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Haasteita ja
hauskuutta, Lions-kausi
pähkinänkuoressa

P

iirimme teema kaudelle
2016-2017 on ”Jokainen
kausi on aina uusi haasteensa”.
Etukannen kuviin tiivistyy
kaikki ne haasteet, joita jokainen kausi tuo tullessaan. Kuviin on ikuistettu uuteen virkaan astuva piirikuvernööri
sekä klubipresidentti, uuden
jäsenen tervetuliaistervehdys
sekä iloinen hetki onnistuneen aktiviteetin jälkeen. Sitoutuminen uuteen tehtävään,
oman ajan antaminen yhteisen hyväksi, uusi käsipari toteuttamaan aktiviteetteja sekä
tuomaan uusia ideoita klubitoimintaan, näistä kannen
hetkissä on kysymys. Lopulta haasteeksi jääkin ajan, ajatusten ja hyvien aikeiden yhteensovittaminen leijonatyössä. Kun on toimeen tartuttu
ja onnistuttu yhdessä, on lupa
iloita klubin saavutuksista ja
annetusta avusta.
Lionstoiminta koostuu
isoista ja pienistä aktiviteeteista, joilla kaikilla on valtava merkitys kyliemme ja kaupunkiemme ihmisille. Nämä
klubien tapahtumat ja tempaukset ovat pääosassa tässä
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Päätoimittaja:
Suvi Viitanen
LC Tampere/Diamonds
Osoite: Tasanteenkatu 59 A 2
33610 Tampere
Puh: 0400 196 761
e-mail: suvi.viitanen@lions.fi

lehdessä, ja kuten luettavissa
on, piirissämme on taas tällä kaudella otettu haaste vastaan ja saatu paljon mainiota aikaiseksi. Ja siinä sivussa
meillä jäsenillä on ollut myös
niin hauskaa yhdessä! Hyväntekeväisyystyön lisäksi on
tärkeä, että klubi säilyy yhtenäisenä, vaikka sen jokainen
jäsen onkin erilainen. Klubiviihtyvyyden haaste on jokaisella kaudella lunastettava ja
sen toteutuessa tarjoaa satavuotias Lionjärjestömme iloa
elämäämme ja yhteisöön ympärillämme!
Suvi Viitanen
Päätoimittaja
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Lions-liiton puheenjohtajan tervehdys

Ruotsin PDG Åke Nyquist ja CC Mattias Öberg iloisina.
NSR-kokous päätti tukea Syyrian lasten koulunkäyntiä.

T

ällä kaudella on juhlittu jo
sekä itsenäisen Suomen että Kansainvälisen Lions-järjestön 100-vuotista menestystarinaa. Vuosi alkoi räiskyen lähes joka kaupungissa
ja pitäjässä. Kotikaupungissani Ylivieskassa oli peräti
kolmet juhlat, kun kaupunki
täytti 150 vuotta ja paikallislehti Kalajokilaakso 90v. Monenmoisia tapahtumia ovat
lionitkin järjestäneet, konsertteja, kunnianosoituksia
sankarihaudoilla, tilaisuuksia
vanhuksille, vammaisille sekä hienoja 100-vuotismuistohankkeita. Kotikaupunkini
kolme klubia suunnittelee yhdistää PuSu- ja 100v-hankkeet paikallisten esiintyjien
konsertilla. Ohjelmassa on
pari suosikkisävelmää jokaiselta itsenäisyytemme vuosikymmeneltä, kullakin oma
sponsori, à 50€. Taustalle
heijastetaan vielä vuosikymmenestä kertova valokuva.
Tavoite on täyttää kerralla
klubiemme PuSu-tavoitteet.
O-Piiri pilotoi ensimmäisenä Suomessa lukioikäisten
puhetaitokilpailun. Retoriikan taiteella on vuosituhantiset perinteet, mutta Suomessa

sitä ei vielä riittävästi arvosteta. Tuota käsitystäni vahvisti into, millä koulut ottivat
haasteen vastaan. Yhteensä 18
oppilasta, sekä suomen- että
ruotsinkielisistä kouluista, oli
ilmoittautunut kisaan, kaikki
hyvin valmistautuneina, ajankohtaisine aiheineen. Tuomarien tehtävä ei ollut helppo.
Kilpailu jatkuu ensi kaudellakin, toivottavasti myös muissa
piireissä!
Lions-aate on kansainvälinen, niin kuin sen nimissä
tehtävä työkin. Eräs tanskalainen lion kertoi klubinsa jakavan keräystuotot kolmeen osaan: Yksi osa kotipitäjään, toinen valtakunnalliseen hankkeeseen ja viimeinen kolmannes maailmalle.
Samalla rahalla kun saa maailmalla paljon enemmän aikaan. Kymppi kuussa mm.
riittää turvaamaan Sri Lankan orpolapsen koulunkäynnin.
Lionit voivat jopa edistää
maailmanrauhaa. Toimimme mallina ympärillä asuville
kansalaisille tutustuessamme
klubien kautta toisiin kansoihin ja kulttuureihin. Se hälventää omiakin ennakkoluu-

Venäjän Piirikuvernööri Ludmila Vasilchenkon ja PDG Marina
Barsegovan tapasin viimeksi Fukuokassa.

Kuhmon KVN:n yhteydessä sain luovuttaa varapresidentti Aggarwalille yhteispohjoismaisen adressin lasten turvallisen lapsuuden puolesta.
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lojamme ja pelkojamme.
Hyvän tekeminen yhdessä
saa niin antajat kuin avun
saajatkin hyvälle mielelle.
Ja sana leviää, keskinäinen luottamus paranee,
eikä ystävää vastaan mennä nyrkit – tai ohjukset
tanassa. Kuhmon Kuvernöörineuvoston kokouksen teemana oli ”Rauha
2017”. Kuulimme erinomaisia esitelmiä rauhan
tilanteesta, mm. Itämeren
alueella. Meillä on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus toimia paremman
tulevaisuuden puolesta:
Rohkeasti mukaan, tutustumaan, ja solmimaan
ystävyyssopimuksia myös
itään päin!
Kansainvälisyyttä edustaa myös Pohjoismainen
Yhteistyöneuvosto, NSR,
joka kokousti tammikuussa Islannissa. Meillä on
suuria yhteisiä hankkeita,
viimeksi Kenian Aurinkokeittimet. Me teemme
myös koulutusyhteistyötä,
esiinnymme yhdessä Kansainvälisessä vuosikokouksessa, ja jatkossa voimme
tehdä yhteistyötä myös
pienemmissä projekteissa,
sekä mm. julkaisutoiminnassa. Kansainvälisen yhteistyön tulosta on myös
suurin ylpeyden aiheemme, Ratnapuran silmäsairaala, jonka kapasiteetti
tuplaantuu juuri alkaneella
kakkoskerroksen kalustamisella. Helmikuussa, ennen viime vierailuani, oli
tehty uusi ennätys, 150
kaihileikkausta päivässä.
Moderni sairaala ja sen
hyvä palvelu houkuttelee
taloon taitavia lääkäreitä
sekä maksavia asiakkaita,
joiden maksuilla voidaan
kustantaa ilmaisleikkauksia. Hyvä Me!

Ole rohkea – Ole lion
Heikki Hemmilä
Lions-liiton
puheenjohtaja
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LIONS
– AKTIVITEETTEJÄ SYDÄMESTÄ SYDÄMEEN

L

eijonien aktiviteetit ovat
lähes poikkeuksetta pyyteetöntä työtä varojen tai
muiden avustusten keräämiseksi sinne, missä avun tarve
kulloinkin on suurin. E-piirissä – joka kattaa pääsääntöisesti koko Pirkanmaan paria
poikkeusta lukuun ottamatta
– näitä aktiviteetteja tehdään
monella tapaa. Ihan niin kuin
Lions on – Monta tapaa tehdä hyvää.
Avustuksia on tänäkin
vuonna annettu niin vanhuksille kuin vähävaraisille lapsiperheillekin, veteraaneja,
vammaisia ja paikkakuntien
nuorisoa unohtamatta. Tapoja on ollut monia: joku klubi
lahjoittaa suoraan, joku paikkakunnan diakoniatyön kautta. Ja tietenkin myös leijonien
oma, noin kerran vuosikymmenessä, tehtävä Punainen
Sulka muistaen, se on valtakunnallinen iso aktiviteetti,
jonka avunsaajat aina vaihtuvat. Nyt apu kohdistetaan eri
nuorisojärjestöille, tavoittelemme niitä nuoria, jotka ovat
syrjäytymisuhan alla.
Mikä sitten saa ihmisen
tekemään tätä? Se tulee sydämestä, tahto ja halu auttaa
niitä, joilla eri syistä johtuen ei mene niin hyvin. Kuulin joku aika sitten viisauden
erään suhteellisen tuoreen
Leijonan suusta: ”Tämä antaa sitä rikkautta, jota rahalla
ei voi ostaa”. Auttamisen yhteydessä tapahtuu aina kaksisuuntainen mielihyvän ja
kiitoksen vaihto. Avunsaaja saa itse joko rahan, ruuan
tai vaikkapa vaatelahjakortin
avun siinä tilanteessa. Ja se,
joka sen avun tuo, saa paitsi
sanallisen kiitoksen avustettavalta, myös mielihyvän tunteen itselle, omaan sydämeen.
Itse ammennan juuri näistä
hetkistä sen voiman, että tätä jaksan ja tätä haluan tehdä!

Yhteiskunnassa on tällä hetkellä käynnissä suuri
murros. Elintasokuilu kasvaa
yhä kiihtyvällä tahdilla. Niillä,
joilla on mennyt hyvin, menee nyt paremmin. Ja niillä,
joilla jo valmiiksi meni huonosti, menee vielä huonommin. Näiden jälkimmäisten
osuus on vielä kasvava joukko,
yhä suurempi osa väestöstä on
tässä ryhmässä. On suorastaan vastenmielinen tilanne,
että osa vanhuksista joutuu
tällä hetkellä jo miettimään,
että kumpaa nyt ostan, nämä
lääkärin määräämät lääkkeet
vai ruokaa itselleni. Ja kuitenkin he olivat sitä sukupolvea, joka jo lapsuudessaan ja
nuoruudessaan joutuivat kokemaan niin kolmekymmentäluvun pula-ajan kuin molemmat sodatkin. Lisäksi he

elivät niiden jälkeen säännöstelyn alla ja vielä senkin jälkeen jatkuvien inflaatioiden,
rahanleikkaamisten ja muun
henkilökohtaista taloutta ja
hyvinvointia leikkaavan ajan.
Itse koen, että meidän 1950ja 1960-luvuilla syntyneiden,
samoin vielä 1970-luvulla
syntyneidenkin, pitäisi edes
heidän vanhuudestaan tehdä turvallisempi, niin taloudellisesti kuin henkisestikin.
Mielestäni olemme sen heille
velkaa.
Lukijani, pyydän Sinua itse
tykönäsi miettimään näitä
ajatuksiani. Jos koet samoin,
tervetuloa joukkoomme! Tule tekemään kanssamme hyvää, meillä on monta tapaa
tehdä hyvää!
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Nihon kara no go aisatsu – Terveiset Japanista
V

iime vuoden ulkomaanmatkamme oli se kauan
odotettu Convention-matka
Japaniin. Odotuksia oli kasvatettu pitkin kevättä, niin
eri koulutuksissa kuin PDGystävien omien kertomustenkin kautta.
19.6.2016 illan suussa lähdimme sitten matkaan. Porukkamme oli noin puolet
Kuvernöörikurssin jäsenistä, toinen puoli oli mennyt
jo pari päivää edellä lentojen järjestelyjen vuoksi. Saavuimme ensin Osakaan, jossa oli kentän vaihto. Aikaa
oli olevinaan runsaastikin, 4
tuntia, mutta kun kotimaan
kenttä olikin toisella puolella kaupunkia, väliaika hupeni vauhdilla bussimatkaan.
Osakasta Fukuokaan oli sitten enää ”pieni hyppy”, tunti
viisitoista minuuttia ja olimme perillä Fukuokassa.
Fukuoka-shi, eli Fukuokan kaupunkialue on noin
1,5 miljoonan asukkaan alue.
Se koostuu kahdesta osasta, Hakatasta ja Ten-Jinistä,
jotka sijaitsevat läpi kulkevan
joen kahta puolta. Pääasiassa tapahtumat olivat Hakatan puolella, toki muutamin
poikkeuksin. Majoituspaikkamme oli Hotel Nikko, 5
tähden hotelli sikäläisittäin.
Näin meikäläisen mittapuun
mukaan olisi toivonut huoneilta hieman isompaa kokoa. 9 yötä huoneessa, jonka

1. Aamuseminaari.

koko oli hieman laivan hyttiä isompi, oli varsin haastava
operaatio. Mukana kuitenkin
piti olla paitsi koulutusosiossa
ja Conventionissa käytettävä
virka-asu monine paitoineen
(vaikka pesulapalvelujakin
kiitettävästi käytettiin) molemmille myös iltatilaisuuksiin smokki ja iltapuku kaikkine tykötarpeineen. Vähäiselle vapaa-ajalle oli mukana
toiset laukut, ne oli alun perin
otettu mukaan sitä Conventionin jälkeistä lomaosuutta
ajatellen.
Heti ensimmäinen päivä oli kiireinen, siihen mahtui niin kansainvälisen jäsenjohtajan A.P. Singhin ryhmä
kerrallaan pitämä luento tulevista jäsentavoitteista kuin
kuvaukset kansainvälisen
presidentin Chancellor Bob
Corlewin ja hänen viehättävän Dianne vaimonsa kanssa
kuin kaiken koulutus- ja kokousmateriaalin jonottaminen ja vastaanottaminen. Se
ilta jäi kuitenkin pienryhmissä ruokailuihin viereisen Hakatan rautatieaseman 8. ja 9.
kerroksessa sijaitsevissa yhteensä varmaan noin 30 eri
ravintolasta valiten.
Seuraavana aamuna, siis
tiistaina 21.6. alkoi sitten
DGe seminaarit, meidän
kouluttajamme oli ”Erkki-setä”, PID Erkki Laine. Koulutus alkoi päivittäin noin kahden tunnin yhteisellä osiolla

2. Seminar Corlew..
auditoriossa, äänessä olivat
pääasiassa IP Bob Corlew ja
seminaarin johtaja Eugene Spiess. Molemmat olivat
loistavia esiintyjiä, joidenkin mielestä jopa herätyskokousmaisen tunnelman luojia.
Olisipa itsellä kauden mittaan
ollut myös sellainen määrä
promptereita käytössä! Aamuseminaareissa olivat mukana myös puolisot, sen jälkeen heillä alkoi vapaa-aika,
jota sitten käyttivät erilaisissa
pienryhmissä kaupunkiin ja
sen tarjontaan tutustumisiin.
Kun koulutukset olivat
messukeskuksessa, lounaat
olivat viereisessä kongressikeskuksessa. Aina sama pöytä, jossa 3 suomalaista, 3 saksalaista ja 3 hollantilaista. Ja
niin, että saman maan ihmiset eivät todellakaan saaneet

3. Get to Gether Japanin jenkka.

onneksi istua vierekkäin. No,
samana pysyi kyllä lounaskin noina kolmena päivänä.
Ja kolmasosa sai sekä ruokaa
että jälkiruokaa, toinen kolmannes jompaakumpaa ja se
viimeinen kolmannes ei kunnolla kumpaakaan. Opimme
varsin pian ”siirtämään kurssiaikamme” 5 minuuttia etuaikaan.
Iltaohjelmaa oli kaikkina
muina paitsi yhtenä iltana, eli
pitkiä päiviä, lähtö hotellilta aamulla 8.00 viimeistään,
vaatteidenvaihto klo 17 – 18
välillä ja paluu hotellille puolen yön aikoihin.
Itse Vuosikokous oli ainutlaatuinen kokemus. Kymmenet tuhannet leijonat täyttivät
kaupungin ja kokoustilaksi
tarvittiinkin jo baseball-halli,
pienempi ei olisi mitenkään
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4. Hollannin vastaanotot suomalaiset.
riittänyt. Ei sitä kovin montaa kertaa pääse äänestämään
kansainvälistä presidenttiä,
nyt se kuitenkin oli mahdollista. Vielä mieleisempi oli
antaa äänensä uudelle kansainväliselle johtajalle, hyvälle
ystävälleni, ID Markus Flaamingille. Kokouspäivien illat
olivat myös täynnä ohjelmaa,
oma Scandinavian Hospitality Roomimme, mutta lisäksi myös Saksan ja Hollannin
vastaanotot, joista jälkimmäisessä olimme Karin ja Emilian (B-piiri) kanssa ainoat
suomalaiset vieraat. Ja Gudrunin seurueen kanssa ainoat
skandinaavit.
Yhdeksän virallisen ja tiukaksi aikataulutetun päivän ja
illan jälkeen lähdimme keskiviikkona 29.6. heti aamulla Eijan kanssa kaksin lomakiertueelle Japan Rail Passien
kanssa. Porukkamme hajosi
tuona aamuna eri suuntiin.
Osa lähti kotimaahan, osa jäi
vielä pariksi päiväksi ja osa
neljäksi päiväksi Fukuokaan.
Kun yhteistä ohjelmaa ei kevään mittaan tuntunut löy-

