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Toimittajan tarinaa 

Tämän Piirileijonan jutut olen toivomallani tavalla saanut piirin aktiivisilta klubeilta, lei-

jonilta ja Quest vastaavalta. KIITOS AKTIIVISUUDESTANNE!   

Meillä kaikilla on ollut leijonatoimissamme mahdollisuus tutustua piirimme moniin loh-

koihin, klubeihin ja leijoniin. Lisäksi olemme tutustuneet moniin leijonille tärkeisiin ak-

tiviteetteihin ja paikkoihin vieraillessamme toisten klubien tapahtumissa. Tunnemme siis 

piirimme leijonia ja leijonatoimintaa. 

Ei kuitenkaan ole kahta samanlaista päivää. Kaikki muuttuu. Mennään eteenpäin. Teh-

dään uutta, mutta toteutetaan myös hyviksi koettuja vanhoja asioita. Aina samalla taval-

la? Onko mikään muuttunut? Onko keksitty uusia innovaatioita? MEILLÄ JA/TAI 

MUILLA? 

Ja ihminen kun on utelias, haluaa hän tietää MITÄ, MISSÄ, MILLOIN? 

Toiminnasta ja muutoksesta haluan kaikkien piiriläisten lukevan ja kirjoittavan piirileijo-

nassa. Lähettäkää siis juttuja, kiitos! 

Tämä piirileijona on toimintakauden 2019-2020 viimeinen. Seuraava ilmestyy syksyllä. 

Hyvää kesää kaikille. 

Ystävällisesti 

Piirisihteeri Erkki 
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Hyvät E-piirin lionit,  
   
Elämisentaitoja Lions Quest luottaa parempaan tulevaisuuteen ja on julkaissut kauden 2020 – 2021 kou-
lutuskalenterin.  
   
Kiitämme lämpimästi tähänastisesta tuestanne ja toivomme, että jatkossakin edistätte tärkeää ja hyväksi 
havaittua Quest-toimintaamme.  
   
Olemme luoneet avuksenne materiaalia piirinne ensi kauden Quest-tiedotusta varten. Ohesta löytyvät:  
sähköpostiviesti klubeille (muokattavissa omaan tyyliin sopivaksi)  
esite E-piirin klubeille  
yleisesite peruskoulutuksista  
yleisesite liikuntaseurakoulutuksista  
   
Koulutuspaikkojen tiedot tarkentuvat vielä kevään kuluessa, joten toimitamme teille lisää piirikohtaista 
materiaalia myöhemmin.  
   
Tiedoksenne myös, että liikuntaseurakoulutukset järjestetään edelleen maksuttomina Punainen Sulka -
keräysvaroin. Peruskoulutusten hinta (osallistumismaksu ja materiaalipaketti) pysyy myös samana eli se 
on 410 euroa (sis. alv) per osallistuja.  
   
Lisätiedot koulutuksistamme ja ilmoittautumislomake löytyvät verkkosivuiltamme 
www.lionsquest.fi           
   
Elämisentaitoja Lions Quest -tiimi  
________________________________________  
Mari Koivisto  
Lions Quest -koulutussihteeri / Suomen Lions-liitto ry  
mari.koivisto@lions.fi  
p. 050 400 8775  
Kirkonkyläntie 10, 00700 Helsinki  
www.lionsquest.fi  

http://www.lionsquest.fi
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('mari.koivisto@lions.fi');
http://www.lionsquest.fi/
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LQ-koulutusta 2013 
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Margit ja Martti Majuri maailmalla. 

 

Milanon ja Sri Lankan matkat leijona-hengessä 

 

Lähdin vaimoni kanssa Milanoon, jossa pidettiin Lionien kansainvälinen kongressi 5.-9.7.2019, järjestyk-

sessään 102. Noin 20 000 jäsentä ympäri maailmaa oli tehnyt saman päätöksen. Maita oli 154, ottaen 

huomioon, että koko Skandinavia oli niputettu yhdeksi maaksi. Näin oli myös Afrikan ja joidenkin mui-

den maiden kohdalla.  

