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MADE IN FINLAND
Kivikasvot, legendaarinen lauluyhtye ja show-ryhmä palaa 
musiikkirevyyssään nuoruutensa kultaisille vuosikymme-

nille, 50- ja 60-luvuille. Made in Finland -show 
nähdään Komediateatterin päänäyttä-

möllä. 

Karismaattinen kvartetti, 
joka pian viettää 50-vuo-

tistaiteilijajuhliaan, vie
lauluillaan, sketseillään 
sekä tarinoillaan rie-
mukkaalle ja nostalgi-
selle aikamatkalle.

Musiikin ja nostalgian
ystäville tarjoillaan
täysi juhlaillallinen!

KEVÄÄLLÄ
2014!
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SISÄ
LLySLu

ETTELO

Vuoden 2013 E-PIIRI-
LEIJONA lehtemme on 

jälleen koottu yhteistyössä 
piirin klubien kanssa. Vuo-
desta 2011 alkaen lehtem-
me on ollut noin 70-sivuinen 
kuvalehti. E-piirileijona leh-
temme on ensijijaisesti lions-
klubien ja lionien lehti. Piiri-
hallituksen jäseniltä on myös 
saatu juttuja ja kuvia. Olem-
me saaneet runsaasti hyvää 
aineistoa, mistä parhaimmat 
kiitokset kaikille, jotka ovat 
ahkeroineet juttujen ja kuvi-
en kanssa. Erityiskiitos loh-
kojen puheenjohtajille, jotka 
ovat alueellaan kannustaneet 
kirjoittamaan.

E - P I I R I L E I J O N A  O N 
LIONSTOIMINNAN ESITE

---
JAKAKAA LEHTEÄ PAL-
VELUJÄRJESTOSTÄMME 
KIINNOSTUNEILLE

Taloustutkimus Oy: teke-
män tutkimuksen mukaan 
noin neljännes suomalaisista 
on jollain tavalla kiinnostunut 
lions toiminnasta. (Lion-leh-
ti 4/2013 Thorleif Johansson 
artikkeli) Jakamalla paikka-
kunnallanne tätä lehteä edis-
tätte omalta osaltanne Lions 
järjestön tunnetuksi tekemis-
tä. Piirin kaikki 2070 leijonaa 
saavat klubien kautta tämän 
lehden. Tarvittaessa voitte ti-
lata lisää lehtiä yleisötilaisuuk-
siin yms. allekirjoittaneelta 
ennen painatusta 50 kpl:een 
nipuissa. Olemmehan maail-

man suurin palvelujärjestö, jä-
seninä yli 1.000.000:llä lionia. 
Tekemämme aktiviteetit ovat 
todella merkittävää.

PALVELuAKTIVITEETIT 
ENTISTÄ 
TARPEELLISEMPIA
Olen pyytänyt erityisesti tä-
hän lehteen juttuja klubien 
toteuttamista palveluaktivi-
teeteista. Nämä ovat nyt en-
tistä tärkeimpiä, koska julki-
nen talous tunnetusti säästää 
kuluista. Palvelujen tarvetta 
on silti runsaasti. Lehteen tu-
likin näistä monia esimerkil-
lisiä kuvauksia. Toivon, että 
ne olisivat toimintavinkkinä 
niille klubeille, jotka mietti-
vät uutta toimintaa.

KLuBIKOKOuKSET 
KIINNOSTAVIMMIKSI
Edellisen toimintakauden pii-
rimme klubeista erosi n. 130 
lionia. Yhtenä syynä tähän on 
pidetty sitä, että kuukausiko-
koukset eivät ole aina riittävän 
kiinnostavia: Klubeissa toimi-
taan ehkä vuodesta toiseen lii-
kaa samalla kaavalla ja toteu-
tetaan samoja aktiviteettejä. 
Olen pyytänyt klubeilta leh-
teen esittelyä, miten kokouk-
sia on voitu elävöittää.

Toivotan omalta osaltani kai-
kille lehtemme lukijoiltaa antoi-
saa loppukautta 2013 – 14. 

Jorma Pylväs
Päätoimittaja, E-Piirileijona
gmail: jorma.pylvas@lions.fi
gsm: 050 35 11 071

LEHTEMME JuTuT JA KuVAT 
OVAT PIIRIN KLuBIEN LAATIMIA
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Tutkimuksen mukaan 68 
prosenttia suomalaisista 

osallistuu kuukausittain hy-
väntekeväisyystyöhön jos-
sain muodossa. Kuinka mi-
nä, suomalainen leijona, saan 
hankittua omalle järjestölleni 
sille kuluvan osuuden arvos-
tuksesta ja näkyvyydestä hy-
vän asian puolesta? Seuraavi-
en vuosien aikana haluamme 
uudistaa kasvavan, maailman 
suurimman palvelujärjestöm-
me julkisuuskuvaa vastaa-
maan realistista kuvaa suoma-
laisena järjestönä, joka auttaa 
maailmanlaajuisesti niitä, jot-
ka ovat eniten avun tarpees-
sa. Oma osuutensa Suomen 
Leijonien julkisuuskuvan 
kirkastamisessa on imagol-
la, julkisuuskuvalla, brändillä, 
jonka kehittämiseen kannat-
taa meidän kaikkien keskittyä 
tänä vuonna ja tulevina vuosi-
na huolella.

PID Harri Ala-Kulju vara-
presidentiksi 
Järjestömme on kansainväli-
nen hyvän tekemisen järjestö, 
jonka jäsenmäärä on n. 1,35 
miljoonaa. Suomi on jäsen-
määrältään maailman suurin 
Lions-valtio, jolla ei ole ol-
lut vielä koskaan kansalaista 
järjestömme kansainvälisenä 
presidenttinä. Tämän asian 
puolesta meillä on oikeus ja 
velvollisuus toimia niin pon-
nekkaasti kuin mahdollista. 
Viimeksi oleellisen tekemi-
sen paikka oli syyskuun lo-
pulla Canada-USA johta-
juusseminaarissa Overland 
Park-nimisessä kaupungissa, 
jossa olivat koolla kaikki tär-
keimmät henkilöt, jotka voi-
vat asiaan vaikuttaa. Saimme 
kuulla rohkaisevia mielipiteitä 
asiasta ja siitä, että nyt on juu-
ri oikea aika tehdä sitä työtä, 
koska eurooppalainen kilpai-
lija näyttää kokeilevan jopa 
viekkaudella päästä Harrin 
ohi. Sitä me emme anna ta-
pahtua. Samoin päämajassa 
otettiin harvinaiset vieraat 
vakavasti. He kertoivat, ettei 

MEILLÄ LEIJONILLA ON STRATEGISIA uNELMIA, JOITA TOTEuTETAAN

Suomesta ole noin 20 vuo-
teen käynyt CC ja GS neu-
vottelemassa Suomen ja pää-
majan välisistä asioista ja jär-
jestön kehittämisestä. Harri 
näytti sielläkin olevan hyvässä 
maineessa ja hänen aikaansa 
odotetaan mieluusti.

Suomalaisten Lions-klubien 
toiminta kansainvälisen pre-
sidenttiyden tasolle
Toinen Suomen vuosikoko-
uksen hyväksymä strateginen 
linjaus on se, että toiminnasta 
ja järjestömme hengestä ja sy-
dämestä vastaavat klubit kan-
nattaa nyt virittää hyvään is-
kuun. Toimintaa on hyvä ke-
hittää kaiken aikaa ja raken-
taa luottamusta. Vuorovaiku-
tus klubilaisten, ympäristön 
ja autettavien kesken on hyvä 
pitää avoimena. Näin saam-
me pidettyä yllä positiivista 
motivaatiota ja uudistumista, 
jossa kaikki klubilaiset saavat 
olla vaikuttamassa ja tuntevat 
henkilökohtaisen kohtaami-
sen vaikutuksen.

Suomen lionit tekevät ar-
vojensa mukaista vapaaeh-
toistyötä kotimaassa ja ul-
komailla apua tarvitsevien 
parhaaksi
Klubeilla on kiitettävästi ak-
tiviteetteja, jotka kohdistuvat 
sekä kotimaahan että ulko-
maille. Erityisesti nuoriso on 
saanut paljon uusia virikkeitä 
elämäänsä monipuolisen nuo-
risotoiminnan ja aktiviteet-
tien kautta. Omia hyviä nuo-
risoaktiviteetteja kannattaa 
jatkaa. Kuitenkin jokaisella 
klubilla on velvollisuus pitää 
merkki näkyvillä ja huolehtia 
Lions-näkyvyydestä arkena 
ja aina kun tapahtuu. Eni-
ten apua tarvitsevat ovat aina 
herkästi mielessämme.

Naisten osuus yli 25 %:iin. 
Pohjoismainen tavoite on 
50 %.
Todella tärkeänä kärkenä jä-
senmäärän nostossa on näh-
ty naisten osuuden kasvatta-

minen, sillä kansainvälisesti 
olemme aivan pienimpien 
naisosuuksien joukossa. On 
myös heti todettava se, et-
tä klubien näkökulmasta on 
tärkeintä kasvattaa oman klu-
bin palveluvoimaa oman stra-
tegian mukaan. Esimerkiksi, 
jos klubi on päättänyt toimia 
varttuneiden miesten klubina, 
niin sitä kaikki kunnioitta-
koon ja klubi ottakoon itselle 
sopivia jäseniä. Jos taas klubi 
haluaa tehdä oman osuutensa 
naisten osuuden kasvattami-
seksi, niin silloin se voi vaikka 
perustaa kokonaisen naisklu-
bin tai liitännäisklubin. 

Liiton näkökulmasta on 
oleellista kokonaisvaltaises-
ti ottaa jäseniksi nuoria ikä-
luokkia, sillä luonnollinen 
poistuma vain kasvaa ja klu-
beja siitä syystä kuolee. Uu-
distuminen ja uudet klubit 
ovat myös oleellista tekemis-
tä, joita kannattaa kaikkien 
tukea eikä kenenkään vastus-
taa järjestön palveluvoiman 
lisäämistä. Joissakin Suomen 
kunnista naisten osuus kun-
nan Leijonista alkaa olla jo 
lähes 50%.

Suomen Lions-klubien jä-
senmäärä pysyy yli 25 000 
jäsenessä
Tämän kauden alkukuukau-
det olemme menneet jäsen-
määrässä 25 000 jäsenen ala-
puolella. Jos haluamme saada 
Suomen kielen säilymään vi-
rallisena Lions-kielenä, joka 
käännetään päämajan toi-
mesta, on meidän saatava 
jäsenmäärä nousuun. Tämä 
tapahtuu vain klubien ja pii-
rien määrätietoisella työllä. 
Kun jokainen klubi kasvattaa 
klubin kokoa yhdellä jäsenel-
lä, niin unelmat toteutuvat ja 
jäsenmäärä kasvaa. Jokainen 
piiri tarvitsee kuitenkin pari 
uutta klubia ja se varmistaa 
Suomen jäsenmäärän kasvun.

