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Piirimme teema kaudella 2017-2018 oli ”Yhdessä teemme 
hyvän kauden”. Siinäpä resepti parhaimpaan lopputulok-

seen, yhdessä tehdään ja yhdessä ollaan ylpeitä kaikesta ai-
kaansaadusta. Piirileijona kertookin jälleen piirimme klubien 
yhteisistä ponnistuksista, jotka ovat tuoneet iloa lähiympäris-
töömme.

 ”Yhdessä-Tillsammans” oli myös Suomen 100-vuotisjuh-
lien teema ja tämä juhlavuosi näkyy vahvasti klubien aktivi-
teeteissa tällä kaudella.  Olemme jälleen jättäneet jälkemme 
kotiseutuumme, sen ihmisiin ja ympäristöön, ja lisänneet hy-
vinvointia Suomen seuraavalle sadalle vuodelle.

Kiitos jokaiselle klubille, jotka jaoitte tarinanne Piirileijo-
naan. Toivottavasti lehdestä välittyy mukava yhdessä tekemisen 
meininki ja löydämme kenties uusia innokkaita jäseniä kau-
delle 2018-2019 leijonaporukkaamme.

Päätoimittaja Suvi Viitanen
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Yksi toimintavuosi on jälleen 
kääntymässä viimeiselle nel-
jännekselleen. Kausi on ollut 
poikkeuksellinen – ainakin 
minulle – olenhan tehtäväs-
säni nyt toista kautta peräk-
käin seuraajani sairastapauk-
sen vuoksi. Saan palvella E-
piiriä, sen klubeja ja lioneita 
näin kaksi vuotta piirikuver-
nöörinä.

Ja sitähän se Lions-työ 
juuri on. Palvelua, mottomme 
mukaisesti: WeServe – Me 
palvelemme. Tälläkin kaudel-
la ympäri piiriä on tehty lu-
kemattomia tunteja erilaisis-
sa palveluaktiviteeteissa. Tä-
tä kirjoittaessani (19.3.2018) 
on piirin klubeissa tehty lähes 
13.000 palvelutuntia lähes 

900:ssa eri aktiviteetissa. Ja 
nämä palveluaktiviteetit ovat 
hyödyttäneet yli 65.000:tta 
henkilöä E-piirin – siis pyö-
reästi ilmaisten Pirkanmaan 
alueella. Ja kun otamme sii-
hen vielä yhden luvun, tämän 
on saanut aikaiseksi 420 lio-
nia, joka on noin neljännes 
piirin koko lions-määrästä. 
Kunhan saadaan muutkin tie-
dot raportoitua, veikkaan, että 
luvut saa tuplata.

Nuo olivat vain numeroi-
ta. Niitä monin verroin tär-
keämpää on se tunne, joka 
syntyy ihan joka ainoan akti-
viteetin jälkeen. Sille, joka on 
sillä kertaa ollut palveluavun 
saamassa. Ja myös sille, joka 
on saanut tehdä taas kerran 

hyvän työn, saanut olla aut-
tamassa ja palvelemassa apua 
tarvitsevaa. Se on sitä poltto-
ainetta, jolla Lion elää tälle 
harrastukselleen.

Meitä lioneita on Pirkan-
maalla noin 2000, Suomessa 
noin 23.000 ja maailman-
laajuisesti yli 1,4 miljoonaa. 
Jotta saamme palvelun myös 
tulevina aikoina jatkumaan, 
tarvitsemme yhä uusia kä-
sipareja toimintaan. Kutsun 
nyt mukaan kaikkia seuraavia 
ryhmiä: nuoret, joiksi lasken 
kaikki 1970- ja 1980-luvuilla 
syntyneet ja sitä nuoremmat. 
Yksin tai pariskuntina, meillä 
löytyy vaihtoehtoja klubeik-
si joka lähtöön. Ja myös juu-
ri eläkkeelle jääneet, joiden 

päivään on tullut juuri lisää 
aikaa, mikä sen hienompaa, 
kuin täyttää se mielekkääl-
lä palvelulla. Ja hekin yksin 
tai pariskuntina, vaihtoehto-
ja löytyy, kun klubivalinta on 
ajankohtainen. Ja kaikki ne, 
jotka eivät vielä järjestööm-
me kuulu, mutta haluaisivat 
hyvän harrastuksen vapaa-
aikaansa.

Tulkaa rohkeasti mukaan, 
tämä antaa niin paljon. Vuo-
si sitten kuulemani lause ker-
too sen kaiken: ”Rikkautta, 
jota rahalla ei voi ostaa”. Sii-
nä se on, sisältö ja motivaatio 
vapaaehtoistyölle, palvelemi-
selle ja auttamiselle.

MISSÄ TARVE – SIELLÄ LIONS

Reijo Lumme, 
piirikuvernööri 107 E 
2017 – 2018
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1.vdg Ari 
Suomisen 
ajatuksia 
menneestä ja 
tulevasta!

Toimintaryhmä (gat) pitää 
sisällään jäsen- (gmt), koulu-
tus- (glt) ja palvelu-(gst) ryh-
mät. Näistä uutena on muka-
na palvelu.

Palvelu ja siihen liittyvät 
asiat, tullevat olemaan tule-
van toimintavuoden ehkä tär-
kein lionklubeja koskeva toi-
minnallinen ja hallinnollinen 
toiminnan tapa.

Klubien tulee suunnitella 
ja kirjata reaaliaikaistesti toi-
mintansa MyLCI-järjestel-
mään. Tätä seikkaa tulemme 
painottamaan kaikessa lions-
koulutuksessa tulevana kaute-
na. Koulutus alkaa jo virkai-
lijakoulutuksena heti piirin 
vuosikokouksen jälkeisellä 
viikolla. Tulkaa mukaan niin 
saatte uutta tietoa!

Ajatuksia Leijona 
toiminnasta nyt  ja 
tulevaisuudessa
Klubi on itsenäinen, toimiva 
yhdistys. Mielestäni meidän 
on panostettava klubien yh-

teishengen lujittamiseen, ak-
tiviteettien kehittämiseen. 

Aktiviteetit tehdään pai-
kallisin voimin ja samalla pi-
tää huolehtia paikallisesta nä-
kyvyydestä.

Rahankeruuaktiviteetit ei-
vät saa olla ainoa aktiviteet-
timalli. Meidän pitää myös 
luoda klubien omat palvelu-
aktiviteetit. On ne sitten lu-
kuhetkiä, kirkkokyytejä tai 
mitä muuta hyvänsä, leijona-
hengen mukaisesti. Miesklu-
bien voisivat ottaa oppia nais-
klubeilta näissä ns pehmeissä 
arvoissa.

”Monta tapaa hyvää - me 
palvelemme” hengessä!

Jäsenmäärän lisäys ei ole, 
eikä saa olla toiminnan pää-
tarkoitus. Mutta meidän pitää 
pystyä takaamaan kuitenkin 
tuleville leijona sukupolville 
klubeihin riittävä aktiivinen 
homogeeninen leijonajoukko. 

Tulevalle kaudelle Suomen 
Lionsliitto järjestää jäsenhan-
kintaaktiviteettin. Suunnitel-
ma julkaistaan Seinäjoella 

toukokuun alussa.
Oma ajatukseni on oikeas-

taan kopio ”Ask One”-kam-
panjasta. Kysytään kaveria, 
naapuria ja vaikka sukulais-
ta mukaan lions-toimintaan. 
Ollaan mukana oman alueen 
kaikissa mahdollisissa tilai-
suuksissa markkinoimassa 
Lions-toimintaa. 

Tullaan rohkeasti esiin, 
me ole salaseura, olemme 
olennainen osa nykyistä yh-
teiskuntaa. Meidän käsiä ja 
avustusvaroja tarvitaan niin 
Suomessa kuin muualla maa-
ilmassa.

Me Palvemme!

Kirjoitan näitä ajatuksia-
ni Lapin kevät hankien 
keskellä, hienossa kevät-
auringon paisteessa.

Menneet  kaks i  kautta 
(2.vdg ja 1.vdg) ovat ol-

leet mielenkiintoisia ja olen, 
olemme puolisoni Kyllikin 
saaneet vierailla ja tutus-
tua mahtaviin lions-klubei-
hin ympäri E-piirin aluetta. 
Olemme vierailleet noin 70 
klubissa (kausi on vielä kes-
ken, siksi noin). On ollut pe-
rusnuijan heilutusta, raveja, 
sählyn peluutta, mutta yhtä 
kaikki hienoja klubeja, jotka 
lähestyvät erisuunnilta perus-
asiaa. Me Palvelemme!

Tulevan kuvernöörivuoden 
perusajatukseksi olen tuo-
massa yksinkertaista toimin-
ta-ajatusta: 

Me Palvelemme!
Toiminta-ajatusta lähdemme 
toteuttamaan jalkauttamalla 
GAT (Global Action Team) 
eli toimintaryhmän perusta-
vat kaikkiin klubeihin.

Ari ja Kyllikki Suominen
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1.varapiirikuvernööriksi 
ehdolla oleva Sirkka-Liisa 
Voutilainen esittelee itsensä 
seuraavasti:  

Olen Sirkka-Liisa Vouti lainen, 
67-vuotias teologian maisteri, pas-

tori, nyt jo eläkkeellä. Leijona olen vuo-
desta 2009. Olen LC Valkeakoski/Rapo-
lan perustajajäsen. Olen toiminut klubi-
ni presidenttinä kauden 2010-11, lohkon 
puheenjohtajana 2012-13, E-piirin pii-
risihteerinä 2015-16 ja 2.varapiirikuver-
nöörinä 2017-2018. Olen Melvin Jones 
–jäsen.

Olen osallistunut useisiin piirin jär-
jestämiin koulutuksiin sekä käynyt Seni-
or lionjohtajien koulutusinstituutin (AL-
LI) ja osallistunut Kehitä itseäsi –joh-
tamistaitojen työpajaan (RLLI). Tämän 
lisäksi olen ollut mukana liiton vuosiko-
kouksissa vuodesta 2009 ja viime kau-
sien aikana myös Kuvernöörineuvoston 
kokouksissa. Näin olen päässyt perehty-

mään Suomen Lions-liiton toimintaan 
ja tilanteeseen.

E-piirin toimintaan olen saanut tu-
tustua 2.varapiirikuvernöörinä, piiriku-
vernöörin puolisona ja piirisihteerinä. 
Olen vieraillut lähes kaikissa piirimme 
klubeissa ja nähnyt ja tuntenut sen voi-
makkaan lions-hengen, mikä pitää toi-
mintaa yllä. Olen saanut ihailla monia 
erilaisia aktiviteetteja, millä autetaan 
apua tarvitsevia sekä omalla paikkakun-
nalla, että kauempana Suomessa ja maa-
ilmassa.

Perheeseeni kuuluu aviomies Erkki, 
kauden 2015-2016 piirikuvernööri, sekä 
kolme poikaa perheineen.

Lionharrastuksen lisäksi olen mart-
ta. Olen kuulunut Etelä-Hämeen mart-
tapiirin hallitukseen 18 vuotta, niistä 8 

2.varapiirikuvernööriksi 
kaudelle 2018-2019 ehdolla 
oleva Ahti Kallioinen 
esittäytyy

Jouduin alaikäisenä tekemään maatilan 
työt ja oppiminen oli mitä oli. Kävin 

armeijan, josta pääsin pois kersanttina.
Sen jälkeen mietin, mitä tekisin. Ha-

keuduin poliisikouluun, ja koska ensim-
mäinen koulutusaika oli lyhyt ja pääsin 
melkein heti työelämään kiinni.

Toimin poliisina yli kolmenkymme-
nenviiden vuoden ajan Toijalan, Valkea-
kosken ja Urjalan alueilla, (nimismies-
piirin ja kihlakunnat muuttuivat erini-
misiksi)

Samalla hoidin kotitilaani, jota vilje-
len vieläkin.

