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sai lionsien kansainväliseltä
presidentiltä Wing-Kun Tamilta kansainvälisessä vuosikokouksessa Etelä-Korean
Butanissa kunniamaininnan
lehtemme sisällöstä ja ulkoasusta. Välitän nämä kiitokset kaikille Teille, jotka olitte osaltanne edesauttamassa
lehtemme tekoa. Saamamme
huomionosoitus on siitä, että
valitsemamme toimintalinja
on oikea.

Pääkirjoitus
E-PIIRILEIJONA ON
KATTAVA ESITE
PIIRIMME LIONIEN
TOIMINNASTA
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Kansikuva:
Piirikuvernööri Tapani Matintalo ja puolisonsa Annen sekä Esko Hietasen pojantyttärien vas.
Neea, Sofi ja Eevin kanssa luontoretkellä Seitsemisen Kansallispuistossa.
Kuva: Esko Hietanen

Julkaisija: Suomen 		
Lions-liiton 107 E-piiri
Päätoimittaja: 		
Jorma Pylväs 		
LC Ylöjärvi-Teivo

Nyt valmistumassa olevaa
lehteämme on koottu jälleen
yhteistoimin. Olen pyytänyt
kultakin piirimme 86:lta klubilta vähintään yhtä juttua ja
kuvia parhaasta tapahtumasta, mitä klubilla on ollut
edellisen lehtemme ilmestymisen jälkeen. Lehteen on
pyydetty henkilökuvauksia
ns.tervaskantoleijonista, nuorista esimerkillisistä lioneista
ja poisnukkuneista. Saatu aineisto on sangen kattava otos
piirimme klubien toiminnasta ja meistä leijonista.
LEHTEMME ON
SAANUT KANSAINVÄLISEN KUNNIAMAININNAN

YHTEYSHENKILÖT /
TEATTERIAGENTIT
JOKA KLUBIIN
Me lionit teemme monia
erilaisia hyväntekeväisyysaktiviteettejä. Myös teatterilippujen myynti/välitys on
ollut mukana monen klubin
toiminnassa. Parhaimmillaan
varaamme koko näytöksiä.
Nyt Tamperelaisista teattereista on tarjottu piirihallitukselle ja suoraan klubeille
entistä edullisempia vaihtoehtoja teatterielämysten välittämiseksi hyväntekeväisyyteen. Kaksi teatteria on tukenut tätä lehteämme näyttävillä ilmoituksilla. Vastalahjaksi olemme antaneet heille
mahdollisuuden lähettää tiedoitteitaan suoraan klubeille.
Yhteistyötä helpottaisi, jos
kukin klubi nimeäisi vastuuhenkilön/agentin vastaanottamaan email-postia ja hoitamaan yhteyksiä.

Edellinen, kevättal vella
2012 ilmestynyt lehtemme,

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		
Puh: 050 - 553 6895
Painos: 5000 kpl
Jakelu: 				 Pöytävaraukset puh. (03) 3154 8352
E-piirin leijonat + kirjastot
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KIITOKSET
ILMOITTAJILLEMME
Lehden painatuskuluista noin
puolet kerätään klubien kautta kannatusmaksuina. Toinen
puoli tulee ilmoittajiltamme.
H Y VÄT LEH T EM M E
LUKIJAT, TUKEKAA ILMOITTAJIAMME !
JAKAKAA
LEHTEÄMME PAIKKAKUNNALLANNE
Edellisen lehtemme hyvän
suosion innoitamina olemme jälleen päättäneet ottaa
n.kolminkertaisen painoksen jäsennistöömme nähden.
Jokainen klubi saa reilusti
enemmän lehtiä, mitä siinä
on jäseniä. ON TÄRKEÄÄ,
ETTÄ LEHDET JAETAAN LUETTAVIKSI.
Ylimääräiset lehdet on
tarkoitettu jaettavaksi kunkin paikkakunnan kirjastoihin, lukusaleihin, terveyskeskusten odotustiloihin jne. Jos
paikkakunnalla on useampia
klubeja on sovittava yhteistyöstä.
Jakamalla piirileijonalehteä esittelemme toimintamme ja saamme sen myönteisesti tunnetuksi.
Ehkä näin löydämme uusia jäseniä joukkoomme.
Jorma Pylväs, päätoimittaja
email: jorma.pylvas@lions.fi
gsm: 050 35 11 071
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Teemallani ”Palvelulla parempi elämä” tahdon korostaa
palveluaktiviteettien tärkeyttä, muistakaa, tämä vuosi on
palvelun vuosi. Usein palvelun tärkeyttä ei tiedosteta tai
ei vaan itse arvosteta tarpeeksi
ja kuitenkin palvelu, ihmisten
kohtaaminen, on monessa tapauksessa muutoin korvaamaton asia. Näitä palvelumahdollisuuksia on monia. Lionsjärjestössä teemme tätä työtä
jatkuvasti. Useiden Lionsklubien sekä ladyjen toimintaan kuuluukin jo palvelu eri
muodoissaan, tätä palveluaktiviteettia tullaan jatkamaan,
hyvä näin. On tärkeää tällä
toimintakaudella, kun on palvelun vuosi, tulla julkisuuteen;
paikallislehdissä, radioissa ja
muissa medioissa ja kertoa siitä työstä, jota järjestömme tekee tällä sektorilla.
Tiedän, että useat klubit
ja/tai puolisot ovat hoitaneet
vanhusten palveluaktiviteettia
ansiokkaasti jo usean vuoden
ajan. He ovat käyneet ulkoiluttamassa, lukemassa, pi-täneet laulu- ja tanssihetkiä jne.
Palvelunsaajien palautteet ovat
olleet uskomattomia. Siitä palautteesta, joita klubit ja puoli-

sot ovat saaneet, voidaan todeta, että lahjojen arvo ei ole se
mikä ilahduttaa, vaan se välittämisen tunne joka heille tuli.
Tämäntyyppisiä tarinoita olen
kuullut tehdessäni klubivierailuja. Tämä on se paras palaute
mitä voimme saada työstämme, onnellisuus lähimmäisemme kasvoilla tai jopa kyyneleet
lähimmäisen silmissä. Nämä
ovat hetkiä, kun me koemme
ne, niin meistä tulee leijonia
sen syvimmässä merkityksessä. Palvelu on lähimmäisestä
välittämistä. ”Jos emme luo sitä elämää, jota haluamme elää,
elämme yksinkertaisesti sitä
elämää, joka meille luodaan.”
Toinen tapa auttaa on antaa
rahallisia avustuksia eri kohteisiin mm. vanhuksille, nuorisolle, sotaveteraaneille sekä
muille avuntarvitsijoille mahdollisuuksien mukaan. Tämän
mahdollistaaksemme, lionit
suorittavat erilaisia varainkeruuaktiviteetteja, joiden tuotto
luovutetaan avustuskohteisiin.
Klubi ei ota näistä yleisöltä
kerätyistä tuotoista mitään
omaan käyttöönsä. Klubilla
on oma hallintotili, mihin varoja kerätään jäsenmaksuina ja
omalla työllä. Maksamme siis

Terveisiä Leoilta!
E-piirin kahdessa leoklubissa,
Leo Club Orivedessä ja Leo
Club Tampereessa on ollut viime aikoina melko hiljaista. Oriveden klubissa on pulaa jäsenistä,
ja Tamperekin piti taukoa menneen kauden ajan. Leo Club
Tampere kuitenkin aloitteli taas
toimintaansa muutaman tapaamisen merkeissä, ja seuraavaksi
onkin luvassa vuosikokous maanantaina 5.11. Suunnitelmissa
vielä kuluvan vuoden puolelle
on ainakin perinteinen Hyvänmielenpäivä-aktiviteetti, eli pipareiden ja kuuman mehun jakaminen Kalevankankaan hautausmaalla pyhäinpäivänä. Lisäksi
on ollut puhetta palveluaktiviteetin järjestämisestä joulun alle,
mutta mitään varmaa ei ole vielä
sovittu.
Piirimme leotoimintaa vaivaa tällä hetkellä selkeä jäsenpula, joka kuihduttaa koko toiminnan nopeasti. Oriveden klubissa
on vain muutama leo, ja Tampereellakin vähemmän kuin ennen, seitsemän leoa. Klubit toki
hankkivat itse jatkuvasti uusia
jäseniä, mutta yleensä jäsenten
kalastelu rajoittuu sen hetkisten
jäsenten kaveri- ja tuttavapiiriin.
Jäsenhankinnassa olisikin ajankohtainen haaste piirimme leijonille. Orivesi on tässä suhteessa
selkeästi haastavampi klubi kaupungin pienen asukasluvun ja
jatkokoulutusmahdollisuuksien
puuttumisen vuoksi. Joka vuosi
suuri osa orivesiläisistä nuorista

ja samalla leoista muuttaa pois
kotipaikkakunnaltaan opiskelemaan, ja monta kertaa samalla
on saattanut kadota jopa yli puolet koko klubin leoista.
Tampereella riittää nuoria, ja
toisinaan sinne muuttaa toisilta
paikkakunnilta leoja, jotka itse hankkiutuvat leotoimintaan
mukaan. Tampereen haasteena
on ennemminkin oikean kohderyhmän löytäminen. Yleensä
järjestötoiminnassa aktiivisesti
mukana olleet nuoret päätyvät
opiskelut aloitettuaan mukaan
omien kiltojensa ja ainejärjestöjensä toimintaan, joka on usein
hyvinkin aikaa vievää ja kuormittavaa. Olisi siis hyvä löytää
uusiksi leoiksi lisää esimerkiksi
työssäkäyviä tai välivuotta pitäviä nuoria.
Leotoiminnan virkistäminen
E-piirissä tarvitsee nyt myös
leijonien panosta. Vinkatkaa
toiminnasta tutuille nuorille, ja
ohjatkaa heitä tutustumaan klubien toimintaan. Kun saadaan
mukaan täysin uusia kasvoja, perässä seuraa monesti myös useampi uusi toiminnasta kiinnostunut nuori. Leot tulevat myös
mielellään auttamaan klubien
aktiviteetteihin, joten muistakaa
aina työvoimapulan uhatessa, tai
muutenkin, ottaa yhteyttä meihin!
Marjukka Päivärinta
Leo Club Tampere
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jäsenmaksua saadaksemme tehdä tätä vapaaehtoistyötä.
Suomessa pidetään aika ajoin
myös valtakunnallisia kampanjoita. Punainen Sulka -kampanjat ovat varmaan monille
tulleet tutuiksi, niitä toteutetaan
5-10 vuoden välein aina vuodesta 1972 lähtien. Varoja tällä kampanjalla on kerätty mm.
syöpätyöhön, sotaveteraanien ja
invalidien, vammaisjärjestöjen
ja vanhusten hyväksi. Viimeksi, vuonna 2006 kerättiin varoja

PIIRI
Suomen lasten ja nuorten paremman elämän puolesta. Tässä työssä myös E –piiri on mukana muiden maailman lionsien
kanssa.
Piirikuvernöörinä kiertäessäni eri klubeissa, olen saanut
nauttia todella ystävällisestä ja
avoimesta ilmapiiristä, mikä on
tuonut uskoa piirimme kykyyn ja
haluun olla mukana tässä palvelutyössä. Kehotankin niitä lukijoita, jotka eivät ole vielä saaneet
kutsua lionsjärjestöön, ottamaan
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yhteyttä paikalliseen lions klubiin tai niihin henkilöihin, jotka
klubissa toimivat. Näin saat lisätietoa lions toiminnasta ja samalla voit ilmaista kiinnostuksesi lionstyötä kohtaan. Meillä on
halu saada uusia lioneita suorittamaan tätä arvokasta palvelutyötä.
Maailma muuttuu ympärillämme. Avuntarvitsijoita tulee
olemaan yhä enemmän, eikä
yhteiskunta pysty huolehtimaan
kaikista avuntarvitsijoista edes

tällä hetkellä. Välittäkäämme
noista ihmisistä. Monta kertaa
ihmiseltä puuttuu lähimmäinen,
eikä kenelläkään ole aikaa. Antakaamme heille osa ajastamme,
sitä ei voi korvata rahalla.
Hyvää Lions toimintakautta
kaikille lukijoille.
Tapani Matintalo
Tapani Matintalo
piirikuvernööri

Puolison tervehdys
Vuosi on kallistumassa syyspuolelle ja voin todeta, että alkanut
kautemme on vierähtänyt todella nopeasti. Kausi on tarjonnut monenlaista mielekästä
tekemistä, upeita aktiviteettejä
meille kaikille. Olenkin jo kahden edellisen kauden aikana ollut etuoikeutetussa asemassa ja
päässyt tutustumaan monen klubin toimintaan piirimme alueella, sekä erilaisiin tapahtumiin ja
tilaisuuksiin. Piirimme alueella
on erittäin aktiivisia klubeja ja
puolisoita jotka tarjoavat monimuotoista ja mielenkiintoista
toimintaa. Erittäin tärkeää on
myös osallistua E-piirin järjestämiin yhteisiin tilaisuuksiin. Siellä tapaa aina uusia ystäviä, koska
olemme samaa perhettä.
Kesäkuussa olimme Tapanin
kanssa Etelä-Korean Busanissa pidetyssä 95. Conventionissa. Tämän kauden kansainvälinen presidenttimme, Wayne A.
Madden ja puolisonsa Linda
painottivat palveluaktiviteettien
tärkeyttä ja tekemistä. Se tunne
oli mahtava, kun huomasi kuinka
kautta maailman leijonat, olemme samanhenkisiä. Järjestömme
toiminta on hyvin monipuolista.
Ja se, miten erilaisissa oloissa eri
puolilla maailmaan toimitaan.
Aktiviteettimme poikkeavat hyvin paljon toisistaan. Mieleen
painuvin ja ajatuksia herättävä kertomus oli Afrikasta. Eräs
lionsklubi oli ottanut aktiviteetikseen jakaa terveyssiteitä paikallisessa koulussa opiskeleville

Etelä-Korean Busanissa pidetystä convention marssista. Kuvassa Finlandia kylttiä kantamassa
Anne Lindroos-Matintalo.
tytöille, joten heidän ei tarvinnut
jäädä kotiin kuukautisten ajaksi.
Olen lions-puoliso, sekä LCHämeenkyrö-Kyröttärien jäsen.
Tulen mielelläni lady tapaamiseen, jos klubikokous on samaan
aikaan missä Tapani vierailee.
Toivon, että olette minuun yhteydessä, olen teidän käytettävissänne. Työssä olen Vammalan
Seudun Osuuspankissa ja aikaan
vie myös ihana isovanhemmuus.
Tulevia tapahtumia: Upea
joulupolku järjestetään Lempäälässä 01.12. klo 16.00. Joulupolku on tarkoitettu koko perheelle
vanhemmille, isovanhemmille,
lapsille ja lapsenlapsille. Terve-

tuloa nauttimaan koko perheen
kera joulunajan tunnelmasta.
Leijonien yö- Uudenvuoden
tanssiaiset 31.12. klo 19.00 Hotelli Ellivuoressa. Tanssiaiset ovat
E- ja M-piirin yhteinen tilaisuus.
Tilaisuus on tarkoitettu meille
kaikille ja myös ystävillemme.
Näistä ja muista järjestettävistä tapahtumista saat parhaiten tietoa uusituilta nettisivulta,
osoitteesta www.lions.fi/e kannattaa käydä tutustumassa.

”Eilinen on historiaa,
huominen on yllätys,
tämä päivä on lahja”
Aktiivista toiminta kautta
toivottaen.
Anne Lindroos-Matintalo
Lions-puoliso
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Kausi on hyvässä vauhdissa
Vaunut kulkevat, vaikka vetäjät vaihtuvat. Ehkä näillä sanoilla voi kuvata lionstoiminnan vuotuisia vastuutehtävien
henkilövaihdoksia. Olemme
suuressa laivassa matkalla
jonnekin, laivassa, jota ei kovin herkästi liikutella. Suunnan vaihdokset tapahtuvat
hitaasti, sillä meillä leijonilla
on vahvat perinteet ja totutut toimintatavat – hyvä niin.
Kuitenkin meidän tulee olla
valmiita uudistumaan ja silti
säilyttämään oma identiteettimme.
Millainen eläin on viidakon kuningas leijona? Onko
se suurin, painavin, pisin vai
viisain viidakossa? Vastaus
on, että ei ole. Leijona on
kuitenkin rohkein. Se toimii
päämäärätietoisesti saaliin
nähdessään. Niin myös me
lionit. Olemme kampanjoissamme maailmanlaajuisestikin saavuttaneet tavoitteem-

me. Yhdessä olemme enemmän ja meissä leijonissa on
joukkovoimaa. Olemme ylpeitä menneisyydestämme
ja katsomme luottavaisina
tulevaisuuteen, kuten lionsmerkkimme ilmentää. Meillä
on epäitsekkäät periaatteet ja
selkeä aate: Me palvelemme.
Tällä toimintakaudella korostamme palvelua. Lionismi
palaa ikään kuin juurilleen.
Voimme palvella käsillä, sydämellä tai avustamalla taloudellisesti, antaen näin tukea
tarvitseville uusia mahdollisuuksia. Palvelun kohteita
voimme etsiä perinteisiltä tahoilta, joita ovat muun muassa näkö- ja kuulovammaiset,
diabetesta sairastavat, invalidit, sotaveteraanit sekä lapset ja nuoret. Voimme myös
suojella ympäristöämme, sillä
niin yli 1,35 miljoonaa leijonaa yli 46 000 klubissa tekee
kaikkialla, missä lionstoimin-

taa on.
Olemme Suomen Lionsliitossa valinneet tälle kaudelle pääkohteiksemme nuoret,
viestinnän ja talouden. Tulevaisuus on nuorten sekä klubeissa että niiden ulkopuolella. Rahaa ei ole missään
näinä aikoina tuhlattavaksi.
Meidän on perusteltua pitää
lionsmerkki ja –lippu korkealla kaikkialla, missä liikumme ja toimimme sekä kertoa
toiminnastamme.
Olemme maailmanlaajuinen järjestö, palvelemme
asuinseudullamme, lahjoitamme keräämämme rahat
100 %:sti, teemme aktiviteetit itse, omaamme rikkaat
perinteet, joista voimme olla
ylpeitä, olemme hyvässä seurassa sekä olemme avoimia ja
omistautuneet näkökyvyn palauttamiselle sekä sairauksien
ehkäisy- ja vastustamistyölle.
Arvoisat E-piirin leijonat

ja puolisot, lionsperhe vanhenee, pienenee ja auttavat sekä
palvelevat kädet vähenevät.
Meille tulee kuitenkin koko
ajan uusia, idearikkaita jäseniä ja apuamme tarvitaan.
Pidetään toiminta mielekkäänä ja jäsenille palkitsevana. Ollaan vuorovaikutuksessa, kuunnellaan jäsenistöä
herkällä korvalla ja otetaan
kritiikistä oppia kehittämällä toimintaa. Meillä on paljon
kokemusta, joten nyt tarvitsemme nuoria ja nuorekkaita
ihmisiä tasapainottamaan ja
kasvattamaan joukkoamme.
Erityisesti naisia tarvitaan
lisää, sillä Suomen leijonista
vain 16 % on naisia.
Toivotan koko E-piirin
lionsperheelle nautinnollista
ja kehittävää palveluvuotta.
Seppo Söderholm
Suomen Lions-liiton
puheenjohtaja
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Ratkaisu lähestyy–
Suomen lionien unelma elää!
Ehdokkaamme

Me suomalaiset olemme käyneet kampanjaa
2. varapresidentin tehtävän saamiseksi jo 6 vuotta. Suomalainen lionstoiminta on maailmanluokassa mittavaa. Reilun
viiden miljoonan suomalaisen joukossa on yli
25 000 jäsentä, jotka haluavat palvella lionina.
Niinpä meillä on oikeus
odottaa, että me voimme asettaa edustajamme
johtamaan kansainvälistä
lions -järjestöä presidenttinä.
Kuuden vuoden kampanjan ajanjakso on ollut vaiherikas. Olemme rakentaneet
kampanjan tueksi koko maan
kattavan organisaation. Suomen lionit ovat antaneet kannatustodistuksen Lions-liiton
vuosikokouksessa. Olemme
järjestäneet onnistuneen tukimaksukeräyksen ja kiertäneet puhumassa Suomen
hankkeesta eripuolilla Suomea ja maailmaa.
Kampanjan aikana on Eurooppa saanut tehtävän kerran. Saksalainen Eberghard
Wirfs oli presidenttinä 2009
- 2010. Kesällä 2013 lienee
valintavuorossa yli 100 000
lionin Japani.
Vuoroja tulee kaikille vaalipiireille, USA:n kiintiön ollessa puolet. Onko Euroopan
vuoro saada kansainvälinen
presidentti kesällä 2014 tai
2015? Tämä ratkennee vuoden kuluessa. Kun Euroopan
vuoro tulee, on Suomen asema suurimpana, vielä järjestön johtotehtävää vailla olevana Euroopan maana vahva. Enemmistö Euroopan

Suomalaiset ovat asettaneet
ehdokkaakseen PID Harri
Ala-Kuljun. Hänen Lionsmeriittinsä niin kotimaassa,
Pohjoismaissa, Euroopassa
kuin kansainvälisellä tasollakin täyttävät selkeästi tehtävän vaatimukset. Harri on
esiintynyt kaikilla merkittävimmillä kansainvälisillä forumeilla ja hän on tavannut
Lions-järjestön korkeimman
johdon useita kertoja, joten
hänet tunnetaan jo nyt kaikkialla.

Suomi on suuri
Lions-maa
Olemme perustaneet kampanjamme Suomen leijonien
voimaan ja aikaansaannoksiin.
Tahtoamme tukee Euroopan
valintahistoria. 62-vuotisesta
historiastamme huolimatta
olemme ylivoimaisesti suurin
Euroopan maa, jolla vielä ei
ole ollut järjestön korkeimman johtajan tehtävää.

Suomalaiset ovat
mallikelpoisia
leijonia

Suomen ehdokas on Harri Ala-Kulju.
lioneista on ilmaissut tukensa meille. Päätöksenteko on
kuitenkin arvaamatonta, sillä
Euroopassa on useita ehdokkaita.

Olemme nähneet kampanjamme kansallisena projektina, jota suomalaiset leijonat ovat suurenmoisesti tukeneet.

Suomalaiset leijonat ovat yli
60 vuoden ajan hyödyttäneet
kotimaataan palvelemalla
omilla kotipaikkakunnillaan.
Sen lisäksi Punainen Sulkakampanjamme ovat koonneet
kymmeniä miljoonia euroja
oman yhteiskuntamme apua
tarvitsevien hyväksi.
Olemme olleet voimalla
mukana kaikissa kansainvälisen järjestömme hankkeissa,
kuten esimerkiksi maailmanlaajuisen Campaign Sight-
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Jokaisen lions maan lippu tuodaan kokoussaliin.
First -kampanjoissa, Quest
-ohjelmassa, katastrofiavussa
tai vaikka puiden istutuksessa.
Olemme myös hyviä lahjoittajia LCIF:lle. Yksi merkittävä viime vuosien kansainvälinen saavutuksemme on Sri
Lankan silmäsairaalahanke.

Kampanjan talous
on kunnossa
Edellisen kauden aikana suoritettu vapaaehtoinen varainkeräys onnistui niin hyvin,
että kampanja voidaan talouden puolesta hoitaa loppuun
ilman uutta varainkeräystä.

rän laskun korjaamisen.
Kansainvälinen vuosikokous 5. - 9.7.2013 Hampurissa on nyt lähempänä kuin
koskaan ja siksi meitä suomalaisia tulisi olla ennätysmäärä mukana. Tavoitteenamme
on esiintyä näkyvästi yhdessä suomalaisina sinivalkoisin
lipuin. Kansainvälinen vuosikokous on niin voimakas
kokemus, että jokaisen lionin
soisi sen ainakin kerran elämässään kokevan. Yhdessä
me suomalaiset lionit saamme
kokea jotain sellaista, josta on
paljon kerrottavaa ystävillemme kotimaassa. Mitä suuremmalla delegaatiolla lähdemme
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Kansainvälisen kokouksen tunnelma on koettava itse. Kaikki
maat esitellään avajaisissa lions-iän mukaisessa järjestyksessä.
tuleviin vuosikokouksiin, sitä
paremmin olemme esillä ja
myös tavoitteitamme otetaan
huomioon.

Tuomo Holopainen
Suomi johtoon viestintätyöryhmän puheenjohtaja

Euroopan suurimmat Lions-maat
Maa
Saksa
Italia
Ranska
Suomi
Iso-Britannia
Ruotsi
Hollanti
Norja

Jäseniä
50 484
45 749
28 091
25 196
16 511
12 109
11 769
11 737

Presidenttejä
1
1
2
0
1
2
0
0

Mitä Suomen leijonat
voivat vielä tehdä?
Suomalaiset ovat nyt tilanteessa, jossa kaikki tosiasiat
puhuvat puolestamme. Paras
keino varmistaa Harrin valinta on toimia edelleen mallioppilaana, parantaa jäsentilannetta ja olla vahvasti esillä
kansainvälisessä vuosikokouksessa Hampurissa.
Jäsenmäärän kehitys Suomessa tulisi saada kääntymään positiiviseksi. Tiedämme, että suhteellisesti jäsenlasku on monessa muussa
maassa paljon suurempaa,
mutta kilpailtaessa järjestön
johtajan tehtävästä prosenttilaskua ei harjoiteta. Lionsliitto on asettanut tavoitteekseen viime kausien jäsenmää-

Harri ja Sirkku Ala-Kulju valmistautumassa paraatiin kymmenien tuhansien lions-ystävien kanssa.
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1. VDG:n mietteitä
Otan tähän alkuun lainauksen Lions-liiton jäsenjohtajan Maija-Liisa Heikkilän
erinomaisen puhuttelevasta
uutiskirjeestä. Se perustuu
Jyväskylän vuosikokouksen
yhteydessä jäsenistöllesuunnatun kyselyn tuloksiin ja
kuuluu seuraavasti:
Klubi-iltoja odotan, koska
• siellä on mukavaa yhdessäoloa tuttujen kavereiden
kanssa
• saan hyvää mieltä myös itselle
• toiminta on täsmällistä
mutta rentoa
• opin uutta
• illan viihdeosuus: tietokilpailu, esitelmä tai yritysvierailu virkistää arkea
• presidentti on kannustava ja
antaa palautetta toiminnasta.
Aktiviteeteistakin
pidän, koska
• yhdessä tekeminen on hauskaa ja siinä tutustuu klubilaisiin
• klubissa on mielekästä toimintaa, joka on yhdessä
suunniteltu ja joukolla hyväksytty
• koen auttamisen iloa, kun
kohde on tarkkaan harkittu.
Edellämainittu perustuu
siis jäsentemme odotuksiin.
Hyvä klubipresidentti, nytpä pyydänkin sinua muutaman hetken pohtimaan sitä,
miten hyvin klubisi toiminta
vastaa jäsenistön odotuksia.
Samassa yhteydessä pyydän
Sinua myös lukemaan Lionslehdessä 4/2012 (elokuun numero) sivulla 56 olevan jutun
kunniakkaan 50-vuotta täyttäneen jutun LC Kuopio/
Puijon lopettamisesta. Pidäthän huolen yhdessä klubihallituksesi kanssa, ettei Sinun
klubiasi odota samanlainen
kohtalo.
Olemme jo pitkään olleet huolestuneita laskevasta
jäsenkehityksestämme niin
valtakunnallisesti kuin täällä
E-piirissäkin. Tämä kehitys ei

koske yksinomaan lions-järjestöä, vaan on enemmänkin
kaikkeen järjestötoimintaan
liittyvä jonkinasteinen yleismaailmallinen ilmiö. Tosin
poikkeuksen tästä muodostavat lähinnä Aasiassa sijaitsevat eräät kehittyvät talousalueet. Mikäli tällainen kehitys
jatkuu, niin on pelkona, että
jo tällä kaudella jäsenmäärämme laskee alle 25.000 jäsenen. Viime kauden lopussa
leijonia oli Suomessa 25.417;
huippuvuosi oli 1992, jolloin
meitä oli 28.974. Tuosta vuodesta 1992 jäsenmäärä on likimain joka vuosi ollut laskusuunnassa. Jäsenmäärän
laskusta alle 25.000 leijonan
voi olla monenlaista harmia,
uhkana voi olla mm. se, että
suomen kieli menettää virallisen lions-kielen statuksensa.
Tämä puolestaan vaarantaisi
kansainvälisestä päämajasta
saatavan suomenkielisen palvelun, asiakirjojen ja dokumenttien suomennospalvelun
sekä suomenklielisten päämajan sivujen toimitustyön.
Pitkään olemme yrittäneet
saada negatiivista jäsenkehitystä korjaantumaan. Tarkoituksena ei välttämättä ole
kasvu, vaan hyvä tulos olisi
jo vallitsevan tilanteen stabilointi nykytasolleen. Tästäkin
olen ollut pessimistinen, mutta näyttäisi kuitenkin siltä,
että onneksi lievään optimismiinkin olisi aihetta. Tulokset nimittäin esimerkiksi Npiirissä osoittavat, että määrätietoisella työllä negatiivinen
jäsenkehitys on mahdollista
kääntää positiiviseksi. Kaikki kunnia tästä merkittävästä
työstä N-piirille.
Kaudella 2010-2011 nettovähennyksemme oli 42;
puolestaan kaudella 20112012 nettovähennyksemme
oli 43 merkiten noin 2 % vähentymistä. Jäsenmäärämme
kauden 2011-2012 lopussa
2042. Puolestaan klubeja oli
86 eli keskimäärisesti ottaen
24 jäsentä/klubi. Tietyllä ta-

paa kriittisenä rajana pidetään 20 jäsentä/klubi, tällaisia klubeja piirissämme on
24 kappaletta eli 28 %.
Piirihallinnossa on tiukkaan pohdittu sitä, mitä me
E-piirissä voisimme tehdä
negatiivisen jäsenkehityksen
korjaamiseksi. Onkin päätetty
käynnistää projekti, josta käytämme nimitystä ”Klubitoiminnan kehittäminen”. Varsinaisesti projekti starttaa kauden 2013-2014 alussa, mutta jo tällä kaudella projektia
markkinoidaan voimakkaasti
mm. piirivirkailijoiden klubivierailujen yhteydessä sekä
PNAT-kokouksissa. Tarkoituksena olisi saada mahdollisimman laaja joukko klubeja
innostumaan asiasta. Erityisesti asia koskee seuraavanlaiset tunnusmerkit täyttäviä
klubeja:
• Klubin jäsenmäärä on jatkuvassa laskussa
• Uusia jäseniä on vaikea saada
• Klubikokouksiin osallistuminen on heikkoa
• Muutamat jäsenet hoitavat hallitustyöskentelyn jatkuvasti
• Aktiviteetteihin ei löydy vetäjiä eikä osallistujia
Mikäli klubeissa katsotaan, että klubitoimintaa olisi
syytä kehittää, niin pyydänkin rohkeasti lähestymään
asiassa kuvernööritiimin jäseniä tai esimerkiksi lohkojen puheenjohtajia. Sopivat
henkilöt osallistumaan projektiin voisivat olla kuluvan
kauden presidentti sekä varapresidentti sekä 2-3 kol-

men vuoden projektiin sitoutunutta klubin jäsentä.
Tämä siksi, että muutoksen
on arvioitu kestävän ainakin
kolme vuotta. Lisäksi tiimin
jäsenten tulisi olla muutoshalukkaita. Ne muodot, jota
klubitoiminnan kehittäminen tulee ottamaan ovat vielä
mietinnän alla, mutta niistä
tullaan tiedottamaan kauden mittaan. Joka tapauksessa E-piiriin koulutetut neljä
muutosvalmentajaa tulevat
asiassa olemaan aktiivisessa
roolissa. Mikäli jo nyt haluatte saada uusia ideoita aktivitteeihinne, niin käykääpä
katsastamassa sopivia ideoita
E-piirin aktiviteettipankista
osoitteesta http://www.lions.
fi/district107-e/ideapankki11042010.pdf
Yhtenä kautemme teemoista on tiedotustoiminta
ja sen avoimuus.Tiedottamiseen pyritään tällä kaudella
panostamaan ja yhtenä sen
näkyvistä piirteistä on E-piirin ww-sivujen uudistamistyö. Tästä saa jo hyvän käsityksen vierailemalla uusilla sivuillamme osoitteessa http://
www.verkkoviestin.fi/e-piiri/.
Muutoinkin piirin sivuilla
kannattaa käydä säännöllisin
väliajoin, sieltä löytyy mm.
paljon tieta alueemme klubeista, piirihallituksesta sekä
tulevista tapahtumista.
Toivotan omasta ja puolisoni Annelin puolesta kaikille
E-piirin leijonille menestyksellistä Lions-kautta 20122013.
Antti Hynnä
1.VDG 2012-2013
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2. VDG:n tavoitteita
Tätä kirjoittaessani kauteni
kakkosena on vasta ”oraalla”.
Olen saanut tutua piirihallituksen jäseniin, osahan on jo
tuttu edelliskauden ”lohkariajaltani”. Joukko on lämminhenkistä ja aikaansaavaa.
Sellaisessa joukossa haluaa
panna parastaan tehtävissään.
Mitä haasteita meillä on
Lions-toiminnassa tänä päivänä? Onko klubimme alkuperäinen tarkoitus hämärtynyt? Ja miten voimme kehittää esim. klubitoimintaamme,
jos emme ole tarkkaan selvillä Lions-toiminnan laajasta tarkoituksesta? Veikkaan,
että meiltä useammalta on
vähintäänkin hämärtynyt
tai supistunut klubimme alkuperäinen tarkoitus. Miten
sen voisimme sitten kertoa
mahdolliselle uudelle Lionskandidaatille. Sitä voisi terävöittää lukemalla klubimme
sääntöjä, vaikkapa 2§:n Tarkoitus.
Toisen huomioiminen
on haastava laji, mutta se
on myös palkitseva. Emmehän ole täällä vain oman napamme kanssa, se ei ainakaan
johda tuloksiin pitkän päälle.
Yhteisö toimii parhaiten kun
huomioimme siinä toisemme,
myös Lions-yhteisössä.
Avoimuus on edelleen
haasteiden edessä. Uuden
avoimuuden opettelu vie
myös aikansa, meillä kaikilla saattaa olla vain oma hyväksyttävä näkemyksemme
avoimuudesta. Asioista pitää
keskustella avoimesti ja käsitellä laajasti, silloin tehty
päätös johtaa myös parhaaseen mahdolliseen päätökseen. Tosin päätöksenteossa
käsitellään usein myös asioita,
jotka eivät ole julkisia ja no.
asian käsittely ei välttämättä
aina ole julkista ja tehty päätös on sitten kuitenkin julkinen kaikille.
Klubivierailut rikastuttavat kautta, vaikka käynteihin
täytyy myös vahvasti sitoutua.
Haluan etukäteen perehtyä

klubin asioihin raporteista,
vuosikirjasta ja myös klubisivuilta, onneksi sellainen on
valtaosalla klubeista. Tiedotus, kannustus ja jopa neuvominen voi kuulua vierailuun.
Toki kaikessa haluan viestittää, että klubi tekee kuitenkin erilaisista mielipiteistä
huolimatta täysin itsenäisiä
päätöksiä, olkoonpa kuka tahansa mitä mieltä tahansa.
Klubitoiminnan kehittäminen, siitä on kirjoitukseni
toisaalla tässä lehdessä, joten
se selventää ajatuksiani tästä
klubeille ja piirille tärkeästä
asiasta. Suur-PNAT:ssa, Sastamalassa, oli tarkoitukseni
avata klubitoiminnan kehittämistä klubien johdolle ja
kokousväelle, mutta minulle
jäänyt puheaika mahdollisti saamaan kokousväen tässä
asiassa vain ärtyneeksi, toivottavasti myös kiinnostuneeksi. Klubitoiminnan kehittäminen on kuitenkin klubien ja piirin kannalta ponnistelujen arvoinen. Meidän
kaikkien toive on klubiemme
elinvoimaisuus.
JOVA seminaarin suunnittelu käynnistyy vielä tämän syksyn aikana. Siinä
haluan yhteistyössä piirimme muutosvalmentajakoulutuksen saaneiden ja piirijohdon kanssa kehittää johtamisvalmennus seminaareja
ja/tai workshoppeja klubien
jäsenille, antaaksemme heille ideoita ja työkaluja klubitoiminnan kehittämiseen. Se
tulee olemaan piirimme tulevaisuuteen ja elinvoimaisuuteen ehkä merkittävin
panostus lähivuosina. Sen on
onnistuttava hyvin.
Jäsenasiat ja tiedotus Monet asiat ovat sidoksissa toisiinsa, niin myös jäsenasiat ja
tiedotus. Elinvoimaisella klubilla on jäsenten rekrytointisuunnitelma, jota tarkennetaan vuosittain ja jäsenmäärän kehittyessä. Aktiivisia jäseniä tarvitaan, että voimme
suorittaa näkyviä ja no. myös