Suomen Lionit parantavat 
laatua ja kustannustehok-
kuutta kestävästi

Suomalaisuus tunnetaan laa-
dusta niin EU:ssa, maailmalla 
kuin Lions-järjestössämme-
kin. Suomalaiseen toimin-
taan voi luottaa. Suomalai-
seen Lions-toimintaan kan-
nattaa motivoitua, sillä se te-
kee hyvää. Innovatiivisuus on 
myös hyvää suomalaisuutta. 
Sitä me haluamme näyttää 
niin omassa toiminnassam-
me kuin myös viedessämme 
sitä maailman markkinoille. 
Suomalainen Lions-toiminta 
on myös ihmisläheistä. Siinä 
hierarkkia on lähes tuntema-
tonta ja tasa-arvoisuus suu-
ressa merkityksessä. Ympä-
ristöasiat ovat myös Lions-
järjestössä nousseet tärkeään 
merkitykseen, joten ympä-
ristön kannalta pienimmän 
pahan valinta on aina kanna-
tettava periaate, joka on myös 
samalla suuri ympäristöteko. 
Hyvä toimintakauden jatkoa 
ja monia uusia jäseniä sekä 
klubeja toivoo kaikesta sydä-
mestään.  

Suomen Lions-liitto ryn 
puolesta

CC Asko Merilä
puheenjohtaja

Näissä hommissa voi tarvita 
kypärän lisäksi vahvaa selkä-
panssaria sekä kovaa luontoa, 
mutta myös herkkyyttä rea-
goida nopeasti. Hanskat kan-
nattaa pitää aina kadessä, sillä 
töitä riittää.
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Meidän kaikkien on kan-
nettava vastuumme siitä, 

että Lionstoiminta on voi-
missaan myös tulevina vuosi-
na, jäsenistö viihtyy klubeis-
sa ja yhteisöllisyys on vahvaa. 
Arvopohjamme takaa sen, et-
tä toimintamme on aatteel-
taan hienoa ja antoisaa. 

Lionstoiminnal le  on 
luotava mielikuva ja tunne 
”Tuohon toimintaan minäkin 
haluan osallistua, Lionstoi-
minta on kivaa, motivoivaa 
ja innostavaa.” Kun tässä 
onnistutaan, on jäsenhan-
kintakin helpompaa ja ny-
kyiset jäsenet pysyvät mu-
kana pidempään. 

Klubien toteuttamasta pal-
velutyöstä on tuhansia hyviä 
tarinoita, tuodaan ne esille 
julkaisuissa, puheissa ja netti-
sivuillamme. Klubien tärkein 
palvelun kohde on oma lähi-
alue ja asuinympäristö, mutta 
osallistumista kansainväliseen 
toimintaan ei voida unohtaa. 

yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja 
yhteisöllisyyt tä 
on kehitet tävä
Lions-liitto muodostuu klu-
beista ja niiden jäsenistä. Jä-
senistön vuosikokouksessa 
valitsema johto kuuntelee 
herkällä korvalla niin ken-
tän kuin yhteiskunnan odo-
tuksia ja noudattaa yhtei-
sesti hyväksyttyjä linjauk-
sia, painotuksia ja toiminta-

Eteenpäin – yhdessä toimien 

suunnitelmaa budjetteineen. 
Jälleen loppuvuoden aikana 
toteutetaan jäsenkysely, jon-
ka tarkoituksena on selvit-
tää jäsenistön mielipiteitä ja 
odotuksia tulevasta toimin-
nastamme.. 

Liitto ja piirit tarjoavat 
jäsenistölle mielenkiintoista 
koulutusta ja valmennusta, ta-
paamisia, kokouksia, keskus-
telutilaisuuksia sekä yhteisiä 
palvelu- ja varainkeräysakti-
viteettejä. Toimintaa tuetaan 
avoimella ja aktiivisella vies-
tinnällä.

Olemme kaikki samassa 
veneessä ja meidän on huo-
lehdittava, että jokainen tie-
tää mihin pyrimme ja millä 
keinoin.

Nostetaan Lions-
periaat teet kunniaan
Mielestäni kaikkien olisi hyvä 
pysähtyä miettimään Lions-
toiminnan perusasioita. Jär-
jestömme perustaja Melvin 
Jones kysyi lähes 100 vuotta 
sitten, 38 vuoden ikäisenä, lii-
kemiesystäviltään yhden ky-
symyksen - ”What if peop-
le put their talents to work 
improving their commutites” 
– ”Mitä jos ihmiset laittaisivat 
oman kykynsä asuinyhteisön-
sä parantamiseksi.” Jatkoker-
tomus tästä onkin jo histori-
aa, jonka me lionit tunnemme 
sen hyvin.

Minulla oli onni saada 
erinomainen kummi ensim-

mäisessä klubissani. Kun olin 
nuori ja vasta tullut klubin 
jäseneksi, kokeneet lionit ko-
rostivat minulle muutamia 
mielestään tärkeitä lions-pe-
riaatteita, joita olen parhaani 
mukaan yrittänyt noudattaa.

Pidä ystävyyttä tavoittee-
na, ei välikappaleena. Tosi ys-
tävyys ei vaadi mitään itsel-
leen eikä se ole riippuvainen 
keskinäisistä palveluista.

Auta lähimmäistäsi hei-
dän koettelemuksissaan; sure-
vat tarvitsevat myötätuntoasi, 
heikot ja vaikeuksissa kamp-
pailevat tukeasi.

Ole varovainen arvoste-
luissasi, mutta antelias kii-
toksissasi. Toimi rakentavas-
sa mielessä, ei hajoittaen.

Toimi aina epäitsekkäästi. 
Jos Sinun epäillään menette-
levän väärin, käyttäydy silloin 
lähimmäistäsi kohtaan niin 
kuin toivot hänen käyttäyty-
vän Sinua itseäsi kohtaan.

Lionstoiminta 
on unelmien 
toteut tamista
Me leijonat tiedämme, että 
lionstoimintaan antamam-
me aika auttaa meitä kehitty-
mään myös ihmisinä ja saam-
me itsekin hyvän mielen se-
kä paljon uusia ystäviä. Ihmi-
sille on tärkeää kuulua johon-
kin ryhmään ja olla sen jäsen. 
Lionstoiminta on aatteelli-
sesti hienoa ja palkitsevaa ja 
antaa meille jokaiselle uusia 
ulottuvuuksia elämäämme. 
Lionstoiminta tarjoaa mah-
dollisuuden päästä toteutta-
maan, paitsi apua tarvitsevi-
en unelmia, niin myös omia 
unelmiamme.

Miksi uusimmat 
jäsenemme 
jät tävät meidät?
Pitkään on jo tiedostettu, et-
tä jäsenyydestään luopuvista 
valtaosa on alle kolme vuotta 
mukana olleita. 

Tehtyjen selvitysten perus-
teella suurimmat syyt eroami-
siin ovat:

 � Turhautuminen oman 

klubin kokouskäytäntöihin
 � Toimintamme ei ole 

vastannut odotuksia
 � Mielikuva meistä on 

ollut epärealistinen 
tai jopa virheellinen

 � Lähes olematon 
perehdyttäminen

 � Uudesta jäsenestä ei pidetä 
huolta eikä anneta vastuuta

Edellä mainittuja eroamisen 
syitä voidaan torjua yksinker-
taisin keinoin. 

Tehdään klubi-illoista 
mielenkiintoisia, virikkeelli-
siä ja hauskoja. Hyviksi todet-
tuja keinoja ovat esimerkiksi 
esitelmät, vierailut toisissa 
klubeissa tai yrityksissä. Nä-
mä virkistävät klubitoimintaa 
kummasti ja antavat kaikille 
jäsenille lisäarvoa ja lisäävät 
yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Valitaan klubiin ”ammatti-
kummi”, joka huolehtii uuden 
jäsenen sisäänajosta pidem-
pään ja systemaattisemmin 
kuin perinteinen kummi on 
ehkä tehnyt. Tehtävän voisi 
antaa klubin kokeneimmal-
le lionille, jäsentoimikun-
nan puheenjohtajalle tai past 
presidentille. Uuden jäsenen 
kanssa voitaisiin käydä ke-
hityskeskustelu muutaman 
kuukauden jälkeen jäseneksi 
liittymisestä.

Annetaan vastuuta klubin 
hallitukselle, toimikunnille ja 
työryhmille. Klubin hallituk-
sen vastuulla on tehdä pää-
töksiä ja informoida niistä jä-
senistöä. 

Pyydetään piirin muutos-
kouluttaja vierailemaan klu-
bissa. Muutoskouluttajilla on 
hyvät taidot ja paljon hyviä 
käytäntöjä, joista saattaa olla 
hyötyä klubin toiminnan ke-
hittämiseen. 

Voisimme myös haastatel-
la eroavat jäsenet. Todennä-
köisesti saisimme paljon uut-
ta mietittävää toimintamme 
kehittämiseksi.      

Näillä ajatuksilla 
- Follow Your Dream. 

Tuomo Holopainen
Lions-liiton 
varapuheenjohtaja
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Tervehdykseni Lions-talosta E-pii-
rin ahkerille leijonille! Talossa on 

taas väkeä kolmessa kerroksessa, kun 
ylin kerros saatiin heti kauden alus-
sa vuokrattua Tilitoimisto Hum-
berg Oy:lle. Tilitoimisto käynnistää 
muuttonsa remontoimalla tilat it-
selleen sopiviksi, mutta joulukuun 
alussa toiminnan pitäisi olla täydessä 
vauhdissa. Tilojen vuokraaminen on 
todellinen lottovoitto meille kaikille 
tilanteessa, jossa tyhjää liiketilaa esi-
merkiksi täällä Helsingin Malmilla 
aivan Lions-talon naapurissa on lii-
an paljon. 

Myös liiton toimiston tilat täyt-
tyvät entisestään, kun syksyn aikana 
rekrytoitu palvelu- ja varainhankin-
tasihteeri aloittaa työnsä. Lions-lii-
ton tehtävä kiinnosti jopa 59 hakijaa, 
joista yhdeksän on haastateltu syys-
kuussa. Tätä kirjoittaessani henkilö-
valintaa ei ole vielä tehty.

Yksi kuluvan kauden keskeisim-
piä haasteita liittyy brändityöhön. 
Liitolle nimetty brändityöryhmä ko-
koontuu syksyn aikana neljä kertaa 
mm. kuulemaan asiantuntijoita, te-
kemään kilpailija-analyysia ja luo-
maan brändi-identiteettiä, johon jo-
kainen suomalainen lion tulee sitoa 
ja sitouttaa. – Mittava tehtävä, jonka 
saavuttamiseksi jokainen työryhmän 
jäsen ponnistelee ja tekee parhaansa. 
Mutta yksin emme onnistu, vaan työ-
hön tarvitaan meistä jokaista. Hei me 
brändätään! – Brändääthän sinäkin?

Hei me brändätään! – 
Brändääthän sinäkin?

Brändityössä ei tarvitse lähteä kek-
simään pyörää uudestaan. Tarkoitus 
on kirkastaa sitä Lions-identiteettiä ja 
brändiä, jonka kolme neljästä suoma-
laisesta Taloustutkimuksen Omnis-
bus-kyselyn mukaan jo tuntee. Lions-
logo on keskeinen osa brändiämme, ja 
sitä voimme tehdä koko ajan tunne-
tuksi kantamalla pinssiä rinnassa tai 
pukeutumalla eri aktiviteeteissa työ-
asuumme eli huomioliiviin. 

