme paikallisen, ikäisemme Leo-klubin edustajan, joka auttoi meitä tutustumaan
nuorten elämään Arizonassa
ja auttoi tarvittaessa käytännön asioissa. Kokemuksia ja
tarinoita omista maista vaihdettiin puolin ja toisin.
Ensimmäisen viikon kiersimme ympäri osavaltiota
aina Tucsonista pohjoiseen,
melkeinpä Utahin rajalle asti.
Erityisesti mieleen jäi hyvin
järjestetyt tutustumiset matkan varrella olleisiin kaupunkeihin. Mahtavin kokemus
”North Tripillä” oli kuitenkin
Grand Canyon, jossa saimmekin viettää kaksi päivää
kauniita maisemia ihaillen ja
halutessaan myös patikoiden!
Seuraavat kaksi viikkoa
vietimme isäntäperheissämme. Asuin yhdessä tanskalaisen tytön Laerken kanssa ja
saimme pitää hauskaa; isäntäperheemme vei meidät jopa
Kaliforniaan lomalle!

Viimeisen viikon saimme
viettää vielä yhdessä muiden
tyttöjen kanssa. Kiersimme
eteläistä Arizonaa ja kävimme aina Meksikon rajalla asti. ”South Tripistä” mieleen
jäi lukuisat Lions-klubit, joihin saimme tutustua ja viettää aikaa paikallisten Lionsien kanssa.

Kokonaisuudessaan matka
oli todella onnistunut! Majoitukset ja kuljetukset olivat
järjestetty todella hyvin, eikä
ongelmia syntynyt missään
vaiheessa; kaikesta selvisi kysymällä! Paikalliset Lionsit
ja erityisesti nuorisovaihdon
parissa toimivat Lionsit olivat ystävällisiä ja aina valmii-

ta auttamaan. Parasta, mitä
matkaltani sain, oli ehdottomasti uudet ystävät, joihin
olen ollut yhteydessä edelleen
sekä kokemukset, joita tuskin
toista kertaa saa kokea!
Annina Rantala
107 E-piiri, Urjala
Kohdemaa: USA (Arizona)

Näkymä Mount Lemonilta eteläisestä Arizonasta
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Shakkia Sastamalassa
Koska klubissamme Lc Sastamala/Vammalassa on hyvin
innokas ja myöskin taitava
shakin pelaaja – Lions Pekka
Kauko - niin hän sai innostettua klubimme hakemaan
Lios liiton shakin SM kisoja tälle vuodelle 2011. Kevät
kaudella teimme virallisen
hakemuksen ja tuota pikaa
saimme vastauksen, että hakemuksemme on hyväksytty
ja voimme aloittaa järjestelyt.
Hallituksessa hieman pohdittiin tällaisen kilpailun vaatimaa organisaatiota ja yleistä
toimintamallia. Shakin harrastuksen kärki kun on kyllä
klubissamme terävä, muttei
kovin laaja. Pekka kuitenkin
idean isänä otti organisaatio
vastuun ja asiat alkoivat kehittyä sekä tapahtuma muodostua ikään kuin itsestään.
Shakin harrastus on maailmaan laajuista, mutta Lions
järjestössä pelaajien määrä
ei ole suuren suuri – valitettavasti. Näin ollen jo aikaisemmilta vuosilta pelaajat
ovat tulleet toisilleen tutuiksi ja muodostavat ikään kuin
oman shakkiperheen. Tällä
tavoin mahdolliset osallistujat
tiedettiin melkein jo nimeltä
etukäteen ja kutsut tavoittivat oikeat henkilöt. Kuitenkin
uutta verta aina tarvittaisiin
ja siksi tietysti markkinoimme tapahtumaa näiden jo aikaisemminkin osallistuneiden
ulkopuolelle monin eri tavoin.
Tapahtuma paikaksi valikoitui ikään kuin itsestään
kokouspaikkamme Vammalan Seurahuone - nykyisen
Sastamalan suurkaupungin
(siis pinta-alaltaan) hallinnollisessa ja taloudellisessa
keskustassa. Koska osallistujia
olisi tulossa suhteellisen kaukaakin ja jo kisaa edeltävänä
päivänä – syntyi tarve jonkinlaisesta oheisohjelmasta.
Sastamalan Stormissa sattuu olemaan Suomen ainoa

shakkinappuloita tekevä yritys – Shakkityö Tanni – joten
oli vaan luonnollista järjestää
sinne tutustumiskäynti niille jotka olivat saapuneet jo .
Kuten jo aikaisemmin todettiin – shakin pelaajat muodostavat lähes veljellisen
ystäväpiirin – harrastus yhdistää ja veljellinen sana on
paikallaan, koska kaikki osallistujat olivat miehiä. Sinänsä
outo asia, että yhtäkään naispelaajaa ei Lionsjärjestöstä
löytynyt tähänkään Sm- kisaan, vaikka uusia naisklubeja perustetaan joka vuosi. Kun
ryhmä suomalaisia miehiä on
perjantai iltana koolla – on
aivan päivänselvää, että saunaanhan siinä täytyy päästä.
Tämän aavistaen Pekka Kauko oli lämmittänyt savusaunansa kaiken taiteen säätöjen
mukaan leppäpuilla pehmeitä
löylyjä varten.
Kun kisapäivä sitten lauantaina koitti - aloitettiin
tositoimet sekä henkilökohtaisilla että joukkuekisalla.
Klubin presidentti Heikki
Rantala toivotti vieraat tervetulleeksi ja kansanedustaja Arto Satonen – innokas
shakkimies itsekin ja eduskunnan shakkikerhon vetäjä
- toi oman tervehdyksensä.
Kuten yleensä aina – tämäntyyppiset kisat ovat hyvin tasaväkisiä. Niin oli nytkin.

Kuvassa mestari Pekka Kauko Lc Sastamala/Vammala keskellä
ja sivuillaan toiseksi tullut Jari Torkkola Lc Tampere/Tohloppi
edestäpäin katsoen vasemmalla ja kolmonen Paavo Mulari Lc
Ylihärmä oikealla.

Kuitenkin siinä kävi niin, että isäntä ei ollut nyt vieraskorea – vaan Pekka Kauko – kisan organisoija vei henkilökohtaisen mestaruuden. Joku
kyllä kommentoi, että olisiko
sittenkin niissä Pekan savusaunan löylyissä ollut jotakin
taikaa…
Oma piirimme oli muutenkin vahvoilla, koska joukkue kisan voiton vei LC Tampere/Tohloppi. Mukava ja
mielenkiintoinen tapahtuma

tämänkin ja sopi hyvin klubimme ohjelmaan. Kaikkien
klubin tarkoituksenahan on
myös vilkas sosiaalinen yhdessäolo ja toiminta. Tälläisetkin tapahtumat ovat omiaan lisäämään klubien välistä
yhteyden pitoa ja sitä kautta
tutustumaan toisiin leijoniin
– myös harrastustoiminnan
ulkopuolella.
Kuva ja teksti: Keijo Laine
LC Sastamala/Vammala
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Charter Nightin porukkakuva: eturivissä keskellä presidentti Maria Härkki-Santala, hänestä vasemmalle Seija Myllymaa, Vilja
Pylsy ja Tarjahannele Mäkinen, presidentistä oikealle Sirkka Timonen, Tarja Metsänen ja Kristiina Haavisto. Takana vasemmalta
Merja Koskinen, Marja-Liisa Kantti, Sirkka Leena Wilkman, Tarja Hätönen, Mervi Järvinen, Sirpa Lamminsivu, Arja Viitasaari,
Kaija Ylinen, Leena Salmela, Merja Kurvinen, Anja Uusi-Erkkilä, Pirkko Ojansivu, Maarit Lepistö, Anne Lindroos-Matintalo,
Anu Leminen, Katariina Pylsy ja Leena-Maija Lindqvist. Kuvasta puuttuvat Annukka Alppi, Kirsi Keskinen, Jaana Koivula ja
Sari Vuorinen. Sirkka Timonen sai vastaanottaa juhlassa Lions-liiton I ruusukkeen ansiomerkin. Ilman hänen aktiivisuuttaan
kyröttärien klubia ei olisi perustettu.

/>ÌÌÃiÌÊÞÀÌÌBÀiÌÊÃÌÛ>ÌÊÕ >ÃÃ>>
”Te kaikki olette poikkeuksetta timantteja, kaikki keskenään erikokoisia, muotoisia ja värisiä, mutta silti yhtä
lailla kaikki mittaamattoman
arvokkaita. Maailmassa ei
ole mitään, mikä vetäisi teille
vertoja. Ilman teitä kyröttäret,
minusta puuttuisi aina jotain.
Ilman teitä en koskaan voisi
olla kokonainen.”
Y lettömän ylistävän ja
hauskan puheen LC-Hämeenkyrö/Kyröttärille piti
Suomen Lions-liiton viime
kauden puheenjohtaja Lauri
Vainio kyröttärien perustamisjuhlassa, Charter Nightissa Lavajärven Päivölässä
8.10.2011. Perustamisjuhla oli iltapukujuhla, jossa oli
clamouria. Kyröttäret ovat jo
vuoden tehneet erilaisia rahankeruutempauksia, joilla
ovat hankkineet varoja vähävaraisille. Kesällä on talkoiltu

Hämeenkyrön Myllykolussa. Perustamisjuhlaakin valmisteltiin talkoovoimin, pääkokkina kyröttärien seremoniamestari Sirpa Lamminsivu. Charten Nightiin sai
työasut vaihtaa pitkiin kimalteleviin leninkeihin, tälläytyä
koruihin ja piikkikorkoihin.
Kyröttärien presidentti Maria Härkki-Santala oli löytänyt itselleen napakympisti
”leijonavioletin” puvun.
Kyröttäret aloitti toimintansa
vuosi sitten LC-Hämeenkyrön liitännäisklubina ja oman
klubin perustava kokous oli
jo toukokuussa 2011, mutta
vasta perustamisjuhlassa allekirjoitettu perustamiskirja
teki klubista kansainvälisen
Lions-järjestön silmissä virallisen. Perustamiskirjan allekirjoitti vuorollaan jokainen
Kyröttärien perustajajäsenis-

tä, joita on 28. Sen jälkeen jokainen sai tumman punaisen
ruusun ja perustajajäsenen
rintamerkin.
I lman Hämeenkyröön
muuttanutta Sirkka Timosta ei olisi Kyröttäriä. Hän
pani alulle vuosi sitten liitännäisklubin perustamisen ja
kutsui mukaan muita Lionstoiminnasta kiinnostuneita naisia. Perustamisjuhlassa
hänet palkittiin ansioistaan
Lions-liiton I ruusukkeen
ansiomerkillä.
Juhlapuhujana oli Lionsliiton entinen puheenjohtaja Heidi Rantala, jonka puoliso Esko Rantala on Kyröttärien niin sanottu opasleijona. Puheessaan hän keskittyi
leijonien työhön kuurosokeiden auttamiseksi. Tämä työmuoto on ollut kansainvälisen
järjestön projektina vuodesta
1925, jolloin yhdysvaltalai-

nen kuurosokea kirjailija Helen Keller haastoi lionit ryhtymään ”sokeuden ritareiksi
ristiretkelle pimeyttä vastaan”.
Lions-toiminta on alun
pitäen ollut miesten järjestö.
Heidi Rantala muistutti, että
1917 chicagolainen liikemies
Melvin Jones esitti yksinkertaisen, maailmaa muuttavan
kysymyksen: Mitä jos ihmiset käyttäisivät lahjojaan
paikkakuntiensa parantamiseen? Nyt melkein sata vuotta myöhemmin Lions Club
International on maailman
suurin palvelujärjestö. Suomeen lions-toiminta rantautui 1950. Vuodesta 1987 ovat
naiset voineet liittyä jäseneksi
järjestöön.
Kyröttärienkin toimintaperiaate on ”Me palvelemme”.
Heidi Rantala totesi, että kyröttäretkin tulevat tulevina
vuosina huomaamaan, että
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tehty hyväntekeväisyys- ja vapaaehtoistyö on sekä arvokasta että arvostettua. Tästä saa
voimaa omaan elämäänsäkin,
naisilla on hauskaa yhdessä ja
samalla jokainen huomaa kehittyvänsä ihmisenä.
– Toivon, että uusina jäseninä ja klubin perustajina
asetatte tavoitteeksenne myös
oman klubinne jäsenten henkisen hyvinvoinnin. Älkää
unohtako, että lions-työn tulee olla hauskaa yhdessäoloa.
Suhtautukaa klubiinne ja toisiinne niin, että vielä tulevatkin sukupolvet saavat nauttia
tämän klubin hyvästä hengestä ja aktiivisesta toiminnasta,
Heidi Rantala korosti.
Kirkkoherra Erkki Malmberg toi Hämeenkyrön seurakunnan tervehdyksen juhlaan ja kunnanjohtaja Antero
Alenius kunnan tervehdyksen. Malmberg totesi, että
leijonien palvelutyö on lähellä seurakuntien diakoniatyötä. Hän näki, että kaiken
länsimaisen toimeliaisuuden
perustana on Raamatun antamat elämänohjeet, 10 käskyä
ja vuorisaarna, ”kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän
teille, tehkää se heille”. Alenius puolestaan korosti kunnallisten palvelujen rinnalla kol-
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Liitännäisklubista
klubiksi

Juhlan juonsi Vilja Pylsy. Pöydän päässä istumassa juhlapuhuja
Heidi Rantala, hänestä vasemmalle piirikuvernööri Päivi Ihamäki ja Suomi johtoon -kampanjan tukiryhmästä Aulis Eskola.
mannen sektorin panoksen
tärkeyttä. Tätä kolmatta sektoria edustavat myös leijonat.
Tervehdyssanoissaan Maria Härkki-Santala totesi itse
vierastavansa sanaa hyväntekeväisyys, koska siinä on sisäänrakennettuna ylempialempi -ulottuvuus, toinen
ehkä jää kiitollisuudenvelkaan, kun toinen tekee hyvää.
– Vaikka en itse käytä sanaa hyväntekeväisyys, niin
tutkitusti ja tunnetusti maail-

ma on paha, joten hyviä tekoja, hyvää toimintaa tarvitaan,
hän sanoi.
Vuosi 2011 on ollut EU:n
vapaaehtoistoiminnan vuosi.
Euroopan neuvosto on nimennyt vuoden virallisesti
aktiivista kansalaisuutta edistävän vapaaehtoistyön vuodeksi.
– Mikä siis hienompi aika
aloittaa uuden ja tarmokkaan
lions-klubin toiminta, hän sanoi.

Kyröttäristä jokainen vuorollaan kävi allekirjoittamassa juhlassa perustamiskirjan. Allekirjoitusvuorossa Anu Leminen. Vasemmalla piirikuvernööri Päivi Ihamäki. Taustalla kyröttärien opasleijona Esko Rantala ja juhlan juontaja Vilja Pylsy. Oikealla pöydässä istumassa piirikuvernöörin
puoliso Tero Vaali.

LC-Hämeenkyrö/Kyröttäret
r.y. on perustettu 19.5.2011 ja
Charter Night -juhla oli Lavajärven Päivölässä lauantaina
8.10.2011. Kyröttäret aloitteli toimintaansa Hämeenkyrön
miesklubin liitännäisklubina
syksyllä 2010. Kyröttäriä oli
alkuvaiheessa tusina. Toukokuuhun mennessä Kyröttärien määrä nousi jo 23:een ja
oman klubin perustaminen
tuli ajankohtaiseksi. Loppukesästä jäsenmäärä kasvoi
vielä viidellä jäsenellä.
Perustamisjuhlan eli Charter Nightin juonsi Vilja Pylsy. Ruokarukouksen ja siunauksen alkavalle kaudelle luki
Anu Leminen. Musiikista
vastasivat juhlassa Johanna
Oksi, Janne Anttila, Ilkka
Niemi ja Olli Ahonen. Kyröttärien ensimmäinen presidentti on Maria HärkkiSantala ja sihteeri Sirkka
Timonen, joka toimi Kyröttärien perustamisen moottorina. Siksi hän oli valmis
myös ottamaan harteilleen
perustamisvuoden vaatiman
paperisodan sihteerin tehtävissä. Ensimmäinen varapresidentti on Leena Salmela ja
toinen Sirkka Leena Wilkman. Rahastonhoitaja on
Seija Myllymaa. Toimintaa
on suunniteltu runsaasti. Lokakuussa muun muassa klubi
vietti Valkoisen kepin päivää
ja Maaseudun naisten päivää
toritapahtumalla, jonka tuotto osoitettiin näkövammaisten hyväksi. Joka klubikokoukseen on myös tilauksessa
kiinnostava alustus, osa omilta jäseniltä, osa ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Kyröttärillä on nettisivut osoitteessa http://www.e-clubhouse.
org/sites/hkyrottaret/ ja Facebookista Kyröttäret löytyvät
hakusanalla LC-Hämeenkyrö/Kyröttäret. Klubilaisten
yhteystiedot löytyvät uusilta
nettisivuilta.
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Laadi ilmaiset verkkosivut klubillesi
Haluatko ilmaiset ja helpon tavan luoda verkkosivut
Lions-klubillesi? Lions eClubhouse on sinua varten!
LionNET antaa tämän
mahdollisuuden auttamalla Lions-klubeja eri puolilla
maailmaa rakentamaan hyödylliset, ammattimaiset verkkosivut. Ohjelma on laadittu
niin, että voit helposti täyttää
kenttiä ja sitä kautta e-Clubhouse antaa sinulle mahdollisuuden:
 Rakenna ja ylläpidä klubisi
verkkosivuja yksinkertaisten työkalujen avulla.
 Pidä jäsenet – ja paikkakunta – ajan tasalla projekteistasi.
 Mainosta klubisi aktiviteetteja – ja rekrytoi uusia
jäseniä.
LionNet on vapaaehtoisjärjestö. Heidän tavoitteena on vastata välittömästi,
mutta vastaus saattaa kestää
jopa viikon, joten ole kärsivällinen. He ovat Lions
Clubin jäseniä, mutta eivät ole Lions Clubs International. He vain ylläpitävät linkkejä e-Clubhousessa.
(Em. esittely on poimittu ja
muokattu e-Clubhousen sivulta.)
Esimerkki. LC Kyröskoski Kyröttäret ovat tehneet
klubille hienot webbisivut eClubhousella ja ne on liitetty Lions-liiton/E-piirin klubin kotisivuiksi. Katso myös
Leena-Maija Lindqvistin
kirjoitus ”Omakohtaiset kokemukset e-Clubhousewebbisivujen tekemisestä”.
Ks. http://www.e-clubhouse.
org/sites/hkyrottaret/projects.
php
Yhä useammat klubit
myös Suomessa ovat alkaneet
käyttää LionNET yhteisön
tarjoamaa e-Clubhouse-ym-

Kirjautuminen uutena käyttäjänä, verkkosivujen avaaminen
klubillesi – avaaja toimii aluksi myös klubin webbinä.

Olet kirjautuneena. Aloita klubisivujen teko.