Leila Lehto ja Esko Hietanen syyslenkillä.
tuloksekkaita avustus-aktiviteetteja. Paras markkinointikeino jäsenhankinnassa on
klubin positiivinen näkyminen omassa Piirileijona-lehdessä ja myös paikkakunnan
lehdistössä erilaisilla aktiviteeteilla. Olemme huomanneet, että uutiskynnys lehdissä nousee ja pienet tapahtumat eivät lehdistöä kiinnosta
– ne eivät ole tiedotusseksikkäitä. Yhteistyöllä muiden
klubien kanssa voimme rakentaa näyttäviä, kiinnostavia
ja myös ennen kaikkea tuloksekkaita tapahtumia osoitettuna esim. lapsille, nuorille,
vanhuksille tai veteraaneille
– kaikissa toiminnassamme
on avuntarve, tuki tai palvelu merkittävässä osuudessa.
Ehdottomasti tärkein ajatus
aktiviteeteissamme on laaja
auttaminen, vaikka toivommekin toiminnan tuottavan
sivujuonteena kiinnostusta
Lions-työtämme kohtaan.
Piirin tehtäviä. Piiri on
rakennettu maakuntansa klubeja tukevaksi organisaatiosi.
Se on tärkeä muistaa kaikessa toiminnassa. Piiri järjestää

klubitoimintaa tukevia koulutuksia, aktivoi, kannustaa
ja välittää klubien menestymiseen tarvittavaa tietoa –
merkittävin on ehdottomasti
koulutus. Onnistunut koulutus ja sen vaikutus erilaiseen
toimintaan myös pitää piirin
ja siinä olevat klubit elinvoimaisena ja toimivana. Piirissä täytyy olla viimeisin tieto
Lions-liiton ja LCI:n (THE
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS
CLUBS) tavoitteista, ohjeista. Piirihallinto välittää myös
kansainväliset avustuskohteiden tarpeet, joista klubit
voivat arvojensa pohjalta valita pikaisia avuntarvitsijoita
myös rajojemme ulkopuolelta. Kaikenlaista avuntarvetta
on kotimaassa ja omalla paikkakunnallamme, mutta ulkomaiset kohteet ovat usein kokoluokassaan ”huutavan” avun
tarpeessa.
Esko Hietanen
2.VDG 2012-2013

10

PIIRI

LEIJONA

2 / 2012

Leijonan metsästysaika
Lapsena rallateltiin leijonan
metsästyslaulua. ”Leijonaa mä
metsästän. Tahdon saada suuren.” Esilaulaja aloitti, muut
seurasivat perässä, ja samalla
taputettiin käsiä rytmikkäästi polviin, yhteen, polviin, yhteen…
Lions-liikkeellä niin Suomessa kuin muualla on käynnistynyt leijonan metsästysaika. Tai ellei ole ehtinyt käynnistyä, nyt olisi kiireesti kaivettava ’aseet’ nurkista ja ryhdyttävä metsästykseen: uusia
leijonia tarvitaan tekijöiksi
poistuvien tilalle.
Jäsentappiomme oli viime toimintakaudella 419 jäsentä. Se ei ole pieni määrä.
Kuluvan toimintakauden alku ei näytä yhtään paremmalta. Valitettavasti lähestymme
tällä vauhdilla vääjäämättä 25
000 jäsenen rajan alittamista,
mikä tarkoittaa mm. sitä, että menetämme suomen kielen aseman yhtenä virallisista lionskielistä, eikä kansainvälinen järjestö enää palvele
meitä omalla kielellämme.
– Sitähän me Suomen leijonat emme halua! Rallatus
jatkuu: ”Enkä pelkää ollenkaan!” Emme pelkääkään,
vaan alamme metsästää leijonia tavoitteena ”Tahdon saada
paljon…”.

Suomen lionsnaiset ovat
päättäneet juhlistaa 25-vuotista jäsenyyttään Lions-toiminnassa tempaisemalla su
25.11. klo 11.25. Tällöin toivotaan kaikkien naisleijonien lukevan 25 minuutin ajan
ääneen valitsemiaan tekstejä
jossakin julkisessa paikassa
haluamalleen kohderyhmälle. Tempauksella halutaan
näin tukea kansainvälisen
presidentin Wayne A. Maddenin ja hänen Linda-puolisonsa Reading Action –ohjelmaa, jossa ääneen lukeminen
lapsille on ohjelman tavoite.

Samalla toivotaan, että tempaus herättää kiinnostuksen
Lions-toimintaan ja saamme
tätäkin kautta uusia jäseniä.
Lisää ohjeita tempauksesta
löytyy osoitteesta www.lions.
fi.
Liittotoimisto uudistuu,
kun se joulukuussa muuttaa
Lions-talossa yhden kerroksen alaspäin vuokralaiselta vapautuviin tiloihin. Kolmas, eli
liiton entinen toimistokerros
on pantu vuokralle 1.1.2013
alkaen. Syy muuttoon oli liittotoimistossa syntynyt tarve
huonejärjestelyihin, joka olisi

ollut erittäin hankala toteuttaa kolmannessa kerroksessa.
II-kerroksen tilan vapautuessa liitto saa käyttöönsä vastikään remontoidun, siistin
toimistotilan, joka sopii erittäin hyvin toimiston tarpeisiin. Liittotoimisto on muuton vuoksi suljettu viikolla 50
(10. – 14.12.).
Olen tätä kirjoittaessani
toiminut pääsihteerinä puoli
vuotta. Aika tuntuu pidemmältä, mikä johtuu käsiteltyjen ja niin käsiteltävinä kuin
suunnittelun alla olevien asioiden määrästä. Liitossa on
uudistettu niin henkilöstökuin talousasioita, on remontoitu kiinteistöä, on muutettu sääntöjä ja ohjesääntöjä,
on uudistettu kokouskäytäntöjä ja koulutusputkea, käynnistetty yhteistyöhankkeita
ja arpajaisia, kehitetty wwwsivuja ja viestintää yleensä. Ja
paljon, paljon muuta. Vauhdikas, mukaansa temmannut
ja antoisa on alkutaipaleeni
Lions-liitossa ollut. Ja sehän
minulle edelleenkin sopii.
Toivotan teille, hyvät Pirkanmaan leijonat, antoisaa
toimintakauden jatkoa ja hyviä ’kaatoja’ leijonan metsästykseen!
Maarit Kuikka, pääsihteeri
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Mikä meininki?
Lions-toiminnan tärkein yksikkö on klubi. Hyvässä klubissa jäsenet viihtyvät ja sinne on mukava tulla rentoutumaan ja tapaamaan tuttuja. Klubin hyvä ilmapiiri
sitouttaa nykyiset jäsenet ja
houkuttelee mukaan uusia
jäseniä. Mutta viihtyminen
ja yhdessäolo eivät yksin riitä. Palvelutoiminta on viime
kädessä se liima, joka kiinnittää meidät toisiimme ja osaksi maailmanlaajuista lionien
ketjua.

Lions –toiminta
kiinnostaa
Tämänkin lehden sivuilla on
totuttu näkemään kirjoituksia, joissa ollaan huolissaan
hupenevasta jäsenmäärästä.
Lääkkeeksi on tarjottu lähes
poikkeuksetta kahta toimenpidettä: hankitaan klubeihin
uusia jäseniä tai perustetaan
uusia klubeja. Edellisellä
kaudella klubeja ei lakkautettu, mutta ei myöskään perustettu uusia. Jäsenhankinta
onnistui erinomaisesti ja piirin klubit ottivat vastaan 106
uutta jäsentä. Vastaavasti klubeista poistui kauden mittaan
eri syistä 148 jäsentä. Nettokasvu jäi siten miinukselle 42
jäsenen verran.
Uusien jäsenten määrä
kertoo, että lions -toiminta
on kiinnostavaa ja vetovoimaista. Haastetta sen sijaan
on siinä, miten säilytämme
jäsenet. Siispä käännetään
katseet kohti klubeja.

Viihtyisä ja toimiva
klubi houkuttelee
jäseniä
Klubit ovat lions -toiminnan ydinyksiköitä. Jäsenet
liittyvät klubeihin ja pysyvät
niiden jäseninä, jos klubin
toiminta vastaa heidän odotuksiaan. Mikäli ei vastaa,
jäsenet äänestävät jaloillaan.
Klubin johtajana presidentti yhdessä hallituksen kanssa
vastaa siitä, että jäsenet ovat
tyytyväisiä klubin toimintaan.
Vaikka kansainvälinen järjestömme sekä valtakunnallinen
liitto määrittelevät toiminnan
yleiset tavoitteet ja suuntaviivat, voivat klubit suunnitella
ja toteuttaa toimintaansa varsin vapaasti. Yksittäisen klubin tulee toiminnassaan toki
noudattaa klubin sääntöjä.
Säännöt kuitenkin määrittävät lähinnä vain hallinnon
muotoa ja järjestämistä, kun
varsinainen toiminnan suunnittelu ja toteutus ovat klubin
omassa päätösvallassa.

Viihtyvyys on
yhteinen asia
Klubin ilmapiiriin vaikuttavat presidentin ja hallituksen ohella kaikki jäsenet, eikä viihtyvyydestä huolehtimista tule jättää yksinomaan
tail twisterin harteille. Sen sijaan onkin syytä kysyä klubin
presidentiltä: mikä meininki
klubissasi on? Tiedätkö, mitä
jäsenet odottavat toiminnalta
ja ovatko he tyytyväisiä klu-

Kuva: Sami Pesonen
biin? Jäsentyytyväisyyskysely
on mainio työkalu klubin ilmapiirin selvittämiseksi. Kyselyn tulokset ovat saatavilla
myös havainnollisina Excel
-kaavioina, jolloin niitä on
helppo käyttää keskustelun
pohjana esimerkiksi hallituksen kokouksessa tai klubi-illassa.
Lions-klubien toiminnan
kehittämisessä on avainasemassa laadukas johtaminen.
Vapaaehtoisessa harrastustoiminnassakin pätevät työelämän hyvän johtamisen periaatteet, kuten reilu jämäkkyys,
sekä avoimuus ja vuorovaikutus, huumoria unohtamatta.
Vaikka klubin presidentti on
virallisesti nimetty joukon

Hyvin johdetussa klubissa kaikki viihtyvät. Kuva: Marja Sundström

johtaja ja keulakuva, asemavaltuutus ei aina riitä. Onnistuakseen tehtävässään hänen
on laitettava itsensä rohkeasti likoon. Lisäksi menestymiseen tarvitaan moninaista
tietoa sekä käytännön taitoa.
Ensi syksynä käynnistyvä varapresidenttien johtamisvalmennus ( JOVA) on suunniteltu klubin kehittämistyön
tueksi, joten nyt kannattaa
olla kuulolla ja seurata tiedotusta.
Marja Sundström-Pullinen
(marja.sundstrom-pullinen
@lions.fi)
GMT 107-E
LC Lempäälä / Sääksjärvi
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Viestinnässä on
lionstoiminnan
tulevaisuus
Haluatko klubiisi aktiivista toimintaa, uusia jäseniä ja
hyviä yhteistyökumppaneita.
Ratkaisu on toimiva, suunnitelmallinen viestintä.
Viestintä on tällä kaudella
yksi piirimme toiminnan painopistealueista - ja syystäkin.
Piirikuvernööri Tapani Matintalo kertoi SuurPNATissa
avajaispuheenvuorossaan, että
yksikään organisaatio ei menesty ilman toimivaa viestintää. Näin on myös lionstoiminnassa. Jokaisella klubilla,
piirillä ja liitolla tulee viestinnän olla kunnossa.
Viestinnällä ei suinkaan
tarkoiteta yksittäisten ammattihenkilöiden toimintaa,
vaan se tarkoittaa meidän
kaikkien toimintaa. Viestintä
on meidän jokaisen vastuulla. Me jokainen huolehdimme omalta osaltamme, että
tieto siirtyy eteenpäin. Klubissa tiedotamme aktiivisesti omista tekemisistämme ja
aktiviteeteistamme muille
klubin jäsenille ja varsinkin
klubin presidentille, sihteerille ja tiedottajalle. Aktiviteeteista ei voi odottaa kovin hyvää tulosta ellei niistä
kerrota hyvissä ajoin kaikille
jäsenille. Viestiä täytyy myös
toistaa ja toistaa – muisti on
yleensä hyvin armahtavainen.
Asioiden esiin ottaminen antaa mahdollisuuden avoimeen
keskusteluun ja toiminnan
kehittämiseen.
Viestintä on tärkeä johtamisen väline. Sitä kautta jäsenistö tietää toimintamme
tavoitteet, tietää mitä kulloinkin on tekeillä ja pystyy
vaikuttamaan asioiden kulkuun. Näin syntyy motivaatio yhteiseen tekemiseen ja
ennen kaikkea yhteenkuu-

luvaisuuden tunne. Kun jäsen on motivoitunut ja kokee itsensä tarpeelliseksi, hän
jatkaa klubin jäsenenä niin
kauan kuin siihen suinkin on
mahdollisuus.

Rohkeasti esille
Elämme nykyään median
maailmassa. Jos emme ole
siinä esillä, meitä ei ulkopuolisten silmissä ole olemassa,
eikä meille ole luvassa pitkää
ja valoisaa tulevaisuutta. On
vaara, että leijonalogon molemmat kasvot alkavat tuijottaa uljaaseen menneisyyteen.
Mediaa kiinnostaa oikea tekeminen. Kun klubeillamme
on hyviä aktiviteetteja, meidän kannattaa kertoa niistä
eteenpäin. Kannattaa rohkeasti soittaa, kirjoittaa pieni
juttu tai tiedote paikalliseen
lehteen, radioon tai vaikkapa
televisioon. Kyseisen uutispäivän tarjonta ratkaisee ylittääkö juttu uutiskynnyksen.
Usein tavallista ihmistä lähellä olevat asiat kiinnostavat
lehdistöä. Meidän kannattaa
antaa itsestämme kuva aktiivisina paikallisina toimijoina,
jotka tarttuvat yhteiskunnan
epäkohtiin. Kannattaa harkita onko totuudenmukaista, jos patsastelemme kuvissa
smokki päällä suurissa ansiomerkeissä juhlatilaisuuksissamme…
Myös omat viestintävälineemme kannattaa muistaa. Sekä Piirileijona-lehti
että Lion-lehti ottavat mielellään vastaan juttuja klubien toiminnasta. Myös näihin
pätee samaa sääntö kuin ulkoiseen mediaankin: enemmän haalaripukuisia leijonia
kuin smokkipukuisia. Luem-

Viestintäpäällikkö Auvo Mäkinen esitelmöi viestinnästä SuurPNATissa Sastamalassa. Kauden aikana järjestetään koulutuspäivä viestinnästä.

me mielellämme juttuja toisten klubien hyvistä, erilaisista
aktiviteeteista.

pailun säännöt julkistetaan
kauden aikana, mutta työhön
kannattaa ryhtyä jo nyt.

www-sivut näkyvät

Uusia jäseniä ja
yhteistyökumppaneita

Erittäin tärkeä viestintäväline
ovat klubin omat www-sivut.
Aktiivisesti päivitetty sivusto
toimii hyvänä sisäisenä viestintävälineenä, mutta ennen
kaikkea se antaa kuvan klubistamme ulospäin. Internet on paikka, josta nykyisin
haetaan ensimmäisenä tietoa.
Edes leijonamaailma ei pääse
tätä tosiasiaa pakoon.
Tällä kaudella jokaisen
klubin kannattaa miettiä
omaa www-viestintäänsä. Jos
klubilla ei ole vielä sivuja, piirin viestintäpäällikkö opastaa alkuun. Jos taas sivuston
tiedot ovat vanhentuneet, sivusto kannattaa päivittää ensi
tilassa. Vanhentunut tieto antaa erittäin huonon kuvan koko järjestömme toiminnasta.
Lionspiiri 107-E:n paras
www-sivusto palkitaan. Kil-

Myönteinen julkinen näkyvyys toimii hyvänä mainoksena meille. Vain harvat näkevät aktiviteettejämme paikan
päältä. Sen sijaan median ja
www-sivujemme kautta tieto
levittyy erittäin suurelle joukolle. Meistä syntyy mielikuva aktiivisena porukkana, joka tekee tärkeää työtä omassa
yhteisössään. Tämänkaltainen mielikuva houkuttelee
ajatusmaailmaltaan samankaltaisia ihmisiä kiinnostumaan jäsenyydestämme. Samoin keskustelut mainoseuroista ja yhteistyökumppaneista ovat paljon helpompia,
kun toimintamme on jo entuudestaan tuttua.
Auvo Mäkinen
Viestintäpäällikkö
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Tervahauta tuoksui jälleen
Virtain Perinnekylässä
Virrat/Toriseva -Lions Club
vaali jälleen heinäkuussa
tervanpolttoperinnettä Virtain Perinnekylässä. Tervan
myynnillä saatiin myös hieno
summa klubin aktiviteettitilille käytettäväksi hyväntekeväisyyteen tulevaisuudessa. Ja
seuraavaan – neljän vuoden
päästä poltettavaan hautaankin on jo komea kasa tervaksia valmiiksi aumaan kerättynä.

Vuosisataiset
perinteet
Tervanpoltto oli Suomessa
voimissaan 1700-luvulta alkaen ja pohjoisella Pirkanmaalla sijaitseva Virrat eteläisimpiä paikkoja, jossa sillä oli
merkitystä myös elinkeinona.
- Noita vanhan ajan tervamestareita ei enää ole – mutta
olemmehan me, myhäili klubin tervamestari Kauko Rautanen juuri sytytetyn, vielä
reunoiltaan ilmiliekeissä palaneen tervahaudan äärellä.

- Terva menee kuin kuumille kiville. Markkinointiongelmaa ei ole. Itse asiassa
osa tervasta myydään jo etukäteen, kertoi presidentti Aki
Peltomäki Virrat/Toriseva
-Lions Clubista.

Neljän vuoden
urakka
Tervan poltto on pitkäjänteinen tehtävä. Tämänkesäisen
haudan valmistelu alkoi neljä
vuotta sitten tervaskantojen
hankinnalla hakkuualueilta.
Myöhemmin klubin jäsenet
pilkkoivat talkoilla kannot
pienemmiksi soiroiksi.
Kevään tullen korjattiin
ja tiivistettiin tervahaudan
pohja ja ladottiin siihen rutikuivat tervakset. Lopuksi
tervakset peitettiin oljille ja
turpeilla. Sytyttämistä varten
hauta vielä ympäröitiin koivuhaloilla. Perjantai-iltana 29.
kesäkuuta hauta sitten sytytettiin juhlallisesti palamaan,
yhtä aikaa joka puolelta, ja

kun se oli syttynyt kunnolla,
haudan alareunatkin peitettiin turpeilla.
- Tervasten pitää kyteä
sopivasti. Jos tuli yltyy liikaa,
haudan päällä olevia turpeita
tiivistetään ja jos tervakset eivät kyde kunnolla päälle pistellään ilmareikiä. Palamista pitää valvoa ympäri vuorokauden. Jaoimmekin työn
kuuden tunnin vuoroihin aina kolmelle miehelle kerrallaan, Kauko Rautanen sanoi.
Ensimmäiset tervat haudasta saatiin lauantaina ja
pullotettavaa riitti sunnuntaihin saakka.

13
voimakkaasta pihkanhajusta, ruskean oranssista väristä ja painavuudesta. Erityisesti pystyyn kuivuneet kelot
ja vanhat kannot ovat hyvää
tervaspuuta, mutta tervaksia
voidaan valmistaa myös koloamalla. Tervaspuu syttyy ja
palaa huomattavasti tavallista
mäntyä paremmin.
Hautatervaa voi käyttää
esimerkiksi veneen tai katon suojaukseen, lääkinnässä
haavanhoitoon, puunsuoja-aineeksi pellavaöljyvernissan ja
tärpätin kanssa tai vaikka auton alapohjan suojaamiseen,
sillä terva umpeutuu itsestään
kivien naarmuttaessa pintaa.
Muttereissa ja ruuveissa terva
estää jenkojen ruostumisen.

Tervaksia männystä
Perinteinen tervaspuu on
mänty, mutta myös muista
puista saa tervaa - esimerkiksi
lehtikuusesta jopa enemmän
kuin männystä. Koivusta taas
saa tököttiä, joka on hyvää liimaa, rakojen täytettä ja saumojen eristettä.
Ter vaspuun tunnistaa

LC Virrat-Torisevan jäsenet sytyttivät Perinnekylän tervahaudan yhteistuumin tuohisoihduilla.

Mikko Tättilä tiivisti haudan
päällystää nuijalla vartioidessaan haudan palamista sunnuntaina 1. heinäkuuta.
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Hakametsän ja Hervannan
Leijonat mukana Suurella Sydämellä
-vapaaehtoistoiminnassa
Suurella Sydämellä
Tampereen seurakuntien vapaaehtoistoiminta on ottanut nasevan nimen Suurella
Sydämellä, joka kuvaa hyvin
vapaaehtoistyötä ja sen tekijöitä. Vapaaehtoistyö on yksittäisten ja yhteisöjen hyväksi tehtyä toimintaa, josta
ei saa rahallista korvausta ja
jota tehdään ilman pakkoa.
Vapaaehtoistoimintaa on seurakunnissa paljon, ja vapaaehtoistyö pitää sisällään hyvin
erilasia tehtäviä. Tampereella
on tuhatkunta vapaaehtoista
auttamisesta kiinnostunutta
henkilöä. Jatkuvasti tarvitaan
myös uusia tekijöitä. Vaikka
toimintaa pyörittävät seurakunnat, niin toiminnassa voi
olla mukana, vaikka ei kuuluisi kirkkoon.

RuokaNysse
Yhtenä toimintamuotona
Suurella Sydämellä -toiminnassa on RuokaNysse, jonka
toimintaan on osallistunut
noin vuoden Hakametsän ja
Hervannan klubit. Klubien tehtävänä on ollut ruokatarvikkeiden kuljettaminen
isoista marketeista Ruokapankkiin. Kuljetukset tapahtuvat Ruokapankin pakettiautolla.Liikkeet lahjoittavat
ruokatarviketuotteita, joiden
Parasta ennen -päivä lähestyy,
mutta ne ovat aivan käyttökelpoisia. Tuotteita on laidasta laitaan mm. maitotuotteita,
lihaleikkeitä, leipomotuotteita ja hedelmiä. Liikkeistä kertyy yllättävän suuriakin määriä tuotteita Ruokapankkiin
jaettaviksi tarvitseville.
Hakametsän klubin veljet
ovat huolehtineet kuljetuksista keskiviikkoisin ja Hervannan veljet torstaisin. Kuljetuksia on myös maanan-

taisin ja tiistaisin. Tuotteet
haetaan marketeista kello
8.00 - 10.00 Ruokapankkiin,
josta ne lastataan RuokaNysseen. RuokaNysse on myymäläauto, joka lähtee sitten
kiertämään ympäri kaupunkia. RuokaNyssessä on paitsi
liikkeiden lahjoittamia tuotteita myös seurakuntien itse hankkimia tuotteita ja osa
tuotteista on EU-avustuksella
hankittuja tuotteita. Ruokapankki jakaa noin 80 000 kiloa ruokatarvikkeita vuodessa.
RuokaNyssen elintarvikeavun piiriin pääsee seurakunnan diakoniatyöntekijän tekemän harkinnan perusteella.
RuokaNyssellä on useita pysähdyspaikkoja, mutta ne eivät ole julkisia. RuokaNyssestä annetaan ruokakassi, jonka
sisältö on kehittynyt asiakkaiden toivomuksesta. Näin asiakkaat saavat sellaisia tuotteita, joita he eivät muuten saisi.
Molemmat klubit ovat
kokeneet kuljetusavun Ruokapankkiin tärkeäksi ja hyödylliseksi aktiviteetiksi. Se vie
kerralla aikaa vain noin kolme tuntia viikossa. Yksi henkilö pystyy hoitamaan kuljetukset, mutta kaveri kantoapuna on hyvä apu. Kun klubista osallistuu toimintaan
useita veljiä ja vuorot kiertävät sopivasti, niin aktiviteettia
ei koeta rasittavana, vaan kuljetuksen jälkeen on itselläkin
hyvä mieli, auttamisen ilo.

Kalevi Kantojärvi ja Heikki Kuntonen purkamassa keräämiään
ruokatarvike-eriä pakettiautosta Ruokapankkiin.

Heikki Kuntonen
LC Tampere/ Hervanta
Lounaaksi, välipalaksi,
pikku nälkään

Hyvin varustetuista kaupoista Tampereen alueella

www.jarvensivunleipomo.fi

Täytetyt
- Sämpylät
- Patongit
- Kolmioleivät
- Ruisleivät
- Salaatit
- Wrapit
- Ciabatat
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Toimintakeskuksen johtaja lion Risto Hoikkanen asentaa kesäkeittiön katonkannatinta.

Kesäkeittiö ja ruokailukatos

Kuurosokeiden Toimintakeskuksen kesäkeittiö ja ruokailukatos-hanke sai kesällä lentävän lähdön, kun LC
Valkeakoski-Sääksmäen veljet päästettiin perustustöihin.
Työskentelyssä oli tekemisen
meininkiä ja näytti siltä, että
porukan yhteishenki on hiotunut vastaavanlaisissa projekteissa ennenkin. Perustus
rytistyksen jälkeen seurasi
pieni kesälomatauko, mutta
nyt sahat ja vasarat on kaivettu esiin varaston nurkista.
Rakennelmien rungot ovat
nousseet pystyyn ja ruokailukatokseen on saatu huopakate päälle. Paneeleja sovitellaan
parasta aikaa seiniin ja ikkuna on nostettu paikoilleen.
Suuri kiitos rakennustöiden
etenemisestä kuuluu Leo Rikalalle, joka iloksemme otti
vastaan tämän hankkeen vastaavan mestarin paikan. Leon
ammattimainen ote ja selkeät työohjeet ovat luoneet työmaalle rennon, mutta ripeän
ilmapiirin.
Talkoita on pidetty kerran tai kahdesti viikossa ja
talkoolaisia on ollut vaihteleva määrä. Yleensä leijonia
on ollut paikalla 6-8 veljeä.
Työvaiheita ja työtä on sen
verran paljon, että osa töistä

joudutaan siirtämään suosiolla ensi keväälle. Kevättalkoisiin jääviä hommia ovat
varmastikin kaikki maalaustyöt ja pihalaattojen asennus.
Katokset saadaan tänä syksynä käyttökuntoon: grillissä
voi paistaa makkaraa ja lettuja
ja ruokailukatoksessa on katto
pään päällä. Talkoita siis riittää jatkossakin ja kaikki innokkaat pääsevät mukaan askartelemaan.
Mielestäni tämäntyyliset
projektit ovat lions-toiminnan suola. Taloudellisen tukemisen lisäksi työstämme
lahjoituksestamme antajansa
näköisen. Meidän näköisen.
Kun rakennamme käsillämme näitä rakennelmia meille muodostuu suhde niihin.
Lahja muuttuu konkreettiseksi: Me teimme sen! Samalla, kun lahjoitamme nämä
katokset kuurosokeiden käyttöön, luovutamme pienen palan itsestämme. Käyttämämme työtunnit ja hikipisarat
muuttuvat yhteiseksi hyväksi
ja palkitsevat antajansa. Näitä
lisää, kiitos!
Timo Siiskonen, arkkitehti
LC Tampere-Harju
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LC Valkeakoski-Sääksmäki, lionsveljet yhteiskuvassa eräällä kuluvan kesän talkoista. Aktiviteetin kohteena oli Tampereen Hervannassa sijaitseva kuurosokeiden toimintakeskuksen pihapiirin
grillikatos, jota ollaan uusimassa ja samalla nykyaikaistamassa
ja suurentamassa viihtyisämmäksi. Jokaisella talkookerralla oli
noin 15 klubiveljeä mukana, kaikkiaan talkootunteja kertyi noin
250 tuntia. Lisäksi valkeakoskelaiset yrittäjät ja yksityishenkilöt
osallistuivat lahjoituksin projektiin, jonka kokonaisarvo oli noin
12 000 euroa. Vlk-Sääksmäen klubin osuus oli vanhan grillin
purku maamassojen vaihtoineen ja uuden perustuksen ja sokkelin tekeminen piirustuksineen sekä alueen maisemointi. Seuraavaksi rakennushankkeesta vastaavat Tampereen klubit. Suurena
apuna hankkeessa oli koulutuskeskuksen toiminnanjohtaja Risto
Hoikkanen, jonka panos teki talkoista mieluisan ja klubiveljetkin oppivan ymmärtämään paremmin kuurosokeiden maailmaa.