Aurinko paistoi kuumana joka päivä. Eksyttyämme Buenos Aires-ostoskadulle, vaimo tahtoi poiketa 

kauppoihin. Onneksi ei niihin kuuluisiin muotitaloihin vaan ihan tavallisiin. Ihmettelin ostohalutto-

muutta ja sain vastaukseksi: ”Piti vain päästä välillä vilvoittelemaan ilmastoituihin liikkeisiin”. Sama oli 

jäätelön kanssa: ”Mieli tekee jotain kylmää”. Täytyy minunkin myöntää, että italialainen jäätelö on ai-

van omaa luokkaansa. 

Hotel Florence, mihin osa suomalaisista oli majoittunut, oli viihtyisä ja hyvällä paikalla Loreton kaupun-

ginosassa. Ensimmäisenä aamuna lähdimme kahdestaan taksilla kohti kokouspaikka MiCo:a. Matka 

tuntui todella pitkältä ja se kyllä maksoikin. Tuskin kuljettaja muuten vain ”ajelutti”, koska liikenne oli 

tosi vilkasta ja useat kadut olivat yksisuuntaisia. Ostimme metrokortit ja muiden perässä opimme, mis-

tä mennään maan alle ja millä asemalla vaihdetaan toiseen junaan. Perille päästyämme hämmästelim-

me suurta määrää konetuliasein varustautuneita poliiseja ja vartijoita. Menimme metallinpaljastimen 

läpi ja laukut läpivalaistiin. Ilmoittautumisen yhteydessä saimme läpinäkyvän kassin vastaisuudessa 

käytettäväksi. Kaulaan laitettiin isohko nimikyltti, jonka turvin pääsi aina sisään. Myynnissä oli paljon 

leijona-rekvisiittaa, joista osaa emme olleet koskaan nähneetkään.  

Seuraavat päivät olivatkin täynnä seminaareja ja luentoja eri halleissa. Saimme paksuhkon oppaan, jos-

sa jokaisen päivän kohdalla luki, missä hallissa, mikä aihe, kuka puhuu ja siitä vain sitten itse valitse-

maan. Pääesiintyjänä oli Iso-Britannian entinen pääministeri Tony Blair. Myös iltaisin oli tapahtumia 

MiCo:ssa. Meidän sydäntä lähellä oli tietysti skandinaavinen ilta, jossa tarjoiltiin maiden ominta syötä-

vää ja juotavaa. Iltoihin mahtui upeita musiikkiesityksiä, kansantansseja, kansainvälinen show ja ilta-

juhla, johon toivottiin tummaa pukua ja ansiomerkkejä. Tästä säännöstä osa miehistä oli ”luistanut” ja 

vaimoni oli pettynyt, kun naisilla oli hämmästyttävän vähän pitkiä, näyttäviä iltapukuja. Yhtenäkään 

iltana ei ollut tansseja. 
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Parasta oli kuitenkin kaupungin läpi kävellyt näyttävä marssijoiden joukko. Kukin maa oli omana ryh-

mänään. Upeimmat ja erikoisimmat asut päähineineen olivat Afrikan ja muiden eksoottisten maiden 

osanottajilla. Kulkue Duomon aukiolle kesti kuutisen tuntia. Se ei johtunut pelkästään suuresta väki-

määrästä vaan siitä, että muutamat ryhmät halusivat esitellä kansantanssejaan kadunvarsilla seisoville 

katsojille. Poliiseja oli kiitettävästi, koska tällaiset tilaisuudet ovat otollisia terrorismille. Aukion reunal-

la oli kuuluisa ostoskeskus Galleria Vittorio Emanuele lasikattoineen ja luksusputiikkeineen. Sijainti 

vaikutti myös ruoan ja jäätelön hintaan. Itse tuomiokirkko Duomo oli niin upea, etteivät sanat riitä ku-

vailemaan. Miten on voitu aloittaa 1300-luvulla rakentamaan jotain niin mahtavaa sen aikaisilla työvä-

lineillä. Hissillä pääsimme kattojen tasanteille. Oopperatalo La Scala olisi myös kiinnostanut, mutta 

kaikki esitykset olivat loppuun myytyjä. Kaupunkikierroksella bussin ikkunasta ihailimme ulkoapäin 

monia vanhoja rakennuksia.  