Aivan näin helpolla emme kuiten-
kaan selviä vaan muitakin lääkkeitä on 
löydettävä saadaksemme jäsenmää-
rämme vahvaan kasvuun.

Lions-toimintaan tulijoita löytyy 
kyllä. Omnibus-kyselyn mukaan pe-
räti yksi neljäsosa suomalaisista olisi 
vähintäänkin melko kiinnostunut ole-
maan mukana toiminnassamme. Tär-
keimmät motiivit osallistumiseen ovat 
auttamisen halu, kiinnostus johonkin 
tiettyyn asiaan sekä yhteisöllisyyteen 
liittyvät asiat. 

Ne, joita toiminta ei taas kiin-
nosta, mainitsivat yleisimmin syyksi 
ajanpuutteen, sen, ettei koe toimintaa 
omaksi tai sen, ettei tunne toimin-
taa. Esteenä osallistumiselle mainit-
tiin myös sulkeutuneisuuteen liittyvät 
tekijät: joidenkin mielestä Lions-toi-
mintaan liittyy ns. parempien ihmis-
ten salamyhkäisyyttä.

Näistä esteistä ajanpuute on ainoa, 
joka tuntuu siltä, ettemme voisi siihen 
vaikuttaa. Kannattaa kuitenkin muis-
taa, että ihminen löytää aikaa siihen, 
mistä hän on kiinnostunut. – Eli tä-
hänkin voimme omalla viestinnälläm-
me, toiminnallamme ja käytökselläm-
me vaikuttaa.

Yksi kyselytutkimuksen mielen-
kiintoisimmista löydöistä on, että uusi 
jäsen löytyisi useasti itse kunkin meis-
tä lähipiiristä: reilu puolet vastaajista 
kertoi tuntevansa jonkun Lions-toi-
minnassa mukana olevan. Itse mietin 
parhaillaan, kutsuisinko vai ohjeistai-
sinko puolisoani kutsumaan seinänaa-
purimme mukaan toimintaan. – Ke-
net Sinä ajattelit kutsua leijonaksi? 

Maarit Kuikka, 
Suomen Lionsliiton pääsihteeri

Pääsihteeri kotikeittiössään testaamas-
sa lehtikaalilastujen valmistamista

Tämän lehden ilmestyessä kautemme 
on hyvässä vauhdissa menossa eteen-

päin. Paljon tapahtumia on jo takana-
päin, mutta suurin osa on vielä edessä. 
Toivotankin kaikille piirimme leijonil-
le intoa ja jaksamista tuleviin tapahtu-
miin. Haluan tässä yhteydessä erityisesti 
mainita piirissämme elokuussa järjeste-
tyn Nuorisovaihtoleirin, josta on kuulu-
nut pelkästään positiivisia kommentte-
ja. Tästä ponnistuksesta haluan esittää 
suuret kiitokset Erkki ja Sirkka-Liisa 
Voutilaiselle sekä kaikille Valkeakosken 
klubeille. Teitte hienon työn, josta mui-
denkin kelpaa ottaa esimerkkiä.

Piir ikuvernöörien 
klubivierailut
Piirikuvernöörit ovat jo ahkerasti vie-
railleet klubeissa ja toivottavasti saaneet 
viedyksi viestiä uudistuneesta ja uudis-
tuvasta lions-toiminnasta kentälle. Ha-
luan vielä tässäkin yhteydessä muistuttaa 
muuttuneesta vierailukäytännöstä. Aika 
entinen nimittäin ei enää palaa, ainakaan 
siinä mielessä, että istuva piirikuvernööri 
yksin yhden kauden aikana vierailisi kai-
kissa piirimme klubeissa. Klubivierailut 
on jaettu kuvernöörin ja varapiirikuver-
nöörien kanssa siten, että joku meistä 
vierailee kussakin klubissa kauden aika-
na. Näin ollen on aivan yhtä arvokas asia, 
kuka kuvernööreistä vierailun sitten te-
keekin. Maailma muuttuu, sen mukana 
myös lions-toiminnan käytännöt.

Toiminnan jatkuvuus
Itse koen yhdeksi tärkeäksi aspektiksi 
lions-toiminnan jatkuvuuden korosta-
misen. Joissakin klubeissa jatkuvuuteen 
on panostettu mm. muuttamalla klubi-
virkoja useampivuotisiksi. Myös piirin 
tasolla näihin asioihin on otettu kantaa 
ottamalla käyttöön 2. varapiirikuvernöö-
rin virka. Olen kokenut merkittävänä 
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Piirikuvernöörin tervehdys
etuna piirikuvernööriputkessa ollessani, 
että kaikki piirikuvernöörit ovat olleet 
toiminnan suuntaviivoista varsin yksi-
mielisiä ja näin on pystytty ja varmasti 
jatkossakin pystytään toimintaa kehit-
tämään ilman suurempaa poukkoilua. 
Tätä samaa jatkuvuuskeskustelua on jo 
jonkin aikaa käyty lohkon puheenjoh-
tajien virkojen ympärillä. Haluan tätä 
keskustelua piirissämme rohkaista otta-
matta vielä tässä vaiheessa kantaa siihen, 
minkä muodon tämä jatkuvuus lohkon 
puheenjohtajien virkojen suhteen sitten 
tulevaisuudessa ottaneekin.

Johtamisvalmennus alkaa
Tällä kaudella piirissämme käynniste-
tään johtamisvalmennuskoulutus. Se 
ei sinällään järjestössämme ole mikään 
uusi asia, esimerkiksi N-piirissä tällais-
ta toimintaa on harrastettu jo pitkään ja 
se on vain yksi osa lionien koulutustoi-
minnasta, kunhan tätä koulutustoimin-
taa vain osattaisiin paremmin hyödyn-
tää. Järjestömme tarjoaa nimittäin mitä 
mainioimmat mahdollisuudet itsensä 
kehittämiseen, meillä on olemassa mo-
nenlaisia järjestelmiä jo edellä mainit-
tuun johtajakoulutukseen ja muuhunkin 
itsensä kehittämiseen. Läpikäymällä eri 
virkoja niin klubin- kuin piirinkin tasolla 
on myös mitä parhain tapa hankkia uu-
sia toiminnallisia vahvuuksia itselleen ja 
vahvistaa jo olemassaolevia avuja. Järjes-
tössämme tekemällä oppii ja nämä opit 
ovat moniaita kertoja osoittautuneet ole-
van hyödyksi itse kullekin muilla elämän 
eri osa-alueilla. 

yhteistyö korostuu
Haluan myös kannustaa klubeja paikka-
kunta- tai lähialuekohtaiseen yhteistyö-
hön. Tähän paikkaan sopii lainata tut-
tua slogania ”Yhdessä olemme enem-
män”. Tällaisista yhteistyöprojekteista 
on jo olemassa lukuisia erinomaisia esi-
merkkejä. Erityisesti haluan kannustaa 
klubejamme viemään läpi suurempia ja 
siis näyttävämpiä projekteja, jollaisiin 
eivät yhden yksittäisen klubin voima-
varat välttämättä ole riittäviä, siksikin 
siis yhteistyömahdollisuuksia kannattaa 
miettiä. Suurten ja näyttävien projektien 
myötä saisimme myös enemmän kipeäs-
ti kaipaamaamme positiivista julkisuutta 
ja tätäkin kautta voimme kirkastaa jär-

jestömme brändiä. Tämä on varmastikin 
yksi näkökanta, johon täksi kaudeksi pe-
rustettu brändityöryhmä tulee kiinnittä-
mään huomiotaan.

Jär jestön brändi kuntoon
Viittasin edellä hiljan perustettuun brän-
dityöryhmään. Sen tehtävänä on ko-
ko liiton tasolla sitä, miten me leijonat 
saimme kirkastettua kuvaamme suuren 
yleisön silmissä ja miten me saisimme 
enemmän ja parempaa näkyvyyttä mm. 
julkisessa sanassa. Varsin useinhan mei-
dät vielä mielletään ”parempien ihmis-
ten keskinäiseksi salaseuraksi”, mikä nyt 
on niin kaukana todellisuudesta kuin jo-
ku asia voi ylipäätään olla. Me leijonat 
voimme myös omilla paikkakunnillam-
me vaikuttaa omaan julkisuuskuvaamme 
tarjoamalla rohkeasti juttuja toiminnas-
tamme ja tempauksistamme esimerkiksi 
paikallislehtiin. Huhut tietävät kertoa, 
että on niitä joskus mennyt läpikin!

Nykypäivää on myös näkyminen sosi-
aalisessa mediassa. Vähimmäisvaatimuk-
sena ovat kunnolliset nettisivut joka klu-
billa. On vaikea antaa itsestään aktiivista 
ja ajan hermolla olevaa kuvaa, jos joku 
klubin toiminnasta kiinnostunut törmää 
viimeksi vuonna 2005 päivitettyihin si-
vuihin.

Jäsenkehityksestä
Jäsenkehitys on meille tärkeä asia. Jär-
jestömme jatkuvuuden kannalta ei voi 
liikaa korostaa nuorten suurta merkitys-
tä järjestöille. Yhtenä suurimmista on-
gelmista näen klubien vanhenemisen ja 
kannustankin klubeja aktiiviseen nuor-
ten värväämiseen. Olen kuitenkin usein 
kuullut valitteluja siitä, että nuoret eivät 
ole kiinnostuneita toiminnastamme ja 
että ihmisillä ei ole aikaa lions-toimin-
nalle. Tämä ei pidä paikkaansa! Aikaa 
löytyy, jos toiminta koetaan mielek-
kääksi. Klubin pitää katsoa peiliin, mi-
käli jäsenet mieluummin jäävät kotiin 
sohvalle löhöämään ja katsomaan ”Kau-
niita ja rohkeita” kuin tekemään hyvän 
porukan kanssa jotakin mielekästä. Eri-
tyisesti nuoret haluavat aktiivista toimin-
taa ja jos klubin toiminta on pääosiltaan 
kuukaudesta toiseen samankaltaisena 
toistuva jaarittelutuokio, niin nuoria on 
ihan turha tällaiseen toimintaan odottaa 
mukaan.

Jäsenkasvutavoit teet
Liittomme puheenjohtaja Asko Merilän 
tavoitteena on 2 %:n jäsenkasvu jokaises-
sa maamme piirissä. Meidän piirissäm-
me tuo kasvutavoite merkitsee noin 40 
leijonaa. Asko Merilä painottaa voimak-
kaasti myös panostamista uusiin naisklu-
beihin. Naisia järjestössämme Suomessa 
on tällä hetkellä noin 16 %, tätä lukua 
meidän pitää pystyä kasvattamaan erityi-
sesti perustamalla uusia naisklubeja sel-
laisille paikkakunnille, joissa näillä oli-
si menestymisen mahdollisuus. Tiedän 
ja jopa ymmärrän, että tämä linjanveto 
ja naisklubien perustaminen herättää 
yleensä voimakkaitakin negatiivisia tun-
temuksia. Historia tosin on osoittanut, 
että tietynkaltaiset epäluulot ja jopa pe-
lot ovat olleet perusteettomia, perustetut 
naisklubit eivät suinkaan ole sotkeneet 
paikkakunnan vanhaa lions-toimintaa, 
vaan pikemminkin antaneet sille piris-
tysruiskeen. Suomen Lions-liiton tavoit-
teena on nostaa naisten määrä Suomes-
sa nykyisestä 16 %:sta 25 %:iin kahden 
vuoden tähtäimellä, kansainvälisen pre-
sidenttimme Barry Palmerin tavoittee-
na on nostaa koko järjestön naisten pro-
senttiosuus nykyisestä 25 %:sta 30 %:iin 
kuluvan kauden loppuun mennessä ja 
aina 50 %:iin neljän vuoden tähtäimellä; 
tuolloinhan lions-toiminnan käynnisty-
misestä tulee kuluneeksi 100 vuotta.