5. Suomen elektit.

tyvän, päätimme, että koska
sinne asti menemme, pitää
muutakin nähdä. Aamulla
siis junaan ja kohti Osakaa.
Jos Fukuoka oli ollut erittäin
siisti ja huoliteltu, oli Osaka
kaupunkina toisesta laidasta.
Roskia kadulla – oluttölkkejä, hampurilaispapereita, tupakantumppeja – normi suomalasimeininki siis. Hotelli
oli hieno, 28. kerros oli ”ihan
kiva” ja huone tilavampi kuin
se aiempi Fukuokassa.
Aamulla taas junalle, nyt
edessä 20 minuuttia ja Kioto. Jos joskus vielä Japanissa
lomailemme, paikka on Kioto. Ystävällinen, siisti, historiallinen, houkutteleva, mitä kaikkia näitä mainesanoja
voisikaan siihen liittää. Saimme ns. Junior sviitin, joka oli
kokemus. Futonit ja pöytä
istuintyynyineen lattialla. Ja
kengät ehdottomasti eteiseen, tästä jo ennakkoon respa muisti kertoa. Kävimme
parissa temppelissä, tosin näkemättä taisi vielä jäädä nelisen kymmentä. Ja illalla joen
päälle tehdyssä ravintolassa

LEIJONA
huippu sushi-illallinen saken
kera. Lattialla tyynyn päällä
istuen, oli se hieno kokemus.
Ja niin koitti perjantaiaamu ja junamatka Tokioon.
Miljoonakaupunki on miljoonakaupunki. Taksit olivat
suurin osa jo iällä, ilma harmaa ja pakokaasuinen. Hotellimme oli keisarillisen temppelin vieressä, mutta päätimme, että emme ilman kutsua
sinne illalliselle mene (heh).
Sen sijaan löysimme hyvän
intialaisen ravintolan. Mukavaa, kun ruuassa oli taas myös
makua. Tokioon ei jäänyt mitenkään erityisesti ikävä.
Lauantaina sitten heti aamusta taas junaan ja sama
reitti päinvastoin takaisin
Fukuokaan, jonne saavuimme alkuillasta. Hotellimme oli tällä kertaa Ten-Jinin
puolella. Lähdimme etsimään
illallisravintolaa ja olihan niitä hienoja ”Dinner”-kylttejä
joka paikassa. Ruokalistaa ei
kylläkään mistään englanniksi löytynyt, ei edes kuvia, että

8. Uudet DG:t nyt jo naurattaa.

7. Corlewin vala.

7

6. Seminaarin päätösjuhlan
jälkeen.
mitähän tämä tai tuo mahtaa
olla. Lopulta tulimme erään
nepalilaisen ravintolan ovelle. Omistaja – hänkin nepalilainen – tuli ovelle ja pahoit-
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9. Marssille valmistautuminen.
teli, että hänellä ei ole kuin
englanninkielinen ruokalista.
Sinne ja äkkiä! Nepalilainen
ruoka on maukasta, mutta ei
niin voimakasta kuin intialainen. Ja oluen ystäville tie-

doksi: Gorkha ja Kathmandu
ovat molemmat oikein hyviä lagereita. Suosittelemme.
Juttelimme siinä syömisen
yhteydessä, että me ehkä sittenkään ei olla enää sitä In-

10. Päätösillallisella Corlewien kanssa.

11. Luotijuna.

12. Osakan yöstä.

terrail –sukupolvea, sen verran rankka myös lomasta tuli.
Jälkiviisaana onkin helppo todeta, että nyt suunnittelisimme lomamme niin, että Fukuokasta kolmeksi yöksi Kiotoon ja sieltä takaisin. Ehtisi
nähdä sen parhaan kohteen
paremmin.

Sunnuntaina oli aikainen
herätys, kansainväliselle lentokentälle josta sinivalkoisin
siivin kotiin. Turengin kohdalla oli sitten varikkostoppi Linnatuuleen ja tummalle
leivälle tehty sillimunavoileipä kunnon kahvin kanssa. Ai
ai, että se oli hyvää!
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LIONS-TOIMINTAA 100 VUOTTA 2017!
Vuosi 2017 on meille leijonille ainutlaatuinen. Saamehan elää historiallista aikaa kahden meille tärkeän
asian saavuttaessa 100 vuoden merkkipaalun. Itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta. Se on sukupolvemme
merkittävin juhlavuosi, jota vietetään Suomessa koko
vuoden ajan.Myös Lions-toiminta täyttää 100 vuotta
2017. Järjestömme perustettiinMelvin Jonesin aloitteesta 7.6.1917. Uusi järjestö valitsi nimekseen: Association of Lions Clubs (Lionsklubien järjestö). Järjestöstä tuli kansainvälinen 1920, kun Kanadaan perustettiin ensimmäinen lionsklubi USA:n ulkopuolella ja
loppu onkin historiaa.

M

ottomme on”WeServe” ja
LCIpäätti, että juhlimme100 vuotta pääosin palvelun kautta. Tavoitteeksi asetettiin palvella 100 miljoonaa
ihmistä 1.7.2014 – 30.6.2018
välisenä aikana.
Nyt on saavutettu jo 127
miljoonaa palveltua. Myöhemmin mukaan tuli jäsenhaastekampanja, sekä perintöprojektit.Kaikki tavoitteita
on tähän mennessä hienolla
tavalla toteutettu niin Suomessa kuin maailmalla. Mutta muitakin asioita ja tapahtumia on suunniteltu ja toteutetaan vuoden 2017 aikana, niin liiton, piirin kuin klubien tasolla. Punainen Sulka
keräys huipentuu kesäkuun
loppuun mennessä. Keräyksen tulos on Leijonien lahja
100 vuotta täyttävälle Suomellenuorten syrjäytymisen
ennalta ehkäisytyön hyväksi.
Kotimainen 100-vuotisjuhlien päätapahtuma onliiton vuosikokous kesäkuussa 2017 Joensuussa. Vuosikokouksen juhlatapahtumat
alkavat ”Lions ruusupuiston”
avajaisilla perjantaina 9.6.Joensuun vuosikokoukseen pyrimme saamaan juhlapuhujaksi Tasavallan Presidentin
Sauli Niinistön. Lions-järjestön kansainvälinen president-

ti Bob Corlew osallistuu Joensuun kokoukseemme.
Toukokuussa ilmestyvä
140 sivuinen LION-lehti on
Lions-järjestön 100-vuotisjuhlanumero.
100-vuotishistorianäyttely
on esillä kokouspäivien aikana
Joensuussa. Näyttely sisältää
Lions-toiminnan kansainvälisensekä kotimaisen historian
merkkipaaluja eri vuosikymmeniltä. Näyttely toteutetaan
näyttävien tulosteiden ja esineiden muodossa. Jokainen
piiri saa käyttöönsä vastaavat
tulosteet pienemmässä koossa. Näyttelyn materiaaleja voidaan kierrättää ja käyttää eri
tilaisuuksissa.
Lions juhlapostimerkki
on myynnissä suomen Postissa vuoden 2017 ajan.Ystävänpäivän seminaari ja konsertti pidettiin 14.2 Järvenpää-talossa. Hyvän päivän
tapahtumaa vietämmeLionsviikolla 8.10.2017 Sibeliustalossa Lahdessa. Tilaisuudessa jaetaan Punainen Sulka
-kampanjan tuottovalituille
järjestöille.
Järjestönpääjuhlaa vietetäänkansainvälisen vuosikokouksen yhteydessäChicagossa 30.6. – 4.7.2017. Vuosikokouksessa hyväksytään LCI
:lle uusi seuraavan vuosisadan

LIONS-VUOSIKIRJA
LIONS-ÅRSBOK
2016 - 2017

Suomen Lions-liitto ry
Finlands Lionsförbunds rf
Lions Clubs International, MD 107 Finland

strategia ja visio (LCI Forward).Mielenkiinnolla odotamme millaiseksi uudet tavoitteet ja visiot muodostuvat.
Kannustan kaikkia piirejä ja klubeja pitämään omia
100-vuotisjuhlallisuuksia
ja tapahtumia. Tämä vuosi
on erinomainen hetki tuoda
arvokasta toimintaamme
esille monin eri tavoin. Esimerkiksi aktiviteetit, perintöprojektit, klubien ja piirien
vuosijuhlat ja muut tapahtumat antavat mahdollisuuden kertoa toiminnastamme
myös suurelle yleisölle. Suomi 100 teemana on ”Yhdessä”.Teeman hengessä tehkäämme yhteistyötä muiden
yhteiskunnallisten toimijoiden, päättäjien ja vaikuttajien kanssa. Otetaan tästä ai-

nukertaisesta vuodesta kaikki
irti. Näytetään suomalaisille
Leijonien palveluvoima ja lähimmäisestä välittäminen.
Lopuksi kiitän kaikkiaEpiirinLeijonia tekemästänne mahtavasta palvelutyöstä,
sekä osallistumisesta järjestömme asettamiin kampanja
tavoitteisiin. Suomen koordinaattorina olen tuntenut
suurta ylpeyttä niistä erinomaisista tuloksista, joita
olette järjestölle raportoineet.
Hyvää ja menestyksellistä
juhlavuotta 2017!
Heimo Potinkara
Suomen Lions-toiminnan
100-vuotisjuhlakoordinaattori
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SUOMI JA LEIJONAT 100 VUOTTA JUHLAMESSU
Suomen ja kansainvälisen leijonajärjestön juhlavuosi aloitettiin Hämeenkyrössä sukupolvet
yhdistävällä juhlamessulla. Kauniisti valaistu Hämeenkyrön kirkko
vastaanotti sinivalkoisin
kukkakoristein 100 vuotisjuhlamessuun saapuneet vieraat sunnuntaina
tammikuun 15.päivänä.

T

er vetulosanoissa Aatos
Kylmäniemi (LC Hämeenkyrö/ Kyröskoski klubin
presidentti ) toi esiin syvän
kiitollisuuden sotiemme veteraaneja kohtaan tänä päivänä.
Samalla hän viittasi juhlivan
Lions Clubs Internationalin
satavuotiseen historiaan.
Risti- ja lippukulkue otettiin kirkossa vastaan seisten

Seppeleenlasku sankarihaudalla, jonne kirkosta siirryttiin risti- ja lippukulkueen johdattamana.
kauniin alkumusiikin soidessa.
Koko juhlallinen messuohjelma oli rakennettu
Hämeenkyrön kolmen Lions
Clubin : LC Hämeenkyrö,
LC Hämeenkyrö/Kyröskoski
ja LC Hämeenkyrö / Kyröttäret voimin , kyrötär, pastori
Anu Mätäsniemen ohjauksessa. Lippukulkueen sujumisesta vastasi lippu-upseeri
Ari Lehtonen.

Pastori Anu Mätäsniemi siunasi sankarihaudalle lasketun seppeleen, jota kannatteli Aatos Kylmäniemi.

Keskuskoulun kolmannen
luokan oppilas Aino Mäkinen esitti huilulla kauniisti
Sunnuntaiaamuna kappaleen.
Raamatunlukuun osallistuivat eri klubien jäsenet : Seppo Kujala ( LC Hämeenkyrö
) ja Jaakko Leppänen ( LC
Hämeenkyrö/Kyröskoski) .
Esirukouksen luki Kyröttärien presidentti Merja Koskinen. Tapahtumassa oli myös

Sotaveteraanien pöytä Isopappilassa, pöydän päässä 98-vuotias
sotaveteraani Armas Koivisto.

1 / 2017

PIIRI

LEIJONA

Kyröskosken Mieskuoro esiintyi sekä kirkossa että Isopappilassa.
pieni näytelmä; evankeliumia tulkittiin aivan uudella,
voi sanoa rennolla tavalla;
Tuisku Kaikuvuo ja Viljo
Ylirautalahti esittivät kohtauksen samarialaisen naisen ja Jeesuksen kohtaamisesta Jaakobin kaivolla. Kyröskosken mieskuoro esiintyi Arto Niemisen johdolla
esittäen Finlandia hymnin
ja Veteraanin iltahuudon.
Kirkossa kostui liikutuksesta moni silmänurkka.
Anu Mätäsnimen koskettava saarna osaltaan luotsasi sekä satavuotiaan Suomen että Leijonajärjestön
historiaa ja olemassaoloa.
Perustellusti voidaan sanoa, että koko juhlamessu oli arvokas, sukupolvet
yhdistävä tapahtuma, jota
muistellaan vielä kauan. Kirkossa olikin varsin mukavasti väkeä, jota oli saapunut
naapuripitäjistäkin. Veteraaneille oli klubien toimesta järjestetty kuljetus.
Juhlamessun lopuksi ristikulkue ja liput poistuivat
Suomen lippu edellä perässään Partiolippukunta Hämeenkyrön Hälläpyörät ja
Lionsklubien liput, sankarihaudoille, jossa laskettiin
juhlallisesti seppele . Puheen
sankarihaudalla piti LC Hämeenkyrön presidentti Jorma Kivimäki.
Seppelenlaskun jälkeen
S uomi ja L eijonat 100
vuotta juhlintaa jatkettiin
Hämeenkyrön Isopappilassa, jossa juhlaväelle oli tar-

jolla lohikeittoa ja pieni ohjelmatuokio. Kyröskosken
mieskuoron esittämän Leijonahenki -laulun jälkeen
Suomen Lionsliiton entinen
puheenjohtaja Heidi Rantala antoi katsauksen Lionstoiminnasta. Juhlaväki kuuli
myös Mieskuoron esittämän
Jukka Kuoppamäen iki-ihanan Sininen ja valkoinen.
Juhlan viimeisenä ohjelmanumerona, ennen kahvitarjoilua kyrötär Eija Katajamäki haastatteli kyröskoskilaista sotaveteraani
Armas Koivistoa ( 98 v.).
Koivisto on toisen maailmansodan kaikkien Suomen
sotien veteraani. Tunnetta
joka oli, kun kutsu sotaan
tuli hän luonnehti : Ei siinä
mitään ajatellut, sinne vaan
lähdettiin, kun lähdettävä
oli. Talvisodan ääriolosuhteistakin selvittiin ” venäläiseltä kaatuneelta otetuilla huopikkailla ” ja omalla
neuvokkuudella. Huumorilla höystetty juttutuokio
sai Isopappilan saleissa aikaan nauruakin, vaikka aihe
ei ollutkaan mikään kevyt
käsitellä. Monia sotien paikkoja ja tapahtumia sivuttiin
ja Koivisto kertoi mm. elämästä Äänislinnassa. Pirteä
veteraani kertoi tänään olevansa kaikkeen tyytyväinen ,
eikä muistele ketään vihalla
eikä pahalla. Tästä me kaikki voisimme ottaa mallia.
Eija Katajamäki

Taajamataulut
ja nopeusnäyttö
Suodenniemelle

K

esällä 2016 pystytettiin
taajamataulut Suodenniemelle ja nopeusnäyttö nostettiin pylvääseen keskelle kylää.
Suodenniemen Lions Clubin
ja Suodenniemen yrittäjien
yhteistyöllä halutaan hillitä
ajonopeuksia asutuksen kohdalla.
Taajamataulut on ideoitu
Suodenniemen vanhan vaakunan pohjalta ja ne toivottavat komeasti tervetulleeksi
kylän keskustaan. Taajamaan
tultaessa on syytä hillitä ajonopeutta ja on keskityttävä
seuraamaan liikennettä eri
tavalla kuin asuinalueiden ulkopuolella.
Taajamataulujen lisäksi Suodenniemelle on hankittu ajonopeuksista kertova
näyttötaulu. Nopeusnäyttö
kertoo lähestyvän ajoneuvon
nopeuden sekä tallentaa liikennemäärät ja nopeustiedot.
Näiden tietojen perusteella ei
kuitenkaan kenellekään anneta ylinopeussakkoja.
S u o d e n n i e m e n L i on s
Club on lahjoittanut nopeusnäytön Sastamalan kaupungille ja kaupunki huolehtii
näytön sijoittamisesta, huollosta ja tietojen käsittelystä. Nopeusnäytön sijaintia
vaihdellaan aika ajoin ja se
on käytössä seuraavat kaksi
vuotta Suodenniemellä.