Vasaran varressa lion Aarno Vainio ja naulatelineenä lion Esko
Halme.
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Kuurosokeiden Toimintakeskus ja lionit 2008-12

On kiitoksen aika
Vammalan piirikokouksessa
huhtikuussa 2008 päätettiin
perustaa toimikunta hoitamaan Kuurosokeiden toimintakeskuksen pihateiden kunnostushanketta. Kevään 2010
Oriveden piirikokouksessa
päätettiin jatkaa kuurosokeiden auttamista äänin 100-11.
Nyt lionien työ on kohta tehty: pihatiet on uusittu, sauna
on kunnostettu, asukkaiden
takaovet on uusittu ja kesäkeittiö on valmistumassa.
VARAIN HANKINTAA
Paljon on sisältynyt toimintaa
näihin vuosiin. Varoja on kerätty teatterinäytöksillä: Puhdistus, Herrasmieshuijarit,
Mustalaisruhtinatar ja Liz.
Aleksanterin kirkossa saimme
kuulla, kun Ritva Oksanen
lauloi ja lausui meille Pieniä
Sydänääniä. Joel Hallikainen piti äitienpäivä konsertin
2010. Päivi Mäkinen lauloi
Edith Piafin hengessä ja tohtori Kiminkinen luennoi Yliopiston juhlasalissa terveyden
hoidosta. Monet klubit ovat
järjestäneet omia tilaisuuksia
ja tempauksia kuurosokeiden
hyväksi: muotinäytöksiä, joulukuusien myyntiä, huutokauppoja. Lisäksi klubit ovat
myyneet lintulautoja, jouluja ystävänpäiväkortteja, sekä
kalentereita. Viime kaudella
valmistettiin ja myytiin klubeissa yli 200 serviettirasiaa.
LAHJOITUKSIA
Suurin rahalahjoitus on LC
Tampere/Harjulta yhteensä
8 000 €, josta Ladyjen osuus
oli 4 000 €. Suurimman henkilökohtaisen lahjoituksen on
tehnyt lion Seppo Airaksinen,
LC-Kylmäkoski
5.555 euroa. LC Valkeakoski/Sääksmäki urakoitsi talkoilla viime kesänä toiminta-

Peruskiveä muuraamassa elokuun alussa Toimintakeskuskessa. Alhaalta vasemmalta lion Markku
Uusitalo, PDG, tmk:n pj Marjo Kiviranta, PK Tapani Matintalo seisomassa vasemmalta PDCC
Martti O. Hirvonen, kohteen valvoja Leo Rikala, lion Ari-Pekka Laikko, arkkitehti lion Timo Siiskonen, lion Vesa Niemelä, lion Kari Salminen, PDG Reino Hyppönen ja lion Jari Laurila.
keskuksessa yli 9 500 euron
edestä pohjustustöitä kesäkeittiötä varten. AR-Säätiö
myönsi 10.000 euron avustuksen pihateihin keväällä
2009.
TALKOO HENKEÄ
Asiantuntijana pihatöiden
suunnittelussa ja toteutuksessa olivat lion insinööri Pekka
Teräsmaa LC Tampere/Köyhät Ritarit ja PDG rak.mest.
Reino Hyppönen LC Tampere/Pispala. Saunan ja kesäkeittiön suunnitteli talkoin
arkkitehti lion Timo Siiskonen LC Tampere/Harju.
Talkootyönä hoidettiin
toimintakeskuksen käytäväkivien purkaminen kesällä
2009. Ne olivat Suomen suurimmat lions talkoot. Niihin
osallistui 76 henkilöä 17 eri
klubista; lionseja ja puolisoita.
Melkein 1000 neliön käytäväkivien purku vei aikaa vain
päivän! Talkootyönä on tehty luonnollisesti myös muut
kohteet. Kuluneiden vuo-

sien aikana melkein kaikki
E-piirin Lions-klubit ovat
olleet mukana tavalla tai toisella kuurosokeiden hyväksi.
Jokaisen klubin panos on ollut tärkeä, on se ollut työtä tai
rahallista apua.
Rakennusvalvojana ja satoja tunteja Toimintakeskuksessa on uupumatta ahertanut
rakennusinsinööri Leo Rikala. Hänen luotettavilla harteillaan on ollut pihateiden,
saunan, ovien ja kesäkeittiön
töiden valvonta. Leo Rikalan
pyyteetön apu on ollut enemmän kuin kullan arvoista.
Vuosien saatossa meillä on
ollut lukuisa määrä ahkeria ja
sitoutuneita lioneita, jotka
itseään säästämättä ovat antaneet korvaamattoman panoksensa Kuurosokeiden
Toimintakeskuksen hyväksi.
Heistä tulee mieleen Tapio
Vuolahti, Martti Vainio ja
Kari Vainikka LC Tampere/Hakametsä. PDG Esko
Halme, Matti Toivonen, Simo Koho ja Ari Reima LC
Tampere. Aarne Jännes LC

Tampere/Harju. Heidän lisäkseen monista klubeista on
ollut useita ahkeria lioneita,
joiden työ on todella arvokasta.
KUUROSOKEIDEN
TOIMIKUNTA
Kuurosokeiden Toimintakeskuksen toimikunnassa ovat
alusta asti toimineet PDG
Antti Nikander LC Tampere/Härmälä, PVCC Martti
O. Hirvonen LC Tampere/
Amuri, PDG Reino Hyppönen LC Tampere/Pispala ja lion Pekka Teräsmaa
LC Tampere/Köyhät Ritarit. Lisäksi joukkoomme on
tullut myös asiantuntijoina
rak.ins. Leo Rikala, Toimintakeskuksen johtaja lion Risto Hoikkanen LC Tampere/
Amuri sekä arkkitehti lion
Timo Siiskonen LC Tampere/Harju. Edellä mainitut henkilöt ovat vuosikausia
tehneet esimerkillisen sitoutunutta Lions-työtä maamme
kuurosokeiden hyväksi. Tä-
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män kaltaista pitkää vapaaehtoista sitoutumista en ole
koskaan aikaisemmin nähnyt.
Toimikunnassa on koko ajan
ollut erinomainen yhteishenki. On ollut suuri kunnia ja
etu-oikeus olla mukana tällaisessa joukossa.
TOIMIKUNTA KIITTÄÄ
Kuurosokeiden toimikunta
haluaa näin Piirilehtemme
välityksellä tuoda lämpimät
kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille ja lukuisille
yrityksille jotka ovat tavalla
ja toisella tehneet arvokasta
työtä kuurosokeiden hyväksi.
Lämpimät kiitoksemme kaikille mukana olleille klubeille, Lioneille, puolisoille ja Leoille, kuin myös suurkiitokset niille ystäville jotka ovat
vuosien saatossa osallistuneet
erilaisiin tilaisuuksiimme ja
siten edes auttoivat kuurosokeita saamaan paremmat
elämän.
Kiitos Suomen Kuurosokeiden Toimintakeskuksen henkilökunnalle hienosta
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yhteistyöstä, on ollut todella
mahtavaa seurata miten te
teette työtänne suurella sydämellä. Kiitos myös vielä
kerran Kari Hyötylälle monista pantomiimi esityksistä,
ne toivat meille elävästi esille sen, miten haasteellista on
selvitä päivärutiineista kuurosokeana. Ne esitykset sulattivat kovimmankin sydämen.
Lopuksi:
Mikään ei ole liian vaikeaa, kun sen tekee sydämellä.
On vain lähdettävä liikkeelle
ja tehtävä se mikä sydämestä
tuntuu oikealta. Meillä lioneilla on sydäntä ja meillä
on vastuuntuntoa lähimmäisistämme, siksi me olemme
LIONEITA.
Teitä kaikkia kiitollisuudella
ajatellen ja siunaten
Marjo Kiviranta, PDG
Kuurosokeiden
tmk:n puheenjohtaja

Kuvassa vasemmalta, lion Matti Toivonen ja PDG Esko Halme
LC Tampere, keltaisessa sadetakissa kätensä loukannut työmaan
valvoja Leo Rikala, Markku Kiviranta LC Tampere/City, Lauri
Lepistö LC Tampere/Messukylä. Seinän takana olivat samaan
aikaan varastoa nikkaroimassa Erkki Siren LC Tampere/Amuri
ja Simo Koho LC Tampere.

Lionit eivät sadetta pelkää
Tosi rankassa lokakuun sateessa lionit rakensivat uskollisesti kesäkeittiötä Kuurosokeiden
Toimintakeskuksessa. Tätä on
todellinen lionshenki! Usko-

matonta lionit, tuli kyynel silmään tietä katsellessani. Kiitos teille uskollisuudestanne
kuurosokeiden asialle!

Kuurosokeiden
Toimintakeskuksen
väki kiittää lioneita
Kuurosokeiden Toimintakeskuksen asukkaat kiittää lämpimästi Pirkanmaan Lioneita
suuresta työstä toimintaympäristömme eteen.
Pihatiet on nyt hyvässä
kunnossa, katoksia on huollettu ja yhteinen sauna saatu
paremmaksi kuin se on ikinä
ollut.
Asuntojen takaovet on
vaihdettu lämpöisiin ja hyvin
toimiviin oviin ja nyt kesäkeittiö ja ruokailukatos valmistuvat hyvää vauhtia.
Muutamia lausahduksia
perjantaina 28.9.2012:
Saunaremontista
Rauno toteaa: ”Hyvä on.
Pyörätuoli mahtuu hyvin. Hyvät löylyt.”

Takaovista
Ari: ”Toimii hyvin. Lämmin pysyy nyt sisällä!”
Hilkka: ”Helppo ja kevyt
ovi. Lämmin pysyy hyvin eikä tunnu vetoa. Kiitos ovista.”
Kesäkeittiö
Ari: ”Olen iloinen uudesta kesäkeittiöstä. Se on todella hieno. Sopivan suojainen –
odotan jo kovasti ensi kesää ja
grilli-iltoja.”
LÄMMIN KIITOS Kuurosokeiden Toimintakeskuksen asukkaiden ja henkilökunnan puolesta
Risto Hoikkanen
Kuntoutumis- ja
asumispalvelujohtaja

Kuvassa uuden pyöränsä päällä Kari Hyötylä, etualalla avustaja
Reino Bruun.

Isojen hankkeiden ohessa on
tehty myös tandemkeräys
Tandem-hanke,
Kari: ”Hyvä pyörä ja toimii
hyvin. Suurkiitokset kaikille
leijonille.”
Hilkka: ”Pidän todella
paljon pyöräilystä. Pyöräily
on hyvä omalle tasapainolle.

Pyöräillessä nautin luonnon
tuoksuista. Pyöräily rentouttaa kehoa ja tuntuu todella
mukavalta. Uusi maailma on
avautunut – kiitos! Lämmin,
sydämellinen kiitos Leijonille!”
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MUISTOKIVI
LC Kangasala Harjulan Erkki Salokangas ja Sotaveteraanien Kangasalan osaston
Aarne Kähkönen kättelevät
toisiaan Kangasalan kunnantalon puistikossa talvi- ja jatkosodan muistokuusen luona.
Klubiveljet olivat 30.7. pienessä työ- ja juhlatalkoossa,
kun kunnanhuoneen puistikossa viriteltiin veteraanien
muistokuusen muistolaatta
ja -kivi. Aarne Kähkönen on
ollut muistokuusen istuttamisen aloitteentekijänä. Hän
osallistui innolla talkoisiin.
Hän oli myös valinnut Pelisalmelta kunnan luvalla kiven.
Aarne Kähkönen täytti alkuvuodesta 90 vuotta ja jätti silloin hallituspaikkansa Sotainvalideissa.
LC Kangasala Harjula on
koko toimintansa ajan järjestelmällisesti tukenut veteraanityötä, käytännössä Kangasalan Sotaveteraaneja, Rintamamiehiä ja Sotainvalideja.
Nämä veteraanijärjestöt, Lo-

tat ja kunta istuttivat yhdessä
talvi- ja jatkosodan muistokuusen kunnanhuoneen puistikkoon 12.10.2011. Kuusen
lahjoitti Mauri Takala Murronmaalta.
Kangasala Harjulan rooli oli tukea kuusen istuttajia
hankkimalle kuusesta ja sen
pystyttäjistä kertova muistokivi ja -laatta. Tieto tarpeesta
kulkeutui Veteraanityötä arkipäivän toiminnassa tukevien klubiveljien, lähinnä Antero Soikkelin kautta. Kuusen
pystyttäjien yhteyshenkilönä
Eero Järvenpää oli käytännön
toimien hoitajana. Muistokiveen hautakiviurakoitsija Hämeen Kivituote Oy asianmukaisesti teetti muistolaatan,
kiinnitti sen sekä kuljetti ja
istutti kiven paikalleen. Kiven tekstissä näkyvä Lions
Club on ilmeisesti ainut paikka Kangasalla, missä Lionstoiminnan nimi on pysyvästi
kuntalaisten luettavissa.

Välittäjällä on väliä, Minä välitän!
Välittäjällä on väliä. Kun olet
ostamassa tai myymässä
asuntoa, minä välitän!

Anne Lähteenmäki
Toimitusjohtaja, LKV
Valtakatu 36
anne@koditar.fi
39200 Kyröskoski
puh: 0400 830 784
www.koditar.fi
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LC HÄMEENKYRÖ

Tästä ideasta kuullaan vielä
500 henkilöä taputti käsiään seisaaltaan, kun
Lions Club Hämeenkyrö
aloitti tulevan kautensa.
Klubin ideoima ja järjestämä konsertti vanhuskummitoiminnan hyväksi
on nerokas idea yhdistää
kulttuuri, viihde, hyväntekeväisyys, vanhukset ja
koululaiset.
LC Hämeenkyrön järjestämä
konsertti vanhuskummitoiminnan hyväksi keräsi 25.8.
Hämeenkyrön Myllykolun
kesäteatterin ääriään myöten täyteen. Nobel-kirjailija
F.E.Sillanpään maisemissa
kuultiin lauluviihteen helmiä,
kun eturivin oopperalaulaja
Jaakko Ryhänen ja pianistikapellimestari Seppo Hovi
konsertoivat Ystävän laulu
-nimisessä konsertissa.
Konsertin voitto käytetään
hyväntekeväisyyteen, vanhuskummitoimintaan ja nuorten
leirikoulun rahoittamiseksi.
Vanhuskummitoiminnan tarkoituksena on, että koululaiset käyvät katsomassa, ulkoiluttamassa ja pitävät yhteyttä
vanhuksiin. Luokka saa rahaa leirikoulurahastoonsa sitä enemmän, mitä enemmän
oppilaat pitävät yhteyttä vanhuksiin.
Toiminnalle on kova tilaus,
sillä monessa vanhainkodissa
vanhukset ovat päässeet ulos
viimeksi syksyllä.
Idea vanhuskummitoimintaan ja konserttiin tuli Lions
Club Hämeenkyrön riveistä.
- Jukka Lehtisalo tiedusteli lähtisikö klubimme ulkoiluttamaan vanhuksia. Siitä
tuli idea, voisimmeko tehdä
jotain vielä enemmän, idean
isä Risto Auttila kertoo.
LC Hämeenkyrön presidentti Kari Järvelin oli Risto
Auttilan kanssa vetovastuussa

Täysi katsomollinen nautti Ystävänlaulu-konsertista.
Ystävänlaulu-konsertista.
- Konserttimme palvelee
montaa eri tahoa. Klubimme
ideologiaan kuuluu ottaa yhteiskunnallista vastuuta. Vanhukset saavat nuorista ystäviä
ja toiminta varmasti virkistää
heitä. Nuoret taas tekevät hyvää ja pystyvät kartuttamaan
leirikoulurahastoaan, Järvelin
kertoo.
Hämeenkyrön yläkoulun
ja lukion rehtori Kari Lähteen mukaan toimintaan sitoutuu kolme yläkoulun luokkaa ja lukion oppilaskunnan
hallitus.
- Kun kuulin ideasta, innostuin siitä heti täysillä. Tä-

mä on aivan erinomaista ajattelua ja loistavaa kasvatustyötä nuoria ajatellen, Kari Lähde toteaa.
Jotta vanhuskummitoiminta toteutuisi mahdollisimman hyvin, vanhusten
hoitajat sitoutuvat seuraamaan nuorten yhteydenpitoa.
- Hoitajat pitävät kirjaa koululaisten käynneistä. Jaamme konsertin voiton
koululuokkien kesken sen
mukaan, miten nuoret ovat
toteuttaneet kummitoimintaa, Kari Järvelin tietää.
Konsertista on tarkoitus
tehdä vuosittainen.
- Ystävän laulu -konsertin

yleisö oli mahtava. Hyvinkin
mahdollista, että esiinnyn Ystävän laulu -konsertissa vielä
myöhemminkin Jaakko Ryhäsen kanssa, Ryhästä hanurilla ja pianolla säestänyt sekä yleisöä hyvillä juonnoilla
hauskuuttanut Seppo Hovi
kertoo.
Teksti ja kuva LC Hämeenkyrön puolesta Vilja Pylsy.
Oma klubi LC Hämeenkyrö-Kyröttäret.

MEILLÄ

SYTYTTÄÄ.

WWW.FUELCREATIVE.FI
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Montako elämää
Sinä haluat pelastaa
Vuoden alusta käynnistynyt ”Yksi rokotus –
yksi elämä” haastekampanja jatkuu ainakin
vuoden loppuun asti. Tuhkarokko on hengenvaarallinen tauti kehitysmaiden lapsille,
jopa 1 viidestä tautiin sairastuneesta lapsesta menehtyy. Vain kuudella eurolla voimme
lahjoittaa lapselle elinikäisen suojan tätä tautia vastaan.

Meille suomalaisille tuo tauti
on tänään lähes tuntematon,
sillä meillä lapset rokotetaan
automaattisesti yksivuotistarkastuksen yhteydessä. Tosin suurin osa meistä varmasti kuuluu siihen ikäryhmään,
joka tuon ikävän taudin on
sairastanut. Vuodesta 1963
alkaen suomalaislapset ovat
saaneet tuhkarokkorokotuksen. Näin ei kuitenkaan ole
kaikkialla.
Kun me lionit aloitimme
näönsuojelutyömme, ottivat Rotaryt vastaan WHO:n
haasteen polion poistamiseksi maailmasta, ja he ovat tässä työssään onnistuneet lähes
täydellisesti. Nyt oli meidän vuoromme vastata rokotehaasteeseen ja erityisesti
tuhkarokkoa vastaan. Apua
saamme tänä vuonna Bill ja
Melinda Gatesin säätiöltä,
sillä he lahjoittavat jokaista 2
USD vastaan yhden dollarin
tähän tarkoitukseen. Mutta
tuon avun päätyttyäkin jatkamme rokotuksiin varojen
keräystä.
Olettehan mukana lahjoittamassa
Lahjoittaminen käy yksinkertaisimmin piirin LCIF
tilin kautta, tilinumero on
FI32 1277 3000 1049 58 (ilman välilyöntejä) . Suositankin samalla klubikohtaisen
viitenumeron käyttämistä.
Helpoimmin viitenumerot
löytyvät www.lions.fi/E sivuston etusivun vasemmasta
reunasta. Lahjoitukset lähe-

tetään piirin tililtä
eteenpäin korvamerkittynä ”Tuhkarokko”. Näillä
lahjoituksilla voi
ainakin toistaiseksi kartuttaa myös
klubin Melvin Jones jäsenyysvaroja.
Näin toimimme
vuoden 2012 loppuun asti.

Lahjoituksista
yleisesti
Lahjoittaessaan varoja klubi
voi valita, kuten viime keväänäkin, neljästä kategoriasta
itseään lähinnä olevan. Tilittäessämme varoja eteenpäin
piirin tililtä ilmoitamme mihin kategoriaan varat on tarkoitus kohdentaa.
Kategoriat ovat Näkökyky,
Nuorisotyö, Hätäapu ja Humanitäärinen työ (Tuhkarokko). Kaikki nämä ovat tällä
hetkellä myös käytettävissä
Melvin Jones jäsenyyteen.
Mikäli klubi ei ole halunnut valita kategoriaa, mikä ei
pakollista, merkitään avustus
LCIF:lle seuraavasti: Lahjoitus siihen tarkoitukseen, missä on suurin tarve. Näin meille on annettu mahdollisuus
valita oman näkemyksemme
mukaan tärkeä kohde.
Jos lahjoituksista LCIF:lle
on kysyttävää tai jokin asia
epäselvä, vastaan mielelläni.
Yhteystietoni löytyvät piirin

nettisivuilta sekä Lions vuosikirjasta.

Autetaan yhdessä.
Heidi Rantala
LCIF koordinaattori
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LC Toijala Arvo Ylppö

Hyvän Olon
Päivä Akaassa
25.3.2012
Hyvänolon päivän aamu alkoi kellonsiirrolla kesäaikaan.
Yöllä satanut lumi peitti maata muutamalla sentillä, mutta
klubimme naiset uhkuivat intoa päivän onnistumiselle.
Eri pisteet oli jaettu työtehtäviin, jokainen klubin jäsen osallistui johonkin niistä.
Muotinäytöksiin osallistuvat
klubin omat mallit meikattiin ja kampaukset viimeistelivät upean lopputuloksen.
Kaksi muotinäytöstä päivän
aikana oli paikallisten naisten vaatetusliikkeiden kevätja kesämallistoa. Lapsimalleja
oli tällä kertaa myös mukana.
Laukut ja aurinkolasit tulivat
paikallisliikkeistä.
Päivän avauksen suoritti
Paolo Ventura iloisella, ihanalla olemuksellaan. Päivän
mittaan hän juonsi esiintyjät
ja luennoitsijat. Hän haastatteli myyntipisteiden myyjät
tuotteineen ja heillä oli tilaisuus kertoa myös itsestään.
Kohokohta päivässä oli
Mega-Paula drag-artisti.
Hänellä oli kokoa ja näköä.
Yleisöä oli saapunut kuuntelemaan häntä ihailtavan paljon ja suosionosoitukset olivat
sen mukaiset.
Klubin naiset pitivät myös
hyvänmielen kahviota, josta
oli saatavilla suolaista ja makeaa. Sisäänpääsymaksu sisälsi arpalipun, vaatesäilytyksen
ja juomamaistiaisen.
Vaatesäilytystä olimme
saaneet hoitamaan puolisoitamme samoin yksi puolisoista hoiti valaistusta sekä äänija musiikkilaitteita.
Kaksi muusikkoa kitaroineen ilahdutti väliajoilla suomalaisella iskelmämusiikilla.
Kahvion tiloissa esitelmöitsijät pitivät luentojaan:
Kaisa Pyykkö: Pirteyttä päi-

LC Toijala Arvo Ylpön Lionit Mega-Paulan ja juontaja Paolon kanssa.

Kuvassa LC Toijala Arvo Ylpön upeat mannekiinit.
vään, kolotukset kuriin energiahoidolla. Anne Salmikangas: Lupa välittää itsestä.
Marja-Terttu Saha: Puperteetti, haaste matkalla aikuisuuteen. Anna-Kaarina Lind:
Arctic Nutrition superfood.
Hyvänolonpäivä kävijät
saattoivat mittauttaa rasvaprosentteja ja painoindeksinsä. Sydämen hyvään oloon oli
infoa. Eri luontaismyyntipöytiä, mausteita, koruja, kauneudenhoitotuotteita, vaatteita,
laukkuja, huopatöitä tossuista
korvakoruihin ja kukkakransseja oveen sekä asetelmia pää-

siäispöytään. Hiusasiantuntijoita ja kulmien sekä ripsien laittoa ym. alusvaatteita
unohtamatta. Huivit ovat nyt
muodissa, niiden käytöstä sai
opastusta.
Juontaja Paolo viihdytti
yleisöä ja meitä omalla hauskuudellaan. Päiväämme oli
sponsoroinut muutamat paikalliset yritykset raha- ja tuotelahjoituksilla.
Monenlaista mahtui järjestämäämme hyvänolonpäivään. Aurinkokin tervehti iltapäivällä säteillään. Tyytyväisyys loisti osallistujien, yleisön

ja klubilaisten ilmeistä.
Onnistumisen ilo on paras
palkinto. Tuotto päivästä meni erityisluokalle Arvo Ylpön
koululle.
Hyvänolonpäivästä jäi hyvä olo.
Kirjoitti Eeva Tujunen
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KLUBEILTA TOIVOTAAN APUA LAITEHANKINTAAN
Suomen Lions-liiton suurin
koskaan kehitysyhteistyöhanke on Sri Lankan Ratnapuraan rakennettu silmäsairaala, jonka päätarkoituksena on
palauttaa kaikkein köyhimmille, harmaakaihista sokeutuneille ihmisille näkö pienellä leikkauksella.
Ulkoasiainministeriö antoi rakentamiselle hanketukea 505.500€ ja LCIF
myönsi leikkaussalin laitteita
varten $120.000 sekä Intiassa suoritettua henkilökunnan
koulutusta varten $10.000.
Tämän lisäksi Sri Lankaan
on Suomesta kerätty rahaa jo
70.000€.
Lions Vision for Sight
sairaala aloitti toimintansa
18.8.2011 ja leikkaukset alkoivat tammikuussa 2012.
Sairaalalla on hieman yli vuoden ajanjaksolta rekisterissään
jo lähes 5300 potilasta. Potilaskäyntejä samalla ajalla on
lähes 10.000. Tarkastuksissa
on löydetty jo 930 henkilöä,
jotka tarvitsevat näkönsä säilyttämiseksi harmaakaihileikkauksen.
Vuoden alusta elokuun
loppuun on leikattu jo n. 400
potilasta. Leikkauspäiviä on
kuukaudessa ollut vain 2-7
kappaletta. Nyt sairaala on
valmiina lisäämään kapasiteettiaan. Tähän asti on leikkaukset suoritettu lainalaitteella ja useamman eri kirurgin toimesta.
Laitetoimittajia on kilpai-

Tarkastukseen menossa – Aula täyttyy tarkastusta odottavista
potilaista

teeseen myöntämästä rahasta sekä Sri Lankan Ystävien
lahjoituksista. Laitteen ostaminen sairaalalle on toiminnan kannalta elintärkeää ja se
helpottaa myös vakituisen kirurgin palkkaamista.
Syyskuussa Kuusamossa
kokoontunut Kuvernöörineuvosto päätti kokouksessaan suositella kaikille klubeille osallistumista tähän
keräykseen.
Klubeja pyydetään lahjoittamaan, kykynsä mukaan, 100
tai 200 tai 500€. Henkilöt ja
klubit, jotka lahjoittavat vähintään 500€ saavat nimensä sairaalan seinälle tulevaan
lahjoittajatauluun sekä suomenkielisen kehystetyn taulun kiitoksena lahjoituksesta.
Lahjoitustili on Suomen
Lions-liitto ry, tilinumero
on FI15 1555 3000 1115 27
(ilman välilyöntejä) ja PHACOn maksuviite on 8992.
Kiitämme lämpimästi kaikkia lahjoittajia!
PIENIKIN LAHJOITUS
TUO SUUREN AVUN

Naisten osasto - Sairaalassa on omat 15-20 hengen osastot miehille ja naisille.
lutettu ja asiantuntijalääkäreitä kuultu niin Suomessa kuin
Sri Lankassakin, suosituksena kaikilta tahoilta on Phaco
leikkausmikroskooppi, jonka

PIPA
PIRKANMAAN

ISÄNNÖINTIPALVELU OY

PIRKANMAAN ISÄNNÖINTIPALVELU OY
Piiponraitti 1, 37500 Lempäälä, p. 010 420 3333,
info@pipa.fi, www.pipa.fi

valmistaja on Bauch & Lomb.
Laitteen hinta on n. 52.000 €.
Laitteesta on maksettu maahantuojalle n. 29.000 €, joka
koostuu LCIF:n tähän koh-

PCC Heidi Rantala
Lions Vision for Sight sairaalan säätiön jäsen
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Sri Lankan Lions ystävät tiedottaa!
jotta toiminta lähtee joustavasti alkuun, sen jälkeen toiminta sairaalassa pitäisi toimia paikallisin voimin.
Tähän asti on leikkauspäiviä ollut kaksi/kuukausi, mutta tavoite on päästä 7 leikkauspäivää/kuukausi.Leikkaavia
lääkäreitä on ollut tähän asti
1 ja nyt neuvotellaan 2 uuden
lääkärin rektyroinnista.
Sairaalan tarvike hankinnoista toisaalla tässä lehdessä
selvittää PCC Heidi Rantala
PID Erkki Laine on tämän sairaalaprojektin valvoja
ja vetoaa E-piirin leijoniin,
että saataisiin vähintään 1500
€ täältä kerätyksi tämän kauden aikana – se ei ole paljoa
86 klubilta ja yli 2000 lionilta
Seuran jäsenmaksut ovat
henkilöjäsenmaksu 30€ ja
klubijäsenmaksu 100€.

Silmäsairaala Ratnapurassa valmistui viime vuoden keväällä ja leikkaustoiminnassa on päästy hyvään
alkuun. O limme silloin
tämän sairaalarakennuksen
vihkiäistilaisuudessa mukana.
Se oli todella vaikuttava
tilaisuus ja kaikesta huokui
se kiitollisuus paikalliselta
taholta siitä tärkeästä avusta
millä olemme siellä mukana.
Sairaalan rakentamista
avusti ulkoministeriö 505000
€ ja LCIF 135000 $.
Mukana on ollut myöskin ystäväklubeja Saksasta ja
tietysti paikalliset leijonat ja
sponsorit. Siellä tarvitaan vielä koulutusta, kalustoa ja laitteita, jossa toiminnassa ollaan
vielä mukana kolme vuotta.
Ulkoministeriö on myöskin
omalla osuudellaan mukana,

Yritysjäsenmaksut 200 €
ja siitä ylöspäin omantunnon
mukaan. Meillä E-piirissä ei
ole vielä kuin muutama jäsenklubi ja kolmisenkymmentä
henkilöjäsentä.
Vetoankin teihin hyvät leijonat, että lähdette mukaan,
joko itse jäseninä tai klubinne
yhdessä tämän hyvän asian
eteenpäin viemiseksi.
Helpoimmin tämä onnistuu menemällä Lions-liiton
sivuille ja sieltä vasemmasta
reunasta löytyy Sri Lankan
asiat ja jäsenilmoituskaavake.
Täyttämällä sen, niin Kaarina Laine sihteerinä lähettää
jäsenmaksulaskun tai ilmoittamalla minulle alla olevilla
yhteystiedoilla.
Rantapuran sairaalassa yksi leikkaus potilaalle maksaa
noin 20 € ja sitäkään ei peritä

kaikista köyhimmiltä. Silmälasikeräyksellä on tuhannet
Sri Lankalaiset saaneet näkönsä paranemaan , kun ovat
saaneet sopivat silmälasit.
Olimme siellä myös silmälasien luovutustilaisuudessa ja
näimme kuinka onnellisia ihmiset olivat saadessaan silmälasit joilla näkivät taas lukea.
Näissä kaikissa toimissa
on mukana v. 2009 perustettu Sri Lankan Lions ystävien seura.
Lions teema on alusta alkaen ollut näönsuojelu ja sokeuden poistaminen maailmasta!
PDG Timo Ikkala
piirivastaava
ikkala ät phpoint.fi
p. 050/5479455

Lins Club
Viljakkalan
25-vuotisjuhlat
Lions Club Viljakkalan 25
vuotisjuhlassa ojennettiin
kandelle erinomaisesti palvelleelle veljelle Malvin Jones
palkintoplaketit. Aarre Aalto on klubin perustjajäsen v.
1987 ja Esko Lammi on liittynyt klubiin v. 2001.

Uusinta tekniikkaa
& parasta palvelua!
UUSI-ERKKILÄ
ark.

930–1730 • la 9–14

Valtakatu 30, 39200 Kyröskoski

03-371 6995

www.tekniset.fi
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Metsänviljelyä Ruovedellä
Kevään aktiviteettina yhdessä Tampere/Köyhät Ritarit
kanssa helatorstaina tutustuttiin erilaisiin metsänviljely
menetelmiin sekä samalla istutettiin kuusen taimia 2650
kpl sekä kylvettiin männyn
siemeniä 26 000 kpl. Opiskeltiin samalla kuusen ja
männyn taimien eroihin. Tutustuttiin myös metsän monimuotoisuus kohteisiin sekä
erilaisiin metsälakisäännöksiin.
Varsinkin kaupunkilaisille Leijonille kauniin kevätpäivän metsässä työskentely tietoiskuineen oli erityisen antoisa. Mukana olleelle
Tampereen ladylle Merja Kinokselle tällainen yhteinen
pakkoliikunta tapahtuma oli
erikoisen mieleistä konttorityön vastiketta, hän toivoikin
lisää vastaavan tyylisiä aktiviteettejä.
LC-Ruovesi Ensio Lehtinen

Osa Leijonista ehti työnlomassa kuvattavaksi.

Viljakkalan leijonat
rakentavat grillikotia
Viima talvena kokoontuivat
Viljakkalan leijonat useampana iltana presidentti Asko Niemisen teollisuushalliin rakentamaan grillikotaa
Askon laatimien piirustusten mukaan. Työ eteni siten,
että aluksi naulattiin eräänlainen työtaso, johon tehtiin
”sapluunat” jopa useammankin kodan rakentamista varten. Talven mittaan saatiin
valmiiksi kaksi kotaa, joista
toinen on jo pystyssä Asko
Niemisen kesäpaikassa pohjoisessa.
Kodan korkeus on 3,6
metsiä ja kuusikulmaisen lattian halkaisija 3,8 metriä. Seinät ovat 18 mm hirsipaneelia

ja sisä- ja ulkopinnan välissä
on 50 mm:n styrox. Katto on
20 mm raakaponttia, josta
näkyvä puoli on höylätty.
Leijonat ovat varautuneet
jatkamaan kota-aktiviteettia,
mikäli tarvetta ilmenee. Kota
on myynnissä hintaan 4000
euroa pystytettynä. Maanrakennustyöt eivät kuulu hintaan.
Lions Club Viljakkala
Tekstin laati:
Matti Korpi-Hallila
Kuvat:
Kirsi-Marja Nieminen
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Tervetuloa seuraavat uudet Leijonat toimimaan E-piirissä
1. Ahola Teemu
LC Pälkäne
26. Vesakoski Olli
LC Urjala
2. Oksanen Petri
LC Pälkäne
27. Karppinen Tomi
LC TRE Ratina
3. Derome James
LC Lempäälä
28. Halme Antti-Jussi
LC TRE Kaakinmaa
4. Laitinen Jari
LC Lempäälä
29. Kyyrö Jyri
LC TRE Kaakinmaa
5. Ruohola Timo
LC TRE Tammerkoski
30. Nieminen Henri
LC Virrat Toriseva
6. Auttila Risto
LC Hämeenkyrö
31. Bister Veli-Pekka
LC TRE City
7. Kohtanen Jari-Jussi
LC Ikaalinen
32. Eronen Heikki
LC Orivesi Isomakkara
8. Hukkanen Toni
LC Sastamala Vammala
33. Korri Erkki
LC Orivesi Isomakkara
9. Lahtinen Mikko
LC Sastamala Vammala
34. Tienaho Pekka
LC TRE Pirkanmaa
10. Micetic Cristian
LC Sastamala Vammala
35. Wathen Pertti
LC Pirkkala Naistenmatka
11. Lehtola Eero
LC Ruovesi
36. Seppälä Lauri
LC Kylmäkoski
12. Kirjavainen Juho
LC Teisko
37. Syrjä Matti
LC Ylöjärvi Teivo
13. Savolainen Arto
LC Teisko
38. Alanko Heljä
LC TRE Köyhät Ritarit
14. Turtonen Jukka
LC Teisko
39. Karimäki Päivi
LC TRE Wiivi Lönn
15. Kujansuu Jouko
LC Karkku
40. Mäenpää Kirsi
LC TRE Wiivi Lönn
16. Räsänen Pasi
LC Juupajoki
41. Salo Ilona
LC TRE Wiivi Lönn
17. Heinonen Ari
LC Parkano
42. Savola Pirkko
LC TRE Wiivi Lönn
18. Pentti Pasi
LC Parkano
43. Törmälehto Merja-Leena LC Nokia Lotus
19. Laukka Ari-Pekka
LC Valkeakoski Sääksmäki
44. Ruohonen Sanna
LC Virrat Tarjanne
20. Paasikangas Sakari
LC Valkeakoski Sääksmäki
45. Syrjänen Merja-Liisa
LC Virrat Tarjanne
21. Rantanen Mikko
LC Valkeakoski Sääksmäki
46. Haapala Taija
LC Lempäälä Sääksjärvi
22. Pirttiniemi Jouni
LC Virrat
47. Taipale Tero
LC TRE Ruotu
23. Seppälä Markku
LC Virrat
48. Vilhula Johanna
LC Hämeenkyrö Kyröttäret
24. Paija Juha
LC Urjala
49. Lammi Maritta
LC Urjala Linnattaret
25. Syrjälä Jari
LC Urjala
50. Lehmus Virve
LC Urjala Linnattaret
PIIRIMME 86 KLUBISTA 32 KLUBIIN OTETTIIN 1.1. - 31.8.2012 YHTEENSÄ 50 UUTTA JÄSENTÄ
UUDET LIONIT OLKOOT LEIJONAVUOTENNE ANTOISIA
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Vähäjärven päähän istutettiin yli sata vuorijalavan taimea. Kunnanpuutarhuri Miia Terämä opasti LC Pirkkalan ja LC Pirkkala Naistenmatkan leijonista koostuvaa talkooporukkaa
alkuun.

Vuorijalavat multaan Vähäjärvellä
Leijonat istuttaneet
jo seitsemän
miljoonaa puuta
ANTTI JOKINEN

VähäJärVEN itäpäässä Pirkka-

lan kuntakeskuksessa istutettiin
viime viikolla ”leijonametsä”.
Paikkakunnan kahden lionsklubin talkooporukka teki istutustyöt ja kunta lahjoitti taimet.
- Eiköhän tämä voida leijonametsäksi nimetä tämän yhteistyön ansiosta, tuumi kunnanpuutarhuri Miia Terämä.
Vähäjärven puut ovat osa
kansainvälistä miljoonien puiden metsää.

Miljoona puuta on maailmanlaajuinen Leijonien ympäristöhanke, jonka tavoitteena
on istuttaa puita ympäri maailmaa ja siten osaltaan torjua ilmastonmuutosta sekä kaunistaa
maisemaa.
Maaliskuun puoleen väliin
mennessä puita laskettiin istutetun ympäri maapalloa jo noin
seitsemän miljoonaa.