Haluankin näin lopuksi kannustaa 
klubeja kaikin keinoin panostamaan 
jäsentensä säilyttämiseen ja jäsenmää-
riensä kasvattamiseen. Avainsanoja tässä 
suhteessa ovat klubiviihtyvyys ja klubi-
tyytyväisyys. Panostakaa näihin, se kan-
nattaa. Mikäli saatte klubista eroa miet-
tivistä käännytetyksi joka viidennen, niin 
yksinomaan jo sekin olisi viime vuosina 
pysäyttänyt jäsenmäärän laskun. Pysäyt-
täkää klubien vanheneminen ottamalla 
nuoria jäseniksi ja kiinnittäkää huomiota 
klubienne toimintatapoihin ja miettikää, 
josko niissä olisi ”raikastamisen” varaa.

Toivotan omasta ja puolisoni Annelin 
puolesta kaikille E-piirin leijonille me-
nestyksellistä, nautinnollista ja kasvuun 
tähtäävää Lions-kautta 2013-2014. Pys-
tymme kasvuun, jos sitä haluamme ja jos 
siihen panostamme! 

Antti Hynnä
Piirikuvernööri
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Jäsenkehitys on ollut 
Suomessa ja maailmalla 

haastava. E-piiri on pys-
tynyt pysäyttämään las-
kevan jäsenkehityksen vii-
me kaudella. Siitä kuuluu 
suuri kiitos erityisesti klu-
biemme jäsenille, meidän 
kaikkien panos on ollut 
merkittävä. Muistetaan, 
että jäsentyytyväisyydellä 
voimme vaikuttaa eniten 
jäsensäilyvyyteen ja myös 
tuloksellisuuteen – kum-
matkin asiat ovat tärkei-
tä palvelujärjestössämme. 
Kalenterikelloa emme 
voi kääntää takaisinpäin, 
meidän tulee sopeutua 
toiminnassamme nyky-
ajan haasteisiin. Pelkäs-
tään poistuman pienen-
täminen 20 %:lla saa jä-
senkasvun nousuun. Klu-
biviihtyvyydellä voimme 
ehkä parhaiten vaikuttaa 
klubitoiminnan jättävien 
määrän pienentämiseen.

Klubitoiminnan kehit-
täminen jäsenistön toi-
veiden mukaiseksi pa-

1. varapiirikuvernöörin mietteitä 2013

rantaa jäsenistön viihtymistä 
klubissaan. Viihtyminen klu-
bitoiminnassa parantaa yhtei-
söllisyyttä ja tietenkin loppu-
tuloksena tuloksellisuus para-
nee. Palveluaktiviteettien li-
sääntyminen ja tehostuminen 
on toivottavaa, koska avustus-
kohteita on ympäristössäm-
me enenevässä määrin. ”Pal-
velu on enemmän kuin unel-
ma, se on identiteettimme. Ja 
menestys tulee vain tiimityön 
kautta”; on Barry Palmer sa-
nonut. Olemmeko valmiit 
tarttumaan Barry Palmerin 
haasteeseen. Uskon, että Joh-
tamisvalmennuksen ( JOVA) 
avulla voimme vastata Barry 
Palmerin haasteeseen – ke-
hittää klubitoimintaamme ja 
edelleen saada tuloksellisem-
paa lionstoimintaa. 

Piirin tavoitteena on tu-
kea klubeja vastaantulevissa 
haasteissa. Klubitoiminnan 
kehittämiseen tähtäävä Joh-
tamisvalmennuksen ( JOVA) 
tarkoitus on antaa klubeille 
muutosjohtamiseen tarvit-
tavia työkaluja. Niillä klubit 

voivat tarttua klubin eri-
laisiin haasteisiin ja lähteä 
edelleen kehittämään klu-
bitoimintaansa. Kun klubi-
toiminta on klubin jäsen-
ten mieleen myös jäsenpy-
syvyys ja kaikki aktiviteetti 
saadaan kasvamaan. Näin 
on käynyt muissa piireis-
sä, varmasti näin tapahtuu 
myös meillä.

Lions toiminta on mei-
dän kaikkien toimintaa, 
jonka ulkoinen ilmentymä 
on auttaminen monissa 
muodoissaan. Klubi, piiri, 
Lions- liitto, nehän ovat 
meille tuttuja nimityksiä 
ja me olemme kaikki sa-
massa veneessä. Kaikilla 
organisaatiotasoilla täytyy 
olla sama tavoite ja suun-
ta. Yhteisestä linjasta poik-
keaminen voi/tulee johtaa 
toiminnan tarkistuksiin ja 
jälleen soudetaan samaa 
venettä jäsenistön osoit-
tamaan suuntaan. Meillä 
Lionseilla on mahdollisuus 
klubimme kautta liiton ja 
piirin vuosikokousaloitteil-
la ohjata tätä suurta laivaa. 
Vuosikokousaloitteet ovat 
korkeimman päättäjän – 
klubien vuosikokousedus-
tajien ohjauskeino Lions 
toiminnalle. Tätä ohjaus-
ta meidän tulisi käyttää 
enemmän. Piiri ja liitto 
saavat siten jäsenten tahto-
tilan toiminnan suunnassa 
ja se on ohjenuora johdon 
ratkaisuille ja päätöksille. 
Jäsenistö aktiivisuus ja si-
toutuneisuus toimintaan 
ovat tärkeitä. Meille tulee 
sellaisen Lions-toiminnan 
kuin teemme ja me saam-
me sellaisen Lions-toi-
minnan kuin ansaitsem-
me.  

Esko Hietanen

Tukka tuivertaa Leijona-rantaongintakilpailun lomassa ja 
kala on taskussa. Kuvassa kalastajat Leila Lehto ja kirjoittaja.

Varmasti jokaisen piiri-
kuvernöörielektin, minut 
mukaanluettuna, uran 
sykähdyttävin kokemus 
on ollut osallistuminen 
kansainväliseen vuosiko-
koukseen. Kertaan tässä 
kirjoituksessani lyhyesti 
tuohon Hampurin kak-
siviikkoiseen liittyviä ta-
pahtumia.

Kokemuksia Hampurin Conventionista

Matka alkoi Helsingin len-
toasemalta, josta lähes 

koko elektiryhmämme puoli-
soineen nousi Finnairin vuo-
rokoneeseen kohti Hampuria. 
Perillä saksalainen tehokkuus 
siirsi meidät linja-autoilla 
nopeasti ja mallikkaasti ho-
telliimme. Sen suhteen meil-
lä oli käynyt hyvä tuuri, sillä 
elektikoulutuksen kaikki ta-
pahtumat sijaitsivat hotellin 
yhteydessä olevassa kongres-
sikeskuksessa. Ensimmäi-
nen päivä meillä oli vapaata 
ja niinpä meillä olikin aikaa 
risteillä mm. Hampurin sa-
tamassa ja muissakin mielen-
kiintoisissa paikoissa.

Toinen päivä alkoi uuden 
kansainvälisen presidentin 
Barry Palmerin lahjasalkun 
vastaanotolla ja virallisella 
kuvauksella presidenttiparis-
kunnan kanssa. Loppupäivä 
olikin taas vapaata ja tutustu-
mista Hampurin nähtävyyk-
siin. Pidämme molemmat 
kovasti kanasta ja etsimme 
epätoivoisesti paikallista gril-
likuppilaa, josta olisi saanut 
puolikkaan grillatun kanan. 
Lopulta onnistuimme löytä-
määnkin hyvältä näyttävän 
paikan, joka näytti olevan 
myös paikallisten suosios-
sa. Kana oli todella mehevää 
(joissain paikoissa kana tup-
paa olemaan liian kuivaa), 
herkullista ja mausteet pai-
kallaan, voin suositella paik-
kaa muillekin. Valitettavasti 
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Valmistautumassa marssille Hampurissa.

Onnittelemassa LC Lempäälän perustajajäsentä Yrjö Raaskaa 
keväällä 2012. Yrjö täytti tuolloin vaatimattomat 100 vuotta.

Kokemuksia Hampurin Conventionista
en tullut painaneeksi paikan 
osoitetta mieleeni.

Kolmantena päivänä alkoi 
varsinainen kolmipäiväinen 
elektikoulutus. Koska suomi 
on yksi virallisista lions-kie-
listä, jota muut eivät puhu, 
niin me 14 suomalaista elek-
tiä saimme olla omissa olois-
samme Harri Ala-Kuljun 
koulutettavina. Tässä yhtey-
dessä on mainittava, että oli-
si ensiarvoisen tärkeää suo-
menkielen säilyminen viralli-
sena lions-kielenä, koska nyt 
kaikki koulutusmateriaali oli 
päämajan toimesta käännet-
ty suomeksi. Tästä suurkiitos 
päämajan suomenkieliselle 
virkailijalle Tanja Saariselle. 
Suomenkielen virallista ase-
maa uhkaa jäsenkatomme; 
on suurena pelkona, että jos 
jäsenmäärämme putoaa alle 
25.000 lionin, niin suomen-
kielen asema järjestössä on 
vaakalaudalla. Tuo rajahan 
ei ole enää kaukana. Pääosin 
koulutus oman ryhmämme 
sisällä tapahtui pienryhmä-
työskentelynä, joiden tulok-
set purettiin ryhmän yhtei-
sissä sessioissa. Koulutus oli 
antoisaa ja hyödyllistä kiitos 
kouluttajallemme Harrille se-
kä koulutusmateriaalille.

Ankaran opiskelun lo-
massa ehdimme myös har-
joitella kurssimme leikkimie-
listä ohjelmanumeroa. Siinä 
ryhmämme saapuu näyttä-
mölle ja poistuu näyttämöltä 
letkajenkan tahtiin. Näyttä-
möllä esitetään Muumi-lau-
lu lions-teemaan sovitetuin 
sanoin. Oma roolihahmoni 
tässä esityksessä on Nuuska-
muikkunen. Ensi-iltansa esi-
tys sai pohjoismaiden yhtei-
sessä Nordic Get-Together 
illassa. Ilman pienintäkään 
liioittelua voin todeta, että 
meidän ryhmämme esitys oli 
ylivoimaisesti paras. Tuos-
sa illassa istuimme pöydäs-
sä, johon viereemme istuutui 
tanskalainen Benny Nissen 

Raun puolisoineen. Hän oli 
hyvin iloluontoinen veikko 
ja oli työskennellyt Suomes-
sa. Hän tunsi paljon tärkeitä 
suomalaisia sanontoja, kuten 
”kippis”.