Taajaman liikenteessä alhaisella nopeudella on suuri merkitys turvallisuudelle.
Hiljaisella ajonopeudella ehtii tehdä paremmin havaintoja, pysähtymismatka ja -aika
lyhenevät ja jos törmäys sattuu, sen seuraukset ovat lievemmät.
Eniten alhaisista ajonopeuksista hyötyvät kävelijät ja
pyöräilijät, lapset ja iäkkäät
ihmiset. Lapset saattavat liikkua ennalta arvaamattomasti
eivätkä osaa arvioida ajoneuvojen nopeuksia ja etäisyyksiä
ikuisten tavoin. Iäkkäille taas
sattuu usein havaintovirheitä,
ja kolaritilanteessa iäkkäiden
hauraus johtaa usein vakaviin
seurauksiin.
Taajamat ovat alueita, joissa kaikilla on oikeus liikkua.
Suodenniemen Lions Club
haluaa edistää turvallista tieliikennettä oman kylän alueella. Vastuu sääntöjen noudattamisesta ja toisten huomioon ottamisesta on kuitenkin jokaisella kulkijalla.
Nopeusnäyttötaulun hankinnassa erinomaisia neuvoja
antoi Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen, joka on oli myös juhlapuhujana taajamaporttien ja
nopeusnäyttötaulun julkistamistilaisudessa.
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LC Juupajoki
– monessa mukana
XXXVI JouluJuupajoen
lahjamessut järjestettiin

perinteisesti Juupajoen koulukeskuksen tiloissa joulukuun toisena viikonloppuna.
LC Juupajoki on osallistunut
messuille joka kerta myymällä
joulukuusia, makkaraa, ladyarpoja ja myös ”Juupajoen isot
vehkeet”-kalentereita, joissa on kuvia juupajokelaisista
isoista työkoneista. Joulukuuset ovat odotettu artikkeli, ja
suurin osa myydäänkin heti
messujen avauduttua lauantaiaamupäivänä.
Makkaran ja arpojen
myynnin ladyt hoitivat vanhalla rutiinilla. Kuusten
myynti oli lion-veljien hommana. Joulumessuilla jaettiin myös perinteiseen tapaan
vuotuinen Tauno Peltonen
-rahaston opiskelijastipendi,
jonka tällä kertaa sai Sanna
Mäihäniemi.

Kuusi Juupajoen torilla.
Kuva: Jouko Jokinen

Messuosaston ulkoinen
ilme ja pystytys sekä kuusten kuljetus ostajille oli jälleen kerran osunut lion Matti Pärssisen kontolle. Kuuset
laitettiin pyydettäessä jalkaan,
mutta koristelua ei vielä ole
otettu ohjelmaan.
Marraskuun lopussa LC
Juupajoki hankki ja pystytti
jo viidettä kertaa joulukuusen Juupajoen torille Korkeakoskelle. Leijonien kuusivastaava lion Matti Mäkelä
apunaan paikallinen yrittäjä
Veikko Suosaari hankkivat,
kuljettivat ja pystyttivät kuusen. Juupajoen kunta asensi
kuuseen valot. Olikohan taas
Pirkanmaan komein kuusi!
Punainen Sulka -keräyksiin LC Juupajoki on osallistunut aina, ja aina olemme
myös asetetun keräystavoitteen saavuttaneet.
Punainen Sulka 2017 -keräykseen valmistautumisen
aloitimme jo vuoden 2015
keväällä tekemällä päätöksen,
että hautakivien oikaisuaktiviteetista saatu tuotto ohjataan Punainen Sulka -keräykseen. Niinpä sitten kesien
2015 ja 2016 aikana oikaistiin
yli 50 hautakiveä Juupajoen
hautausmaalla. Keräystavoitteemme on saavutettu ja rahat
tilitetty PuSu -keräystilille.
Metsän istutus- ja raivaustalkoot ovat kuuluneet aktiviteetteihimme jo usean vuoden ajan, ja niitä jatketaan
edelleen.
Uusia rahanhankintakeinoja on ideoitu pitkin kautta,
mutta niistä kerromme lisää,
kun päästään toteutusasteelle.
Emme ole keskittyneet
pelkästään rahanhankintaan,
vaan olemme aktiivisesti pyrkineet parantamaan kokousviihtyvyyttä pitämällä kuukausikokouksia mm. bussissa

Kuusenmyyjät Heikki Hämylä ja Pasi Räsänen esittelevät kuusia
Joulumessuilla. Kuva: Jouko Jokinen
matkalla pikkujouluun, joulumessukojun pystytyksen
lomassa Korkeakosken alaasteella ja Cafe 58:ssa yritysvierailun yhteydessä.
Jokaisen kokouksen lopussa arvotaan ässä-arpa. Voittaja saa arvan kertomalla hyvän
vitsin. Voiton voi siirtää myös
jollekin toiselle veljelle, jos itseltä ei vitsiä irtoa. Kymme-

nys arpavoitosta tulee klubin
tilille. Eipä ole suuremmin tilin saldo kasvanut arpavoittojen ansiosta.
Lohkomme syyskauden
avajaiset pidettiin frisbeegolfin merkeissä Juupavaaran
laskettelukeskuksessa elokuun
lopussa. Tuulisen ulkoilurupeaman jälkeen burger-ateria
ja tanssi maistui.

Ladyt Eija Räsänen ja Pirjo Hämylä makkarakojulla Joulumessuilla. Kuva: Jouko Jokinen
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Lions Club Lempäälä täytti 60 vuotta
Lions Club Lempäälän
perustava kokous pidettiin Lempäälän Nuorisoseuratalolla noin 60
vuotta sitten 11.9.1956.
Niinpä olikin paikallaan,
että tuossa samaisessa talossa LC Lempäälä
vietti hieman myöhästyneitä 60-vuotisjuhliaan
29.10.2016.

P

erinteiseen tapaan klubin
edustajat laskivat seppeleet Lempäälään ja Vesilahteen perustajajäsenten haudoille. Klubin perustajajäseniä ei ole enää elossa, viimeisin heistä Yrjö Raaska nukkui
pois kunnioitettavassa 101
vuoden iässä vuonna 2014.
Päivän ohjelma jatkui lahjoitusten luovutuksella. Lahjoituksia jaettiin kaikkiaan kahdellekymmenelle yhteisölle 21.330 €:n edestä. Edellä mainitusta lahjasummasta
vastasivat puolisot 3.900 €:n
summalla. Lahjotuksia saivat
partiolaiset, palokuntanuoret,
lempääläläiset urheiluseurat,
Lempäälän alueen omaishoitajat, erityislasten perhekerho, TAYS-vastasyntyneiden
teho-osasto, Nurmenkulman Seurakuntatalo Siilo,
Lempäälän Nuorisoseura,
Lempäälän Reserviläiset sekä lanka-avustus Tampereen
Yliopistollisessa sairaalassa v.
2017 syntyville vauvoille tehtäviin pipoihin. Suurin yksit-

Lahjoitusten saajat yhteiskuvassa
täinen lahjoitussumma luovutettiin Lempäälän Ehtookodolle, jonka uima-altaalle
hankittiin vammaisnosturi.
Juhlapäivä huipentui Nuorisoseuratalolla järjestettyyn
iltajuhlaan, jossa paikalla oli
90 juhlavierasta. Paikalla olivat klubin jäsenet puolisoineen sekä lisäksi edustajat
naapurikuntien klubeista. Tilaisuutta kunnioittivat läsnäolollaan myös piirikuvernööri Reijo Lumme puolisoineen
sekä Suomen Lions-liiton
edelliskauden puheenjohtaja
Jari Rytkönen puolisoineen.
Lions Club Lempäälä on
erittäin vireästi toimiva klubi, joka tunnetaan parhaiten

LC Lempäälän- sekä vierailijoiden puolisot kukitettuina.

järjestämistään Nurmen lavan tansseista kesäperjantaisin. Tanssien tuotto mahdollistaa klubille Suomen oloissa
poikkeuksellisen merkittävän
avustustoiminnan. Viimeisten kymmenen vuoden aikana
klubi on lahjoittanut yhteensä
noin 215.000 € erilaisiin tarkoituksiin. Noin kolmannes
avustuksista on kohdistunut
nuorisotyön ja liikuntaharrastusten edistämiseen, noin
viisitoista prosenttia vanhusja vammaistyöhön, ja veteraaneiden tukemiseen, kymmenkunta prosenttia lasten
hyväksi ja saman verran kulttuurin tukemiseen. Loppuosa
on pääosin kanavoitu lionsjärjestöjen kautta eri puolella maailmaa avun tarpeessa
oleville. Rahallisten avustusten lisäksi klubi on mukana,
esim. SPR:n nälkäpäiväkeräyksessä sekä Pelastusarmeijan
Joulupatakeräyksessä. Lapsiperheille on useana vuonna
järjestetty kesäinen lastentapahtuma Nurmen lavalla,
johon osanotto on ollut runsasta. Palvelupäivänä käymme tervehtimässä vanhuksia
Himmin kodossa. Klubi on
myös vuosittain järjestänyt

joulunajan kirkkokonsertin,
jonka tuotto on pääosin käytetty Lempäälän sotaveteraanien tukemiseen. Viime jouluna joululauluja tulkitsi Leif
Lindeman Lempäälän Pyhän
Birgitan kirkossa. Edellä mainittuihin, sekä lukuisiin muihin aktiviteetteihin käytetään
vuosittain noin 2.500 työtuntia. Kymmenelle vuodelle laskettuna tästä kertyy kaikkiaan 25.000 tuntia eli noin 14
henkilötyövuotta.

Lempäälän Ehtookodon uimaaltaan vammaisnosturi.
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Äkson Nait 2016
LC Tampere/
Hämeensilta malliin
Syyskuun toisena lauantaina saapui yhdentoista klubin
edustajat LC Tampere/Hämeensillan vieraiksi upeisiin Tampereen Näsijärvimaisemiin. Edessä oli ÄksonNait.
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LC

Tre/ Wivi Lönn juhli kummiklubinsa LC
Pirkkala/ Pirkattarien kanssa yhteistä pikkujoulujuhlaa
ravintola Frenckell&Pihassa
12.12 2016. Joulupukki vieraili ja muutenkin pidettiin
hauskaa joululaulujen ja leikkien kera.
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alukkaille oli aluksi UKK
Instituutin kehittämä
kuuden minuutin kävelytesti, josta osallistujille jaettiin
oma henkilökohtainen testitulos. Puttikisassa ja pantomiimien maailmassa kerättiin
hammastikkuja. Aivan oikein
hammastikkuja, joita ei pitänyt kaverille antaa, eikä ainakaan vielä omiin tarpeisiinsa
käyttää. Vihje oli, että nämä
tulevat olemaan vielä hyvin
arvokkaita omistajalleen.
Kun koko jengi saatiin
kokoon ja päästiin esittäytymään niin kävi selväksi että
pisimältä saapunut oli 145
km matkan päästä! Voi kuinka hienolta tuntui. Mukana
tapahtumassa oli niin ensikertalaisia kuin vanhempia
konkareitakin. Kaikilla sama
iloinen mieli ja jännittynyt
odotus päivän annista.
Ryhmiin jako tarvittiin
edessä oleville metsärasteille. Edessä oli kaksi tuntinen
kisa lähes kaikille aisteille ja
ryhmiin jako tehtiin ajatuksella kuuntelemme, mutta
kuulemmeko. Kyllä kuultiin,

jokainen löysi lajitoverinsa. Niin sitä lähdettiin ulos
ovesta nauttimaan kauniísta
Suomen luonnosta. Oli rantakalliota, hiekkarantaa, sammalikkoa, järvimaisemaa ja
mitä parhainta seuraa mukavan yhdessä tekemisen merkeissä. Metsärastit sujuivat
myötäpäivää kiertäen. Rastivastaavat ottivat joukkueet
hymyillen vastaan ja lähettivät vielä hymyilevämmät
joukkeet matkaan seuraavalle rastille. Rastipisteet olivat tänä vuonna nimeltään:
tunnetko historiasi, leijonan
muumiointi, tarkasti tolppaan, lanneliikkeen teho, ilmavasti lentäen, veden moninaiset kulkureitit ja munan
matka.
Aika kului kuin siivillä ja
pian palasivat joukkueet metsärasteilta saunatupaan lihapatojen ääreen. Iloinen puheensorina sen kuin lisääntyi.
Sisätiloissa pidetyssä yhdessäolon hetkessä testasimme tietämystä UKK Instituutista ja teimme hyvin tarkan
ja analyyttisen luonnekuva-

1 / 2017
uksen, jota myös possutestiksi kutsutaan.
Saimme myös tärkeää tietoa liiallisen istumisen vaikutuksista ihmiskehoon ja muutaman hyvän arkivinkin omaa
terveyttä ja hyvinvointia siivittämään. Näistä esimerkkinä meille kaikille - käytä aina
rappusia kun voit, valitse aina
seisominen istumisen sijaan
esim. odotushuoneessa, linjaautossa tai välillä ihan kotonakin telkkaria katsoessa.
Perinteikkäät arpajaiset oli
toki myös ja tuotto lyhentämättömänä Punainen Sulka
kampanjaan. Oli hienoa, että
niin moni halusi toimia PuSun hyväksi.
Päivä kääntyi pikkuhiljaa
lähemmäksi loppuaan, mutta
vauhtia se ei hiljentänyt laisinkaan. Kaikki vierailijoina
olleet 11 klubia esittelivät itsensä ja saivat mukaansa tyhjät postimerkein ja osoittein
varustetut kirjekuoret kuukauden nimellä leimattuna.
Klubimme odotteleekin tällä toimintakaudella yhtätoista postitettua kirjettä, joissa
meille kerrotaan vieraina olleiden klubien kuulumisia .
Näin saamme jatkaa mukavaa
tietoisuutta toisistamme koko
seuraavan vuoden ajan.
Seuraavaksi oli kuukauden
leijonan valinta . LC Tampere/Hämeensilta valitsee keskuudestaan kuukausittain
kuukauden leijonan, jonka
leijonan sen hetkinen haltija
valitsee omilla kriteereillään.
Näin tehtiin tässäkin tilaisuudessa. Tämä on aina klubitapaamisemme yksi tunteikkain
hetki. On hienoa saada leijona tunnustus omalta klubilaiselta ja on hienoa luovutustilanteessa saada sanoa ääneen
kuinka paljon muita klubulaisia arvostaa ja millä perusteilla leijonan haluaa toiselle
antaa. Hyvän jakamista tulisi
arjessakin muutenkin muistaa. Se tuntuu hyvältä.
Hiukan kello kuuden jälkeen oli aika toivottaa turvallista kotimatkaa ja vastaanottaa tyytyväisten osallistujien
kiitoshalaukset. Oma klu-
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bi jäi apuna olleiden puolisoiden kanssa vielä hetkeksi
nauttimaan tapahtuman jälkilöylyistä niin saunan lauteilla kuin rantapenkeillä grillimakkarasta nauttien. Että oli
kaikilla hyvä olla. Olimme
onnistuneet taas kerran. Hyvä me!
Niin, mikäs oli unohtua.
Ai niin, ne hammastikut. Ups,
tapahtuman ääni unohti innokkuudessaan laskea ryhmien alkupisteet hammastikuista, jotka tapahtuman alussa
henkilöt itselleen pantomiimissä ja puttikisassa voittivat.
Menikö pisteenlasku uusiksi,
no ei mennyt, koska Ankat
olivat niin ylivoimaisia, ettei
heidän pistesaalistaan olisi kaadettu millään. Eli sitä
hammastikulla silmään, joka
vanhoja muistelee.