Yli sata tainta

Vähäjärven päässä on nyt kasvussa noin sata vuorijalavan tainta.
- Puuna vuorijalava sopii
Pirkkalaan sikäli, että täällähän
on rannoilla paljon kynäjalavia,
joka on suojeltu puu, Terämä
kertoi.
Terämän mukaan vuorijalavat muodostavat vuosien kuluttua paikalle hyvinkin tiiviin, ry-

kelmän.
- Rungot ovat erillään, mutta
puut kasvavat ylhäältä toisiinsa
kiinni melko yhtenäiseksi katoksi.
Istutuspaikkana toiminut
kumpu on muodostunut paikalle sinne vuosien varrella tuotujen ylijäämämaiden ja muun
puutarhajätteen ansiosta. Ennen
istutusta kumpu muotoiltiin aiempaa matalammaksi.
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Pälkäneen Lions
aktiivisena

Lahjoitusaktiviteetit kiipeilyteline ja keinu. Pälkäneen Lions
Club:n lähivuosien suurin lahjoitusaktiviteetti oli Kostian koululle hankittu ja pystytetty kiipeilyteline. Samaan hankintaan
kuului myös urheilukentän viereen keinu ja penkit. Keinua ja
kiipeilytelinettä ympäröi turvahiekkaa. Hankinnoissa on käytetty ARS-avustusta.

LC-Pälkäne kevätretkikohde 2012 oli Bengtskärin majakka ja
Viikinkikeskus. Antoisa retki alkoi lauantain aamuna 6:30 torilta
Luopioisten liikenteen bussilla. Mukana oli 26 henkilöä bussikuski
mukaan lukien. Bussissa oli tietokilpailu mennen ja tullen.
Kuljetus Kasnäsistä majakalle Minandra-veneellä kesti reilun
tunnin. Saaristossa oli tyynenpää, mutta loppumatkasta avomerellä noin 10 m/s puhaltava tuuli hieman jo keinutti venettä. Majakalla saimme kuulla ensin siellä asuvan oppaan kestomuksen
mielenkiintoisesta kahden sodan käynneen majakan historiasta.
Sen jälkeen söimme ja tutustuimme vapaasti majakkaan sekä luotoon. Sitten taas venematkustamista - vähän lyhyempi.
Rosalan Viikinkikeskuksessa saimme opastuksen viikinkiaikaan.
Viikinkiasuissa kulkien tutustuimme kaivauksista löytyneisiin
museoesineistöön, viikinkiasuntoon, kappeliin, jatulintarhaan ja
päällikönmajaan. Ennen viikinkiaikaista päälikönpidon ruokailua saimme kokeilla Tappara-kirveen heittoa. Ruokailuvälineet
olivat päre, puulusikka, puuvaitsi ja savimuki. Viikinkiaikainen
vene oli vielä maalla, mutta kesällä sillä soudetaan merellä.
Iltahämärissä saavuimme sitten majoitukseen Kasnäsin saaristokylpylään, jossa oli vapaa ohjelma. Sunnuntaina aamupalan
jälkeen ehti aamuvirkut vielä käydä kylpemässä ja tutustumassa ympäristöön mm. luontopolkuun. 12:00-ruokailun jälkeen
lähdimme takaisin Pälkäneelle. Matkan johtajana toimi Risto
Lindholm.
Reima Mäkelä löi Kari Sillantaan ja Kauko Mäkisen ritariksi. Arne Ritari-säätiö on myöntänyt Lions Club Pälkäneen hakemuksesta ritariarvot pälkäneläisille Kari Sillantaalle ja Kauko Mäkiselle. Kevään viimeisessä klubikokouksessa oli juhlatunnelmaa kun
Arne Ritari-säätiön E-piirin toimikunnan puheenjohtaja Reima Mäkelä vieraili miekkoineen. Kari Sillantaka on ollut Lions Clubin
jäsen vuodesta 1973 ja Kauko Mäkinen vuodesta 1974. Puolisomerkin saivat Irmeli Sillantaka ja Maila Mäkinen.
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Leijonat kisailivat
Heiskalla
LC-Hämeenkyrö/Kyröttäret järjestivät syyskuussa Hämeenkyrön Heiskan tunnelmallisessa pihapiirissä jo perinteeksi tulleen leikkimielisen Lions-tapahtuman Äksön
Naitin. Englannin kielihän
sitä on tullut Suomeenkin,
mutta leijonat eivät ole hienostelleet ristimällä sitä Action Night´iksi, vaan Pirkanmaalla nimi kirjoitetaan, kuten äännetään.
Äksön Nait järjestettiin
ensimmäisen kerran jo 1998.
Silloin Viljakkalassa. Idean
takana on jo edesmennyt Timo Hanhijärvi. Viljakkalalaisten kanssa silloin ajatusta
olivat toteuttamassa LC-Hämeensilta ja LC-Siilinkari.
Tavoitteena oli synnyttää tilaisuus, jossa eri klubien ihmiset voivat tutustua toisiinsa
vapaamuotoisessa ulkoilmatapahtumassa.
Järjestävä klubi valitsee
Pirkanmaalta ne klubit, joille
lähettää kutsun, mutta kolme
alullepanijaklubia on kutsuttava aina mukaan.
Heiskan leijonapäivään
osallistui Kyröttärien lisäksi väkeä yhdeksästä klubista.
Mukana olivat myös Pirkanmaan piirin piirikuvernööri Tapani Matintalo, jonka
puoliso Anne Lindroos-Matintalo kuuluu kyröttäriin, sekä ensimmäinen varapiirikuvernööri Antti Hynnä puolisonsa Anneli Mäkelän kanssa
ja toinen varapiirikuvernööri
Esko Hietanen.
Hämeenkyrössä kun oltiin, kyröttäret olivat valinneet päivän teemaksi ympäristön ja kulttuurin. Onhan
Hämeenkyrö tunnettu sekä
ympäristö- että kulttuurikuntana.
Osanottajat jaettiin seitsemään eri ryhmään niin, että
jokaiseen ryhmään tuli osanottajia useammasta klubis-

ta. Ryhmät kiersivät Heiskan pihapiiriin pystytetyillä tehtävärasteilla. Rasteilla
oli Hämeenkyröä koskevia
kysymyksiä, kierrätysaiheisia kysymyksiä ja sanatehtäviä. Yhdellä rastilla piti tunnistaa seitsemän eri puulajia
palikoista, joista puunkuori
oli veistetty pois. Tunnistaminen piti osata tehdä puun
värin ja puuosan rakenteen ja
tuoksun perusteella. Yhdellä
rastilla piti tunnistaa kasveja. Kasveista kerrottiin niiden
käyttötarkoitus ja vaikutukset
ihmisen terveyteen ja aineenvaihduntaan.
Ympäristökoulun rehtori,
niin ikään kyrötär Annukka Alppi oli yhdessä MarjaLiisa Kantin kanssa suunnitellut tehtävärastin, jossa
piti rakentaa matokomposti
ja kasata metrin halkopino.
Tarja Hätönen oli tyttärensä Arla-Emilia Pellin kanssa
tuonut yhdelle rastille maatalouden vanhaa esineistöä
ja hevosharrastuksissa käytettäviä tarvikkeita. Näiden
tunnistaminen oli tehtävänä
yhdellä rastilla.
Ruokailuun Sirpa Lamminsivu pääkokkina oli loihtinut aterian, joka koostui
pääosin lähiruuasta.
Ruokailun jälkeen vuorossa oli kulttuuriosio. Naurunpyrskähdyksiä kirvoittivat
Kyröttärien presidentin Leena Salmelan johdolla esiintyvät ”haareminaiset”, joiden
helmojen ja helyjen takana oli
kyröttärien puolisoita. Muutoin vieraat huolehtivat kulttuuriohjelmasta itse, sillä viimeinen tehtävärasti oli esittää

Viljakkalan leijonat osallistuivat isolla joukolla Kyröttärien järjestämään Äksön Naitiin. Vasemmalta lukien viljakkalalaisista
Harri Toijanen, Ari Mäkinen ja Minna Leppiniemi. Kyröttärien
puolesta tulijoita olivat toivottamassa tervetulleeksi toinen varapuheenjohtaja Tarja Hätönen, ensimmäinen varapuheenjohtaja
Sirkka Leena Wilkman sekä puolisonsa Hannu Mäkisen kanssa
Kyröttärien presidentti Leena Salmela. Heistä oikealle viljakkalalaisista Henry Koivisto, Pentti Mattila, Eila Karhuniemi, Raimo
Karhuniemi, Sirpa Mattila, Anneli Koivisto, Sirpa Lindgren ja
Markku Lindgren.

Äksön Naitin vauhdikas napatanssiryhmä, jota ohjasi Kyröttärien presidentti Leena Salmela. Muut tanssijattaret Päivö UusiErkkilä, Tapani Matintalo, Jarmo Lindqvist, Juha Hätönen ja
Markku Koskinen. Leena Salmelan Into-koira oli ehdottamassa
mieleisiään rytmejä tanssijoille.
katkelma jostakin näytelmästä. Käsikirjoitukset ryhmille jaettiin ruokailun alla, joten he saattoivat suunnitella
esitystään vain syönnin ajan.
Sopivaa rekvisiittaa oli järjestetty heidän valittavakseen.
Katkelmia oli Niskavuoresta,
ihmissuhdefarssista sekä Nalle Puhista.
Piirikuvernööri Tapani
Matintalon vetämä ryhmä
voitti sekä tehtävärastikisan että näytelmistä jaettavan ”Oscarin”. Oscar-gaalan
tavoin palkittiin myös paras
nais- ja miespääosan esittäjä.

Paras naisnäyttelijä tällä kertaa oli LC-Lempäälä/Sääksjärven Maija Salonen ja paras
miesnäyttelijä LC-Viljakkalan Pentti Mattila.
Äksän Nait -perinne ei
pääse katkeamaan, koska tapahtuman järjestäjä valitsee
aina seuraavan Äksön Naitin
järjestäjäklubin. Kyröttäriltä
haaste lähti LC-Näsinneulalle.
Leena-Maija Lindqvist
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LEIJONIA PUSTALLA…

eli jos ystäväklubia ei muuten löydy – se pitää perustaa…
Yhdeksänkymmentäluvun alku oli muutoksen aikaa kaikkialla Euroopassa. Muureja murtui ja uusia valtioita
syntyi. Vapauden ja muutoksen tuulet pyyhkivät yli koko
maanosan ja kyllähän vaikutukset matkasivat tänne meillekin asti.
Musiikinopettaja pariskunta Istvan ja Livia Vilagi
olivat liittyneet LC Sastamala/Vammalan klubiin 1988 –
he olivat syntyperäisiä Unkarilaisia. Unkari oli tuohon aikaan valkea läikkä Lions kartalla – kuten nk. Itä-Euroopan maat yleensäkin. Klubin
silloisen presidentin Markku
Saastamoisen mielessä alkoi
yhdessä Istvan Vilagin kanssa itää ajatus Lions klubin perustamisesta Unkariin. Näin
Unkari saisi ensimmäisen
Lionsklubinsa ja Vammalan
leijonat oman ystävyysklubin yhden jäsen vanhaan kotimaahan.
Istvan kävi toimeen ja
Miskolc’ssä Jozsef Breitenbach ja Babor Bajaki ottivat
asian omakseen. Asia eteni ri-

Istvan Barkoczin viinikellari.

peästi ja jo helmikuussa 1991
oli perustava kokous Miskolcissa Unkarissa. (Tuo Miskolc on muuten Tampereen
ystävyyskaupunki). Perustavassa kokouksessa oli läsnä
12 Vammalan klubin jäsentä
ja jo tuolloin syntyi voimakas
side näiden klubien välille.
Heinäkuun puolivälissä samana vuonna vietettiin sitten
Charter Night Lillafuredin
Palota Hotellissa. Siinäkin
tilaisuudessa oli 25 leijonaa
täältä meiltä Tuo on uljas hotelli jonka Matyas Pince ravintolassa ollaan sittenminkin
lounastettu usein. Ikkunoissa
on hienoja lasimaalauksia,
jotka kertovat niistä kaupungeista, jotka aikoinaan ovat
kuuluneet Unkariin. Näitä
kaupunkejahan on nykyisen
Kroatian, Romanian ym naapurivaltioiden alueella. Tuossa
ravintolassa mm. presidentti
Kekkonen lounasti aikoinaan
vieraillessaan Unkarissa.
Vaikka vikkelästi toimittiin, niin ihan ensimmäinen
klubi ei tästä tullut – mutta
toinen kuitenkin Unkariin.

Yhteydenpito oli saatu
hyvin alkuun ja siitähän se
sitten jatkuikin. Uuden klubilaisten ensimmäinen retki
tänne Vammalaan oli mieleenpainuva monellakin tapaa. Näkyvin asia oli ryhmän
koko – heitä tuli 64 henkilöä.
Monet tulivat siis perheineen
– nyt kun Eurooppa oli auki ja mahdollisuus tutustua
uuteen järjestöön ja suomalaiseen lions toimintaan paikanpäällä. Yksi linja-auto ei
riittänyt kun tuolle ryhmälle
retkiä järjestettiin.
He halusivat erityisesti
nähdä ja kokea jotakin sellaista paikallista mitä heillä
Unkarissa ei ole. Kovasti sitä
mietittiin, mikä sellaista voisi
olla. Ruoka ja juoma ei tulisi kysymykseenkään, sillä sellaista vieraanvaraisuutta emme pysty täällä esittämään –
mitä he ovat siellä tarjonneet
meille. Ajankohta oli tuolloin
1992 kesä – ja kesä kauneimmillaan täällä meillä. Sitten
keksittiin hyvin suomalainen
ilmiö – mitä ei siinä perinteisessä muodossa ole missään

muualla mahdollista kokea.
Naistentanssit!!! Koko porukka silloiseen Mommolan
motellin naisten tansseihin
ja kyllä Pustan pojat eivät olleet uskoa asiaa todeksi. Eivät
juurikaan kerinneet istumaan,
kun sadat naiset heitä siellä
parketilla pyörittivät. Jotkut
epäilivät aluksi, että olimme
palkanneet sinne tanssittajia
– mutta kyllä siitä illan mittaan sitten selvisi – että tämän on ihan normaali käytäntö täällä. Unkarilaisilla on
musiikki ja rytmi veressä – ja
tanssi kävi heiltä hyvin.( Lukijoille tiedoksi Mommolan
motellia ei tuossa muodossa
enää ole)
Yhteistoiminta oli aluksi hyvin käytännönläheistä
– paljon ihan neuvontaa ja
käytännön asioita. Koskaan
ei ole kuitenkaan unohdettu,
että Lions työ pitää olla hauskaa – ei puurtamista. Vierailut Unkarissa ovat olleet niin
ylenpalttisia ruuan ja juoman
suhteen, että tulee oikein vaivautunut olo – pystymmekös
sitten taas vastavierailulla lä-

Lc Miskolc viinitynnyri lahja ystäville.
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LC Miskolc 15 v - eli miehet mustissa.
hellekään samaan.
Kun Lc Miskolc sitten
vietti viisitoista vuotis juhliaan vuonna 2006 oli meiltä
taas vankka delegaatio paikalla. Paikallisen tavan mukaan
illalla vietimme yhteistä aikaa
yhdessä viinikellarissa – tyylikäs orkesteri soitti viuluineen
mustalaismusiikkia ja tilaisuus hipoi täydellisyyttä myös
ruuan ja kaiken muun tarjoilun suhteen – miljöötä unohtamatta. Niin, keskiyön aikaan saimme Suomesta viestejä, että Suomi oli voittanut
Euroviisut… kukaan ei kuitenkaan kehdannut ääneen
kertoa sitä isännille – Lordin
kappale poikkesi niin paljon
tuon tilaisuuden musiikista…

Saimme sieltä mukaamme kaikki myös heidän juhlan kunniaksi teettämänsä –
melko kookkaat puiset viinitynnyrit. Tämä kertoo myös
paljon heidän vieraanvaraisuudestaan – monille tuli kyllä kassin osto – tynnyrit olivat niin isoja – etteivät ihan
mukana olleeseen laukkuun
mahtuneetkaan…
Tasavuosia täyttäessään
on aina puolin ja toisin kylässä käyty. Kun täytimme 50
vuotta – he muistivat meitä
ja pari vuotta sitten heidän
klubinsa täytti 20 vuotta ja
paikalla oli taas merkittävä
joukko vammalalaisia. Lentoyhteydet Unkariin on myös
näiden uusien halpalentoyh-

tiöiden vuoksi merkittävästi
parantuneet
Tälläinen kansainvälinen
ystäväklubitoiminta on suuri rikkaus molemmille klubeille. Se avaa portin paitsi leijona toimintaan, myös
maiden omaan kulttuuriin
ja arkipäivän elämään hyvin
ihmisläheisesti ja ikään kuin
sisäkautta. Kun klubit toimivat erilaisessa kulttuuri perinnössä – huomaa helposti, että samaan ”Me Palvelemme”
päämäärään voi päästä kovin
monella eri tavalla ja aina on
hyvä, että on ystäviä. Kun
Unkarissa oli kovat tulvat
pari vuotta sitten – silloin oli
taas meidän vuoromme auttaa heitä ja sen me teimme

kiitollisuudella ja mielihyvin.
Kaikki me tarvitsemme ystäviä ja me olemme ylpeitä
omasta ystäväklubistamme ja
toivomme, että he voivat olla
ylpeitä myös meistä.
Keijo Laine
LC Sastamala/Vammala

Valikoimaan kuuluu kaikki
tunnetuimmat rengasja vannemerkit.
Asennamme henkilö-,
paketti- ja kuorma-autoihin
sekä erinlaisiin työkoneisiin
myymämme tuotteet.

Lielahden Rengascenter
PIMARK Oy
Teivaalantie 3
(03) 346 5830
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Kyröttärien syyskuun klubikokous oli Kahvila Kehäkukassa. Pöydän ääressä vasemmalla Vilja ja Katariina Pylsy, äiti ja tytär, keskellään kolmatta sukupolvea oleva ”tuleva kyrötär”, pian vuoden ikäinen Saaga. Vilja Pylsy muisteli Myllykolu-projektin kiitosjuhlassa projektin eri vaiheita. Mukana juhlassa oli myös kyröttäriä, joita Vilja oli vetänyt mukaan talkoilemaan.

Vauva kainalossa lions-kokoukseen
Hämeenkyröläinen kahden
pienen lapsen äiti Vilja Pylsy,
31, ehtii lasten hoidolta toimia media-alan yrittäjänäkin
ja myös harrastaa. Hän on
LC-Hämeenkyrö/Kyröttärien jäsen, samoin hänen äitinsä Katariina Pylsy. 2010 syntynyt Tuure-poika jää viettämään miesten iltaa kotiin
isän kanssa, kun Vilja lähtee
vauva kainalossa Kyröttärien
kokoukseen. Perheen kuopus
Saaga täyttää vuoden joulukuussa. Kun Saaga oli syntynyt viime joulun alla, hän sai
jo tammikuussa nukkua vauvakaukalossaan Kyröttärien
aktiivisessa hälinässä. Kokouksen kulkua ei mitenkään
ole häirinnyt se, että Viljan
piti välillä imettää vauvaa, jos
tämä sattui heräämään ja vaati ruokaa.
Nyt kun Saaga on jo li-

sännyt liikkumista, hän taitaa saada jo välillä jäädä kotiin isän ja isoveljen hoivaan.
Vilja on kasvanut talkoohenkisyyteen jo lapsesta, sillä
perhe on ollut F.E. Sillanpään
lapsuudenkodin naapureina
aina aktiivinen muun muassa F.E. Sillanpään seuran ja
Hämeenkyrön näytelmäseuran toiminnassa. Myllykolun
kesäteatterissa Vilja Pylsy ja
Jere Lepola olivat kesäteatterin Töllinmäen tohtorin
vastanäyttelijöinä Siikrinä ja
Eemelinä kesällä 2000 ja rakastuivat. Naimisiin he menivät 2004 – piispa Paavo
Kortekangas vihki heidät juhannuksena Sikomäen metsäkirkossa.
Vilja Pylsyn lapsuudenkoti on Myllykolun naapurissa,
ja oman talonsa Vilja ja Jere
ovat rakentaneet niin ikään

sillanpääläisiin maisemiin
Hämeenkyrön Kierikkalaan,
Sikomäen kupeeseen, Pylsyjen kesäharrastuksen Maisemakahvilan lähelle.
Vilja on valmistunut tietotekniikan insinööriksi Satakunnan ammattikorkeakoulusta Porista 2005. Hänellä on oma viestintä- ja
markkinointialan yritys Viljan Media-aitta. Kun lapset ovat hereillä, hän haluaa puuhata heidän kanssaan,
mutta iltaisin lasten mentyä
nukkumaan, hän ehtii tehdä
töitäkin. Viestintäalan kokemusta hän on saanut hoidettuaan kaksikin äitiysloman
sijaisuutta Hämeen Liikunta
ja Urheilu ry:n tiedottajana
ja näiden sijaisuuksien välissä Pirkan Kierroksen koordinaattorina ja tiedottajana.
2009 hän veti Hämeenky-

rössä Myllykolu-hankkeen
esiselvitysprojektin ja toimi
Myllykolu-hankkeen vetäjänä 2011. Myllykolu-hankkeeseen hän veti yhdeksi talkooporukaksi myös kyröttäret.
Kyröttäret tilkitsivät Myllykolun töllin seinähirsien raot
ja olivat myös puskien raivauksessa.
Kun Kyröttäret aloitti Hämeenkyrön klubin liitännäisklubina syksyllä 2010, Vilja
lähti mielellään mukaan leijonatoimintaan, kun häntä
pyydettiin. Olihan hänelle
talkoohenkisyys ja vapaaehtoistyö jo ihan sisäsyntyistä.
Hän veti mukaan toimintaan
myös äitinsä Katariinan, jolta
hän on perinyt energisyyden,
talkoohengen ja tekemisen
ilon. Katariina Pylsy, 59, on
perheen ja työn lomassa koko ajan opiskellut ja silti eh-
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tinyt harrastaa ja pitää muun
muassa kesäisin Maisemakahvilaa. Hän on valmistunut
Mustialan maatalousoppilaitoksesta agrologiksi. Lukion
hän oli aikoinaan lopettanut
ja katui sitä. Kun hän auttoi lapsia näiden lukioaikana
läksyissä, esikoispoika Oskari kerran sanoi, että oli ”tyhmää ollut lopettaa lukio, kun
noin hyvin osaat”. Niinpä äiti
päätti kirjoittaa ylioppilaaksi
samaan aikaan kuin Oskarikin, 2001. Kun lapset kävivät
Hämeenkyrön lukiota, äiti
kirjoitti ylioppilaaksi Mouhijärven lukiosta, ettei ”olisi häpäisemässä lapsia Hämeenkyrössä”. Opettajan pedagogisen
pätevyyden hän sai 2004. Hän
innostui erityiskasvatuksesta
ja opiskeli sitä Jyväskylän yliopistossa. Hän päivitti vanhan agrologitutkintonsa ammattikorkeakoulussa ja pääsi 2008 Helsingin yliopiston
maa- ja metsätaloustieteelliseen, mistä valmistui salamavauhtia agronomiksi. Hän
on toiminut Luvian elinkeinoasiamies-maataloussihteerinä 1979–1983. Siinä välissä syntyivät Vilja (1981) ja
Oskari (1982). Kun joku sanoi, että ei samassa kunnassa saa olla kuin kaksi äityslomaa, hän siirtyi Mouhijärven
maaseutuasiamieheksi 1983.
Nuoremmat lapset Anniina
(1984) ja Niclis (1987) syntyivät sen jälkeen. Mouhijärvi liittyi 2009 alusta Vammalaan ja perustettiin uusi Sas-
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tamalan kaupunki. Silloin
hän siirtyi töihin Vammalaan
Sastamalan kaupungin kehittämispäälliköksi. Kun hänen esimiehensä jäi eläkkeelle
vuodenvaihteessa, hän on sen
jälkeen johtanut Sastamalan
maaseutupalveluja – edelleen
kehittämispäällikön tittelillä.
Viljakin on opiskellut valmistuttuaan kaikenlaista työn
ohessa: mainosgraafikon mestarikurssin, projektiosaamisen
erikoisammattitutkinnon ja
audiovisuaalisen viestinnän
ammattitutkinnon. Opiskelu- ja työhulluus on äidille ja
tyttärelle ominaista.
– Äiti on kyllä pahempi.
Opiskeli ilman opiskeluvapaita työn ohella kaikki vapaaajat ja öisinkin. Minä sentään
olen yrittänyt oppia pois siitä,
että teen töitä, kun lapset ovat
hereillä, Vilja tuumaa.
Lions-toiminnassa Vilja
on jo houkutellut äitinsä lisäksi toisenkin uuden jäsenen Kyröttäriin, Johanna Vilhulan, jotta Kyröttärissä olisi
muitakin nuorempia kuin hän
itse.
Vilja on jo toista vuotta Kyröttärien Lions Quest
–yhteyshenkilö. Kyröttäret
perustettiin omaksi klubikseen toukokuussa 2011. Vilja on yksi perustajajäsenistä.
Esiintymään tottuneena hän
on myös aina valmis juontajaksi, kun tällaista tarvitaan.
Hänen juontajataidoistaan
kyröttäret ovat saaneet iloita
Charter Nightissaan ja vii-
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meksi tämän syksyn Äksön
Naitissa.
– Lions-työ on hienoa työtä. Vapaaehtoistyö on voimavara, ja nykyisin valitettavasti
katoamassa oleva juttu, mutta leijonissa sitä vielä tehdään
paljon. Arvostan vapaaehtoistyötä kovasti, koska olen
tottunut tekemään sitä itsekin
pienestä pitäen, hän sanoo. –
Pirkan Kierroksessa ja Myllykolu-projekteissa olen ollut
myös hankkimassa vapaaehtoisia talkooporukoihin, joten tunnen vapaaehtoistyön
toisenkin puolen.
Hänestä vapaaehtoistyötä
tekeviä unohdetaan liian herkästi kiittää. Nykyisin ihmisillä on kiire, joten hänestä on
tärkeää myös se, että yksiä ei
saa kuormittaa liikaa. Työpanosta on jaettava useille, jotta
kukaan ei väsyisi.
Hänestä on myös mukava
kuulua naisporukkaan, jossa
on kivaa väkeä ja tekemisen
meininki. Kyröttärien ”äitiä”
Sirkka Timosta hän ihailee
juuri siitä, miten tämä innostaa toisia tekemään, tekee
paljon itse ja myös muistaa
aina hienosti jakaa kiitoksia
toisille. Ihanana esimerkkinä
hän mainitsee, miten Sirkka
muisti lähettää onnittelukortin jokaiselle kyröttärelle, kun
klubi täytti yhden vuoden.
– Täytyy muistaa säilyttää
vapaaehtoistoiminnan ilo. Se
on harrastus ja sen pitää säilyä harrastuksena. Siitä ei saa
kadota tekemisen ilo, jolloin

harrastaminen muuttuu raskaaksi työksi. Tietysti jokaisen on oma asia pitää huolta
omista jaksamisen rajoistaan,
sillä eihän kukaan voi päättää
toisen puolesta, miten paljon
tämä voi jaksaa ja haluta tehdä.
Lions Quest -toimintaa
Vilja pitää arvossa. Lions-järjestö tukee kouluja ja koteja
ja siten nuorten tasapainoista
kasvua. Ennen kaikkea Lions
Quest -toiminnan tavoitteena
on ennaltaehkäisevä päihdetyö. Leijonat tukevat opettajien koulutusta heidän kasvatustehtävässään. Lions Quest
-yhteyshenkilön tehtävänä on
vaikuttaa siihen, että opettajia
omalta paikkakunnalta lähtisi ja pääsisi tällaiseen koulutukseen.
Vilja jakaa kiitoksia miehelleen. On Jeren myönteisen asenteen ja tuen ansiota,
että Vilja pystyy lasten hoidon ohella jakamaan aikaansa sekä työhön että vapaaehtoistyöhön.
Leena-Maija Lindqvist

Oli kesä
tai talvi
PERUNAT

Jannelta
Tammelantorilta
Janne Jaakkola
P. 0500 325 318
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Wiivien kesäaktiviteetti

Pirkanmaan Vammaistyö ry:n leiri

Leirillä vieraili myös ihan oikea Joulupukki tonttuineen laavu-iltana.

Lc Tampere Wivi Lönn on
lahjoittanut aktiviteetti rahoistaan joka vuosi pienen
summan Pirkanmaan Vammaistyö ry:n kesäleiriä varten.Yhdistys on toiminut
jo kolmekymmentä vuotta
vammaisten hyväksi aktivoiden jäseniään erilaiseen toimintaan. Tänä vuonna 2012
kyseinen yhdistys ei saanut
RAY avustusta leiriä varten,
jolloin Wiivien sydämet heltyivät valmistamaan uutta
aktiviteettia. Sijoitettiin ns.
korvamerkittyä aktiviteettirahaa sen vuotuisen pikkusumman lisäksi ja anottiin
ARS avustusta leiriä varten.
Apurahaa saatiin ja niin voitiin luvata sekä taloudellista
apua että avustaja-apua leiriä
varten, joka pystyttiin sitten
suunnittelemaan ja toteuttamaan viikonloppu leirinä 1315.7.2012 Seurakuntien kurssikeskuksessa Torpalla.
Pirkanmaan Vammaistyö
ry:n tämän vuoden teemana
on ollut ”Lapin kultamailla” niinpä Torpan leirinkin
teemana oli ”Torpan kul-

tamailla”. Leiri toteutettiin
mielikuvitus bussimatkana
Tampereelta Norvajärven, ja
Napapiirin kautta aina Rovaniemelle Joulupukin pajalle asti.Bussikuljettaja Marko
Itämetsä kertoi matkasta ja
näytti kuvia matkan varrelta miten maisemat vaihtuvat
Pirkanmaalta Lappiin.
Leirin askartelut ja liikuntateemat sivusivat ”lappi” aihetta,huuhdottiin
kultaa,oltiin laavulla, opeteltiin erätaitoja mm. sytyttämään nuotio ilman tulitikkuja
ja heittämään suopunkia.
Voimisteltiin revontulien
tahdittamana ja lappimusiikin säestyksellä.
Ruokakin oli selvästi kultamailta kotoisin oli ”poronkäristystä, tenon lohta ja riekonrintaa” ja Lapin leipäjuustoa.
Ilma oli vaihtelevaa välillä
aurinko paistoi ja joskus riputteli vähän sadetta, mutta
kaikenlainen ilma vastaanotettiin iloisin ja reippain
mielin.
Wiivien työpanos toteu-

Mielikuvistus bussi matka alkaa kohti Lappia.

Väsyneinä, mutta onnellisina Wiivit kiittävät, että saivat olla
mukana paljon opetuksia antaneella leirillä.
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tettiin niin, että neljä Wiiviä oli kokopäiväisesti leirillä
mukana perjantaista sunnuntaihin henkilökohtaisena leiriavustajana ja sen lisäksi vielä
kolme Wiiviä oli oli osa-aikaisena leiriavustajana vesipisteenhoitajana, lettujenjakajana ja leirin pystyttäjänä.
Tunnelma leirillä oli mahtavaa, leiriläiset olivat onnelli-
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sia päästessään tänäkin vuonna edes lyhyelle viikonloppuleirille. Useimmat leiriläiset
eivät olisi pystyneet oikeaan
Lappiin lähtemään nyt heille järjestyi lappi tunnelmaa
Torpalla ilman todellista pitkää bussimatkaa.
Teksti ja kuvat
Alli Mikkolainen

Pitkästä aikaa leirillä oli Hilkka Laakso Ylöjärveltä ja hänen
mielestää leiri oli oikein mukava ja erityisesti askartelut kivoja,
seuranaan hänellä on jalkahoitajan koira Timu.

Leirin sairaanhoitajana toimi Sanna Wiss.

Leirin järjestelyvastaavana toimi Eeva Leskinen ja ohjelmavastaavana Mira Merja Jokisalo.

Vesipisteenhoitajana lion Tuija Nurminen.

Revontulen loistetta päiväjumpan aikana.
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Wiivien kesäiset lapiohommat
Kasvun Voima -jäsenhankintakilpailussa palkintona saamamme Kotipihlajan
taimi istutettiin Pyynikille
26.6.2012.
Juhlallinen istutus tapahtui Wivien perinteisen pujot pois -talkoiden jälkeen.
Pujoista puhtaana pidämme
Koulukadun urheilukentän
ympäristöä.

Yhteispotretissa Pyynikillä Lea Hautaviita, Marjo Viitasalo, Satu Harju, Kirsti Vapalo, Kirsi Mäenpää, Ilona Salo, Aila Mäkelä ja Calvin-haukku ja edessä Kirstin hankkima muhkea kivi, jossa
on upea tekstilaatta muistona tapahtumasta.

Veli Jyrki on
tyytyväinen lion
Ruoveden lions-klubi sai jäsenekseen Jyrki Jokisen vuonna 2009. Mitä mies ajattelee
toiminnasta nyt?
– Ennakkokäsityksenä oli,
että nyt liitytään sikarikerhoon, jossa nimekkäitä henkilöitä keskustelee kabineteissa. Tätä käsitystä kummi
Heikki Saarinen tosin vähän
koetti lieventää.
Klubin jäsenenä silmät sitten avautuivat: – Kaikki olivat
tuttuja. Tuttuun yhteisöön tulo oli kuin olisi kotio tullut.
Klubin kannalta veli Jyrki
on ollut mies paikallaan. Hänellä on muun muassa soppatykki, ja talkoita mies on tehnyt koko ikänsä.
Leijonien siiven alla on
Jokisen kokemuksen mukaan
hyvä toimia ja tehdä yhteistä
hyvää, joka tunnetaan laajalti. Ja hienoa on, että toimin-

ta tapahtuu politiikan ja työn
siihen sekaantumatta.
Jyrki Jokinen suosittelee
lions-toimintaa henkilöille,
jotka eivät laske kaikkia arvoja rahalla. Myös sosiaalisuus
on hänen mielestään vapaaehtoistyössä hyvä ominaisuus.
Meininki on tarkasta taloudenpidosta ja asioiden
hoidosta huolimatta sopivan
rento.
– Ehkä ennen oli tiukemmat säännöt. Ei ainakaan
meillä Ruovedellä ajeta pois,
jos ei ole kravatti ja ykköspuku päällä. Maailma on muuttunut, sanoo veli Jyrki
Mutta päivääkään Jyrki
Jokinen ei ole leijoniin lähtemispäätöstä katunut.
Pekka Rämänen

Ruoveden Jyrki Jokinen ei ole katunut päivääkään leijoniin lähtemistään.
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Levillä nähty leijonia
kuulunut patikointia tuntureille, saunomista ja iltaisin
rytmistä liikuntaa Levin keskustassa.
Veli Tuomas Koskinen
on joukossamme harjoittanut vähän laajempaa liikkumista, koska hänellä on aina
mukana mönkijä. Tänä syksynä Tuomas yllätti klubiveljet
ostoksillaan. Hän osti kolme
elävää poroa Lapin poroisänniltä. Porot on tarkoitus majoittaa Koskisten pihapiirin
aitaukseen.
Käkikumpu on varattu taas
ensi syksyn ruskamatkaa varten. Arvailtavaksi jää, tuleeko
lisää uusia ”poroisäntiä” joukkoomme.