Valmiit (kirjoittajan harjoitus)sivut, josta voi alkaa muokata/
päivittää Toiminto kohdasta valittua sivua. Alkutilanteessa uusilla sivuilla on valmiina viisi (5) nimeämätöntä sivua.
päristöä omien kotisivujensa
pohjana. Tällöin voidaan sivujen ylläpito hoitaa suoraan
selaimella oman käyttöliittymän kautta eikä usein niin
vaikean tuntuisista html-kie-

len editoreista tai ftp-ohjelmista tarvitse tietää mitään.
Pa l v e l u o n i l m a i n e n
Lions-klubeille kaikkialla
maailmassa.
Suomenkieliset toi-

mintaohjeet löytyvät Lions-liiton sivulta:
1. Internet-osuuden ylläpidon käyttöohjeen ”Lions
Club International e-Clubhouse Content Management System (CMS) Training Guide” suomennos
on saatavilla: http://www.
l i o n s . fi / i n d e x . p h p / fi / e clubhouse-kayttoohje
2. Vain jäsenille tarkoitetun
intranet-osuuden ylläpidon
käyttöohjeen “Lions Clubs
International e-Clubhouse
Content Management System (CMS) Members Only Content Section Training Guide”: http://www.
lions.fi/district107-h/piiri107h-vanha/e-klubitaloainoastaan-jasenille.pdf
3. Kuvien lisäyksen ohj e : h t t p : / / w w w. e - c l u b house.org/faq-photo.php
4. Kuvien käsittel yohje:
http://www.lions.fi/index.
php/fi/ohjeita-irfanview-kuvankaesittelyohjelmalle
Lähde tutustumaan ja kokeilemaan, se on helppoa.
Tietotekniikan taidoilla ja
kokemuksella ei ole merkitystä, vain kiinnostuksen ja
kokeilunhalun tukemana voit
rakentaa klubillesi verkkosivut. Tekstiosuudet voit laittaa avaamallesi verkkosivulle
valmiista tekstistä kopioi –
liitä – toiminnolla, tekstisivujen tekemisessä et välttämättä
tarvitse muita ohjeita. Kuvat
liitetään ohjeita matkimalla.
Halutessasi ohjausta verkkosivujen tekemiseen ilmoita
kiinnostuksestasi lohkosi puheenjohtajalle. E-piirin tavoitteena on järjestää verkkosivujen tekemistä tukevaa
koulutusta ja ohjausta halukkaille.
Tekstin ja linkit koonnut
Esko Hietanen
LC Lempäälä/Kanava
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KIHNIÖN LEIJONAT SOTAVETERAANIEN ASIALLA

Kihniön Leijonat soppatykillä
LC Kihniö on jo pitkään
pitänyt yhtenä toimintansa pääaktiviteettinä Kihniön
Sotaveteraanien auttamisen
ja heidän toimintansa tukemisen. Yhteistoiminta alkoi
1992, jolloin klubi alkoi järjestää pääsiäislauantaisin Veteraanitempausta K-Market
Maurintorin pihassa. Tempaukseen kerättiin sponsoreiksi Kihniöläisiä yrityksiä
ja rekvisiitaksi sota-ajan asuja, aseita, sotilasteltta ja soppatykki. Soppatykillä keitettiin hernesoppaa, jota kaikki
veteraanit, kyläläiset ja ohikulkijat olivat tervetulleita
syömään. Aluksi soppaa keitettiin Niinisalon varuskunnasta vuokratulla soppatykillä kunnes Kihniön kunta tuki keräystoimintaa ostamalla

klubille oman soppatykin.
Jokainen maksoi sopastaan
varojensa mukaan lahjoituksen veteraaneille keräyskassana toimineeseen maitotonkkaan. Tapahtumasta kehittyi
vuosien saatossa tilaisuus, jossa sotaveteraanit, kihniöläiset
ja Kihniöstä muualle muuttaneet tapasivat toisiaan leppoisan tunnelman, hernesopan,
kahvin ja pullan sekä haitarimusiikin merkeissä. Kiitos
tapahtumaa tukeneille yrityksille ja yksityishenkilöille sekä
muille mukana olleille.
Kerätyillä varoilla veteraaneille järjestettiin kuntoutusmatkoja, ensimmäisinä vuosina jopa ulkomaille, kuten
Bulgariaan ja myöhemmin
kotimaan kuntoutuslaitoksiin. Matkaan lähti aina tais-

Kihniön Sotaveteraanien hallitus. Takana seisomassa vasemmalta, Kosti Kuusisto, Kauko Huhta, Kalervo Hirvikoski, Heikki
Rantanen, Jukka Tarsia. Istumassa vasemmalta, Markus Tuomela, Sulo Porraslampi, Olavi Ojala, Tapani Risku. Itse olen ottamassa kuvaa, kuulun myös hallitukseen.

telupari kerrallaan. Lisäksi
lahjoitettiin hieronta- ja jalkahoitolahjakortteja paikallisiin hoitolaitoksiin. Klubin
ladyt ovat olleet mukana toiminnassa ja keränneet varoja
veteraanien puolisojen kuntoutukseen. Varojen käyttöä
on vuosien mittaan sopeutettu sen mukaan mitä palveluja
ikääntyvät veteraanit ja heidän puolisonsa eniten tarvitsevat. Viimeinen veteraanitempaus järjestettiin pääsiäisenä 2010. Tämän jälkeen on
järjestetty kirkkopyhien yhteydessä järjestettyjä ruokailuja
ja muita veteraanitapahtumia.
Nykyisin LC Kihniö tukee veteraaneja soppatykin
vuokrauksesta ja muista aktiviteeteistä saaduilla varoilla.
LC Kihniön ja Kihniön Sotaveteraanien välillä on tehty sopimus, että klubi hoitaa
veteraanijärjestön toiminnan
tulevaisuudessa ja viimeisellekin veteraanille lasketaan havuseppele haudalle. Tällä hetkellä kuusi leijonaveljeä kuuluu sotaveteraanien hallitukseen. Leijonista Markus Tuomela toimii puheenjohtajana
ja Tapani Risku sihteerinä.
Monesti olemme olleet
lippuvartiossa sankarihaudoilla kunnioittamassa sotiemme veteraanien muistoa
ja kiittämässä siitä suunnattomasta uhrauksesta, jonka he
tekivät isänmaamme eteen.
Monesti olemme kuulleet Sulo Porraslammen ja muiden
veteraanien kiitokset toiminnastamme, ja silloin olemme
tunteneet, että olemme olleet
hyvällä ja oikealla asialla. Samoin olemme saaneet Olavi
Ojalan neuvot ja opastuksen,
miten oikean vartiomiehen
tulee toimia. Se mitä me leijonat olemme tehneet veteraanien hyväksi on vain pieni
uhraus siihen verrattuna, mitä
he ovat tehneet meidän ja tulevien sukupolvien eteen.

Jari Alkkiomäki
LC Kihniö

Sairaalaklovnit kiertävät sairaaloiden lastenosastoilla viihdyttäen ja ilahduttaen pieniä potilaita ja heidän
omaisiaan.
Sairaalaklovnit saavat lapset hetkeksi unohtamaan sairautensa ja antavat luvan hyvälle mielelle, vapauttavalle
naurulle ja hulluttelulle keskellä sairaalan arkipäivää.
Voit tukea työtämme liittymällä jäseneksi tai tekemällä lahjoituksen!

Tampereen LIONS
CLUB haastaa
tukemaan!
Tampereella Lionsit haastavat
alueen yrittäjät ja yksityishenkilöt mukaan tukemaan sairaalaklovnitoiminta TAYSissä, jotta toinen toimintapäivä
saadaan pysyväksi.
TAYS on iso sairaala, jonne tulee lapsia laajalta alueelta. Nyt suurempi osa lapsista
pääsee nauttimaan klovniemme tuomasta piristyksestä sairaalan arjessa!
Lisätietoa haastekampanjasta: Vuokko Merilä LCTRE /Wivi Lönn puh. 041
4948605 tai Aino Viertola
puh. 040 534 7079
Lahjoituksen voi osoittaa
Sairaalaklovnien keräystilille
viitteellä: “Tays Lions”
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Messukylän mies
kotiutui Pispalan
klubiin
Faktat
Matti Heinivaho
s. 20.1.1936 Messukylässä
ja asunut siellä koko ikänsä. Messukylän perinneyhdistyksen puheenjohtaja
vuodesta 1999.
Puoliso Tuula o.s. Karila.
Kolme lasta, joista elossa
kaksi tytärtä Tiina s. 1961
ja Tarja s. 1962. Kuusi lastenlasta.
Tampereen kaupunginvaltuutettu vuodesta 2000.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, kadunnimitoimikunnan puheenjohtaja. Tampere-talon hallituksen jäsen.
Messukylän seurakuntaneuvostossa vuodesta 1983
ja Tampereen seurakuntayhtymän kirkkovaltuustossa nyt kolmatta kautta.
Aikaisemmin pari kautta kirkkoneuvoston jäsen.
Lauloi myös Messukylän
kirkkokuorossa.
LC Tampere/Pispalan jäsen vuodesta 1968.
60-vuotistaiteilijajuhla lokakuussa 2011 Tamperetalossa. Heinivaho aloitti
1951 Tip-Top orkesterissa. Kesällä 1952 Dominoyhtyeessä, minkä jälkeen
pääsi Pelimannipoikien
laulusolistiksi 16-vuotiaana. Pelimannipojat oli siihen aikaan johtava bändi
Tampereen seudulla. Pelimannipojissa vuoteen
1959, jolloin perusti oman
yhtyeen, nimeltä selkeästi
Matti Heinivahon yhtye.

Matti Heinivaho on laulaja
ja muusikko, joka ei esittelyjä kaipaa. Hän on tullut Suomen kansalle tutuksi 60-vuotisen muusikkouransa aikana.
Viime vuosina hän ei ole enää
kiertänyt tanssilavoilla keikkailemassa, mutta on ollut
aina valmis esiintymään konserteissa, kun sitä on pyydetty.
Leijonatoiminnan hyväksikin
hän on tullut esiintyneeksi heenjohtaja, kadunnimitoimikunnan puuseaan kertaan.
Lions-toiminta on ollut heenjohtaja ja Tampere-talon
Matti Heinivaholle sydämen hallituksen jäsen.
– Aika hektistä on ollut
asia. Hän harmitteleekin, että kun politiikka vei miehen, meno sen jälkeen. Tarkastuslautakunnalla
ei ole enää olkokouksia
lut aikaa käydä
Matti Heinivaho, 76, on
j o k a v i i k k o,
klubikokoukvietti 60-vuotis- Tampere-talon
sissa. Tampetaiteilijajuhlaa
hallitus koreen kaupunlokakuussa
koontuu 7–8
ginvaltuutettu
kertaa vuohänestä tuli
kokoomuksen listalta vuoden dessa, kadunnimitoimikunta
2000 alusta. Hän on myös yleensä 3 kertaa keväällä ja 3
tarkastuslautakunnan pu- kertaa syksyllä. Valtuusto ko-

koontuu kerran
kuussa. Ennen valtuuston kokouskin osui klubikokouksen
kanssa samalle päivälle. Nyt
olisi jo sen puolesta mahdollisuus päästä klubikokouksiin,
mutta aina on jotakin muuta,
Heinivaho harmittelee.
Toisaalta hänellä on leijonavuosia takana jo reippaasti yli 40, joten hän tuumaa voivansa ehkä jo hyvällä omallatunnolla heittäytyä
vain kannatusjäseneksi.
– Lienen sarkani jo kuokkinut, hän pohtii.

Ei meinattu huolia
leijonaksi
Lions-toiminta Matti Heinivahoa kiinnosti, mutta häntä
ei meinattu millään huolia
mukaan toimintaan.
Hän on henkeen ja vereen messukyläläinen. Asunut koko ikänsä liki Messukylän vanhaa kirkkoa, lapsena Messukylän kansakoululla, missä hänen äitinsä toimi
opettajana, ja nyt ihan vanhan
kirkon vieressä. Ensin häntä
esitettiin Messukylän klubiin,
mutta hän ei saanut yksimielistä hyväksyntää. Sen jälkeen
häntä esitettiin Näsin leijoniin, mutta siellä kävi samalla
tavalla.
– Kai näissä klubeissa katsottiin, että olen vain sellai-
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Tampere-talon hallituksen jäsenenä Matti Heinivaho on tuttu mies talossa. Tampere-talossa hänellä oli 60-vuotistaiteilijakonserttinsakin lokakuussa. Kotikaupunki on politiikassakin mukana olevalle tärkeä. Tampere-talon Talvipuutarhassa oli loppuvuodesta
Kari Aarne Jylhän muistonäyttely, ja Heinivahon vasemmalla puolen olevan teoksen nimi on Ennen. Pitkän uran tehneellä Heinivahollakin on paljon muistoja ajoista entisistä.
nen pillipiipari, Matti Heinivaho tuumailee. Näsin leijoniin häntä oli esittänyt Sami
Saaren isä Roope Saari, joka
erosi klubista sitten itsekin,
kun Mattia ei huolittu.
Pispalan Lions-klubiin hänet hyväksyttiin 1968 ja siellä hän sen jälkeen uskollisesti
pysynyt, vaikka jo myöhemmin häntä oli pyydelty Messukylän joukkoihinkin.
Pispalan leijonissa hän halusi antaa aktiviteettien hyväksi ne taidot, mitä parhaiten osasi, eli laulun ja soiton.
– Olen huono kauppamies,
joten en ole lähtenyt tavaroita
myymään, hän sanoo.
Sen sijaan Pispalan leijonissa on ollut ja on edelleen
mukana monia muitakin musiikkimiehiä, muun muassa
Hiltusen Risto sekä Innasen
Rexi, joka on pistänyt pystyyn
Paapan kapakankin, samoin
mieskuorolaulajia on joukossa
useampiakin. Räsäsen Paulin
kanssa Matti Heinivaho on

myös esiintynyt aktiviteeteissa aikoinaan, mutta Pauli oli
eri klubista.
Matti Heinivaho on monipuolinen muusikko. Hän laulaa laidasta laitaan musiikkia
ja on kotonaan niin kirkoissa kuin kapakoissakin. Kirkkokonsertteja hän on pitänyt enemmän itse järjestäen.
Lions-aktiviteettien esiintymiset ovat olleet useimmiten
muunlaisia juhlia, kuten vuosijuhlia tai Melwin Jones –tapahtumia.
Viimeksi iso aktiviteetti oli
Lions-liiton 50-vuotisjuhlat
Tampereella. – Ne olivat monipäiväiset rytinät ja olin sen
tapahtuman ohjelmapäällikkönä. Pirkkahallissa oli isot
tanssiaiset. Raipian Esko hoiti sinne keittiöpuolen jutut,
minä ohjelmapuolen. Esiinnyin toki itsekin, mutta siellä
oli muun muassa Nokian Big
Band soittamassa ja Lion-lady Ewa Kaarela Pirkkalasta
laulamassa, Heinivaho kertoo.

Monissa Lions-juhlissa on
kuultu Heinivaholta Lännen
tie ja Tunturin juurella. Mies
tosin epäilee, että kun käyttää
noita laulujen virallisia nimiä,
ei kaikilla heti mielessä soi
oikea sävel. Nämä kun tunnetaan kansan keskuudessa
paremmin sanoistaan: ”Nahkaruoska soi” ja ”Lapin poika
ma oon, juurta noitain, taikarumpu soi syntyessäin”.

Kahdesti
presidenttinä
Matti Heinivaho on ollut
vuosien varrella kaksi kertaa
klubinsa presidenttinä. Hän
on käynyt edustajana myös
piirin ja liiton kokouksissa.
Kajaanissakin oli toivottamassa leijonaväen seuraavana
vuonna Tampereelle, sillä oli
Kajaanin liittokokousvuonna
toista kertaansa Pispalan klubin presidenttinä.
– Varsinkin alkuaikoina
Lions-toiminta oli minulle

todella tärkeää ja halusin olla
mielelläni tekemässä parhaani sen aktiviteeteissa. Onhan
Lions-toiminta maailmanlaajuisesti merkittävää hyväntekeväisyystyötä, hän toteaa.
Hieno projekti hänestä on
ollut muun muassa silmälasien kerääminen Sri Lankaan.
Matti Heinivaho kiittelee erityisesti Osmo Suomista, joka otti mallia Norjasta ja neuvotteli Tampereen
kaupungin kanssa tuloksena
kuurosokeiden palvelutalon
saaminen Hervantaan.
– Oskulla oli suuri osuus
siinäkin, että Sight first
-kampanja eli silmälasikampanja lähti leviämään Suomessa. Oskulla oli monia
muitakin hyviä ideoita, joita Pyynikin klubissa yhdessä
mietittiin, Heinivaho kertoo.
He olivat muutoinkin hyvät
kaverit ja tekivät monet ulkomaanmatkat yhdessä.
Leena-Maija Lindqvist
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LC Tampere Messukylä tonttuili quest-hengessä 21.12.

Quest toimii monessa ja kaiken ikäisillä
Maailman laajin kasvatusohjelma Quest, kohdennetaan
5 - 25-vuotiaiden ammattikasvattajille. Marraskuussa Tampereella koulutettiin
Quest-ohjelmaa käyttämään
peräti 34 päiväkoti/esikoulu/
alakoulu/yläkoulu – kasvattajaa. Monipuolisten ajatusten,
harjoituksien ja leikin voimalla questkoulutus antaa kasvattajille valmiuksia tukea lasta

ja nuorta terveeseen ja turvalliseen, itsenäiseen kasvuun.
Kasvu tarkoittaa itseluottamuksen vahvistamista, sosiaalisten taitojen merkityksen ja käytön ymmärtämistä
sekä tunnetaitojen tunnistamista. Lasta ja nuorta tuetaan luottamaan omaan ajatteluun ja päätöksentekoon
mm. oppimaan sanomaan ei!,
kun häntä yritetään painostaa.

www.ains.ﬁ

Koulutuksesta kasvattaja saa
myös käyttökelpoista materiaalia koulun arjessa hyödynnettäväksi.
Toisen asteen ammatillisen
koulutuksen ja lukioiden henkilökunnalle soveltuva questkoulutus on tulossa maaliskuussa (14.-15.3) Tampereen
Siperiassa sijaitsevalle Werstaalle. Kaksipäiväinen koulutus maksaa 360 euroa/koulutettava ja on toivottavaa, että
klubit lähtevät mukaan yhtä
innokkaasti kuin syksyn koulutukseenkin.
Olkaa klubit myös yhteydessä jo rahoituksen kauttanne saaneisiin koulutettuihin.

1 / 2012
Sillä paljon kysytty täydennyskoulutuspäivä on 15.3 samaisella Werstaalla. Ja mikä
parasta, täydennyskoulutus
maksetaan Punainen Sulka
2006 – kertyneistä varoista.
Ilmoittautumiset molempiin
koulutuksiin koulutettavat
voivat itse hoitaa edelleen
www.lions.fi/quest -sivujen
kautta.
Olkaa siis yhteydessä koulutettuihin ja pyytäkää heitä myös kertomaan klubissanne, mitä hyötyä questista
heille on ollut työssä lasten ja
nuorten kanssa. Kerrottavaa
on varmasti paljon. Ohessa
kuva LC Tampere Messukylän joulukokouksesta, jossa
tuli todistettua, että quest antaa myös aikuisille kaikkia tasapuolisesti huomioivaa leikkimieltä.
Olen myös käytettävissänne kokouksiin kertomaan hyvästä työstä, jota quest on.
Quest-toimikunnan pj. Päivi
Myllymaa
paivi.myllymaa@lions.fi
044 3161661

Karvialla pidettiin runsaslukuinen E, M, F-piirien yhteinen
quest-täydennyskoulutus
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Vasemmalla ensimmäisenä piirin perhetoiminnan ohjaaja Päivi Naukkarinen vapaaehtoisine päivystäjineen kuukausikokoontumisessa lokakuussa 2011
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri perusti vuonna 1992 Kotineuvola
Oy:n ja neuvolapuhelimen.
Tällöin elettiin aikaa jolloin
kesäloma-aikaan supistettiin
lastenneuvoloiden aukioloa.
Vauvoja kuitenkin syntyi entiseen malliin ja synnytyssairaaloista kotiutettiin äitejä ja
vauvoja samaan reippaaseen
tahtiin kuin ennenkin.
Äideillä oli kysymyksiä ja
yllätyksellisiä tilanteita aivan
samoin kuin tänäkin päivänä. MLLssa asiaan tarttuivat
lastenneuvoloiden työntekijät,
terveydenhoitajat ja kätilöt ja
ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi vastaamaan puhelimitse tuleviin kysymyksiin iltaisin ja
viikonloppuisin. Edelleen yli
kaksikymmentä alan ammattilaista antaa valtakunnallisessa numerossa (0600-16388)
vastauksiaan, asiantuntevaa

ja neuvovaa keskusteluapua
huolestuneille vanhemmille
ja muille lasten hoitovastuussa oleville, maantaista perjantaihin klo 18-21.30. Palvelun
hinta on 0,50 e/min+pvm.
Tavallisimmin kysymykset kohdistuvat perusasioihin kuten lapsen syömiseen,
ruokaan, sairastamiseen, rokotuksiin, nukkumiseen sekä
yllätyksellisiin tapaturmiin.

Nykyään kysytään myös perheen sisäisten suhteiden vaikutuksesta lapsen kehittymiseen sekä stressin ja kireyden
vaikutuksista. Puheluita tulee
edelleen vaikka internet tarjoaa myös informaatiota. Kysyjät tuntuvat kuitenkin kaipaava luotettavan – oikean
ihmisen – vastauksia kysymyksiinsä.
LC Tampere Kanjoni an-

toi rahalahjoituksen toivoen
sen käytettäväksi vapaaehtoisten virkistäytymiseen, jota
he varmasti kaipaavat päivystystyönsä tueksi. Toivomme
myös, että työ jatkuu ja tärkeä
tuki perheille on jatkossakin
mahdollista neuvolapuhelimen avulla.
LC Tampere Kanjoni,
Päivi Myllymaa
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TAMPEREEN MAASEUTUKLUBI TEISKO 50 V
Tampereen maaseutuklubi LC Teisko perustettiin
1.12.1961 Pöllölän talossa.
18 teiskolaista eri ammatteja
edustavaa miestä kokoontui
metsänhoitaja Atro Karimaan
kotiin päättämään klubin perustamisesta.
Teisko oli tuolloin vielä itsenäinen kunta. Taloissa oli
lehmiä, kyläkoulut toiminnassa. Maitoautot, tukkirekat, bussit ja henkilöautot liikennöivät vanhan Aunessillan
kautta. Tiet olivat kehnot ja
Tampereelle ajettiin Eerolan
suoran kautta. Pitäjä oli jakautunut voimakkaasti etelä- ja pohjoispäähän. Pientä
kinaa oli siitä, mihin palveluja sijoitetaan. Ensimmäiset
synkät pilvet alkoivat myös

varjostaa kunnan tulevaisuutta. Lions-palvelujärjestölle oli
tullut tilaus yhdistää teiskolaishenkeä ja rakentaa tulevaisuutta.
Nyt 50 vuoden ikään tullut
klubi on säilynyt aitona, teiskolaisena maaseutuklubina
eikä Tampereen kaupunkiin
liittyminen ole muuttanut
klubin imagoa. Yli sata nimeä
kaikkiaan löytyy jäsenrekisteristä klubiveljiä, jotka ovat olleet mukana. Nykyisin klubiin
kuuluu 26 veljeä.
Teiskon Leijonilla on ollut
aina ensisijaisena tavoitteena
tukea oman alueen kohteita unohtamatta kuitenkaan
kansallisia ja kansainvälisiä velvoitteita. Toiminta ei
ole pelkästään rahankeruuta,

vaan myös henkilökohtaisella
työpanoksella osallistumista.
Metsä on Teiskossa tarjonnut vuosikymmenten saatossa monenlaisia aktiviteetteja
ja samalla tarjonnut veljille
hyötyliikuntaa. Kaiken kaikkiaan Teiskon Lions Clubin
veljet ovat ideoineet ja suorittaneet viidenkymmenen vuoden aikana yli 60 erilaista aktiviteettia ja suorituksia niistä kertyy yli 500. Viimeisimpänä työaktiviteettina mainittakoon polttopuutalkoot
vanhukselle, joka asuu yksin
puulämmitteisessä omakotitalossa.
Lions Club Teisko on
omalta osaltaan tuonut paikkakunnalle yhteisöllisyyttä.
Eri ammattialojen ihmiset

ovat voineet tutustua toisiinsa
laajalla maaseutualueella. Pienellä paikkakunnalla resurssit
ovat rajalliset, mutta jotakin
hyvää varmasti on saatu aikaan viidenkymmenen vuoden kuluessa.
”Me palvelemme” on edelleen Teiskon Leijonien ohjenuorana.
Klubin 50 vuotisjuhlia
vietettiin Liutun Juhlatalossa 3.12.2011. Juhlassa piirikuvernööri Päivi Ihamäki löi
Markku Savolaisen ritariksi.
Markku on klubin ensimmäinen ritariveli.