LEIJONA

Oliko meillä kiva päivä,
no varmasti. Leijonahengessä hyväntekeväisyyttä Punainen Sulkakampanjan hyväksi,
verkostoitumista, tutustumista, yhdessäolon hyvää oloa ja
paljon iloa ja naurua. Sitä miten LC Tampere/Hämeensilta haluaa omalla klubitoiminnallaan Leijona asiaa edistää.
Ihan parasta aikaa siis!
LCTampere / Hämeensilta haluaa sydämestään kiittää
kaikkia osallistuneita ihania
heittäytyviä Leijona-ystäviämme. Odotamme innolla
tulevia kuukauden kirjekuoria
sisältöineen sekä ensi vuoden
Äkson Naitia jonka LC Valkeakoski /Rapola sai kunniakseen järjestää. On tämä
vain niin hienoa porukkaa!

15

Kirjoittaja,se tapahtuman
ääni
Nina Makkonen
LC Tampere / Hämeensilta
LC Tampere / Hämeensilta
LeijoNaiset:
Riitta-Liisa Koskinen, Hilkka Paunu, Kaija Ahokas, Pia
Nieminen, Maiju Maanoja,
Marja-Leena Hyypiä, Kirsi
Jänne, Kaisa Mattila, Marianne Stenholm, Pirkko Holkeri, Riitta Tuomisto, Nina
Makkonen, Miila Juujärvi,
Sirpa Sauvola, Siviä Korpi,
Anne Auren-Elonen, Terhi
Seppälä, Helena Koskela,
Anna-Maija Lamberg, Niina Tirkkonen, Iiris Uimonen, Jaana Hanninen, Jaana
Suni, Merita Kallioinen, Nina Kaarlenkaski
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Aktiivinen Wivi Lönn
Kanamunia
RuokaNysseen
LC Tampere W ivi L önn
osallistui 9.1.2017 maailmanlaajuiseen 100-vuotispalveluviikkoon nälän vähentämiseksi lahjoittamalla 100
kpl 10 kananmunan kennoa
RuokaNysseen vähävaraisille
jaettavaksi.
Palvelukeskuksen asukkaille järjestettiin samalla yhteislaulutilaisuus. Vanhukset
osallistuivat innokkaasti kana- ja muna-aiheisten vanhojen lastenlaulujen laulamiseen.

Sairaalaklowni
2011 alkanut Sairaalaklovnihaaste jatkuu. E-piirin klubit
ovat lahjoituksillaan auttaneet toisen klovnipäivän jatkumisen TAYSissa.
sairaalaklovnit.fi
Keräystili FI26 8024 0710 1199 21 viite TAYSLIONS

Kananmunia pakataan viiden
jäsenen ja neljän Kuuselan vapaaehtoisen voimin. Vas.Riitta
Uimonen, Alli Mikkolainen ja
Päivi Löytty.

Taidetta Kuuselakeskukseen
LC Wivi Lönn osallistuu paikkakunnan perintöprojektiin
Kuuselakeskukseen lahjoittamallaan taiteilija Raija Merilän
maalauksella ”Huopikkaat”.

Vas. Taulun klubille lahjoittanut Raija Merilä, 2015-16 presidentti Marja Kilpijoki ja piirikuvernööri Erkki Voutilainen.

Tri/Dr Virne alias näyttelijä/laulaja Jouko Enkelnotko kertoo
klovnitoiminnasta Wivien muotinäytöksessä.
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Leijonaa mä metsästän – tahdon saada monta
Monet varmasti muistavat lastenlorun ”leijonaa mä metsästän”. Noin
vuosi sitten naapurini
Marjaana sai minut vihdoinkin houkuteltua tutustumaan LC Y löjärvi
Helmen kokoukseen ja
toimintaan, josta oli minulle jo kesästä asti jutellut.

L

ähdin lopulta pikkujoulukokoukseen ja se sattui olemaan niinkin lähellä
kuin naapurillani Marjaanalla. Näin tutustuin Helmiin
ja Lions-toimintaan. Aikaisemmat kosketukseni Lionsklubeihin olivat opettajavuosiltani oppilasstipendien ja
Lions Quest - koulutuksen
muodossa. Huomasin, että
porukka on rentoa ja kaikki naiset ihan tavallisia ylöjärveläisiä, kuten minäkin. Ja
kaikilla sama tavoite - hyvän
tekeminen.
En kuitenkaanaivan heti luvannut lähteä mukaan,
mutta kutsuin Helmet omalle työpaikalleni HyvänOlonKlubille, Tampereen keskustaan, tutustumaan ja kokoustamaan tammikuussa. Siihen

mennessä olinkin jo päättänyt
lähteä mukaan toimintaan.
Hyvän tekeminen vei mennessään ja koska innostun
helposti, en tietenkään pitänyt suutani kiinni vaan kerroin asiasta eteenpäin myös
ystävilleni ja tuttavilleni.
Heti alkuvuodesta aloimme yhdessäsuunnitella myös
uutta varainkeruutempausta
Ylöjärvellä ja tapahtuman nimeksi muotoutui ”Hurmaava
Helmi”. Saimme yhteistyökumppaniksi Kauppakeskus
Elon Ylöjärveltä ja asia lähti nopeasti etenemään, kun
saimme mukaan myös toisen uuden Helmen, Cristina
Oksasen, joka lupautui ottamaan Hurmaavassa Helmessä pidetyn muotinäytöksen
hoitaakseen. Me kaksi uutta

”Helmeä”, kuten myös koko klubimme, innostuimme
kovasti uudesta tapahtumasta ja koko yhteistyökuviosta.
Samalla innostuimme myös
Lions-toiminnasta niin paljon, että keväällä Cristina valittiin varapresidentiksi ja minut sihteeriksi.
OlenHerbalife-hyvinvointiohjaaja ja olen ollut mukana suosittelubisneksessä jo 12
vuotta, joten minulle on ollut
aina helppoa suositella muille
asioita, joista olen itse innoissani ja hyväksi todennut. Nyt
olen hyvinvoinnin lisäksi ollut innoissani myös hyväntekeväisyydestä. Hyväntekeväisyys on kyllä aina ollut lähellä
sydäntäni; meillä on ollut esimerkiksi PLAN-kummilapsi
jo 15 vuotta. Lions-klubien
tekemä hyväntekeväisyys paikallisella tasolla – ei pelkästään varainkeruun vaan myös
palveluaktiviteettien myötä innosti minua heti.
Mielestäni oli hyvä, että
Marjaana kutsui minua mukaan toimintaan useampaan
kertaan eikä luovuttanut heti, vaikka epäröin. Oli myös
erittäin tärkeää, että minulle sanottiin, että voi tulla tutustumaan kerran tai vaikka
useammankin kerran ennen
kuin tekee lopullisen päätöksen toimintaan mukaan tu-

losta. Samalla tavalla olen itse viestinyt asiasta lähipiirilleni. Olen kertonut, että olen
lähtenyt mukaan tällaiseen
toimintaan ja kysynyt kiinnostaisiko tulla tutustumaan.
Moni kaipaa uutta harrastusta, mukavaa ja energistä porukkaa, johon kuulua ja verkostoitumista. Joku voi olla
kiinnostunut järjestötoiminnasta, toinen nimenomaan
hyväntekeväisyydestä. Siksi kannattaa kertoa ystäville myös Lions-toiminnasta.
Hurmaava Helmi –tapahtuma oli myös erinomainen
foorumi mainostaa toimintaamme ja sielläkin muutama innostui tutustumismahdollisuudesta.
Olen vuoden aikana ystävystynyt hurmaaviin Helmiin
ja ”metsästänyt” mukaan viisi uutta Helmi-leijonaa, jotka
ovat kaikki ystäviäni ja tuttaviani eri yhteyksistä. Eikä se
tähän jää. Tahdon saada monta J
Kun innostuu, niin onnistuu
ja kun onnistuu, niin innostuu <3
Eija Annala-Schmitz
LC Ylöjärvi Helmi
Sihteeri
050-3775387
hyvinvointiohjaus@me.com
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Perinteinen
palveluaktiviteetti
Koukkuniemessä
3.12.2016
kun antaa niin saa…
LC Tampere/NäsinJälleen
neulan jäsenet olivat laulat-

tamassa joululauluja ja tarjoamassa joulukahvit kummiosastonsa Varpula 23:n asukkaille. Jäsenemme Hannele
Hilden-Reima vastasi pianosäestyksestä ja muut meistä
hoitivat laulattamisen ja kahvituksen.

On aina niin antoisaa ja
hellyttävää huomata, miten
asukkaat laulavat tosi mielellään ja koko sydämestään sekä heillä laulujen sanat ovat
kirkkaana muistissa.
Tämä aktiviteetti tuo myös
meille jouluisen mielen ja kiitollisuuden.

Tyttöjen talo piirustuskilpailu

LC

Tampere Näsinneula
järjesti Tyttöjen talolla
joulukorttipiirustuskilpailun.
Kilpailuun tuli tyttöjen
piirustuksia ja kuvia ja niistä
3 eniten ääniä saanut valittiin
painettaviksi ja myytäviksi
joulukorteiksi.
Tyttöjen talo on yksi LC
Tampere Näsinneulan avustuskohde.
Leena Savolainen ja Kati
Tynkkynen kävivät luovuttamassa 26.10.2016 joulukorttipiirustuskilpailun voittaneille H & M :n 50 euron
lahjakortit. Kolmas tytöistä ei
päässyt paikalle.
Tampereen Tyttöjen Talon® toiminta on suunnattu

12-28-vuotiaille pirkanmaalaisille tytöille ja nuorille naisille. Toiminta on maksutonta ja tapahtuu pääsääntöisesti iltapäivisin ja iltasin. Tytöt
voivat tulla talolle viettämään
aikaa, harrastamaan, tapaamaan uusia ystäviä, osallistumaan ryhmiin tai saamaan
keskusteluapua.
Tyttöjen Talo sijaitsee
Tampereen ydinkeskustassa
hyvien kulkuyhteyksien päässä. Tyttöjen Talolla työskentelee vakituisten työntekijöiden
lisäksi harjoittelijoita sosiaalija terveysalan oppilaitoksista
ja vapaaehtoistyöntekijöitä,
joilla kaikilla on salassapitovelvollisuus.

1 / 2017

PIIRI

19

LEIJONA

LC

Tampere / Näsinneulalla on ”Puikot kaakkoon”
– ryhmä, joka otti tällä kertaa
osaa Aamulehden järjestämään #Vauvapipa2017 – keräykseen. Vauvapipat toimitettiin 30.12.2016 Aamulehden konttorille, josta ne toimitetaan edelleen TAYS'iin v.
2017 syntyville pienokaisille
Suomen 100-v. juhlavuoden
kunniaksi.

9.12.2016 Marjo Reponen vei
Aamulehden toimitukseen Johannan tekemät 15 pipoa ja
Sinikan 2 pipoa. Jokaiselle v.
2017 syntyneelle tamperelaiselle annetaan sinivalkoinen
pipo

Leena Kostiaisella on viimeisen illan loppukiri. Ei taida
enempää ehtiä…
Pipoja valmistui Ulla Gissin
kutominani kaikkiaan 8 kpl.
Lisäksi 3 pohjalaista Suomenlippupipaa. Ja yksi saksalaisen
ystäväni kutoma ilman tupsua ja yksi, jonka kutoja halusi
tehdä pipaansa kaksi tupsua.
Kaikki yhtä upeita!

LC Tampere/Näsinneulan
vauvapipojen luovutuksesta
Tampereen Siperian Aamulehden konttorilla.
Kiitos jokaiselle kutojalle ja
hengessä mukana olleille!
Kuvan otti Salla

Näistä 9 pipoa on kutonut
Tuija-Liisa Sulosen äiti, Mirja Hiekka. Langat hänelle lahjoitti Marjo Kiviranta. 2 pipoa
on tehnyt Tuija-Liisa Sulonen

Kulttuuripläjäystä
Kylmäkoskella
K

ylmäkosken Lions Club
järjesti sunnuntaina marraskuun 20. päivä upean kulttuuritapahtuman Kirkonkylän koululla. Tapahtumassa
oli mm. esillä ja myynnissä
koulun oppilaiden (eskari –
5. lk) kylmäkoskiaiheisia piirustuksia koululaisten hyväksi. Tapahtumaan tulleet saivat
myös nähdä videoelokuvista
reilun tunnin verran kuinka mallikkaasti Kylmäkoskipäivät etenivät noin 30 vuotta
sitten vuonna 1986 ja miten
75-vuotista itsenäisyyspäivää koulun oppilaat juhlivat
vuonna 1992. Tilaisuudessa
esiintyivät myös Lions Klubitalentin keväällä 2015 voittaneet Lassi ja Aleksi Seppälä.
Tällä kertaa pojat esiintyvät
yhdessä isänsä Laurin kanssa yhtyeessä The Sounds Of
Seppälä. Tilaisuuden pääsylipputulot ohjattiin Punainen
Sulka -kampanjaan.

The Sounds Of Seppälä: Lassi, Lauri ja Aleksi.

Leppoisaa rupattelua ja kahvittelua musiikin kera ennen videoesityksiä.
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Timanteilla halu tehdä hyvää
Teksti: Annukka Vuorinen
Kuvat: Enna Palander-Palonen, muotinäytöskuvat; muut kuvat
klubilaisten arkistoista

LC Tampere Diamondsin naiset panostavat hyväntekeväisyystoiminnallaan erityisesti pirkanmaalaisten
lasten ja nuorten tukemiseen. Klubitoiminta mahdollistaa myös kuulumisen aktiivisten naisten verkostoon,
jossa on vahva halu tehdä hyvää - yhdessä.

LC Diamondsin presidentti Rose mallina näytöksessä 2016.

LC diamonds kauden aloitus.

I

dea lähti 9 vuotta sitten
– mitä jos perustettaisiin
nuorten naisten oma lionsklubi. Niin Tampereella perustettiin huhtikuussa 2008
Suomen tuhannes Lions-

klubi, Lions Club Tampere
Diamonds ry. Hyväntekeväisyystoiminnan lisäksi klubin tavoitteena on aina ollut
nuorten naisten verkostoitumisen edistäminen sekä yh-

LC Diamonds vuosijuhlaibrunssi.

distystoiminnan ja hallitustyöskentelyosaamisen kehittäminen. Toiminnan pohjana
on myös ollut ajatus uudistuvasta lionismista.
LC Tampere Diamondsin hyväntekeväisyystoiminta
painottuu paikalliselle tasolle, ja sen kohteena ovat erityisesti pirkanmaalaiset lapset ja nuoret. Niiden lisäksi
klubi on tehnyt myös muita
kansallisia ja kansainvälisiä
avustuksia.
Hyväntekeväisyystoiminta jakaantuu sekä rahallisiin
avustuksiin että oman ajan
antamiseen. Diamondsit ovat
tehneet yhteistyötä muun
muassa Hope ry:n kanssa
auttamalla vaate- ja tavaralajitteluissa sekä ideoineet ja
toteuttaneet mukavaa yhdessä tekemistä Tyttöjen Talon
tyttöjen kanssa. Vuosittaisten
projektien ja hyväntekeväisyystoiminnan lisäksi klubi
haluaa mahdollistaa nopean
reagoinnin ja auttamisen aina tarpeen tullen.
Tärkeä vuosittainen hyväntekeväisyystapahtuma on
Diamondsien ja kummiklubinsa LC Tampere Näsinneulan yhdessä järjestämä hyväntekeväisyysmuotinäytös. Näytös järjestetään maaliskuussa

2017 jo kuudennen kerran.
Muotinäytöksen tapahtumapaikkana toimii jälleen
Tampereella Technopolis Yliopistonrinteen moderni Ravintola Aleksis. Mukana on
perinteisesti ollut laaja joukko erityisesti pirkanmaalaisia
muoti- ja kauneusalan yrittäjiä. Malleina toimivat upeat
klubilaiset ystävineen, ja ideoita kevätpukeutumiseen esitellään niin naisille, miehille
kuin lapsillekin. Edellisten
näytösten tuotoilla on avustettu muun muassa erityisten
vaikeahoitoisten lasten psykiatrista tutkimus- ja hoitoyksikkö EVA:a, Tyttöjen Talon
nuoria sekä Koukkuniemen
Vanhainkodin osasto Varpulaa. Näiden lisäksi tuottoja on
ohjattu lahjoituksina tamperelaisille lapsiperheille Hope
Ry:n kautta ja tuettu pirkanmaalaisten lasten urheiluharrastuksia. Tämän vuoden
muotinäytös on järjestetty
26.3. ja sen tuotto ohjattu
Punainen Sulka-keräykseen.