Sadepäivän harrastus.
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jestymään kotijoukkojensa
suostumuksella.
Teiskon VPK:n omistama
kelopirtti, Käkikumpu on ollut joka kerta majoituspaikkana. Päivän ohjelmaan on
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avauskokouskin Käkikummun pirtillä, mutta työkiireet
ovat estäneet koko joukon
kokoontumisen. 8-15 klubiveljeä on kuitenkin Lapin
loman saanut syksyisin jär-
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LC Teiskon Leijonat valloittivat tänä syksynä jälleen
Levin. Joka syksyinen ruskamatka on jatkunut jo yksitoista vuotta. Alkuvuosina
pidettiin pari kertaa kauden

Juhani Manninen

S uo

LC Teiskon leijonaveljiä Leviä valloittamassa: vas. Markku Savolainen, Timo Arponen, matkaopas, Jussi Siuko, Kaj Lundqvist, Pertti Silventoinen ja Juhani Manninen.

On arki tai pyhä
Hakaselta
kakku hyvä!
60 v

Avoinna ark. 9-17
(03) 312 47 120
www.hakasenleipomo.fi

38

PIIRI

2 / 2012

LEIJONA

Tervaskannot

Martti Polvinen s. 1934
Toiminut insinöör inä
tielaitoksella, eläkkeellä
63-vuotiaasta
Perhe: puoliso Hillevi
Puisto, pariskunnalla yhteensä 4 lasta ja 10 lastenlasta
Harrastukset: Lions-toiminta Härmälän klubin
jäsenenä, retkeily, kalastus
sekä historiikkien ja runojen kirjoittaminen
Kalevi Kronholm s. 1940
HL Eriste Oy:n toimitusjohtaja vuoteen 2010, nykyisin hallituksen puheenjohtaja
Perhe: vaimo Telma ja poika Jukka
Harrastukset: Härmälän
Lions-klubin perustajia,
nyt Rotary-toiminnassa
mukana jo toistakymmentä vuotta

Pohjoisessa kuvattuina vasemmalta oikealle: Martti Polvinen, Lasse Sinisalo, Elias Leinonen, Kalevi Kronholm ja Antti Nikander.

Lasse Sinisalo s. 1941
Toiminut hammaslääkärinä, ollut eläkkeellä nyt 2,5
vuotta
Perhe: vaimo Tuula, kolme
lasta ja viisi lastenlasta
Harrastukset: Härmälän
Lions-klubin jäseneksi
siirtojäsenenä 1972, luonnossa liikkuminen, ollut
koko ikänsä sekä partiotoiminnassa sekä meriettä maapartiossa
Antti Nikander s. 1932
To i m i n u t n a h k a - a l a n
maahantuontifirman toimitusjohtajana
Perhe: vaimo Milja, kaksi
lasta ja viisi lastenlasta
Harrastukset: Härmälän
Lions-klubin perustajäsen
vuodesta 1970, Pyhän Lazaruksen ritarikunnan jäsen, liikuntaharrastuksena
hiihto, mutta vaeltaminen
on jo jäänyt
Elias Leinonen s. 1936
Toiminut vakuutusalalla
asiakaspalvelupäällikkönä,
eläkkeellä vuodesta 1982
lähtien
Perhe: Kaksi lasta ja kaksi
lastenlasta.
Harrastukset: Ei ole enää
mukana Härmälän leijonien toiminnassa, 2–3 kertaa
vuodessa käy Lapissa ”vanhasta muistissa”

Lapin autiotuvalla ”joskus vähän nuorempana” vaeltava viisikko Martti Polvinen, Kalevi Kronholm, Elias Leinonen, Lasse Sinisalo ja Antti Nikander.

Vaeltava viisikko
Härmälän leijonien miesjoukossa heräsi kipinä lähteä yhdessä hiihtovaellukselle Lapin hangille. Tämä tapahtui
1970-luvun puolivälissä. Partiohenkinen Antti Nikander

kokosi ryhmän, joka teki ensimmäisen yhteisen vaelluksen. Martti Polvinen, joka on
myös ollut koko ikänsä luonnossa liikkuva, oli mukana jo
tässä ensimmäisessä ryhmäs-

sä.

Vaelluksesta tuli jokavuotinen tapa. Joukon kokoonpano vaihteli vuosien varrella, mutta kantajoukoksi muodostui viiden miehen poruk-
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rasitus. Nikanderin Antti oli
joutunut terveytensä vuoksi luopumaan jo 1993. 2004
loppuivat pitkät vaellukset,
minkä jälkeen viimeisinä vuosina tyydyttiin vain kolmen
päivän retkiin. Lasse Sinisalo jatkaa vaellusharrastustaan
edelleen, mutta nyt ilman tuttua leijonaporukkaa.
– Minulla taitaa nyt ikä
eniten painaa, vaikka kunto
kyllä on hyvä. Porukkamme ei
ollut mitään keinutuoli-ukkeliporukkaa, vaan poikkeuksellisen hyväkuntoista joukkoa,
jolla tavoitteet olivat korkealla, Martti Polvinen tuumaa.
Hän laskee, että on itse viettänyt elämässään laavuöitä yli
kaksi vuotta, kun kaikki vaelluksilla koetut vuorokaudet
ka: Antti Nikander, Martti Polvinen, Lasse Sinisalo,
Kalevi Kronholm ja Elias
Leinonen. He jatkoivat harrastusta vielä ikämiehinä, ja
joukko pysyi kasassa, vaikka
kaikki eivät leijonatoiminnassa enää jatkaneetkaan. Tämä
tervaskantojen viisikko herätti Lapin kevättalven kairoilla huomiota ottamalla kaiken
ilon irti yhteisistä retkistään.
Jos samaan autiotupaan
sattui samaan aikaan muitakin, nämä saivat hämmästellä tätä herkuttelevien herrojen eränkävijäporukkaa. Ahkiossa kulki kevyesti mukana enemmänkin tarvikkeita.
Rouvat olivat jo valmistaneet
etukäteen mukaan herkkuruokia, mutta poronkäristyksen Martti Polvinen loihti aina paikanpäällä. Autiotuvan
pöytä kaunistettiin Marimekon pöytäliinoin ja lautasliinoin, kynttilät sytytettiin ja
kattaukseen kuuluivat viinilasit. Aterialla nautittiin alkuruoka, pääruoka ja jälkiruoka.
Jokaisen kanssa oli myös asiaankuuluvat ja sopivat viinilaadut.
Parisen vuotta sitten tervaskannot totesivat, että on
aika lopettaa tämä vaellusperinne. Joidenkin kunto oli
jo sen verran heikentynyt, että Lappiin lähtö oli liian iso

Pääkokki autiotuvilla oli yleensä Martti Polvinen (istumassa), joka valmisti porukalle hyvät poronkäristykset. Kun ahkioissa kulki kevyesti tavaraa, Lapin hangilla oli liikkeellä todellinen herkuttelevien herrojen joukko. Mukana oli Mari Mekon lautasliinoja ja pöytäliinoja, kynttilöitä, viinilaseja
ja viinejäkin jokaiseen ruokalajiin eri sorttia. Ateriakin oli kunnon päivällinen alkuruokineen ja
jälkiruokineen. Kauhan varressa Lasse Sinisalo.

Lunta kiertää tuulispää,
Kylmää hohkaa pohjan jää.
Lumen alla nukkuu maa,
Kevään aikaa odottaa.
Lakeutta hiihtää mies,
Yllään kulu peski, kukaties.
Hän on Sampo lappalainen,
Varsi lyhyt poropaimen.

Poro takana tunturin,
Hangella emo, vasakin.
Paimenen on jäänyt nuttu,
Vilu Sammolle on tuttu.
Mies nauroi taikaa tietäjän,
Ties kooston pitkään kestävän.
Peskin etsii lappalainen,
Varsi lyhyt poropaimen.

(Katkelmat Martti Polvisen kirjoittamasta runosta Sampo lappalainen, jonka hän kirjoitti Kalevi Kronholmin syntymäpäiväksi.
Aihe on Talkkunapään kammilta.)
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Kalevi Kronholm kotinsa takapihalla Vehmaisissa tänä syksynä.
lasketaan mukaan.

Alku aina
hankalaa
Ahkiot ja viimeisen päälle
olevat varusteet tulivat miehille vasta vanhemmalla iällä.
Kun he aloittelivat harrastusta, ei vielä ollut viimeisen
päälle kehitettyjä suksia ja
tarvikkeetkin kannettiin rinkassa. Silloin ei vielä miesten mieleen tullut kanniskella matkassa herkkuruokia ja
serviisejä. He olivat perinteisiä hiihtovaeltajia siinä, missä
kaikki muutkin Lapin kulkijat. – Maailman turhuus tuli
mukaan vasta myöhemmin,
Kalevi Kronholm muistelee.
Kalevi Kronholm, joka ei
ollut mukana ihan ensimmäisillä vaelluksilla, muistelee,
miten ensimmäinen vaellus
tuntui rankalta. Yrittäjän arkeen ei ollut mahtunut kuin
työtä aamupimeästä iltapimeään. Lomiakaan ei tullut
pidetyksi. Kuntoilu ja oman
kunnon hoito oli siis jäänyt
vähemmälle. Kun toiset olivat jo talven aikana hiihtäneet
tuhansia kilometrejä, hänellä
oli takana muutama kymmenen kilometriä. Kun nykyisin
Lapissa risteilee hyviä moottorikelkkauria, joita myöten
on keveä sauvoa, siihen aikaan piti rämpiä umpihankia.
– Ensimmäiset kolme päi-

vää olivat aina todella vaikeita ja haastavia minulle, mutta kun niistä pääsi yli, viikon
lopulla jo pärjäsin pojille, hän
muistelee.
V iikon aikana miehet
hiihtelivät keskimäärin parikymmentä kilometriä päivässä ja toistasataa kilometriä viikon aikana. – Jos eksyttiin, kilometrejä tuli päivään
vähän enemmänkin, Kalevi
Kronholm nauraa.
Ikämiehenä hän jo koki pärjäävänsä hyvin toisille,
koska hänen kuntonsa ja terveytensä oli säilynyt vuodesta
toiseen hyvänä.
Yleensä vaellukselle lähdettiin pääsiäisten tienoilla.
Silloin oli helpointa irrottautua töistäkin ja rankin talvi
oli jo takana. Kevättalvesta
Lapin hanget tarjosivat parastaan.

Monenlaista keliä
Yhteisiin vaellusvuosiin mahtui jos jonkinlaista säätä. Välillä aurinko häikäisi silmiä ja
suksi luisti. Välillä pakkanen
paukahteli yli kolmessakymmenessä miinusasteessa. Jäätävä viima saattoi puhaltaa
päin hiihtäjiä.
– Mikä ei tapa, se kasvattaa, tuumailee Kalevi Kronholm nyt jälkikäteen ja muistelee, miten he joutuivat joskus yöpymään ulkonakin, kun

autiotuvat olivat täynnä. He
saattoivat jopa antaa etusijan
kokemattomammille vaeltajille, joilla ei ollut yhtä hyvää
retkivarustusta mukana kuin
heillä.
Vaatteiden vaihto ja kuvatus ja ruuanlaittokin oli
hankalaa, jos piti joskus yöpyä omalla mukana olevalla
laavulla. Ulkona he joutuivat
kerran yöpymään yli kolmenkymmenen asteen pakkasessakin – ihan säälistä, sillä samalle tuvalle tuli juuri silloin
huonoin varustein joukko
nuoria.
Jos miehet kohtasivat monenlaisia säitä ja kelejä, he
kokeilivat myös eri reittejä.
Ei taida Lapin tuntureilla ja
kansallispuistoissa olla reittejä, joita he eivät olisi kulkeneet.
Joskus joku sairastuikin.
Vaelluksella tuli kuumetta
ja keuhkoputkentulehduksia, suksikin saattoi katketa ja
mies saattoi löytää itsensä lumihankeen vajonneena, mutta luita ei onneksi koskaan
mennyt poikki kellään.
Tervaskannot olivat myös
aina hyvin varustautuneita:
oli suksiin varakärkeä, varasiteet, varasauvat ja myöhemmin ne maailman turhuudetkin. Pienempi porukka ei olisi saanut niin paljon tavaraa
kuljetetuksikaan mukanaan,
mikä viisikolta onnistui.
Martti Polvinen toteaa,
että toinen puoli vaelluksen
viehätyksessä on seikkailu.
Kun liikkuu oudoillakin alueilla, päällä on jännitys, mitä
siellä kohtaa ja miten siellä itse selviytyy. Hän tuumaa, että
ei kukaan ääneen rehellisesti
sano, että taustalla ajatuksissa
on selviytymisen tarve. Tärkeää oli itsensä voittaminen.
Toinen puoli oli sitten
luonnon ihailu ja Lapin kauneudesta nauttiminen. Joukko
saattoi pysähtyä tunturille ja
olla vain hiljaa ja katsella pitkän aikaa ympärillään avautuvaa hengästyttävän upeaa
maisemaa.
Yhdessä liikkuminen myös
vahvisti toverihenkeä. Joukko
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tunsi toistensa vahvuudet ja
heikkoudet. Iltaisin autiotupien rauhassa he kävivät filosofisia keskusteluja ja pohtivat elämäntarkoitusta ja maailman menoa.
Martti Polvinen arvelee,
että miehet tarvitsevat ajoittain yhdessäoloa miesporukassa. Yksikin nainen joukossa rikkoisi sen tunnelman,
jota miehet Lapin karuissa
olosuhteissa voivat kokea yhdessä. – Miesten maailmaan
kuuluu kilpailu, mutta kun
meidän joukossamme jokainen oli etevä omalla alallaan,
meidän ei tarvinnut vaelluksilla kilpailla keskenämme.
Voimme olla siellä jokainen
oma itsemme. Se loi yhdessäoloomme tasapainoisen tunnelman, hän sanoo.

Martin muistoja
Kaikenlaista ehti vuosien varrella tapahtua.
Martti Polvinen muistelee
sukellusta pehmeään lumihankeen.
– Kun laskettiin pikkutuntureilta, Nikanderin Antti oli
edellä. Siihen aikaan meillä
oli vielä rinkat selässä ja umpihankea kuljimme. Lunta
oli kasautunut tuulessa alarinteelle ja ylärinteet olivat
paljaita ja jäätikköisiä. Maasto oli niin valkoinen, että ei
nähnyt kauas. Kinos tuli vastaan niin yllättäen, että Antti,
joka laski edellä, ei pystynyt
jarruttamaan jäätikköisellä
rinteellä ja sukset sukelsivat
kinokseen. Antti lähti lentoon kuin muinoin mäkihyppääjä Kallakorpi. Me muut
näimme, kun Antti lähti liitämään eikä hänestä jäänyt
näkyville lumihangen päälle
kuin rinkka. Antti on jälkikäteen sanonut, että kinoksessa
oli tuskallista kuunnella, kun
toiset nauraa höröttivät vierellä. Kun nauru hellitti, Antti
vedettiin rinkasta ylös ja rinkan alta löytyi mieskin.
Tuokin tapaus päättyi ihan
onnellisesti. Antti ei loukkaantunut.
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Lassen muistoja
Lasse Sinisalo käy edelleenkin pohjoisessa vähintään
kolme kertaa vuodessa, eri
vuodenaikoina. Hän tykkää
kulkea Lapissa muulloinkin kuin kevättalven hangilla. Hän suree, että Härmälän
leijonaporukka joutui kuitenkin lopettamaan. Lappiin pitäisi löytyä vähintään kolmen
porukka. Pienemmällä sinne
ei kannata lähteä. Kun vanha tuttu kaarti on jäänyt pois,
nuorempia ei tämänikäisten
enää kannata ryhtyä houkuttelemaan mukaan.
Yksi ikimuistoinen hetki
tervaskantojen vaellukselta
hänelle oli, kun susi tuli ihan
nenän eteen Saariselällä.
– Itse nousin ensimmäisenä tunturin puuttoman alueen notkelmaan ja jouduin
siellä vastakkain suden kanssa. Tuijotimme monta minuuttia toisiamme noin 30
metrin etäisyydeltä. Susi oli
vielä tosi iso.
Lasse Sinisalolle on jäänyt
mieleen myös Polvisen Martin uppoamiset. Jos Martti
muistelee Nikanderin Antin
hankeen tupsahdusta, Lasse taas kertoo, että Martille
sattui kaikenlaisia hassuja vahinkoja. Tämä kasteli itsensä milloin missäkin, taas oli
miestä autettava ja vaatteita
riitti kuvattavaksi.
– Kerran 30 asteen pakkasella nukuimme Kronholmin
Kalevin kanssa ulkona, kun
emme mahtuneet kämppään.
Hämmästelimme, miten
luonto tulee silmille, vaikka
taivas on kirkas. Se oli kuitenkin oma hengityksemme
pakkasessa. Hengitys tiivistyi ja pisaroi vetenä takaisin
kasvoille.
Hassu sattumakin hänelle
tulee mieleen. Miehet vaelsivat Haltitunturin puuttomalla alueella ja veivät prikettejä mukanaan kämpälle. He
polttivat puita kamiinassa ja
jättivät kohteliaasti ylijäämäpuut sinne toisia varten. 20
vuotta myöhemmin he tapasivat Saariselän itäosassa yh-

Martti Polvinen kotinsa rannassa Ylöjärvellä tänä syksynä. Hänellä on lyhyt matka luontoon ja
vesille kotoakin.
den pariskunnan. – Kämpässä
oli kuuma ja ryhdyimme tuulettamaan. Silloin pariskunta
tuli kertoneeksi, miten ”joku hullu oli vienyt prikettejä
Haltilla kämpälle ja niillä oli
poltettu kamina ihan pilalle”. Me siinä kerroimme, että
mehän näin olimme tehneet.
Emme toki olleet itse pilan-

neet kaminaa, mutta jotkut
kokemattomat olivat pistäneet meidän jättämiä prikettejä kamiinaan kerralla liikaa,
kamiina oli ylikuumentunut
ja hajonnut. Hyvä tarkoitus
siis oli aiheuttanut vahinkoa.
Mutta aikamoinen sattumus
mielestäni on, että voi ihan
eri puolella Lappia vuosien

päästä osua samalle kämpälle
pariskunnan kanssa, joka oli
ollut meidän jälkeen tuolla
toisella kämpällä. Mahdollisuus tällaiseen on yhtä pieni
kuin lottovoitto, Lasse tuumailee.
Leena-Maija Lindqvist

42

PIIRI

P O I S N U K K U N E I TA

LEIJONA

JÄSENIÄ

2 / 2012

K U N N I O I T TA E N

Pekka Harju
Lions-veli Pekka Harju toimi Kurun leijonissa vuodesta 1971. Hän oli presidenttinä kaudella
1980-1981 ja hänet tunnettiin ahkerana osallistujana niin kokouksiin kuin klubin muihin aktiviteetteihin. Viimeiseen kokoukseensa Pekka osallistui toukokuussa vain paria viikkoa ennen
kuolemaansa. Viimeisessä klubikokouksessaan hänelle myönnettiin etuoikeutettu jäsenyys, mitä
hän ei aiemmin katsonut tarvitsevansa huolimatta korkeasta iästään. Pekka oli syntynyt 1926.
Elämäntyönsä Pekka Harju teki metsäteknikkona toimien monipuolisesti aina uitosta piiriesimieheksi saakka. Pekka oli perustamassa Kurun Samoilijoita sekä järjestelemässä ja ylläpitämässä retkeily- ja luontopolkuja. Luonto olikin hänelle rakas, metsä, metsästys, kalastus
ja retkeily olivat hänen intohimonsa. Viimeisinä vuosinaan hänet totuttiin näkemään nuotion
ääressä reppuineen.
Muistamme leijonaveljemme Pekan hyväntuulisena ja iloisena veljenä. Nokipannu jää ilman keittelijäänsä, nuotio odottelee
kohentelijaa, reppu kantajaa.
Pekkaa jäivät kaipaamaan vaimo, neljästä pojasta kolme elossa olevaa, 6 lapsenlasta ja 3 lapsenlapsenlasta.

Antti Kaiku
LC Humppilan jäsen, LION-veli Antti Kaiku, menehtyi 18.6.2012 kotonaan lyhyehkön sairausvaiheen uuvuttamana 81 vuoden iässä. Hän oli syntynyt 6.12.1930.
Ainakin vuodesta 1865 alkaen perheellä on ollut sukutila jota Antti viljeli veljensä kanssa,
viime vuoden kasvinviljelytilana. Vapaa-aikanaan Antti harrasti matkailua, urheilua ja metsästystä. Antilla oli sydämessään paikka humppilalaiselle urheiluelämälle. Hän oli mukana
Humppilan urheiluseura Yrin toiminnassa puheenjohtajana. Hänet muistetaan urheilijoiden
auttajana ja kannustajana. Urheilulautakunnassakin hän oli mukana. Antti oli humppilalaisen
metsästysseura Peuran perustajajäsen. Hän keskittyi lähinnä kettujen metsästykseen ja oli mukana ”hirviporukassa”. Antti oli neljä vuosikymmentä Lions-toiminnassa Humppilan klubissa.
Sisar, veli ja monien sisarusten jälkikasvu jäivät kaipaamaan ja muistamaan Anttia, jonka
valoisan muiston säilyttävät myös klubiveljet.

Jyrki Pennanen
LC Tampere/Amurin pitkäaikainen jäsen, sosiaalineuvos Jyrki Pennanen siirtyi ajasta ikuisuuteen 79-vuotiaana 22.3.2012. Hän oli klubin jäsen loppuun saakka eli peräti 33 vuoden ajan.
Hän toimi klubin sihteerinä, rahastonhoitajana ja presidenttinä sekä teki klubin 30-vuotisjuhliin
aikanaan kirjamuotoisen historiikin. Jyrki oli kasvanut taiteellisesti virikkeellisessä ilmapiirissä
vanhempien ollessa kulttuurisuvuista, sisar Lea Pennanen oli kirjailija, toinen sisar Outi Pennanen taidemaalari. Jyrki itse oli musikaalinen ja taitava pianisti opiskeltuaan soittoa Sibelius
Akatemiassa. Hän valmistui filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta pääaineena psykologia ja elämäntyönsä hän teki Pirkanmaan kasvatusneuvolan johtajana. Klubiveljet muistavat
Jyrkin miellyttävänä ja velvollisuudentuntoisena lionina, joka piti ystävyyttä välitavoitteena, ei
välikappaleena.

Raimo Karvinen
LC Kangasala / Roineen arvostettu, pitkäaikainen jäsen, leijonaveli Raimo Karvinen menehtyi yllättäen kotonaan Kangasalla 5.3.2012. Hän oli syntynyt v. 1937. Raimo Karvinen toimi
klubimme presidenttinä 1990 – 91. Raimo oli klubin aktiivinen jäsen, aina valmis lähtemään
mukaan yhteisiin aktiviteetteihin. Hänen harrastuksiinsa kuului lisäksi mm. lentopallo, jota hän
pelasi Kangasalan Kisan ikämiehissä ja osallistui myös Lions-piirin lentopallokisoihin. Raimo
Karvinen ehti olla klubimme jäsen liki 40 vuotta. Jos klubiveljillä oli veroasioissa kysyttävää,
antoi Raimo mielellään neuvoja. Tohmajärven mies ei koskaan hermostunut, näki aina asioiden hyvät puolet.
Raimoa jäivät kaipaamaan läheiset, vaimo Ritva sekä lapset Pirjo ja Pasi perheineen. Klubiveljet muistavat kaipauksella luotettavaa sekä aina positiivista leijonaveli Raimoa kiitollisina
kuluneista vuosista.
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Yrjö Enroth
LC Tampere/Pispalan lionit saivat tämän vuoden lopulla suruviestin pitkäaikaisen perustajajäsenen ja klubiveljen Yrjö Enroth’tin poismenosta, joka oli tapahtunut 27.2.2011. ”Yrkka” oli
syntynyt 18.10.1922. Elämäntyönsä hän teki J.W. Enqvist ja v. 1965 fuusion myötä muuttuneen
G.A. Serlachius Oy:n palveluksessa. Eläkkeelle jäätyään hän muutti vaimonsa kanssa Helsinkiin, lähemmäksi sukulaisiaan. Klubista hän ei kuitenkaan eronnut vaan siirtyi toimimaan
etuoikeutettuna jäsenenä, aina kuolemaansa asti.
Yrjö toimi klubin presidenttinä 1972–73. Hän järjesti mm. ikimuistettavat sieni- ja marjaretket J. W. Enqvistin metsäosaston autioilla savottakämpillä. Näihin retkiin osallistui koko leijonaperhe. Lapsille pidettiin leikkimielisiä kisoja ja opeteltiin tuntemaan sieniä. Klubin vieläkin
toimiva sinap-pi-aktiviteetti syntyi eräällä näistä retkistä. Klubiveljet muistavat kiitollisuudella
ja lämmöllä pidettyä jäsentään.

Asko Laitinen
1945 - 2012
Asko Laitinen oli perustamassa LC Ylöjärvi/ Teivon klubia helmikuussa 1990. Silloin tapasin
hänet ensi kerran. Varsin luontevasti kävi meidän tutustuminen. Tunsimme samansieluisuutta, sillä molemmat olimme eläneet Pohjois-Savossa lapsuuden ja suuren osan nuoruuttamme.
Asko oli lähtöisin Iisalmesta.
Asko muutti Ylöjärveltä juurilleen Iisalmeen 2010, mutta kuului klubiimme vuoteen 2011
asti. Hän erosi klubista kesällä 2011, sillä Iisalmesta käsin oli toimintaan vaikea osallistua.
Asko oli klubimme kantava voima. Hänet opimme tuntemaan toimeen tarttuvana ja ahkerana leijonana. Kun johonkin tehtävään ei halukasta heti löytynyt, kuului Askon suunnalta
vaatimaton ilmoitus, että voisinhan minä tuon homman hoitaa.
Asko ehti 21 vuoden aikana olla lähes kaikissa klubivirkailijan tehtävissä. Sen lisäksi hän oli aina mukana kaikissa aktiviteeteissä. Erityisen monta kertaa hän oli klubien yhteisten kevätmarkkinoiden toimikunnassa eri tehtävissä.
Asko palkittiin mm. Melvin Jones – jäsenyydellä.
Talvella 2012 meidät yllätti järkyttävä tieto, että Asko oli menehtynyt sairastettuaan hyvin lyhyen ajan. Hän oli minua viikon
nuorempi, ja inhimillisesti katsoen hänen maallinen taipaleensa päättyi aivan liian nuorena.
Sain olla saattamassa Antero Lassilan kanssa Askoa viimeiselle matkalle Iisalmen Vanhan hautausmaan kappelissa. Mieli
nöyränä laskimme klubimme kukkatervehdyksen arkulle.
Askoa, jos ketä voi lyhyesti luonnehtia hyväksi ihmiseksi. Noihin kahteen sanaan sidon hänen muistonsa mieleni sopukoihin.
Askoa jäivät kaipaamaan puoliso, lapset ja lastenlapset sekä suuri joukko ystäviä, tuttavia ja leijonaveljiä.
Ylöjärvellä syyskuussa 2012
Lion Jorma Sinisalo

Erkki Nissinen
LC Tampere/ Kaleva sai vuoden 2011 lokakuun puolivälissä suruviestin leijonaveli Erkki Nissisen kuolemasta. Erkki Nissinen oli klubin perustajajäsen. Tuolloin vuonna 1967 Erkki oli
50-vuotias. Hän toimi presidenttinä toimikaudella 1974-1975. Vielä 40 vuotta myöhemmin,
90-vuotiaaana Erkki oli tiiviisti kiinnostunut klubin toiminnasta leijonaveljien vieraillessaan
hänen ja lady Onervan luona Kuninkaankadulla sekä myöhemmin Koukkuniemen vanhainkodissa.
Veli Erkki oli luonteeltaan pikemminkin hiljainen vaikuttaja, muttei suinkaan tuppisuu.
Saimme usein kuulla mukavia kommentteja asiaan kuin asiaan. Leijonaveljien muistoihin on
jäänyt, että veli Erkki ja lady Onerva olivat laajakatseisia ja hyväntuulisia ihmisiä, jotka loivat
iloiset puitteet kaikissa klubimme juhlissa. Klubin asiakirjoista ilmenee, että Nissisillä pidetyssä ladyjen kokouksessa 7.1.1988 veli Erkki piti esitelmän maailmankuulusta kitarataiteilija
Francisco Goyasta. Viimeisimpiin muistoihin on jäänyt kokouksessa klubin tulevaisuuden pohdinnassa puheenvuoro, jossa Erkki voimakkaasti toi julki kantansa, että klubin toimintaa ei saa
lopettaa. Olisi ollut mukava olla enemmänkin samoissa hommissa Erkin kanssa.
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Ossi Vuorenmaa
LC Suodenniemen jäsen, agrologi Ossi Vuorenmaa menehtyi vakavaan sairauteen 20.12.2011
Sastamalassa. Hän oli syntynyt Suodenniemellä 17.7.1943. Ossi Vuorenmaa valmistui agrologiksi Hyvinkäällä 1969. Elämäntyönsä hän teki Maatalousyrittäjien Eläkelaitoksen kenttäjohtajana asuen perheineen Vihdissä.
Ossi oli hyvä puhuja, huumorimies vailla vertaa, kaikkien tuttu ja auttaja. Ossia kaipaamaan
jäivät puoliso Kaija, kolme lasta, viisi lastenlasta, klubiveljet sekä laaja ystäväpiiri kautta Suomen.

Risto Leppänen
LC Virrat/Torisevan jäsen Risto Leppänen syntyi 6.4.1951 Kannonkoskella. Hänet tunnettiin hauskana seuramiehenä. Nuoruudessaan hän toimi mm. röntgenhoitajana Äänekoskella.
Terveystarkastajana hän toimi Kokkolassa, Laukaalla ja Virroilla. Virroilla hän toimi viimeksi
myös ympäristöterveyden tarkastajana. Lions toiminnassa hän oli mukana vuodesta 1990, josta
presidenttinä 1997-1998. Kannonkosken mökki säilyi hänelle tärkeänä lomanviettopaikkana.
Remontin teko, rakentaminen ja matkailu olivat tärkeä osa elämää, joka päättyi 11.5.2012 vaikean sairauden murtamana. Kaipaamaan jäivät puoliso Paula ja pojat, sekä laaja ystävien joukko.

Juhani Tanila
LC Kangasalan jäsen maanviljelijä Juhani Tanila menehtyi vaikean sairauden murtamana
13.01.2012. Juhani syntyi 03.08.1946 Kangasalla. Hän viljeli kotitilaansa Köyrän kylällä aina
vuoteen 2009 saakka, jolloin tila siirtyi seuraavalle sukupolvelle.
LC toimintaan Juhani kutsuttiin vuonna 1990. Presidenttinä hän toimi kaudella 2001 –
2002.
Juhani oli yhteiskunnallisesti erittäin aktiivinen. Hän toimi aktiivisesti ensisijaisesti Kangasalan kunnallispolitiikassa, mutta vaikutti myös keskustapuolueen maakunnallisissa ja valtakunnallisissa elimissä. Keskeisimpiä luottamustoimia olivat jäsenyydet Kangasalan valtuustossa ja
ympäristölautakunnassa. Hän oli mukana myös osuuspankin hallinnossa, hallintoneuvoston ja
myöhemmin hallituksen jäsenenä.
Ansioistaan hänelle on myönnetty Suomen Kuntaliiton kultainen ansiomerkki, Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristi
sekä op- ryhmän hopeinen ansiomerkki.
Juhani oli sotilasarvoltaan luutnantti.
Juhani tunnettiin erittäin sosiaalisena, avuliaana ja seurallisena henkilönä. Hän tuli toimeen kaikkien kanssa. Hänen yleistietotaitonsa olivat erinomaiset. Aina kun klubissamme oli tietovisailu, Juhani oli palkittujen joukossa. Hänen lempiharrastukiaan olivat luonnossa liikkuminen, metsästys ja kalastus.
Klubimme muistelee kiitollisuudella hänen rauhallista olemustaan.
Juhania jäivät kaipaamaan lady Riitta sekä poika Jussi perheineen sekä laaja ystävä- ja tuttavapiiri.

Kaarlo (Kalle) Raisamo
LC Siuron perustajäsen, rautakauppias Kaarlo ( Kalle) Raisamo kuoli 91- vuotiaana hoivakodissa Hämeenkyrössä 12.4.2012, pitkällisen sairauden murtamana. Kalle syntyi Kokemäellä
8.3.1921 ja sieltä hän muutti vanhempiensa mukana Siuroon, kun nämä perustivat sinne sekatavarakaupan 1924. Koulunsa Kalle kävi Penttilän kansakoulussa, jatkoi Tampereen klassillisessa
lyseossa ja päätyi Tampereen kauppaopistoon, josta myös löytyi puoliso Sirkka. Hän oli perustamassa LC Siuron klubia vuonna 1957. Ystävät hakivat Kallelle talousneuvoksen arvonimeä,
jonka tasavallan presidentti myönsi hänelle joulukuussa 1983.
Siuron klubissa Kalle oli arvostettu ja pidetty veli, hän oli aina valmis auttamaan ja antamaan aikaansa lios-toiminnan hyväksi. Kallea kaipaamaan jäivät puoliso Sirkka, lapset, lapsenlapset perheineen, sekä laaja ystäväpiiri ja LC Siuron lionsveljet.
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LC Juupajoen perustamisasiakirja löytyi
sopivasti synttäriksi
– Teiltä on ollut jotakin hukassa vuosikymmenet, puhuttelee Raimo Aho Lions Club
Ilveksestä Juupajoen Lions
Clubin jäseniä.
Juhlakansa katselee hämmentyneinä toisiaan. Naurahtaakin.
Aholla mukana olevasta
tötteröstä paljastuu LC Juupajoen perustamisasiakirja
50 vuoden takaa. Mikä olisikaan osuvampi hetki luovuttaa asiakirja takaisin juupajokelaisille kuin Lions Club
Juupajoen 50-vuotissyntymäpäiväjuhla? Juhlaa vietettiin
Mäntän Klubilla 11.2.2012.
Raimo ja Jarmo Ahon
isä Jorma Aho oli Juupajoen
Lions Clubin perustajajäseniä. Veljekset löysivät perustamisasiakirjan isänsä jäämistöstä.
Mieluinen lahja sopii huipentamaan juhlaillan.
– Tätä on etsitty, kommentoi LC Juupajoen Lauri UusiRauva oitis.