Kuvat ja teksti:
Juhani Manninen
LC Teisko

”Metsuriveljet” Markku Savolainen, Tuomas Koskinen ja Kaj
Lundqvist klapitalkoissa

Teiskon leijonien työaktiviteetti, Teiskon museon maalaus

Kapeen ”ekomummu” Sinikka kiittää veljiä avusta

Aktiviteetti suoritettu, museo maalattu
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AJANKOHTAISTA
E-PIIRIN ARNE RITARI
-TOIMIKUNNALTA

LC Teisko 50 v juhlivaa veljesjoukkoa vas. Risto Lajunen, Juhani Manninen, Tuomas Koskinen, Pertti Silventoinen, Markku
Savolainen, Jussi Ikävalko, Mika Hävölä, Matti Sumujärvi ja
Lauri Honkanen

LC Teiskon lionsveteraanit Jorma Heinämäki ja Juhani Manninen. Jormalla leijonavuosia 47 ja Juhanilla 45
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METALLIALAN YKKÖSMEDIA
www.eurometalli.com

Kausi 2011-2012 on jo yli
puolenvälin ja tässä muutamia muistutuksia klubeille. Klubien aktiviteetteihin
kannattaa hakea säätiöltä avustusta, olemme viime vuosina olleet jatkuvasti
kärjessä säätiön varainhankinnassa. Tälle kaudelle tätä
kirjoitettaessa on säätiöltä
saatu avustusta piirin klubien aktiviteettikohteisiin
jo yli 5 000 euroa. Lisää on
kuitenkin haettavissa ja saatavissa.
E-piirillä on hieno perinne muistaa ansioituneita
jäseniään arne ritari -killan
jäsenyyksillä, tälläkin kaudella on lukuisilla klubeilla
vuosijuhlia, jolloin voisi tätä
mahdollisuutta käyttää. Ohjeita ritarikillan jäseneksi ja
apurahan hakemisen hakuun löytyy seuraavasti:
www.lions.fi sivulta ota
vasemmasta reunasta arneritari säätiö. Osiosta lomakkeet löytyy hakemus sekä ritari arvolle, että apurahojen
hakemiseen.
Piirin asiamiehiltä voi ja
kannattaa kysyä neuvoa ja
apua pulmatilanteissa.
Haluamme muistuttaa
klubeja käyttämään ritarisäätiön adresseja erilaisissa
muistamistilanteissa. Tavoitteemme on saada jokai-

nen lion käyttämään kauden aikana yhden adressin.
Uskomme, että jokaisella
henkilöllä on vuoden aikana ainakin yksi tilaisuus,
jossa adressi olisi paikallaan. Käyttämälla omia adressejamme, tuemme samalla kotimaisiin aktiviteetteihin kerättävää varallisuutta.
Koulutustilaisuus klubien
ars-leijonille järjestetään
toukokuussa abc lahdesjärven kokoustiloissa, tarkempi
ajankohta ilmoitetaan myöhemmin piirikuvernöörin
tiedotteessa.
Toimikunta toivottaa
kaikille piirin leijonille, leoille, puolisoille ja yhyteistyökumppaneille mitä parhainta ja aktiivisinta kautta
2011-2012

Asiamiesten yhteystiedot
Reima Mäkelä LC Tampere/Kaakinmaa (reima.makela(at)
lions.fi / puh. 0400 624411)
Seppo Valkama LC Toijala/Akaa
Veikko Ruohomäki LC Valkeakoski
1-Alueen asiamies Reima Mäkelä LC Tampere/Kaakinmaa
2-Alueen asiamies Pasi Koivula LC Tampere/Pispala
3-Alueen asiamies Mauno Jussila LC Kangasala/Harjula
4-Alueen asiamies Teuvo Forsblom LC Karkku
5-Alueen asiamies Ismo Suojanen LC Ikaalinen
6-Alueen asiamies Rauno Sulonen LC Lempäälä/Kanava
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Varkaat mukana LC-Ruoveden joulukuusitalkoissa!
Tapahtui seuraavanlainen tilanne myöhäisenä pimeänä
lauantai-iltana.
Naapurini Pekka tuli kotiinsa mökiltä puukuorman
kanssa, kun samanaikaisesti
allekirjoittanut tuli saunasta
vilvoittelemaan ulos verannalle.
Siinä yöpukua päälleni pukiessa naapurini ihmetteli, että mitähän siinä Väärinmajan
tienvarressa oli oikein tekeillä,
kun auto oli peräkärryineen
ajettu sivuun tienliittymästä metsänpimentoon. Eihän
enää ole edes marja-aikakaan,
vaikka olisikin, ei pimeässä
mitään näkisi?
Samassa minulla välähti,
että ei kai vaan joulukuusivarkaita?
Hyppäsin siinä samassa
autoon yöpukuisillani ja ajoin
7 km päähän katsomaan, että mitä siellä oli tekeillä. Asia
kiinnosti minua, koska siltä alueelta maanomistaja oli
antanut kuusien keräys luvan
Ruoveden Lions Clubille ja
minä olin yksi keräyksen vastuuhenkilöistä.
Auto peräkärryineen löytyikin tiensivusta. Olin kiireessä unohtanut taskulampun kotiin, pimeässä kuitenkin hapuilin auton luo ja
auton ovea aukaistaessa huomasin kuskin paikalla istuvan
nuorehkon naisen. Tiedustelin syytä metsässä oloon näin
myöhäiseen ajankohtaan, hän
avoimesti kertoi miesystävänsä olevan maanomistajan luvalla hakemassa kuusia mönkijällä metsästä tienvarteen.
Huomasinkin siinä Ruhalan mäessä, pikitienvarressa,
melkoisen kasan joulukuusi
aiheita.
Sieltä 200 metrin päästä
kuuluikin moottorin ääntä ja
valot vilkahdellen jälleen uusi
kuusikuorma saapuikin tienvarteen.
Kysyin mönkijä mieheltä,
että kenen luvalla niitä kuusia
keräillään?

Hän vastasi, että Salme S
oli antanut luvan, koska tämä
on hänen maataan.
Sanoin hänen olevan täysin väärässä. Siinä samassa
soitin oikealle maanomistaja
Petterille luvan oikeellisuutta,
onneksi kiireessä olin ottanut
kännykän mukaan. Mitään
lupaa ei ollut ja maanomistaja käski lähteä heti kuusien
keräilijät pois metsästä tai poliisit ovat niskassa.
Koska valmiiksi kaadettuja
kuusia oli maassa vielä melkoinen määrä, ja luntakin oli
luvattu, niin ajattelin että eihän nyt sentään kesken työmaan pois lähdetä vaan käs-

kanssa ”talkoopaikalle” ja näin
saataisiin kuuset suoraan kyytiin ilman välivarastointia, ja
olisihan siinä yhdessä hauska
laulella ja viihdyttää talkoolaisia joululauluilla.
Jyrkin puhelin ei kuitenkaan vastannut, ajattelin hänen olevan saunassa, ja siksi
lähdinkin ajelemaan hänen
luoksensa, käskisin hänen
vain kiireesti vetää saunatakin päällensä ja tonttulakin
päähänsä sekä sen jälkeen
kiireesti traktorilla kuusien
keräyspaikalle.
Kun olin puolimatkassa
menossa hänen luokseen, niin
hän soittikin minulle ja kertoi

”Varastettujen” kuusien verkotus käynnissä kirkkoherramme siunaamien käsien saattelemana.
kin varkaiden kerätä kaikki
kaadetut kuuset tienvarteen
ja katsotaan sitten mitä sen
jälkeen tehdään.
En kuitenkaan soittanut
poliiseille, kun olisi pitänyt ne
hälyttää hätänumeron kautta
ja kaikenlisäksi saattaisivat
olla kiireissään jossain Äijännevan takana perheriitaa selvittämässä. Eivät ne tulleet
silloin puolukka aikanakaan,
kun Thaimaalaiset puolukan
poimijat ajelivat Suomussalmelaisten yritysten katsastamattomilla autoilla.
Yritin soittaa 5 km päässä
asuvalle Leijona veli Jyrkille, jotta hän tulisi traktorinsa

olevansa toisella puolen suomea retkellä, eikä voisi avuksi
tulla. Ei muuta kuin kiireesti
auto ympäri ja takaisin töiden
edistymistä valvomaan.
Niinpä sitten iltayön aikana kuusien keräily työmaa
saatettiin loppuun molemmin
puoleisessa sovussa ja hyvässä
yhteisymmärryksessä. Olihan
tapahtunut keräilijöiden mukaan vain inhimillinen erehdys. Niinpä joulukuuset olivatkin nyt nätisti kasalla pikitienvarressa.
Ennen kuin kuusien keräilijät ajoivat mönkijänsä suurehkoon peräkärryyn, niin
kiitin heitä molempia teh-

dystä ansiokkaasta talkootyöstä paikallisen hyväntekeväisyyden hyväksi. Heidän
matkansa kohti Tamperetta
alkoi kiroilujen saattelemana
ja olin kuulevinani mutinaa
”paska työ, mutta tulipahan
tehtyä!”
Ehkä tämä kantapään
kautta annettu oppi oli sitä
parasta rangaistusta ja opetusta heille.
Varmuuden vuoksi luvattomien keräilijöiden henkilötiedotkin sain selvitettyä.
Jäljestäpäin harmitti, kun
olin lähtenyt vain yöpukuisillani sinne kuusityömaalle
palelemaan.
Kunnon vaatetuksessa olisi voinut heidän pinnan kestävyyttä koetella vaikka läpi yön ja saaliskin olisi ollut
huomattavasti suurempi kuin
150 kpl joulukuusia.
Määrä tuli tarkkaan laskettua sunnuntaiaamuna
Jokisen Jyrkin kanssa, kun
niitä rahtasimme varmuuden vuoksi pois parempaan
talteen mahdollisilta muilta
varkailta.
Kuin sattumalta kuusien
lukumäärä oli tarkalleen se
minkä olimme yhdessä LCTampereen Köyhät-Ritarit
yhdistyksen kanssa sopineet
yhteiseksi kuusiaktiviteetiksi.
Lehdistön ja radion välityksellä tämä erikoinen kuusien keräily yhdessä varkaiden
kanssa levisi tiedoksi koko
Suomen alueelle. Myös Yle
Tampere kävi tekemässä suoran lähetyksen ”rikospaikalta”, jossa lähetyksessä myös
annettiin tietoisku Leijona
toiminnasta.
Näitä ainutlaatuisia ”varastettuja” ja kirkkoherramme siunaamia kuusia sitten
myytiin Tampereella ja Ruovedellä joulunalusviikolla paikallisen hyväntekeväisyyden
hyväksi.
Lions Club Ruovesi
Ensio Lehtinen
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Hervannan ja Hakametsän klubien yhteinen haravointiaktiviteetti
Lehtiharavointiaktiviteetti, jonka Hervannan klubi suoritti yhdessä Hakametsän klubin kanssa, ylitti kaikki odotuksemme ja tavoitteemme. Hervannan
osalta sihteerimme Hannu Leistola johti aktiviteettia
ammattitaitoisesti ja määrätietoisesti, mikä johti erinomaiseen tulokseen.
Haravoinnin aloitimme tiistaina 25.10 Jankan alueella
klo 9.00. Edellisenä päivänä
Hanski oli Kiinteistöhuoltoyhtiö Lassila&Tikanojan
edustajien kanssa kartoittanut
haravoitavat kohteet Jankasta
ja Hervannasta, joten työhön
päästiin heti käsiksi. Vaikka
työtä tehtiin urakkavauhtia,
niin laadusta ei tingitty.
Hanski johti joukkoja esimerkillisesti edestä käsin.
Kahden tunnin haravoinnin
jälkeen saimme pitää lyhyen mehutauon ja iltapäivällä söimme yhdessä eväsleipiä ja joimme kahvia, joten
kyllä Hanskista löytyi myös
inhimillisiä piirteitä. Pienet
tauot haravoinnin lomassa
virkistivät, ja tällöin tuntui
kuin olisimme vain syksyisellä luontoretkellä. Ensimmäisenä päivänä haravoimme ja
säkitimme lehtiä 7 tuntia. Illalla rintalihakset haravoinnin
kiertoliikkeistä olivat vähän
kipeät, mutta ehkä jenkkakahvatkin saivat kyytiä, eikä
illalla tarvinnut lähteä kuntosalille niitä vähentämään.
Tosin raitis ilma ja rivakka
työtahti saivat silmät luppasemaan jo iltauutisten aikana.
Haravointipartio haravoi vuoropäivinä Jankassa ja
Hervannassa. Jankassa jouduimme pussittamaan lehdet ja kärräämään ne jätekatoksiin, mutta Hervannassa
huoltoyhtiö pääsääntöisesti
imuroi lehdet kasoista. Tamminiemen Tapsa huomasi
Jankassa, kuinka aikaa vievää
lehtien pussittaminen ja kärrääminen kottikärryillä oli,
joten hän haki peräkärrynsä ja pressun, jolla lehtikasat
heitettiin peräkärryyn ja vietiin lehtien keräyspisteeseen.

Taas tuli todistettua, että työ
tekijäänsä opettaa.
Haravointiaktiviteetti kesti 10 työpäivää ja päättyi perjantaina 4.11. Vaikka aktiviteettimme oli aika myöhään
syksyllä, niin säät suosivat
meitä, sillä ilmat olivat leppeitä, jopa aurinkoisia. Innostus aktiviteettiin oli kiitettävää. Haravointiin osallistui
yhteensä parikymmentä ladya ja veljeä. Työtunteja kertyi noin 500 tuntia. Parhaat
kiitokset kaikille aktiviteettiin osallistuneille. Jokaisen
työpanos oli arvokas ja tarpeellinen.
Tämä aktiviteetti oli mukavaa yhdessä tekemistä ja
osoitti vahvaa klubin yhteishenkeä. Haravointi oli työtä, jota pystyi tekemään, ja
samanaikaisesti vaihtamaan
silloin tällöin ajatuksia lähellä haravoivien kanssa. Hakametsän klubilaisten kanssa
yhteistyö sujui hyvin ja saimme heistä uusia tuttavia. Monet talojen asukkaat kiittivät
meitä työstämme ja ihmettelivät keitä me olemme. Joku
nimitti meitä jopa enkeleiksi.
Lassila&Tikanojan edustajat
olivat erittäin tyytyväisiä työhömme.
Haravointia olisi meille tarjolla jo keväällä ja ensi
syksynä. Kevät taitaa kuitenkin olla kaikilla kiireistä aikaa, kun mökit on laitettava
kesäkuntoon ja veneet vesille sekä on juhlittava koulunsa päättäviä ym., joten haravointiaktiviteettia kannattaa
jatkaa vasta ensi syksynä.

Heikki Kuntonen
Presidentti
LC Tampere/ Hervanta

Klubin presidentti Heikki Kuntonen kärräämässä lehtikuormaa

Risto Rintanen ja Hannu Leistola pikku apureiden kanssa haravointivuorossa
Haravoinnin ohessa oli mukava välillä pysähtyä kahvitauolle
kauniissa syyssäässä
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..käy lämmin henkäys…
Jos ei nyt ihan talvisäässä, niin Sastamala Kodissa kuitenkin. Perinteisesti näin isoa joulua odotellessa on Lc
Sastamala/Vammalan leijonat ladyineen järjestäneet
Sastamala Kodin asukkaille ja henkilökunnalle joulujuhlan. Hyvin perinteisen – vanhoja tapoja ja traditioita noudattavan yhdessäolo hetken.

Salintäysi väki kuunteli kun rovasti Timo Kökkö palautti joulun sanomaa

Klubin presidentti Heikki Rantala varmistaa, että kuusi on oikein koristettu

Leena Rantala rakensi laulullaan joulun tunnelmaa
Joulujuhlan ainekset - Puuro, joulutorttu ja joulutähti

Joulukuusi tuotiin Satimuksen tilalta ja se myös koristeltiin juuri niin kuin kuusi kuuluukin koristella. Tuo
joulukuusi on juuri se keskeinen elementti, jonka luokse
ja ympärille on hyvä kokoontua, niin isolla joukolla kuin
sitten ihan perhepiirissäkin.
Tuntuu kuin kuusipuu olisi
yhtä vanha perinne kuin Joulukin, mutta itse asiassa kuusen tuominen Jouluna sisälle
on melko nuori tapa. Tämä
alkoi yleistyä vasta n. reilut
100-vuotta sitten, mutta on
juurtunut hyvin tänne pohjoiselle havumetsävyöhykkeelle.
Kuusen luo kokoonnuttiin nytkin ja se ihan virallinen Joulun toivotus kuultiin
presidentti – tosin tarkemmin
klubipresidentti Heikki Rantalalta. Hän toi myös Kodin
asukkaille joululahjan, jota saa
tosin odottaa hieman pitempään kuin aattoon. Nimittäin Bingo-päivän, joka järjestetään vasta maaliskuussa
keväällä. Niin kuin Joulukin
kokoaa ihmisiä yhteen – niin
taitaa myös tämä bingokin
sitten aikanaan tehdä.
Ei kai joulujuhlaa voisi viettää ilman joululauluja. Niissähän on tasan kaksi
toteutustapaa – joko kaikki
laulavat itse – tai sitten joku
laulaa yksin. Molempi parempi – kaikki saivat laulaa yhdessä, mutta myös kuunnella
korkeatasoista laulua. Leena
Rantala lauloi perinteisiä ja
ajattomia joululauluja, ja häntä säesti Jan Sandvik. Näihin
lauluihin liittyy kaikilla muistoja ja joulun aika on muistojen ja muistelujen aikaa. Laulussa sanotaan, että ” vanhakin
nyt nuortuu” ja ainakin muistoissa nuo lapsuuden joulut

palaavat usein mieliin. Ne
kun taitavat useille olla niitä
parhaita tai ainakin aidompia
Jouluja.
Kun puhutaan juhlasta,
niin siihen kuluu musiikki
aina arvokkaalla tavalla mukaan. Nuori lahjakas pianisti
– Kaisla Ylöniemi – loi raikkaan ja tasokkaan musiikkiesityksen näiden joululaulujen lomaan.
Ei kai voisi kuvitella minkäänlaista joulujuhlaa ilman
Joulupuuroa - riisipuuro
kuuluu Jouluun. Lions ladyt
tarjoilivat puuron pöytiin ja
kyllä se lämmin puuro tuntui
kaikille maistuvan. Jos kerran
on puuroa – niin toki sitten
myös Joulutorttua – ja sehän
vaatii tietysti kahvia seuralaisekseen. Pieniä lämpöisiä asioita, jotka saavat ihmiset hyvälle tuulelle ja puheen sorina
voi alkaa…
Joulukuun 30 päivä vuonna 1963 Vammalan leijonat
perustivat Sastamala Kodin
kannatusyhdistyksen ja siitä
lähti liikkeelle Sastamala Koti ja sen toiminta. Moni asia
on noista päivistä muuttunut
– mutta halu pitää huolta on
yhä entinen. Illan ja juhlan
juontaja –Lion Markku Esko – on tästä hyvä esimerkki. Hän pitää pyyteettömästi
lukupiiriä kodin asukkaille ja
kuljettaa heitä autollaan arkipäivän asioissa, niin kauppaan
kuin lääkäriinkin. Markku on
ikään kuin ympärivuotinen
joulupukki. Kun hän sitten
kutsui rovasti Timo Kökön
puhumaan täydelle salille –
laskeutui saliin Joulun tuntu.
Tietysti se alkuperäinen Joulun sanoma – mutta rovasti
Kökön pehmeä ja sointuva
ääni tuo mieleen Taata Sil-
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Cantarelli – kuoro esiintymässä Joulukonsertissa Ylöjärven kirkossa 08.12. Konsertin järjestelyistä vastasivat Ylöjärven Leijonat Teivo ja Ylöjärven srk.