Lauantaina olikin sitten 
kansainvälisen paraatin vuo-
ro, josta osallistujina emme 
paljoakaan nähneet. Ryhmäl-
lämme kävi varsin hyvä tuu-
ri, koska jouduimme odotta-
maan paraatin alkua omalta 
osaltamme paahtavassa hel-
teessä vain puolitoista tuntia; 
tosin sekin on parempi kuin 
rankkasade. Saksalaiset kuu-
lemma saivat odotella omaa 
vuoroaan liki neljä tuntia.

Sunnuntaista tiistaihin 
olikin sitten täysistuntojen 
vuoro. Yli kolmisatapäiselle 
suomalaisryhmälle oli varat-
tu oma katso-osansa ja koska 
liki kaikilla oli suomen pie-
noisliput, niin ryhmämme 
taatusti sai näkyvyyttä. Mie-
liinpainuva hetki oli kolman-
nen täysistunnon päätteeksi 
elektinauhojen repäiseminen, 
jolloin me sitten olimme vi-

rallisesti piirikuvernöörejä. 
Olimme siis Annelin kanssa 
tukkanuottasilla, koska re-
vimme irti toistemme nauhat.

Kiire oli hirmuinen. Aa-
mulla ohjelma alkoi aikaisin 
ja jatkui myöhään yöhön eri 

maiden virallisiin vastaanot-
toihin. Häthätää välillä eh-
dittiin käydä hotellissa paitaa 
ja pukua vaihtamassa. Vielä 
pitää mainita sunnuntai-illan 
Nordic Hospitality vastaan-
otto, jossa suomalaisillakin 
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oli oma pöytänsä; muuten ai-
noa, josta illan mittaan ei tar-
joilu päässyt loppumaan. Täs-
tä kiitos omalle klubilleni LC 
Lempäälälle, jonka iskuryhmä 
oli matkassa omalla linja-au-
tolla ja jossa koko Suomen 

Piirihallituksen tutustumistilaisuudessa Nurmen lavalla 2013. 
Antilla päässä IPDG Tapani Matintalon lahjoittama stetsoni. 
Annelin stetsoni on hankittu Puistobluesista.

Aikaa oli omankin klubin aktiviteettiin elokuun lopulla 2013. 
Erittäin harvinaisessa kuvassa baaritiskin ”väärällä” puolella 
palvelemassa janoista tanssikansaa LC Lempäälän Nurmen la-
va perjantaitansseissa.

Tässä harjoitellaan kuvernöörikurssin esitystä Hampurin Nordic Get Together -iltaan. Antti on 
Nuuskamuikkunen ja puolisot Hattivatteja. Antin ja Annelin välissä Hattivatti PDG Timo Al-
lenius, DG Raija Väreen puoliso. Vasemmalla Onni Piippo ja puoliso Eija Lyytikäinen.

elektiryhmän tarjoamiset eli 
riittävästi tarjottavaa saatiin 
näppärästi Hampuriin kul-
kemaan. Vielä pitää mainita, 
että kaikista näkemistäni vas-
taanotoista Nordic Hospitali-
tyssä oli paras ruokatarjonta.

Keskiviikkona DG-ryh-
mämme lähti viettämään yh-
teistä lomaosuutta Fehmar-
nin saarelle, josta palasimme 
Suomeen maanantaina. Ko-
ko reissussa vierähti yli kak-
si viikkoa. Matka oli tosi an-

toisa, mutta kyllä oli mukava 
palata kotiin!

Paljon olisi tästä matkasta 
kerrottavaa, mutta tilanpuut-
teen vuoksi on nyt tyydyttä-
vä näinkin lyhyeen referaat-
tiin. Tekstin höystönä olevat 
kuvat puhukoot vielä omaa 
kieltään. Mahtava kokemus 
kaiken kaikkiaan, voin läm-
pimästi suositella. Pistäkää-
pä mietintämyssyn alle, pii-
rissämme on suunnitteilla 
yhteismatka kahden vuoden 
päästä Havaijille. 

DG Antti Hynnä
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Himminkodon asukkaiden ulkoilutustapahtumassa keväällä 
2013.

Ehdimme käydä paikallisessa oluttuvassakin. Liikkeellä oli mui-
takin leijonia, vasemmalla pöydän päässä Kanadan edustaja.

Koulutus oli ajoittain äärimmäisen kovaa ja stressaavaa. Vasem-
malla Raija Väre (L-piiri), oikealla Gurli Dumell (O-piiri).

Puolisot valmistautuvat Nordic Get Together –iltaan. Vasemmal-
ta Leena Saarinen, Anneli ja Hilve Reijonen.

Puolisot yhteiskuvassa elektikoulutuksen päätösillallisilla. Ku-
vassa myös Harri ja Sirkku Ala-Kulju.

Suomen pöytä Nordic Hospitality –illassa. Vasemmalta hoviku-
vaajamme Jari Rytkösen poika Arsi Rytkönen, Anneli ja Raija 
Väre (L-piiri).

Seurustelua Nordic Hospitality –illassa. Vasemmalta Anne Lind-
roos-Matintalo, benny Nissen Rau Tanskasta, Anneli ja Tapani 
Matintalo.
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Leijonajär jestön 
tärkein päät tävä 
elin on klubi.

Klubin päätöksestä 
alkaa kaikki 
leijonatoiminta. 

Klubin päätöksestä 
alkanut toiminta 
on jär jestömme 
voima ja vahvuus.

Piiri on klubiensa yhteistoi-
mintaelin. Piirivirkailijat 

ovat klubien työkaluja, joiden 
kautta ja avulla klubi ylläpi-
tää, kehittää ja valvoo toimin-
taansa ja etujaan. Piiri kehit-
tää ja kouluttaa virkailijoitaan 
toimimaan omilla aloillaan 
klubien hyväksi. 

Piiri myös toteuttaa klu-
biensa yhteistyötä panemalla 
toimeen yhdessä sovitut ak-
tiviteetit, niin toiminnalliset 
kuin taloudellisetkin. Piiri 
toimii myös välittäjänä klu-
bien ja liiton sekä kansainvä-
lisen organisaation välillä.

Nuoret ovat leijonatoi-
minnan tulevaisuuden luo-
jia. Heidän aktiivinen osal-
listumisensa toimintaan on 
järjestömme tulevaisuuden 
elinehto. 

Erkki Voutilainen, 
2.VDG 2013-2014

Nuorten mielen avaa-
minen aktiiviseen lei-
jonatyöhön on aloitettava 
mahdollisimman varhain, 
mieluiten jo Leo-varhais-
klubeissa, mutta viimeis-
tään nuorisovaihtoiässä. 

Kääntäkäämme si is 
katseemme nuoriin. Päät-
täkäämme klubeina toimia 
aktiivisesti nuorten saami-
seksi mukaan leijonatoi-
mintaan.

Erkki ja Sirkka-Liisa 
Voutilainen
E-piir in 2.VDG-pari 
2013-2014.

Erkki on LC-Valkeakos-
ken jäsen vuodesta 1996, 
hän on toiminut kaikissa 
klubiviroissa, lohkon pu-
heenjohtajana piirin nuo-
risovaihtojohtajana ja nyt 
2.varapiirikuvernöörinä. 
Erkki on vieraillut lukui-
sissa klubeissa ja leijonata-
pahtumissa Meksikossa, 
Australiassa, Englannissa 
ja Portugalissa.

Sirkka-Liisa on LC 
Valkeakoski/Rapolan pe-
rustajajäsen vuodelta 2009, 
hän on toiminut useissa 
klubiviroissa ja lohkon pu-
heenjohtajana. 

Mitä kuuluu Suomi Johtoon 
kampanjalle?
”Olette toimineet kam-

pan jas sanne  tähän 
saakka täysin oikein. Jatkakaa 
kampanjaanne täysin voimin”. 
Juuri näillä sanoilla kansain-
välisen Lions-järjestön joh-
totehtävien järjestelijä ja ”po-
liittinen luottamusmies” ku-
vasi Hampurissa heinäkuussa 
2013 omat ajatuksensa mei-
dän suomalaisten yrityksestä 
saada järjestön korkein joh-
totehtävä.

330 suomalaisen osallis-
tuminen Hampurin vuosiko-
koukseen todella myös huo-
mattiin.

Loppusuoran lähestyessä 
kilpailu kovenee ja ”tönimi-
nen” lisääntyy. Viime vuo-
si onkin ollut kampanjassa 
kansainvälisellä tasolla myl-
lerryksen ja yllätysten aikaa. 
Mm. Suomen Lions-liiton 
johto toisti kirjeellään päät-
täjille meidän suomalaisten 
argumentit.

Meil le tarjottiin vielä 
Hampurin vuosikokouksen 
jälkeenkin yllätys. Saimme 
viestejä, että Euroopassa tie-
detään Suomen ja Harri Ala-
Kuljun vetäytyneen kilpai-
lusta ja jättäneen pelikentän 
muille. Asiasta myös kirjoit-
ti kilpailijani, englantilainen 
Phil Nathan.

Oudoksi asian teki se, että 
kukaan ei ollut keskustellut 
asiasta minun, vaalipäällikkö-
ni Jouko Ruissalon tai kenen-
kään muunkaan suomalaisen 
kanssa

Väärän tiedon leviäminen 
pitkin maailmaa pakotti mei-
dät reagoimaan. Lions-liiton 
johto lähetti kirjeen järjestön 
korkeimmalle johdolle, jossa 
vakuutti kampanjamme jat-
kuvan. 

Euroopassa  lev innei-
den huhujen jälkeen sain 
USA&Kanadan johtajuus-
foorumiin ensimmäisen ker-
ran epävirallisen kutsun. Mo-
net ilmaisivat ilahtuneisuu-
tensa, että olemme edelleen 
mukana. Jotkut varmistivat 
asian suoraan kysymällä.

Suomi Johtoon kampanja 
on vaatinut sitkeyttä ja kestä-
vyyttä sekä Suomen leijonilta 
että minulta. Ilman kokemaa-
ni suurta tukea ja yhteishen-
keä olisin heittänyt jo hanskat 
tiskiin. Itse uskon, että saavu-
tamme vielä tavoitteemme.

Ei anneta periksi. Kam-
panja jatkuu ja seuraava vuo-
ro katsotaan. 

Harri Ala-Kulju
PID, ehdokas 
2. varapresidentiksi

Suomen kuvernöörineuvosto on antanut kannatuksensa PID Bob 
Corlewille Tennesseestä USA:sta. Hän on ehdokkaana 2014, mut-
ta saa kilpailijan, PID Mike Butlerin Texasista. Torontossa on 
todellinen äänestys. Kuvassa vas. PID Harri Ala-Kulju, PID 
Bob Corlew, PID Allen Broughton, entinen presidentti Austin 
P. Jennings sekä Arne Ritarin oppipoika, kanadansuomalainen 
1-vdg Harold Huhtanen Sudburysta. 
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Anne Nepalilaisten miesten seurassa.

Kansainvälisen presidentin Wayne A. Maddenin turvallisessa 
kainalossa Busanissa. 

Tästä alkoi piirikuvernöörikauteni. Kuurosokeiden grillikatok-
sen peruskiven muuraustilaisuus 4.7.2012. Marjo Kiviranta ja 
osa talkooporukkaa. 