Päästyäni eläkkeelle v. 2009, kevättal-
vella jossakin tilaisuudessa naapurikylän 
mies kysyi, lähtisinkö leijonatoimintaan 
(sanamuotoa en tarkalleen muista). Sa-
noin harkitsevani ja kysyin, että onko se 
esteenä muille harrastuksille.

Myöhemmin kesällä annon suostu-
mukseni ja minut otettiin LC Toijalan 
jäseneksi lokakuussa 2009.

Seuraavan kauden olin sihteerinä. Ra-
hastonhoitajan oli kolme kautta ja presi-
denttinä 2016-2017.

Tällä hetkellä toimin VI alueen toisen 
lohkon puheenjohtaja.

vuotta puheenjohtajana. Muita harras-
tuksia ovat käsityöt ja lukeminen. Ehkä 
kaikkein rakkain ”harrastus” mummulle 
ovat kaksi pojanpoikaa.

Työssäni diakoniapastorina opin tie-
tämään jotain siitä, millaisissa vaikeuk-
sissa osa suomalaisista ja kehitysmaiden 
ihmiset elävät. Apua tarvitaan paljon ja 
sitä meidän leijonien on mahdollista an-
taa. Yhdessä voimme tehdä enemmän.
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Kohti uutta kautta
Viime vuosi oli juhlavuosi monessa asiassa. Tär-

keimpänä pidin Suomi 100-juhlavuotta. Päätin 
jo kauteni alussa, että en jätä ainuttakaan tilaisuutta 
käyttämättä, ettenkö toisi esiin isänmaamme juhla-
vuotta. Meitä lioneita Suomessa on kaikkiaan 910 
klubillista. Ja uskon, että lähes jokainen klubi on 
omalla tavallaan juhlistanut Suomemme syntymä-
päivää. Ajatelkaa, mikä määrä erilaisia tilaisuuksia! 
Nyt menemme reippaasti jo toisella vuosisadallam-
me.

Meidän omalla järjestöllämme, Kansainvälisellä 
Lions-klubien järjestöllä, LCI:llä, on myös takanaan 
100 vuoden taival. 101. toimintavuosi alkoi juuri. Siis 
jo sata vuotta on kulunut siitä, kun vakuutusvirkailija 
Melvin Jones kutsui 1917 koolle saman henkisiä ys-
täviään ajatuksena perustaa auttamisjärjestö palvele-
maan apua tarvitsevia. Meidän kannattaa olla ylpei-
tä kuuluessamme tähän järjestöön, mutta me emme 
saa unohtaa tunnuslausettamme ”Me palvelemme”. 
Meitä lioneita on maailmassa jo kohta 1,5 miljoonaa. 
Jäsenmäärämme on niin suuri, että kun lähdemme 
liikkeelle, se näkyy ja kuuluu.

Tasavuosia täytti myös meidän lionien nuorisojär-
jestö LEOT. Olen saanut olla mukana joissakin Leo-
jen tapaamisissa.Olen katsellut ja kuunnellut uteliaa-
na Leo-klubien ja Leo-johtajien toimintaa. He eivät 
juurikaan käytä aikaansa byrokraattisiin toimiin eikä 
hallinnollisiin kuvioihin. Leot ovat siirtyneet juohe-
vasti 2020-luvulle. Meidän ”ukkoklubien” olisi syytä 
ottaa mallia siitä, miten sähköisiä välineitä voidaan 
käyttää Lions-toimintaan. Maailmanlaajuisesti Le-
oilla alkaa 61. toimintavuosi.

Women in Lions aloittaa nyt 31. vuotensa. Suo-
messa on tällä hetkellä lähes 5 000 naista liittynyt 
järjestöömme. Olemmekin jo pääosin luopuneet kä-
sitteistä nais-/mieslion. Olemme kaikki lioneita ja 
näinhän sen tulee ollakin, kun olemme jo tässä asi-
assa siirtyneet neljännelle vuosikymmenelle.

Lions Quest on ollut meidän lippulaivamme 
myös jo 30 vuotta. LQ-koulutusta, sen vaikuttavuut-
ta ja tehokkuutta on tutkittu mm. yliopistotasolla 
saakka ja koulutukseen osallistuneilta on kerätty pa-
lautetta. Kukaan osallinen ei voi kiistää LQ-koulu-
tuksen vaikuttavuutta, mutta nyt olemme jäämässä 
alakynteen, koska LQ-koulutus koetaan liian kalliik-
si koulutukseksi. Markkinoille tulee jatkuvasti kilpai-
levia tuotteita. Pärjätäksemme kilpailluilla markki-
noilla, olemme käynnistäneet Lions Quest–kehittä-
misen. Valmista tavoitteen mukaan on ensi syksynä.

Haluan tähän lopuksi nostaa meille kaikille muis-
tutukseksi sen, mikä loppupeleissä on meidän Lions-
toiminnassamme kaikkein tärkeintä. L – I – O – N – 
S = Luovuta – Isänmaasi – Onnellisempana – Nou-
seville – Sukupolville.

Toivotan piirillenne menestystätulevalle toimin-
takaudelle!

Tehdään yhdessä!
Erkki Honkala
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 2017-2018
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LC Hämeenkyrö Kyröttä-
ret ja LC Hämeenkyrö/

Kyröskoski keräsivät yhdessä 
valtakunnallisessa Punainen 
Sulka –keräyksessä 7.447 € 
Suomen nuorille, josta pa-
lautuksena saatiin paikalli-
sesti jaettavaksi 25 %. 

Klubit lahjoittavat 930 € 
Hämeenkyrön Etsivä Nuo-
risotyölle ja 930 € Hämeen-
kyrön Hälläpyörät –partio-
laisille tarkoituksena, että he 
käyttävät summan keräysta-
voitteen mukaisesti.

Keräyksen tuoton luovut-
tivat klubien presidentit Anu 
Mätäsniemi ja Raimo Kes-
kinen 14.01.2018 Lahjoi-
tuksen vastaanottivat Etsivä 
Nuorisotyön puolesta Johan-
na Lehtiniemi ja Mervi Tal-
vitie sekä Merja Järviniemi 
Hämeenkyrön Hälläpyöristä.

Klubit kiittävät erityisesti 
kaikkia keräykseen osallistu-
neita lahjoittajia, joita ilman 
tavoitetta ei olisi saavutettu.

Valtakunnallisesti suoma-
laiset lahjoittivat lionsklubien 
seitsemänteen Punainen Sul-
ka –keräykseen 2,9 miljoonaa 
euroa. Keräykseen osallistui 
eri puolilla Suomea 831 klu-
bia ja arviolta 20.000 lionia.

Lions-klubien Punainen 
Sulka-varainkeräys päät-

LEIJONIEN PUNAINEN SULKA 2017 –KERÄYKSEN TUOTOSTA 
LAHJOITUS ETSIVÄ NUORISOTYÖLLE JA PARTIOLAISILLE

tyi 30.6.2017. Maaliskuussa 
2016 alkaneen varainkerä-
yskampanjan tavoitteena oli 
Suomen nuorten tukeminen 
itsenäisen Suomen täyttäes-
sä 100 vuotta. Vuosi 2017 oli 
myös kansainvälinen Lions-
järjestön 100-vuotisjuhla-
vuosi.

Keräyksen tuotto käyte-
tään vahvistamaan nuorten 
elämänhallintaa, ehkäise-
mään syrjäytymistä, rakenta-
maan päihteetöntä elämää ja 
tukemaan nuorille suunnattua 
mielenterveystyötä. 

Keräyksen kumppaneil-
le luovutettiin tuotosta Pu-
nainen Sulka 2017 –päätös-

juhlassa 8.10.2017 seuraa-
vat summat nuorten hyväksi 
tehtävään työhön. Tukikum-
mit –säätiölle 401.500 €, 
Myrsky-hankkeelle 107.000 
€, EHYT ry:lle 107.000 €, 
Partiolaisille 107.000 €, Ase-
man Lapset ry:lle 80.000 
€, Näkövammaisten liitol-
le 53.000 €, YEESI ry:lle 
27.000 € ja Lions Quest –
yhteishankkeelle 187.500 €. 
Suomen Lions-liiton nuori-
sotyön tukemiseen luovutet-
tiin 401.500 €.

Varainjaolla on myös voi-
makas paikallinen leima, kun 
25 % bruttotuotosta ohjataan 
831 keräykseen osallistuneen 

lionsklubin kautta joka puo-
lelle Suomea käytettäväksi 
paikallisesti keräystavoitteen 
mukaiseen tarkoitukseen. 

Valtakunnallisesti suoma-
laiset lahjoittivat lionsklubien 
seitsemänteen Punainen Sul-
ka -keräykseen 2,9 miljoonaa 
euroa. Keräykseen osallis-
tui eri puolilla Suomea 831 
lionsklubia ja arviolta 20.000 
lionia.

Lionsklubien seitsemäs 
Punainen Sulka - varainke-
räys päättyi 30.6.2017. Maa-
liskuussa 2016 alkaneen va-
rainkeräyskampanjan tavoit-
teena oli Suomen nuorten tu-
keminen itsenäisen Suomen 
täyttäessä 100 vuotta. Vuosi 
2017 on myös kansainvälisen 
Lions-järjestön 100-vuotis-
juhlavuosi.

Keräyksen tuotto käyte-
tään vahvistamaan nuorten 
elämänhallintaa, ehkäise-
mään syrjäytymistä, rakenta-
maan päihteetöntä elämää ja 
tukemaan nuorille suunnattua 
mielenterveystyötä.

Keräyksen tuotto luovu-
tettiin nuorisotyötä tekeville 
järjestöille Suomen Lions-
liiton Hyvän Päivän -juhlassa 
8.10.2017 Lahden Sibeliusta-
lossa. Juhla oli samalla Punai-
nen Sulka 2017 -kampanjan 
päätösjuhla
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Joulukuusi Kuurosokeille
Kuurosokeitten toimin-

nan tukeminen on ollut 
lionspiirin 107-E ohjelmas-
sa jo useiden vuosikymme-
nien ajan. Moni muistanee 
vielä sen hetken, kun kuu-
rosokeat muuttivat vuonna 
1983 omaan taloonsa Tam-
pereella Hervannassa. Tä-
mä iso hanke oli toteutunut 
pääosin yhteiskunnan tuella, 
mutta myös leijonat hoitivat 
osuuttaan erinäisin tempauk-
sin. Rakennustyön päätyttyä-
kin apua tarvittiin mm piha-
töissä ja aputilojen rakenta-
misessa. Osallistuin itsekin ja 
päätelmäni oli: ”Isot talkoot 
ovat kehittäviä, kun niissä voi 
tutustua uusiin kiinnostaviin 
ihmisiin”. 

Kuurosokeain talo oli si-
jaintinsa vuoksi sopiva akti-

viteetti Härmälän lionsklubin 
jäsenille. Talo oli alusta alkaen 
asuinkortteli, joka sisälsi usei-
ta pieniä taloja ja niiden kes-
kellä pienen aukion. Äsken 
on viereen ilmestynyt kerros-
talokin, mikä kuvaa jatkuvaa 
muutosta. Huoneistoissa asuu 
kuurosokeita ja työvuorois-
sa myös henkilökuntaa. Tällä 
hetkellä kuurosokeita on 30 
ja heidän lisäkseen siellä asuu 
25  kuulo- tai kuulonäkövam-
maista. Henkilökuntaa on yh-
teensä 30. 