Parasta rento
yhteishenki
LC Juupajoki perustettiin
helmikuun toisena päivänä
1962, jolloin kunnanlääkäri Rauno Lehto kutsui kokoon perustavan kokouksen.
Ensimmäiseksi presidentiksi
nimettiin Pentti Vettenranta.
Jäsenmäärä oli aluksi 16. Nyt
jäseniä on 30. Juupajoella aktiviteetteja on kohdistettu erityisesti nuoriin ja vanhuksiin.
– Vakaa keski-ikäinen vailla villityksiä, kuvailee Pärssisen Matti Juupajoen klubia
juhlapuheessaan.
Hän on ollut mukana toiminnassa vuodesta 1988. Parasta on rento ja asiallinen
yhteishenki.
Perin rentoa on syntymäpäiväjuhlahumukin.
– Jos kohta olen pitkälläni
tässä lattialla, se johtuu siitä,

Jarmo Aho ja Raimo Aho tutkivat yhdessä Lions Club Juupajoen presidentti Markku Purasen
(keskellä) kanssa pitkään kadoksissa ollutta LC Juupajoen perustamisasiakirjaa. Ahot luovuttivat
perustamisasiakirjan LC Juupajoen haltuun sen 50-vuotisjuhlapäivänä.

että äsken syödessä leipä putosi lattialle ja nyt ovat kengätkin voissa, varoittaa presidentti Markku Puranen puheensa aluksi.
Puranen vitsailee, että vuosi takaperin klubin presidentinvalinta oli tiukempi kuin
menneet pressanvaalit.
– Tiedettiin, että on tämä
50-vuotisjuhla, niin heti oli
viisi ehdokasta. Lopulta arpa ratkaisi. Veli Matti (Mäkelä) voitti. Hänestä tuli ensimmäinen varapresidentti.
Minulle jäi sitten tämä presidentin titteli.
Ja kuulijat hekottavat.
Piirikuvernööri Päivi Ihamäki lupautuu viimein tulemaan kuulolle kokoukseen.
Jos sielläkin kerran on näin
hupaisaa.

Ladyille, heleääänisesti
– Seuraavaksi ohjelmassa on
heleä-ääninen serenadi ladyil-

le, naurahtaa Matti Pärssinen
juonnossaan.
Presidentti Puranen astuu
lavalle ja tarttuu mikrofoniin.
– Yhden päivän kokonaan
sinun kanssasi jos saan. Mitään muuta niin toivo mä
en…
Pärssisen naurahdus heleääänisen kohdalla saa selityksen.
– Presidenttihän panee
kaiken peliin, tuumaa vierustoveri.
– Hirrrrveen, hirrrrveen,
hirrrrveen ihanaa, Markku,
kuten nykyään kuuluu sanoa,
kiittelee Hellikki Koski ladypuheenvuoronsa aluksi.
Koski toteaa, että 50 vuoden ikä on hyvä aika miettiä
menneitä ja tutkia tulevaa.

arvot eivät ole muuttuneet,
mutta viestiminen on tärkeää, jotta ydinsanoma välittyy
viestitulvasta. Brändin tarvitsee uudistua.
– Jäsenten ympäri maailman tulisi puhua yhtenäisellä
äänellä hyvien tarkoitusten
puolesta.
Heikki Hämylä sanoo
50-vuotishistoriikissaan, että
jos ei tiedä historiaa, ei voi
kehittyä. Hämylä kertoo, että
Juupajoella toiminta on ollut alusta asti vilkasta. Vaikka
avustusmäärät eivät ole erityisen suuria, niillä on pienellä
paikkakunnalla suuri merkitys.
– Toivottavasti seuraavat
50 vuotta tulemme jatkamaan
samaan tahtiin, yhtä vilkkaana kuin tähänkin asti.

Ydinsanoma esiin
viestitulvasta

Heli Rahkonen

Naapuriklubin Tapio Estola
Orivedeltä muistuttaa onnittelupuheessaan, että perus-
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Leijonat tukemassa
nuorten ja lasten
nettikäyttäytymisen
opetusta Pirkkalassa
Pirkkalan alakouluissa toteutettiin 2012 alkuvuodesta nuorten ja lasten nettikäyttäytymisen opetushanke.
Koulussa syyskaudella pidetyissä vanhempainilloissa
useat vanhemmat toivat esiin
toiveen saada koululta tukea
lasten nettikäyttäytymisen
opetuksessa.
Vaikka netti on ollut jo
pitkään osa ihmisten arkea,
nykyisten koululaisten vanhemmat eivät ole kuitenkaan viettäneet siellä aikaansa nuoruudessaan, saati lapsuudessaan. Koululaisista 98
prosenttia on verkossa lähes
päivittäin. Useille vanhemmille se maailma on kuitenkin edelleen outo, joten vanhemmilla ei ole riittävää tietoutta ja valmiuksia lasten
netin käytön ohjaamiseen
ja tukemiseen. Kasvatustyö
tältä osin kuuluu perheille ja
vanhempien osaamisen tukeminen on hyvin tärkeää.
Nettikäyttäytymisen opetuksen ideointi käynnistyi
syksyllä 2011 Naistenmatkan
leijonien toimesta Lions liiton kuluneen vuoden ”Vastuu on minun” teemaan liittyen. Hankkeen toteutuksessa
päädyttiin kuitenkin yhdistämään Lions Clubien, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja koululaitoksen voimavarat ja osaaminen, jotta opetuksesta saataisiin riittävän
laaja-alainen ja kattava.
Hankkeen toteuttamiseksi
Pirkkalan Lionsklubit käynnistivät neuvottelut Pirkkalan
kunnan opetuspäällikkö Ville
Raatikaisen, Mannerheimin
Lastensuojeluliiton (MLL)

Hämeen piirin ja MLL Pirkkalan Paikallisyhdistyksen
kanssa.
Yhteistyössä päätettiin
laatia koulujen opetussuunnitelmaa täydentävä koulutusprojekti tukeutuen Mannerheimin lastensuojeluliiton
”Viisaasti verkossa”-suunnitelmaan.
Toteutuksen rahoittivat
LC Pirkkala, LC Pirkkala
/ Naistenmatka sekä MLL
Pirkkalan paikallisyhdistys.
Nettikäyttäytymisen opetus toteutettiin alkuvuodesta
2012 Pirkkalan alakouluissa
luokkahuoneopetuksena
Naistenmatkan, Hyrsingin,
Kirkonkylän ja Toivion kouluilla 3.-6. luokilla ja Toivion
koululla 5. luokilla.
Vanhemmille suunnattiin
myös nettikäyttäytymisen
ohjaamiseen liittyvää ohjausta tammi- helmikuussa järjestetyissä alakoulujen vanhempainilloissa.
Leijonien ja MLL paikallisyhdistyksen tuella toteutetaan myös 2. luokkalaisille ja
heidän vanhemmilleen ”Mainiot mediaperheet” – rastirata,
jonka ideana on tarjota yhden
illan aikana media-aiheisia
tehtäviä ratkottavaksi.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin
nuorisotyön koordinaattori
Anita Järvelin vastasi toteutuksesta.
Opetuksessa tuotiin esiin
netin käyttöön liittyviä vaaroja, mutta myös netin käyttöön
liittyviä positiivisia vaikutuksia sekä ohjattiin käyttämään
nettiä turvallisesti ja hyödyl-

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin nuorisotyön
koordinaattori Anita Järvelin vastasi toteutuksesta.
lisesti.
Opetus sai erittäin kiinnostuneen ja positiivisen vastaanoton sekä oppilailta että
heidän vanhemmiltaan.
Koulujen opettajien palaute oli myös hyvin positiivista.
Koulujen opetussuunnitelmissa ei ole tähän aiheeseen
riittävästi varauduttu, mutta
tarve lisäopetukselle on tiedostettu.
Toteutettu hanke on hyvin
ajankohtainen ja tukee erinomaisesti koulujen ja kodin

yhteistä kasvatus- ja opetustavoitetta
Opetushanke onnistui kokonaisuutena hyvin ja kattavasti. Tulevien alakoululaisten
ja netinkäyttäjien opetuksen
osalta ollaan valmiit käynnistämään uudet suunnitelmat.
Asko Naukkarinen
LC Pirkkala / Naistenmatka
Presidentti 2011-2012
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Leijonien
Yö
E- ja M-piirien yhteiset

UUDEN VUODEN TANSSIAISET
31.12.2012 klo 19
Hotelli Ellivuori, Sastamala

Illalliskortin hinta 50,- sis. alkumaljan, buffetruokailun, 2 olut/viinilippua, kakkukahvin.
Hotelli Ellivuoresta edullinen hotelliyö aamupalalla, hinta 70 e/2hh.
Puh. 010-835 1900. Muista mainita “Leijonien Yö”.
Ilmoittautumiset: E-piirin www-sivujen kautta.
Lisätietoja: Tapani Matintalo, tapani.matintalo@lions.ﬁ, 050-3424 900
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Perustamisasiakirjan luovutus Charter Nightissa. Vas. Kalle Ylinen, Päivi Ihamäki, LC Urjala Linnattarien ensimmäinen presidentti Laura Mehtonen, opasleijona Sirkka-Liisa Voutilainen, Paula Virtanen, Kristiina Laaksonen ja klubin ensimmäinen sihteeri,
nykyinen presidentti Tiina Metänen.
LC Urjala Linnattaret syntyi
kevätkesällä 2011, kun muutama tarmokas puuhanainen
sai kokoon 20 hengen ryhmän eli juuri ja juuri tarpeeksi klubin perustamiseen.
Varsinainen toiminta käynnistyi lomien jälkeen elokuussa. Etenkin alussa kun
opeteltavaa ja suunniteltavaa
oli todella paljon, suurena
tukenamme olivat klubimme kummit, perustamiskauden piirikuvernööri Kalle
Ylinen LC Karkusta ja hänen vaimonsa Kaija Ylinen
LC Hämeenkyrö/Kyröttäristä. Opasleijoniksi saimme
Erkki Voutilaisen LC Valkeakoskesta ja Sirkka-Liisa
Voutilaisen LC Valkeakoski/
Rapolasta. Lämpimät kiitoksemme heille kaikille!
Juhlavaa Charter Nightia
vietettiin 29.10. Lellan tilan
mahtavasta navetasta muo-

katussa tunnelmallisessa salissa, jonka kanslianeuvos
Risto Järvinen oli ystävällisesti luovuttanut käyttöömme. Linnattarien taipaleen alkua olivat juhlistamassa myös
Lions-piirin 107-E piirikuvernööri Päivi Ihamäki puolisoineen ja hänen edeltäjänsä, perustamiskauden liiton
puheenjohtaja Lauri Vainio
puolisoineen sekä jo vuonna
1967 perustetun LC Urjalan
ja kunnan edustajat.
Klubimme näyttäytyi ensimmäisen kerran julkisesti Urjalan joulunavauksessa,
jota vietettiin kaikkea muuta kuin talvisissa tunnelmissa: tuivertava tuuli sai torille
pystytetyt kojut natisemaan
liitoksissaan, ja vettä satoi
vaakasuoraan niin rankasti,
että tamperelaisen Flamman
tulishow oli hiipua ennen aikojaan. Jouluisia kortteja ja

maustepakkauksia myymällä
saimme silti hieman täytettä
laihaan kukkaroomme.
Linnattaret valitsi ensimmäiseksi auttamiskohteekseen urjalalaiset omaishoitajat. Heillä on harvoin vapaaaikaa ja ehkä vielä harvemmin mahdollisuuksia itsensä
hemmotteluun. Tähän tarkoitukseen on kerätty varoja
muun muassa Laskiaistanssiaisilla, jotka saivat suuren
suosion ja joiden toivotaan
muodostuvan perinteeksi.
Tilaisuudessa esiintyivät nuori kilpatanssipari ja Idols-kisassa pitkälle päässyt paikallinen muusikko Artturi Mäkelä. Tanssin tahdin määräsi
Jari & Taika.
Jo 35. kertaa järjestetty
kirjallisuustapahtuma Pentinkulman päivät tarjosi elokuun
alussa oivan tilaisuuden sekä
kuntalaisten ja vierailijoiden

palvelemiseen että klubimme
näkyvyyden lisäämiseen. Kirjailija Claes Anderssonin paikalle houkuttelema 200-päinen yleisö viihtyi puutarhan
antimin koristetussa salissa
ja kehui Linnattarien valmistamia suolapaloja ja kesäisiä
täytekakkuja.
Linnattarien sydän sykkii
lämpimänä sekä urjalalaisille että sisarklubeille. Tervetuloa kokouksiimme kahvila
Onnikkaan (Tampereentie 4,
Urjala) aina kuukauden kolmantena keskiviikkona klo
18!
Tiedotussihteeri
Laura Jänisniemi
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Viime syksynä saimme lukea alueemme paikallislehdestä, että yksin kotonaan
- vanhan Tyrvään, nykyisen
Sastamalan kunnan Illon kylässä asuvan Viljo Kulmalan
ulkorakennuksen ja puuvajan katto kaipaa pikaista kunnostamista. Viljo eli
Vikke on jo korkeassa iässä,
eikä enää yksin pysty katolla
kiipeilemään ja korjaustyötä
tekemään. Halu on kuitenkin kotonaan asua, kunhan
vaan klapit kuivina pysyisivät – niin pysyy siiten tupakin lämpöisenä…
Tälläinen kotonaan viihtyvä
ja itsellinen ikämies on meidän pohjoismaisen hyvinvointivaltion järjestelmissä
sellainen kummajainen, jolle
ei juurikaan yhteiskunnan tukea heru. Me Lc Sastamala/
Vammalan klubissa ymmärsimme Vikken tilanteen ja
halusimme ojentaa hänelle
auttavan kätemme. Yksimielisesti koimme omaksi ”Me
Palvelemme” työksi juuri tämänkaltaisen avun annon ja
lupasimme korjata ja uusia
tuon talousrakennuksen katon.
Keväisenä toukokuun lopun päivänä oli sitten tullut
se hetki, että tuo lupaus oli
lunastettava. Aamuvarhain
lion Raimo Santalan johdolla
käytiin toimeen ja vikkelään
tahtiin olikin vanha betonitiilikatto purettu ja kuljetettu pois. Samaan tahtiin lyötiin uudet ruoteet ja oikaistiin tarvittavilta osin vanha
katto muutenkin.
Saman päivän iltasella saapui työelämässä olevien leijonien partio nk. iltavuoro paikalle ja päästiin
aloittamaan uuden peltikaton asennus. Määrämittaiset
kattopellit nosteltiin käsipelillä ylös ja kun aamuvuoro
oli hyvät pohjat tehnyt – niin
asennuskin kävi joutuisasti. Akkuporakone on kätevä
keksintö ja pellit tulevat tukevasti ruuveilla kiinni. Ensimmäisen päivän iltana olikin jo toinen lape valmis,

Vikke keskellä ja oikealla Projektivastaava Raimo Santala.

”Kyllä on hyvä mieli”
sanoo Vikke nyt…
Seuraavana aamuna sitten telineet toiselle puolelle
ja uuden lappeen kimppuun.
Sehän kävikin vielä sujuvammin. kun oli toisella puolella
jo harjoiteltu. Harjan asennus
- olikin sitten vain pikku juttu ja lopullinen viimeistely.
Tarvittiin kuitenkin vielä kolmas päivä lumiesteiden
asentamiseen ja räystäslautojen maalaamiseen – kun emme huomanneet niitä maassa
valmiiksi maalata – niin sitten maalattiin ne räystäällä.
Kävi se hyvin niinkin – matala kun oli Vikken rakennus.
Valmiiksi tuli ja kun isäntä
itse sanoi – ”että kyllä nyt on
hyvä mieli” – niin se tuntui
hyvältä meistä kaikista. Tälläinen palvelutyö – joka on
aivan käsin kosketeltava kohde – ja kohdistuu vielä näihin maan hiljaisiin ja vähään
tyytyviin ihmisiin on kyllä
sitä palvelutyötä, josta itsekin
saamme hyvän mielen pitkäksi aikaa. Vikkellä on kyllä
runsaasti hyviä perus Tyrvääläisiä sanontoja mm. ”Tarttee

tyytyä kans, meinaan”. Se taitaisi olla hyvä mietelause tässä nykyajassa laajemminkin
– kun kukaan ei tahdo tyytyä
mihinkään…
Tässä yhteydessä on hyvä
muistuttaa olemassa olevasta
ARS säätiöstä. Tämä säätiö
ottaa osaa myös tämän tyylisiin avustuskohteisiin ja tuki
juuri tätäkin Vikken kattoprojektia. Ainakin vielä keväällä taisi olla sellainenkin

Vikke tarkkailee ja kattoa syntyy.

tilanne, että he oikein toivoivat anomushakemuksia –
koska heillä on myös mahdollisuus –sääntöjensä puitteissa auttaa.
Syksyn sateet saavat nyt
tulla – Vikken polttopuut pysyvät kuivina ja tupa lämpöisenä – niiin ja kaikilla meillä
on hyvä mieli!
Keijo Laine
LC Sastamala/Vammala
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LC Tampere Naistenlahti 20 vuotta

Muusikot Matti Helimo ja Vesa Joutsen viihdyttämässä vieraitamme.
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Lauantaina 4.2.2012 LC
Tampere Naistenlahti juhli
20-vuotista taivaltaan juhlakeskus Mancesterissa. Klubimme ensimmäisten kahden
vuoden presidentti Raili Yrjölä oli päävastuussa onnistuneitten puitteitten valinnasta.
Ilta oli täynnä iloista puheensorinaa, hyvää ruokaa ja musiikkia. Presidentti Anne Kuivasmäki toivotti kaikki tervetulleiksi ja heti alkuun muusikot Matti Helimo ja Vesa
Joutsen musisoivat Sigin kappaleen Hyvää syntymäpäivää
Sinulle rakkain, jonka kertosäkeeseen kaikki yhtyivät.
Illan kuluessa muisteltiin
sitä kaikkea mukavaa, jota
olemme vuosien varrella tehneet ja saaneet aikaan: vammaisten lasten vanhempien
vapaapäivä, Morkun naamiaiset, Päiväperhon leikkimökki,
Koulutus Elämään kasvatuksen mahdollistaminen, Lions
Questin tukeminen, Etiopialaisen ruuan kokkaaminen,
lasten juhlat, konsertit, retket ja teatterit….
8 jäsentä sai 20 v merkin ja
musiikkiosuuden päätti past
presidentti Minna Karhunsaaren toivekappale Matti
Helimon säveltämä ja sanoittama: Janne Ojanen!
Olemme aloittamassa uutta palveluaktiviteettia yhteistyössä Viola-kodin kanssa ja
sinne nyt suuntaamme katseemme ensi vuoden presidentti Sinikka Saarisen johdolla.
Muistiin merkitsi sihteeri
Anneli Helimo

Iloisia juhlijoita.
Keskellä kauden 2011–2012
presidentti Minna Karhunen.

Kauden 2012–2013 presidentti Sinikka Saarinen.
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TERVEHDYS VETERAANEILLE

LC Tampere/Kaukajärvi järjesti perjantaina 29.4.2011
sotaveteraaneille viihdetilaisuuden kiitoksena heidän
sotien aikaisista toimistaan
taisteltaessa Suomen itsenäi-

syyden säilyttämisen puolesta.
Tilaisuuden teema oli:
Kaukajärven nuorten kiitos
sotaveteraaneille!
Tilaisuuden alussa nuoret
jakoivat KIITOS-tekstillä va-
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rustetut Suomen pienoisliput
miehille ja naisille sinivalkoiset ruusukkeet. Alakoululaiset
olivat tehneet liput ja päiväkotilapset ruusukkeet.
Kaukajärven koulun oppi-

laita oli mukana esittämässä
lausuntaa ja jakamassa liput ja
ruusukkeet.
Tilaisuuden musiikista
vastasi Pirkanmaan maakuntapelimannit soittaen tuttuja
”vanhanajan” kappaleita; johtajana toimi Sakari Jankkari,
joka oli koonnut soittajat ympäri Pirkanmaata.
LC Tampere/Kaukajärven
tervehdyksen veteraaneille
toi klubin presidentti JuhaMatti Väänänen. Veteraanien
lasten edustajana kertoi tuntemuksistaan koskettavassa
puheenvuorossa rovasti Aaro
Eerola.
Musiikkiesitykset ja yhteislauluna laulettu Kotimaani ompi Suomi täyttivät satapäisen kuulijakunnan odotukset mielihyvällä. Tilaisuus
Tammenlehväkeskuksessa
päättyi lauluun Veteraanin iltahuuto.

Rantaongintakilpailu Valkeakoskella 12.5.2012

Osa kisaajista kuvassa.

Tehtävän otti vastaan ensimmäisen kalan saanut Auvo
Mäkinen. Kuva vasemmalla.
Kuka voi väittää, ettei kala
muka ”syö hyvin” (alakuva).

Viime syksyn Äksön Nait
-tapahtumassa keskusteli
pieni porukka, että josko pitäisi järjestää jotain vastaavaa
kokoon keräävää toimintaa
kevätpuolelle kautta. Ideoimassa oli leijonia klubeista Lempäälä/Kanava, Ylöjärvi/Teivo ja Valkeakoski/
Sääksmäki. Näin sai alkunsa
Lions-Rantaongintatapahtuma, ja ensimmäisen järjestelyvastuun sai LC Valkeakoski/Sääksmäki.
Joten tuumasta toimeen
ja varattiin Iso-Heritty, sekä päätettiin päiväksi lauantai 12.5. Kutsut liikkeelle
moneen klubiin ja ”syksyisen
sateisena” alkukesän lauantaina kokoontui pieni, mutta
sitäkin ”hauskempi” porukka
onkivavat kainalossa Iso-Herityn laiturille kalaonneaan
koittamaan.
Kalastusvälineistä kutsussa mainittiin, että perinteinen
kädessä pidettävä kiinteäsiimainen laite. Elävää syöttiä
saa käyttää.

Voittajaksi nousi Pauli Puisto LC Yläjärvi/Teivo,
kolmessa gategoriassa, yhteissaalis, painavin kala sekä
pisin kala. Arvokkaimman
kalan hankki itselleen Mika
Haukipää samasta klubista.
Seuraavan kisan sai järjestettäväkseen, ja kiertopalkinnon
haltuunsa LC Lempäälä/Kanava.
Kisapäivänä tapahtui paljon monenmoista sattumusta joita muisteltiin saunan
lämmössä palkintojenjaon
jälkeen, mutta niistä en kirjoittele enempää, vaan sitten
kun saat kutsun ensi kevään
kisaan Lempäälään, tule itse
paikalle toteamaan, kuinka
mukavaa on porukalla sekoitella siimat pienellä laiturilla
pikku tuulessa J
LC Valkeakoski-Sääksmäki
Vesa Niemelä
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Suomi näkyviin
-arpajaiset
Suomi näkyviin -arpajaiset
ovat käynnistyneet vauhdilla. Osa klubeista on jo myynyt kaikki saamansa arvat ja
monet klubit ovat jo tilanneet
niitä lisää. Vastaanotto klubeissa on ollut hieno.
Myyntiaikaa on jäljellä 28.2.2013 saakka, mutta
kannattaa yrittää saada kaikki arvat raaputettua jo ennen
joulun kiireitä. Pääpalkintoina on 70 matkaa Hampurissa järjestettävään kansainväliseen vuosikokoukseen sekä
älypuhelimia ja kylpylälahjakortteja. Arpojen hinta on 10
€/kpl ja niitä on painettu 25
000 kpl. Raaputusarvasta näkee välittömästi mahdollisen
voiton.
Arpajaisten tuotto käytetään
nuorisotyöhön
Arpajaisten tuotto käytetään
kokonaisuudessaan Suomen
Lions-liiton nuorisotyöhön.
Kohteina ovat mm. nuorisovaihto, Lions Quest -toiminta, Skeba - nuorten bändiskaba, Orkester Norden, rauhanjuliste- ja esseekirjoituskilpailut sekä Leo -toiminta.
Päätöksen tuoton jaosta tekee
Lions-liiton hallitus ja kuvernöörineuvosto.
Liitto järjestää matkoja
Hampuriin
Hampurin kokous pidetään
5. - 9.7.2013. Harvoin kansainvälinen vuosikokous pidetään näin lähelle Suomea.
Lions-liitto tulee järjestämään matkapaketteja Hampuriin, jotta mahdollisimman
monen on helppo lähteä kokemaan suuren kansainvälisen järjestön tunnelmaa paikan päällä. Lion Matti Halme (LC Asikkala) osallistui
ensimmäistä kertaa kansainväliseen vuosikokoukseen ke-

sällä 2012. Kokous pidettiin
Busanissa Etelä-Koreassa.
Matti kirjoitti Lion -lehden
elokuun numerossa: ”Kokouspäivät olivat hyvin valmisteltuja. Ohjelmallinen osuus oli
kansainvälistä ja korkeatasoista. Osallistuminen mm.
avajais- ja täysistuntoon, lippuparaatiin, äänestystapahtumaan sekä piirikuvernöörien
ja kansainvälisen presidentin
virkaanasettamisiin oli vaikuttava kokemus. Eri maiden vastaanotot olivat antoisia. Niissä kasvoi tietämys
illan isäntämaan Lions-toiminnasta. ”
PDG Tuomo Holopainen
on nimitetty matkakoordinaattoriksi Hampuriin suuntautuvien matkojen järjestelyjen osalta. Hän tulee lähettämään klubeille tietoa matka-,
majoitus- ja ilmoittautumisjärjestelyistä.
E-piiristä joukolla matkaan
Piirissämme on esitetty
suurta kiinnostusta Hampurin kansainvälistä vuosikokousta kohtaan. Myös piirimme
kokoaa syksyn ja talven aikana tietoja lähtijöistä mahdollisten yhteisten kuljetuksen
järjestämiseksi. Tästä tullaan
tiedottamaan klubeille erikseen mm. piirin sivuilla.
Lähdetään E-piiristä isolla joukolla Hampuriin - tapahtuman tunnelma kannattaa kokea itse.
Tuomo Holopainen, Suomi
Johtoon viestintätyöryhmän
puheenjohtaja
PCC Heidi Rantala, Suomi
näkyviin piirivastaava
Lisätietoja arpajaisista www.
lions.fi ja Hampurin kokouksesta www.lcichamburg.de

Ylöjärven MARKKINAT
Lauantaina 25.5.2013 klo 9–16
Kauppakeskus Elon
piha-alueella.

Katso lisätietoja niin myytävistä
markkinapaikoista kuin Markkinasanomista
www.ylojarvenmarkkinat.fi
Markkinaterveisin LC Ylöjärvi Keijärven & Teivon Markkinatoimikunta

2 / 2012

PIIRI

LEIJONA

53

Lions Club Tampere Kanjoni
Costa Blancalla 21.–28.9.2011
LC Tampere Kanjoni matkusti viikoksi Espanjan auringon alle syyskuussa 2011.
Viikolle oli sovittuna monenlaista ohjelmaa ja matkalaukkuihin pakattiin, totta
kai, ruisleipää ja salmiakkia
viemisiksi.
Kanjonittaret tutustuivat
Orihuela Costalla Skandinaaviseen kouluun ja sen arkipäivään opettaja ja vararehtori Rita Kivimäen johdolla.
Klubi lahjoitti koululle Suomen sota-ajasta, itsenäisyydestä ja sen puolustajista kertovia ”Aapeli ja sotaveteraani
Reino” –kirjoja ja lupasi toimittaa muutakin suomalaista
kirjallisuutta sekä lautapelejä
jälkeen päin, niistä kun tuntui
olevan kirjastohuoneessa pulaa. Toimitus Suomesta saatiin matkaan keväällä 2012.
Lisäksi Kanjonittaret lupasivat kirjoittaa vierailustaan
pienen artikkelin paikalliseen
Meidän Costa Blanca –lehteen (3/2011).
Kanjonittaret vierailivat
Club de Leones Torrevieja
Suomi-Españja –klubikokouksessa, missä saatiin viimeistä tietoa Lorcan jälleenrakennusprojektista ja solmittiin
myös ystävyysklubisopimus.
Kokouksen jälkeen nautittiin
maistuva illallinen yhdessä.
Altos de la Bahialla pidetyn oman klubikokouksen
yhteydessä tartuttiin kansainväliseen puiden istutusprojektiin istuttamalla klubille oma
palmu Nalle Puhin Mietekirjan viisaiden sanojen saattelemana.
Elchen kenkäparatiisi, Euroopan suurimmat kaupunkimarkkinat Torreviejassa sekä
Habaneras takasivat matkalaukkuihin täydennystä myös
paluumatkaa varten. Auringonpaiste, paella ja lämmin
Välimeri viimeistelivät viikon.

LC Tampere Kanjonin presidentti Marita Koskinen ja Skandinaavisen koulun opettaja, vararehtori Rita Kivimäki.

Costa Blancalla riittää tutkittavaa ja tutustuttavaa.
Kanjonittaret pitivät viikosta päiväkirjaa, minkä
pohjalta laadittiin matkakertomus. Matkaohjelma sekä
tarkempi reissuraportti ovat
luettavissa kotisivuilta: http://
www.lions.fi/district107-e/
TreKanjoni/aktiviteetit.html
Teksti: presidentti Marita
Koskinen & ohjelma- ja tapahtumatoimikunnan pj Birgitta Ruotsalainen
Kuvat: rahastonhoitaja Eija
Westerberg

Rita Kivimäki, Marita Koskinen ja Birgitta Ruotsalainen.

Club de Leones Torrevieja Suomi-Españja –klubikokous ja illallinen Torreviejassa ravintola Laurassa
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Nuorisovaihto on lionsklubien aktiviteetti
Klubit hyväksyvät ja ”lähettävät” nuoren vaihtoon ja järjestävät perheoleskelumahdollisuuden Suomeen saapuville nuorille. Klubit tukevat
yhteisvastuullisesti Suomessa
järjestettäviä kansainvälisiä
leirejä.
Suomi on ollut mukana
lionien kansainvälisessä nuorisovaihdossa 50 vuoden ajan.
Nuorisovaihto on 3-6 viikkoa
kestävää ja pääasiassa kesäaikana tapahtuvaa eri maiden
oloihin ja kulttuuriin perehdyttävää toimintaa.

Isäntäperheeksi
ulkoma alaiselle
nuorelle
Isäntäperheeksi hakeudutaan paikallisen lionsklubin
kautta. Muodollinen haku
tehdään lomakkeella ”Invitation & Host Club Form”.
Sen täyttävät yhdessä isäntäperheeksi hakeutuva perhe ja
lionsklubi
Klubin nuorisovaihtaja
huolehtii, että lomake on asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu sekä varustettu
tarpeellisella liitemateriaalilla. (Lomake ja ohjeet löytyvät
E-piirin verkkosivulta)

Nuori
ulkomaille
Nuorisovaihtoon (YE) hakeudutaan paikallisen lionsklubin kautta. Muodollinen
haku tehdään lomakkeella
”Application & Indemnity Form”. Sen täyttämiseen
osallistuvat nuorisovaihtoon
hakeva nuori (YES), hänen
vanhempansa / holhoojansa sekä lähettävä lionsorganisaatio. Lähettävän klubin
nuorisovaihtaja huolehtii, että lomake on asianmukaisesti
täytetty ja allekirjoitettu sekä
varustettu tarpeellisella liitemateriaalilla. Hakemuksen
klubin nuorisovaihtaja lähettää piirin nuorisovaihtovastaavalle 23.12.2012 mennessä. (Lomake ja ohjeet löytyvät
E-piirin verkkosivulta)

E-Piirin
nuorisovaihtoleiri 2013
Nuorisovaihtoleiri pidetään
Valkeakoskella, Pappilanniemen kurssikeskuksessa 10.18.8.2013. Leirille otetaan
30 ulkomaalaista nuorta eri
maista. Euroopasta saapuvat nuoret majoittuvat ennen
leiriä perheissä 27.7.-10.8.

välisen ajan. Muista maanosista saapuvat ovat perhemajoituksessa ajan 13.7.-10.8.
Majoittavia perheitä tarvitaan nelisenkymmentä, koska
kaikki eivät voi majoitaa nuoria koko oleskeluajaksi. Tosin
muutama perhe on valmis
majoittamaan useammankin
nuoren.

Aktivoitukaa NYT lähettämään ja vastaanottamaan
nuorisovaihtoon haluavia
nuoria!
MD107-E, YCEC Erkki Voutilainen puh. 040 503
6037 tai erkki.voutilainen(at)
lions.fi

Melvin Jones
jäsenyys,
tietoisku
•

1000 $ eli noin 800 € lahjoitus LCIF:lle

•

lahjoitus mielellään piirin LCIF tilin kautta

•

tilinumero on FI3212773000104958

•

jäsenyyden saajan nimi ja kansainvälinen jäsennumero

•

maksusta taulun ja merkin tuloon varattava 4-6
viikkoa

•

Melvin Jones ilta 12.01.2013

•

yhteys LCIF toimikunnan puheenjohtajaan

•

anomukset ja lahjoitukset viimeistään
30.11.2012

•

heidi.rantala@lions.fi tai 044 588 5664
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Leojen villasukka-projekti Kehitysvammaisten

Sisupartiolle tukea
Hämeenkyrön Hälläpyörillä
on oma Sisupartio kehitysvammaisille. Se on toiminut
sinnikkäästi ja aktiivisesti jo
pian 30 vuotta. Tälläkin hetkellä Sisupartiossa puuhaa 16
sisupartiolaista, parhaimmillaan mukana voi olla yli kaksikymmentäkin sisulaista.
Rahaakaan ei ole koskaan
liikaa. Kun kehitysvammaiset
lähtevät jonnekin retkelle tai
leirille, aina tarvitaan mukaan
saattajiakin. Myös tarvikkeita partiokokoontumisiin on
hankittava.
Sisupartiolaisia oli mukana Lions Club Hämeenkyrö/Kyröttärien maaliskuun
kuukausikokouksessa, sillä
leijonat luovuttivat tammi-

kuisen kirkkopyhänsä kirkkokahvitarjoilusta kertyneet
varat Sisupartion toiminnan
tukemiseksi. Sisupartion yksi vetäjistä Tiina Eskelin toteaa, että raha tulee tarpeeseen.
Hän olisi iloinen, jos jotkut
muutkin tahot ottaisivat mallia kyröttäristä ja antaisivat
silloin tällöin tukirahaa.
– Kehitysvammaisille on
iloa rahan lisäksi myös siitä,
että tulee mukaan toimintaamme ja auttaa kokoontumisissa ja retkillä sisupartiolaisia sellaisissa asioissa, missä
he apua kaipaavat, hän sanoo.
Leena-Maija Lindqvist
LC-Hämeenkyrö/
Kyröttäret

LC Toijala Arvo Ylppö otti vastaan Leo Europa Forum 2013
villasukka haasteen. Kuvassa lion Sinikka Laine ympärillään
osa kutomistaan sukista, kaikkiaan klubistamme lähtee kolmisenkymmentä sukkaparia. Sukkien varteen on kudottu LEO.