Virallisen osuuden jälkeen retkeilimme kahtena viimeisenä päivänä. Meidän pienehkö ryhmä hotellis-

ta lähti pikkubussilla ja suomalaisen oppaan kanssa Milanon ulkopuolelle, Piemonten maakuntaan. 

Vierailimme viinitilalla ja sen viinikellarissa. Saimme kuulla viinin valmistuksesta ja tietysti ostimme 

kotiin vietäviksi. Siellä myös söimme runsaan lounaan paikallisia herkkuja ja tilan viinejä maistellen. 

Tyytyväisinä matkasimme Lago Maggiore -järvelle ja Stresan kaupunkiin. Sieltä meidät kuljetettiin yksi-

tyisveneellä tunnetuimpaan nähtävyyteen Isola Bella -saarelle. Borromeon suku rakensi 1600-luvulla 

upean barokkityylisen palatsin. Se oli tyyliin kuin Pariisin Versailles. Puutarha oli portaittain rakennettu 

pyramidi patsaineen. Kuin ”pisteenä ii:n päälle” nurmikolla tepasteli täysin valkoisia riikinkukkoja.  
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Seuraavana eli viimeisenä päivänä lähdimme samalla kokoonpanolla Comojärvelle. Comon kaupunkia 

kiertelimme kävellen ja katsellen rakennuksia, joista vanhin oli 1100-luvun romaanista tyyliä oleva ba-

silika. Nousimme linjalauttaan. Parin tunnin laivamatkan aikana ehti ihailla maisemia, järven sinisyyttä, 

vuoria ja kauniita huviloita. Yhdelle vuorelle näytti pääsevän ”junalla”. Comojärven rannalla huviloil-

laan viettävät lomiaan sellaiset kuuluisuudet kuin George Clooney ja Donatella Versace. Järven suosi-

tuin nähtävyys on 1600-luvun Villa Carlotta -huvila, joka on muutettu museoksi: antiikkia, maalauksia 

ja veistoksia. Erikoinen oli kaunis englantilainen puisto ja kasvitieteellinen puutarha 1800-luvulta. Siel-

lä oli silmiä hivelevää väriloistoa: upeita ”kukkamattoja”, erilaisia kamelioita, trooppisia kasveja, he-

delmäpuita, palmuja ym.  

”Nyt tai ei koskaan” (ikä alkaa jo painaa), päätimme vaimon kanssa lähteä Sri Lankaan kummipoika 

Lalanthaa tervehtimään. Siellä koulujen juhlat ovat alkuvuodesta ja monet vakiokävijät viipyvät useam-

man viikon. Meidän matka kesti pari viikkoa eli 28.1. – 12.2.2020. Suoria lentoja ei ole. Valitsimme ko-

neen vaihtopaikaksi Istanbulin. Lentoterminaali oli muuttunut suorastaan upeaksi viime käynneistäm-

me. Se oli valtava ja täynnä kauppoja ja baareja. Loistoa lisäsi ”jouluvalot” (vähän sitä ihmeteltiin, kun 

oltiin muslimimaassa), mutta lähemmin tarkasteltuna ne osoittautuivat uudenvuoden valoiksi ”Happy 

New Year”- kyltein. ”Odottavan aika on pitkä” – ainakin minulla. Vaimo sai kyllä ajan kulumaan kaup-

poja kiertäessään. Laskeuduimme Colomboon, jossa meitä odotti kuljettaja. Ajoimme Hikkaduwaan ja 

pääkadulla sijaitsevaan hotelli Villa Oasikseen. Se osoittautui viihtyisäksi, siistiksi ja suomalaisten suosi-

maksi. Hyvä ja runsas hedelmävoittoinen aamiainen kuului hintaan. Uima-altaan lisäksi merikin oli ki-

venheiton päässä. Kuuma ilmasto lienee ympäri vuoden. Vietimme vuorilla muutaman viileän päivän.  
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Kaikki muu, paitsi lentomme, oli järjestetty puolestamme valmiiksi. Kiitos suomalaisten leijona-

talkoomiesten ja -naisten. Vuodesta toiseen he järjestävät näitä kummilasten tapaamisia eri kouluihin. 