Tuliko paikka heti alus-
sa niin läheiseksi, että joku 
meistä keksi viedä joulukuu-
sen talon väen iloksi ja kut-
sui avukseen ystäviään? Täs-
tä muodostui tapa, joka on 
Härmälän klubissa jatkunut 
yli 30 vuotta. Merkkipäivää 

juhlittiin viime joulukuussa 
klubikokouksen yhteydessä ja 
työryhmä sai palkakseen mu-
rinat klubin tapaan.   Aluk-
si työryhmä Samuli Koro, 
Erkki Rantala, Kari Kaustia-
la ja Kaarle Nieminen hank-
ki kuusensa Ajokin tontilta, 
koska Samuli oli siellä töis-
sä. Nykyään kuusi kaadetaan 
Lasse Sinisalon metsästä lä-
heltä Nokiaa. Joulukuusi va-
laisi pitkään keskusaukiota, 
kunnes paikka joutui uhatuksi 
rakennustyön jatkuessa. Siel-
tä oli poistuttava ja viimeksi 
joulukuusi seisoi uuden ker-
rostalon kaiteessa. Oheisena 
on kuva, jossa näkyvät jou-
lukuusi ja lionsveljet Lasse 
Sinisalo, Martti Polvinen ja 
Ari Kolehmainen. Kuvan otti 
Erkki Nikkanen. 

Joulukuusi kuurosokeil-
le oli ajatuksena hieman ris-
tiriitainen, koska kuuron ja 
sokean on vaikea tunnistaa 
kuusta ja iloita sen kynttilöis-
tä. Näin me alussa luulimme. 
Silti osa kuurosokeistakin nä-
kee hieman ja he voivat välit-
tää tunnettaan toisille. Lisäk-
si hoitajat kertoivat, kuinka 
kuurosokeat aistivat kuusen 
tuoksun ja käyvät koskette-
lemassa sitä. Vaikka emme 
olleet puheväleissä, aloimme 
ymmärtää heitä paremmin.  
Samalla palvelutehtävä tuotti 
iloa myös antajille.

Martti Polvinen  
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Hautakivien oikaisuaktiviteetti LC Juupajoki

LCJuupajoki on jo useam-
pana kesänä oikaissut 

hautakiviä Juupajoen hauta-
usmaalla. 

Hautakiviä oikaistaan vain 
omaisten antamien toimeksi-
antojen perusteella. Hauta-
usmaan työtekijöiden ja siel-
lä vierailevien turvallisuuden 
vuoksi omaistentulee huoleh-
tia, että kivet ovatsuorassa.

Olemme saaneet käyt-
tää kivien nosteluun hauta-
usmaalla olevaa seurakun-
nan Avant -pienkuormaajaa. 
Muuten oikaisu on käsityötä; 
maan kaivua, hiekan ja murs-
keen kärräystä, puun juurien 
katkomista, hiekan junttaa-
mista, aluskivien sovittamis-
ta ja istutettujen kukkien ylös 
kaivamista ja uudelleenistu-
tusta.

Kesäisinolemme oikais-
seet n. 30 hautakiveä. Yh-
den haudan kivien oikaisuun 
kuluu tunnista kahteen tun-
tia parilta riuskalta miehel-
tä. Sukuhautojen muistokivet 
saattavat koostua jopa kym-
menestä painavasta kivestä, 
ja oikaisutyö vie koko päivän. 
Kerran oli oikaistavana niin 
suuri kivi, että Avantin teho 
ei riittänyt, vaan piti lainata 
paikalliselta isännältä etu-
kuormaimella varustettu iso 
traktori avuksi.

Oikaisuaktiviteettiin on 
osallistunut satunnaisesti vii-
si – kuusi lionia, mutta pää-
osin oikaisutyö on jäänyt kah-
den eläkkeellä olevan leijonan 
harteille.

Kesien 2015 ja 2016 oikai-
sutulot klubimme kohdensi 
Punainen Sulka-keräykseen. 
Kesän 2017tulojen käytöstä ei 
ole vielä tehty päätöstä.

LC Juupajoki kiittää tal-
koolaisiaan ja toimeksiantaji-
aan hyvästä yhteistyöstä. 

Teksti: Heikki Hämylä ja 
Matti Pärssinen

Ensin tarvitaan ohjeita…  Matti Pärssinen ja Heikki Hämylä työn touhussa. Kuva Pirjo Hämylä

Oikaistaan vielä tämä, niin 2017:n urakka on pulkassa. Kuva Pirjo Hämylä
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LC Kuru järjesti Suomen 
100-vuotispäivänä Ku-

russa näyttävän tapahtuman, 
jossa sytytettiin sata jätkän-
kynttilää juhlivan Suomen 
kunniaksi. Tapahtuman idean 
esitti viime kesänä eräs kesä-
kurulainen paikalliselle Kuru-
lehdelle, joka kertoi idean LC 
Kurulle. Ideaan suhtauduttiin 
veljien keskuudessa positiivi-
sesti ja presidentti asetti toi-
mikunnan hoitamaan asiaa.

Ihan aluksi käytiin keskus-
telua hankkeen läpiviemisen 
haasteista. Miten saadaan 
hankituksi näin iso määrä 
riittävän kuivia jätkänkynt-
tilöitä ja miten kynttilät saa-
daan sytytetyksi suurin piir-
tein samana ajankohtana?

Jätkänkynttilöiden hank-
kiminen onnistui näin jälki-
käteen katsottuna yllättävän 
helposti. Noin kolmasosa ke-
lottuneista puista klubilaiset 
hankkivat seurakunnan met-
sästä ja noin kaksikolmasosaa 
klubin yksittäisten jäsenten 
metsätiloilta. Puut pätkittiin 
suurin piirtein samanpitui-
siksi ja toinen pää sahattiin 
ristiin. 

Vaikka puut olivatkin jo 
kelottuneita, palamisen var-
mistamiseksi jätkänkynttilät 
kuivattiin paikallisen saha-
höyläämön kuivaamossa ja 
säilytettiin yhden veljen hal-
lissa, kuivassa tilassa itsenäi-
syyspäivään saakka.

Sata jätkänkynttilää 
100-vuotiaan Suomen 
kunniaksi Kurussa

Itsenäisyyspäivän sää oli 
suotuisa.  Lunta oli pari sent-
tiä ja vain kevyt tuulen vire.  
Päivän hämärtyessä iltapäi-
vällä jätkänkynttilät asetet-
tiin Suomen lipun muotoon 
kantatie 65:n varrella olevaan 
koivikkoon. Sytyttäminen 
onnistui helposti, kun sytyttä-
miseen osallistui huomattava 
osa klubin jäsenistä japaikalla 
oli kymmenkunta kaasupol-
tinta. Jätkänkynttilöihin lai-
tettiin sytykkeeksi vielä hie-
man öljyä ja kynttilän pätkiä. 

Vaikuttavaa näkyä seurasi 
joukko paikallisia asukkaita 
ja heidän vieraitaan, samoin 
monet ohikulkijat pysähtyivät 
seuraamaan tapahtumaa. Pa-
rin tunnin palamisen jälkeen 
palamisjätteitä jäi vähän. Vel-
jet siistivät alueen itsenäisyys-
päivän jälkeisenä aamuna.

Aikaisemmin päivällä oli 
jumalanpalvelus Kurun kir-
kossa, jonka jälkeen LC Ku-
run edustajat laskivat seppe-
leen kunniavartion saattele-
mana Kurun sankarivainajien 
haudalle. 

Paikallinen Kuru-lehti 
kertoi näyttävästi tapahtu-
masta.

Teksti: Pentti Meklin.
Kuva: Esko Rimppi
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Kevät keikkuen tulevi, suvi suuta vääristellen

Vasta juuri ladymme myivät 
Sastamalan Joulumarkki-

noilla yhdessä paistamiaan 
jouluruokia ja kutomiaan 
lämpimiä. Kauppa kävi kuin 
siimaa, tuotteet kun olivat ai-
kaan osuvasti kotitekoisia.

Yhdessä hetkessä olim-
mekin Joulun kynnyksellä. 
Sastamalakodin perinteinen 
Joulujuhla kodin asukkaiden 
ja henkilökunnan kanssa nos-
tatti Joulumieltä. Oli ladyjen 
tarjoilemat puurot ja väsky-
näkeitot, sekä kahvit ja tortut. 
Lauloimme joululauluja Livia 
Vilagin säestyksellä. Kirkko-
herra Osmo Ojansivu muiste-
li joulun tunnelmia Satavuo-
tiaassa Suomessa lapsuuden 
muistoista lähtien. Sastamala-

kodin henkilökunta virittäy-
tyi henkilökuntakuoroksi ja 
tervehti laulullaan juhlaväkeä.

Sastamalakodin joulu-
juhla toi jälleen kerran esille 
clubimme todellisen palveli-
jan, hän on Pro Lion Mark-
ku Esko. Tämänkin Juhlan 
juonto tapahtui perinteisesti 
leppoisin ottein. Lämmin ote 
johtuu osaltaan siitä, että työ-
rupeamansa päätettyään lion 
Markku otti tehtäväkseen lu-
kien, kuljettaen ja hallintoon 
osallistuen aktiivisesti tukea 
Sastamalakodin asukkaita. 
Lukupiirejä ja luettuja kirjo-
ja on kertynyt paljon, välillä 
on kokoontunut levyraati tai 
on pelattu bingoa. Juhlassa 
clubimme presidentti Tapa-

ni Matintalo ja sihteeri Keijo 
Laine ojensivat Markku Es-
kolle pitkäjänteisestä palvelu-
työstä Piirin 107-E Pro Mi-
tallin. Onnea lion Markulle.

Kun joulun asiat oli ohi-
tettu, palattiin taas harrastuk-
sen pariin. Meillä se tapahtui 
ennakoivasti Lions viikon 
merkeissä 11.1. Klubimme 
ladyt ja lionit kokoontuivat 
Tyrvään kirkon kirkkomaal-
le, jonne pakkanen ja viima 
toisinaan sopivat. Nyt sää oli 
leuto talvisää. Lion Kaarlo 
Satimus oli sopivalla joukolla 
askaroinut aidot ja perinteiset 
havuseppeleet. Presidenttim-
me Tapani Matintalo piti pu-
heen sankarihautojen äärellä 
muistellen omaa nuoruuttaan 

ja muistojen merkitystä mei-
dän aikaamme. Laskimme 
seppeleet Sodissa 1939–1944 
kaatuneiden muistomerkille 
sekä oman klubimme pystyt-
tämälle Kotirintama -muis-
tomerkille. Siksi vilpoinen 
oli ilta, että tuntui mukavalta 
siirtyä kokustiloihimme.

Ennen kokousta saimme 
kuulla clubimme lion Marko 
Aholalta havahduttavan esi-
tyksen tulipalon kehittymi-
sestä. Kansalaisia koetetaan 
valistaa kahden ensimmäis-
ten minuutin oikeiden toimi-
en tärkeydestä, jos esim. säh-
kölaitteesta syttyy palonalku. 
Kotona tulee olla aina vähim-
millään laaja sammutuspeite 
helposti saatavilla. Hapetto-
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Kipinän lahjoitus lastenneuvolalle

Lions Club Lempäälä Ki-
pinä lahjoitti 100:n lin-

nunpöntön tarvikkeet Par-
tiolippukunta Erä-Pirkoil-
le ja- Kanavan Vartijoille. 
Luovutus oli ma. 12.3.2018 
Lempäälän Partiokololla. 
Lahjoitustarvikkeiden siir-
toa sisätiloihin avustivat 
Kanavan Vartijoiden Su-

denpentulauma Ilvekset 
sekä Seikkailija Lohikäär-
meet. Lahjoituksen luovut-
ti LC-Lempäälä Kipinäs-
tä Sami Kyösti ja Minna 
Nieminen. Vastaanottajina 
reippaiden partiolaisten li-
säksi oli Partiolippukunta 
Kanavan Vartijoista Jouko 
Huttunen ja Salla Tanni-

nen. Partiolaiset valmistavat 
materiaaleista koloilloissaan 
valmiita linnunpönttöjä. 
Kipinän iloinen talkoopo-
rukka oli työstänyt ja niput-
tanut jo aikaisemmin mate-
riaalit kokoamista vaille val-
miiksi.