Perheomenapuusta
iloa asuntolaan

Asuntolan väki otti innokkaasti osaa omenpuun istutukseen. Klubimme puolesta paikalla olivat Liisa Mallat ja Kirsi-Marja Larjo-Väärälä sekä allekirjoittanut. Kuva: Karoliina Syrjä
Klubimme LC Virrat Tarjanne kunnostautui viime kaudella puunistutuksessa. Heti
kauden alkajaisiksi elokuun
hallituksenvaihtokokoukseen
DG:mme Päivi Ihamäki toi
presidentti Riitta Makkosen
mökkipuutarhaan istutettavaksi komean leijonaomena-

puun.
Syyskuussa hankimme
klubin varoista perheomenapuun paikallisen kehitysvammaisten asuntolan asukkaiden iloksi. Yhteistyö Virtain
Nallelassa sijaitsevan asuntolan kanssa on ollut tiivistä
jo usean vuoden ajan. Klu-

Hämeenkyrön ja Kyröskosken leijonien tammikuisen kirkkopyhän kahvirahatulot osoitettiin kehitysvammaisten Sisupartion
toiminnan tukemiseen. Sisu-partiolaisia osallistui Kyröttärien
kuukausikokoontumiseen 14.3. Istumassa Kristiina Keskinen
(Markuksen äiti ja autokuski) sekä sisupartiolaiset Marika Vilkki
ja Markus Keskinen, takana sisupartiolaisia vetävä Tiina Eskelin sekä Kyröttärien presidentti Maria Härkki-Santala ja sihteeri
Sirkka Timonen. (Kuva: Arja Viitasaari)
bimme käytäntöön kuuluvat muun muassa asuntolassa
järjestettävät yhteislaulutilaisuudet kaksi kertaa vuodessa:
joulun alla ja keväisin.
Puunistutustalkoita jatkettiin vielä kauden päätteeksi
past pressamme Kirsi-Marja Larjo-Väärälän tiluksilla

Virtain Kurjenkylässä, jossa
klubimme toimesta maahan
kuokittiin kaikkiaan toistasataa kuusentainta.
Karoliina Syrjä
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Leijonaperheen
ulkoilupäivä
Seitsemisessä

E-piirin Leijonille perheineen oli järjestetty ulkoilupäivä Seitsemisen kansallispuistossa 16.9.12. Järjestelyistä huolehti Ympäristö 2011
- 2014 pj Harri Isomuotia
vaimonsa Seijan kanssa, me
Leijonat saimme olla perheinemme tilaisuudesta nauttivina vieraina. Kokoontuminen
oli kansallispuiston opastuskeskuksessa. Päivä käynnistyi rauhallisella kahvihetkellä
ennen auditoriossa annettua
Seitsemisen esittelyä. Saimme katsella odotuksia nostattavan filmin kansallispuistojen tarjonnasta ja viimeisetkin kahvihampaan kolotukset
tyydytettiin ennen Kirkaslammelle siirtymistä.
Kirkaslammelle siirryimme Seitsemis-harjulla kulkevaa tietä pitkin autokolonnassa. Kirkaslammella meitä
odotti keittokatos edellisiltä
vierailijoilta palavine tulineen.
Tyhjensimme Harrin pakettiauton – eväät ja tarvittavan

aktiviteettimateriaalin. Mitään ei puuttunut. Seija ja
Arja Pylväs kattoivat pöydät
ja käynnistivät letunpaiston.
Piirikuvernööri Tapani Matintalo paistoi kaikille avotakassa Kivikylän sponsoroimia makkaroita isännän
otteilla. Kaikki halukkaat
saivat paistaa lettunsa itse,
mutta Seija oli aina valmiina tukemaan avun tarvitsijoita. Rohkeimmat käänsivät
reippaasti paistamansa letun
heittämällä. Harri käynnisti
pienimuotoisen luontopolun,
jossa ratkottiin mielestämme tuttuja luontoaiheisia kysymyksiä – kukin arvuutteli
vastauksensa ja oikeat vastaukset selvisivät myöhemmin.
Letun ja makkaran syönnin
lomassa jakaannuttiin kahteen joukkueeseen ja annetuista sanalapuista joukkueet
muodostivat runon, kuten
tunnettu suomalainen runoilija Eino Leino kirjoitti
samaisen Elegia-runon ai-

kanaan. Sama runo esitettiin
kuulijoille joukkueiden valitsemalla tekstillä ja poljennolla
– tietenkin kahtena versiona.
Myös kävyn tarkkuusheitto
oli mahdollista. Eri kilpailujen aktiiviselle ja innostuneelle joukolle arvottiin palkinnoiksi Harrin sponsoroimia
luonnon tuotteita, hunajaa ja
peuranlihasäilykkeitä – voittajan valinnan mukaan. Yhtään hetkeä ei heitetty hukkaan, näppäräsormiset poimivat hetkessä läheiset suppilovahverot useaan keittoon
aktiviteettien lomassa.
Seuraavana kohteenamme
oli Koveron kruununmetsätorppa, jonka suuressa tuvassa
nuorempi emäntä, opas Maria Vesterinen, kertoi monipuolisesti ja elävästi Koveron
historiasta ja elämänmenosta
viime vuosisadalta tähän päivään. Entisaikoina Koverossa ei ollut joutoaikaa ja sitä
Maria havainnoi karstaamalla villaa ilmaviksi ”villa – tol-

loiksi” ja kehräämällä niistä
lankaa koko esityksensä ajan
vaikkapa ”pässin pökkimien”
sukkien raaka-aineeksi. Mielenkiintoinen esitys palautti
meidät 40–50 luvun lapset
omiin kokemuksiimme joistakin kertomuksen uudemmista asioista. Koveron pääja piharakennuksessa sekä
aitoissa ja navetassa saimme
tutustua entisaikojen työvälineisiin.
Päivän päätti tutustuminen Multiharjun maisemiin
ja melkein puolet ulkoilupäivän 25 osanottajasta kiersi
päivän päätteeksi yli 2 kilometrin luontopolun Multiharjun vaihtelevissa ja upeissa jo ilta-auringon kultaamissa maisemissa. Aurinkoisesta
ulkoilupäivästä meille jäi kauniit ajatukset mieliin ja usealle myös hunajainen maku
suuhun – erityiskiitos sponsoreille.
Esko Hietanen
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Turnauksen avajaiset pidettiin Monitoimihallilla ja avauksessa Akaan kaupungin puheenvuoron käytti valtuuston puheenjohtaja
Timo Rajala.

Lentopallon SM-kilpailut
Akaassa 28.–29.4.2012
LC Viiala järjesti Lions liiton
SM-mestaruuskilpailut lentopallossa huhtikuun viimeisenä viikonloppuna Akaassa. Ottelut käytiin Toijalan
Monitoimihallilla ja Viialan
palloiluhallissa. Yhteensä 21
joukkuetta osallistui turnaukseen. Lähimmät joukkueet
Viialan lisäksi tulivat Urjalasta ja Vesilahdelta. Turnauksessa on kaksi sarjaa kilpasarja ja kuntosarja. Ainoa
mukaan ilmoittautunut naisten joukkue Savottaret Iisalmesta kilpaili miesten kanssa
kuntosarjassa.
Paikallinen lentopalloseura
A-Volley toimi klubin vahvana tukena pelin toimitsijoina
ja monessa huoltotehtävässä.
Turnauksen johtajana toimi
lion Leo Tammi.
Turnauksen avajaiset pidettiin Monitoimihallilla ja

avauksessa Akaan kaupungin puheenvuoron käytti valtuuston puheenjohtaja Timo
Rajala.
Kilpailun tulokset sarjoittain:
Kilpasarja: 1. LC Lahti /
Jalkaranta, 2. LC Loimaa /
Kosket, 3. LC Viiala.
Kuntosarja: 1. LC Saarijärvi / Palvasalmi, 2. LC Virrat, 3. LC Alahärmä.
Suuri kiitos osallistuneille joukkueille, järjestelyihin
osallistuneille, tukijoille ja
Akaan kaupungille. Erityiskiitos lion Leolle upeasta panoksesta kilpailujen järjestelyissä ja presidentti Kalle Oinaalle rohkeudesta ottaa kisat
klubin hoidettavaksi klubin
50v juhlavuonna.
Jutun laati: Markku Anttila ja Teijo Kokko LC Viiala.

SM-lentopallon
kiertopalkinto.
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vuotta tanssittu Nurmella 100 vuotta elettyä elämää

LC Lempäälän toimintaa
Nurmen lava

Kesän 2012 tanssit alkoivat 25.5 ja viimeiset valssit tanssittiin 7.9. Heinäkuun 20.-21. päivänä vietettiin lavan
100-vuotisjuhlia, jolloin tanssittiin
sekä perjantaina että lauantaina. Kesän aikana kävi tanssin pyörteissä noin 7500 henkeä.

100-vuotiskekkerit

Himminkodon vierailu

Nurmen Lavan 100-v.-juhlan yhteydessä järjestetyssä Varttuneen senioriväen muistaminen on LC Lempääläs-

lastentapahtumassa noin 400 pientä prinsessaa ja ritaria sä jo vuosia kestänyt perinne. Palvelupäivää vietettiin
suorittivat tehtäväradalla pussihyppelyä, häntäpallon- jälleen lokakuun alussa vanhainkoti Himminkodossa.
heittoa, pukkikävelyä, ym., saivat pukea ylleen prinses- Asukkaita ilahdutettiin Nurmen koulun lasten lauluesisa tai ritarivaatteet ja tehdä itselleen kruunun, miekan ja tyksin ja kakkutarjoilulla kahvin kera. Vieläpä lopuksi
rintamerkin. Tapahtumassa vieraili myös lastenorkes- nostettiin konjakki- tai liköörimaljakin.
teri, taikuri ja pelle, lopuksi tanssittiin juhlapoloneesi.
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Yrjön pihatalkoot

Kirkkokonsertti

Kauralyhdetalkoot

Sinappi

Kaksi kertaa vuodessa leijonat ja ladyt vierailevat perustajajäsenemme pitäjäneuvos Yrjö Raaskan luona
pihatalkoissa. Viime talkoiden jälkeen juotiin kahvit ja
kuultiin Yrjön muisteloita klubin alkuajoilta. Samalla
luovutettiin perustajajäsenen ansiomerkki.

Syksyn perinteinen lyhdetalkoo vietetään Ryödin tilan
pellolla ja pihapiirissä veli Jussin ja lady Tuiren hoivissa. Makoisa iltapala ja savusauna kruunaavat yhdessäolon.

Tarinatupien joulupolku

59

Marraskuussa järjestettiin Lempäälän kirkossa konsertti
veteraanien hyväksi. Sotaveteraanit olivat täpötäydessä
kirkossa kunniavieraana Arja Korisevaa kuuntelemassa. Seurakunnan Patu-kuoro lauloi myös konsertissa.
Tänäkin vuonna Arja Koriseva esiintyy marraskuun 20.
päivä Pyhän Birgitan kirkossa.

Joulu ei maistu joululta LC Lempäälässä ilman omaa
joulusinappia. Kiviahoon kokoonnutaan joulun alla tätä
perinteistä herkkua valmistamaan. Resepti on hyvin
vanha ja tarkoin vaalittu salaisuus. Osa sinapista päätyy
myyntiin.

Klubimme kolmatta kertaa järjestämä joulupolku 1.12. Turkkisen Tarinatuvilla kutsuu tutustumaan joulun sanomaan monien erilaisten seimien muodossa. Valaistun joulupolun varrella tontut kertovat eri maiden joulunvietosta ja saduista aplikaatioiden ja jouluhahmojen kautta. Pukin voi tavata tonttulassa ja pari tuhatta lelupossua
lätissä.
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LC Lempäälä
- iltajuhlatunnelmissa
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Sinä lasten ja nuorten – oma ihminen
Lähde mukaan kouluttautumaan, näitä taitoja ja valmista materiaalia et välttämättä saa käyttöösi pedagogisista opinnoista
tai kasvatustieteistä. Suomen Lions-klubit tarjoavat tämän sinulle. Kouluttajamme ovat pitkänlinjan taitajia, jotka tuntevat
tämän päivän lasten ja nuorten elämää ja opiskelevat itsekin
edelleen vuorovaikutustaitoa ja yhteisöllisyyden mahdollisuuksia.
Kiinnostuit, ota yhteys lions-klubiin, yhteystietoja löydät
www.lions.fi-sivustolta ja minulta. Samalla sivustolla asiaa
questista, imoittautuminen koulutukseen tapahtuu sivujen
kautta.
Kysy myös urheilutoiminnan ja eri harrastepiirien vetäjille
suunnattua koulutusta.
Quest on jo tuttu juttu
Koska kohta neljännesvuosisata on tehty Lions Quest -kasvatusohjelmaa, on tarvetta ajankohtaiseen päivitykseen ja täydentävään tietoon. Täydennyskoulutuspäivään kannattaa lähteä
katsomaan: mitä uutta on saatavilla ja jakamaan kokemuksia.

LC Lempäälän lioneita ja puolisoita Jyväskylän vuosikokouksen iltajuhlassa. Vasen puoli edestä Anna-Maija Viskari, Sinikka
Vaitniemi, Jouni Vaitniemi, Mervi Kivistö ja Harri Kivistö Oikea puoli takaa Aimo Suopelto, Arja Suopelto, Alpo Niemi, Auli
Niemi ja Ilpo Viskari.

Lions Quest –

yhteisöllisyyden voimakoulutusta
Suurin osa meistä Suomen leijonista on elänyt ajan, jossa koti kasvatti ja koulu opetti. Tehtävän jako oli selvä ja aikanaan uskoimme, varsin demokraattinen. Me kaikki olemme oman aikamme
kasvatteja. Kannamme mukanamme myös edellisen sukupolven
kasvatukselliset vaikutukset, joita sovellamme ja viemme eteenpäin. Ajassa on nyt tapahtunut myös kasvatustehtävän siirtymistä koululle. Tehtävän hoidossa on Lions Quest-kasvatusohjelma
auttanut jo kohta neljännevuosisadan päivähoidon ja opetuksen
henkilöstöä Suomessa.
Työkaluja yhteisöllisyyden voimaan
Lions Quest – kasvatusohjelma antaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville työkaluja, joilla kehittää ryhmän yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on saada joukon jäsenet pitämään huolta
toisistaan: kunnioittamalla ja arvostamalla. Lasten ja nuorten
kanssa toimivat saavat koulutuksesta taitoa mm. siihen miten
huomioidaan jokaisen mielipide, se erilainenkin, ja siksi lapsi
ja nuori uskaltaa kertoa asiastaan.
Kuten kaikessa lion-työssä, korostuu tässäkin palveleminen.
Hyvinvointi voi kasvaa vain palveluasenteella, olemme täällä
toisiamme varten ja näin on myös kouluissa ja harrastepiireissä. Palvelemista on myös kuuntelutaito ja hiljaisten signaalien
tulkitseminen, myös näitä valmennetaan Quest- koulutuksessa
erilaisten ryhmien vetäjille.

Lapset ovat yhteinen tulevaisuutemme
Hyvä leijona, tukemalla Lions Quest -koulutusta tuet lapsiamme turvatumpaan tulevaisuuteen. Lions Quest -koulutuksen saaneet ovat varustettu menetelmillä, joilla voidaan hoitaa
yhteisöllistä kasvatustehtävää, vaikka kasvatusvastuuta kodilta
ei voi, eikä pidä koskaan ottaa pois.
Klubien osallistuminen
Kahden päivän koulutuksen hinta on (385 €) ja täydennyskoulutuspäivä (120 €), jotka laskutetaan suostumuksensa antaneilta klubeilta keskusliiton toimesta. Pienempikin tuki on
mahdollista, sillä E-piirin quest-tilille voi maksaa summan,
mikä on teille mahdollista. Tilinumeron saa minulta tai piirin rahastonhoitajalta. Kaikki tilille kertyneet varat käytetään
koulutusmaksuihin.
Tutustukaa myös Suomen Lions-liiton teemaan: Vastuu on
minun. Teema tukee Quest-työtämme.
Koulutusaikataulu
19.- 20.11.2012 peruskoulutus sopii päivähoidon, esi-, ala- ja
yläkoulun henkilöstölle
21.11.2012 täydennyskoulutuspäivä
Quest jatkuu
Vaikka piirimme tämän vuoden Quest-koulutukset ovat heti
näin syksyllä, niin uusia koulutuksia tulee ja toiminta jatkuu.
Kannattaa pitää hyvä asia mielessä! Annan lisätietoja ja tulen
klubikokouksiin ja PNATeihin.
Päivi Myllymaa
E-piirin Quest-koordinaattori
paivi.myllymaa@lions.fi
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Amurin klubilla palveluaktiviteetti
kauden alkajaisiksi

Lions-Club Tampere/Amuri aloitti 45. toimikautensa
avustamalla Tampereella järjestetyssä Kehitysvammaisten valtakunnallisessa kirkkopyhässä sunnuntaina 16.9..
Messu toteutettiin Tampereen Tuomiokirkossa ja juhla
Tampere – talossa. Kirkkopyhän tunnus oli ”Turvassa”,
ja sitä symboloi Hugo Simbergin maalaus haavoittunut
enkeli, jota kaksi pikkupoikaa
kantoi. Mahtoivatko pojat olla tulevia leijonia?
Messuun osallistuneita oli
Tampereen seudulta ja eri
puolilta Suomea kaikkiaan lähes 1500 henkilöä, jotka tulivat paikalle mm. linja-autoilla
ja inva-takseilla. Linja-autoja oli yhteensä 15 ja takseja suunnilleen saman verran.
Klubimme veljet olivat ajoissa
paikalla ja ohjasivat saapuvaa
liikennettä. Kirkkopyhään
osallistujia ohjattiin kirkkoon
siten, että liikuntarajoitteiset
pääsivät oikealta ovelta esteettömästi sisälle. Paikalla oli
parhaimmillaan aikamoinen
kuhina ja ovilla kova ruuhka,
koska sisään menijät liikkui-

vat varsin verkkaisesti.
Messu oli sisällöltään hieman tavallisuudesta poikkeava, mutta kaunis ja lämminhenkinen. Messuun sisältyi
myös ehtoollinen. Saarnan
piti kehitysvammatyön pastori Margit Nyman ja häntä
avustivat Tampereen Wärjäämön toimintakeskuksen
työntekijät. Ehtoollisavustajina toimi peräti 8 henkilöä.
Messun jälkeen osallistujat
ohjattiin omiin autoihinsa,
joita oli kadulla n. puolen
kilometrin letka. Ruokailuun osallistuvat kuljetettiin
Tampere-taloon. Klubimme
ladyt Liisa Hoikkasen johdolla avustivat ilmoittautumisessa ja siirtymisessä juhlatilaan. Ruokailun jälkeen
Sorsapuistosalissa oli ohjelmallinen pääjuhla. Siinä puheiden, laulujen ja teatteriesityksen jälkeen esiintyi myös
”Hempan Pumppu”, joka sai
raikuvat aplodit.
Kotimatka alkoi juhlan
jälkeen ja tämän henkisesti virkistävän matkan osalta
varmaan riittää puhetta vielä
kauan.

Mukana olleet klubimme
jäsenet ja Tampere-talossa
avustaneet ladyt kokivat tapahtuman antoisaksi todeten
avunsaajien antamat kiitokset
parhaaksi palautteeksi suoritetusta palveluaktiviteetista.
Terveisin sihteeri
Martti O. Hirvonen, PDCC
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Leijonakummi on uuden jäsenen tuki ja tur va
Jäsenhankinta on äärimmäisen arvokasta ja tärkeää
toimintaa, ja siksi jäsenhankinnan onkin syytä kuulua
klubin vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan. Klubin jäsenjohtaja ohjaa ja avustaa
jäsenhankinnassa, mutta jokainen klubin jäsen on paras
mahdollinen jäsenhankkija.
Kun jäsenhankkija esittelee
klubille uuden jäsenehdokkaan ja tämä päätetään ottaa
vastaan, jäsenhankkijasta tulee lionskummi.
Uudet jäsenet ovat klubin investointeja tulevaisuuteen. Jäsenten poistuminen elämän-

tilanteisiin liittyvien muutosten johdosta on väistämätöntä, joten klubi säilyy toimivana ja elinvoimaisena vain,
mikäli sinne saadaan uusia
jäseniä vähintään poistumaa
vastaavasti. Jäsenhankinnan
keinoja on monia. Parasta nostetta jäsenhankinnalle
saadaan klubin aktiivisesta
toiminnasta omassa ympäristössään. Mitä enemmän klubi saa myönteistä näkyvyyttä ,
sitä helpompi siihen on houkutella uusia jäseniä.
Klubin jäsenhankinta kuuluu
kaikille jäsenille, mutta jäsenjohtajan tehtävänä on innostaa ja ideoida jäsenhankintaa

käytännössä. Jäsenjohtajan on
hyvä kerätä klubilaisilta vihjeitä mahdollisista uusista jäsenistä ja pitää näistä kirjaa.
Jäsenjohtaja voi myös organisoida erityisiä jäsenhankintatempauksia, kuten klubin avoimet ovet tai vaikkapa
aktiviteetin yhteydessä taikka
Facebookin avulla toteutettavan jäsenhankintakampanjan.
Uuden jäsenen kotiuttaminen klubiin heti vastaanottoseremonian jälkeen on lionskummin tärkein tehtävä. Uuden jäsenen täytyy tuntea itsensä aidosti tervetulleeksi
joukkoon, jotta hän sitoutuisi
pitkään ja aktiiviseen uraan

leijonana. Lionskummin
tueksi on nyt laadittu uusi
Lionskummin opas, johon
kannattaa tutustua jo ennen
kuin lähestytään mahdollista
uutta jäsentä. Lionskummin
opas löytyy kätevästi verkosta
osoitteesta www.lions.fi ( Jäsenkeskus -> Tietoluola ->
Koulutusmateriaalit -> PowerPoint –esitykset -> Uusi
jäsen). Tarvittaessa opasta voi
tiedustella myös piirin GMT
–koordinaattorilta (marja.
sundstrom-pullinen@lions.fi).

i
s
u
U jäsen löytyi bussista

Kummin lupaus vastaanottoseremoniassa. Kuvassa vas. Seija Martikainen, Taija Haapala, Anita
Pylkkönen. Kuvaaja Aira Sulonen.

LC Lempäälä / Sääksjärvi
on vireästi toimiva, liki kymmenvuotias, naisklubi. Klubissa on hyvä jäsentilanne,
mutta siitä huolimatta kesän
kynnyksellä 2011 oli menetetty yksi jäsen. Seuraavana syksynä päätettiin ryhtyä
toimeen asian korjaamiseksi. Klubihallitus mietti asiaa
yhdessä jäsenjohtajan kanssa.
Mahdollisia kiinnostuneita
kartoitettiin ja lopulta päätettiin toteuttaa jäsenhankintakampanja. Kampanjan idea
ja toteutus olivat yksinkertaisia: sovittiin, että tammikuun
klubikokouksen yhteydessä pidettäisiin avoimet ovet.
Samalla laadittiin kutsukirje
kyseiseen klubi-iltaan. Klubin jäsenet saivat esittää kutsun valitsemalleen henkilölle.
Tammikuisiin avoimiin oviin
saatiin näin neljä vierailijaa,
joille esiteltiin klubin jäseniä sekä toimintaa. Yhteisel-
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lä päätöksellä kaikkia vieraita myös kutsuttiin jäseneksi
klubiin. Kolme vierasta olivat
kiinnostuneita, mutta halusivat miettiä asiaa vielä jonkin aikaa ennen sitoutumista jäsenyyteen.Yksi vieraista,
Taija Haapala, päätti vastata
kutsuun, jolloin jäsenhankkija
Seija Martikaisesta tuli lionskummi. Vastaanottoseremoniassa maaliskuussa Seija seisoi kummityttönsä rinnalla ja
antoi juhlallisen kummilupauksen. Piirileijona kyseli Taijalta ja Seijalta heidän kokemuksistaan.
Seija muistelee jäsenhankintakokemustaan seuraavasti
”Taijan rekr ytoiminen
mukaan klubiin osui omalle
presidenttikaudelleni, jolloin
tarkkailin ympäristöäni jatkuvasti jäsenhankintaa silmälläpitäen. Taijaa en tuntenut
entuudestaan, mutta kuljimme työmatkat samalla bussil-
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la samalta pysäkiltä. Varhaisina talviaamuina tutustuimme toisiimme sen verran, että huomasin iloisen ja pirteän
Taijan olevan selvää leijonaainesta ja sopivan hyvin klubiimme. Aloin jutella hänelle
kertoen klubistamme ja lions
-toiminnasta yleensäkin. Kun
huomasin Taijan kiinnostuvan, rohkaistuin esittämään
hänelle kutsun tutustumisiltaamme.”
Taija kuvailee liittymistään
klubiin:
”Lions -järjestö ei ollut
minulle entuudestaan kovinkaan tuttu, joten Seijan kannustamana lähdin tutustumaan Sääksjärven leijoniin.
Aluksi olin hieman varuillani, sillä käsitteenä ”klubi” vaikutti jopa sisäänlämpiävältä. Tutustumiskäynti muutti
käsitykseni oitis, sillä leijonat
ottivat minut vastaan avosylin
ja tunsin itseni aidosti terve-

tulleeksi joukkoon. Kun liittymiskutsu esitettiin, siihen
oli helppo vastata myöntävästi. Kummini Seija, yhdessä
muiden klubilaisten kanssa,
on pitänyt huolen siitä, että
olen päässyt alusta asti mukaan toimintaan. Liittyessäni
kautta ei ollut paljon jäljellä,
siitä huolimatta pian liittymisen jälkeen ehdin osallistua
klubin konserttiretkelle Helsingin musiikkitaloon sekä
Lempäälän klubien yhteiseen
ympäristöaktiviteettiin, jossa
raivasimme pahoin roskattua
metsätienvartta. Tutun kummin kanssa oli helppoa lähteä liikkeelle. Tämän syksyn
toiminnalta odotan etenkin
jouluista kylätapahtumaa, joka on tarkoitus toteuttaa yhdessä muiden paikkakunnan
klubien sekä järjestöjen kanssa. Ajankäytön kannalta työn,
perheen ja liikuntaharrastusten yhteensovittaminen lions

-toiminnan kanssa asettaa
omat haasteensa, mutta organisoimalla siitä selvitään!”
Marja Sundström-Pullinen
GMT 107-E
LC Lempäälä / Sääksjärvi

ENSIESITTELYSSÄ
UUSI ASTRA SEDAN
Uuden Opel Astra Sedanin tyylikkyys
ja muodot ovat tasolla, jollaiseen on
totuttu vasta luokkaa suurempien
autojen joukossa.
Koe Uutuus ja koko
Opel 2013-mallisto
Tampereella!

Palveleva Opel-myyjäsi!
Ilkka Kivelä
0106153130
050 3137610

Opel Astra Sedan 1.4 ecoFLEX Life alk. 20436,46€. Autoveroton hinta 16250€,
arvioitu autovero 4186,46€, Kokonaishinta 21036,46€ sisältäen toimituslulut 600€.
CO2 129g/km, yhdistetty kulutus 5,5 l/100 km. Kuvan auto lisävärustein

TAMPERE Hatanpää
Hatanpään valtatie 48, Tampere
Automyynti puh. 010 615 3200
l CHEVROLET l MAZDA l OPEL

TAMPERE Lielahti
Taninkatu 3, Tampere
Uudet autot puh. 010 615 3010
Vaihtoautot ph. 010 615 3030

Keskus
p. 010 6150
Huollon ajanvaraus p. 010 615 1000

l JAGUAR l LAND ROVER l OPEL
l ŠKODA l SUBARU

Automyynti avoinna
ark. 9-18, la 10-15

www.metroauto.fi
Puhelun hinta 8,28 snt/puhelu +
12.00 snt/minuutti, sis alv 23%

64

PIIRI

2 / 2012

LEIJONA

e
h
r
e
p
s
lion

Milja ja Antti Nikander

mesti lionshenkinen. Perheellä näyttää olevan aikaa ja
tarmoa työskennellä aatteensa
puolesta. Mutta antakaamme
heidän kertoa:

Antti

Kuva Langinkoskelta – Antti ja Milja Nikander klubin kevätretkellä 2012.
Tutustuin Antti Nikanderiin ensimmäisellä talvivaelluksellani Saariselällä vuonna 1974. Olin liittynyt LCTAMPERE/HÄRMÄLÄ
klubiin ja Antti oli sen perustajajäsen vuodelta 1970.
Retkeily kuului harrastuksiini ja hiihtovaellus sopi uusiin
ystäviin tutustumiseen. Antti oli paljon liikkunut Lapissa
ja hänellä oli kokemusta niin

erätaidoista kuin lionstoiminnasta. Vaellus onnistui
ja ystävyys on jatkunut tähän
päivään saakka. Jo silloin
huomasin lady Miljan merkityksen perheensä piirissä ja
myös työelämässä. Tasa-arvo
on sanana kulunut mutta Nikandereilla se näyttää toimivan.

Jos perhe ei ole mukana, niin
lionsjäsenyydestä tulee lyhyt.
Kiireinen työelämä rajoittaa
ulkopuolisia harrastuksia ja
moni toteuttaa nuoruutensa haaveita vasta eläkeiässä.
Antti Nikander on tehnyt
työuran yrityksen toimitusjohtajana ja jäänyt eläkkeelle vähän yli 10 vuotta sitten.
Lady Milja puolestaan on
Melvin Jones-jäsen ja avoi-

Miten tulit lionstoimintaan
mukaan
-Vaimoni ja minä tulimme
muualta työn perässä Tampereelle. Ystävät jäivät ja täällä
tunsimme vain työtovereita ja
asiakkaita. Se oli rajallista ja
vaimoni sanoikin, että pitäisi
panna lehteen ilmoitus ”halutaan tutustua tamperelaisiin”.
Sitten pyydettiin mukaan
uuteen Lions-klubiin. Minä
menin ilolla ja pian vaimoni oli mukana klubin ladytoiminnassa. Saimme aivan
uuden ystäväpiirin, joka on
jatkunut yli 40-vuotta. Kun
klubimme jäsen Eino Varvio
valittiin piirikuvernööriksi,
pyysi hän minua jäseneksi
piirihallitukseen. Siitä avautui
jälleen uusi ystävien joukko,
joka kasvoi seitsemän kauden
ajan. Toimin nuorisonvaihtojohtajana, LCIF-asiamiehenä
ja lohkon puheenjohtajana.
Työni vuoksi jouduin rajoittamaan harrastustani, mutta
lupasin olla käytettävissä, jos
selviän hengissä eläkkeelle.
Miten lionstoiminta jatkui
kohdallasi
-Lupaus muistettiin ja
minua vaadittiin taas mukaan, ensin piirin tiedottajaksi ja kohta siirryin ”kuvernööriputkeen” lionstoiminnan
50-vuotisjuhlaa valmisteltaessa. Juhlassa tehtäviini kuuluivat mm. ulkomaisten vieraiden viihdyttäminen ja heidän
kiitostensa vastaanotto. Kuvernöörikauden seurauksena syntyi uusi ystäväjoukko,
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ARS-asiaa
E-piiristä

Kuva kesäretkeltä Hämeenlinnassa – Härmälän klubi yhteiskuvassa.

Martti Polvinen
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Mitä sinulle merkitsee lions
ja siinä ladytoiminta
Minäkin olin iloinen tulostamme lionstoimintaan –
olin innokas lady, joka järjesti
muotinäytöksiä ja teatteri-iltoja. Alussa kokoonnuimme
jäsenten kodeissa, mikä toi
tiettyjä rajoituksia, mutta silti
kokouksia odotettiin. Näimme toisemme ja syntyi yhteenkuuluvuutta. Antin mukana ”leijonaväki” tuli tutuksi
ja perehdyin lions-aatteeseen.
Nuorisovaihdon myötä lähdimme jopa Atlantan Conventioniin vuonna 1982. Härmälän ladyilla on joka vuosi
omat aktiviteettinsa ja avus-

it

Milja

tuskohteensa, vaikka olemme
mukana myös veljien toiminnassa. Joskus ladyt ovat ylittäneet veljien vastaavat saavutukset. Kaikki on toteutunut
ilman kilpailua eikä ristiriitoja ole esiintynyt.
Myöhemmin minua pyydettiin liittymään Lionsnaisklubiin mutta pidin siirtoa mahdottomana. Uhkana
oli oman joukon jääminen
sivuun. Naisklubien perustamisen myötä näyttää ladytoiminnan arvostus heikentyvän,
mikä on mielestäni väärin aktiivisia ladyja kohtaan.
Antin piirikuvernöörikaudella tuli minulle uusia tehtäviä. Myös minä kävin monissa klubeissa ladyjen kutsumana ja jopa naisklubeissa.
Vuosi oli mielenkiintoinen
ja hauska, kun vastaanotto
oli joka paikassa ystävällistä.
Tämän jälkeen löysin Kuvernöörikurssin puolisoiden piiristä uuden ystäväpiirin, joka
kokoontuu joka vuosi, tänä
kesänä Saarenmaalla.