JOULUKONSERTTI
LC Tampere järjesti jo 27.
kerran jouluaterian ja joulujuhlan yksinäisille vanhuksille Pispan palvelukeskuksessa 25.12. 2011.
Kutsuttavien nimet saatiin
Tampereen kotipalvelun,
veteraanijärjestöjen sekä
ev.lut.seurakuntien kautta.
Yhteensä vieraita oli tällä kertaa 90. Kuljetukset
hoidettiin leijonaveljien
toimesta ja tarvittaessa invatakseilla.
Maittavan jouluaterian
jälkeen laulettiin yhtei-

lanpään Joulusaarnat – ainakin niille jotka tämä radio
saarnat vielä muistavat.
Juhlat alkavat ja päättyvät
ajallaan, mutta tuo vihreä joulukuusi salin seinustalla muistuttaa, että nyt on Joulun aika.
Laulut, lahjat, puurot kaikki
ne kuuluu Jouluun – mutta
tärkeää on kokoontua kuusen
luo ja olla yhdessä – Kodissa
voi olla yhdessä.
Kuvat ja teksti: Keijo Laine
LC Sastamala/Vammala

sesti joululauluja Vesa
Haapaniemen johdolla sekä kuultiin Suvi Lammen sekä Katja
Isosaaren lauluesityksiä.
Leijonaveljemme, rovasti Simo Koho piti perinteisen joulusaarnan.
Kiitokset ladyille ja
veljille muista klubeista
kuljetusavusta ja –avustuksista!
Kuvat ja teksti
Jussi Kivistö
LC Tampere

Maa oli lumesta valkea ja
puut kirkkopuistossa näyttivät kauniilta Ylöjärven kirkon
valaistuksessa, kun kirkkokansa saapui joulukuun iltana kirkkokonserttiin. Ylöjärven Lions Club Teivo kantoi
kortensa kekoon kuljettamalla kirkkokonserttiin vanhempaa väkeä kuuntelemaan kaunista joulumusiikkia.
Näin jouluun liittyvä lähimmäisen muistaminen,
auttaminen ja hyvä mieli tuli
toteutettua.
Konsertin avasi leijona veli
Jarmo Vuori lausumalla avaussanat ja toivottamalla kirkkokansan tervetulleeksi konserttiin. Noin 200 henkinen
kirkkoväki, joka koostui lapsista, aikuisista, isistä, äideistä
ja isovanhemmista oli valmis
ottamaan vastaan joulun sanomaa kuorojen esittämänä.
Lapsikuoro Celeste, johtajanaan kanttori Saara Syrjäniemi, aloitti kauniisti laululla ”Heinillä härkien kaukalon” ja kirkkoväki hiljentyi
kuuntelemaan lasten herkkää
tulkintaa. Kuoro oli tehnyt
kuluneen vuoden aikana onnistuneen esiintymismatkan

Saksaan. Lapsikuoron monet
kauniit laulut ja tulkinnat saivat kirkkoväen etsimään nenäliinojaan taskuistaan.
Lapsikuoron jälkeen esiintyi upeaääninen kuoro Cantarelli, jonka esittämät joululaulut loivat kauniin joulutunnelman kirkkoon.
”Maa on niin kaunis”, ”Oi
jouluyö”, ”Avaruus” ja monet
muut jouluun liittyvät laulut,
joita kuoro hienolla ammattitaidolla esitti, viimeistään
pysäyttivät miettimään joulun syvintä sanomaa. Monelle
ihmiselle juuri kirkko ja siellä
esitettävät kauniit joululaulut
tuovat joulun tunteen sydämeen.
Myös itselleni kävi konsertti-illan jälkeen juuri näin.
Herkistynein ja rauhallisin mielin ihmiset poistuivat
konsertin jälkeen kirkosta.
Lumivalkoinen maa ja pieni hentoinen lumisade toivottivat kirkkoväelle hyvää ja
rauhallista joulunaikaa.

Timo Jokinen
LC Ylöjärvi/Teivo
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Lähtö tapahtuu yhteislähtönä, hyvässä järjestyksessä. Tarkoituksena on opetella liikennesääntöjä ja oikeaa liikennekäyttäytymistä.

Lasten liikennepuisto
Lempäälän liikennepuistoon tulijaa tervehtii iso
portti, jonka yläpuolella loistaa lionslogo. Lions Club
Lempäälä Kanava perusti puiston 43 vuotta sitten.
Kesän alku L empäälässä
ajoittuu liikennepuiston avajaisiin toukokuun lopussa.
Aurinko paistaa täydeltä terältä ja nuoret 4–12-vuotiaat autoilijan alut odottavat
innoissaan pääsyä autoihin.
Ensin tulee kuitenkin muutama virallinen puheenvuoro:
Lions Club Lempäälä Kanavan presidentti luovuttaa perinteisesti kunnan edustajalle
kaksi uutta autoa. Liikenneturvallisuutta ja oikeaa asennekasvatusta korostetaan puheissa puolin ja toisin. Lapsille kerrotaan liikennesääntöjen
noudattamisen tärkeydestä.
Vihdoin lähtölupa kuitenkin
tulee ja autot lähtevät liikenteeseen.
Oheistapahtumana paikalla on VPK:n uusi paloauto.
Innokkaat tulevat palomiehet

pääsevät istumaan kuljettajan
paikalle ja ihailemaan auton
varustusta. Hälytystehtävistä
riippuen myös poliisi pistäytyy paikalle. Ketään ei kuitenkaan tähän mennessä ole sakotettu ylinopeudesta. Muutenkin liikennekuri ja järjestys ovat säilyneet. Lapset,
vanhemmat ja klubin jäsenet
ovat viihtyneet tilaisuudessa
erinomaisesti.
Kun kuuluttaja kysyy,
kuinka moni lasten vanhemmista tai isovanhemmista on
itse aikoinaan ajanut liikennepuistossa, nousee useita
käsiä. Lasten liikennepuisto Lempäälässä avattiin 43
vuotta sitten.
Tämän kaavan mukaan on
menty muutama vuosi. Autot
on rahoitettu sponsorivoimin.

Û>ÃÃ>ÊBÞÌÃÃB
Joka kevät klubilaiset siivoavat kentän ja tekevät kunnostustöitä. Esimerkiksi liikennemerkit tuntuvat olevan kovalla koetuksella, kovemmalla
kuin oikeilla liikenneväylillä.
Niitä joudutaan vaihtamaan
tiuhaan. Muutama vuosi sitten liikennepuiston asfaltti ja
ajoratamaalaukset uusittiin.
Koulujen loma-aikaan liikennepuisto on auki arkisin
ja lauantaisin. Kunnan kesätyöntekijät pyörittävät toimintaa. Käyttäjiä on parhaina
päivinä jonoksi saakka.

Velkarahalla alkuun
Lempäälän liikennepuiston
historia alkaa vuodelta 1967,
jolloin Lions Club Lempäälä Kanavan ”turvallisuuskomitea” löysi liikennepuistolle
sopivan peltoaukean ja vuokrasi sen kunnalta. Aiemmin
klubissa oli käyty keskusteluja liikenneturvallisuudesta ja
huomattu, että Lempäälässä
oli erittäin paljon liikenneonnettomuuksia.

Pellon raivaus aloitettiin
klubilaisten voimin. Osa
kentästä päällystettiin ja osa
jäi sorapinnalle. Katujen, jalkakäytävien ja suojateiden
lisäksi tarvittiin autoja ja liikennemerkkejä. Asiaa pidettiin niin tärkeänä, että projektia varten otettiin velkaa.
Klubissa oli 16 jäsentä ja
lainaa otettiin siihen aikaan
huomattava 25 000 markan
määrä. Velan takaisin maksamiseksi järjestettiin näyttäviä
yleisötapahtumia, joissa muun
muassa paistettiin kokonaista härkää ja myytiin käytettyjä autoja. Näin laina saatiin
maksettua neljässä vuodessa.
Myöhemmin liikennepuisto lahjoitettiin kunnalle.
Nykyiseen paikkaansa Katepalintien varteen se siirtyi
1970-luvun lopulla.

Teksti ja kuva:
Auvo Mäkinen
LC Lempäälä/Kanava
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Aja suoraan katsastukseen
tai varaa aika



Katsastus edullisesti

37€
+ päästöt

Klubimme sydäntä lähellä
ovat erityisesti lapset ja nuoret. Näissä merkeissä olemme
jo vuosien ajan jakaneet kannustusstipendejä lähikoulumme oppilaille. Siten kannustamme etenkin vertaissovittelijoina toimivia niin sanottuja
verso-oppilaita sekä niitä oppilaita, jotka ovat osoittaneet
reilua ja hyvää toveruutta toisia oppilaita kohtaan. Viime
keväänä päätimme lahjoittaa
kaikille luokille omat pihapelipallot. Pallot luovutettiin
aivan kesäloman kynnyksellä,
joten ne olivat valmiina odottamassa, kun koulutyö jatkui
jälleen elokuussa. Luovutus
tapahtui opettajien ja oppilaiden välisen jalkapallo-ottelun
yhteydessä. Lahjoituksen otti vastaan Sääksjärven koulun vs. apulaisrehtori Teemu
Nieminen.
Varat lahjoitukseen sekä stipendeihin olemme keränneet pääasiassa myymällä
teatterilippuja sekä osallistumalla myyjäisiin.
Lahjoituksen saatesanat
kertovat parhaiten, mistä asiassa on kysymys:
”Nyt on oikein tutkimuksella todistettu, että liikkuva ihminen on onnellisempi kuin passiivinen (Redera:
Suomalaiset 2011).
Perusta hyville liikuntatottumuksille rakennetaan
jo lapsuudessa. Liikunnan ei
tarvitse aina tapahtua erikseen nimetyssä ja rakennetussa liikuntapaikassa, vaan
sitä voi harrastaa spontaanisti niissä olosuhteissa, jotka

kulloinkin ovat käytettävissä.
Kautta aikojen on liikuttu pihapelejä pelaamalla.
Pihapelin pelaamiseen välitunnilla tarvitaan ensinnäkin piha-alue, joka on turvallinen ja riittävän tilava. Lisäksi tarvitaan pelikavereita, jotta
saadaan joukkueet aikaiseksi.
Ja lisäksi tarvitaan vielä peliväline, kuten PALLO. Kaksi
ensinnä mainittua löytyy koulusta yleensä omasta takaa, joten puuttuva tekijä saattaa olla pallo.
Pihapeleissä tärkeintä on
liikunta ja iloinen yhdessäolo Pihapelipallo ei ole ehkä
se kaikkein vahvin ja kestävin, mutta se pyörii, ei satuta
ja sitä jaksaa heittää pieninkin pelaaja. Tämä on tärkeää,
koska pihapeliin ovat tervetulleita kaikki pelaajat, eivät
vain suurimmat, rohkeimmat
ja taitavimmat.
Lions Club Lempäälä /
Sääksjärvi lahjoittaa pihapelipallot 0 – 6 –luokille. Tavoitteenamme on, että jo ensi
syksynä nähdään välitunneilla yhteistä liikuntaa ja pelin
iloa. Jos pallot kuluvat ja ränsistyvät, se on vain hyvä asia,
sillä se kertoo, että ne ovat
täyttäneet tehtävänsä ja niitä on käytetty. Tarkoituksena
on, että korvaamme käytössä rikkoutuneet pallot uusilla
jälleen ensi keväänä.
Sääksjärvellä kesäkuussa
2011
Lions Club Lempäälä /
Sääksjärvi ”
Aune Ratas, tiedottaja

Sellukatu 28, Lielahti Gigantin vieressä
puh. 010 3222 710

Aseman omistaja on
LC Tampere/City ry:n jäsen

Hanki klubillesi
LEIJONA REINOT

Brodeeraus lions -logolla ja klubin nimellä
Väreinä ruskea ja pinkki
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Lions-klubi nuorten tukena kotona ja maailmalla
Mannheimissa ja Frankfurtissa raikaa ylöjärveläinen
musiikki. Joulukuun alkuun ajoittuvan matkan aikana 37 nuoren Celesta-kuoro konsertoi Saksassa mm.
yhdessä paikallisen lapsikuoron kanssa. Kuoroa johtaa
kanttori Saara Syrjäniemi.
Y löjärven lukion oppilaat
Henna-Riikka Pantsar, Sanni Peltonen ja Anne Unkuri
kävivät kertomassa viimekesäisestä matkastaan lionsklubin jäsenille. He kuuluvat
kaikkiaan kuuden nuoren
ylöjärveläisen joukkoon, joka osallistui lions nuorisovaihto-ohjelmaan. Nuorisovaihdon tarkoituksena on
luoda suomalaisille nuorille ja
perheille mahdollisuus nähdä
ja kokea uusia kulttuureja ja
elämää vieraassa maassa ja
luoda uusia erilaisia ystävyyssuhteita sekä antaa nuorelle
tilaisuus kasvaa ja kehittyä
itsenäisesti toimeentulevaksi
kansalaiseksi.
Ylöjärveläisiä peruskoulun
opettajia on osallistunut lions
quest-ohjelmaan, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten
terveen kasvun tukeminen ja
riskikäyttäytymisen – kuten
päihteiden käytön – ennaltaehkäisy. Quest-ohjelmat
ovat pitkäjänteistä, jatkuvaa
ja suunnitelmallista työtä ja
opettajien käyttöön sisältävät
valmiiksi suunnitellut viikoittaiset oppituntiehdotukset 5 25-vuotiaille.
Kaikki yllä kuvatut tapahtumat ovat osaltaan mahdollistuneet LC-Ylöjärvi/Keijärven tuella. Kuoro saa avustusta klubin ladyiltä ja nuorisovaihdossa olleet osallistuivat leijonien organisoimaan
vaihto-ohjelmaan. Lions
quest -opettajien seminaarien kustannuksista vastaavat
leijonat.
”Nuorisovaihdokit” toivat terveisensä myös LCYlöjärvi/Keijärven 35-vuotisjuhlaan . Juhlivan klubin
toiminta perustuu vapaaehtoiseen työhön “Me palve-

lemme” – hengessä. Palvelutoiminta kohdistuu nuorison
lisäksi, vanhusväestöön, sotien
veteraaneihin ja muihin avun
tarpeessa oleviin. Lionsjärjestö ei korvaa yhteiskunnan
peruspalveluja, vaan vapaaehtoistyöllä annetaan apua kohteisiin, jotka jäävät hoitamatta
julkisin varoin. Palveluhenki
näkyy katukuvassakin. Ylöjärven markkinoiden organisaattorina lions-klubit ovat
keränneet ihmisiä vuodesta
toiseen ylöjärveläiseen kevään
avaukseen. Palmusunnuntaina
Ylisen keskuslaitoksen asukkaat ovat päässeet kirkkokahville jo 25 vuoden ajan ja
Tiuravuoren vanhuksia ulkoilutetaan viikoittain.
Vuosijuhlassa lion Pentti
Kallio lyötiin Lions-ritariksi
ansioistaan lions-työn hyväksi. Hän kuuluu LC-Ylöjärvi/
Keijärven perustajajäseniin ja
on toiminut aktiivisesti sekä
klubitoiminnan kehittäjänä
että käytännön palvelutyössä.
Tämän kauden presidenttinä
toimii Veikko Kiili.
Kuvat ja teksti:
Jorma Hokkanen
LC Ylöjärvi/Keijärvi

Anne Unkuri, Henna-Riikka Pantsar ja Sanni Peltonen toivat
nuorisovaihdostaan terveiset juhlivalle LC/Ylöjärvi-Keijärvelle.
Tervehdyksen otti vastaan presidentti Veikko Kiili.

LC/Ylöjärvi-Keijärven perustaja jäsen Pentti Kallio sai klubin
35-vuotis juhlassa Lions- ritarin arvon. Kuvassa Pentti Kallion
rinnalla on puoliso Heli.
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Kuvassa pidämme hallituksen kokousta 12.1. Vasemmalta takana Virpi Kivisaari past president,
Eija-Riitta Välimäki leijona, Pirjo Mäkinen sihteeri, Tanja Vauhkonen tail twister. Edessä vasemmalla Titta Helmilahti presidentti ja Jaana Salminen tiedottaja

SYDÄMELLINEN NOKIA
Lions Lotus Nokia aloitti
syksyllä ”Sydämellinen Nokia”- kampanjan. Siinä kerätään varoja nokialaisille lapsille, nuorille ja vanhuksille.
Tavoitteena on saada kerättyä
8000 euroa joulukuuhun 2012 mennessä.
Kampanjan toimintamuotoina ovat mm.
haasteet, konsertit ja
muut aktiviteetit sekä
koru- ja tarramyynti.
Näitä toimintoja varten perustettiin toimikunnat organisoimaan
käytännön prosesseja ja erilaisia tapahtumia.
Koululuokat ja urheiluseurat myyvät koruja ja saavat rahaa näin myös omaan toimintaansa. Tavoitteena on tehdä
laajasti yhteistyötä erilaisten

toimijoiden kanssa, mm seurakunta, yhdistykset ja yritykset. Näin saadaan lisättyä
myös nokialaisten toimijoiden
yhteistyötä.
Toinen tärkeä tavoite kam-

panjassa on nokialaisen yhteisöllisyyden lisääminen. Haastetaan auttamaan toisia ihmisiä käytännön asioissa. Jos
naapuri on flunssan kourissa
niin käydään kaupassa ja hoidetaan tuttavan lapsia, jos tu-

lee yllättävä meno jne. Neuvotaan turistia, tervehditään
tuttuja ja tuntemattomia, ollaan ystävällisiä ja positiivisia
ja näin lisätään kaikkien hyvää
mieltä.
-”Varsinkin nyt
taantuma-aikana
tarvitaan mielestäni tällaista kampanjaa, joka luo positiivista henkeä ja auttaa avun tarpeessa
olevia. Olen todella
kiitollinen kaikille,
jotka ovat mukaan
kampanjaan lähteneet! toteaa Lions Lotus Nokian presidentti Titta Helmilahti.
Korujen myynti on saavuttanut suurimman suosion kampanjassa. Nokialainen
korusuunnittelija Päivi Läh-

de on suunnitellut kampanjaa
varten oman korusarjan, johon
kuuluvat korvakorut, rannekoru ja kaulakoruja. Kampanjan
teeman mukainen sydän on
jokaisessa korussa, muistuttamassa meitä kaikkia sydämellisyydestä.Varsinkin Joulun alla koruja myytiin paljon. Päivi
Lähde tilittää koruista sovitun
summan kampanjaan. Korut tehdään Nokialla ja näin
pystytään myös työllistämään
kampanjan avulla. Päivi Lähde toimiin yrittäjänä Kuikan
Kujeet-nimisessä yrityksessä.
Yritys järjestää myös suosittuja korukursseja.Lions Lotus
Nokia osallistui korukurssille
syksyllä ja jokainen osallistuja valmisti itselle korvakorut,
rannekorun ja kaulakorun.
Tunnelma kurssilla oli leppoisa ja hyvin innostava.
Tavoitteena kampanjassa
on vielä järjestää julkkiskoruhuutokauppa, jossa julkisuuden henkilöt suunnittelevat
koruja ja ne huutokaupataan
kampanjan hyväksi.
-”On todella positiivinen
asia, että korut on otettu näin
hyvin vastaan ja pystyn omalta osaltani auttamaan nokialaisia avun tarpeessa olevia
kampanjan avulla. Voin tarvittaessa suunnitella muillekin Lions- yhdistyksille omat
kampanjakorumallit, jos haluavat ideaa hyödyntää.”kertoo
korujen suunnittelija Päivi
Lähde. Ensimmäiset kiinnostuneet ovatkin jo ottaneet
yhteyttä.