LC Lempäälä Kipinä lah-
joitti Lempäälän kes-

kustan lastenneuvolan odo-
tustilaan leluja pienten leik-
kijöiden iloksi.  Lahjoituksen 
veivät perille Sinikka Vaitnie-
mi ja Airi Kivelä 30.1.2018

LC Lempäälä Kipinä lahjoitti 
tarvikkeet linnunpönttöihin

man tilan luominen on idea. 
Hälytyskeskukset työskente-
levät paineen alla ja ajomat-
kakin kestää minuutteja. Sil-
loin on vahingon satuttua jo 
kuumaa ja savuista. Kannattaa 
ottaa hetki aikaa näillekin asi-
oille omassa kodissa. 

Loppuilta kuluikin lyhy-
esti kokoustaen ja illallisen 
merkeissä.

Meillä on myös uutena tee 
HyväTeko -kampanja Tyr-
vään Sanomien kanssa, mut-
ta siitä lisää toisella kerralla.

Hyvää ja toiminnallista 
Vuoden 2018 jatkoa kaikille!

LC-Sastamala/Vammala
Matti Vuorinen
Tiedottaja
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Joka vuosi lokakuun 8. päivää 
vietetään Suomessa lions-

toiminnan Hyvän Päivää. 
Teemapäivän tarkoituksena 
on tehdä tunnetuksi paikal-
lista lionstoimintaa ja kertoa 
lionsklubien monista tavoista 
tehdä hyvää.Lioneita yhdistää 
vahva halu auttaa paikallises-
ti, tukea oman paikkakun-
nan hyvinvointia. Vapaaeh-
toistyöllä lionit täydentävät 
yhteiskunnan peruspalvelu-
ja antamalla apua kohteisiin, 
jotka jäävät julkisin varoin 
hoitamatta.

LC-Virrat/Tarjanteella on 
20 vuotta toimintaa takana. 

Kuvassa vasemmalta oikealle klubimme jäseniä: Helena Vuorenmaa, EIja Riitamäki, Minna Väisänen, Ritva Kämäri, Elina Mä-
enpää ja Aula Koivula. Edessä tukia testaamassa Janni Viitanen.

Luistelutukia lasten käyttöön 
lionstoiminnan hyvän päivänä 8.10.2018

Jäseniä on nyt 22. Viime kau-
della keräsimme teatteritoi-
minnalla noin 8 300 € jaetta-
vaksi paikkakunnan lasten ja 
nuorten hyväksi. Kiitos siitä 
kaikille Albatrossi ja Heiska-
nen -esitystä katsomassa ol-
leille. Lisäksi osallistuimme 
valtakunnalliseen Punainen 
Sulka –kampanjaan tuote-
myynnillä ja lipaskeräyksellä, 
johon keräsimme noin 4 000 
€, josta 25 % palautuu oman 
paikkakunnan nuorten hy-
väksi jaettavaksi.

Virroilla toimimme pai-
kallisesti virtolaisten hyväk-
si, varainkeruumme perustuu 

omaan, vapaaehtoiseen työ-
hön. Hallintokulut rahoite-
taan jäsenten maksamilla jä-
senmaksuilla, eivätkä jäsenet 
saa keräyksestä palkkioita. 
Keräysten tuotot menevät 
kokonaan ilmoittamiimme 
avustuskohteisiin. Kohdis-
tamme avustuksia jonkin 
verran vanhus-, vammais- ja 
veteraanityöhön, mutta eten-
kin lasten ja nuorten hyväksi. 
Olemme esimerkiksi lahjoit-
taneet maalaustelineitä päivä-
kotiin ja jakaneet stipendejä 
kouluille, tuimme osaltamme 
4H-yhdistyksen vanhuspal-
velua ja MLL leikkipuiston 

kunnostamista sekä osallis-
tuimme myös PopUp -teat-
teriesityksen kustannuksiin 
yläkoululla.

Hyvän päivänä olimme 
luovuttamassa 20 kappaletta 
luistelutukia pienten luistelua 
opettelevien käyttöön ja näin 
tukemassa paikkakuntamme 
lasten ja nuorten harrastus-
toimintaa. 10 luistelutukea 
jää tänne jäähallille ja toiset 
10 lähtevät kyläkuntiin.

Helena Vuorenmaa
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Punainen Sulka keräys tuot-
ti lähes kolme miljoonaa 

euroa. LC Ylöjärvi/Keijär-
ven keräsi kampanjassa lähes 
7000 €. Pääosa keräystuo-
toista saatiin kahdesti järjes-
tetystä Punainen Sulka -äi-
tienpäivälounaasta ja Ylöjär-
ven markkinoilla toteutetusta 
tuotemyynnistä. 

Keräyssummasta palautuu 
2000 € käytettäväksi Ylö-

LC Ylöjärvi/Keijärvi tukee urheiluseurojen työtä
järvellä. LC- klubi ohjaa ko. 
summan ylöjärveläisten ur-
heiluseurojen käyttöön, joi-
den pyyteetön työ palve-
lee erinomaisesti Punainen 
Sulka-keräyksen tavoitteita 
(nuorten elämänhallinta, syr-
jäytymisen ehkäisy, mielen-
terveys ja päihteettömyys). 

Nuorisoverkoston tuorees-
sa tutkimuksessa todettiin 
ystävien puutteenolevan yk-

si suurimmista syrjäytymistä 
aiheuttavista tekijöistä. Siksi 
keräystuoton saavat käyttöön-
sä ylöjärveläiset urheiluseurat; 
Ylöjärven Urheilijat, Ylöjär-
ven Pallo, Ylöjärven Ryhti 
ja Uplakers. Varat ohjataan 
sellaisten nuorten käyttöön, 
joiden urheiluharrastuksiin 
osallistuminen on taloudel-
lista syistä mahdotonta. 

Kuvassa luovutustilaisuu-

teen osallistuvat: 
Y löjärven Ryhti: Esko 

Paajala (oikealla) ja Timo 
Halttula, Uplakers: Timo 
Niemenmaa, Ylöjärven Ur-
heilijat: Timo Mäkinen, LC 
Ylöjärvi/Keijärvi: Marko Tai-
pale (pres) ja Heikki Nylan-
der (keräysvastaava)

Y löjärven Pallo: Jukka 
Laitinen puuttuu kuvasta

ARS-säätiön

ADRESSIT
oikea tapa

muistaa
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LC Tampere Diamonds juhlii täyttä kymppiä

Klubimme LC Tampe-
re/ Diamonds täyttää 

23.4.2018 10 vuotta. Alku-
sysäys Lionsklubille lähti toi-
veesta tavata ystäviä ja tehdä 
yhdessä hyväntekeväisyyt-
tä. Klubia perustettaessa oli 
myös kirkkaana ajatus klubi-
toiminnan mahdollisuudesta 
edistää nuorten naisten ver-
kostoitumista, ammatillisen 
verkoston luomista ja ylläpi-
tämistä. Perustajat olivat 20-
30 vuotiaita naisia urapolun 
alkukynnyksellä. Kymme-
nessä vuodessa jäsenistöm-
me elämässä on tapahtunut 
paljon, mutta siinä samalla 
olemme pystyneet toteutta-
maan toiminta-ajatustamme 
ja ennen kaikkea luoneet mu-
kavia muistoja yhdessä.

Määrittelimme yhdessä 
klubin arvot ja näiden kulma-
kivien mukaan olemme toi-
mineet lionseina. Klubimme 
sisäisessä toiminnassa tärke-
ää on ollut yhteisö ja ystävyys, 
yhdessä tekeminen, kasvami-

nen sekä nauraminen. Olem-
me olleet tukena toisillemme 
sekä yhteiskunnalle ja olem-
me voimaantuneet yhdessä. 
Ehdottoman tärkeää on, että 
toimintamme on ollut avointa 
ja ennakkoluulotonta. 

Klubimme hyväntekeväi-
syyskohteena ovat alusta asti 
olleet pirkanmaalaiset lapset 
ja nuoret. Olemme toteut-
taneet yhteisten vuosiem-
me aikana monenlaisia ak-
tiviteetteja ja varainkeruu-
ta. Aloitimme Anna lapselle 
ilo-kampanjalla toimintam-
me alkuvuosina, jonka tuo-
ton vastaanotti Tampereen 
kaupungin sosiaalitoimen 
lastensuojelu. Keräsimme 
varoja järjestämällä mon-
ta menestyksekästä match 
show-koiranäyttelyä Haka-
metsässä ja osallistumalla 
Varalan Urheiluopiston golf-
tapahtumiin. Näillä tuotoil-
la SOS-lapsikylän perheet 
nauttivat hiihtolomailusta. 
Organisoimme useita veren-
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luovutuksia ja Nenäpäivään 
olemme osallistuneet useana 
vuotena. Yhteistyössä kum-
miklubimme, LC Tampere/ 
Näsinneulan kanssa olemme 
järjestäneet useita keväisiä 
muotinäytöksiä. Viime vuon-
na teemana oli luonnollisesti 
kansallinen Punainen Sulka-
keräys. Vuonna 2013 järjes-
timme Piirikokouksen Tam-
pereella Amurin ja Harjun 
Lionien kanssa. Aamulehden 
joulumyyjäisiin osallistuim-
me useana vuotena, olemme 
paistaneet lättyjä ja keitelleet 
pihakahveja Koukkuniemessä. 
Tyttöjen Talolla olemme jär-
jestäneet Naistenpäivänjuh-
lat ja käyneet antamassa tu-
kea koulutusvalinnoissa. Ho-
pe- yhdessä ja yhteisesti Ry, 
on saanut meiltä lukuisia har-
rastevälineitä, lippuja ja lah-
jakortteja sekä lajitteluapua 
kiireisinä aikoina. Meillä on 
myös ollut aktiivinen edustus 
sekä lohkon, että piirin toi-
minnassa.

Klubikokouksemme ovat 
olleet monipuolisia ja keskus-
televia. Olemme panostaneet 
toisiimme tutustumiseen jär-
jestämällä toiminnallisia ko-
kouksia, juhlimalla yhdessä 
kauden aloituksen ja lope-
tuksen. Olemme matkanneet 
Pariisiin, Barcelonaan sekä 
Roomaan viettämään vuosi-
juhlaamme. Kymmenen an-
toisaa ja opettavaista vuotta 
on takana. Olemme naisia 
keskellä kiireisimpiä ruuh-
kavuosia, mutta työ nuorten 
hyväksi ja yhdessä jatkuu yh-
tä vaihtelevana ja omaleimai-
sena. Esimerkillämme halu-
amme innostaa muita ikäi-
siämme mukaan aktiivisen 
järjestö- ja lionstoimintaan. 
Toiminnasta saatu hyvä mieli 
kantaa pitkälle.
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Sydämellinen 
Joulujuhla !
Joulupäivänä 25.12.2017 vie-
tettiin 34. kerta Yksinäisten 

vanhusten joulujuhlaa. Kou-
kun Helmi ravintola täyt-
tyi vajaasta 90:stä  iloisesta 
ja pirteästä vieraasta. Ohjel-
massa oli  ValtoKäkelän jou-
lupuhe, Viestiveljien laulua 
Marjatta Aarnen säestyksellä, 
Jouluevankeliumin luki Sisko 
Siren ja Joulupukki vieraili 
jakaen Suomi 100 vuoden si-
nivalkoisia sukkia kaikille läs-
näolijoille.

LcTampere/Wivi Lönn oli 
taas ahkeroinut keräten kulje-
tusapua ja taksimaksuja. Teh-
tävä on tullut haasteellisem-

maksi koska yhä useammalla 
vieraalla on joko rollaattori 
tai pyörätuoli, siksi klubimme 
haastaa muita klubeja autta-
maan invataksin maksuihin. 
Tämä aktiviteetti velvoittaa 
meitä jatkamaan sitä, koska  
LC Tampere toteutti sitä 30 
vuotta ja vanhukset kaupun-
gissamme odottavat sitä joka 
vuosi ja kaupunki sponsoroi 
ruuat ja juhlatilan. Siis teh-
dään tätä yhdessä koko Tam-
pereen alueen klubit !