Haihtuvi nuoruus niin kuin vierivä virta… tässä mietittiin sa-
nojen oikeaa järjestystä, 16.9. 2012 Seitsemisen kansallispuiston 
maisemissa. Taulua pitämässä Jorma Pylväs ja Esko Hietanen.

Kävimme katsomassa Orivedellä 9.12.2012 lions joulupukkia. 
Tietääköhän Estolan Tapio ja Tarja ketkä ovat jouluvarusteissa?

Kuvakavalkadi: Piirikuvernööri Tapani Matintalon ja Anne 
Lindroos-Matintalon matkassa 2012-2013

Klubivierailu 13.3.2013 LC Hämeenkyrö / Kyröttäret. Pääsin 
(jouduin) Sirkka Timosen virkistävään ja rentouttavaan kas-
vohoitoon.
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Puolisopäivän juustomaistiaiset Herkkujuustolassa, Mouhijär-
vellä 9.5.2013.

Käytiin myös kahvilla piirikuvernööripariskunnan kotona 
9.5.2013.

Kauden päättäjäistilaisuudessa Rudolf Koivun Keitaalla 
26.5.2013: Nyt helpottaa, saa poistaa jo solmion kaulasta ja heit-
täytyä vapaalle. Kiitos kaikille klubeille ja Leijonille ikimuistoi-
sesta piirikuvernöörikaudesta 2012-2013. Tapani ja Anne Lions työ jatkuu Arne Ritari säätiön hallituksessa 2013-2016.

E-piirin piirihallitus 2013-2014

Kauden 2013-2014 piirihallituksen tutustumistilaisuudessa Nurmen lavalla paikalla olleet jäsenet. Vasemmalta Esko Latva, Seppo Ai-
raksinen, Antti Perälä, Pekka Siitonen, Reima Mäkelä, Esko Hietanen, Jorma Pylväs, Antti Hynnä, Olli Kattilakoski, Aira Sulonen, Kalle 
Oinas, Harri Isomuotia, Heidi Rantala, Tapio Jussila, Pertti Mäkelä, Ilkka Kivelä, Erkki Voutilainen, Hannu Salmi ja Esko Rantala.
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Toisaalla tässä lehdessä 
olen kirjoittanut Suomen 

Lions-liiton sekä oman E-
piirimme jäsenkasvutavoit-
teista. Meillä on periaatteessa 
kaksi tapaa lisätä jäsenmää-
räämme. Niistä ensimmäinen 
on yksittäisten klubien jäsen-
määrän lisääminen. Tämä on 
erinomaisen hyvä keino, jos 
vain valtaosa klubeistamme 
tähän tavoitteeseen pääsisi. 
Käytettävissä olevista kei-
noista, järjestömme brändin 
kirkastamisesta ja klubiviih-
tyvyyden sekä klubityytyväi-
syyden kohentamisesta olen 
niinikään kirjoittanut piiriku-
vernöörin tervehdyksessäni. 
Painotan näitä asioita myös 
klubivierailujeni yhteydessä. 
Tässä yhteydessä haluan ko-
rostaa aktiivisen jäsenhan-
kinnan merkityksestä; hyvä-
nä esimerkkinä haluan mai-
nita LC Tampere/Härmälän. 
He nimittäin ovat hankkineet 
uusia jäseniä aktiivisen mai-
noskampanjan avulla, mm. ja-
kamalla erinomaisen hienoja 
klubinsa toiminnasta kertovia 
esitteitä alueensa postilaati-
koihin. Vastaavanlaisiin kam-
panjoihin haluan kannustaa 
piirimme muitakin klubeja.

Toinen keino on lisätä klu-
bien lukumäärää. Miesklubien 
lukumäärää on vaikea lisätä, 
ellei sitten tarkastella tietyn 
työpaikan tai harrastustoi-
minnan ympärille muotoutu-
via klubeja. Varsinainen po-
tentiaali meillä kuitenkin on 
vielä jäljellä, nimittäin paik-
kakuntakohtaisia naisklube-
ja piirimme nähdäkseni sopii 
useillekin paikkakunnille.

Suomen Lions-liittoon 
kuului pelkästään miesjäse-
niä vuoteen 1988 saakka, jol-
loin järjestömme avasi oven-
sa myös naisjäsenille. Suomen 
ensimmäinen naisklubi LC 
Helsinki/Viapori perustet-
tiin 27.10.1988 ja tänä vuon-
na vietämmekin Suomessa 
naisleijonien 25-vuotisjuhlaa. 
Kaikki Lions-toiminnasta 

Lisää naisklubeja E-piiriin

kiinnostuneet voivat nykyi-
sin liittyä Lions-klubiin ja 
olla täysipainoisesti mukana 
Lions-järjestössä. Tämä toi-
minnan laajeneminen niin 
mies-, nais- kuin yhtenäisklu-
birintamalle onkin mielestäni 
järjestön kannalta toivottavaa 
kehitystä. Samalla kuitenkin 
haluan korostaa, että tämän 
kehityksen myötä perintei-
nen puolisotoiminta ei näh-
däkseni millään muotoa ole 
uhattuna. Tätä seikkaa puol-
taa jo kentältä saadut koke-
muksetkin.

Tässä yhteydessä en mal-
ta olla sanomatta muuta-
maa sanaa yhtenäisklubeis-
ta; seuraavat ajatukset eivät 
tosin ole omiani, vaan sitee-
raan C-piirin piirikuvernöö-
riä Esa Ojapaloa. Perinteinen 
puolisotoiminta on mones-
sa tapauksessa varsin lähel-
lä liitännäisklubitoimintaa, 
jossa liitännäisklubin jäsenet 
kokoontuvat itsenäisesti sil-
lä poikkeuksella, että he ovat 
täysivaltaisia Leijonia. Sen 
vuoksi kehotan puolisoita 
harkitsemaan liittymistä jä-
seniksi järjestöömme esimer-
kiksi liitännäisklubin muo-
dossa. Jäseninä he pystyvät 
innostamaan myös omat ys-

täväpiirinsä mukaan kasva-
vaan Lions-perheeseemme 
pitäen silti kiinni juuristaan 
emoklubiinsa. Samalla he voi-
vat ylläpitää puolisotoimintaa 
klubissa sillä erotuksella, että 
klubista löytyy sitten kaksin 
verroin enemmän Lion-puo-
lisoita.

Olen hieman selail lut 
Lions-vuosikirjaa ja itsekseni 
pähkäillyt, että varsin hyvin 
naisklubi mahtuisi allaluetel-
luille paikkakunnille:

 � Humppila
 � Ikaalinen
 � Juupajoki
 � Kylmäkoski
 � Längelmäki
 � Mouhijärvi
 � Orivesi
 � Parkano
 � Pirkkala
 � Pälkäne
 � Ruovesi
 � Vesilahti
 � Viljakkala

Lempäälään perustettiinkin 
jo viime kauden keväällä LC 
Lempäälä/Birgitta, joka tois-
taiseksi toimii LC Lempäälä/
Sääksjärven liitännäisklubina. 
Tavoitteena on, että kuluvan 
kauden aikana klubi itsenäis-

tyy. Se vaatii vähintään 20 jä-
sentä, joka toivottavasti tul-
laan saavuttamaan jo kulu-
valla kaudella kunnan alueelle 
suunnatulla mainoskampan-
jalla; klubin esitteet ovat jo 
työn alla. Samoin Vesilahdes-
sa olemme saaneet pään ava-
tuksi, uuden klubin ensim-
mäinen suunnittelukokous 
pidettiin 24.9 Vesilahden pa-
loasemalla. Paikalla oli kym-
menen Lions-toiminnasta 
kiinnostunutta naista ja vie-
lä viisi oli estynyt saapumas-
ta paikalle. Seuraava kokous 
on sovittu pidettäväksi 10.10, 
joten tätä kirjoittaessani tuon 
kokouksen saldo ei vielä ole 
tiedossani. Olen kuitenkin 
varsin optimistinen sen suh-
teen, että Vesilahteenkin saa-
taisiin naisklubi vielä tämän 
kauden aikana. Olen tähän 
naisklubien perustamistyö-
hön motivoinut lohkojen pu-
heenjohtajia ja elätän toivei-
ta, että saisimme vielä lisää-
kin naisklubeja perustetuksi. 
Mutta joka tapauksessa nämä 
kaksikin uutta klubia olisivat 
jo sinällään erinomainen saa-
vutus. 

Antti Hynnä
Piirikuvernööri

LC Lempäälä/Birgitan perustamiskokous. Paikalla oli kymmenkunta innokasta naista perusta-
massa uutta klubia LC Lempäälä/Sääksjärven liitännäisklubiksi.
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E-piirissä ryhdytään piiri-
hallituksen toimesta ja kai-

kessa toiminnassa tukemaan 
klubitoiminnan kehittämistä. 
Siihen halutaan kaikki klu-
bit mukaan. Klubitoiminnan 
kehittämisen tavoitteena on 
lisätä Lions-toiminnan aktii-
visuutta ja jäsenten klubiviih-
tyvyyttä ja sitä kautta paran-
taa klubien elinvoimaisuutta. 
Tavoitteena on myös pysäyt-
tää jo pitkään jatkunut piirin 
jäsenmäärän pieneneminen ja 
kääntää jäsenkasvu positiivi-
selle kasvu-uralle. Hyvän ta-
voitteen saavuttamisessa on 
jokaisen aktiivisen Lionsin 
panos merkittävä. 

Tavoit teiden 
toteut taminen
Suomessa on v. 2008 alkanut 
kouluttajavalmennus (KO-
VA). Nimi muutettiin pi-
an muutosvalmennukseksi 
(MUVA). Muutosvalmen-
nuskoulutuksen suorittaneet 
jakavat edelleen saamiaan 
tietoja ja työkaluja johta-
misvalmennuksen ( JOVA) 
tilaisuuksiin osallistuvil-
le klubien tulevalle johdol-
le ja aktiivisille klubiryhmil-
le. Klubien ryhmät vuoros-
taan ovat selkäranka presi-
denttinsä tukemana klubin-
sa toiminnan kehittämisessä.  
Viimeisin MUVA 4 oli Tam-
pereella joulukuu 2011 – hel-
mikuu 2012 ja siellä oli piiris-
tämme neljä Lionsia eri klu-
beista. He toimivat tulevien 
E-piirin JOVA tilaisuuksien 

Klubitoiminnan kehittäminen 2013
vetäjinä. Nyt halutaan käyn-
nistää tehokkaasti klubitoi-
minnan kehittäminen ja JO-
VA laajalla rintamalla. N-
piirissä on saavutettu hyvä ja 
positiivinen jäsenkehitys osal-
taan JOVA:n ansiosta. Mik-
sei myös meillä? Kaikki klubit 
halutaan kehittämistyöhön 
mukaan. Tehdään parempaa 
tulevaisuutta avuntarvitsi-
joille kehittämällä klubimme 
Lions-tavoitteiden mukaan 
hyvin toimivaksi ja elinvoi-
maiseksi sekä jäsenistön tar-
peita vastaavaksi. 