Kuvat ja teksti:
Jaana Salminen
LC Nokia/Lotus

SYSINEVA OY
- energiaturvetta teollisuudelle
- ostamme suo- ja metsäpalstoja
     
       


puh 0500 365 687

----------------------------------------------------------------------
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Hervannan Leijonien Edinburghin matkaterveiset

Edingurghin klubin presidentti Andrew Sutherland luovuttaa klubinsa viirin ja kuvateoksen Skotlanista klubillemme. Vasemmalta Hervannan klubin edustajat Heikki Vilen ja presidentti Heikki
Kuntonen kiittävät Edinburghin klubia vierailusta.
Torstaina 15. syyskuuta klubimme 14 hengen iloinen
joukko oli hyvissä ajoin Pirkkalan lentokentällä odottamassa koneen lähtöä Edinburghiin. Lentomatka sujui
hyvin aikataulun mukaisesti
ja Edinburghin kentältä pääsimme joustavasti lentokenttäbussilla hotellimme lähelle.
Hotellimme oli hyvätasoinen
The King James, joka sijaitsi
lähellä Princess Streetin pääkatua ja Sightseeing-bussien
lähtöpaikkaa.
Hotelliin kirjautumisen
jälkeen lähdimme joukolla
etsimään hyvää pubia ja löysimmekin sellaisen hotellin
läheisyydestä, jossa nautimme
hyvästä ruoasta ja virkistävistä
juomista.
Illalla teimme klubivierailun City of Edinburgh Lions
Clubiin, joka kokontui Edinburgh Capital hotellissa, jossa
meidät otettiin sydämellisesti
vastaan ja klubin presidentti
Andrew Sutherland toivotti
meidät lämpimästi tervetulleeksi klubikokoukseen. Tervetulomaljana kohotimme
viskilasit. Edinburghin klu-

bissa on sekä miehiä että naisia ja jäseniä on 14.
Kokouksessa meille näytettiin Edinburghin esittelyvideo ja esiteltiin klubi ja sen
toimintaa. Klubiesitelmän

piti Vincent Mzembe, joka
kertoi kotimaastaan Malawista, joka on Etelä-Afrikan sisämaavaltio, ja joka itsenäistyi
Britannian siirtomaavallasta
v.1964. Malawiin on skot-

lantilaisilla ja Edinburghilla
vahvat ja lämpimät suhteet.
Edinburghin klubilla on ystävyysparina Mzuzu Lions
Club Malawissa.
Kahvitauon aikana meille
tarjottiin kahvin lisäksi viskiä ja monenlaisia suolaisia
ja makeita leivonnaisia, joita klubilaiset itse olivat tuoneet nyyttikestiperiaatteella
tarjolle.
Tauon jälkeen V ilenin
Heikki piti ansiokkaan esitelmän kotikaupungistamme
Tampereesta, Hervannasta,
lions-toiminnasta Tampereen
alueella ja klubimme toiminnasta. Kun Heikki kertoi, että
skotti James Finlayson perusti Tampereelle puuvillatehtaan, joka oli maan ensimmäinen suurteollisuusyritys
ja jonka vaikutuksesta Tampereen kaupunki alkoi kehittyä voimakkaasti, niin vastapäätä istunut nainen ilmoitti,
että hänen nimensä on myös
Finlayson.
Esitelmän jälkeen allekirjoittanut kiitti Edinburghin
klubia ystävällisyydestä ja

Edinburghin linnan portilla komea rivistö klubiveljiä. Vasemmalta Tapio Tamminiemi, Veli-Pekka
Uimonen, Kalevi Kantojärvi, Pentti Allinniemi, Pekka Verälä ja Heikki Kuntonen.
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mahdollisuudesta osallistua
heidän klubikokoukseensa ja
toivotti edinburghilaiset tervetulleeksi Suomeen, Tampereelle ja klubimme vieraaksi.
Tämän jälkeen allekirjoittanut ja rahuri Heikki luovuttivat muistoksi käynnistämme
Edinburghin klubille klubimme pienoislipun ja kuvateoksen Tampereesta. Vastalahjaksi Edinburghin presidentti luovutti meille klubinsa
pienoislipun ja kuvateoksen
Edinburghista.
Perjantaina ja lauantaina kiertelimme nähtävyyksiä
sigthseeing-busseilla, joista
voi jäädä pois aina mielenkiintoisen nähtävyyden kohdalla ja jatkaa myöhemmin
matkaa. Edinburghin linna
oli yksi pakollisista nähtä-
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vyyksistä. Sieltä avautuivat
upeat näköalat yli kaupungin.
Linnassa oli useita museoita
ja siellä säilytetään kruununjalokiviä. Kuningattaren virallinen asunto Skotlannissa
on The Palace of Holyroodhouse, jossa kuningatar Maria
Stuart jo 1500-luvulla asui.
Koska kuningatar ei nyt ollut
paikalla, niin saimme tutustua
jopa hänen makuhuoneeseensa. Yllättävän mielenkiitoinen
nähtävyys oli Kuninkaallinen
Britannia-laiva, joka on ollut
museolaivana vuodesta 1997,
ja on liitetty Ocean-ostoskeskuksen yhteyteen.
Edinburgh on äänestetty
Iso-Britannian kauneimmaksi kaupungiksi, jossa on suuri
määrä historiallisia rakennuksia ja muita nähtävyyksiä. Osa
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seurueestamme ennätti vierailla lisäksi upeissa museoissa, mutta pelkkä kävely kaupungilla oli mielenkiintoista.
Lauantaina iltapäivällä
teimme työnjaon. Ladyt lähtivät ostoksille ja veljien vaativana tehtävänä oli etsiä iltaa varten sopiva illallispaikka. Tarkastettuamme monta
pubia ja ravintolaa tulimme
siihen tulokseen, että upea
pubi hotellimme läheisyydessä, jossa söimme illallista
edellisenä iltana, oli meille
sopivin paikka myös lauantaina. Ilta sujui nopeasti iloisissa merkeissä hyvän ruoan ja
juomien sekä hyvien matkakumppaneiden kesken.
Unet jäivät vähän vähille, sillä sunnuntaina herätys
oli jo klo 3 aamuyöllä ja klo

04.30 lähdimme bussilla lentokentälle. Matka Tampereelle sujui hyvin aikataulussa.
Edinburgh oli klubivierailuineen ja uutena matkakohteena mielenkiitoinen.
Matkan teki unohtumattomaksi hyvä ja iloinen matkaseura. Monet olivat perehtyneet etukäteen netissä Edinburghiin, sen nähtävyyksiin
ja bussireitteihin, joten ryhmätyönä liikkuminen ja kohteissa käyminen sujui ongelmitta. Parhaat kiitokset matkakumppaneille mukavasta
seurasta ja matkasta.

Heikki Kuntonen
Presidentti
LC Tampere/Hervanta

Yhteiskoululaisten lukunälkään lisää kirjoja

Lukudiplomikirjojen ympärillä kyröttäriä sekä äidinkielen opettaja Johanna Helminen ja sivistysjohtaja Kati Halonen. Vasemmalta lukien Merja Kurvinen, Vilja Pylsy, Katariina Pylsy, Mervi Järvinen (edessä istumassa), Tarja Metsänen, Seija Myllymaa, Maria Härkki-Santala, Kaija
Ylinen, Sirkka Timonen (takana), kirja kädessä äidinkielen opettaja Johanna Helminen, MarjaLiisa Kantti, Pirkko Ojansivu (edessä istumassa), sivistysjohtaja Kati Halonen, Sirpa Lamminsivu
(takana), Anu Leminen (edessä istumassa), Sirkka Leena Wilkman, Arja Viitasaari, Tarjahannele
Mäkinen, Maarit Lepistö (takana), Leena Salmela, Anja Uusi-Erkkilä ja Merja Koskinen.
Hämeenkyrön yhteiskoululaisia on haastettu osallistumaan Pirkanmaan lukudiplomin suorittamiseen. Tällaisen
diplomin saaminen edellyttää
oppilaalta lukudiplomikirja-

listalla olevista kirjoista vähintään kahdeksan kirjan lukemista. Näistä kirjoista oppilas sitten vastaa muutamiin
tehtäväkysymyksiin.
Yhteiskoulun äidinkielen

ja kirjallisuuden opettaja Johanna Helminen kertoo, että
joka luokalta lukudiplomia on
lähtenyt suorittamaan 5-10
oppilasta.
Lions club Hämeenkyrö/

Kyröttäret lahjoitti yhteiskoululle marraskuun kuukausikokouksessaan 32 kirjaa, jotka
ovat tällä lukudiplomilistalla. Kyröttäret haluavat tukea
paikkakuntalaisten nuorten
kirjallisuuden harrastusta.
Johanna Helminen pitää tärkeänä, että yhteiskoulun omaa kirjastoa pystyttäisiin vähitellen kartuttamaan.
Valtaosin oppilaat joutuvat
jonottamaan kirjansa kirjastosta. Helminen näkee, että
varsinkin niiden koululaisten, joiden lukuhalut eivät
ole vielä kovin korkealla, on
helpompi tarttua kirjaan, kun
se on siinä lähellä. Kirjastoon
lähtemiseen ei motivaatio ehkä riittäisi.
Kyröttäriä kiinnostaa paikkakunnan sivistys- ja kulttuuripalvelut ja niiden haasteet
tilanteessa, kun budjettivarat
ovat niukat. Näistä heille oli
marraskuun kuukausikokouksessa kertomassa sivistysjohtaja Kati Halonen.
Kuva ja teksti:
Leenamaija Lindqvist
LC Hämeenkyrö/Kyröttäret

54

PIIRI
P
IIR I

LLEIJONA
EIJONA

1 / 2012

Muistikuvia LC Lempäälä Kanavan alkutaipaleelta

Perustajajäsenet Charter Nightissa 5.11.1965. Keskellä piirikuvernööripariskunta Tauno Salonen.
Jokaisen klubin alkutaival
on perustan luomista, yleistä organisointia ja työmuotojen etsimistä, ts. lionismin
harjoittelua. Kun muistelen
oman klubini alkuaikoja, tulee ennen muuta mieleen se,
että toimintamme oli silloin
tavattoman perhekeskeistä.
Mm. hallituksen kokoukset
pidettiin vuorotellen kunkin jäsenen kotona – ei koskaan julkisessa tilassa. Perhelounaat erityisesti äitien- ja
isänpäivinä sekä perheretket
tutustuttivat leijonaperheet
toisiinsa niin, että olimme
kuin yksi suuri perhe, jota leijona-aate yhdisti. Viihdyimme hyvin keskenämme.
Koko perheen voimin olimme mm. Vesilahdessa Mauno
Penttilän tilalla perunannostotalkoissa. Voisi kysyä, miksi päädyimme juuri tällaiseen
toimintamalliin? Luultavasti
siksi, että useimmilla meistä
oli suunnilleen samanikäisiä
lapsia. Muistelen, että monia
pitkäaikaisia ystävyyssuhteita
solmittiin silloin juuri lasten
kesken.
Koska lapset olivat oiva
kohderyhmä, järjestettiin yhteiskoululla parina peräkkäi-

15-vuotisjuhlassa ladyt lahjoittivat klubille lipun. Lippu kuvaa
Lempäälän kanavaa. Perustajäsen Yrjö Halmari pitämässä luovutuspuhetta. Kuvassa myös Reino Lindström, presidentti Eino
Råman ja Rauno Kaunisto.

senä vuonna suuret lastenjuhlat, jolloin kolmen tunnin aikana pyöri eri luokissa jatkuva
show. Nähtiin television suosikkitähdet Nora & Timppa,
hottentotti- tanssia, Peppi
Pitkätossun touhuja, taikurin temppuja, peikkoleikkiä,
kääpiöpainia, esitys nimeltä
vaari ja poika sekä piirrettyjä
elokuvia non-stop teatterissa.
Onnenpyörä, onginta, erilaiset pelit ja puffetti antoivat
tapahtumille lisäväriä. Muistan, että juhlat koettiin palveluaktiviteeteiksi, joihin kaikki
olivat tyytyväisiä.
Ensimmäinen suuraktiviteettimme oli Kanavajuhlat
parin muun järjestäjän kanssa kesällä 1966. Muistan, että viikon ajan paiskimme töitä oikein olan takaa. Vaikka
yleisöä oli runsaasti, jäi tuotto kalliiden esiintyjien takia
vaatimattomaksi, varsinkin
kun jakajia oli kolme.
Alkuvuosina myös liikenneturvallisuuskysymykset koettiin tärkeiksi. Ossian Piipon
presidenttikaudella käynnistyikin toinen suuraktiviteettimme – lasten liikennepuiston rakentaminen. Koko prosessi kesti seitsemän vuotta ja
velkojen maksamiseen kului
kolmen presidenttikauden
tuotot.
Rahankeruuaktiviteeteistä
muistuu myös mieleen kauralyhde- ja joulukuusitalkoot,
autojen myynti ja härängrillaus, latotanssit, Kanavan karkelot sekä keittokirjan ”Kanavan kokkaajat” julkaiseminen.
Kokoustekniikkakurssien
järjestäminen veljille osoittautui tuiki tarpeelliseksi.
Toisaalta kokousten yksitoikkoisuuden välttämiseksi on
myös tarvittu useita hengenkohotustilaisuuksia. Parhaiten on mieleeni jäänyt Pertti
Nuoran tiloissa järjestetyt tapaamiset hedelmällisine keskusteluineen.
Kun ei ollut vielä naisklubeja, myös lady- toiminta oli
vilkasta. Kulloisenkin pre-
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Nappulahiihdot vuonna 1984
sidentin puoliso oli vuorollaan vetovastuussa. Monet
muotinäytökset Lempäälässä ja Tampereella, kynttilöi-

den valanta ja monenmoiset
myyjäiset toteutettiin ladyjen
toimesta. Muotinäytöksissä
klubimme charmantit mies-
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teettimme ”Nappulahiihdot”
käynnistyi jo seitsemänkymmentäluvun lopulla nimellä
”Nappula- ja kansanhiihdot”.
Vuonna 1985 kisat saivat nimen ”Hakkarin kekkerit”, jolloin mukana oli mm. viihdetaiteilijoita. Erityisesti muistan Armin ja Dannyn yhteisesiintymiset. Aikuisille suunnattu ohjelmaosuus karsiutui
vähitellen, ja varsinaiset hiihdot oheistoimintoineen korostuivat voimakkaasti. Nappulahiihdot jatkuvat edelleen
ja ovat ehdottomasti klubimme näkyvin toimintamuoto.
Tapahtuma samalla osoittaa,
että aktiviteettiemme painopiste on pitkään kohdentunut
juuri lapsiin. Siinä jos missä
toteutuu myös lionismin ylevä periaate- Luovuta isänmaasi onnellisempana noumannekiinit avustivat taidok- sevalle sukupolvelle.
kaasti. Ladyjen varainkeruu oli
mallikelpoista!
Pitkäaikaisin palveluaktivi- Kauko Palmu 2011

"«>ÃÊÌÕÀÛ>ÃiiÊÌiÀiÌÊBÞÌÌ
LC-Virrat lahjoitti kaikille
virtolaisille 4.-luokkalaisille ja
heidän perheilleen opasvihkot
turvalliseen kotitietokoneen

ja Internetin käyttöön. Opas
perehdyttää vanhemmat ja
koululaiset ajankohtaisiin
netin käyttöön liittyviin so-

Virtain Rautatien koulun IV luokka. Oppaita lahjottamassa LC
Virrat presidentti Tauno Suoniemi ja opettaja Harri Nieminen

siaalisiin ongelmiin ja niihin
varautumiseen.
Internetin näytölle avautuu koko maailma niin hyvine kuin huonoine puolineen.
Mitä nuoremmasta lapsesta
on kysymys, sitä enemmän
opastusta, valvontaa ja rajojakin tarvitaan.
Netin kautta hoidetaan
yhteyksiä kavereihin ja tietoa
haetaan koulutehtäviin sekä
harrastuksiin. Jutustelu hoidetaan pikaviestimien kautta, kuten Mesessä. Oppaassa
muistutetaan myös Facebookin ikärajan olevan 13 vuotta.
24-sivuisessa oppaassa kehotetaan rajojen asettamisen
yhdessä koko perheen voimin
– keskustellen ja sopien. Vanhempien lisäksi myös lapsilla on vastuu kotitietokoneen
turvallisesta käytöstä, kuten
virusepäilyistä ja netissä eteen
tulevista hämmentävistä asi-

oista tulee kertoa vanhemmille, jotta ongelmiin voidaan
yhdessä etsiä apua.
Oppaassa puhutaan myös
nettituttavuuksista, kiusaamisesta, huijareista ja tietojen
kalastelusta. Lisäksi lopusta
löytyy Internet- ja tietokonemaailmaan liittyvää sanasto.
Oppaita jaettiin Virroilla
yhteensä 80 kappaletta.
Toiveena on, että Vastuu
on minun –opas ei jäisi reppuun, vaan sitä luettaisiin
yhdessä vanhempien kanssa. Opettaja Harri Nieminen
ja neljännen luokan oppilaat
Rantatien koululla vastaanottivat LC Virrat presidentti
Tauno Suoniemen lahjoituksen vastaan.

Kuva ja teksti:
Riikka Alakantela
Suomenselän Sanomat
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ÄKSÖN NAITTI VILJAKKALASSA
LC V iljakkalan järjestämä Äksön naitti kokosi lähes 100 leijonaa tai puolisoa
kilpailemaan ja virkistymään
1930-luvun hengessä Toivolan tanssilavalle ja sen lähimaastoon syyskuun 3. päivänä 2011. Järjestyksessään 14.
kerran pidetty tapahtuma sai
aikanaan alkunsa LC Viljakkalan aloitteesta. Klubin presidentti Asko Nieminen kertoi, että tilaisuuden järjestämisvastuu on kuluneina vuosina ollut piirin eri klubeilla
ja esimerkiksi viime vuonna
Äksön naitti pidettiin Lempäälässä. Hän kertoi edelleen,
että tapahtuma on suunnattu
E-piirissä toimiville naisklubeille, mutta järjestämisvastuiden kautta tapahtumaan
ovat osallistuneet myös eräät
miesklubit. Klubin sihteeri
Ari Mäkinen puolestaan to-

tesi, että alkuperäisten sääntöjen mukaan järjestävä klubi
kutsuu osallistujat, joten tilaisuus ei ole siten ollut avoin
kaikille E-piirin klubeille. Tämän vuotinen Äksön naitti
mukaan lukien, tapahtumaan
on vuosien varrella osallistuttu jo yli 20 klubista ja joukko
laajenee vuosi-vuodelta.
Tilaisuus aloitettiin klubipresidentti Asko Niemisen
pitämällä tervetuliaispuheella,
jonka jälkeen nostettiin Suomen lippu salkoon lippulaulun
saattamana. Piirikuvernööri
Päivi Ihamäki piti puheen ja
kiitti LC Viljakkalaa Äksön
naitin järjestämisestä sekä
luovutti klubille männyn taimenen omana osanaan maailmanlaajuista puiden istuttamiskampanjaa. Myöhemmin
klubipresidentti ja hänen puolisonsa Kirsi-Marja Nieminen

Äksön nait kullanhuuhdonnan voittajaryhmä: Vas. Leila Lehto,
Aune Ratas LC Lempäälä/Sääksjärvi, Paula Sutinen LC Virrat/
Tarjanne, Esko Lammi LC Viljakkala

istuttivat kyseisen männyn taimenen Viljakkalan vanhainkodin Elokaaren piha-alueelle.
Äksön naitin kutsussa
mainittiin, että tapahtuma
keskittyy 1930-lukuun ja Haverin kultakaivoksen historiaan. Niinpä osallistujat olivat
koonneet tietoja valmiiksi eri
lähteistä ja luontopolulla esitettyihin Juhani Malkamäen
laatimiin kiperimpiinkin kysymyksiin löytyi lähestulkoon
oikeat vastaukset ryhmätyöskentelyn myötä. Klubien
omat joukkueet hajotettiin
kahdesta tai kolmesta klubista koostuviin kilpailuryhmiin.
Näin kilpailijat pääsivät tutustumaan myös toisiinsa kilpailun kuluessa yli klubirajojen. Ryhmä numero 2 saavutti

1 / 2012
maksimipisteet (108) ja voitti
kilpailun.
Luontopolun lisäksi kilpailtiin Juhani Saarelan tuomaroimassa kullanhuuhdonnassa ja ammuttiin Pentti
Mattilan johdolla ampumaradalla pienoiskiväärillä hirvikuvioon. Nämä kilpailut
olivat monelle osallistujalle
kokemus vailla vertaa. Kullanhuuhdonnassa vaskattiin
ja etsittiin ämpärissä olevaan
hiekkaan piilotettuja neljää
kultahippua. Vaskausaika oli
10 minuuttia ja jokaisesta kadotetusta hipusta kilpailija
sai 5 minuuttia sakkoaikaa.
Kilpailuun osallistuneista 48
lionista/puolisoista, kuitenkin vain 11 löysi edes yhden
hipun. Kilpailun voitti neljä
hippua löytänyt Aune Ratas LC Lempäälä Sääksjärvi
ja toiseksi sijoittuivat kolme
hippua löytäneet Leila Lehto LC Lempäälä Sääksjärvi
ja Paula Sutinen LC Virrat
Tarjanne. Ammunnassa ei
varsinaisesti kilpailtu, vaan se
oli mahdollisuus tutustua hirviammunnan saloihin.
Varsinaisten kilpailujen
päätyttyä kokoonnuttiin Toivolan tanssilavan avaraan saliin, missä LC Viljakkalan ladyt tarjosivat maittavan päivällisen. PDG Aulis Eskola piti
lyhyen esitelmän Suomi johtoon kampanjasta, missä tavoitteena on saada PID Harri Ala-Kulju kansainväliseksi
presidentiksi lähivuosien aika-

Vas. LC Viljakkalanpres Asko Nieminen, Kirsi-Marja Nieminen
ja Harri Ala-Kulju
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ÄKSÖN NAIT 3.9.2011 luontokilpailun voittajaryhmä: Marja ja Aulis Eskola LC Espoo Keskus, Merja Kurvinen ja Ari Mäki LC
Hämeenkyrö Kyröttäret, Sirkka-Liisa ja Erkki Voutilainen LC Valkeakoski Rapola, Päivi Ihamäki ja Tero Vaali LC Virrat Tarjanne,
Leila Lehto LC Tampere Sääksjärvi, Jari Peltomäki LC Tampere Ruotu ja Jussi Turunen LC Lempäälä Kanava.
na. Harri Ala-Kulju puolisoineen osallistui Äksön naittiin
ja Harri kertoi myös omista

kokemuksistaan ja mahdollisuuksistaan toimia kansainvälisen Lions-liiton johdossa.