Juhlatoimikunnan puolesta
lion Alli Mikkolainen Lc-
Wivi Lönn

Joulun alla ihmisluonto hel-
tyy kaiken tohinan keskellä 

ja nousee halu lahjoittaa hy-
vää joulumieltä niille, joille 
lahjojen ja korean joulupöy-
dän kattaminen pyhiksi te-
kee tiukkaa. 

LC Tampere Diamonds 
on jo useita vuosia tehnyt yh-
teistyötä Hope- Yhdessä ja 
Yhteisesti Ry.n kanssa, lahjoi-
tuksin sekä tarjoten kiireapua 
vuodenaikana, jolloin lahjoi-
tuksia tulee valtavasti. Hope 
Ry auttaa lapsiperheitä tava-
ralahjoituksin sekä tarjoamal-

la harrastusmahdollisuuksia 
vähävaraisille perheille. Tätä 
työtä Diamondsit ovat useana 
vuonna tukeneet. Lapset ovat 
saaneet harrastevälineitä, lip-
puja liikkumaan, Särkännie-
meen, trampoliiniparkiin ja 
viimeisimpänä elokuvalippu-
ja koko perheelle. Lahjoituk-
sen lisäksi klubimme jäsenet  
toimivat apukäsinä Hopen 
tiloissa, jotta jokainen lahjoi-
tettu tuote olisi mahdollisim-
man helposti perheiden löy-
dettävissä ja joululahjat laji-
teltuna oikeille saajille.

Tampereen Timantit 
apukäsinä Hope Ry:lle

Kuvissa Timanttien lahjoituksen vastaanottaa Tampereen Ho-
pen tiiminvetäjä Kirsi Stenvall.
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WIIVIT AHKERINA SUOMI 
100 MERKEISSÄ
Wiivien nopeat sormet ahersivat puikkoja helistäen  koko 

viime vuoden tehden noin 150 paria sinivalkoisia juhla-
sukkia ja näin juhlistaen Suomen 100 vuotista historiaa. Loka-
kuun 16 päivä vietettiin Kuuselan Sirkantuvassa Sirkanpäiviä 
ja Suomi 100v juhlaa kahvin ja kakun lisäksi kaikki asukkaat 
saivat pyykkitelineessä olevat sinivalkoiset sukat. Oli näkemi-
sen arvoista saada kokea asukkaiden iloiset ilmeet yllätyksestä.

Sitten perinteikkäässä Yksinäisten vanhusten joulujuhlas-
sa 25.12 vieraili joulupukki ja jakoi jokaiselle yllätyksenä si-
nivalkoiset sukat. Vanhukset olivat ihmeissään, että saivatko 
he ottaa ne oikein mukaansa? Näin vanhuksille jäi lämpimät 
muistot kotiin vietäväksi ja pakkastalven varoiksi.  Kutomisesta 
väsyneet sormet riemuitsivat tuottamastaan ilosta  ja  jaksavat 
taas ottaa puikot esille !

LcWivi Lönn
lion Alli Mikkolainen

WIVI LÖNN KLUBIN UUDET 
MELVIN JONES JÄSENET
Tammikuun 13 päivä oli taas Melvin Jones juhlan aika. Tänä 

vuonna sai kaksi Wiiviä tämän arvokkaan huomionosoi-
tuksen. Vasemmalla klubimme perustaja jäsen Vuokko Merilä 
ja oikealla Kirsti Vapalo. Klubimme haluaa vielä kertaalleen 
onnitella jäseniään ja kertoa heidän saavutuksistaan muille. 
Vuokko on aito lion , hänellä on suuri tietämys lion asioista ja 
hän on aina valmis ottamaan uusia tehtäviä ja haasteita klubis-
samme. Kirsti on klubimme ahertaja,myös  aina valmis uusiin 
aktiviteetteihin, syyslounaan sydän ja vanhusten joulujuhlan 
kantava voima. Monet tuntevat Kirstin ihanat kakut ja tänä 
vuonna myös hänen ahkeroimat sinivalkoiset sukat.

Me muut Wiivit Onnit telemme 
Teitä sydämestämme !!!!

Teksti :lion Alli Mikkolainen 
Kuva: lion Maritta Toivio

ARS-säätiön

ADRESSIT
oikea tapa

muistaa
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PuSu- keräyksen lahjoitus 
Sääksjärven koululle 8.11.2017

Koulul la LC Lempäälä 
Sääksjärven klubin Punai-

nen Sulka- asiamies Maarit 
Saarnio kertoi koulun edusta-
jille lionsklubien keräyksestä. 
Seitsemännen Punainen Sul-
ka- keräyksen teema oli ”Tue 
nuorta itsenäisyyteen”. Klu-
bimme keräsi kahdella kau-
della 6000 euroa, josta oman 
kylän nuorisolle lahjoitetta-
vaksi palautui 25% eli 1500 
euroa. Järjestimme erilaisia 
tapahtumia kahdella toimin-
takaudella tanssit, joulutori, 
vihtojen myynti ja peräkont-
tikirppis.

Miettiessämme, mistä löy-
tyisi sopiva avustuskohde, sel-

Kuvassa vasemmalta: Riikka Valo, Leila Lehto, Maarit Saarnio, Anna-Maija Hakuni-Luoma, 
Ritva Nurminen, Miia Kaarlela, Taru Peltoniemi sekä Jussi Kolehmainen. Kuvan otti Jussi Saarnio

visi, että oman kylän koulul-
la suunnitellaan uudenlaista, 
yläkoululaisiin kohdistuvaa 
toimintaa eli juuri sitä mikä 
keräystavoitteen tarkoituskin 
oli. Yksimielisesti päätimme, 
että oikea kohde on löytynyt!

Koulun rehtori Anna-
Maija Hakuni-Luoma, ku-
raattori Riikka Valo, psyko-
logi Miia Kaarlela sekä kou-
luyhteisöohjaajat Taru Pelto-
niemi ja Jussi Kolehmainen 
kertoivat suunnitteilla olevas-
ta INTO- ryhmästä. Ryhmä 
on 8-10 oppilaalle tarkoitettu 
lyhytvalinnainen kurssi, joka 
kokoontuu 2 viikon välein 
koko lukuvuoden. Toteutta-

Parkanon 
Suomi 100 
muistometsä 
Parkanossa,Viinikan alueel-

le on istutettu Suomi 100 
muistometsä. Siellä kasvaa 80 
koululaisen istuttamaa puuta . 
Tämä kuusihanke on osa Par-
kanon juhlavuoden ohjelmaa.

Keskustan koulun 1-3 
luokkalaiset ja Menninkäisen 
esikouluryhmä kävivät hoi-
tamassa taimikkoa marras-
kuussa 2017, ohjeena oli , et-
tä heinikko tallataan matalak-
si  kuusentaimien ympäriltä .

Lions Club Parkanon 
Koskettaret olivat mukana 
tempauksessa ja lahjoittivat 
juhlametsälle kyltin. Suomi 
100 muistometsän kyltin pal-
jasti tilaisuudessa Koskettari-
en presidentti Kyllikki Suo-
minen.

Raimo Holma, LC Parkano, 
raportoi.

jina kouluyhteisöohjaajat ja 
oppilaanohjaaja. Suunnite-
luun osallistuvat kouluku-
raattori sekä psykologi. Myös 
vanhemmat pääsevät toimin-
taan mukaan. Tavoitteena on, 
että nuori saa mahdollisim-
man hyvän päättötodistuksen 
ja että jokaiselle löytyy jatko-
opiskelupaikka.

LC Lempäälä Sääksjär-
ven klubi onnittelee 100 vuo-
tiasta Suomea, 100 vuotiasta 
kansainvälistä Lions-liittoa 
sekä 80 vuotiasta Sääksjärven 
koulua!

Ritva Nurminen
LC Lempäälä Sääksjärvi
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Timo Virolainen LC Kan-
gasalan jäsen sai keväällä 

2016hyvältä ystävältään Pek-
ka Teräsmaalta LC Köyhät 
Ritarit Tampere kutsun tulla 
tutustumaan heidän toteutta-
maan aktiviteettiin ”Auta las-
ta, auta perhettä”

Pekka Teräsmaalla oli tar-
koitus kertoa, miten hyvin he 
ovat voineet auttaa tavaralah-
joituksilla Tampereen Turva- 
ja ensikoteja. Idea oli hyvin 
yksinkertainen ja sen esiku-
van oli Pekka ottanut klubien 
toiminnasta Keski-Euroopas-
ta: Hän oli pyytänyt listan en-
sikotien tavaroiden tarpeista 
ja kun ne oli kirjattu paperil-
le, Köyhät Ritarit tekivät siit 
äkaupan asiakkaille jaettavia 
ostoslistoja. Sen mukaan asi-
akkaat saattoivat halutessaan 
ostaa omien ostoksien lisäk-
si tuotteen tai tavaran, jonka 
sai sitten lahjoittaa kaupan 
kassan jälkeen Leijonien vas-
taanottopisteeseen. 

Timo Virolainen sai osal-
listua LC Köyhien Ritarien 
keräystapahtumaan Tampe-
reen Lielahden Citymarke-
tilla keväällä 2016. Koska ta-
pahtuma oli erittäin onnistu-
nut ja tuloksena uskomaton 
määrä turva- ja ensikotien 
tarvitsemia tavaroita pienis-
tä hygieniatuotteista aina las-
ten vaatteisiin, pesuaineisiin, 
kodin välttämättömyystar-
peisiin ja kaikkeen mahdol-
liseen sukista pyykkipoikiin, 
niin Timo Virolainen päätti 
viedä tapahtuman innoitta-
mana saman toimintamallin 
LC Kangasalan kokoukseen 
esiteltäväksi.

LC Kangasalan presidentti 
Veikko Palttalan innostuttua 
asiasta päätettiin heti Jouluna 
2016 aloittaa Kangasalla jou-
lulahjakeräys, joka tukisi klu-
bin perinteistä joululahjapa-
kettien viemistä Kangasalan 
Seurakunnan diakonissatyölle 
jaettavaksi vähävaraisille per-
heille ja vanhuksille. 

Timo Virolainen ehdotti 

LC Kangasalan uusi aktiviteetti ”Auta lasta, auta perhettä”

ottavansa yhteyttä paikallisiin 
lasten- ja perhekoteihin pyy-
tääkseen sieltä lapsilta joulu-
lahjatoiveita. Toiveet lahjoista 
olivat osin liikuttavankin vaa-
timattomia, joten ne lisättiin 
kaikki sellaisenaan listaan, 
joka jaettiin sitten yhteistyö-
kumppaniksi lähteneen Kan-
gasalan Prisman asiakkail-
le heidän kulkiessaan sisälle 
kauppaan. 

Keräys onnistui yli odotus-
ten ja saimme lisäksi paikalli-
silta yrityksiltä upeita lisälah-
joja jaettavaksi. Keräykseen 
tuli yrityksiltä lahjoituksia ai-
na suksipotkulaudoista erilai-
siin lahjakortteihin mm. uu-
den Kangasalan liikuntahallin 
ohjatuille ryhmä- tunneille.

Keräykseen saimme lahjoi-
tuksia yli 6500 euron edestä 
ja silloin heti päätimme to-
teuttaa saman keräyksen seu-
raavana Jouluna 2017!