Miten edetään? 
Tästä kaudesta alkaen kehi-
tetään aktiivisesti klubitoi-
mintoja ja klubityytyväisyyt-
tä klubien presidenttien ja 
hallituksien johdolla. Tarkis-
tetaan klubin arvot ja varmis-
tetaan jäsenkyselyllä jäsenten 
tyytyväisyys. Kehitetään hal-
litustyöskentelyä tehokkaak-
si ja jätetään klubikokouksiin 
enemmän aikaa vaikkapa esi-
telmiin, kehitysideointeihin ja 
pienimuotoisiin koulutuksiin. 
Jotkin kokoukset toteutetaan 
klubi- ja yritysvierailujen ai-
kana. Aktivoidaan jäsenistöä 
osallistumaan piiri- ja vuosi-
kokouksiin, sekä niiden aika-
na tapahtuviin koulutuksiin - 
erityisesti hallituksen jäseniä. 
Toteutetaan tai huolehditaan 
uusien jäsenten koulutuksista 
ja heidän klubiviihtyvyyden 
huomioimisesta. Kannuste-
taan aktiivisia Lionseja ha-
keutumaan piirin virkoihin 
– kaikenlaista aktiivisuutta 
täytyy saada lisättyä. Piirihal-
lituksen jäsenet tuovat lisä-
tietoa asiasta klubikäynneil-
lään ja muissakin yhteisissä 
tilaisuuksissa. Klubitoimin-
nan pitää seurata aikaansa ja 
tarjota jäsenilleen mielekkään 
sekä tyydyttävän klubitoimin-
nan. Vaihtoehdoista on myös 
klubeissa keskusteltava ja sit-
ten jokainen klubi tekee omat 
valintansa ja päätöksensä klu-

binsa jäsenten arvojen ja ta-
voitteiden perusteella. 

Mikä on JOVA - 
Johtamisvalmennus? 
Se voi olla Seminaari tai 
workshop, jonka tavoite koh-
dennetaan klubijohdon tai 
klubien aktiivisiin kehitys-
ryhmiin saamaan klubin-
sa kehittämiseen työkaluja 
ja jakamaan muiden klubien 
edustajien kanssa kokemuksia 
ja näkemyksiä hyvästä klubi-
toiminnasta ja sen kehittämi-
sestä. Tavoitteena on kaikkien 
piirin klubien osallistuminen 
johonkin JOVA kokonaisuu-
teen. JOVA tilaisuudet ovat 
tätä päivää kehittää osallistu-
jiaan ja antaa työkaluja jäse-
nistöllemme klubitoiminnan 
kehittämiseen.

Klubitoiminnan 
kehit täminen 
käyntiin nyt! 
Jäsenpoistuma on ollut lähes 
vallitseva olotila viime vuo-
sina E-piirissä, Suomessa ja 
lähes koko maailmassa. Suo-
men 14 piiristä E-piirin jä-
senkehitys on ollut piireistä 
alle puolen välin, siellä huo-
nommalla puolella ja negatii-
vinen. Vain kahdella piirillä 
oli viime kaudella jäsenkehi-
tys positiivinen. Toimeen on 
tartuttava. Viime kauden nol-
latulos Pirkanmaan Lionsien 
jäsenkehityksessä oli rohkai-
seva. Ei jäädä odottamaan, 
että joku toinen tekee kehit-
tämisen ja päätökset puoles-
tamme – eihän se onnistu. 
Meidän on vastattava klu-
biemme perustajien uskoon 
liikkeemme tarpeellisuudes-
ta ja elinvoimaisuudesta. Pir-
kanmaa on elinvoimainen 
maakunta, tehdään myös E-
piiristä Pirkanmaan alueella 
elinvoimainen ja positiivises-
ti kehittyvä.

Tietoa ja tukea 
löytyy! 
Sitä on Lions-liiton ja pii-
rin webbisivuilla, sitä tarjo-
taan klubivierailujen aikana, 
eri kokousten yhteydessä ja 
kaudella 2013-2014 alkavas-
sa virikkeellisissä JOVA – se-
minaareissa ja workshopeissa. 
Ryhdytään muodostamaan 
klubiemme aktiivisista jäse-
nistä kehittämiseen kiinnos-
tuneita ryhmiä, jotka ottavat 
haasteekseen Klubinsa kehit-
tämisen. Kun toimeen tartu-
taan, tuloksiakin saadaan ai-
kaan. Sillä ajatuksella ovat 
meidänkin vanhempamme 
kehittäneet meille hyvät elin-
olosuhteet. 

Tulokset kestävät 
kauan 
Päättäjien ja meidän kaikkien 
täytyy nähdä hyvän työn pon-
nistelut, koska tulokset kehi-
tystyössä seuraavat vasta 3-5 
vuotta tehdyn työn jälkeen. 
Tarvitaan pitkäjännitteistä 
työtä, ennen kuin toiminta 
näkyy jäsenkasvun ja jäsen-
viihtyvyyden kääntymisenä 
paremmaksi. N-piiri on on-
nistunut klubiensa toiminnan 
kehittämisessä, sen jäsenmää-
rä on kasvavalla uralla. Miks-
emme mekin onnistu! Kaikki 
mukaan! 

Esko Hietanen
1. varapiirikuvernööri 
2013 – 2014

Hyvät
lukijamme...

•
Suosikaa 

ilmoittajiamme!
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PDG-kollegio kooontui 
PDG Kalle ja Kaija 

Ylisen kotona syyskuussa.
Kokous oli tarkoituksen 

mukaisesti järjestetty vapaa-
muotoiseksi kotitilaisuudek-
si. Kokouksen tärkeimpänä 
asiakohtana oli keskustella 
lions-toiminnan hallinnon 
tulevaisuutta ja toimintaan 
motivoinnin eri tekijöitä.

ENTISET PIIRIKUVERNÖÖRIT (PDG:T) POHTIMASSA 
LIONS-TOIMINNAN TuLEVAISuuTTA

Kokouksessa käytiin mo-
nipuolista jopa hallintoraken-
teita ravistelevaa keskustelua, 
mutta keskustelun ilmapiiri 
oli erittäin lämminhenkinen.

Kriittisin keskustelu käy-
tiin piirin ja liiton hallinnol-
listen vastuiden ympärillä. 
Taustalla oli piirin rekiste-
röintimahdollisuutta koske-
nut lions-liiton selvitystyö. 
Selvityksen mukaan piirin 
rekisteröinti ei olisi tarpeelli-
nen, vaan jopa vahingollinen. 
Asiasta oltiin monen kohdalla 
eri mieltä.

Keskustelussa tuli kuiten-
kin esiin joukko piirin hallin-
taan ja talouteen liittyviä on-
gelmia, joihin ei toistaiseksi 
ole liiton eikä piirin tasolla 
löydetty ratkaisuja. Yhtenä 
merkittävimmistä voisi mai-
nita piirikuvernöörin ja piiri-
hallituksen käytettävissä ole-
vat vähäiset varat. Nykyisel-

Edellisten toimikausien piirikuvernöörejä (PDG) yhteiskuvassa kuluvan kauden piirikuvernöörin (DG) kanssa. Vasemmalta Ta-
pio Estola DG 2008-09, Reima Mäkelä DG 2005-06, Ilkka Kivelä DG 2009-10, Antti Hynnä DG 2013-14, Rauno Sulonen DG 
2002-03, Markku Lahtinen DG 2000-01, Onni Grönlund DG 1996-97, Kalle Ylinen DG 2010-11, Heidi Rantala DG 2004-05, 
ja Timo Lehtonen DG 2003-04.

lään jokainen laittaa omasta 
kukkarostaan melkoisen po-
tin toimintavuoden aikana. 
Onko tämä osasyynä haluk-
kuuteen lähteä luotsaamaan 
laajan piirin toimintaa? Osa-
tekijöitä on varmasti useita.

Toinen toiminnan jatku-
vuuteen vaikuttavana seikka-
na tuli esille hallituksen jäse-
nen toimikauden lyhyys, vuo-
si, joka ei takaa jatkuvuutta 
eikä motivoi ottamaan uusia 
vastuutehtäviä.

Kokouksessa tuli esil-
le monia muita jäsenyyteen 
ja jäsenten pysyvyyteen vai-
kuttavia kysymyksiä, joista 
keskustelua jatketaan, mutta 
joista päätökset ovat piiri-
hallituksen ja piirikokouksen 
asioita. Tärkeäksi todettiin 
kuitenkin keskustelun avaus 
arimmistakin asioista.

PDG:t eli entiset piiriku-
vernöörit osallistuvat piirihal-

lituksen kokouksiin, mutta 
pitävät myös vuosittain kes-
kinäisiä kokouksia, joissa ko-
kemuksia ja näkemyksiä pun-
taroidaan. 

Kalle Ylinen
PDG kollegion puheenjoh-
taja 2013-2014 

ARS-säätiön

ADRESSIT
oikea tapa

muistaa
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1. Kauppinen Martti LC Kuru
2. Meklin Pentti  ”
3. Mäkinen Kari  ”
4. Nurmi Erkki  ”
5. Rantanen Jyrki LC Pälkäne
6. Vaismaa Kalle  ”
7. Kilpinen Kalle LC Valkeakoski
8. Valkeapää Tommi  ”
9. Aho Johannes LC Toijala
10. Salkunen Jari  ”
11. Korja Jussi LC Lempäälä
12. Ruohola Jussi LC Tre Tammerkoski
13. Parjanen Leo LC Ikaalinen
14. Kulju Pekka LC Ruovesi
15. Sarvana Antti  ”
16. Lindberg Ilkka LC Nokia Pirkka
17. Hietalahti Kalle LC Teisko
18. Laanti Pertti  ”
19. Savolainen Kari  ”
20. Lehtinen Jari-Pekka LC Karkku
21. Niemelä Tapio LC Juupajoki
22. Soikka Joonas   ”
23. Suoranta Lassi  ”
24. Äikäs Seppo  ”
25. Äikäs Tuomas  ”
26. Pola Janne Lc Viiala
27. Niemi Seppo LC Mouhijärvi
28. Harju Rami LC Parkano
29. Lehtinen Timo  ”
30. Okko Kari LC Kihniö
31. Lepistö Markus  ”
32. Vuorinen Ville LC Virrat
33. Mäkinen Olavi LC Lempäälä Kanava
34. Heikkilä Joni LC Humppila
35. Paajanen Pertti  ”
36. Töttölä Mertsi  ”
37. Närvänen Juha-Pekka LC Urjala
38. Ayvasik Mahmut LC Tre Ratina
39. Mielonen Marko LC Tre Amuri
40. Piispanen Jyrki-Tapio  ”
41. Arminen Tapio LC Tre Harju
42. Isomustajärvi Marko  ”
43. Rindell Pekka  ”
44. Kolehmainen Ari LC Tre Härmälä
45. Kykkänen Matti  ”
46. Mattila Jari  ”
47. Ahonen Eino LC Sahalahti
48. Hiltunen Eero LC Hkyrö Kyröskoski
49. Keskinen Raimo  ”
50. Hovi Henri LC K-ala Roine
51. Pyykkö Juho LC Kangasala Roine
52. Karjalainen Juho LC Valkeakoski Apia
53. Villberg Ville  ”
54. Lepola Aarni LC Toijala Akaa
55. Heinonen Pauli LC Ylöjärvi Keijärvi
56. Kallioinen Sami LC Luopioinen
57. Malkamäki Toni LC Kangasala Harjula
58. Välimaa Hannu  ”
59. Isolähteenmäki Jyrki LC Suodenniemi
60. DA Conceicao Rogerio LC Vesilahti
61. Isomäki Esa  LC Pirkanmaa
62. Matikainen Jari LC Viljakkala
63. Roponen Pasi LC Kylmäkoski
64. Palonen Jaana LC Tre Kanjoni
65. Rautiainen Saku LC Tre Lassinlinna
66. Aho Helena LC Tre Siilinkari
67. Rautiainen-Servo Mari  ”
68. Savolainen Leena  LC Tre Näsinneula