Palkintojen jaon ja arpajaisten
jälkeen nautittiin ohjelmallisen iltaman annista. Aarre

Voittoisassa joukkueessa jokaisella oli vahvuutensa. Kuvaa ottamassa myös joukkueeseen kuulunut
Tero Vaali

Aalto lauloi Risto Hiltusen
säestyksellä 1930-luvun lauluja ja muutakin värikästä ohjelmaa nähtiin ja kuultiin. Illan
kuluessa LC Viljakkala esitteli myös uusimman aktiviteettinsa Leijona Reinot, joiden
myynti käynnistyi lokakuulla.
Osallistujilla oli mahdollisuus
myös saunoa ja uida illan kuluessa. Äksön naitin kruunasi puolille öin kestäneet Veli
Haapasen ja Juhani Kotajärven tahdittamat karaoketanssit. Iloiset ilmeet ja monet kiitospuheet antoivat järjestäjille
tuntemuksen hyvin onnistuneesta tapahtumasta, kertoi
klubin presidentti Asko Nieminen. Ensi vuoden Äksön
naitin järjestää vasta perustettu
LC Hämeenkyrö Kyröttäret.
Teksti: Esko Lammi
Kuvat: Matti Korpi-Hallila
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Kuurosokeain
toimikunta ja Hervannan
kuurosoikeiden toimintakeskus kiittää Lionsien lahjoituksista. Teidän ansiostanne
ulko-ovet ovat paikoillaan.
Asuntojen lämpötila on kohentunut huomattavasti.
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Hervannan Leijonien Parkkis-Kirppis

Kuurosokeiden tmk

Parkkis-Kirppistämme vietettiin kauniina elokuun lopun sunnuntaina 28.8. Tapahtuma, joka tällä kertaa oli
osana Hervanta-Päivien ohjelmaa, keräsi runsaasti väkeä
paikalle. Tapahtumaa ei koettu nytkään pelkäksi kirpputoritapahtumaksi, vaan myös
leppoisaksi hervantalaisten
tapaamistoriksi. Palaute tilaisuudesta sekä myyjiltä että
ostajilta on ollut myönteistä,
ja monet ovat toivoneet vastaavaa tapahtumaa myös tulevaisuudessa. Myyjiä olisi toki
mahtunut paljon enemmän,
mutta säätiedotuksessa luvattu sade ehkä verotti heitä, kun
kyse oli ulkoilmatapahtumasta. Sade onneksi saapui vasta
myöhemmin iltapäivällä, kun
tapahtuma oli jo ohi.
Kaikki tapahtumaan liittyvät järjestelyt sujuivat hyvin
ja joustavasti. Tapahtumassa

www.learnpoint.fi

Tuotamme
asiakkaillemme
merkittäviä
kustannussäästöjä

työskenteli 5 ladya ja 14 veljeä, joita johti myös työhön
osallistunut aktiviteettitoimikunnan puheenjohtaja Pena
Allinniemi. Parhaat kiitokset kaikille läsnä olleille, kuten myös projektiin muuten
osallistuneille. Vaikka kyse on
työpalvelusta, niin tapahtuma
antoi meille myös tilaisuuden
välillä keskustella toistemme
kanssa ja tavata tuttujamme
sekä kertoa kävijöille Lionstoiminnastamme. Entisellä
työpaikallani työskennellyt
naispuolinen venäjän kielen
tulkki oli jopa halukas liittymään klubiimme ja oli vähän
pettynyt, kun se ei ollut mahdollista.
Parkkis-Kirppiksemme
järjestäminen ei olisi mahdollista ilman yhteistyökumppaneita, joita meillä tapahtumassa oli: Hervannan
tiedotusyhdistys, Hervannan

Sanomat, Tampereen teknillinen yliopisto, HH-kiinteistöpalvelut, Etelä-Hervannan koulu ja K-supermarket
HerkkuDuo. Parhaat kiitokset näille yhteisöille ja niiden
päättäville henkilöille. Klubimme on lähettänyt heille kiitoskirjeet tapahtumaan
liittyen.
Klubimme sekä Hervannan Tiedotusyhdistyksen
yhteisenä lahjoituksena luovutimme Hervannan nuorisokeskus Kupolille 1500 €
Kauppakeskus Duon jouluavajaisissa marraskuun 26. päivänä. Lahjoituksemme varat
olimme hankkineet ParkkisKirppistemme tuotoilla. Lahjoituksen otti vastaan vastaava nuoriso-ohjaaja Kai Heine, joka kiitti lahjoituksesta ja
kertoi sen tulevan tarpeeseen
ja että se kohdistetaan nuorten hyväksi.
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Kaikki Lastenkodin lapset meidän kanssa
L ähdimme tänä vuonna
9.12. jo seitsemännen kerran viemään joulutervehdystä Paideen lastenkotiin, jossa
Viron kauden 2003-2004 kuvernöörin puoliso Maire Pilv
toimii kasvattajana. Lastenkoti sijaitsee Turin kaupungissa Oisun kylässä ja siellä
on 11 lasta nuorin 6 vuotta ja
vanhin 14.
Tällä kertaa viemisinä oli
uusia ja vähän käytössä olleita leluja, pehmoleluja, vaatteita sekä olimme saaneet lahjoituksena suurehkon määrän
ryynejä, keksejä, karamelleja ym. vastaavia tarvikkeita.
Olimme tehneet kaksi joulupakettia jokaisen lapsen nimellä ja nämä jaettiin jouluaattona. Ainoastaan kaksi
lapsista menee jouluksi isovanhempien luo, muilla ei ole
mahdollisuutta mennä vanhempien luo erilaisten ongelmien vuoksi, kuten alkoholi,
huumeet ym.
Lastenkoti saa valtiolta
tietyn pienen määrän rahaa,
jolla pitää hoitaa koko lastenkodin toiminta kasvattajien palkkoja myöten. Viemisemme on ollut joka vuosi

elintärkeää ja toivottua heille.
Aikaisemmin olemme
vieneet polkupyörät ja kypärät kaikille lapsille. Maire Pilv kertoi, että heidän ei
ole tarvinnut lainkaan ostaa
uusia vaatteita lapsille vaan
ovat tulleet toimeen meidän
viemillä.
Meitä lähti matkaan kuusi
lionia ja yksi puoliso. Puoliso
Timo Lehtonen (myös kauden 2003-2004 kuvernööri)
lähti kahden lionin kanssa
pakettiautolla, joka oli aivan
ääriään myöten täynnä tavaraa ja loput tulimme henkilöautolla. Matka on joka kerta ollut erittäin mieliin painuva. Olemme yöpyneet Maire
ja Jaanus Pilvin kodissa ja
saaneet kokea aivan erityistä lämminhenkistä virolaista
vieraanvaraisuutta. Tarjoilu
on aina ollut runsasta ja nyt
illalla saunan jälkeen lauloimme lähes kaikki osaamamme
joululaulut yhdessä Jaanuksen
ja Mairen kanssa.
Lauantaina, kun ajoimme
lastenkodin pihaan ja purimme lastia sisälle oli lasten riemu valtava. Lapset tuntevat jo
meidät vuosien takaa ja tule-

vat halailemaan. Lapset olivat
leiponeet ja tehneet voileipiä ja piirakoita, pöytä aivan
notkui tarjoilusta. Jokaiselle
meistä oli tehty joulukortti ja
vanerinpalaselle poltettu ”taideteos”. Lapset esiintyivät ja
lauloivat meille ja tulivat hyvin mielellään viereen ja syliin
istumaan. Kuvassa olemme
kaikki lasten ympäröiminä ja
toisessa kuvassa näkyy pöytä
tarjoiluineen.

Lauantaina kävimme
myös vähän ostoksilla Turin ostoskeskuksessa. Kielen
kanssa pärjää hyvin niin lasten kanssa kuin muuallakin.
Joskus tulee pieniä tulkintajuttuja, kuten eräälle meistä
kaupan kassalla myyjän kysyessä kilekott (muovikassi)
hän kuuli kelakortti ja kysyi
meiltä muilta miksi kysytään
kelakorttia. Matkat ovat joka kerta olleet rentouttavia ja
lisänneet yhteenkuuluvuutta
klubilaisten kesken. Meillä on
ollut hauskaa ja olemme nauraneet paljon ja olleet iloisia
lasten riemusta. Tällä kertaa
ei säätila mennessä eikä tullessakaan ollut paras mahdollinen, myrskysi melkoisesta,
mutta pääsimme turvallisesti kotiin taas kokemusta rikkaampana hyvällä joulumielellä aloittamaan oman joulun
valmistelut kotona.
Merja Lehtonen

Lapset olivat valmistaneet maittavat tarjoilut
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Akaan lionsklubien
yhteinen Itsenäisyyspäivän
Û>ÃÌ>>ÌÌÊÉÊ«ÕÕÕ
Joulukuun 5. päivä maa sai
valkoisen lumipeitteen sopivasti juhlamme viettoon Toijalan Sampolassa. Ulkotulet
ja Suomen lippu toivottivat
lionit puolisoineen yhteiseen
juhlaan. LC Toijala Arvo Ylpön presidentti Eeva Tujunen
ja LC Toijala Akaan presidentti Juhani Tujunen kättelivät LC Viialan, LC Kylmäkosken, LC Toijalan, LC
Toijala Akaan ja LC Toijala
Arvo Ylpön lionit puolisoineen. Lioneista ja Toijalan

mieskuorosta koottu kuoro kajautti komeasti suomalaisia lauluja itsenäisyydelle. Lion Paavo Helenius lausui päivän henkeen
sopivia runoja. Jouluruoka
ja juoma maittoivat. Tanssijalkaa kutkutti niin, että
lattia oli täynnä koko illan.
Joulupukkikin vieraili ilahduttamassa juhlijoita.

ÀÛÊ9««Ê
q«BÛBÊ>>ÃÃ>Ên°£ä°Óä££
Akaassa on ollut perinteenä järjestää arkkiatri Arvo
Ylpön syntymäpäivän tienoilla ns. Arvo Ylppö –päivä. Päivän järjestävät yhdessä paikalliset lionsklubit ja
rotarit, tämä perinne on jatkunut jo 90 luvun alkupuolelta asti. Alkuun päiviä järjestettiin vuosittain nyt joka
toinen vuosi, seuraava vuonna 2013.

Lämmin ja hyvä tunnelma
jäi yhdessäolosta.

Lokakuun 8. päivä tilaisuus
järjestettiin Arvo Ylpön koululla Toijalan Akaassa. Viikolla olleet sateet väistyivät
ja antoivat auringolle tilaa
tehden päivästä kauniin syksyisen – lapsiperheille sopivan
ulkoilupäivän.
Olimme järjestäneet eri
pisteisiin lapsille omin käsin tekemistä. Lapset saivat
tehdä linnunpöntön, istuttaa
hyasintinsipulin joulua var-

LC Toijala Akaan Juhani Tujunen ja LC Toijala Arvo Ylpön
Eeva Tujunen presidenttiparina vastaanottavat LC Kylmäkosken presidenttiparin Ahti ja Eija Seppälän
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Otamme vastaan uusia yhteistyöehdotuksia!
Markkinaterveisin
LC Ylöjärvi Keijärven & Teivon Markkinatoimikunta

Markkinoilla
yli
12 000 käv
ijää...

ten kasvamaan, paistaa tikkupullia, osallistua piirustuskilpailuun, rakentaa legoilla.
Lisäksi oli kasvomaalausta ja
poniajelua. Lapset olivat innoissaan kaikesta näistä.
Lapsille suunnattu Minna
Kankaan ja Harri Salmisen
pienoismusikaali ”Äh, maito
kaatuu” herätti suurta ihastusta. Musikaali sisälsi paljon
hyödyllisiä ja tänä päivänä
tarpeellisia käyttäytymisohjeita ja oppia siitä miten suhtautua toisiinsa.
Tilaisuudessa on jaettu
perinteisesti ns. Arvo Ylppö
patsas ansioituneelle lasten
parissa toimineelle. Tällä kertaa patsas luovutettiin toijalalaiselle Kari Uolamolle, joka
on yli 30 vuotta tehnyt vapaaehtoistyötä lasten parissa toimien mm. Toijalan Vauhdin
yleisurheilujaoston puheenjohtajana.
Kahvion tarjoamat herkut tekivät kauppansa, joten
voimme sanoa, että suumme olivat ”vehnäsellä” päivän
onnistumisesta. Kaikille 250
tapahtumaan osallistuneelle
ja meille järjestäjille jäi hyvä
mieli.
Eeva Tujunen
LC Toijala/Arvo Ylppö
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LC Lempäälä
- toimelias viiskytviis
Saatuamme Nurmen lavavuorot tältä kesältä komeasti
hoidetuksi oli vuorossa 55 –
vuotisjuhlien vietto Lempäälän nuorisoseuratalon tiloissa
veli Alpo Niemen vetämänä.
Iltapäivällä muistimme lahjoituksin lukuisia järjestöjä
ja yksityisiä, illalla juhlimme
vierainemme aktiivista klubiamme. Mukana oli kunniavieraana 98 –vuotias perustajajäsenemme Yrjö Raaska,
joka antoi puheenvuorossaan
hyviä neuvoja puolen vuosisadan ajalta.
Juhlien jälkeen normaalien
kuukausikokousten lisäksi valmistauduimme joulupolkuun
kauralyhdetalkoin veli Jussi
Ryödin pellolla. Savusaunassa lady Tuiren maittavan tarjoilun ohella kylvettiin hiet ja
pölyt pois. Syksyn päätapahtumaa varten valmistimme
veli Hannu Kiviahon ja lady
Annelin myötävaikutuksella
perinteiset joulusinapit kera
konjakkimaustamisen joulupolun myymälään. Kerittiinpä
palvelupäivänä ilahduttamaan
lasten lauluin ja klubin tarjoamin kakkukahvein Himminkodon vanhuksia.
Joulupolulla vaellettiin
ensimmäisen adventin aattona Turkkisen tarinatupien
maastossa. Lady Soili ja veli Hannu olivat valmistelleet
joulupolun pihapiiriinsä. Jouluvalot opastivat kulkureitin.
Lady Soili kertoi joulutöistään, ladyt ja veljet eri maiden
jouluhahmoista, veli Hannu
lätissään kertoi parin tuhannen possujoukostaan. Veli
Hannu keräilee leluporsaitaan
menetetyn Karjalan Sakkola
–nimisen pitäjän kunniaksi. Suvun juuret ulottuvat eri
puolille Karjalaa. Lasten ja
lastenmielisten vaelluksen kohokohtina olivat joulupukki
tonttuineen sekä seppätonttu
Rauni. Polulta matka jatkui
klubimme juhlatelttaan. Lapsille tarjottiin mehut ja piparit, vaeltajat voivat ostaa syö-

täväkseen tai mukaansa maukasta hernesoppaa ja riisipuuroa. Kahvi ja glögi, joulutortut
sekä muut makoisat syötävät
sulivat suussa. Jos nämä eivät
täyttäneet masua, voi vielä
vahvistaa oloaan makkaralla.
Onginta ja kirpputori pikkuleluineen kruunasivat lasten
joulupolkuretken. Peruspolku
on vaellettavissa loppiaiseen
asti, kunhan isäntäväki on
kotosalla. Seuraavana vuonna
polun ajankohta osuu joulukuun ensimmäiseen päivään.
Lasten ja lastenmielisten
muistamisen jälkeen oli seuraavalla viikolla klubimme
järjestämänä Arja Korisevan
konsertti Lempäälän pyhän
Birgitan kirkossa. Veli Ilkka
Rautakorpi veti tämän projektin ja me muut klubilaiset
toimimme avustajina järjestelyissä. Arjan upea ääni kaikui
täpötäydessä pyhätössämme
siirtäen ajatuksemme joulun
sanomaan. Konsertin tuotto
lahjoitettiin lempääläläisten
sotaveteraanien hyväksi. Veli Ilkka ja presidentti Harri
Kivistö veivät lahjoituksen
perille veteraanien pikkujouluihin.
Ehtipä klubimme yhdessä naapuriklubien LC Lempäälä/Kanava ja ladyklubi LC Lempäälä/Sääksjärvi
kanssa itsenäisyyspäivän iltahämärissä hartaushetkeen
ja sytytimme kolmen klubin
voimalla kynttilät sankarivainajien haudoille. Jo aikaisemmin syyskuussa klubi kolmikkomme istutti miljoonan
puun –projektissa 500 koivua.
Syksyisen aherruksen palkkioksi klubimme tarjosi joulukuun klubikokouksessa joulupuurot ja juhlakahvit. Itse
joulunaika rauhoitettiin perheille ja ystäville.
Teksti: Hannu Parkkinen
LC Lempäälä
Kuvat: Jouni Vaittinen LC
Lempäälä

Arja Korisevan konsertti Lempäälän Pyhän Birgitan kirkossa

Oltermanni ja presidentti (Yrjö Raaska 98v perustajajäsen ja
Harri Kivistö) 22.11.2011

Hernekeittomestari Pentti Antola työnsä ääressä 26.11.2011

LC Lempäälän 55-vuotisjuhla 22.10.2011 Lempäälän Nuorisoseurantalolla
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HÄMEENKYRÖ
Mistä kaikki alkoi

Piiripalkinto innoitti uusiin ponnistuksiin
Viljakkalassa
Kauden 2009 - 2010 presidentti Henry Koivisto otti hieman hämillään vastaan
piirikuvernööri Kalle Yliseltä LC Viljakkalan voittaman
piiripalkinnon kesällä 2011
Viljakkalassa Nisun metsästysmajalla pidetyssä kauden
2010 - 2011 päättäjäistilaisuudessa. Yhtälailla yllättyneitä taisivat olla kaikki viljakkalalaiset leijonat ja ladyt,
arvioi presidentin puoliso
Anneli Koivisto.
Kalle Ylinen totesi palkinnon luovutuspuheessaan, että LC Viljakkala oli kaikilla
palkinnon säännöissä mainituilla kriteereillä mitattuna
ehdottomasti piirin aktiivisin
klubi. Mitäpä sanomista viljakkalalaisilla siihen sitten oli,
totesi Henry Koivisto. Aktiivinen talkootoiminta varojen
keräämiseksi aktiviteettejä
varten on aina ollut klubimme toiminnan perusta. Jäsenmäärä klubissa on keskimäärin ollut 23 - 24 henkilöä ja
uusia jäseniä klubiin on otettu
poislähteneiden tilalle, muutama henkilö vuosittain. Eräs
merkkitapahtuma kaudellani
oli Haitin maanjäristysuhrien auttamiseksi järjestetty

kirkkokonsertti, jonka tuotto
oli 1 400 euroa, jatkaa Henry
Koivisto.
Seuraavalla kaudella LC
Viljakkalan presidenttinä toiminut Hannu Salmi kuvailee
kauttaan myös varsin innovatiiviseksi. Klubi aloitti muun
muassa koulukaveriprojektin, johon liittyen pidettiin
Viljakkalan alueen kahdessa
koulussa projektin mukaiset
tilaisuudet, järjestettiin liikenteenvalvontaa koulujen läheisyydessä ja jaettiin Hymypoika ja -tyttö patsaat oppilaiden
keskuudestaan valitsemille
oppilaille. Opettajakunnalta
satoi klubille kiitosta projektin onnistumisesta. Edellisenä
vuotena onnistuneen kirkkokonsertin siivittämänä klubi päätti järjestää isänpäivän
kirkkokonsertin Juuret Viljakkalassa”. Konsertti onnistui yli odotusten ja sen tuotto
ohjattiin Viljakkalan koulujen
taidestipendeihin ja Viljakkalan seurakuntapiirin nuorisotyöhön, totesi Hannu Salmi.
Kauden 2011 - 2012 presidentti Asko Nieminen puolisonsa Kirsi-Marjan kanssa joutuivat toimikautensa
aluksi heti koviin haasteisiin,

kun klubi järjesti perinteisen Äsken naitin, mistä toisaalla tässä lehdessä
on kerrottu tarkemmin.
Klubin toiminta on kuluneen syksyn ja alkutalven
aikana noudattanut hyväksi havaittua suunnitelmaa. Talkootyöllä, kirkkokonsertilla ja Viljakkalan
vipinöiden järjestämisillä
on varoja kerätty tuleviin
tarpeisiin. Klubi viettää
2012 keväällä toimintansa
25-vuotisjuhlaa pienimuotoisesti. Juhlavuoden kunniaksi klubi on kuitenkin
laittanut liikkeelle uuden
aktiviteetin, LEIJONAREINOT.
Asko Nieminen toivoo,
että erityisesti E-piirin
klubit tarttuisivat haasteeseen ja hankkisivat Reinotossut klubin yhteisesti
tunnukseksi. Klubin taloudenhoitaja Veikko Tuominen kertoi, että vuoden
vaihteeseen mennessä tätä
mahdollisuutta oli käyttänyt hyväkseen jo alun toistakymmentä klubia.
Kirjoitus Esko Lammi
Kuvat Matti Korpi-Hallila

Kyröskosken VPK:n soittokunnassa oli pohdittu jo
vuosien ajan, miten saataisiin
runsaammin nuoria puhallinmusiikin soittamiseen mukaan. Yksittäisiä nuoria soittajia oli toki ollut jo mukana,
mutta soittokunnan keski-ikä
kohosi vuosi vuodelta. Paikkakunnan yli 125 vuotta kestäneen puhallinmusiikkiperinteen jatkuvuus piti turvata.
Kyröskosken VPK:n soittokunnan konserttikiertue
syksyllä 2003 suuntautui Hämeenkyrön alakouluille. Kaipion koulun konsertissa soitti
mukana myös koulun rehtori,
VPK:n soittokuntaan kuuluva
Marita Rantamäki, joka kertoi unelmakseen nuorisosoittokunnan johtamisen. Tämä
kuulosti unelmalta, joka on
”pakko toteuttaa”, varsinkin
kun samanlainen unelma eli
myös joidenkin muiden Kyröskosken VPK:n soittokunnan jäsenten mielissä.
Kunnan kulttuuripalvelut
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ÖN NUORISO-PUHALLINORKESTERI PUHALLICA
kutsui kokoon kokouksen,
jossa oli monien asiasta kiinnostuneiden tahojen edustajia mukana. Länsi-Pirkanmaan musiikkiopiston, Hämeenkyrön seurakunnan,
Hämeenkyrön koulutoimen,
Kyröskosken setlementin ja
Kyröskosken VPK:n soittokunnan käsittävä työryhmä
otti tavoitteekseen tehdä orkesteriunelmista ja haaveista
totta. Monien vaiheiden jälkeen saatiin järjestettyä Länsi-Pirkanmaan musiikkiopistolta ryhmäopetukseen tarvittavat tuntikiintiöt ja soittimia
lainaksi. Hämeenkyrön seurakunta osoitti harjoitustilat
Kyröskosken seurakuntatalolta. Orkesteriharjoitukset otettiin mukaan koulujen kerhotuntiohjelmaan ja opetusministeriöltä saatiin apuraha
muutamien soittimien hankintaan, LC Hämeenkyrö/
Kyröskoski hankki ja lainasi
yhden soittimen ja VPK:n
vanhoja soittimia kunnostettiin. Pirkanmaan kulttuu-

rirahasto ja monet paikalliset
yritykset ja yhteisöt antoivat
taloudellista tukeaan toiminnan käynnistämiseen. Puitteet alkoivat olla koossa, enää
puuttuivat vaan soittajat.
Alkoi puhallinmusiikin
jatkomarkkinointi. Alakoulujen oppilaille pidettiin puhallinkonsertteja ja kouluille
tehtiin soitinesittely- ja kokeilukiertue. Paikallislehti
uutisoi näyttävästi toiminnan käynnistämisestä ja järjestetyistä soitinkokeiluista.
Tuloksena oli, että 45 iältään
8-15 vuotiasta lasta ja nuorta aloitti syyskuussa 2004 orkesteriharjoitukset Marita
Rantamäen johdolla. Hänen
apunaan toimi Jouni Auramo. Soittajilta pyydettiin nimiehdotuksia ja äänestyksen
jälkeen nimeksi valittiin ”Puhallica”. Hämeenkyrön nuorisopuhallinorkesteri Puhallica
oli syntynyt.
Puhallican toiminnalle
ensiarvoisen tärkeää on sen
taustaverkosto. Länsi-Pir-