 Nyt sitten joululahjakerä-
ys 2017 ”Auta lasta, auta per-
hettä”- teemalla toteutettiin 
LC Kangasalan presidentti 
Mika Kivimäen ja jokaisen 
jäsenen iloisella tuella. Ke-
räys sovittiin heti toteutet-
tavaksi jokavuotiseksi tapah-
tumaksi, perinteiseksi Klubin 
Joulun aktiviteetiksi. Tämä 
tapa toteuttaa keräystava-

ralahjoituksiinperustuvaksi 
ja kohteidenollessa tässä ta-
pauksessa lasten ja vähäva-
raisten perheiden joululahja 
-toiveiden täyttäminen, oli se 
kaikille osallistujille iloa anta-
vaa. Meidän keräykseen osal-
listuneidenLeijonien lisäksi, 
antamisen iloa saivat kaikki 
kaupassa tavaralahjoituksiin 
osallistuneet ja jopa kaupan 
oma henkilökunta, joka aut-
toi järjestelyissä parhaansa 
mukaan.

Tavaraa ja jouluruoka-ai-
neksia lahjoitettiin keräyk-
seen niin paljon myös tänä 
Jouluna 2017, ettäkaikkien 
kolmen lasten- ja perhekotien 
lapset saivattoivomansalahjat 
ja lisäksi paljon yhteisiä pelejä 
ja harrastusvälineitä. Keräyk-
seen saimme niin paljon käyt-
tötavaraa ja jouluisia kahvipa-
ketteja ja ruokalahjoituksia, 
että annoimme perinteisten 
joululahjapakettien sijaan 10 
isoa pahvilaatikollista Kan-
gasala Diakonissatyönjaetta-
vaksi vähävaraisille perheille 
ja vanhuksille.  Tavaraa oli 
pienen lasten leluista, hygie-
niatarvikkeisiin,  lasten vaat-
teisiin, laadukkaisiin liina-
vaatteisiin ja pyyhkeisiin asti. 

Tämä Keräys on antanut 
meille kerääjille hyvän joulu-

mielen, mutta tässä tapauk-
sessa kaikki osapuoletVoitta-
vat: Lahjojen saajat, lahjoit-
tajat, me LC Kangasalan jä-
senet, kuin myös kauppajon-
ka asiakkaille saamme jakaa 
joulumieltä. Kangasalan Pris-
masta ostettiin ja lahjoitettiin 
erilaista tavaraa yli 6.000 eu-
rolla ja kaupan edustaja lupa-
sikin maksaa LC Kangasalan 
kiitos -ilmoituksen paikalli-
seen lehteen.

Tämä aktiviteetti on upea 
tapa auttaa paikallisesti. Sii-
hen osallistuu Kaikki mielel-
lään, koska lahjoitusten koh-
teet ovat lähellä, tavara koh-
distuu juuri oikeaan tarpee-
seen, eikä suoraan rahaa ote-
ta vastaan. Tämä tapa tehdä 
hyvää, on Hyvän mielen ta-
pahtuma kokonaisuudessaan. 
Kannustamme muitakin LC 
klubeja ottamaan tämän oh-
jelmaansa tai kokeilemaan tä-
tä vaikka vain yhden kerran. 
Se koukuttaa, koska se aihe-
uttaa iloa ja jakaa pelkästään 
hyvää mieltä kaikille osapuo-
lille. LC Kangasalan jäsenille 
tämä on jo perinnettä!

Timo Virolainen 
LC Kangasala
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Vietin kesällä 2017 heinä-
kuun Lions-nuorisovaih-

dossa Kansasissa, Yhdys-
valloissa. Matkani alkoi 1.7. 
Helsinki-Vantaan lentoken-
tältä, jossa tapasin ensiker-
taa vantaalaisen Ellenin, jon-
ka kanssa matkustin yhdessä 
vaihtoon Kansasiin. Siitä se 
sitten lähti, tähänastisen elä-
mäni suurin seikkailu!

Lensimme Helsingistä 
Lontooseen, sieltä Chicagoon 
ja viimeisen lennon Chica-
gosta Wichitaan, asuinkau-
punkiamme lähinnä olevalle 
lentokentälle. Lentomatkat 
tuntuivat jännittäviltä ja pit-
kiltä, sillä en osannut edes ar-
vata mitä tuleva kuukausi toi-
si mukanaan.

Perillä odotti kuuma se-
kä kostea ilma. Saavuimme 
Wichitaan paikallista aikaa 
iltapäivällä, joten päivämme 
oli ollut jo siihen mennessä-

Leijonavaihto,
AUGUSTA, KANSAS, YHDYSVALLAT 1.7.-2.8.2017

pitkä. Ensimmäisen illan ai-
kana tutustuin taloon, per-
heeseeni sekä totuttelin hei-
dän tapoihinsa. 

Asuin heinäkuun ajan Au-
gustassa, pienehkössä kau-
pungissa aivan Wichitan vie-
ressä. Majoituinn. 60-vuotiai-
den Harry ja Lorraine Stock-
wellin sekä heidän poikansa 
Naten kanssa. Perheeseen 
kuului myös 2-vuotias koira 
Ginger, joka oli kovin vauh-
dikas, mutta ihana!

Ennen matkaani Harry 
ja Lorraine kysyivät mielen-
kiinnon kohteitani. Vastasin 
pitäväni kulttuurista ja shop-
pailustaja niitä ei toden tot-
ta kuukaudestani puuttunut! 
Kävimme musikaalissa, mu-
seoissa ja näyttelyissä, kat-
soimme monia elokuvia ja 
näin historiallisesti merkit-
täviä paikkoja. Oppikirjasta 
lukemani Amerikan valloi-

tus sekä kilpajuoksu ilmai-
sen maan perässä avautuivat 
aivan uudella tavalla museoi-
den avulla.

Tein ja koin kaikenlaista 
upeaa ja uutta kuukauden ai-
kana. Tapasin uusia ihmisiä, 
näin lukuisia paikkoja sekä 
koin onnistumisen tunteita 
ja ylpeyttä omasta kielitai-
dostani. Kiertelin pääasiassa 
Lorrainen kanssa, sillä Har-
ry oli töissä lähes päivittäin. 
Ikimuistoisia hetkiä tuli lu-
kemattomia, mutta näin kuu-
kausia myöhemmin muistel-
lessani matkaani, mieleeni 

juolahtaa ehdottomasti 4th 
of July -juhlat sekä matkat 
Oklahoman Pawhuskaan se-
kä Kansasin sisällä Topekaan.

Itsenäisyyspäivän juhlat 
olivat kovin erilaiset kuin 
meillä täällä Suomessa. Kat-
selin huuli pyöreänä sitä ilo-
tulitteiden sekä oheisen ”sälä-
tavaran” määrää. Ennen läh-
töä olin hymähdellyt Suo-
mi100 -tarralla koristettuja 
leipäpusseja sekä juustopa-
ketteja, mutta kotiin tultuani 
olin tyytyväinen väritettyihin 
leipäpusseihin värikkäiden 
leipien sijasta. Toin kotiin 

Kyltti Augustaansaapumisesta!

Ellenin kanssa lähdössä tapaamaan muita nuoria nuorisokah-
vilaan Augustassa. 
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mukana muutamia Ameri-
kan lipun värein koristeltuja 
tavaroita, joista esimerkiksi 
patalappu on kovassa käytössä

Matkustimme Oklaho-
maan katsomaan biisoneja. 
Ajoimme useamman kerran 
noin kahden kilometrin pi-
tuista lenkkiä nähdäksemme 
vilauksen eläimistä. Kun vih-
doin näimme yhden, en saa-
nut turvallisuussyistä nousta 
autosta. Niinpä tiirailin ja ku-
vasin ikkunan läpi! Oklaho-
massa sain myös rannekkeen, 
jolla sai paikallisista kaupois-
ta sekä ravintoista turistialen-
nusta. Erään kauppiaan mu-
kaan turisteja ei kylässä usein 
näkynyt!

Päivämatka Topekaan oli 
myös erittäin mielenkiintoi-
nen, sillä näin upeiden mai-
semien ja kauniin kaupun-
gintalon lisäksi aivan jätti-
mäisen, periamerikkalaisen 
Burger Kingin! Topekassa 
oli toki näiden lisäksi paljon 
muutakin: kävimme suuressa 
ostoskeskuksessa, katsomassa 
vanhaa kaupunkia sekä muu-
tamassa Kansasin historiasta 
kertovassa museossa. Jutte-
limme myös tauolla olleille 
poliiseille, jotka olivat kovin 
kiinnostuneita Suomesta.

Kävimme myös kotikau-
pungissamme Augustassa 
sekä lähellä sijaitsevissa El-
Doradossa, Wichitassa sekä 
Andoverissa monissa mielen-
kiintoisissa paikoissa. Olim-
me Ellenin sekä muutaman 
ikäisemme tytön kanssa kah-
vilassa ja suuremmalla po-
rukalla Drive-In elokuvissa. 
Kävin perheeni kanssa lähes 
päivittäin Augustan Walmar-
tissa ostoksilla ja muutaman 
kerran viikossa ostoskeskuk-
sissa Wichitassa. Vietimme 
myös monena päivänä ai-
kaa Andoverissa sijaitsevassa 
maauimalassa, sillä perheeni 
oli osakkaana uimalaan kuu-
luvassa taloyhtiössä. Olin hei-
näkuun ajan osa perhettä, jo-
ten auringon palvominen ja 
pulikointi olivat ilmaisia ja 
hyvin mieluisia hellepäivinä. 

ElDoradossa kävimme ui-
marannalla. ElDorado Lake 

on iso järvi, jossa saattoi viet-
tää päivää monin eri tavoin, 
mm. vuoraamalla vesiurhei-
luvälineitä. 

Perheeni oli aktiivisesti 
Lionsien toiminnassa mu-
kana. He ovat majoitta-
neet nuorisovaihtolaisia jo 
1980-luvulta alkaen, joten ko-
kemusta ja tietoa eri kulttuu-
reista oli kertynyt mukavasti! 
Vuonna 2016 perheessäni oli 
asustellut suomalainen tyttö, 
jonka kanssa viestittelinkin 
ensimmäisellä viikolla.

Menin Harryn ja Lorrai-
nen mukaan Lions-kokouk-
seen vasta kolmannella vii-
kolla, sillä kaksi kertaa kuu-
kaudessa kokoontuvan klubin 
ensimmäinen tapaaminen oli-
si ollut 4.7. eli itsenäisyyspäi-
vänä. Aluksi olin hieman har-
mistunut, sillä olisin halunnut 
saada puheenvuoroni alta pois 
mahdollisimman nopeasti. 
Lisäksi mietin, että selviän-
kö ilman Elleniä, sillä hän 
oli perheineen lomailemassa 
toisessa kaupungissa juuri ko-
kouksen aikaan. Pidän kyllä 
esiintymisestä, mutta stressa-
sin paljon omaa kielitaitoani! 
Kolmen viikon aikana eng-
lannista tuli kuitenkin rutiini 
ja huomasin, ettei se olekaan 
niin vaikeaa eikä todellakaan 
väliä, vaikka kielioppi ei olisi-
kaan aina täysin oikein. Kun-
han tulin ymmärretyksi. 

Esitystä varten olin ke-
rännyt tietoa sekä esitteitä 
ja karttoja Suomesta ja ko-
tikaupungistani Tamperees-
ta. Taustalla minulla oli myös 
kuvia perheestäni, ympäris-
töstä sekä eri vuodenajoilta, 
mitkä toivat esitykseen eloa 
ja väriä. Sain vastailla moniin 
klubilaisten kysymyksiin liit-
tyen mm. suomalaiseen kou-
lujärjestelmään sekä suhteesta 
Venäjään. Esitys meni todella 
hyvin ja sain paljon positiivis-
ta palautetta-klubilaisten mu-
kaan paras esitelmä ikinä! No, 
en sitä osaa sanoa, mutta itse 
olin ja olen edelleen tyytyväi-
nen ja ylpeä itsestäni ja tai-
dostani puhua sujuvasti vie-
raalla kielellä.