Uudistuvaa lionismia
ja uusia ystäviä
Tällä hetkellä klubissa toimi
27 aktiivista eri aloilla vaikuttavaa naista.
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LC Diamondsin lahjoitukset kesälomalaisille.

Kulttuurituottaja Maija
Köntti liittyi klubiin syksyllä 2015 ja toimii Diamondsien hallituksessa sihteerinä.
- Hakeuduin mukaan lionstoimintaan, koska halusin olla osaltani mukana tekemässä
muille hyvää. Kulttuurituottajataustani puolesta esimerkiksi erilaisten hyväntekeväisyystapahtumien järjestäminen
mahdollistaa oman osaamisen
hyödyntämisen, mutta tuo samalla mukavaa vastapainoa
työlle, Maija Köntti kertoo.
Lions-toiminta tarjoaa
myös hienon mahdollisuuden tutustua uusiin, erilaisiin
ihmisiin.
- Olen saanut tutustua
ihaniin ihmisiin, ja etenkin
hallitustyöskentelyn myötä päässyt vahvemmin mukaan tähän upeiden naisten ryhmään, ja sitä kautta tutustunut tiiviimmin
myös koko lions-toimintaan, Maija Köntti jatkaa.
- Näen tärkeänä, että klubin
tapahtumiin ja yhteisiin aktiviteetteihin on kiva ja helppo
tulla. Pidämme esimerkiksi hallituksen kokouksia aina jonkun kotona, jolloin on
helpompaa luoda vapaampaa
keskustelua ja ideoida, klubin presidentti Rose-Marie
Laaksonen sanoo.
- On ollut ihanaa saada
lions-toiminnan kautta uusia ystäviä, ja toisaalta tuoda
myös omia vanhoja tuttavia
mukaan toimintaan, klubin
perustamisesta lähtien mukana ollut Laaksonen kertoo.

Timanttien jäsenkehitys
onkin ollut kasvavaa viime
vuosina, kun klubi on täydentynyt keskimäärin kolmella
uudella jäsenellä vuosittain.
Myös suurin osa perustajajäsenistä toimii edelleen klubissa aktiivisesti. Diamondseissa panostetaan siihen, että
jokainen klubilainen kokee,
että toimintaan on helppoa
tulla mukaan, ja omat ideat
tulevat kuulluksi.
- Me todella nautimme tästä
toiminnasta, ja se selvästi näkyy myös ulospäin.
www.lcdiamonds.fi

LC Diamonds Ostosilta.

Marja Lepolan opastamana leijonasisaret tutustuivat Myllykolun maisemiin.

Pohjanakat vierailulla
Hämeenkyrössä
LC Kuusamo/Pohjanakat saapuivat Hämeenkyröön
ystävyysklubinsa LC Hämeenkyrö/Kyröttärien vieraaksi kauniina lokakuun lauantaina. Päivän ohjelmaan kuului mukavan yhdessä olon ja kuulumisten
vaihtamisen lisäksi tutustumista paikalliseen historiaan ja nähtävyyksiin.

I

ltapäivä aloitettiin nauttimalla maukas kasvislounas
Frantsilan Kehäkukassa, jossa
Tiina Ahonen kertoi luonnon
yrteistä valmistetuista tuotteista ja niiden vaikutuksista.
Ostosten jälkeen lähdettiin
kiertoajelulle mainion kotiseutuoppaan Marja Lepolan
ja autonkuljettaja Ari Ketolan
luotsaamina. Ensimmäinen
tutustumiskohde oli Soinila,
jonka isäntä Mauri Lepola
valotti siellä asuneen Nyströmin taiteilijasuvun saavutuksia. Tutustumiskäynnin jälkeen tuli monelle asiaa kirjastoon hankkimaan lisätietoa.
Vierailukohteina olivat myös
nobelkirjailija F.E.Sillanpään
lapsuudenkoti Myllykolu ja
sen yhteydessä toimiva kesäteatteri, jossa ensi kesänä
esitetään Sillanpää-ooppera.
Mielenkiintoisen kierroksen
aikana tulivat tutuiksi myös
Kyröspohjan, Kyröskosken ja
kirkonkylän taajamat. Kuultiinpa myös tarina hämeenkyröläisestä emäntäkoulusta.
Retki päättyi Heiskalle, jossa
nautimme kahvit juuri paiste-

tun pullan kera.
Ratkiriemukas ilta jatkui Kauhtuan saunalla, jossa
saunottelun ja uinnin jälkeen
päästiin nauttimaan Kyröttärien mainioiden kokkien Sirpa Lamminsivun ja Johanna
Koivun valmistamasta maukkaasta iltapalasta ja jälkiruoaksi tarjotuista kakuista. Illan
päätteeksi saimme kuulla Saija Petron yksinlaulua.
Toki illan aikana myös
vaihdettiin lahjoja ja testattiin
vieraiden kuullun ymmärtämistä Maarit Lepistön laatiman Hämeenkyrö-aiheisen
tietokilpailun kautta. Yhdessä ideoimme ja vaihdoimme
mielipiteitä klubien palveluja varainhankinta-aktiviteeteista sekä niiden toteuttamisiin liittyvistä tavoitteista.
Vaikka Kyröttärien vierailusta
Kuusamoon oli kulunut kolme vuotta, löytyi tapaamisen
ensihetkestä lähtien lämmin,
molemminpuolinen yhteenkuuluvaisuuden tunne, leijonahenki sanoisin.
Arja Viitasaari
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LC LÄNGELMÄEN PESTUUMARKKINAT
A

Takojankatu 1 C B6
33540 Tampere
www.kv-isannointi.net

jelin Annen kanssa synkkänä syysiltana Längelmäen Hiukkaalle, Maivian
pitotaloon. Siellä oli alkamassa oli LC Längelmäen
tilaisuus, jossa toivotettaisiin
tervetulleeksi uusi jäsen, minut, ja Anne ladyksi. Kun menimme sisään juhlavalaistuun
taloon, meidät ohjattiin sivuhuoneisiin vaihtamaan vaatteita.
Pirtissä saimme nähdä, että kaikilla toisillakin oli yllään vanhanaikaiset renkien
ja piikojen asut. Olimme aikamatkanneet vuoteen 1892,
silloiseen Nikkilän suureen
taloon, pestuumarkkinoille.
Tästä alkaen leijonat ja ladyt
olivat ammattiensa mukaisia
renkiä ja piikoja, joita isäntä ja emäntä sekä pehtoori ja
talousmamselli tervehtivät,
kestitsivät ja pestasivat clubin tehtäviin.
Välillä pistäydyttiin sujuvasti tulevaisuudessa eli vuodessa 2016, jolloin meidät
esiteltiin uusina jäseninä ja
toivotettiin tervetulleiksi mukaan toimintaan, mistä kiitos
vielä kerran. Oli hauska huomata, kuinka monta tuttua
renkiä ja piikaa pöytien ääressä istui ja miten sujuvasti
hämäläinen keskustelu illan
mittaan kulki.
Mikäs oli ollessa aikamatkalla, kun pöydät notkuivat
perinneherkkuja: kaskinauriita, kotijuustoa, ylikypsää
possua ynnä palan painikkeeksi sahtia ja jonkin verran
muutakin. Ilmankos paikalle osunut laulava ja soittava
kulkumies havitteli jäävänsä
Maivian naisväen hoteisiin
pitemmäksikin aikaa.
Merkillisesti entiset ja nykyiset ajat lomittuvat. Kun
pestuuväki hartaana kuunteli Heikki Rönnin esittämää,
Toivo Kärjen ja Reino Helismaan haikeata kappaletta
Kulkurin iltatähti, mieleeni
tuli samasta Nikkilän talosta 1880-luvulla maailmalle
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joutunut Aleksander Wallin
(1853 – 1905). Hän jätti jälkeensä laajan, 600-sivuisen
päiväkirjan. Siinä hän on kuvannut seikkaperäisesti elämän arkista kulkua Hiukkaan
kylällä ja muuallakin Längelmäellä sekä ennen muuta palavaa rakkauttaan Amanda
Juhontyttäreen. Aika matka!

Joulunajan Helmiä Ylöjärvellä
S

kuva Maritta Moisio, teksti Elina Pusa
Lions Club Ylöjärvi /Helmi

M

arraskuun lopulla Lions
Club Ylöjärvi Helmen
naiset pistivät pystyyn jälleen piparitalkoot. Tämä oli
jo kolmas vuosi, kun käärimme hihamme ja kaivoimme
piparimuotit esiin. Kaneli ja
inkivääri tuoksuivat ja jauhot
vaan pöllysivät, kun taioimme piparitaikinasta jouluisia
herkkuja. Kaunis sokerikuorrute viimeisteli niin muumit,
porot kuin sydämetkin suorastaan syötävän herkullisiksi.
Perjantaina 25.11.2016
kun sitten perinteinen jouluavaus koitti, pystytimme
myös me piparikojumme torin kulmalle. Jouluinen tapahtuma joulupukkeineen ja
tonttuineen oli saanut ylöjärveläiset liikkeelle sankoin
joukoin ja piparikauppa kä-

vi vilkkaana. Erityisen ilahduttavaa oli kuulla todella
monen kojullemme poikenneen toteavan ”ilman muuta
ostamme, kun tuotto menee
niin hyvää tarkoituksen”. Ja
tuolla tuotolla sitten hankimme perinteiseen tapaan
lahjakortteja, jotka toimitimme sosiaalitoimen kautta taloudellista tukea tarvitseville
ylöjärveläisille lapsiperheille
jouluhankintoja varten. Lahjakortin avulla perheiden oli
mahdollista hankkia herkkuja
joulupöytään tai vaikkapa jokunen paketti ilahduttamaan
perheen pienokaisia.
Lämmin kiitos kaikille
teille jotka tuotteitamme ostamalla kartutitte kassaamme
ja sitä kautta annoitte jouluiloa ylöjärveläisperheille!

yyskaudelle 2016 Lions
Club Ylöjärvi Helmi- klubimme oli sopinut musiikillisesta yhteistyökuviosta erään
nuoren ylöjärveläis - neitosen
kanssa. Tämä reipas nuori oli
ollut koulusta keväällä tutustumassa työelämään Tiuravuoren Palvelukeskuksella,
ns. TET-jaksolla, ja pitänyt
siellä vanhuksille myös viihdytystuokiota pianoa soittaen. Vanhukset sekä palvelukeskuksen henkilökunta olivat tykästyneet kovasti näihin musiikkituokioihin, jotka toivat mukavaa vaihtelua
normaaliarkeen. Tämä toimelias nuori jäi miettimään,
että olisi mukava jatkaa vanhusten viihdyttämistä vähän
pidempäänkin ja tiedusteli olisiko klubillamme mahdollisuutta lähteä yhteistyöhön hänen kanssaan. Ja tokihan me teimme diilin hänen

kanssaan. Ja näin Tiuravuoren
vanhukset saivat nauttia syksyn aikana useamman kerran
mukavista musiikkihetkistä ja
eloisista pianoesityksistä, jotka varmasti toivat heille paljon iloa pitkiin ja pimeisiin
syyspäiviin.
Sunnuntaina 11.12.2016
myös Helmen naiset, yhdellä
tenori vahvistuksella, jalkautuivat vanhainkodille ja olivat
mukana laulamassa joululauluja asukkaiden iloksi. Niinpä iltapävällä Tiuravuoren
Tarupirissä kaikuivatkin monet kauniit joululaulut aina,
iloisesta ja reippaasta Kilisee,
kilisee kulkunen, herkkään
Sylvian joululauluun, kuin
hartaaseen Heinillä härkien
kaukaloon. Näiden rakkaiden
vanhojen laulujen siivittäminä kaikkien, niin kuulijoiden,
kuin esiintyjien, oli mukava
hiljentyä Joulun viettoon.

kuva Maritta Moisio, teksti Elina Pusa Elina
Lions Club Ylöjärvi /Helmi
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LC TAMPERE/HERVANTA OSALLISTUI PUNAINEN SULKA
-KAMPANJAAN LINNUNPÖNTÖILLÄ

V

eli Leo Reiman ehdotti
viime vuoden alkupuolella,
että voisimme tehdä linnunpönttöjä myytäväksi klubimme aktiviteettina. Klubiveljet
olivat heti innolla mukana
ja päätimmekin saman tien
tot euttaa aktiviteetin. Lasse Toiva ehdotti, että hänen
työpaikallaan Sorilan koululla
voidaan pitää helmikuun klubikokous ja samalla tehdä linnuille pönttöjä. Kokous naputeltiin vauhdilla pöytään jotta
päästiin itse asiaan. Pönttöjä
teimme ensimmäisellä kerralla 43 kappaletta 11 veljen
voimin. Myöhemmin aktiviteettimme on tuottanut yhteensä 200 kotia linnuille.
Leo huomasi, että yllättäen
Suomessa oli alkamassa sa-

Vasemmalta: Pentti Allinniemi, Kalevi Kantojärvi, Tapio Tamminiemi, Heikki Vilén, Leo Reiman, Pentti Ilmari, Risto Rintanen, Hannu Leistola, Veli-Pekka Uimonen ja Lasse Toiva, takana
kauden 2016 presidentti Kalevi Paviala
maan aikaan MILJOONA
PÖNTTÖÄ- tapahtuma laajalla mittakaavalla (http://yle.
fi/aihe/miljoona-linnunponttoa). Ilmoitimme siis tehdyt
ja asennetut pöntöt ko. kisaan
mukaan. Tätä kirjoitettaessa
(22.1.2017) pönttöjä on jo
862 276 kappaletta!

Pöntöt syntyivät vauhdilla
sarjatyön omaisesti. Jokaiselle
veljelle annettiin oma työsarkansa:
Lasse, kun on alan ammattilainen (teknisen työn opettaja Sorilan koululla), hoiti
vaarallisemman osan työstä
eli sahasi laudat vannesahal-

Työkoneiden jakoa ja vertailua

Lähes valmiit tuotteet

Myyntitiski kauppakeskus DUO:ssa

1 / 2017
la määrämittaan. Leo jakoi
muut työt jokaiselle veljelle
tasapuolisesti. Itselleni osui
pylväsporakoneen käyttö.
Porailin pönttöihin pikkulinnulle sopivan lentoaukon sekä kasailin muiden kanssa pöntöt ruuveilla asuttavaan kuntoon.
Pöntöt pistimme myyntiin helmikuun lopulla
Kauppakeskus DUO:n
aulassa Monikulttuuripäivänä, teemalla hyväntekeväisyys. Myös Punainen
Sulka- kampanja oli alkamassa ja lahjoitimme osan
pöntöistä saaduista tuloista
ko. kampanjaan.
Hervannan Leijonat saivat taas hyvässä hengessä
ja yhteistyössä järjestettyä
niin hyvän kampanjan, että
tänä vuonna teemme sen
uudestaan.
Teksti ja kuvat:
LC Tampere/Hervanta,
tiedotussihteeri Kalevi
Paviala
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LC Tampere / Hervanta täytti 40 vuotta
tammikuussa 2017 ja julkaisi samalla
40-vuotishistoriikkinsa

K

auan odotettu juhlamme
oli viimein käsillä. Olihan
siihen valmistauduttu jo vuoden verran,
juhla- ja historiikkitoimikunnatkin valittiin hyvissä ajoin jo viime talvena.
Paljon oli asioita mietittävänä ja ratkaistavana ennen
kuin pääsimme juhlimaan.
Historiikkiakin tehtiin useita satoja tunteja ennen kuin
kirjan esipainos oli hyppy
sissämme. Kun ”histofriikkityöryhmä” sai kirjan käteensä, tunsivat he ylpeyttä
aikaansaannoksestaan ja samalla helpotuksen huokauksin todettiin ”Se on siinä”.
Vuosi sitten päätimme tehdä 100 sivuisen kirjan mustavalkoisena. Sanotaanhan,
että ”Nälkä kasvaa syödessä”
joten kirjasta tuli 210 sivuinen neliväriteos. Kirja julkaistiin juhlamenoin historiikki
työryhmän puheenj ohtajan
Tapio Tamminiemen toimiessa seremoniamestarina.
Juhlimme Näsijärven rannalla kauniissa yli sata vuotta vanhassa Tampereen Navigaatioseuran hirsitalossa.
Juhlat noudattivat perinteistä LIONS-kaavaa: alkupuhe ja malja, ruokailu, piiri
kuvernöörin ja kummiklubin

terveiset, palkitsemiset (saimme mm. kaksi uutta Melvin
Jones jäsentä klubiimme),
muistamiset, ladyjen erinomainen puhe/räppi (kiitos
Eija), historiikin julkaisu,
taiteilija Inga Sulinin esitys,
kahvia ja kakkua sekä illan
päätteeksi tanssia oman klu-

bimme taiteilija-duon säestämänä. Lopuksi lastenlaulun
sanoin: ”Ja kaikilla oli niin
mukavaa”.
Teksti ja kuvat: LC Tampere/
Hervanta, tiedotussihteeri Kalevi Paviala
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Ruoveden Leijonien kesämatka Narvan seudulle
Ruoveden Lions Clubin perinteinen kesämatka suuntautui tällä kertaa Viron itälaidalle. Matkassa oli jo jotensakin vakiintunut 28 ladyn ja lionin joukkue.