PI I

erikoisesti oman kuvernöörikurssin jäsenet ja heidän puolisonsa.
Silti Lions-järjestön varsinaiset palvelutehtävät eivät
jääneet syrjään, koska erilaiset
aktiviteetit lomittuivat toisiinsa. Niistä pidän tärkeänä
Kuurosokeiden Toimintakeskuksen hyväksi tehtyä
työtä. Erityisesti pitää mainita Maarja Kylän vammaiset
nuoret ystävinämme Virossa.
Lionstoiminta on minulle merkinnyt osallistumista
kansainväliseen palvelutoimintaan auttamalla tarvitsevia sekä meillä että muualla.
Lisäksi voi toimia samanhenkisten ystävien kanssa. En
tiedä kumpi on palkitsevampaa, mutta kun yhdistetään
nämä, niin saadaan lions-aate.

t u k ij o

Hyvät Lionit, Leot ja puolisot. Kausi 2012-2013 on
käynnistynyt ja piirillämme
on uusi kuvernööripari.
Viime kaudella E-piiri
toteutti hienosti säätiön tavoitteita hakemalla aktiviteettiavustuksia klubien toimintaan yhteiskuntamme
hyväksi.
Tällekin kaudelle pyydän
kaikilta teiltä leijonilta ja
klubeilta jälleen suurta palvelusta. Kun teette aktiviteettejanne, joihin liittyy työtä ja rahankäyttöä, ottakaa
AR-säätiö mahdollisuuksienne mukaan rahoituksenne
hankkijaksi.
Koko piirin ARS-toimikunta auttaa teitä neuvomalla hakemuksienne kanssa.
Kaudella 2011-2012 piiriin saatiin 7 uutta Lionsritaria, adresseja jaettiin 905
kpl. Tällä tuloksella sijoituimme piirien välisessä tilastossa
sijalle 6.
Tavoitteistamme kauden
Ritari- ja adressimyynnissä

jäätiin hieman jälkeen, joten
tämän kauden tavoitteisiin
pitääkin suhtautua erittäin
myönteisellä mielellä.
Edellisten kausien tavoitteena on ollut saada kaikki piirin leijonat käyttämään
edes yksi adressi vuodessa.
Tavoite ei ole tästä mihinkään muuttunut, niinpä edellisten kausien tapaan toimikunta tulee lähestymään teitä
klubeissa, erilaisissa kokouksissa ja aktiviteeteissa.
Muistakaa myös erittäin
hieno tapa palkita ansioitunutta jäsentä myöntämällä
hänelle Lions-Ritarin arvonimi. Tämä, jos mikä, kannustaa samalla koko klubia erinomaiseen toimintaan oman
paikkakuntansa parhaaksi.
Kaikki säätiölle maksetut
adressi- ja ritarimaksut tukevat kotimaista avustustoimintaa.
Alla toimikunnan yhteystiedot, muistakaa, että olemme olemassa juuri SINUA
varten.

E-Piirin ARS-toimikunta kaudella 2012-2013

ARS-säätiön

Puheenjohtaja
Reima Mäkelä
LC Tampere/
		Kaakinmaa
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

ADRESSIT
oikea
tapa
muistaa
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LC/Tampere Hämeensilta, Täydelliset Naiset
On ilo kuulua naisklubiin
– miksi. Kun klubissamme
kysyttiin miksi joku jäsenistämme on erityinen, saimme
jättilistan adjektiiveja, jotka
kaikki sopivat jokaiseen klubimme jäseneen. Ota rento
asento ja keskity lukemaan
kuka kadulla kanssasi kulkee. LeijoNaisemme klubissamme ovat – persoonallisia,
ihania, aktiivisia, vapaa-ehtoisia, henkisesti aina läsnäolevia, toisia ihmisiä arvostavia, taitavia, hyviä laittamaan
ruokaa, aina ystävällisiä, hienoja ihmisiä, innokkaita, positiivisia, heittäytyviä, jakavat
iloista mieltä kaikille, innostuvat asioita, auttavaisia, inhimillisiä, uutena jäsenenä 100%:sesti mukana olevia, leijonahenkisiä, heikkoja
ajattelevia, sydämellään työtä
tekeviä, arvokeskustelijoita,
terveysohjeiden jakajia, avuliaita, markkinahenkisiä, uupumattomia kulttuurikauppiaita, täsmällisiä, kannustavia,
pyyteettömiä, hauskoja, työmyyriä, osallistuvia, hymyileviä, sympaattisia, vanhemmistaan huoltapitäviä, empaattisia, vähäosaisista välittäviä,

iloisia, sydämellisiä, osallistuvia, Quest taitajia, ihania ihmisiä, superrahastonhoitajia,
älykkäitä, idearikkaita, aurinkoisia, asialle omistautuvia,
innoittajia, nuorista ja lapsista huolehtivia, vanhuksista
välittäviä, ahkeria, yrittäväisiä,
ideasampoja, supertehokkaita, energisiä, kauniita, sosiaalisia, kerrassaan aivan ihania
Naisia.
Y llä kuvattujen naisten
verkostoa voi huoletta kutsua täydellisiksi naisiksi. Me
kaikki yhdessä annamme tähän osuutemme. Tule sellaisena kuin olet, ole sellainen
kuin olet, anna itsestäsi sen
verran kuin annat – tätä suosittelemme kaikille klubeille
ja toivotamme rentouttavan
kesän jälkeen aktiivista starttia seuraavaan kauteen.
LeijoNaisenne LC/Tampere Hämeensilta
Valokuvat klubimme kevätretkeltä Ali-Marttilan
ruusutarhaan, Kangasalalle.
Teksti ja valokuvat
Nina Makkonen
LC Tampere/Hämeensilta,
Tail Twister

LC Viiala Ladyt ryhmäkuvassa yhdessä klubin presidentin ja sihteerin kanssa juhlamerkin jaon jälkeen. Kuvan otti Teijo Kokko.

LC Viiala 50 vuotta
LC Viiala juhli 50 vuotista taivaltaan Viialan Seurahuoneella 5.5.2012.

Juhlavuoden
stipendit
Ennen juhlia klubi jakoi juhlavuoden stipendit sekä ladyjen stipendit paikallisen
lasten, nuorten ja vanhusten

parissa tehtävän toiminnan
tukemiseksi, yhteisarvoltaan
2 400 euroa.
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Piirikuvernööri Päivi Ihamäki ja puolisonsa Tero Vaali
toivat Lions liiton ja E-piirin
tervehdykset juhlivalle klubille. ”Useimmat taidot vaativat
pitkää opettelua ja harjoittelua , mutta taidoista tärkein,
palvelemisen taito, vaatii vain
halua siihen.” hän luki E-piirin tervehdyksenä. Juhlapuheessaan piirikuvernööri kertoi Heikki Rantatuvan tekemän historian kautta ajasta,
johon Lions liike syntyi noin
100 vuotta sitten.
Presidentti Kalle Oinas
rinnasti lions toiminnan osuvasti perheeseen ja siitä huolehtimiseen.
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Klubin perustajajäsenistä
paikalla olivat Risto Ankio
puolisoineen ja Pentti Hytönen. Tervehdyksessään he
kertoivat klubin omaperäisen
viirin syntyhistorian, joka on
vahvasti sidoksissa paikkakunnalla toimineisiin isoihin
teollisuuslaitoksiin Viialan
Nahkatehtaaseen, Viialan Vaneritehtaaseen ja Viialan Viilatehtaaseen.
Kiitos juhlivaa klubia
muistaneille ja mukana juhlissa olleille. Teitte juhlastamme ikimuistoisen.
Teijo Kokko, LC Viiala

LC viljakkala

LEIJONA

67

Juhlavuoden stipendien saajat ryhmäkuvassa. Kuvassa takana vasemmalta LC Viiala Ladyt Eeva Miettinen ja Johanna Hyrkäs, stipendien saajat Akaan Elävän Musiikin yhdistys Almun muskarin ohjaaja Mia Erävesi, A-Volleyn puheenjohtaja Markku Ruonala, rata-autoilun SM-voittaja Toni Lähteenmäki, Viialan VPK:n nuorisojaoston johtaja Jukka Salmela, LV Viialan presidentti Kalle Oinas ja sihteeri Heikki Hyrkäs.
Edessä vasemmalta muskarilapset Julia Raudanpää, Juuso Stolt ja Siiri
Lehtimäki sekä hiihtäjä Klaara Leponiemi. Kuvasta puuttuvat korkeushyppääjä Samuli Sievi-Korte, nuorisovaihtoon lähtevä Larissa
Risku sekä Viialan vanhainkodin edustaja. Kuvan otti Pasi Nieminen.

Karaokelaitteet Elokaareen
Lauantain toivotut kuuluvat
Viljakkalan Elokaaren vanhusten viikon kohokohtiin.
Nyt lauluhetkestä tuli entistä hauskempi, kun Viljakkalan Lions-klubi lahjoitti Elokaaren oleskelutiloihin karaokelaitteet. Osastonhoitaja
Marjut Välimäki kertoo, että
vanhukset pitävät laulamisesta. Asukkaista Anna Niemelä tuumaa, että kiva lauluja on kuunnellakin, jos ei ole
itse laulamassa. Karaokelaitteiden luovutustilaisuudessa
leijonien yksi laulumiehistä
Juhani Kotajärvi näytti mallia ja ilahdutti vanhuksia laulamalla Kostervalssin.
Vaikka asukkailla muisti olisi jo vähän heikentynyt,
vanhat asiat ovat parhaiten
mielessä ja vanhat kappaleet
kyllä muistetaan.
Lions-klubin presidentti
Asko Nieminen kertoo, että
leijonat ovat keränneet varoja
muun muassa kaksilla kattotalkoilla ja joulun alla pidetyillä Viljakkalan Vipinöillä.
Uusi iso projekti lahjoitusvarojen keräämiseksi alkoi
keväällä: leijonat ryhtyivät
rakentamaan myyntiin gril-

likotia.
Kuluva vuosi on Viljakkalan leijonille merkkivuosi.
Klubi täytti 25 vuotta ja juhli
merkkipäiväänsä toukokuus-

sa.

Karaokelaitteita Elokaaressa olivat luovuttamassa
presidentti Asko Nieminen,
sihteeri Ari Mäkinen ja ka-

raokelaitteiden hankinnasta
vastannut Juhani Kotajärvi
sekä ladyt Kirsi-Marja Nieminen ja Toini Kotajärvi.

Elokaaren asumispalveluiden sekä Kissankellokodin asukkaita kokoontui Elokaaren oleskelutiloihin, kun Viljakkalan leijonat kävivät tammikuussa lahjoittamassa Elokaareen karaokelaitteet.
Mukana myös henkilökuntaa. Kuvassa eturivissä vasemmalta Enni Myllymäki, Helena Lankinen
(mikrofoni kädessä) ja Reino Ollila, toisessa rivissä Antti Korhonen, Mervi Ketola, Yrjö Kulmala
(Myllymäen takana), Anna Niemelä, Katri Viitanen, Martti Kivistö, Laura Kervinen ja Helmi
Ihantola, taempana istumassa vasemmalta lukien Aili Harjunen, Jenni Väinä, Irma Puro, Tyyne Aalto sekä Anna-Liisa Myllymäki. Takarivissä seisomassa vasemmalta osastonhoitaja Marjut
Välimäki, leijonista Asko ja Kirsi-Marja Nieminen, Toini ja Juhani Kotajärvi ja Ari Mäkinen
sekä henkilökuntaa Vesa Hyynilä, Marita Sahla, Kirsi Haapaniemi, Sari Helmijoki (takana), Hille
Häkkinen, Sanna Lanteri, Sari Salonen, Minna Liitiä ja Arja Hietaniemi.
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LAITURIKLUBI
LC-Luopioinen on jatkanut laitureiden tekemistä varainhankinnan perustaksi. Laiturista on syntynyt klubille tavaramerkki, joka uusina nettisivuina aukaisi klubin näkyvyyden maailmalle.
LC-Luopioinen on pysynyt
uskollisena omaksumilleen
toimintavoille. Viime talvena klubi toteutti jälleen kerran laituriprojektin, joka oli
jo neljäs samalle alueelle toteutettu laiturihanke. Tämä
viimeisin hanke oli jatke jo
aikaisemmin tehtyyn laituriin, uusia venepaikkoja tuli
12 kappaletta.
Kaikkiaan laituripaikkoja on LC-Luopioisten toimesta toteutettu Luopioisten kirkonkylän venerantaan
41 kappaletta. Laitureita on
myös jo päästy uusimaan. Venerannan vanhimmalla laiturilla oli jo sen verran ikää, että
se on korvattu uudella kolme
vuotta sitten. Laiturikeskittymä lienee tällä hetkellä Pälkäneen kunnan suurin. Matkan
varrella on toteutettu myös
yksi kirkkovenetalas.
Laiturit ovat olleet LCLuopioisten väelle suuri yhdistävä ponnistus. Hankkeissa kun tarvitaan monenlaisten tehtävien suorittajia. On

suunnittelua, laskemista, metallitöitä, puutöitä, hankintoja, ympäristöasioita ja viranomaisyhteyksiä. Konkreettinen työ, josta jää kosketeltava
käden jälki pysyvästi näkyviin
ja joka edistää tehokkaasti
klubin päämääriä, on selvästi
puoleensa vetävää toimintaa.
Ja kun rutiiinia on syntynyt,
sitä on helppo hyödyntää uusissa hankkeissa.
Kustannuspuolta on auttanut se, että Arne Ritari Säätiö ja ELY-keskus ovat olleet
mukana monessa hankkeessa. Valmiit laituripaikat ovat
olleet oiva varainhankinnan
tulolähde. Laitureista saatava
vuosittainen tuotto voidaan
hyvin ennustaa ja laiturien ylläpitotarpeet ovat olleet sangen vähäiset. Saatu tuotto on
pääasiassa jaettu avustuksina
ja tukina nuorisotyöhön.
Laitureista on muodostumassa Luopioisten Leijonien
tavaramerkki. Tähän kehitykseen on suuresti myötävaikuttanut klubin sijainti kauniin

Kukkia-järven ytimessä ja
luonnollisesti se, että laitureille on jatkuva tarve. Laituri yhdistää. Kukkia-järvi on
vesitie kylien välillä. Laituri
mahdollistaa liikenteen kiinteän maan ja vesitien välillä.
Laituri on yhdistävä tekijä
myös klubin yhtestyössä muiden yhdistysten kanssa. Tästä
hyvänä esimerkkinä on Luopioisten Yrittäjien Tervetuloa Kukkialle –hanke ( www.
kukkialle.fi ), joka tekee Kukkia-järveä tunnetuksi vene- ja
melontamatkailukohteena.
Laiturilla on sen varsinaisen käyttöarvon ohella suuri
symbolinen arvo. Laituri yhdistää vesilläliikkujan maihin.
Palvelutoiminnassaan LCLuopioinen yhdistää omalta
osaltaan avun saajan ja avun
tarvitsijan. Kehoitus ’Hyppää
sinäkin laiturille’ on kehoitus
uusille jäsenille tulla mukaan
rakentavaan yhdessäoloon ja
palvelutoimintaan, josta tulee
hyvä mieli.

Nettisivut yhdistävät
klubin maailmalle
Laituri-teemasta on tehty kantava teema LC-Luopioisten esiintymiselle netis-

Kirkkovenetalaksen runko on saamassa muotoaan Kuohijoella vuonna 2000.

sä. Samaan aikaan, kun viimeisin laituri alkoi verstaalla
hahmottua, syntyivät klubille
uudet kotisivut.
Klubilla ei ole aikaisemmin ollut nettisivuja ja niiden tarkoitusta on pohdittu
hämäläiseen tapaan jo pitkään, mutta asialle ei ole aikaisemmin oikein sytytty. Ei
oikein nähty mielekkäänä
kertoa netissä pelkästään organisatoorisia asioita, kuten
perustamistietoja, historiaa
ja hallituksen jäsenten yhteystietoja. Toisaalta palvelutoiminnasta on monesti vaikea kirjoittaa julkisesti, koska
siihen saattaa liittyä yksityisyyden suojaan liittyviä kysymyksiä. Laituri-teema oli
kuitenkin se puuttuva avain,
joka aukaisi tien nettiin, yhdisti klubin maailmalle.
Seppo Kääriäinen,
LC-Luopioinen
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LC-Luopioinen esittelee toimintaansa uusilla nettisivuilla.

HAUTAUSPALVELU
MIELONEN
TÄYDEN PALVELUN

Aja suoraan katsastukseen
tai varaa aika
www.kymppikatsastus.fi

HAUTAUSTOIMISTO
Palvelemme luotettavasti ja ammattitaitoisesti
kaikissa hautaukseen liittyvissä asioissa
yli 20 vuoden kokemuksella

PALVELUMME:

ARKUT
UURNAT
KULJETUKSET
SURUSIDONTA
VALOKUVAUS
PITOPALVELU

LEHTI-ILMOITUKSET
PAINOTUOTTEET
HAUTAMUISTOMERKIT
KAIVERRUKSET
PERUNKIRJOITUKSET
KANTAJAT

Katsastus edullisesti

37e
+ päästöt

OlenAvaamme
Lions Club Amurin
jäsen ja
ma 18.6.
myönnämmekukkapisteen.
lioneille
Kauppakadun

erikoisalennuksen
Erilaisia palveluistamme.
kauniita
kimppuja
mukaan.
Palvelemme
kokonopeasti
Pirkanmaan
alueella.

Puh. 050 5022 044
Kauppakatu 9, 33200 Tampere
toimisto@hautauspalvelumielonen.fi
www.hautauspalvelumielonen.fi

Sellukatu 28, Lielahti Gigantin vieressä
puh. 010 3222 710

Aseman omistaja on
LC Tampere/City ry:n jäsen

HYVÄT LUKIJAMME SUOSIKAA ILMOITTAJIAMME!
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Hanki klubillesi
Hanki klubillesi
LEIJONA REINOT
LEIJONA REINOT
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A la Carte -ravintola
Tervetuloa nauttimaan!
Arkisin klo 22 ja
lauantaisin klo 23 asti

Syntymäpäivät, häät, pidot…
Meillä myös tilauksesta juhlavat
buffeet ja palvelut toiveidenne mukaan.

Tee tilaus mahdollisimman pian, niin saat tossut ennen joulua.
Brodeeraus lions -logolla ja klubin nimellä

Brodeeraus lions -logolla ja klubin nimellä
Väreinä ruskea ja pinkki
Väreinä ruskea ja pinkki

Vammalan Seurahuoneella olevat viisi
kokoustilaa tarjoavat mahdollisuuden moneen
erilaiseen käyttöön. Tilat soveltuvat pieneen
kahden hengen palaveriin tai
isoon sadan hengen kokoukseen.

Tee tilaus viljakkala@lions.fi
Tee tilaus viljakkala@lions.fi
Tiedustelut Esko Lammi: esko.lammi@kolumbus.fi
Tiedustelut Esko Lammi: esko.lammi@kolumbus.fi

Päiväkokouspaketti alk. 17 €
Lisätietoa nettisivultamme!
Puistokatu 4  38200 Sastamala  Puh. 03 - 519 41

ww.vammalanseurahuone.fi

AIKAA JA RAHAA

Yrityksesi parhaaksi
Kotiutamme saatavasi tehokkaasti ja ammattitaidolla!
Meiltä saat kattavan palveluvalikoiman mm. laskutuksenja reskontran hoitoon, saatavien rahoitukseen ja perintään.
Tarjoamme myös verkkomaksuratkaisuja nettikauppaan.
Asiakkaanamme nopeutat kassan kiertoa ja
pienennät luottotappioriskiä.

Helsinki•Sastamala
Puh. (09) 4242 3080

myynti@svea.fi • www.svea.fi
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TÄSTÄ LEIJONAKIN TYKKÄÄ!
LUE LISÄÄ www.komediateatteri.fi

TUIJA

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

JUKKA

VUOLLE LEISTI

Emilia Pokkinen, Seppo Mäki, Jere Riihinen, Irmeli Hirvonen, Hannu Kivinen
Palkittu ranskalainen uutuuskomedia, joka naurattaa yleisöään teatterin tekemisen kliseillä.
Komediassa valmistaudutaan näytelmän ensi-iltaan, joka on jo kahden päivän kuluttua.
Itse ensi-illassa sitten tapahtuu kaikki se, mitä on eniten pelätty...
Esitykset ajalla 8.10-15.12.2012 ja 23.1.-24.4.2013. Liput 22 / 26 / 28 €

TAMPEREEN KOMEDIATEATTERI | Lapintie 3 a, 33100 Tampere
puh. 0207 288 388 | liput@komediateatteri.fi

puhelun hinta lankapuhelimesta 0,069 €/min+pvm, matkapuhelimesta 0,149 €/min+pvm.
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Parkanon leijonat
pärekattotalkoissa

Projekti syntyi sattumalta; niinhän kaikki leijonaprojektit syntyvät. Pertti
oli kiinnostunut näkemään
polttamalla kallioon koverretun kuuden metrin syvyisen kaivon,joka löytyy Kovesjärven tiluksilta 11,5 kilometriä Parkanon keskustasta
Karvian suuntaan. Kaivosta on maininta osuuspankin
vuonna 1988 kustantamassa kotiseutukirjassa. Pertin
aloitteesta helatorstaina lähti
kuusimiehinen veljesporukka
tutustumaan kaivoon, jota sotaveteraani Aleksi Kovesjärvi
ystävällisesti esitteli. Joukolla
siinä pohdiskeltiin, miten ihmeessä tulen pitäminen tuossa syvyydessä yleensä oli onnistunut.
Isäntä tiesi kertoa,että perimätiedon mukaan ilmaa
kaivossa palaneelle roviol-

le oli puhallettu palkeella.
Siinä sateentuhruisessa toukokuun iltapäivässä joukon mielenkiinto siirtyi varsin taidokkaasti veistettyyn
aittaan,jonka oven yläpuoliseen hirteen oli vuoltu vuosiluku 1777. Isännän kerrottua tarinoita aitan historiasta
panimme merkille,että aitan
katto oli varsin sammaloitunut ja osin rikkoutunutkin.
Kun joukossa oli kolme
nuoruudessaan pärekattopuuhissa askarrellutta veljeä,
syntyi nopeasti ajatus kattotalkoista klubin voimin.
Klubin hallitusten vaihtokokouksessa talkooesitys
hyväksyttiin yksimielisesti ja
ehdittiinpä jo veikkailla kuinka monta pärettä aitta kolminkertaisella katteella vaatii. Vääntö saatiin oitis syntymään siitä,miten kattaminen

toteutetaan.
Ostetaanko päreet keskisuomalaiselta yrittäjältä hintaan 13-20 euroa neliöltä vai
tehdäänkö kaikki alusta alkaen itse.Tiedustelu kylille toi
yhteyden lamminkoskelaiseen Reino Haapaniemeen,
joka kolmisenkymmentä
vuotta sitten oli höylännyt
Parkanon Metsämuseoon
siirretyn tukkikämpän päreet.
Hän tiesi kertoa,että pärehöyläkin löytyy toimintakelpoisena Rakennuksen tilan
suulista.Haapaniemestä tulikin sitten korvaamaton opastaja leijonaporukalle projektin
kaikissa vaiheissa.
Kuljetusyrittäjän myötämielisellä avulla pärehöylä
siirrettiin Kovesjärvelle, tällättiin paikalleen ja enää tarvittiin voimakone. Tilan vanha ferggu oli muuten sopiva,

mutta sen hihnapyörä pyöritti höylää liian ripeästi. Siihenkin pulmaan löytyi ratkaisu kun monitoimimies
Markku Kuusikko asensi
kyliltä löytämänsä pienemmän pyörän tilalle. Höylä oli
valmis.

Mistä materiaali
päreisiin?
Parkanossa on päreet höylätty useimmiten männystä,
muualla on paljon käytetty
kuusta.Sovinto syntyi kompromissina: Tehdäänpä päreet
haavasta, sehän on perimätiedon mukaan kestävin, jopa
kaksi kertaa pihkapuuta pitkäikäisempi. Kustaanpäivänä 6.6. marssi kaatoporukka
Kovesjärven metsään,isäntä
valitsi viisi suorarunkoista

2 / 2012
haapaa, jotka pätkittiin 38
cm:n pölleiksi ja kiskottiin
Martin mönkijällä kartanolle.Seuraavana päivänä viiden
veljen porukka avasi retkikirveitä käyttäen pölkkyjen kuoret auki ja nylki ne pois. Pöllit
olivat valmiit höylättäviksi.
Projektissa jouduttiin erinäisistä syistä ottamaan aikalisä ja vasta 19.6. päästiin
höyläys aloittamaan.Taas oli
sateentihruinen päivä niinkuin viime kesänä muulloinkin, mutta siitä huolimatta
oli Ylä-Satakunta-lehdessä olleen jutun innoittamana paikalle saapunut useita
kymmeniä perinteen harrastajia seuraamaan mahtaako
sankareiden homma onnistua.Nelikko Seppo, Ari,Esa
ja jopa joukon nestori Jorma
80-v höyläsivät vuorotellen ja
kopparit Jussi ja Jukka pitivät
huolta siitä,että päreet saatiin siistinä pinkkoina Ollin
jaTuomon toimesta peräkärryyn pinottaviksi.Ylin valvonta oli tietysti Pertillä ja
Juhani hoiti yleisölle tarjottavaa ja poislähtijöille päreen
kainaloon kotiin vietäväksi.
Välissä vietettiin juhannusta ja 27.6. käytiin iltasella rakentamassa tällingit ja
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alettiin purkutyö. Alussa toinen lape perinteisen tapaan
käsin ja lapiolla, mutta kun
aluslaudoitus osoittautui kovin kypsäksi, päätettiin toinen lape paiskata jo ruoteineen yhtenä kappaleena alas.
30.6. päästiin jo sitten tekemään valmista; aluslaudoitus
tuuman paksusta nelituumaisesta tuuman raolla. Aloitus
räystäältä olikin taas kiistanaihe; siinäkin on eri puolilla maata omat paikalliset
versionsa. Päädyttiin netistä
löytyvään ns. Tammela-versioon ja oikeaoppinen startti
syntyi. Kirjoittajalle oli uutta
nämä kampalaudat,joilla pidetään riia-laudan nousutahti
oikeana,oiva keksintö sekin.
Kattamispuuha eteni kesän
yhtenä ainoista hellepäivistä
juohevasti tusinan veljen voimin, ja taas oli paikalla myös
päältäkatsojia touhua tutkailemassa.
Kun tämän 1777-aitan
katto oli valmis ja päreitä
vielä toinen mokoma jäljellä, syntyi porukassa kuin itsestään ajatus:Eiköhän panna
tuo viereinenkin aitta uusiin
päreisiin!
Katsottin sopiva maanantai-ilta seuraavaksi talkoopäi-
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väksi, ja iskuryhmä kävi edellisviikolla laittamassa tellingit
paikalleen. Nyt oli ryhmässä
rakennusmestari-Usko, joka piti huolta siitä,että lankut olivat vatupassissa ja jopa turvakaiteetkin paikallaan;
niitä kun ensimmäisen aitan
kiikkutelineissä ei innostunut
porukka tuntunut tarvitsevan.
Toista kattamispäivää
oli viikonloppuna edeltänyt
se kaamea saderyöppy,jossa
Karvia pääsi mediaan ennätyssateellaan; satoihan Parkanossakin vuorokaudessa
88 mm.
Onneksi olimme varautuneet paketoimalla aitasta
löytyneellä kasvihuonemuovilla rakennelman tiiviiseen
nippuun,ja enimmät vedet
kaadeltuamme pääsi työ taas
vauhtiin tosin sadekuurojen
liukastamalla katolla.Viimeisetkin veljet oli saatu paikalle ja jokainen halukas sai vasaroida oman naulanjälkensä
kattoon.
Seuraavaksi oli enää jäljellä
tällinkien purku,pärehöylän
poiskuljetus, alueen siistiminen.Siinä jossakin välissä oli
pari veljeä puhdistanut ja luetteloinut kotimuseon esineet ja asettanut ne takaisin

73
aittaan.
Sotaveteraani Aleksi Kovesjär ven syntymäpäivän
19.7. aamuna kahdeksan
veljen delegaatio pyhäasuun
sonnustaneina saapuivat onnittelemaan 90-vuotiasta
päivänsankaria ja luovuttivat hänelle aitan peräseinälle
kiinnitettävän muistolaudan
asianmukaisin tekstein. Projektin viikkoja kestäneissä
vierailuissa leijonaveljistä oli
tullut Kovesjärven perheelle oikeita perhetuttuja,jotka
kiinostukselle kuuntelivat hänen yksityiskohtaisen
tarkkoja muisteluksiaan niin
tilan vaiheista kuin rinamakokemuksistaankin.Hyväksi lopuksi kävivät projektin
nokkamies Pertti sekä uuden teräksisen kaivonkannen
työstänyt Esa naulaamassa
”tekstiperälaudan” museoaitan hirsiseinään ja asettamassa kaivonkannen paikalleen.
Lions Club Parkanon nyt
alkamassa oleva 50. toimintakausi sai lionshengen mukaisen alkupotkun ”sattumalta” syntyneestä perinnetaitoideasta.
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LC Sakun 2011/2012 kaudesta
LC Sakun edellisella kaudella 2011/2012 tapahtui paljon.
Kausi alkoi klubin 20. vuotissyntymäpäivän juhlalla Sakun
Kartanossa, missä osallistuivat lisäksi meidän jäseneille ystävyysklubijen edustajat
Keilasta, Tarttosta, Raplasta.
Kansainväliseksi muuttivat
seuraan hyvät ystävat Suomesta LC Ylöjärvi Teivo klubista sekä meitän kummiklubin LC Lahti edustajat.
Vu o t i s s y n t y m ä p ä i v ä n
sieppausta varteen asensimme Sakun Kartanon puistoon leijonapenkkin. Viron
hyväntekeväisyyspäivälla 8.
lokakuuta rakensimme sillan
yli pysäköintialueen ja kuntopolkun välillä olevaa ojaa. Nyt
on mahdollinen esimerkkiksi talvella sukset alle laittaa ja
ottaa pois pysäkköintialueella. Aikaisemmin täytyi kävellä
noin 400 metriä ennen hiihtämistä ja sen jälkeen kapealla
tiellä. Jos tuli auto, niin täytyi
ryhtyä hankeen. Lokakuussa
aloitimme myös hyväntekeväisyys-salonki-iltojen sarjan, mistä tulot auttoivat rakentamaan Sakkuun lasten
leikkikentän. Mukavan kahvipöydän vieressä kertoivat
omista tekemisistä eri alojen
tunnettuja ihmisiä: poliitikko
ja kansanedustaja Kaja Kallas, näyttelijat Evelin Võigemast ja Hele Kõrve, muusikot

Tanel Padar ja Danel Pandre
sekä luonnontutkija Fred Jüssi. Klubin jäseneiten lisäksi
tuli vieraita Sakun kunnasta
sekä kiinnostuneitä kauempanakin. Syksyllä metsästysmatkalla Saarenmaalla ystävyysklubin LC Kuressaaren
mukaan saatiin saaliiksi kolme hirveä.
Marraskuussa kävimme
kylässä Tartossa LC Tartu
Tammella. Erittäin mielenkiintoinen oli retki Sakun panimon jälkeen Viron toiseksi
ison Tarton panimoon ”A Le
Coq”. Joulukuussa lauloimme Saku keskusaukiolla joulukappaleita sekä jakoimme
glögiä ja kakkuja ihmisille.
Lisäksi saimme kertoa, että
kesällä valmistuu lasten leikkikenttä. Tammikuussa tulit
meille kylään ystävat LC Tartu Tamme klubista. Yhdessä
testattiin syksyllä rakennettu
siltaa ja yhteinen kelkkailu
tapahtui kylmyyttä (-28°C)
huolimatta.
Helmikuussa järjestimme
toista kertaa toivottavasti perinteeksi muuttuvan Huomaa
Hyväntekon kampanjan, jolla
haluamme, että ihmiset pystyvät huomaamaan jos joku
tekee südämestä jotain hyvää
ja ei halua palkintoa. Helmikuussa kiittimme Hyvänteon
Illalla vuodella 2011. Sakun
kunnassa huomattu hyvän

teon toimijoita. Maaliskuussa
järjestimme Viron lions-piirin D120 koripalloturnauksen, missä emme onnistuneet
olemaan paalupaikalla, kuten
edellisella vuodella. Mutta
hävisimme vaan ystäville LC
Keila klubista.
Huhtikuussa alkoi valmistelu meidän jokaisen kauden
tärkeään tapahtumaan – Sakun Markkinoihin. Tällä kertaa jakoimme kohtuullisissa
rajoissa lahjoituksien vastaan
virvoitusjuomia, soppaa, lettuja sekä külmän sään varteen glögiä. Erittäin suosittu
oli arpajaiset, missä pääpalkintoksi iPad2. Huolimatta
pääpalkinnon menosta ostettiin kaikki liput ja kaikki
palkinnot löysivät omistajan. Markkinoilla keräsimme
leikkikentän rakentamiseksi
1526€, mikä sääoloista rii-

puen oli hyvä tulos! Kylmän
ilman takia alilämpöisiä luita lämmitettiin samana iltana
lauttasaunassa Vigalan joella.
Toukokuun viimeisenä viikonloppuna vierailimme ystäviä LC Ylöjärvi Teivo klubista. Lyhyen matkan aikana
pääsimme paljon: kalastus,
opastelu kylmatekniikamuseossa ja Avanti tehtaalla sekä puolivälissa olevalla asuntomessujen rakennusmaalla.
Mutta mielenkiintoisin oli
kuitenkin Ylöjärven Markkinoilla nähdä miten toimivat
meidän ystävät LC Ylöjärvi
Teivo klubista. Kesäkuussa
valmistui meidän kauden prioriteetti numero yksi - Sakun
lasten leikkikenttä!
Heinäkuussa osallistuimme piirin perhepäivillä ja
voitto tuli kotiin.
Elokuun lopussa avasim-
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LEIJONA
me juhlallisesti leikkikentän
ja kiittimme avustajia! Meidän iloksi oli paikalla myös
LC Ylöjärvi Teivon edustajat! Kiitos!

Margus Malla
LC Saku presidentti
2011/2012

Joulukorttien tehomyyjä kukitettiin

Kuvassa Tyrvään Pyhän Olavin kirkkoaiheinen joulukortti taiteilija Mauri Kunnaksen piirtämänä. Tämän kortin tuotto käytettiin kokonaisuudessaan kirkon korjausrahastoon tuhopolton jälkeen.
Vuodesta 1991 alkaen on LC Karkku vuosittain painattanut ja markkinoinut oman joulukortin.
Taiteilija Mauri Kunnaksen piirtämä, joulukortti on ollut klubin pääasiallinen rahankeräysaktiviteetti ja veli Heikki Lounasaho, monen
muun leijonatoimen lisäksi, ylivoimaisesti korttien tehokkain myyjä.
LC Karkun veljet onnittelukäynnillä leijonaveteraani Heikki Lounasahon kotona. Kuvassa vasemmalla veli Heikki ja onnittelemassa
veli Altti Nikali.
Timo Keskinen
LC Karkku

Heikki Lounasaho, 45 vuotta ansiokasta leijonatoimintaa ja henkilökohtaisesti yli
50 000 joulukorttia myytynä.