Matkasta jäi paljon iha-

4th of July ilotulitteita kodin takapihalta!

Lions-kokuksessa puhumassa Suomesta ja Tampereesta. Mukaani 
kokouksesta sain kaksi lippua, toisen itselle ja toisen minut spon-
soroineelle klubille, LC Näsinneulalle.

nia muistoja, joita on mukava 
kertoa perheelle sekä muille 
läheisilleni. Matkalla mukana 
olleen Ellenin kanssa olemme 
ystävystyneet ja pitäneet yh-
teyttä lähes päivittäin matkan 
jälkeenkin. Puhuimmekin 
äskettäin siitä, miten tärke-
ää oli, että matkalla mukana 
oli ihminen, jonka kanssa oli 
helppoa puhua ja jakaa omia 
tuntemuksia ja kokemuksia 
kuukauden ajan. Niitä kun 
ei puhelimen välityksellä ai-

na kotiin kyennyt kertomaan!
Lionsien nuorisovaihto 

on hieno tapa tutustua uusiin 
kulttuureihin ja saada roh-
keutta toimia yksin vieraalla 
kielellä toisessa kulttuurissa. 
Olen iloinen, että juuri mi-
nulla oli mahdollisuus nähdä 
ja kokea elämää siinä Ameri-
kassa, jota emme televisiosta 
näe.

Aada Pihlajamäki
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Ruoveden Lionsit ladyineen 
tekivät jo viidennen vuo-

sittaisen matkan etelänaa-
puriimme Viroon elokuussa 
2017 (aikaisemmat matkat: 
2013 Otepää, 2014 Saaren-

Ruoveden Leijonat Viron Vörussa 24.-27.8.2017.

Yhteiskuva F.R. Kreutzwaldin muistomerkillä

Metsäveljien talolla, kuvassa keskellä hattu päässä isäntämme Meelis Möttus.

maa, 2015 Pärnu ja 2016 
Narva). Tällä kertaa matka-
kohteeksi oli valittu Viron 
kaakkoiskulma ja Vörun kau-
pungissa sijaitseva Kubijan 
kylpylähotelli. Matkassa oli 

n. 30 leijonaa ja ladya. Hel-
singistä Tallinnaan matkat-
tiin Tallinkin uudella ja upe-
alla Megastar-laivalla. Matka 
Tallinnasta Vöruun on mel-
kein pisin mitä Viron rajojen 

sisällä voi yhteen suuntaan 
tehdä, koska kaupunki sijait-
see lähellä Viron, Venäjän ja 
Latvian yhteistä rajakulmaa. 
Tunnelma bussissa oli kuiten-
kin niin korkealla, että perillä 
olimme ennen kuin huoma-
simmekaan. Parkkipaikalla 
olikin yllätykseksemme useita 
ralliautoja. Saman viikonlop-
puna ajettiinkin Etelä-Viron 
ralli, jota saimme muiden ak-
tivteettien lisäksi seurata.

Kubijan kylpylässä myös 
Leijonat joutuivat kaune-
ushoitoihin, jotka kuuluivat 
”pakollisena” majoituspaket-
tiin. Tästähän meillä riitti 
hauskaa, kun raavaat miehet 
istuivat varpaat kylvyssä ja 
sormet parafoituina kädet yh-
teen sidottuina. Mutta hyvää 
se teki itse kullekin ja lopul-
ta hieronta sai jäykimmänkin 
kaverin notkistumaan ja kyl-
pylän lukuisissa saunoissa ja 
altaissa keho ja mieli virkistyi. 
Matkan yksi kohokohta oli 
hotellin ravintolassa itse jär-
jestämämme kolminkertaiset 
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Lady Anita ja Lion Esko Kangaspeska hyvässä hoidossa

100 vuotisjuhlat. Juhlimme 
Suomea, Lions-järjestöä se-
kä matkavastaavien yhteistä 
merkkipaalua.

Kiertoajelulla ja -kävelyllä 
Vörun kauniissa pikkukau-
pungissa saimme kuulla asi-
ansa osaavan paikallisoppaan 
kertomana laajalti kaupungin 
historiaa ja nykypäivää. Vie-
railimme myös Viron kansal-
liseepoksen Kalevpoeg-teok-
sen luojan F.R. Kreutzwaldin 
(vrt. Suomen Lönnroth ja 
Kalevala) muistomerkillä ja 
kotimuseossa.

Kolmantena matkapäi-
vänä suuntasimme Haan-
jan ylängölle ja nousimme 
ylös Suur-Munamäelle, joka 
tunnetaan koko Baltian kor-
keimpana paikkana (318m). 
Kiipesimme ylös näkötor-
niin, josta näkee samalla ker-
taa Viron lisäksimyös Venä-
jälle ja Latviaan. Matkamme 
jatkui aivan Latvian rajalle, 
jossa pääsimme tutustumaan 
Metsäveljien taloon. Tun-
teisiin vetoava talon isännän 
MeelisMöttuksen esitelmä 
Neuvostoliiton valtaa piilossa 
eläneiden metsäveljien histo-
riasta ja kohtalosta sai kyyne-
leet nousemaan silmiimme. 
Tunnelma muuttui kuitenkin 
toiseksi, kun pääsimme et-
simään isäntäämme autent-
tisesta piilosta talon aitasta. 
Kun laskeuduimme pienestä 
luukusta keskellä metsää alas 
maan sisään, emme tienneet 
mikä meitä odotti. Maan alla 

usean hengen korsussa isän-
nän mielenkiintoiset tarinat 
jatkuivat ja niihin toi oman 
lisänsäkolmen litran lasipullo 
täynnä Metsäveljien eliksiiriä 
eli 60% pontikkaa. Hyvästä 
yrityksestä huolimatta pul-
lo jäi vielä yli puolilleen, kun 
matkan täytyi jatkua.Syöty-
ämme eväät ja juotuamme 
kahvit bussimme kahvinkeit-
timestä ja siirryimme ostok-
sille Latviaan. Apen pikkuky-
lä oli ihan rajan takana ja siel-
tä löytyi juuri kaipaamamme 
kauppaliike. Tämähän on sitä 
tämän päivän alkoholipoli-
tiikkaa.Kyllähän sieltä yk-
si jos toinenkin taisi jonkun 
tuliaisen hankkia. Ihan vaan 
lääkkeeksi.

Kotimatkalla sunnuntaina 
tutustuimme Viron suurim-
man sisäjärven Vörtsjärven 
luontokeskukseen ja Pöltsa-
maan kauniiseen kaupunkiin. 
Tallinnassa hieman aikaa vie-
tettyämme nousimme Tal-
linkin Star-laivaan, joka toi 
meidät mukavasti kotimaa-
han takaisin. Ehkä väsyneinä, 
mutta paljon taas nähneinä 
ja yhteishenkemme kohon-
neena, jos mahdollista vielä-
kin entistäkin korkeammalle, 
saavuimme illalla myöhään 
takaisin rakkaaseen Ruove-
den kyläämme. Haapsalu ja 
Hiidenmaa on meillä vielä 
näkemättä, ehkä ensi kesänä?

LC Ruoveden tiedotusvas-
taava Kari Manninen

Lahjoituksen saajia: vasemmalta alkaen Klaus Myllymäki,
Eleonora Printz ja Pirjo Puonti Parkanon seurakunnan kas-
vatusalalta, Timo Ojalainen Parkanon Urheilukalastajat, Anu 
Turunen Parkanon Urheilijoiden telinevoimistelujaostosta, Jan-
ne Hakala Parkanon Kiekosta, Annika Viitasalo ja Katja Tam-
miranta Uunilintukodista, Taru Haapakoski Kipinäpartiosta ja 
Lotta Kärkölä Parkanon VPK:sta.
Kuva: Veli-Matti Heinisuo Ylä-Satakunta

Lahjoitusten jakotilaisuuden 7.3. Ravintola Paroonissa kuvassa:
E-piirin VDG Ari Suominen, klubin past presidentti Timo Kui-
vanen ja keräysjohtaja Tuomo Herrala. Lahjakirjaa vastaanot-
tamassa Lotta Kärkölä Parkanon VPK:sta.
Kuva: Veli-Matti Heinisuo Ylä-Satakunta

Lions Club Parkano luovutti 
Punaisen Sulan keräystuoton

Parkanon Lions Clubin keräystulos Punainen Sulka 2017 
keräyksessä ylitti kaikki asetetut tavoitteet. Keräystulos 

17.354 € ylitti 2,5 kertaisesti tavoitteen. LC Parkano oli 
tuloksellaan E-piirin paras ja valtakunnallisestikin viiden-
neksi paras klubi. Tästä saamme kiittää klubimme Punainen 
Suka keräysjohtaja Tuomo Herralaa ja kaikkia klubimme 
aktiivisia lioneja ja erityisesti tuloksen saavuttamisen mah-
dollistaneita tukijoita.
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Idean tammipuiston pe-
rustamisestaKaukajär-
velle esitti klubin perus-
tajapresidentti  Jor ma 
Huura. Toteutus lähtikin 
liikkeelle marraskuussa 
2015, kun otettiin yhteyt-
tä Tampereen kaupungin 
apulaiskaupunginjohtaja 
Leena Kostiaiseen ja kau-
pungin puutarhuri Timo 
Koskeen.  Syksyllä 2016 
Lions Club Kaukajärvi 
teki aloitteen kaupungin 
puutarhurille  tammi-
puiston toteuttamisesta. 

Syksyllä 2017 puiston suun-
nittelu eteni Timo Kosken 

johdolla Haiharankankaalla, 
Juvan kadun varrella. Puiston 
suunnittelun, puiden hankin-
nan ja istutuksen hoiti kau-
punki. Klubin tehtävänä oli 
lähinnä järjestää avajaisjuhla 
sekin yhteistyössä Tampereen 
kaupungin kanssa.Järjestely-
toimikuntaan kuuluivat klu-
bin perustajajäsenet, veljet 
Jorma Huura, Pentti Antola, 
Matti Koski ja Teuvo Nyberg.  
Myös Kaukajärven yrittäjiltä 
saatiin tukea juhlan järjestä-
miseen. Niinpä lopputulokse-
na klubille jäi rahaa nuoriso-
aktiviteettia varten. 

 Kaukajärven Tammipuis-
ton avajaiset olivat Haiharan-
kankaalla 31.1.2017. Puis-
toon oli silloin istutettu itse-

LC Kaukajärvi perusti tammipuiston Suomen 100 v kunniaksi

näisyyden tammen ympärille 
kymmenen tammea juhlista-
maan Suomen 100-vuotista 
itsenäisyyttä. Tammet ovat 
myös kiitos kymmenelle Kau-
kajärvellä pitkään toimineille 
yhteisöille. 

Juhla alkoi Mieskuoro 
Laulajien  Seniorit  esittä-
mällä Suomen laululla. 

Kaupungin tervehdyksen 
esitti pormestari Lauri Ly-
ly. Hän korosti puheessaan 
muun muassa seuraavia asi-
oita:

”Tampereen kaupungin 
on tehtävä on huolehtia viih-
tyisästä ja vehreästä ympäris-
töstä. Kaupungin ekologinen 
maankäytön suunnittelu ot-

taa huomioon luonnon mo-
ninaisuuden säilyttämisen ja 
riittävät viheralueet. Ihmis-
ten hyvinvoinnille kaupun-
kipuilla on suuri merkitys. 
Monesti juuri puut koetaan 
kaupunkipuistojen tärkeim-
miksi elementeiksi. Ne tuovat 
urbaaniin ympäristöön inhi-
millisen mittakaavan. Samalla 
ne lisäävät vehreyttä ja viih-
tyisyyttä.”

Tammipuisto on LC Kau-
kajärven pitkäaikaisin aktivi-
teetti sillä nyt istutettujen 
tammien elinkaari ylettyy sa-
toihin vuosiin. 