Puhallica-orkesteri harjoituksissa

Apurahan luovutus: Vasemmalta Manageri Markku Helle, LC
Hämeenkyrö/Kyröskoski presidentti Teemu Keskinen ja rahastonhoitaja Lasse Liukko
kanmaan musiikkiopiston,
Hämeenkyrön seurakunnan,
kunnan kulttuuri- ja sivistyspalveluiden, Kyröskosken
setlementin ja Kyröskosken
VPK:n soittokunnan yhteistyö on mahdollistanut Puhallican toiminnan. Toiminnalle tärkeää on myös soittajien vanhempien panos: vanhemmat ovat talkoilleet mm.
soittoleireillä, konserteissa ja
varainhankinnassa – soittajien viikoittaisia kuljetuksia
unohtamatta. Myös muutamia lasten vanhempia on
aloittanut oman puhallinsoiton uransa alkeisryhmän riveissä. Toiminnan tukemista
varten vanhemmat perustivat
vuonna 2010 Puhallican tukiyhdistyksen.
Puhallican toiminnan yhtenä tavoitteena on soittoharrastuksen aloittamisen mahdollisimman matala kynnys
ja riippumattomuus lapsen
tai nuoren sosioekonomisesta
taustasta. Soittimien hankinta
on perheille usein iso investointi. Vuonna 2009 onnistuttiin Joutsenten Reitti ry:n
puoltamalla TE-keskuksen
maksamalla tuella hankkimaan kaikkiaan 23 soitinta
Puhallican omistukseen. Kaiken tämän jälkeen Puhallican
hallussa olevan soitinkokoelman kattavuus mahdollistaa
lasten ja nuorten soittoharrastuksen aloittamisen lainasoittimella
Puhallicassa toimii kolme

eritasoista orkesteria. Aloittelijoiden D-orkesteri on tarkoitus käynnistää joka toinen
vuosi. Tätä kokoonpanoa on
alusta asti johtanut Marita
Rantamäki. Hän on johtanut
myös C-orkesteria, johon
siirrytään vuoden kestäneen
yhteissoiton jälkeen. Muutaman vuoden jälkeen siirrytään
B-orkesteriin, jonka kapellimestarina toimii musiikin
ammattilainen Denise Ward.
Näin toimien Puhallicassa on
mukana runsaat 60 puhallinmusiikin harrastajaa - vuosien
varrella jo yli 140 hämeenkyröläistä nuorta on harrastanut
puhallinmusiikkia Puhallican
riveissä.
Omien konserttien ja tilauskeikkojen lisäksi Puhallica on tehnyt myös esiintymismatkan Viroon keväällä
2009. Yhteistyö muiden lähiseutujen nuorisopuhallinorkesterien kanssa on tuonut
lisäväriä toimintaan. Vuoden
2009 juhlakonsertissa Puhallica sai Hämeenkyrön kunnan myöntämän taidepalkinnon. Puhallican B-orkesteri
osallistui puhallinorkesterien
SM-kisoihin keväällä 2011.
C- ja B- orkesterien ensimmäinen CD-levy valmistui
joulukuussa 2011.

Teksti: Markku Helle
Puhallican Manageri
Kuvat: Juha Lehtisalo
LC Hämeenkyrö/Kyröskoski
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On hyvä syy kertoa jotain
Pirkkalan uudesta kirkosta,
jossa toivon mukaan leijonat
runsaalla osallistumisella tulevat viettämään perinteistä
kirkkopyhäänsä yhdessä Pirkkalan seurakunnan kanssa.
Pirkkalan kirkko on Pirkanmaan toiseksi uusin. Se
rakennettiin keskellä pahinta

lamaa 90-luvulla. Näin seurakunta pystyi tarjoamaan työtä,
joka oli parasta lamantorjuntaa. Voimakkaasti kasvaneen
seurakunnan tarpeita ei enään
turvannut 20-luvulla rakennettu kirkko seurakuntajaon
jälkeen. Silloinen Pirkkalan
kirkko jäi Nokian seurakunnan kirkoksi. Kirkko on vi-

hitty seurakunnan käyttöön
pyhäinpäivänä vuonna 1994.
Pirkkalan kirkon ovat
suunnitelleet Simo ja Käpy Paavilainen Helsingistä. Kirkkosaliin mahtuu 300
seurakuntalaista. Mahdollista
on myös liittää seurakuntasali suurimmissa tilaisuuksissa, jolloin saliin mahtuu 500
henkeä. Kirkon yhteyteen on
rakennettu myös kerhorakennus monipuolista seurakuntatyötä varten.
Piispa Paavo Kortekangas,
joka sai vihkiä tämän kirkon,
oli aikaisemmin pitämässään
piispantarkastuksessa esittänyt: ” Tehkää kirkostanne
taidekirkko”. Kirkossa onkin
seuraavien taiteilijoiden teoksia: Leonard Lapinin, Tuula Lehtisen, Kalevi Mäkelän
Ossi Somman ja Ilkka Väätin
teoksia sekä seuraavien teks-

tiilitaitelijoiden töitä: Raija
Rastaan, Ulpu Räty-Halisevan ja Jukka Vesterisen töitä.
Jumalanpalveluksen jälkeen on kirkkokahvit ja kirkon tarkempi esittely. Pirkkalan molemmat leijona klubit
LC Pirkkala ja LC Pirkkala/
Naistenmatka ovat yhdessä
seurakunnan kanssa toteuttamassa tapahtumaa. Uskomme, että voimme tarjota
leijona väelle miellyttävän kokemuksen meidän piirin kirkkopyhänä. On hyvä muistaa,
että kirkon kaunein komistus
on rusas seurakuntalaisten
joukko. Ensi syksynä saamme ottaa Teidät vastaan Pirkkalaan klo 10 jumalanpalvelukseen.
Tervetuloa seurakunnan ja
molempien klubien puolesta
Juhani Husa, leijonaveli
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Ripaus taivasta maan päällä
Viikolla 2 vietettiin Lionsviikkoa. Monessa seurakunnassa on totuttu tämä viikko
päättämään leijonien kirkkopyhällä, jumalanpalveluksella,
jonka järjestelyissä ja palvelutehtävissä on mukana Lionsklubien jäseniä. Muun muassa Viljakkalassa kirkkopyhää
on vietetty koko sen ajan, kun
paikkakunnalla on ollut leijonaklubi. Hämeenkyrössä sen
sijaan leijonien kirkkopyhä oli
ensimmäistä kertaa.
Ajatus kirkkopyhästä Hämeenkyrössä syntyi Kyröttärien presidentillä Maria
Härkki-Santalalla ja aiheesta innostuivat myös LC-Hämeenkyrö sekä LC-Hämeenkyrö/Kyröskoski. Hämeenkyrön seurakunnan pappi Anu
Leminen on itsekin kyrötär,
ja hän sekä saarnasi että toimi liturgina tässä jumalanpalveluksessa.
Leijonien tavoitteena on
hyväntekeminen, ihmisten
auttaminen niin omalla paikkakunnalla, valtakunnallisesti

kuin maailmanlaajuisestikin.
- Rakkaus ja hyväntekeminen tuovat ripauksen taivasta
maan päälle, Anu Leminen
sanoi saarnassaan ja korosti, että hyväntekemisen tulisi
kuulua jokaisen ihmisen jokaiseen arkipäivään.
L eijonien kirkkopyhän
messusta oli tehty juhla. Jumalanpalvelus alkoi ristikulkueella, jota seurasivat sekä Suomen
lippu että klubien liput. Lippuairueena olivat partiotytöt
Silja Jääskeläinen ja Laura Katajainen Hämeenkyrön Hälläpyöristä. Jumalanpalveluksen
jälkeen olleen kirkkokahvin
tuotto meni Hälläpyörien toiminnan tukemiseen.

Sankarihaudalla oli
seppeleenlasku
Jokaisen klubin presidentillä
oli kirkkopyhässä palvelutehtävä. Kyröskosken klubin presidentti Teemu Keskinen lausui tervetulosanat, Hämeenkyrön klubin presidentti Jark-

ko Mustajärvi luki esirukouksen ja Kyröttärien presidentti
Maria Härkki-Santala puhui
sankarihaudalla. Raamatunluvusta huolehtivat jumalanpalveluksessa Kyröttärien
Anne Lindroos-Matintalo
ja Kyröskosken klubin Matti
Frantsila. Ehtoollisavustajina olivat Tarja Hätönen, Arja
Tuomala ja Tero Kajander.
Suomen lippua kantoi
Heikki Uusitalo ja klubien
lippuja Erkki Walinen ja Tarmo Palomäki. Ristikulkueessa
ristiä kantoi Seppo Kujala ja
kynttilöitä Tarja Metsänen ja
Harri Isomuotia.
Isopappilassa kahvitarjoilua olivat hääräilemässä Kyröttärien Sirpa Lamminsivu,
Leena Salmela ja Mervi Järvinen.
Juhlavassa jumalanpalveluksessa oli laulamassa myös
tenori Valtteri Yrjölä. Trumpettia soitti Taru Metsä-Patanen ja urkuja kanttori Pia
Leikas.
Seurakuntalaisia jo ovel-

la oli kirkkoon tervetulleeksi
toivottamassa neljä kirkkoväärtiä, jotka jakoivat virsikirjoja ja ohjelmia. Kyröttäristä
olivat pääovella Merja Kurvinen ja Pirkko Ojansivu, sivuovella Hämeenkyrön klubista
Pertti Seppä ja Kyröskosken
klubista Lasse Liukko.
Virret Anu Leminen oli
poiminut leijonien toivomuslistalta.
Viljakkalassa oli totuttuun
tapaan juhlava jumalanpalvelus leijonien kirkkopyhänä.
Esa Järnvall saarnasi ja toimi
liturgina. Kanttorina oli Maarit Kujanpää. Kirkossa lauloi
Viljakkalan leijonien jäsen
Aarre Aalto. Raamatunluvun
oli saanut tehtäväkseen Viljakkalan leijonien presidentti
Asko Nieminen. Jumalanpalveluksen jälkeen Viljakkalassakin oli seppeleenlasku sankarihaudalla. Seppelettä olivat
laskemassa Asko Nieminen ja
Ari Mäkinen.
Leena-Maija Lindqvist
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In Memoriam

Sakari Pinomäki

Olli Niemi

Reijo Heino

LC Ylöjärvi/Keijärven perustajajäsen,
metsätalousneuvos Sakari Pinomäki kuoli vaikeaan sairauteen 29.7.2011
Ylöjärvellä. Hän oli syntynyt Ylöjärvellä
5.11.1933. Hän valmistui metsäteknikoksi 1959 Kurun metsäopistosta, minkä
jatkeeksi hän suoritti vuoden kestäneen
metsäkonekurssin. 1964 hän perusti
Hyvinkäälle yrityksen Ky S.Pinomäki,
joka valmisti maataloustraktoriin sopivia kuitupuun kuorimakoneita. Pian
Sakari Pinomäki siirsi yrityksensä kotipitäjäänsä Ylöjärvelle. Siellä hän aloitti ensimmäisenä maailmassa itse suunnittelemansa ja pääosin itse keksimänsä
metsämonitoimikoneen valmistuksen.
Koko ajan hän kehitti tuotetta edelleen
myyden sitä kotimaahan sekä eri puolille
maapalloa. Tuotekehittelyn myötä hän
sai yli 50 patenttia, viimeisimmät tänä
vuonna hydrauliventtiileistä ja biopolttoaineen keruulaitteista. Sakari Pinomäki
sai useita tunnustuspalkintoja ansiokkaasta työstään keksijänä ja yrittäjänä.
LC Ylöjärvi/Keijärven toiminnassa
Sakari Pinomäki oli klubin perustamisesta 1976 lähtien heti erittäin arvostettu klubiveli ja kaikkien ystävä. Vuosina
1986-87 hän toimi klubin presidenttinä. Hänet tunnettiin vaatimattomana,
sovittelevana ja asiantuntevana erityisesti kotiseutu- sekä nuorisotyötä tukevana
jäsenenä kuolemaansa asti. Sakari Pinomäkeä jäivät kaipaamaan tyttärien Terhin ja Annen perheet ja elämänkumppani Raija.

LC Hämeenkyrö/Kyröskosken jäsen,
poliisikonstaapeli Olli Niemi menehtyi äkillisen sairauskohtauksen jälkeen
viidentenä päivänä tajuihinsa tulematta
12.11.2011. Olli oli syntynyt 14.01.1955
Hämeenkyrössä.
Hänet kutsuttiin klubin jäseneksi
1994, mistä lähtien hän osallistui aktiivisesti klubin toimintaan, toimien presidenttinä 2003-2004.
Ollin työura alkoi Helsingin poliisilaitoksesta 30.10.1976 ja päättyi Pirkanmaan poliisilaitoksen palveluksessa
kestäen 35 vuotta ja 13 päivää. Viimeiset 17 vuotta Olli toimi rikostutkijana.
Eläkkeelle siirtymiseen olisi ollut vain
runsas vuosi aikaa.
Ollin yksi pääharrastuksista oli matkailu eri puolille Eurooppaa, sekä erityisesti matkat Lappiin. Viime vuosina hän
toimi myös turistimatkoilla bussin kuljettajana ja oppaana. Klubilaisten mielissä säilyy viime keväinen Ollin järjestämä
matka Tallinnaan. Myös mökkeily Karkun maisemissa ja lukuharrastus täytti
osan Ollin vapaa-ajasta.
Muistamme Ollin valoisana ja seurallisena klubiveljenä, jonka seurassa kaikki
viihtyi.
Läheisimpinä Ollia jäivät kaipaamaan
puoliso Päivi, tytär Aija ja poika Jyrki sekä laaja sukulaisten, ystävien ja harrastuskumppaneitten joukko.

LC/Ylöjärvi-Keijärven lionveli Reijo Heino syntyi Pälkäneellä 24.3.1932.
Hänet tunnettiin innokkaana urheilumiehenä. Nuoruudessaan toimi hän
Pälkäneen urheilukentän vapaaehtoisena hoitajana. Yleisurheilussa Reijo Heino harrasti monia lajeja juoksusta heittolajeihin. Suurimmat saavutukset urheilupuolella tulivat kuitenkin voimanostossa,
jota hän harrasti aina ikämiestasolle asti.
Työuransa Reijo Heino aloitti TVH:n
palveluksessa mutta eläkkeelle hän jäi
Huurre Oy:stä palveltuaan ostopäällikkönä yli 30 vuotta. Ylioppilaaksi Reijo
Heino kirjoitti Pälkäneen lukiosta.
Lions toiminnassa Reijo Heino tunnettiin aikaansaavana toiminnan miehenä. LC-klubiin hänet kutsuttiin v. 1976
ja presidentin tehtäviä hän hoiti kaudella
1988-89.
Pälkäneellä oleva mökki oli paikka
jossa Reijo Heino viihtyi kesäisin viljellen kasviksia ja nauttien eläkepäivistä.
Kutsu iäisyyteen tuli 27.5.2011.
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In Memoriam

Martti Piispala

Kalevi Lehtinen

Seppo Rantala

LC/Y löjär vi-Keijär ven lionveli Martti Piispala syntyi Nurmeksessa 25.12.1937. Hän pääsi ylioppilaaksi Lahden lyseosta ja valmistui Helsingin yliopistosta OTK:ksi. Sotilasarvoltaan hän oli luutnantti. Martti seurasi
isänsä jälkiä hoitamalla nimismiehen virkaa ensin Kärkölässä ja vuodesta 1972
Ylöjärvellä aina eläkkeelle jäämiseensä
(1997) asti.
Martti Piispala oli LC Ylöjärvi/Keijärven toiminnassa 25 vuotta ja presidenttinä hän toimi 1998-99.
Kangasalan mökki oli rakas vapaaajan viettopaikka. Siellä kalastus, puutarhanhoito ja luonnon seuraaminen olivat
tärkeä osa elämää, joka päättyi Ylöjärvellä 1.5.2011.

LC-Hämeenkyrön lions-veli Kalevi
Lehtinen kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen 12.7.2011. Hän oli syntynyt
14.5.1953 Mouhijärvellä.
LC-Hämeenkyrön jäseneksi hänet
kutsuttiin 1999. Presidenttinä hän oli
kaudet 2003 - 2004 ja 2005 - 2006. Hän
oli ahkera klubiveli ja hoiti hänelle annetut tehtävät ilomielin.
Elämäntyönsä hän toimi palo- ja pelastustoimen parissa. Mouhijärven palopäällikkönä 1979 – 1983. Hämeenkyrön
palopäällikkönä 1983 – 2002 sekä Luoteis-Pirkanmaan aluepalopäällikkönä
2002 – 2007.
Kalevi siunattiin palokuntamenoin
Mouhijärven kirkossa. Kalevia jäi kaipaamaan puoliso, omaiset ystävät sekä
Lions-klubin veljet leideineen.

Seppo Rantala oli LC Teiskon jäsen
vuodesta 1978 alkaen. LC Teiskon presidenttinä hän toimi kaudella 1994-1995.
. Insinööri Seppo Rantala on Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy:n perustaja ja pitkäaikakinen toimitusjohtaja.
Sepon perustama yritys on kasvanut yhdeksi maamme merkittävimmistä sillanrakentajista. Nykyisin Sepon poika Sami jatkaa isänsä perustamassa yrityksessä
toimitusjohtajana. Seppo tunnettiin veljesjoukossa ja työssään tunnollisena ja
luotettavana ihmisenä. Luonto ja siihen
liittyvät ilmiöt olivat hänen sydäntään
lähellä työn vastapainona. Seppo Rantalaa jäivät kaipaamaan vaimo sekä tytär
ja poika perheineen.

Aimo Mustonen
LC Karkun pitkäaikainen ja arvostettu
leijonaveli Aimo Pekka Mustonen kuoli
vaikean sairauden murtamana 5.7.2011.
Hän oli syntynyt Ilomantsissa 7.6.1939.
Hän teki elämäntyönsä vuoriteknikkona Outokumpu Oy:n palveluksessa. Aimo muutti perheineen Karkkuun 1975,
jossa hän toimi aktiivisesti kyläyhteisön
hyväksi mm. kylätoimikunnan puheenjohtajana.
Aimo kutsuttiin LC Karkun jäseneksi

1977. Klubin presidenttinä Aimo toimi
v. 1987 -1988. Osallistuminen leijonajärjestön työhön oli hänelle rakas harrastus
ja hänet muistetaan valoisana, innostavana, huumorintajuisena ja yhteistyökykyisenä veljenä. Pyöräily ja kalastus olivat
hänen rakkaita harrastuksiaan. Luonto
oli hänelle tärkeä elementti.
Aimoa jäivät kaipaamaan puoliso,
kaksi poikaa perheineen, ystävät ja LC
Karkun veljet puolisoineen.
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Melvin Jones
jäsen Jorma
Mantila
Lions Club
Parkano
vierellään
PCC Heidi
Rantala ja
piirikuvernööri Päivi
Ihamäki

Piirin 26. Melvin Jones ilta
vietettiin 14.1.2012 Ravintola Ziberiassa, Tampereella.
Iltaan osallistui 153 lionia ja
puolisoa. Illan juhlavin hetki
oli uusien Melvin Jones -jäsenyyksien luovuttaminen 14
lionille. Säätiömme LCIF
perusti Melvin Jones -jäsenyyden vuonna 1973 kunnioittamaan järjestömme perustajan muistoa. Jäsenyyden

luovutuksella klubi osoittaa
arvostustaan ja kunnioitustaan aktiivisesti toimivalle
lionille tai puolisolle. Jäsenyys voidaan myöntää myös
järjestömme ulkopuoliselle
henkilölle, joka on toiminnallaan tukenut klubin toimintaa. Melvin Jones -jäsenyys on korkein kunnianosoitus, jonka kansainvälinen säätiömme voi antaa.

Tilaisuudessa tämän huomionosoituksen saivat seuraavat lionit: Jorma Mantila LC Parkano, Eero Mäkinen LC Valkeakoski, Markus
Tuomela LC Kihniö, Antti Turkkinen, Alpo Niemi
ja Matti Korkiakangas LC
Lempäälä, Heikki Tyrväinen
LC Tampere-Pispala, Pentti
Mäkinen LC Humppila, Usko Gúllsten LC Lempäälä-

Kanava, Erkki Peltonen LC
Kangasala-Harjula, Markku
Hirviniemi LC Virrat, Kari
Vainikka LC Tampere-Hakametsä, Eeva Tujunen LC
Toijala-Arvo Ylppö ja Aatos
Kylmäniemi LC Hämeenkyrö-Kyröskoski.
Kuluvalla kaudella on luovutettu myös yksi progressiivinen jäsenyys (MJF merkki yhdellä timantilla) Lady
ja MJF Milja Nikanderille.
Näiden lisäksi on luovuttamatta jo haetut 5 uutta jäsenyyttä jotka luovutetaan klubien omissa juhlatilaisuuksissa. Klubit ovat Lions Club
Karkku, 3 jäsenyyttä ja Lions
Club Viljakkala 2 jäsenyyttä.
Muutama muukin hakemus
on etenemässä ja kaikkien
näiden saajien nimet julkaistaan myöhemmin.