A

amuvarhaisella lähdettiin
ja ajeltiin hovikuskimme,
leijonaveljen, kuljetuksella
Helsingin ja Tallinnan kautta
Viron pohjoisrannikkoa itärajalle. Perillä Narva-Joensuun
uuden upeassa Noorus Spa
-kylpylässä kaksitoistakilometrisen hiekkarannan laidassa oltiin illansuussa. Pari tuntia käytettiin sielun ja
ruumiin virkistykseen kävellen tai uiden hiekkarannalla
tai kylpylän altaissa. Sen jälkeen olikin paikallaan keskivartalon vahvistaminen kylpylähotellin notkuvan buffett-pöydän ääressä.
Matkaohjelman mukaan
aamupäivisin oli aikaa tutkailla lähiympäristöä omin
neuvoin tai hemmotella itseään kylpylän saunoilla, allasosastoilla ja monipuolisilla hoitopalveluilla. Iltapäiviin
oli järjestetty opastetut kiertoajelut.
Ensimmäinen retki-iltapäivä käytettiin Narvan ja
Narva-Joensuun kaupunkien
pitkän ja vaiheikkaan historian ja vaikuttavien nähtävyyksien tutkimiseen Oivaoppaan johdolla. Suurim-

man vaikutuksen teki Narvajoen rantoja vastakkain
vahtiva valtava linnoituspari:
1300-luvulla perustettu Narvan eli Hermannin linna ja
vuonna 1492 rakennettu Iivananlinna. Entisen Narvan
upea barokkityylinen keskusta
voitiin nähdä enää vain kaupungintalolla esillä olevasta
pienoismallista, koska uusi
isäntä pommitti kaupungin
raunioiksi kesällä 1944. Melkein näkemättä jäivät myös
Narva-Joensuun 1300 pitsihuvilaa, jotka sota oli vienyt,
niin että vain kaksi rapistuvaa
rakennusta oli jäljellä muistona pietarilaisten kukoistavasta
huvilakulttuurista.
Suomalaistenkin merkittävä osuus Narvan historiassa
tuli oppaan toimesta kuultua
ja nähtyä. Suomalaiset olivat
olleet isolla joukolla rakentamassa Narvanlinnaa ja tietenkin sotimassa muun muassa Kaarle XII:n joukoissa
Narvan taistelussa vuonna
1700. Viron vapaustaistelussa Ekströmin pataljoonaksi
kutsuttu vain 600-miehinen
suomalainen osasto valloitti

Ruoveden leijonat ja ladyt Ruotsin leijonan, Kaarle II:n, muistomerkillä. Kuva Kari Manninen
Narvan ja vaikutti siten merkittävästi sodan kääntymiseen
Viron voitoksi.
Vankkaa osin sotaistakin
kulttuuriannosta ja Narvanlinnan historiaa henkivässä
miljöössä nautittua ateriaa sulateltiin illalla kiihkeillä taisteluilla keilaradalla.
Kolmaskin matkapäivä
käynnistyi yli tusinan urhean
leijonan ja ladyn aamu-uinnilla jo syksyisen näköisessä

Idän ja lännen vanhat vartijat vastakkain, Iivananlinna ja Narvanlinna.

mutta aika lämpimässä aallokossa.
Tämä toinen retkipäivä
ajeltiin tutkailemassa ympäröivän Itä-Virumaan maakunnan mielenkiintoisia
paikkoja ja tarinoita edelleen suomalainen Oiva oivana luotsina. Päivä aloitettiin sotaisesti Sinimäillä, joilla vuosisatojen mittaan on
monesti asein ratkottu Viron isännyyttä. Tarkemmin
tutustuttiin varsinkin heinä
- elokuussa 1944 käytyjen
suurtaistelujen muistomerkkeihin ja paikkoihin. Silloin
näillä kentillä kaatui muutamassa päivässä yli satatuhatta
sotilasta. Venäläisten hyökkäykset torjuttiin ja täten helpotettiin myös painetta Suomen
rintamilla.
Seuraavaksi käytiin ihmettelemässä Stalinin rakennuttaman aikanaan suljetun
atomitutkimuskaupungin,
Sillamäen, kommunistisen
kaupunkirakentamisen huippuluokkaa edustavaa vanhaa
keskustaa.
Toisenlaista kauneutta
päästiin ihailemaan niin sa-
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notussa Viron Kultarannassa.
Korkealla Pyhäjoen törmällä meren rannalla sijaitseva
paikka on alkujaan pietarilaisen kauppias Jelissevin rakennuttama mahtava huvilinna
puistoineen ja puutarhoineen.
1930-luvulla se lunastettiin
Viron presidentin Konstantin
Pätsin kesäasunnoksi. Toinen
maailmansota hävitti rakennukset, mutta kaunis puutarha ja puisto ovat kävijöiden
ihailtavissa ja siellä järjestetään myös kesäisin kulttuuritapahtumia.
Retkipäivän päätteeksi vierailtiin kohteista kauneimmassa, uskomattoman koristeellisessa Pyhtitsan nunnaluostarissa. Sitä hoitavat 150
nunnaa tekivät askareitaan ja
hartauden harjoituksiaan paljonkaan vierailijoista välittämättä. Alueen kukoistavat
puutarhat ja lukuisat ortodoksityyliin koristellut kirkot
ja muut rakennukset olivat
heidän hoidossaan loistavassa
kunnossa. Luostari on turisteille avoin, mutta ei paljonkaan panosta turismiliiketoimintaan. Se tuottaa itse suurimman osan tarvitsemistaan
tuotteista ja on täten pitkälti
omavarainen.
V iimeinen matkapäivä
käytettiin kotimatkaan, mut-

LEIJONA
ta ei pelkästään autossa istumiseen. Toilan kaupungin
kohdalla poikettiin Tallinnan
tieltä Suomenlahden rantajyrkännettä seurailevalle pikkutielle, jolla voitiin ihmetellä
paikoin liki 60 metriä korkeaa
äkkijyrkkää pudotusta mereen
ja avointa merenselkää, josta
horisontissa erottuivat Suursaaren huiput. Taukopaikalla
tarkastettiin Viron korkein
putous, 30 metriä korkea Valaste, joka tosin nyt oli kovin
vähävetinen. Vielä vilkaistiin
ohimennen Kalle Palanderin
Ontikan kartano ennen paluuta päätielle.
Tallinnassakin tehtiin
muutama mutka, sekä ennen käymätön että tavallinen, mutta eipä niistä enempää. Suomen puolen maantieosuus taittuikin sitten varsin
toisenlaisissa tunnelmissa.
Bussin takaosan muuttunut
äänimaailma pani oikein tarkistamaan, että onko koko
porukka ollenkaan osannut
laivasta kyytiin. Vaan ei hätää
mitään, kaikki olivat matkassa mukana. Vähän väsyneinä
ja paljon nauttineina päästiin
aikuisten nukkumaanmenoaikaan Ruovedelle.
Pauli Pollari

Uuden leijonan mietteitä:
kesyttämättömästä leijonasta
laumakelpoiseksi

V

iime syksynä Lions Club
Ylöjärvi/Helmen naiset
esittivät minulle kutsun tulla tutustumaan heidän jäseniinsä ja toimintaansa. Lions
toiminta oli aiemmin jonkin
verran tuttua erilaisista yhteyksistä, joten asia ei aivan vieras itselleni ollut. Ensimmäisenä tuli mieleeni, että mitä
minulta odotetaan ja pystynkö vastaamaan Lions siskojen
odotuksiin. Toisaalta koin innostusta ja ylpeyttä, että osaamistani ja taitojani tarvitaan
yhteisen hyvän edistämisessä. Päätin ottaa asiasta selvää
pelkäämättömällä ja ennakkoluulottomalla asenteellani.
Olenhan ulospäin suuntautunut ja reippaasti uusiin asioihin tarttuva!
Elämäni ruuhkavuodet
kahdet teinipojan äitinä alkavat olemaan juoksutermein loppukaarrevaiheessa,
joten oman ajan jakaminen
hyvän tekemiseen on mahdollista sovittaa ohjelmaani.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on osa arkeani luottamustehtävien kautta, sillä
toimin kaupunginhallituksen
puheenjohtajana tämän valtuustokauden loppuun. Kausi päättyy toukokuun lopussa.
Luontevaa on olla myös mukana paikallisessa leijonajoukossa.

Hyvän tekeminen
osallistumalla

Retkikuntaamme Pyhtitsan luostariin menossa

Hyvän tekeminen toista auttamalla tuo hyvän mielen.
Siitäkin huolimatta, että auttamisen kohde on usein tuntematon ja tietää vain autettavien tarpeen. Tämä palkinto antaa uskoa ja toivoa tulevaisuuteen sekä avun saajille
että sen antajille. Toiminnan
ihmisenä minua kiehtoi ajatus
siitä, että pääsen Lions Club

Ylöjärvi Helmen kautta mukaan sellaiseen toimintaan,
mikä kohdistuu pääasiassa
paikalliselle tasolle ja avun
tuomiseen lähelle. Tein päätökseni liittyä tähän Lions
Clubiin hyvin pitkälti sen
jäsenten lämpimän vastaanoton, inhimillisen tunnelman
ja toiminnan tarkoituksen
perusteella. Klubissa ryhdyttiin heti tuumasta toimeen
ja valmistelemaan lähestyvää
Joulutori-tapahtumaa, jossa
sain olla mukana. Tekeminen
ja osallistuminen toimintaan
juurruttaa mitä parhaimmalla
tavalla sekä klubin toimintaan
että sen jäseniin. Yhteenkuuluvuuden tunne synnyttää
tekemiseen virtaa ja yhteistä
näkemystä siitä miten parhaiten voimme toteuttaa paikallisella tasolla leijona-aatetta.
Tästäkin leijonasta kesyyntyi
laumakelpoinen jäsen odottaen innolla tulevia tapahtumia!
Katja Luojus
Lions Club Ylöjärvi/Helmi

ARS-säätiön

ADRESSIT
oikea tapa
muistaa
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LC Tampere/ Siilinkarin
juhlavuosi

Ruovedellä jouluiloa
omaishoitajille
L

ähes kymmenvuotinen hieno perinne sai jatkoa, kun
LC Ruovesi tarjosi jälleen
jouluaterian ja pikkujoulujuhlan omaishoitajille.
Toimikunnan vetäjä, lion
Timo Ikkala, toivotti osanottajat tervetulleeksi ja kiitteli
siitä arvokkaasta työstä, mitä
omaishoitajat tekevät läheisensä ja koko yhteiskunnan
hyväksi.
Tunnelmaan päästiin, kun
laulettiin yhdessä joululaulu.
Sen jälkeen keskityttiin nauttimaan rauhassa ravintolan
perinteisillä herkuilla kattamasta joulupöydästä.
Ohjelman aluksi lady
Maija ja lion Harri Tastula
lauloivat kulkuset kilisemään.
Sen jälkeen he esittivät Heikki Itäsen kirjoittaman pikkujouluaiheisen sketsin.
Leijonaveljistä koostuva
kvintetti esiintyi ja laulatti
yhteislauluja. Jarmo Koskiranta säesti kitaralla ja Jyrki
Jokinen, Pekka Kulju, Mika
Salmela ja Harri Tastula lauloivat.

LC Ruoveden presidentti Jarmo Koskiranta piti puheen, jossa hän esitteli ajankohtaisia poimintoja yhdistyksen monipuolisesta toiminnasta. Punainen Sulka
-keräyksen varat käytetään
erityisesti syrjäytyneiden
nuorten hyväksi. Parhaillaan
myydään uutta kuvakuvakalenteri. Kevättalvella järjestetään Sohlo-Santerin nimellä
kulkeva jäidenlähtöveikkaus,
jolla myös varoitetaan heikkojen jäiden vaaroista.
Leijonien Ruovesi-kalenteri jaettiin lahjaksi tilaisuuden osanottajille.
Omaishoitajien puheenjohtaja Salme Lehtonen esitteli yhdistyksen toimintaa ja
lausui runon.
Joulutorttukahvien jälkeen
lämminhenkinen tilaisuus
päättyi yhdessä laulettuun
Maa on niin kaunis – lauluun,
jonka jälkeen lähdettiin kotimatkalle joulunodotuksissa.
Timo Ikkala, Pauli Pollari,
kuva Jarmo Koskiranta

LC

Tampere/Siilinkari on
toiminut tamperelaisten
vähävaraisten lapsiperheiden
ja vanhusten sekä erityishoitoa tarvitsevien nuorten hyväksi jo neljännesvuosisadan ajan. Juhlapäivää vietettiin omalla iloisella porukalla
12.2.2016. Kuluvalla toimintakaudella hyvää työtä on jatkettu, esimerkkinä lukuisista
kohteista ikkunanpesu lahjoituksena seitsemälle vähävaraiselle vanhukselle LänsiTampereen diakonia-alueella.
Syyskuussa klubi järjesti Punaisen Sulan teemaan hyvin
soveltuvan Piaf-kahvilakonsertin, esiintyjänä Päivi Mäkinen. Konkreettinen lahjoitusaktiviteetti on joulukuussa
LC Tampere/Ruodun, LCTampere/Kaakinmaan, LC
Tampere/Wivi Lönnin kanssa yhteistyössä järjestetty Auta Lasta Auta Perhettä -keräys. Keräyksessä saadut ostokset jaetaan suoraan Tam-

pereen eteläisen diakoniatyön
kautta tarvitseville. Perinteitä
kunnioittaen klubi osallistuu
joulumyyjäisiin, tälläkin kertaa Tampere-talossa. Tuotto
ei välttämättä ole myyjäisissä
huippuluokkaa, mutta suuri
osa myyjäisiä on etukäteen
valmistautuminen. Klubin jäsenten henkistä hyvinvointia
hoidettiin yhteisessä askarteluillassa. Yhteisellä juttelulla,
naurulla ja yhdessä tekemisellä on tärkeä merkitys klubin
hengen luomisessa. Klubin jäsenillä on monenlaista osaamista, joka tulee hyödynnetyksi yhdessä puuhaillessa.
Jouluisessa askarteluillassa
olikin niin mukavaa, että totesimme myös kevätaskartelun kuulostavan oikein mukavalta ajatukselta. Ehkäpä
olemme kesällä Tammelan
torilla jokun kaunis lauantai
myymässä tuotoksiamme hyvän asian puolesta.
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Joulutori ja Päivä Paloasemalla

T

apahtuma Sääksjärvellä
oli menestys. Lauantaina
26.11.2016 Lions Club Lempäälä Sääksjärvi naisklubi ja
Sääksjärven VPK yhdistivät
voimansa ja järjestivät Sääksjärven paloaseman pihassa ja
aseman sisätiloissa riehakkaan ja iloisen, jouluisen ta-

pahtuman. Tapahtuma onnistui erinomaisesti ja keräsi neljän tunnin aikana arviolta yli
1500 kävijää. Leijonien järjestämällä Joulutorilla vieraili itse Joulupukki, tarjolla oli poniajelua lapsille ja myyntipöydät notkuivat erilaisista jouluisista herkuista ja käsitöistä.

Lionsien myynnin tuotosta
puolet lahjoitetaan Punainen
Sulka -kampanjaan syrjäytyneiden nuorten hyväksi ja
toinen puoli paikallisten lasten ja vanhusten auttamiseen.
Päivä Paloasemalla -tapahtuma avasi valtakunnallisen paloturvallisuusviikon.