Kävijöitä ja järjestelyjä riittää! Meidän pojan koululle oli pitkähkö matka ja poikkesimme vaatimatto-

maan kiinalaiseen baarin. Me saimme ruokailuvälineet. En muista, saiko kuljettajamme. Hän pyöritti 

näppärin sormin kaiken ruoan yhteen pieneksi pyöreäksi palloksi ja laittoi suuhunsa. Lienee srilankalai-

nen tapa.  

Koululle päästyämme meitä oli vastassa iso joukko koulupukuihin pukeutuneita tyttöjä ja poikia 

opettajineen ja vanhempineen. Lapset lauloivat ja jakoivat kukkia kaikille vieraille. Me vierailijat istuim-

me näyttämöllä, saimme syötävää ja juotavaa. Lapset ja paikalliset täyttivät edessämme olleen salin. 

Ohjelmapuoli kesti melko kauan eikä kaksi jaloillaan seisovaa tuuletinta nurkissa paljon vilvoittaneet.  

Yritimme kotiin unohtuneen valokuvan muistolla löytää kummipoikamme. Hän löysi meidät. Kylläpä 

hän oli muuttunut ja hänellä ei ollut koulupukua. Hän sai lukion päätökseen, mutta ylioppilaskirjoituk-

set ovat kesällä vielä edessä. Hän haluaisi päästä Colombon yliopistoon lukemaan lakia. Äiti ja sisko 

olivat mukana, isä on kuollut. Hän on ollut ainakin 10 vuotta kummipoikamme ja nyt täyttää 18 vuotta. 

Hän oli fiksu, kohtelias ja hauskannäköinen. Kaikki oppilaat saivat leijonien paketin, jossa oli vihkoja, 

kyniä ym. koulutarvikkeita. Kummit ojensivat paketin omalle lapselleen. Leijonien organisoiva joukko 

keskusteli erikseen jokaisen lapsen kanssa tämän suunnitelmista ja koulumenestyksestä. Tämä viimek-

si mainittu on tosi tärkeää, sillä laiskoja ei suvaita. Heitä ei enää avusteta. Olin jo aiemmin näyttänyt 

pojan lähettämää kopiota todistuksestaan Eero Arvolle, hän järjestää nämä vuotuiset tapaamiset. Hän 

kehui todistusta todella hyväksi. Annoin pojalle ja hänen äidilleen paikallista rahaa. Meidän näkökul-

masta kaikki oli maassa todella halpaa, mutta ei paikalliselle tavalliselle kansalle. Kerjäläisiä emme kui-

tenkaan edes pääkadulla nähneet. Liikenne oli kaaosmaista ja ohitukset hiuksia nostattavia, etenkin 

itse istuessa kyydissä. Eikä ajaminen ollut rauhallista mutkaisilla vuoristoteilläkään. Hyvä, että vaimo 

uskalsi katsella auton ikkunasta jylhiä maisemia ja valtavia teeviljelyksiä. Vaimon ja toisen pariskunnan 

rouvan kiljuessa kuljettaja lisäsi vain vauhtia. Tosiasiassa hän oli hauska mies ja osasipa vähän suomea-

kin. Vuoristokylissäkin oli elämää, nähtävää, tasokkaat hotellit ja ravintolat. Kuljimme junallakin osan 

matkaa vuorten rinteillä. Reppureissaajia junassa oli todella paljon ympäri maailmaa, kun haastattelim-

me heitä. Paluumatkalla kuljettaja heitti banaanin tielle. Heti ilmestyi yksi apina, kohta toinen ja pian 

niitä oli lauma. Pussillinen banaaneja häipyi ”parempiin suihin” ja osasivat ne mokomat väistää tiellä 

jatkuvasti hurjastelevia autoja.  