Lämpimät onnittelut uusille
Melvin Jones jäsenille!
Heidi Rantala
PCC / LCIF toimikunta pj.
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uttamaan katastrofiin.
Lahjoitetuilla varoilla me
myös täytämme humanitaarisia tarpeita. Ohjelmat parantavat terveyttä, kamppailevat
tuhkarokkoa vastaan ja auttavat liikunta- ja kuulovammaisia. Yhdessä Melinda ja Bill
Gatesin säätiön kanssa Lionit
ovat tällä kaudella ryhtyneet
kamppailuun tuhkarokkoa
vastaan. Jokaista lahjoitettua dollaria kohti Melinda ja
Bill Gatesin säätiö lahjoittaa
2 USD tähän tarkoitukseen.

Mitä uutta

UUTTA ASIAA LCIF LAHJOITUKSISTA
Kuten tiedämme LCIF:lle
lahjoitetut varat käytetään 100% humanitääriseen
apuun. Säätiön toimintaa
rahoitetaan lahjoitusten korkotuotoilla, joten antamamme varat saavuttavat varmasti
kohteensa. Piirimme on toiminut omalla tavallaan lahjoituksien suhteen, keräämme varat piirin LCIF tilille,
josta ne lähetetään säätiön tilille suuremmissa erissä. Jokainen klubin lahjoittama
summa kirjataan säätiössä
klubin omalle tilille ilmoituksemme mukaan, näin pystymme seuraamaan annettuja avustuksia. Olemme myös
aikanaan päättäneet, että jokainen euro jonka lähetämme ”korvamerkitään”klubille
Melvin Jones anomuksiin
käytettäväksi. Näin toimitaan, mikäli säätiö ei ole erikseen ilmoittanut, että johonkin katastrofiin luovutettuja
varoja ei voida käyttää MJ jäsenyyksiin. Tällä tavoin pysymme koko ajan tilanteen
tasalla, ja klubin tehtäväksi
jää anomusta tehdessään ilmoittaa vain saajan nimi ja
jäsennumero piirin LCIF
puheenjohtajalle, joka hoitaa
asian eteenpäin. Mikään ei
tietenkään estä käyttämästä
muutakin maksutapaa, mutta

piirimme käytännön olemme
havainneet toimivaksi.

Mihin
lahjoituksiamme
sitten käytetään
Lahjoitetuilla varoilla voidaan
antaa näkökyky, autamme palauttamaan näön ja ehkäisemään sokeutta parantamalla
näönhoitoa. Tästä esimerkkinä suomalaisten lionien, Suomen ulkoministeriön sekä Sri
Lankan lionien yhteishanke,
Ratnapuran silmäsairaala.
Lahjoitetuilla varoille
me tuemme nuoria. LionsQuestin ja muiden ohjelmien

avulla nuoret saavat tilaisuuksia kehittyä ja onnistua. Tästä
esimerkkinä Suomen Lions
Questin LCIF:ltä saama apuraha, jonka turvin koulutamme normaalikoulujen opettajia eli niiden koulujen opettajia, joissa opettajaksi opiskelevat suorittavat harjoitteluaan.
Näin jo opiskeluvaiheessa
Quest tulee tuleville opettajille tutuksi.
Lahjoitetuilla varoilla annamme hätäapua. LCIF on
sitoutunut välittömään ja
pitkäaikaiseen avustukseen.
Viimeisin avustus on annettu
Thaimaan Bangkokiin hätäapuna tuhoisien tulvien aihe-

Lahjoittaessaan varoja klubi
voi nyt valita näistä neljästä
kategoriasta itseään lähinnä
olevan. Tilittäessämme varoja eteenpäin ilmoitamme
mihin kategoriaan varat on
tarkoitus kohdentaa.
 Näkökyky
 Nuorisotyö
 Hätäapu
 Humanitäärinen työ
Mikäli klubi ei ole halunnut
valita kategoriaa, mikä ei pakollista, merkitään avustus
LCIF:llä seuraavasti : Lahjoitus siihen tarkoitukseen,
missä on suurin tarve.
Näin meille on annettu mahdollisuus valita oman
näkemyksemme mukaan tärkeä kohde.
Annetaan apua yhdessä
Heidi Rantala
LCIF – toimikunta pj.
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Tarinaa piirimme eteläreunalta
Klubi aikamiehen
iässä
Lions Club Humppila perustettiin 16.12.1966. Kummiklubi oli naapurista Loimaa/
Tähkä. Perustamassa oli tuolloin 16 toimekasta Humppilan miestä, virkailijoita, viljelijöitä, liike-elämän edustajia.
Monet heistä ovat vuosien
ja vuosikymmenten varrella
muuttaneet toiselle paikkakunnalle, useimmat siirtyneet
ajan rajan taa.

Klubimme seniori
Nykyisin klubiin kuuluu 26
jäsentä, heistä vanhimpana
veljestömme “grand old man”,
tänä vuonna 87 ikävuotta
täyttävä veli Valio Lahti, yksi
noista 16 perustajajäsenestä.
Syntyjään hän on Pohjanmaan poikia O ulaisista.
Ikävuosistaan huolimatta hän
ei kuitenkaan ole siirtynyt sivustaseuraajaksi katsomoon,
vaan on vireästi mukana niin
klubikokouksissa kuin aktiviteeteissakin. Lionstoiminnan lisäksi Valio toimii
Humppilan Sotaveteraanien
puheenjohtajana, on mukana eläkeläisten aktiviteeteissa ja seurakunnan laulukuorossa. Myös metsästyksestä
ja kalastuksesta on vuosien
varrella tullut hänelle läheisiä
harrastuksia, mistä kertovat
mm. lukuisat kilpailuista saadut palkintopokaalit. Jo poikavuosistaan lähtien Valio on
ollut mukana partioliikkeen
toiminnoissa syntymäpaikkakunnallaan ja täällä Humppilassa aktiivitoiminnassa ja
johtotehtävissä. Harrastuksista ja kilpailutoiminnasta
hänelle on kertynyt mittava
määrä palkintopokaaleja ja
-mitaleita.
Siviiliammatiltaan Valio on
sähköteknikko. Virtaa onkin
riittänyt vielä eläkevuosiinkin.
Nuoremmilleen hän on oiva
esimerkki ansiokkaasta klubitoiminnasta, valioluokkaa

- nimensä mukaisesti!
Lionsansioista on veli
Valiolle myönnetty Melvin
Jones ansiolevyke.

. . .ja juniorit
Ansioituneen vanhimman
veljen rinnalle klubi on kutsunut uusia jäseniä lähes vuosittain. Uusimpina jäseninä
ovat mukaan tulleet v. 2010
veljet Hannu Mustonen, Tapio Laurila ja uusimpana Timo Nikkanen v. 2011. Veli
Hannu pitää ammatikseen
tilitoimistoa, Timo on taksiyrittäjä ja Tapio eläinlääkäri.
Veli Tapio sai lähes ensi työkseen hoitaakseen klubin sihteerin vaativan pestin.
“Olen kokenut Lionstoiminnan positiivisena uutena harrastuksena ja vastapainona työlleni. Kiinnostavaa ja
innostavaa on ollut nuorten
tukeminen ja toiminta mm.
kirkolla työaktiviteeteissa. Teatteriretket ja iltamien järjestely paikallisella seurojentalolla Halvatun Pappoineen
ovat olleet itselleni mieleenpainuvaa toimintaa. Odotan
jatkossakin klubin piirissä
uutta, mielellään huumorimielistä toimintaa”. Näin kertoo veli Hannu tunnelmistaan
klubissa.
Veli Tapio palasi kotiseudulleen Humppilaan
hoitamaan vanhempiensa maatilaa oman toimensa
ohella, oltuaan aluksi opiskelun ja sitten työnsä vuoksi muualla 25 vuoden ajan.
Nuorempana Humppilassa
asuessaan hän oli mukana
partiolippukunnassa, jota silloin veli Valio johti. Nyt hän
on saanut täällä uusia tuttavuuksia. Klubin toimintaan
hän kertoo päässeensä hyvin
sisään nykyisen sihteerin toimensa ansiosta. Aktiviteetit
hän kertoo kokeneensa hauskoina ja tarpeellisina ja odottavansa innokkaasti uusia.
Veli Timo kertoo olleensa

Senioriveli Valio Lahti nuorimpien veljien seurassa Lionien kokoushuoneiston aulassa. Vasemmalta veljet Timo Nikkanen ja
Hannu Mustonen, oikealla veli Valio
hyvin otettu saatuaan kutsun klubin toimintaan. Ammattinsa vuoksi hän on tullut
heti mukaan vanhusten kirkkokyytiaktiviteettiin. Aiempina vuosina veljet ovat hoitaneet kyydit omilla henkilöautoillaan. Nyttemmin on
havaittu, että vanhukset ovat
suureksi osaksi niin liikuntarajoitteisia, että on tarkoituksenmukaista hoitaa kyydit
erikoisvarusteisilla autoilla
ja niin Timo oli juuri oikea
veli tässä aktiviteetissa. Timo
näkee, että tänä hektisenä aikana avun tarvetta, niin rahallista kuin fyysistä ja henkistäkin on monella taholla.
Klubitoiminnassa hän näkee
mahdollisuuden kantaa omalta osaltaan kortensa kekoon.

Uusia aktiviteetteja
ja perinteisiä
Alkuvuosien toimintamuodot
ovat Humppilankin klubissa
vaihtuneet uusiin. Perinteisimpänä on säilynyt klubin vuosittain joulun alla järjestämät
kinkkuarpajaiset, joiden onnistumisessa paikkakunnan
liike-elämä on ansiokkaasti
auttanut. Uusimmista aktiviteeteista mainittakoon seurakunnan kirkkomaalla keväisin
suoritettava kallelleen painuneiden hautakivien oikaisu
vainajien omaisten toivomuksen mukaan. Klubiveljet ovat
myös jo n. 10 vuoden ajan
hoitaneet kesäsunnuntaisin
Humppilan kirkon esittelyä

kirkossa poikkeaville vieraille.
Näistä aktiviteeteista saadaan
myös jonkin verran tuottoa
aktiviteettitilille. Aktiviteettitiliä kasvattaa myös tulo, jonka klubi saa myymällä liikkeille mainostilaa valtatien varteen
rakentamastaan suurikokoisesta mainostaulusta.
Aktiviteettien rahallista
tulosta on yritetty jakaa tasapuolisesti eri tahoille. On
muistettu seurakunnan lapsikerhoa askartelu- ja leikkivälinein. Koululaisille ja nuorille
on jaettu opiskelustipendejä
vuosittain. Kunnan vanhuksia
on muistettu kohentamalla
palvelukeskuksen (vanhainkoti) ulkoilutiloja ja hankkimalla uusi televisio. Nuorison bändiharrastusta klubi
kannustaa hankkimalla uusia
soittimia yhtyeharrastajien
käyttöön. Kevyempää ohjelmaa kuntalaisille tarjosi klubin seurojentalolla järjestämä
iltama, jonka pääesiintyjinä
olivat Halvatun Papat. Talvisin juhla-aikaan Humppilan sankarihaudoille saadaan
näyttävä tunnelmavalaistus
klubin ARS:n tuella hankkimien kynttilälyhtyjen avulla.
Alkaneen kevätkauden varallekin hallituksella kuuluu
olevan jotain suunnitteilla.
Mitä tuleman pitää, se nähdään. Ainakin siinä kuulemma tarvitaan sahoja, vasaroita
ja nauloja. Ja ahkeria käsiä.

Näin meillä Humppilassa.
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UUDEN UPEAN SRK-TALON
ENSIMMÄISET KÄYTTÄJÄT
Kuhmalahden Leijonat pitivät 12.12.2011 PNAT-kokouksen uudessa talossa.
Koululaiset eivät siis olleet
ensimmäiset talon käyttäjät,
kuten paikallislehdet kirjoittivat.
Lions Club Kuhmalahti
oli isäntänä Piirikuvernöörin
Neuvoa Antavan Toimikunnan kokoontuessa klo 18 seurakuntasaliin.
Jotta oikea tieto jää aikakirjoihin, todisteeksi kuvat,
vasemmalta Marja Sundström-Pullinen 107E-piirin
hallituksesta, Markku Viitala,

Matti Rauhalahti sihteeri, sitten pilkistää hiukan
lohkon puheenjohtaja Lauri Niemelää, klubin presidentti Juhani Yli-Hinkkala
ja Oiva Vierikka, kameran
takana Risto Mattila.
Jäsen- ja laajennustoimikunnan puheenjohtaja
Marja Sundström-Pullinen kiitti kokouksen ja talon esittelyn jälkeen vielä piskuisen kunnan (evp)
virkeästä toiminnasta
lauri.niemela@uta.fi
0500687340

PERINTEINEN KIRKKOPYHÄ
1 Ê£x°£°Óä£Ó
Seurakuntatalon kirkkosali
täyttyi hetkessä,kun srkväki
ympäri maakunnan tuli ihastelemaan uutta ”Pentosalia”
LC-Kuhmalahti oli kutsunut
naapurikuntien lionit kirkkopyhään, jota vietettiin presidentti Juhani Yli-Hinkkalan
muistin mukaan ainakin 20.
kerran.
Useampi satapäinen yleisö
mahtuu mukaan, kun kirkkoosan ja liikuntasalin väliseinä
siirretään sivuun. Isojen risti-

ikkunoiden takaa paljastuu
mahtava alttaritaulu: talvinen
maisema kellotapuleineen.
Leijonien oma pappi
Markku Viitala esitteli kirkonmenojen ja kahvitusten
jälkeen rakennusta. Sahalahden, Luopioisten ja Kuhmalahden lionit pitivät lopuksi
omat kuukausikokouksensa.
Teksti ja kuva
Lauri Niemelä/lpj
lauri.niemela@uta.fi

LOPPIAISTANSSIT KONTULASSA MENESTYS
Kuhmalahden ja Sahalahden Leijonat järjestivät vanhan ajan tanssit torstaina
5.1. Kontulassa Kangasalan Sahalahdella. Pääsylipun lunastaneita oli toista
sataa ja kun arpajaisistakin
tuli pelkkää voittoa, myhäilivät Lionsklubien presidentit tyytyväisinä. Juhani YliHinkkala Kuhmalahdelta ja

Jarmo Pyyhtiä Sahalahdelta
kertoivat, että illan tuotto,
1500 euroa, menee lyhentämättömänä Pentorinteen
vanhainkodin asukkaiden
virkistystoimintaan.”Hianoo”,
hihkaisivat yhteen ääneen
Onerva ja Lasse Arra sekä
Mervi ja Seppo Kortelahti.
Talkoissa oli mukana
myös Kuhmalahden oma yh-

tye LC-Band, joka soitti
niin rumbaa, sambaa,valssia
ja rockia kuin myös tangoa,
jenkkaa ja tietysti polkkaa.
Sitten menivätkin puffetin puolella vanhan ajan
höyrymakkarat vilauksessa
tanssiväen parempiin suihin
samoinkuin vastaleivotut isokokoiset pullat.
Arpajaisten onnettarena

toimi Paula Niemelä. Hän
nosti ensimmäisenä voittoarvan, joka voitti kannettavan
tietokoneen. Onnellinen voittaja halusi pysyä tuntemattomana. Lahjoituksina saadut
palkinnot huipensivat illan,
seuraavan kerran Leijonat
tempaisevat Orivedellä 11.
helmikuuta, LC-Band soittaa City-hotellissa klo 21-24.
Illan päätti yleisön pyynnöstä
Juicen ”SIKA”.
Kuva Seppo Rinne
Kuvankäsittely
Sami Niemelä
Teksti LN
LC-Bändi, Kuhmalahti, vasemmalta Timo Mattila viulu, Kauko Neuvonen haitari,
Pasi Launiainen rummut, Esko Lahtinen laulu, Kari Sipponen kitara, Matti Rauhalahti
kosketinsoittimet/laulu, edessä
vahvistuksena Lauri Niemelä
laulu/”Sika”
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Kuurosokeiden grillikatos
Grillikatoksen budjetista (15 000e) puuttuu vielä yli puolet.
Tämä on viimeinen kausi tällä erää milloin keräämme varoja ja
autamme piirinä Kuurosokeiden Toimintakeskusta. Toimikunta toivoo, että jokainen klubi ottaisi kokouksessaan huomioon
tämän yhteisen kohteen, kun teette lahjoituksia.
Tilinumero:
Lions 107-E piiri, Kuurosokeat
FI78 5730 0820 3807 11. Viite oman klubin numero klubin nimi

Kuurosokeiden toimintakeskuksen sisäpihalle suunnitellun katoksen hahmo alkaa tarkentua. Tämän hetken suunnitelmissa kokonaisuus koostuu kolmesta osasta. Erillisestä kesäkeittiöstä, jossa on
muurattu tulisija. Puoliavoimesta ruokailutilasta ja siihen liittyvästä umpinaisesta pihavarastosta. Ruokailutila varustetaan
mahdollisesti liukuovilla, jolloin piharakennusten käyttökelpoisuus jatkuu pitemmälle syksyyn. Rakennusmassat ovat linjassa
asuinrakennusten kanssa ja katos jämäköittää sisäpihaa. Asukkaille se tulee tarjoamaan elämyksiä ja yhdessä oloa.
Suunnittelu kulkee käsikädessä kustannusten kanssa.
Katoksen lopullinen varustelutaso määräytyy käytettävissä olevien lahjoitusten perusteella. Asukkaiden erityistarpeet pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon
suunnittelussa mm. valaistukseen on kiinnitettävä erityistä
huomiota, koska se on edel-

lytys tulkkien toiminnalle.
Katoshanke on koko piirin
projekti ja sen onnistuminen
riippuu meistä. Projektille
haetaan rakennusluvat kevään aikana ja rakentaminen
aloitetaan tänä kesänä. Tervetuloa mukaan!
Timo Siiskonen, arkkitehti
LC Tampere-Harju

Tänä vuonna joulupukki muorinsa kanssa olivat tervehtimässä tapahtumaan tulijoita pihapiirissä ja tietysti namut
mukana. Tapahtuman vaativimmissa rooleissa presidenttipari Pentti ja Pirjo-Leena Nikkilä.

/ÌÌÕiÊ9Ê"ÀÛi`iBÊ
on menestys
Tonttujen yö tapahtumaa vietettiin nyt jo 17. kerran
Orivedellä Paltanmäen museoalueella 11.12.2011.
Tapahtuman järjestäminen on LC Orivesi ladyjen
vuoden pääaktiviteetti.
Tapahtuma oli jälleen menestys. Tonttujen yö tapahtuma on tarkoitettu koko
perheelle vauvasta vaariin.
Pakkasta oli sopivasti ja
edellisellä viikolla oli satanut lunta joten tienoo oli
jouluisen valkoinen.
Illan pimetessä sadat
kynttilät syttyivät ja loivat jouluista tunnelmaa
metsäiseen maisemaan.
Museoalueella on useita
rakennuksia joihin tontut
olivat puuhailleet ohjelmaa. Tapahtuman avauduttua Joulupukki oli
muorinsa kanssa pihapiirissä vastaanottamassa
vieraita namukorin kanssa. Pirtissä otettiin valokuvia joulupukista ja kerrot-

tiin joulupukille lahja toiveita. Tunnelmallisessa tuvassa
syötiin tonttujen keittämää
riisipuuroa ja rusinasoppaa,
tontut tarjoilivat myös kahvia, kuumaa mehua pullien ja
pipareiden kera. Leot grillasivat makkaroita pihapiirissä.
Vanhassa myllyssä oli järjestetty lapsille suosittu mahdollisuus ”kalastukseen” eli
ongintaa ja metsän siimekseen tontut olivat rakentaneet
tonttupolun jossa oli tehtävärata. Tontut olivat tuoneet
mukanaan myös kaksi hevosta ja lapset pääsivät ratsastamaan metsäpolulla ja halukkaita ratsastajia olikin jonoksi
asti. Pirtissä takkatulen loisteessa suosittu arpajaispöytä
notkui palkintoja.
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Suomen Lions E-piirin

MUSIKAALI-ILTA
keskiviikkona 5.9.2012 klo 19

LIZ
ENNAKKONÄYTÖS

Maailman ensi-ilta 6.9. 2012
PÄÄOSISSA:
MARIA LUND
(nuori Elizabeth Taylor)
ja SINIKKA SOKKA
(vanha Elizabeth Taylor).

Esitys on Tampereen Työväen teatterissa ja lipun hinta on 44 e. Tuotolla tuetaan Tampereella toimivaa Suomen Kuurosokeiden Toimintakeskusta ja piirimme vuoden 2013 nuorisoleiriä.
Lippuvarauksia ottavat vastaan: Maj-Lis Petrell p. 050 566 4547 ja
Ulla Giss-Vuorinen ulla.giss-vuorinen@lions.ﬁ
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9,//,6256$

LUE LISÄÄ
komediateatteri.fi

TÄSTÄ LE IJONAKIN TYKKÄÄ!

JUKKA

JUKKA

MARI TURUNEN, EMILIA POKKINEN, HEIKKI RAILEVIRTA, ARTTU RATINEN,
AKU SAJAKORPI, JERE RIIHINEN, ohjaus PANU RAIPIA.
Kesällä 2012 uudistetulla ulkoilmanäyttömöllä luvassa romantiikkaa,
räiskyvää huumoria, höyheniä, paljetteja ja häikäiseviä sääriä!
Esitykset ajalla 6.-21.6 ja 10.7.-11.8.2012. Liput 22 / 25 / 28 ,

           !! !!  "#$%&'
puhelun hinta lankapuhelimesta 0,069 €/min+pvm, matkapuhelimesta 0,149 €/min+pvm.