Päivän aikana suuren suosion
saavutti paloturvallisuusaiheinen tehtävärastirata, jossa ihmisillä oli mahdollisuus
kokeilla esimerkiksi pienen
tulipalon sammutusta. Jonoa
paloautoajelulle riitti tapahtuman loppuminuuteille asti.
Sääksjärven VPK:n tavoitteena oli saada lisää jäseniä mukaan toimintaansa.
Toiminnasta kiinnostuneille järjestetään tutustumisilta
lähiaikoina. Kaikkiin osastoihin (hälytys-, nuoriso- ja
naisosasto) mahtuu mukaan.
Mikäli kiinnostus heräsi ota
yhteyttä saaksjarvenvpk.com
sivujen kautta. Samoin Lions
Club Lempäälä Sääksjärvi kaipaa innokkaita leijonia
klubinsa toimintaan, ota yhteyttä lempaala.saaksjarvi@
lions.fi

Viihdekonsertin tuotto nuorten hyväksi PuSun kautta

Konserttiyleisö nautti Waltteri Torikka Trion korkeatasoisesta
esityksestä

R

unsaslukuinen yleisö oli
saapunut Hämeenkyrön
uuteen Monitoimikeskus
Siltaan nauttimaan Waltteri
Torikka Trion upeasta viihdekonsertista lokakuussa. Baritoni Waltteri Torikan lisäksi triossa musisoivat kitaristi

Juha Savela ja kontrabasisti
Eero Ignatius, yllätysesiintyjänä oli saksofonisti Markus
Pajakkala. Vahvistetun trion tarjoaman musiikkinautinnon lisäksi yleisö ihasteli
uutta liikuntahallia, joka tarjosi upeat puitteet konsertille.

Konsertin järjestäjien LC
Hämeenkyrö/Kyröttärien ja
LC Hämeenkyrö/Kyröskosken presidentit Merja Koskinen ja Aatos Kylmäniemi
kertoivat tervetulosanoissaan
ohjaavansa konsertin tuoton
valtakunnalliseen Punainen
Sulka -keräykseen nuorten
hyväksi.
Konsertin järjestäjät iloitsivat tapahtuman suosiosta.
Hämeenkyröön oli saapunut
korkeatasoisesta esityksestä
nauttimaan yleisöä eri puolilta Suomea. On hyvä, että
itsenäisyyden juhlavuoden
tiettävästi suurimman varainkeräyskampanjan tuotto
käytetään nuorten hyväksi
kotimaassa. Klubit arvostavat
myös sitä, että 25 % keräyksen tuotosta ne voivat jakaa
nuorisotyöhön paikallisesti.
Yksi paikallisista kohteista
tulee olemaan Etsivä nuorisotyö, joka tekee upeaa työtä

Presidentit Merja Koskinen ja
Aatos Kylmäniemi toivottivat
vieraat tervetulleeksi hyväntekeväisyyskonserttiin.
nuorten koulutukseen ja työhön sijoittumisessa. Lisäksi tuotosta tullaan jakamaan
osa myös yhteisöille, joiden
kyvykkyyttä auttaa paikallisesti saadaan lisättyä.
Arja Viitasaari
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LC Tammerkoski
60v
Valokuva 2
T

LC Tampere/ Tammerkoski,

ampereen toiseksiKlubin
vanhin
mintaa,
kuten
yleensäkin
20 v. juhla
1976 Hotelli
Tammerissa,
perustajajäsen
Erik Salven puhumassa.
Lady jälLions-klubi, LC
Tam- järjestötoiminta
sodan
Kirsti
Salven
(5.
oikealta)
ja
perustajajäsen
pere/Tammerkoski, täyttää keen. Klubien määrät ja jäAaro Alapeuso (1. oikealta)
toimintakautena 2016/2017 senmäärät kasvoivat voikuusikymmentä vuotta. Pe- makkaasti, lukuisten aktirustamispäivä oli 16.10.1956 viteettien kautta saatoimja Charter Night 19.1.1957. me palvella apua tarvitsevia.
Esitämme P iir ileijonas- Näin jatkui viime vuosisadan
sa muutamia pääkohtia his- loppupuolelle asti. Kohti nytoriastamme. Historiamme kyaikaa tultaessa muutokon taltioitu, se sisältää noin sen tuulet alkoivat vaikuttaa
puoli hyllymetriä mappeja. Lions – toimintaankin, varJoten ainesta historiaamme sinkin vanhempiin klubeiolisi julkaisuunkin asti, se ei hin kuten omaan Klubiimkuitenkaan vielä ole onnistu- mekin. Oli ns. luonnollista
nut. Näin lyhyessä esityksessä poistumaa, ja täydennystä jävoimme keskittyä vain joihin- senmäärään oli vaikeampaa
kin historiamme pääkohtiin. saada. Muutamat muutokset
Muutamat haastattelut ja va- auttoivat osaltaan, kuten naislokuvat täydentävät niitä.
ten mukaan ottaminen lionsLC Tammerkosken histo- toimintaan (meille ikämiehilria noudattaa suurin piirtein le ei sekään ollut mahdollismaamme Lions-toiminnan ta!). Ilmeisesti esim. viestinhistoriaa kyseisenä aikana, nässä tapahtuneet muutokset
varsinkin vanhempien klu- vaatisivat muutoksia Lions
bien historiaa. Alkuaika toiminnassa, kuten jo on esioli vilkasta ja aktiivista toi- tettykin. - Oman LC Tam-

LC Tampere/ Tammerkoski 10. v juhla hotelli Tammerissa
19.1.1966. Kuvassa klubin perustajajäsen laamanni Erik
Salven ja lady Kirsti Salven (vas.)

LC Tampere/ Tammerkoski, Klubin 20 v. juhla 1976 Hotelli
Tammerissa, perustajajäsen Erik Salven puhumassa. Lady Kirsti
Salven (5. oikealta) ja perustajajäsen Aaro Alapeuso (1. oikealta)
merkoski Klubimme toiminnassa viittaamme siis historiassamme yleiseen Lions-toiminnan linjaan, jota olemme
pyrkineet noudattamaan. Ja
esitämme seuraavassa muutamia oman toimintamme ja
historiamme ominaisia piirteitä ja aktiviteettejä.
LC Tammerkosken perustajajäseninä syksyllä 1956 oli
15 veljeä, osaksi melko tunnettuja tamperelaisia. Heistä
Laamanni Erik Salven oli aktiivinen jo klubin perustamisessa ja myöhemmin keskeinen hahmo toiminnassamme.
Hän oli Charter-presidentti
ja myöhemmin Ainaisjäsen.
Veli Erikillä oli 100% osanotto melkein pitkän lionsuransa
(45v.) loppuun asti. Matkoillaan hän vieraili useissa ulkomaisissa Lions klubeissa. Veli Erik oli hyvä klubihengen
luoja. Merkittävistä ansioista
hänelle myönnettiin arvokas
Melvin Jones jäsenyys. – Hänen puolisonsa Lady Kirsti
Salven aloitti Lady - toiminnan Klubissamme ja se jatkui
myöhemminkin. – Käymme
Klubimme merkkivuosina
laskemassa kukat Salvenien
haudalle Kalevankankaalla,
ja muistamme samalla myös
muita poisnukkuneita veljiämme.
Kotiseutuneuvos Uuno
Sinisalo oli myös Klubimme perustajajäsen ja tunnet-

tu tamperelainen kotiseutumme historioitsija. Klubimme historian kannalta
on merkittävää, että hän kirjoitti seikkaperäisen historian Klubimme kymmenestä
ensimmäisestä vuodesta. Se
olisi hyvä alku mahdolliseen
historiamme julkaisuun. Siinä on alussa yleviä sääntöjä
Lions toimintaan, jotka ovat
vieläkin päteviä. Klubimme
toiminta on lähtenyt hyvin
alkuun. Kokousten monipuolisista esitelmien aiheista
tällä kaudella voisi mainita
esim. veli Sinisalon esitelmän Tammerkosken historiasta ja Sarvis Oy johtajan, veli Arjaksen, esitelmän:
Muoviämpärin suunnittelu
ja valmistus. - Toinen merkittävä veli Sinisalon julkaisu
on hänen 19.12.1967 Klubin
joulujuhlassa pitämä esitelmä: Suomen itsenäisyyden
historiallisia vaiheita. Peräti
11 sivua. Tämä esitelmä liittyi Suomen itsenäisyyden 50
- vuotisjuhliin vuonna 1967.
Siinä käydään perusteellisesti läpi Suomen itsenäistymisen suunnitelmia 1300-luvulta alkaen vuoteen 1967 asti.
Varsinkin artikkelin loppupuoli on monivaiheinen ja
kiinnostava. Kun nyt vuonna 2017 meillä on Itsenäisyytemme 100v juhlavuosi,
voisimme jossain yhteydessä
palata tähän Sinisalon esi-
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LC Tampere/ Tammerkoski. Keilapelien kokoamista talkoilla 1980 – luvulla. Veljet vasemmalta: Matti Puro, Oiva Reku,
Martti Tapola, Pekka Huvi, Eelis Sihvo, Lauri Myllykorpi ja
Taisto Tuominen.
telmään kyseisenä vuonna. - perinteistä. Oli muodostuMainitusta Klubimme joulu- nut veljespiiri, josta suuri osa
juhlasta 19.12.1967 on tallella jatkoi aktiivista Lions toiehdotus ohjelmasta. Kovasti mintaansa vuosikymmeniä.
on ollut virallista, verrattuna Monet veljet ovat eronneet
nykyaikaan. Sihteerinä ol- Klubistamme vasta seppelut urkuri, veli Aarne Aartio, leen kanssa. - Seuraavassa
kuittaa pöytäkirjan näin: Ve- on muutamia Tammerkoski
li Presidentti. Ottakaa vas- Klubimme omia aktiviteettetaan nöyrimmän alamaisuu- ja vuosien varrelta.
teni vakuutus! – Ehkä siinä
Toimintamme alkuaikoion jo huumoriakin mukana. na pidimme muutaman ker- Olemme myöhemminkin ran ns. Pentuhippoja Kaleviljelleet huumoria kokouk- van yhteiskoululla. Ne olivat
sissamme. Siinä ansioituivat 10 – 14 vuotiaille tarkoitetesim. veljet Taisto Tuominen tuja hippoja, jotka saavuttija Pekka Huvi. Veli Huvi oli vat hyvän menestyksen. Joaikanaan Huvitoimikunnan pa Aamulehti mainitsi ne 50
puheenjohtajakin!
vuotta sitten(11.3.1963) palsPerustajajäsenistämme on tallaan. Veli Erkki Huhtaelossa enää veli Erkki Huh- mies mainitsi em. esitelmästamies, s. 14.11.1919. Hän sään, että varsinkin veli Erik
oli Aaltosen kenkätehtaan Salven loisti näissä hipoissa.
myyntipäällikkö. Hän piti Silloisen Yhteiskunnallisen
ansiokkaan esityksen Klu- Korkeakoulun (myöhemmin
bimme historiasta 50-vuotis- Tampereen Yliopisto) opisjuhlissamme. – Veljet Erkki kelijoita osallistui ohjelman
Huhtamies ja Taisto Tuomi- suoritukseen.
nen saivat 50-vuotisjuhlaKirjastoneuvos, TampeKuva Garda järven matkalta kesällä 1992.
samme arvokkaan Medal
reen
kaupunginkirjaston johSalvenitof
edessä
ja Voipiot.
Merit ansiomerkin, ja pitkä- taja, veli Mikko Mäkelä tuaikainen rahastonhoitajamme li jäseneksi jo vuonna 1957.
Erkki Tukeva DG Achieve- Paitsi että hän oli aktiivinen
ment ansiomerkin.
veli, hän oli kuuluisan MäkeKlubimme jäsenmäärä län piirin vetäjä. Siihen osalkasvoi kymmenen ensim- listuivat myös kirjailijat Väimäisen vuoden aikana noin nö Linna ja Lauri Viita. Veli
kolmeenkymmeneen, johon Mikko oli haluton kertomaan
se vakiintuikin vuosikymme- enempää tästä piiristään, kuuniksi. Kun tämän kirjoittaja lin kerran kun hän väitti et(Kauko Seinelä) tuli jäsenek- tä ei oikein tiedäkään mitään
si vuonna 1975, niin silloin siitä! Vielä vuonna 2005 olitoimintamme oli jo melko vat elossa olevat piirin jäsenet

LEIJONA
Syrjä ja Pihlajamäki kokouksessamme kertomassa Mäkelän piiristä. Ja prof. Yrjö Varpio esitelmöi Klubissamme
Väinö Linna elämäkerrastaan.
- Saatoimme tässä yhteydessä tukea veli Mikko Mäkelän
perustamaa Nuorisokirjallisuuden Instituuttia.
Mittavimmat omat aktiviteettimme liittyvät kahteen
perinteiseen suomalaiseen peliin, Lautavisaan ja Keilapeliin. (Keilapeli on jokseenkin
sama kuin Mölkky.) Lautavisa 1970/1980 - luvuilla ja
Keilapeli 1980 – luvun puolivälistä eteenpäin. Tilasimme Keilapeliä peräti 1000
kappaletta, ja siinä riittikin
aktiviteettia kaikille veljille.
Lahjoitimme niitä Tampereen lastentarhoihinkin huomattavan määrän. Veli Oiva
Rekun kellarista niitä löytyi
pitkään. – Tilasimme näiden
keilapelien osat, kokosimme
pelit ja myimme niitä. Näiden aktiviteettien ideoinnista voi mainita erityisesti veli
Taisto Tuomisen, kuljetuksista aina Päijänteeltä asti veli
Martti Tapolan (myös Mustasta makkarasta monissa talkoissa) ja yleisaktivisteinä veljet Pekka Huvi ja Elis Sihvo.
Teimme Klubimme puitteissa useita ulkomaan matkoja. Matkakohteina olivat
esim. Garda järvi ( Verona
ja Venezia), Nizza, Praha –
Wien - Budapest ja Barcelona. Kävimme Savonlinnan

31
Oopperajuhlilla ja Kuhmon
Musiikkijuhlilla. Näitä aktiviteetteja ideoivat ja järjestivät veli Veli Siekkinen ja lady
Ritva Siekkinen. – Lady Ritva ansioitui myös aikanaan
aktiivisessa Lady – toiminnassamme.
Kuten sanottu, olemme
tietysti osallistuneet Lionsliiton yleisiin aktiviteetteihin. Viime aikoina, jäsenmäärän laskiessa ja jäsenien
iän karttuessa voimiemme
mukaan. Erinomaiseksi aktiviteetiksi osoittautuneeksi Lions-Questiin olemme
kustantaneet noin 20 vuoden
aikana yhden opettajan koulutuksen. Kynttilöitä on sytytetty Sankarihaudoille Itsenäisyyspäivinä. On osallistuttu Joulukorttiaktiviteettiin.
Sotainvalideille, Veteraaneille, Senioreille, Kuurosokeille
ja Vaihto - oppilaille on annettu lahjoituksia ja avustuksia. On vastustettu huumeita.
On lahjoitettu heijastinliivejä. On järjestetty kokouksissa
arpajaisaktiviteetti ja on järjestetty muutama Konserttiaktiiviteettikin.
Tammerkoski Klubimme
säännöissä mainitaan, että
tarkoituksena on luoda hyvä
toveruus eri ammattiryhmistä
olevien jäsenten keskuuteen.
Sekä harjoittaa aktiivisesti yleishyödyllistä toimintaa.
Olemme 60-vuotisen toimintamme aikana pyrkineet noudattamaan näitä periaatteita.

Valokuva 4

Kuva Garda-järven matkalta kesällä 1992. Salvenit edessä ja
Voipiot.
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LC Ylöjärvi/Keijärvi 40 vuotiaaksi
maisten virkistysleireihin
myönnetyt avustukset ovat
tulleet monelle miellyttäväksi vaihteluksi. Nuoria markkinoiden varoilla tuetaan urheiluharrastuksissa ja itsensä kehittämisessä. Koulujen kautta jaettavat stipendit edistävät
nuorten oppimistavoitteita ja
erityisesti yhteistyö lukion
kanssa on omiaan tukemaan
lukion tavoitteita nuorten
yrittäjyys- ja kansanvälisyysosaamisessa. Partioharrastuksen tukemisella halutaan vaikuttaa nuorten yhteisöllisyyden kehittymiseen.