Lähdimme tuktukilla Tsunami -museoon. Sitä piti keski-ikäinen nainen entisessä kodissaan. Sisäänpää-

symaksu oli omantunnon mukaan. Lähinnä museo piti sisällään ison määrän valokuvia, sellaisiakin, joi-

ta ei aikoinaan tiedotusvälineissä näytetty. Museon ulkopuolelle oli jätetty muistoiksi ruostunut ja kyl-

jellään makaava junanvaunu ja aaltojen heittämä laiva. Mahtava kullanvärinen Buddha-patsas oli ra-

kennettu korkeimman aallon korkuiseksi. Vaimon mielestä näytin tulitikku-ukolta sen vieressä seisoes-

sani. Kiitimme Luojaa, että keskimmäinen poikamme oli tsunamin iskiessä, Thaimaan Hua Hinissa eikä 

siellä toisena vaihtoehtona olleessa eli Khao Lakissa. Vaimo ei museosta selvinnyt itkemättä. Selatessa 

ostamaamme koko saarta käsittävää kuvakirjaa huomaa, kuinka paljon hienoja paikkoja ja upeita 

temppeleitä jäi näkemättä. Kenties vielä kerran? Kotiin palattuamme koronaepidemia alkoi olla päivän 

puheenaihe. Vaimo katsoi tilastoja: Sri Lankassa oli vasta yksi sairastunut. Sen jälkeen hän alkoi pelätä, 

jos koneissa oli taudinkantajia. Onneksi vielä terveinä tätä kirjoitellaan.       

Martti Majuri, LC Pälkäne 
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Pälkäneen Lions Clubi lahjoitti jo toisen sydäniskurin Pälkäneelle.  

Kuvassa vasemmalta Mika Pietilä, Mirkku Merikari, Matti Vaittinen ja Pasi Mattila  

 

LIONSTYÖTÄ SYDÄNTEN HYVÄKSI 

Pälkäneen Lions Klubi hankki jo syksyllä Pälkäneen uuteen liikuntahalliin sydäniskurin. Nyt leijonat 

hankkivat sydäniskurin myös Aapiskukon ravintolaan. 

Leijonat valitsivat Aapiskukon seuraavaksi kohteeksi koska siellä vierailee vuodessa yhteensä noin 

800 000 pälkäneläistä ja matkailijaa. Ensimmäisen sydäniskurin leijonat rahoittivat maankuulun Äijän 

Sinapin myynnillä. Aapiskukon Mirkku Merikari ehdotti, että heille tuleva sydäniskuri rahoitettaisiin 

tyylikkäillä puunkantotelineillä, joita hänkin myisi Aapiskukossa. 

Tuotteen suunnittelussa päävastuullinen oli Pasi Mattila, materiaalia lahjoittivat Matti Vaittinen ja 

Heikki Hemilä. Pasi, Matti ja Olli Pöllänen valmistivat puunkantotelineet juuri sopivasti joulumarkki-

noille. Telineet myytiin ennätysajassa. 

Mika Pietilä terveysalan ammattilaisena auttoi molempien sydäniskureitten hankinnassa. 

Kiitospuheessaan Mirkku vahvisti, että laitteelle olisi ollut käyttöä Aapiskukon 30 vuoden historian ai-

kana, ja nyt henkilökuntaa on jo koulutettu sydäniskurin käyttöön. Aapiskukko on auki 24 tuntia vuo-

rokaudessa, joten se on oivallinen sijoituspaikka sydäniskurille. 

Leijonien puunkantotelineitä on saatavilla Leijonien järjestämällä joulutorilla. Leijonien sinappia löytyy 

heti toimitukseen Lauri Tiitolalta, puhelin 040 584 4924. 

Olli Pöllänen 

olli@canamtrade.fi. www.canamtrade.fi 

mailto:olli@canamtrade.fi
http://www.canamtrade.fi
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LC ORIVESI IDEOI 
 
Klubin toimintasuunnitelman mukainen kuukausikokous huhtikuun alussa jouduttiin perumaan valtio-
neuvoston asettamien kokoontumisrajoitusten vuoksi. Klubin hallituksen kokouksesta maaliskuun lopul-
la ei haluttu luopua, itseasiassa vasta muutamaa päivää ennen kokousta tehtiin päätös kokouksen pitämi-
sestä videoneuvotteluna. Pystyimme järjestönä joustavasti mukautumaan uusiin tapoihin järjestää tapaa-
minen ja näin pidämme itsemme toimintakykyisinä.  
Mutta... hyvä että kokous pidettiin, nimittäin siellä pohdimme mikä meidän klubin rooli olisi tässä ää-
rimmäisen poikkeuksellisessa tilanteessa.  
Vielä tuossa vaiheessa ei meille itsellekään ollut selvinnyt mitä tämä kaikki tulee oikeasti tarkoittamaan.  
Joka tapauksessa meille oli täysin selvää, että hoivakodeissa asuvien vanhusten ja koulua kotona käy-
vien nuorten kohdalla tämä tilanne riipaisee rajusti ja rajoittaa heidän sosiaaliset kontaktinsa aivan mini-
miin. Molemmat edellä mainitut "ryhmät" ovat klubin avustuskohteina prioriteettilistan kärkipäässä.  
 