Nykyinen klubin presi-
dentti Antti Juva mainitsi pu-
heessaan muun muassa:

”Lions Club Tampere 
Kaukajärvi on juuri viettänyt 
45-vuotisjuhlaansa. Klubi on 
toteuttanut monia palveluak-
tiviteetteja ja kerännyt vuo-
sien varrella varoja käytettä-
väksi oman alueemme lasten 
ja nuorten sekä sotaveteraani-
en hyväksi.”

Rovasti Aaro Eerola vihki 
puiston kaikkien kaukajärve-
läisten pitkään käyttöön. 

Juhla loppui juhlavasti 
Maamme-lauluun. Jonka jäl-
keen lukuisa juhlayleisö sai 
nauttia kuumaa glögiä. 

Teuvo Nyberg
ja Arto Moisio

Puiston vihkiäisjuhlan pääesiintyjät oikealta Timo Koski, Antti 
Juva, Lauri Lyly, Aaro Eerola.Harjusta peräisin olevaan kiveen kiinnitettiin muistolaatta.

Kaukajärven Haiharankankaalle istutettiin itsenäisyyden tammen ympärille 10 tammea symbo-
loimaan Suomen100 vuotta. Sateisesta säästä huolimatta tilaisuuteen osallistui toista sataa kau-
kajärveläistä.



PIIRI LEIJONA
271 / 2018

Mouhijärven Uotsolassa on syksyllä 
2017 avattu 18-väyläinen frisbee-

golfrata. MouhiFGF-nimeä kantava 
luomus on Mouhijärven Lions Klubin 
lahja Suomi 100-hengessä koko Sasta-
malalle ja laajemmankin alueen urhei-
lu- ja liikuntahenkiselle väelle.

– Vuonna 2015 päätimme LC Mou-
hijärven puitteissa ehdottaa Sastamalan 
kaupungille 9-väyläisen frisbeegolfra-
dan rakentamista Uotsolaan. Kaupunki 
suhtautui hankkeeseen myötämielisesti 
ja kun vielä saimme mukaan lukuiset 
yhteistyökumppanit ja yksityiset hen-
kilöt, niin radan ensimmäinen vaihe, 
yhdeksän väylää, oli valmis jo loppu-
kesästä 2015, muistelee radan ”pääark-
kitehti” Esa Piippo. 

Yli 2000 talkootuntia
Yhdeksänväyläinen rata sai heti hyvän 
vastaanoton. MouhiFG keräsi pelaajia 
laajalta alueelta ja yhä useammin kuului 
toive laajentaa rata 18-väyläiseksi.

– Radan rakentaminen ei ole suin-
kaan ollut itsetarkoitus, vaan vasta 
käyttäjien palaute ja ennen kaikkea 
se, että radalla riittää pelaajia, on ol-
lut meille suuriarvoisen tärkeää. Lop-
puvuonna 2016 aloitimmekin laajen-
nusosan suunnittelun, ja nyt syyskuus-
sa 2017 olemme siinä pisteessä, että 
meillä on Mouhijärvellä alan huippu-
jenkin sanomana yksi Suomen parhais-
ta 18-väyläisistä metsäradoista, jatkaa 
Esa Piippo. 
Rata ei ole syntynyt Mouhijärvelle it-
sestään. Se on vaatinut lukuisia yhteis-
työneuvotteluja ja asiaan sitoutuneita 
tahoja. Talkootunteja on kertynyt yli 
2000, ja niiden myötä on Uotsolassa 
nyt 18-väyläinen rata, jonka kokonais-
pituus on 1526 metriä ja korkeuseroa, 
huimat 44 metriä. 

– Hienoa, että olemme tässä vai-
heessa. Nyt on tarjolla urheilu- ja lii-
kuntahenkisille hieno ja sinänsä halpa 
harrastus, johon on helppo päästä mu-
kaan. Yhdelle kierrokselle kertyy mittaa 
likemmäs neljä kilometriä, ja jos se ei 
riitä vielä liikkumisen tarpeisiin, jääh-
dyttelylenkin voi ottaa viereisellä Uot-
solan kuntoradalla, toteaa Esa Piippo. 

LC Mouhijärven Suomi 100-lahja koko Sastamalalle
–  L Ä H E S  N E L J Ä  K I L O M E T R I Ä  L I I K U N N A N  R I E M U A  –
M O U H I F G  F R I S B E E R A D A L L A  N Y T  1 8  V Ä Y L Ä Ä

Korkeuseroa eri väylillä on huimat 44 metriä. Siirtymien helpottamiseksi on radalle 
rakennettu portaita, joissa on yhteensä 170 rappusta. 
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Pirkkala/Naistenmatkan 
Leijonien ja puolisoiden 

maaliskuun yhteinen klubi-
ilta toteutettiin hieman poik-
keavalla ohjelmalla. Meil-
lä oli mahdollisuus suorittaa 
LähiTapiolan tarjoama San-
karikoulutus, mikä tarkoitti 
4 tunnin hätäensiapukurssin 
suorittamista.  Koulutuksen 
osioita olivatverkkokurssi kä-
sittäen oppimateriaalin aihe-
piiriin liittyvine monivalinta-
kysymyksineen ja käytännön 
harjoituksen, jossa koulutta-
janamme toimi ansiokkaas-
ti SPR:n ensiapukouluttaja 
Soile Wilen. 

Olimme suorittaneet verk-
ko-osion etukäteen ja saaneet 
siitä hyväksymismerkinnän. 
Käytännön harjoituksessa 
kävimme läpi hätäensiavun 
perusteita: tajuttomalle an-
nettava ensiapu – peruselvy-
tys – vierasesine hengitysteis-
sä – verenvuodon tyrehdyt-
täminen.  Pohdimme myös 
toimenpiteitä tapaturmien 
ehkäisemiseksi ja tutustuim-
me ensiapulaukun sisältöön 
ja SPR:n markkinoimaan tur-
vallisuusvälineistöön.

Leivoimme 25 Sankaria, 
joille defibrillaattorin/sydän-
iskurin toiminta, painelu- ja 
puhalluselvytys ja muut hä-
täensiapuun liittyvät toimen-
piteet ovat nyt tuttuja. Muis-
tamme, että hätätilanteessa 
soitamme 112:een, minkä 
helpottamiseksi asennamme 
matkapuhelimiimme myös 
meidät hätätilanteessa pai-
kantavan ohjelmiston. 

Naistenmatkan Leijonia 
koulutettiin sankareiksi 8.3.2018
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Nyt kun on vietetty Suo-
mi100 ja Lions100 juhla-

vuosia, niin monet Lionsklu-
bit ovat tehneet merkittäviä 
muistamisia omilla paikka-
kunnillaan. Akaan Toijalassa 
on tänä vuonna koettu poik-
keuksellistakin yhteisöllisyyt-
tä – nimittäin sankarihauto-
jen muistamisessa. LC Toija-
la/Akaa on hankkinut ja hoi-
tanut Toijalan hautausmaan 
140:lle sankarihaudalle talvi-
ristin ja sen pystyttämisen jo 
vuodesta 2002. Talviristit on 
asetettu hautojen yhteyteen 
marras-joulukuun vaihteessa 
ja paikalliset partiolaiset (Toi-
jalan Eräveikot) ovat vieneet 
sinne itsenäisyyspäivänä ja 
jouluaattona aina kynttilän 
palamaan.

Tämä hieno perinne on 
vain osin ”sammunut”, kun 
Toijalankin hautausmaa si-
jaitsee tuulisen mäen laella. 
Näin talvinen tuuli ja viima 
on sammuttanut kynttilät jo 
ennen kuin ne ehtivät pa-
lamaan läheskään loppuun. 
Tänä vuonna sitten alueem-
me kolme eri Lionsklubia – 
LC Toijala, LC Toijala/Akaa 
ja LC Toijala/Arvo Ylppö – 
halusivat tehdä tuolle asialle 
joitain, jotta liekki saadaan 
palamaan kynttilöissä pidem-
pään. Päätettiin hankkia Suo-
mi100 juhlavuoden kunniaksi 
kynttilälyhdyt. Oli selvää, että 
haluttiin lyhtyjen olevan koti-
maista laatutyötä. Alueemme 
oppilaitoksista Valkeakosken 
ammatti- ja aikuisopistosta 
saatiin tarjous, johon oli help-
po tarttua. He valmistivat nä-
mä lyhdyt käsin oppilastyönä.

Akaan seurakunta saa nyt 
myös nämä lyhdyt lahjoituk-
sena, mutta Lionsklubit huo-
lehtivat lyhtyjen (kuten tal-
viristienkin) viemisestä hau-
tausmaalle marraskuussa ja 
niiden poishakemisesta ke-
väisin. Leijonat huolehtivat 
myös talviristien ja  hautal-

yhtyjen säilytyksestä ja puh-
distuksesta.

Klubien keräämien varo-
jen lisäksi lyhtyjen hankintaa 
on rahoitettu Suomen Lions-
liiton Arne Ritari -säätiön 
myöntämällä avustuksella.

Leijonat haluavat Akaan Toijalassa talviristin ja 
muistojenliekin sankarihaudoille myös tulevina vuosina

ARS-säätiön

ADRESSIT
oikea tapa

muistaa
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Polttariporukka Vaasasta laavulla hilpeällä mielellä, taustalla Virtain kirkko

Pukkivuori on Virroilla keskustan tuntumassa osoite Urheilukuja 2, Virrat.

Pukkivuoren laskettelurinteen uusi laavu 
järjestön 100-vuotisperinneprojektina

Laskettelijoiden ja maas-
tohiihtäjien taukopaikka 
valmistui Virtain ”urhei-
lumonttuun”
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Valaistut maastohiihtoladut lähtevät laavulta Löyttyjärvelle ja 
takaisin

LC Virrat/Torisevan jäsenet 
veistivät ja rakensivat 

uuden laavun Pukkivuoren 
laskettelurinteen alarintee-
seen maastohiihtoladun var-
teen jäähallin ja urheiluken-
tän läheisyyteen. Paikalla on 
myös frisbeegolfrata.

Tiedusteltuamme tarpei-
ta eri tahoilta, selvisi, että ki-
peimmin uutta laavua tarvit-
taisiin Pukkivuoressa, koska 
vanha laavu sijaitsi ylempänä 
rinnettä ankkurihissin varrel-
la, ja sen sijainti aiheutti vaa-
rallista poikittaisliikennettä 
rinteessä. Sitä oli myös vai-
kea valvoa, koska se oli osit-
tain kumpareen takana hissin 
käyttöhenkilökunnalta pii-
lossa. Vaihtoehtona oli myös 
rakentaa valtion rahoittaman 
Nuorisokeskus Marttisen 
palaneen laavun tilalle uusi, 
mutta pienemmillä resursseil-
la toimiva Pukkivuoren kat-
sottiin olevan enemmän sen 
tarpeessa.

Tukit kuorittiin huhtikuun 
alussa lumisateiden välissä, ja 
veisto aloitettiin huhtikuun 
11. päivänä.

Tukit ja puutavaran pro-
jektiin hankki Virtain kau-
pungin tekninen toimi, joka 
myös ylläpitää laavua. Maan-
rakennuksen ja paaluperus-
tuksen teki Virtain Kaivin 
Oy. Talkootunteja klubin jä-
senille kertyi 650, ja apuna 
talkoissa olivat Tapio Siiri-
lä hirrenveiston mallia näyt-
tämässä ja Timo Rantanen 
kattotalkoissa. Ilman heidän 
apuaan olisi urakka ollut vielä 
rankempi.

Käyttöönottotarkastus laa-
vulla pidettiin joulukuun 18. 
päivänä, ja urakka jatkuu vielä 
keväällä ovien teolla ja katon 
viimeistelyllä.
 

Teksti ja kuvat 
Marko Kellomäki
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