Aktiivinen Punainen
Sulka-toimija.
Onnittelumaljat 40 vuotta toimineelle klubille nostettiin 22.10.2016. (Kuva: Pentti Säynäväjärvi)

L

okakuun 22. päivänä 2016
LC Ylöjärvi/Keijärven jäsenet ja kutsuvieraat kokoontuivat juhlimaan klubin 40
vuotista taivalta. Tilaisuutta
kunnioitti läsnäolollaan piirikuvernööri Reijo Lumme.
Juhlallisuudet huipentuivat
Lion Tarmo Auran ritariksi aateloimiseen. Tarmo Aura on ollut aktiivinen leijona
vuodesta 1980 lähtien. Kiitospuheessaan Tarmo Aura
korosti leijona-aatteen ja yhdessä tekemisen merkitystä.

Ylöjärvi/Teivo-klubin kanssa.
Ylöjärvi/Teivo perustetiin 20
vuotta sitten Ylöjärvi/Keijärven toimiessa kummiklubina.
Markkinoiden tuotto käytetään nuorten, vammaisten
ja vähävaraisten hyväksi. Yhteistyössä seurakunnan diakoniatyön kanssa 200 ylöjär-

veläiselle, vähävaraiselle perheelle on usean vuoden ajan
lähetetty joulupaketti. Vammaisen käyttöön hankittu
Hippocampen-maastopyörätuoli on avannut aivan uusia
mahdollisuuksia ulkoiluun
vaikkapa talven vaikeiden
olosuhteiden aikana. Vam-

Punainen Sulka -projektissa LC Ylöjärvi/Keijärvi avasi aivan uuden toimintamallin yhteistyössä seurakunnan
kanssa. Klubin jäsenten ammattitaito yhdistettiin lahjoituksiin ja näin saatiin katettua toukokuussa äitienpäivälounas. Lounaskutsun otti
vastaan lähes 200 vierasta ja
tietenkin tapahtuman tuotto
ohjataan PuSu-keräykseen.

Suurponnistus
Ylöjärven Markkinat
40-vuotiaan klubin pääaktiviteetti ja suurponnistus on
Ylöjärven Markkinat, joita
on kesäkauden kynnyksellä
pidetty jo vuodesta 1983 lähtien. Nykyään markkinoilla
poikkea vuosittain12 000 ihmistä. Markkinat järjestetään
leijonien vapaaehtoisena työnä ja joka vuosi järjestelyihin
osallistuu 30-50 henkeä. Ylöjärven Markkinat on edistyksellinen tapahtuma siksikin,
että se toteutetaan yhteistyössä toisen ylöjärveläisen

Tarmo Aura (kesk.) lyötiin ritariksi LC Ylöjärvi/Keijärven merkkipäivänä. Ritariksi lyönnin teki
asiamies Reima Mäkelä (3. oik.). Mukana seremonioissa olivat myös Tarmo Auran puoliso Marita
Aura, piirikuvernööri Reijo Lumme ja presidentti Valto Koivula (vas.). Kuva: Pentti Säynäväjärvi
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Kova oli työ mutta tulos on entistä ehompi
P

uolukan varvut uinuvat
ohuen lumipeitteen alla
sammalmättäällä laavun katolla. Laavu hohtaa kauniin
ruskeana ja kutsuvana auringonpaisteessa. Himmeänharmaa patina odottelee vasta
vuosien päässä.
Laavun käyttäjille on vielä
muistissa kevään 30.5. 2015
katastrofi, jolloin hirsilaavusta
oli jäljellä vain hiiltyneet rauniot ja nuotiopaikan roskakasat. Laavu oli poltettu yöllä
miltei maan tasaalle. Vandaalien tuhotyö oli täydellinen.
Miksi se oli tehty kenelle se
oli suunnattu ? Vai oliko se
järjetön teko, joka edelleen
on vailla selitystä.
Pian tulipalon jälkeen laavun vuonna 2003 rakentanut
LC Nokia / Pirkka sai useita
pyyntöjä laavun uudelleenrakentamisesta. Mikä neuvoksi, vakuutusta ei ollut, klubin rahatkin melko vähissä ja
”ukotkin” vanhoja.
Syyskuussa 2016 iskettii kuitenkin nuijalla päätös:
laavu rakennetaan uudelleen.
J ä l l e e e n r a k e n n u s t yö n
suunnittelu, kustannuslaskenta ja rahoitusselvitystyö
alkoi heti. Aluksi hiiltynyt
runko oli purettava, sahattava
haloiksi ja paikka muutenkin
siivottava. Paras apu oli naapuriapu. Pinsiö-Seuran raa-

Surullinen näky

Komea ja ylväs talkootulos
vaat miehet tulivat joukolla
auttamaan.
Vaikka useat yritykset suhtautuivat projektiimme materiaalihankintoihin ”osallistuvilla hinnoilla”, uuden laavun
hankinta ei kuitenkaan sujunut ilman apua. Rahoituksessa leijonan osan antoi Leijona eli Arne Ritari säätiö. Loput rahoituksesta sittemmin
kartutettiin kluibin rahoista,
uudella aktiviteetilla Laavu-

tanssit ja veljien velkapanttaukseen turvaten. Vieläkin on
osa velkavankeutta jäljellä.
Rakennus nousi sitten
vauhdilla ylös 13 talkoopäivän ja yli 300 paikallatehdyn
työtunnin panostuksella. Kun
viimeiset työt eli kuntan nosto
katolle oli tehty, oli vihkiäisten
aika 30.syyskuuta 2016. Kaikki
oli siis valmista talven rientoihin. Säiden haltija ei kuitenkaan meitä tukenut runsailla
nietoksilla. Laavu on kuitenkin palvellut ulkoilijota kaikesta huolimatta mallikkaasti.
Vahinkosta viisastuneena
on laavu nyt varustettu turvallisuusohjeilla ja vahingon
varalta vakuutuksella. Kaunistuksena ja koristuksena
on ylhäällä etuseinällä komea
messikinen laatta muistuttamassa jälleenrakentamisesta.
Vuosittaiset 1300 vieraskirjan
nimeä odottelevat seurakseen
uusia ja vanhoja nimiä ennätysmääriksi asti.
Laavu on kaikkien kuntoilijoiden, koululaisryhmien ja

luonnossa liikkuvien käytössä,
jolloin se vatii myös jatkuvaa
huolenpitoa. Nuotiopaikan
puuhuollon hoitaa Nokian
kaupunki mutta muu ylläpito laavun, puusuojan ja WC:n
osalta lankea edellen LC Nokia / Pirkan veljille.
Kaunis kiitos kaikille jälleenrakentamiseen osallistuneille ja tervetuloa nauttimaan laavulle kauniista luonnosta ja ympärillä leijuvasta
luonnon rauhasta. Taas tänäkin talvena tanssitaan laavun
tueksi Laavutanssit.
Teksti: Jarmo Svensberg ja
Pauli Salonen
Kuvat Pauli Salonen

Kannatti ahertaa
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Lions Klub Tampere Härmälän ladyt ja klassillinen musiikki

LC

Tampere Härmälän ladyt ja heistä lady Tuula
Sinisalo ovat olleet tuttu näky
Tampereen musiikkitapahtumissa. Heitä voi kutsua musiikin ystäviksi, mihin Tampere-talo ja siellä Tampereen
filharmoninen orkesteri ovat
antaneet erinomaisen mahdollisuuden. Mutta lady Tuula ei ole vain kuuntelija, koska
hän on järjestänyt vuodesta
1983 lähtien klassisen musiikin kahvikonsertteja kotonaan. Niistä klubi on saanut
aktiviteettituloja, mutta lady
Tuulalle ja lionsveli Lasse Sinisalolle lienee ollut tärkeintä,
että konsertit ovat tuottaneet
ystäväpiirille iloa. Sinisalojen
kotiin mahtuu 40 kuulijaa.
Silti paikka on koti, jonka tilat ovat musisoinnin kannalta puutteellisia. Tämä pakotti
hakemaan uutta huoneistoa
ja konsertit jatkuivat vuonna
2001 Kalevan kirkon alasalissa. Paikka oli soittajien mielestä sopiva ja kolminkertaisti
yleisömäärän. Lady Tuula oli
aikaisemmin kahvittanut vieraansa kotona mutta nyt hän
sai avukseen klubin ladyt ja
leijonaveljet. Hyvä musiikki
ja upea tarjoilu olivat elämyksiä, jotka loivat ainutlaatuisen
tunnelman musiikin ystäville.
Vuonna 2008 siirryimme Pispalan kirkkoon, jonka kirkkosali tarjosi Kalevaan
verrattuna akustisesti paremmat ja suuremmat tilat. Viimeksi sunnuntaina 20.1.2017
järjestetty kirkkokonsertti oli
niin suosittu, että jouduimme
rajoittamaan myytävien konserttilippujen määrää. Tämä
johtui tarjoilutilojen vaatimuksesta. Samalla kirkkosali
oli lähes täynnä ja esittäjien
mielestä akustisesti erinomai-

nen. Konserttien tärkeimpänä
tavoitteena on ollut laadukas
musiikki. Se on onnistunutkin, koska kaikki soittajat
ovat olleet Tampere Filharmonian tai Konservatorion opettajakunnan ammattilaisia. Ohjelmisto on ollut
eurooppalaisten säveltäjien
tuottamaa klassillista musiikkia Tarjonta on vuosittain uusiintunut ja useimmat
klassisen musiikin tunnetut
säveltäjät on jo esitetty kotimaisia säveltäjiä unohtamatta. Tämän vuoden konsertti
oli 17. klubin järjestämistä
kirkkokonserteista.
Tällä hetkellä kirkkokonsertti on klubin aktiviteeteistä
tuottoisin. Järjestelyt kuuluvat
ladyille ja he päättävät tulojen
käytöstä mutta onnistuminen
edellyttää koko klubin osallistumista.
Martti Polvinen

Kuva vuodelta 2014: Ladyt Marjut Mustajärvi, Sirkka Lampinen ja Aila Rinne kahvipöydän äärellä

Tampereen Filharmonian soittajat, paikka Pispalan kirkko, vuosi 2017 tammikuu
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Poisnukkuneiden leijonien
muistoa kunnioittaen

Mikko
Virkajärvi
LC- Ruoveden pitkäaikainen jäsen Mikko Virkajärvi
menehtyi rakkaan harrastuksensa yhteydessä Ruovedellä
5.4.2016. Hän oli syntynyt
19.5.1940 Kuorevedellä.
Mikko liittyi lions toimintaan vuonna 1967 kummiklubissamme LC -Teiskossa,
siirtyen vuonna 1970 siirtojäsenenä klubiimme.
M i k k o V i rk a j ä r v i o l i
100 % lion. Hän oli suorittanut omassa klubissa kaikki
toimitehtävät ja lisäksi hän oli
mukana myös alueen toimissa. Presidenttinä hän oli kaudella 1983-84.
Mikko suoritti voimistelunopettajan tutkinnon Helsingin uliopiston voimistelulaitoksessa 1966 ja suoritti
opetusharjoittelun Jyväskylän
Normaalikoulussa 1966-67.
Ensimmäisen opettajan
virkansa hän sai Teiskon Yhteiskoulusta samana vuotena
valmistuttuaan.
Ruovedelle hän muutti
vaimonsa Eilan kanssa vuonna 1970, jolloin hän sai vakituisen liikunnanopettajan viran yhteiskoulusta.
Mikko Virkajärven perheeseen kuului Eila vaimon
lisäksi kolme tytärtä ja lastenlapsia.
Mikko muistetaan paikkakunnalla erityisesti poikien
keskuudessa erinomaisena ja
innostavana liikunnanopettajana. Mikko oli itse monipuo-

Punaisen Sulkaan
kirivaihde päälle
S

linen liikkuja ja arvosti sekä
opetti kaikkija liikuntamuotoja tasapuolisesti. Mikko jäi
eläkkeelle virastaan vuonna
2000.
Myös klubin liikunta-aktiviteetteihin Mikko osallistui
ahkerasti.
Mikon harrastuksiin kuului lionstoiminnan lisäksi
metsästys- ja kalastus, tähän
harrastukseen Ruovesi tarjosi erinomaiset puitteet. Isänmaallisena miehenä hän oli
Ruoveden reserviupseereissa.
Sotilasarvoltaan hän oli kapteeni.
Mikko oli myös viulunsoittaja Ruoveden Pelimanneissa ja Mieskuoron jäsen.
Mikko muistetaan paikkakunnalla myös aktiivisena kulttuuripersoonana, hän
esiintyi useissa kulttuuritilaisuukissa lausuen runoja, soittaen ja laulaen.
Päätän kirjoituksen Heikki
Asunnan runoon ”kaksi meistä”, runon jonka myös Mikko
esitti.

”Kaunis on ennen arkista päivää kuolla,
silloin kun kutsuu varjoton, kirkas tie.
Laulajaveli! Nukahdit päivän puolla,
unien pursi unien maille vie.
Laulajaveli! Kummulla maasi rakkaan
kukkivat sulle runojen seppeleet.
Kaunis on muistos polkusi kunniakkaan;
vaikka sa kuolit, ikinä kuole et.”

eitsemännen Punaisen
Sulka –keräyksen viimeiset
kuukaudet ovat käsillä. Porin
vuosikokouksessa 2014 asetettuun tavoitteeseen 5 miljoonaa euroa on vielä matkaa,
mutta klubien aktiivisella toiminnalla tavoite tulee täyttymään – näin uskon. Tätä kirjoitettaessa loppiaisen jälkeen
ollaan lukemissa 1,8 miljoonaa euroa.
Syyskaudella televisiossa
on PuSu näkynyt kahdella
kanavalla viikon aikana nähtyjen tietoiskujen ansiosta.
Ensin lokakuussa Maikkarin
puolella lähetettiin 52 puolen
minuutin mittaista mainosta
ja marras-joulukuun taitteessa YLE:n kanavilla samoin.
Mainoksilla oli huomattavan
suuri merkitys kansalaisten
keskuudessa. Lipaskerääjiltä saatujen palautteiden perusteella tietämys Punaisesta
Sulasta oli aivan eri luokkaa
kuin maaliskuussa avajaisten
yhteydessä keräyksissä kuultujen kommenttien anti antoi
ymmärtää.
Turun vuosikokouksessa
jaettu ja myöhemmin poissaoleville klubeille toimitettu PuSu-muistitikku on ollut oivallinen lisäys tiedon
levityksessä. L-piirissä hyödynnettiin loistavalla tavalla
tikun sisältö – paikalliset tekivät pelkästään tikun pohjalta lehden, johon hankkivat tukun mainoksia keräten
sievoisen potin PuSulle. Tätä
ideaa ehtii vielä soveltaa kaikissa muissakin piireissä ympäri Suomen maan.
Punaisen Sulan tuntemusta on lisäksi levitetty paikal-

lislehtien sivuilla. Aktiivisille
klubeille tulevat toimikunnalta suuret kiitokset omatoimisesta työstä tässäkin suhteessa.
PuSu-konsertteja on pidetty todella paljon. Klubit
ovat saaneet hankituksi tunnettuja artisteja, joiden taito
ja maine ovat houkutelleet
kuulijoita runsain määrin.
Suurin PuSu-konsertti pidettiin 3.12.2016 Hartwall
Areenalla, jossa taiteilija Juha
Tapio piti 9000 kuulijalleen
loistavan kolmituntisen tapahtuman, jonka yhteydessä
hän lahjoitti PuSulle 35000
euron shekin!
E-piiri on Suomen suurimpia, niinpä tavoitekin on
sen mukainen. Potentiaalia
piirissä on valtavasti ja sen
käyttöön otosta piirikoordinaattori Reima Mäkelä pitää
huolen innostavalla ja kannustavalla otteellaan. Piirin
klubeista LC Parkano, LC
Pälkäne, LC Virrat/Tarjanne, LC Urjala ja LC Juupajoki ovat yltäneet tavoitteeseen
joulukuun loppuun mennessä
ja määrän uskon kasvavan kevään aikana. Joulukuun alussa LC Parkano oli koko maan
tilastoissa kolmantena ja se
on kova saavutus. Onnittelut!
Punainen Sulka – toimikunnan puolesta haluan kiittää kaikkia E-piirin klubeja
työstänne Punaisen Sulan hyväksi. Samalla toivotan onnea ja menestystä viimeisien
kuukausien loppukirille!
Matti Tieksola
puheenjohtaja
PuSu toimikunta