Niinpä eräältä veljeltä tuli idea, että luovutettaisiin hoivakodeissa asuville senioreille tablet- tietokoneet, 
joilla pystyisi olemaan videopuhelu yhteydessä omaisiinsa...  
Joten tuumasta toimeen ja ideasta käytäntöön: Muutamaa sähköpostia, puhelua ja keskustelua myöhem-
min klubimme edustajat: Presidentti Jussi Pohjala ja idean isä, Juhani Rikala olivat luovuttamassa kuu-
lokemikrofoneilla ja nettiliittymillä höystettyjä tabletteja hoitolaitosten edustajille. Luonnollisesti asiaan 
saatiin hyväksyntä ja sitoutuminen hoitokotien johdolta. Heidän kaikkien mielestä idea oli hyvä ja lait-
teilla saatu hyöty korvaa niistä koituneen vaivan.  
KT Honkavalta Hanna teki todella hyvän tarjouksen tuotteista ja kaikki tarvittava saatiin heiltä ns. yh-
den luukun periaatteella. Lisäksi toimitus oli erittäin nopea, halusimmehan laitteet käyttäjille pääsiäisek-
si, pitkiä pyhiä ilostuttamaan.  
Laitteita hankittiin kuusi, jotka jaettiin seuraavasti: Tähtiniemi 2 kpl, Ruusukuja 1 kpl, Särkänkoti 2 kpl 
ja Onninkoti 1 kpl.  
 
Seuraavaksi katseet kääntyivät nuorison suuntaan.  
Olimme hiukan huolissamme joidenkin kotona koulua käyvän nuoren ravinnon saannista, kun lämmin 
ruoka koululla jää syömättä. Niinpä puhelin käteen ja soittamaan sosiaalitoimen Sofia Häärälle. Sofialta 
tiedustelimme, olisiko heidän mahdollista jakaa klubin lahjoittamia lahjakortteja, mikäli sellaisia hankit-
taisiin. Sofialta vahva nyökkäys idealle. Tällä järjestelyllä lahjakorttien saajien anonymiteetti on turvattu 
ja ammattilaiset tietävät avun todelliset tarvitsijat.  
Siispä seuraavan Sofian juttusille K-Supermarketiin. Ostimme kauppias Sofia Siili-Maliselta 20€ arvoi-
sia lahjakortteja käytettäväksi Oriveden K-kaupoissa. Lahjakorteista onnistui rajata alkoholin ja tupak-
katuotteiden ostaminen pois.  
Niinpä lahjakortitkin saimme luovutettua sosiaalitoimelle ennen pääsiäistä.  
 
Näiden poikkeusjärjestelyiden vuoksi Lions Club Oriveden stipenditoimikunta tarkastelee ja priorisoi 
keväällä jaettavat stipendit uudelleen.  
 
Jari Estola  
LC Orivesi, sihteeri  
0445813681  
jari.estola@gmail.com  

javascript:phoenixHandler.handleMailTo('jari.estola@gmail.com');
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Linkkisivulle siirtyminen  tehdään painamalla ctrl-näppäintä ja 
klikkaamalla linkkiä 
 
 
 
 
 

107E-piiri 
http://www.verkkoviestin.fi/e-piiri/linkkeja/  
 
 
 

Koulutus 107E-piiri 
http://www.verkkoviestin.fi/e-piiri/data/liitteet/e-
piiri107e_koulutustoimikunta_toimintasuunnitelma_2019-2020.pdf 
 
         

 

ARS 

https://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/  
 

 

Lions Quest  

http://www.lionsquest.fi/ 
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