TERVETULOA JOUKKOOMME UUDET LIONIT E-PIIRISSÄ !
69. Roth Marko LC Tre Köyhät Ritarit
70. Sillanaukee Reijo  ”
71. Hankela Sinikka LC Tre Wivi Lönn
72. Karaila Heli  ”
73. Leskinen Eeva  ”
74. Ehrola Katriina LC Nokia Lotus
75. Heikkinen Mervi  ”
76. Matikka Raija  ”
77. Mäenpää Elina LC Virrat Tarjanne
78. Virta Johanna  ”
79. Holkeri Pirkko LC Tre Hämeensilta
80. Ihamäki Maija  ”
81. Haapanen Stiina LC Kangasala Kuussalo
82. Olifirenko Päivi  ”
83. Harjumäki Maria LC Lempäälä Sääksjärvi
84. Jalonen Ulla  ”
85. Leppänen Kaija  ”
86. Lilja Raili  ”
87. Mäkelä Anja  ”
88. Oinas Heli  ”
89. Retjunskaja Natalia  ”
90. Tarsia Susanna  ”
91. Valli Raija  ”
92. Rantanen Elina LC Toijala Arvo-Ylppö
93. Seppänen Auli  ”
94. Vihola Kirsti  ”
95. Salo Sirkku LC Ylöjärvi Helmi
96. Valkama Leena  ”
97. Karlen Suvi LC Tre Diamonds
98. Kyttälä Tarja LC Valkeakoski Rapola
99. Parikka Paula  ”
100. Pasanen Kirsti  ”
101. Pöytäkivi Kaisa   ”
102. Saarinen Terhi  ”
103. Uotila Kristiina LC Valkeakoski Rapola
104. Valkama Marjo  ”
105. Hakala Ulla-Maija LC Hämeenkyrö Kyröttöret
106. Karhenmaa Marja  ”
107. Majamaa Kaija  ”
108. Petro Saija  ”
109. Rasi Saija  ”
110. Nikkilä Virpi LC Urjala Linnattaret
111. Estemaa Tuuli LC Sastamala Annastuuna
112. Haavisto Laura  ”
113. Katajisto Katja  ”
114. Kiikala-Siuko Marika  ”
115. Koivu Petra  ”
116. Koivula Armi  ”
117. Koskinen Taina  ”
118. Kuutti Maarit  ”
119. Mäkelä Helena  ”
120. Mäkelä Mandy  ”
121. Niemimaa Outi  ”
122. Nurmi Pauliina  ”
123. Pajala Eila  ”
124. Pojolainen Virva  ”
125. Pärssinen Teija  ”
126. Rantanen Elisabeth  ”
127. Santalahti Satu  ”
128. Suontaka Terhi  ”
129. Tuomisto Tanja  ”
130. Valkeaniemi Saila  ”
131. Välimäki Hanna  ”

Kuluneen kauden 1.7.2012 – 1.7.2013 Aikana piirimme 
55:een klubiin (kaikkiaan 86) otettiin yhteensä 131 uutta lio-
nia. Määrä on yli kaksinkertainen edelliseen kauteen nähden.
Uudet lionit olkoot leijonavuotenne antoisia !
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Piirileijona-lehden päätoi-
mittaja Jorma Pylväs kan-

nustaa E-piirin klubeja jatka-
maan Koulukaveri-projektia 
ja jakamaan oman paikka-
kuntansa kouluille Hymy-
poika- ja Hymytyttö-patsaita. 
Hänellä on varattuna Piirilei-
jonan tilillä noin 330 euron 
lahjoitus sille klubille, joka 
ensimmäisenä E-piirissä to-
teuttaa Koulukaveri-projek-
tiaktiviteetin ja lähettää siitä 
ensimmäisenä jutun Piirilei-
jona-lehteen.

Lions-liitolla on ollut val-
takunnallinen Koulukaveri-
projekti yhteistyössä Kerho-
keskus Koulutyön Tuki ry:n 
kanssa.

Kerhokeskus edistää las-
ten ja nuorten hyvinvointia. 
Se turvaa lasten ja nuorten 
mahdollisuuksia kasvaa hen-
kisesti ehyiksi ja itsetuntoi-
siksi, ajatteleviksi, kriittisiksi 
ja ongelmanratkaisukykyisiksi 
ihmisiksi, joilla on edellytyk-
set ja mahdollisuus osallistua 
ja tulla kuulluiksi aina itseään 
koskevissa asioissa ikäkauten-
sa mukaisesti. Kerhokeskuk-
sen slogan on ”Osallisuus luo 
hyvinvointia”.

Hymy-veistoksia on jaet-
tu Hyvän Toveruuden Kilvan 
palkintoina jo vuodesta 1954 
lähtien. Veistoksia lahjoittavat 
kouluille muun muassa van-
hempainyhdistyset, kunnalli-
set lautakunnat sekä paikalli-
set Lions-klubit. Yhä enem-
män kunnat säästöpaineissaan 
ovat lakanneet hankkimasta 
näitä Hymy-patsaita kou-
luille, joten perinteen ylläpito 
edellyttää entistä enemmän 
kolmannen sektorin panosta.

Kilpailun säännöt: 1) Kil-
van osanottaja pyrkii noudat-
tamaan Hymytytön ja Hymy-
pojan hyvää esimerkkiä: Hän 
on rehti ja luotettava toveri. 
Hän on avulias, reipas ja iloi-
nen. Hän haluaa edistää ter-
veitä elämäntapoja. 2) Kilpa 
tapahtuu kouluyhteisön, luo-
kan, kerhon tai oppilaskun-

Hymytyttö-patsas

Hymypoika-patsaita ja kouluyhteistyötä

nan keskuudessa. 3) Voittaja 
valitaan oppilaiden äänestyk-
sen perusteella.

Hymy-veistoksen hinta on 
15 euroa. Piirileijona-lehden 
palkinnolla klubi voi hankkia 
20 veistosta oman paikkakun-
tansa kouluihin. Tilauksiin li-
sätään aina toimitus- ja käsit-
telykulut. Hymy-tilausloma-
ke löytyy www.kerhokeskus.
fi -nettisivuilta.

Aktiivisuut ta 
liikenneturvallisuus-
viikolla
Lions-klubit ovat olleet aktii-
visia kouluihin päin liikenne-
turvallisuusviikolla, jota Ker-
hokeskus organisoi vuosittain 
syyskuussa viikolla 37 yhteis-
työssä Opetushallituksen ja 
liikennekasvatuksen yhteis-
työverkoston kanssa.

Koulukaveriprojekti to-
teutettiin kokeiluna kaudella 
2010–2011. Kokeiluun ko-
ko maassa osallistui noin 50 
klubia. Leijonat olivat liiken-
neturvallisuusviikolla seuraa-
massa liikennettä koulujen lä-

hettyvillä, vierailivat kouluil-
la ja jättivät kouluille Hyvän 
Toveruuden esitteitä. Klubit 
tilasivat joulukuun loppuun 
mennessä Hymy-veistokset 
ja kunniakirjat. Toukokuussa 
koulut järjestivät äänestyksen 
ja leijonat luovuttivat patsaat 
voittajille kevätjuhlassa.

Monelle klubille projektin 
jälkeenkin jäi tavaksi jatkaa 
vastaavaa toimintaa. Ei ole 
helposti löydettävissä tilastoja 
siitä, miten monessa kunnassa 
edelleen kunta kustantaa Hy-
my-veistokset tai miten mo-
nessa kunnassa hyvällä asialla 
ovat leijonat.

Yksinkertaisinta on, että 
jokainen asiasta kiinnostunut 
klubi tarkistaa oman kuntansa 
tilanteen ja jos kunta ei enää 
hanki Hymy-veistoksia, klubi 
tarjoutuu näiden hankintaan. 
Hymy-patsaita voi hankkia jo 
ensi kevääksikin.

Klubien toivotaan myös 
jatkavan perinnettä osallis-
tua syksyn liikenneturvalli-
suusviikon viettoon kouluil-
la. Tällaista toimintaa on aika 
alkaa suunnitella jo nyt ensi 
vuodeksi, jotta ehtii olla yhte-
ydessä asiasta kouluille ennen 
kuin näissä tehdään opinto-
suunnitelmia seuraavaksi lu-
kuvuodeksi. 

Leena-Maija Lindqvist

Kauneus- ja jalkahoitola

Anne Vainikka
Valtakatu 57 LH 1
39200 Kyröskoski

050 - 411 7091

www.kosmetologiannevainikka.fi
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Ensimmäinen varapiiriku-
vernööri Esko Hietanen 

toivoo, että lokakuussa E-pii-
rissä alkaneesta johtamisval-
mennuksesta puhaltaisi uusia 
tuulia myös klubikokouksiin.

– Johtamisvalmennuksessa 
eri klubien väki tapaa toisiaan 
ja keskusteluissa toivottavasti 
löytyy myös uusia vinkkejä, mi-
ten elävöittää klubikokouksia ja 
saada niistä entistä kiinnosta-
vampia, Esko Hietanen toteaa.

Myös yhteistyöstä toisten 
klubien kanssa voi löytää uu-
sia ideoita oman klubinsa toi-
mintaan.

– Ei mistään löydy yhtä 
suoraa vastausta, miten klu-
bikokouksia pitäisi kehittää. 
Eikä kehitystä synny siten, 
että otamme jostakin valmista 
ja yritämme toteuttaa samaa, 
mitä toisetkin. Tärkeää on 
koota porukat yhteen ja kes-
kustella asioista, nostaa pöy-
dälle hyviä toimintamalleja ja 
yksi sanoo yhtä, toinen keksii 
siihen lisää. Toiminnan mo-
nipuolistamiseen ei ole oiko-
tietä eikä valmiita vastauksia, 
vaan uutta voi syntyä keskus-
tellen ja ideoita kypsytellen.

Johtajavalmennus lähti liik-
keelle N-piiristä 2008. Muis-
sakin piireissä on ollut vastaa-
vanlaista valmennusta, mutta 
E-piiri on käyttänyt esimerk-

Klubikokouksiin rennompi meininki

kinään N-piiriä, koska siellä 
on nouseva trendi jäsenkehi-
tyksessä ja aktiivista toimintaa.

Esko Hietanen uskoo, että 
johtamisvalmennuksesta poi-
kii klubeille uutta. Kun klu-
bien toimihenkilöt hallitsevat 
hommansa ja osaavat tehdä 
toiminnasta mielenkiintois-
ta ja sujuvaa, päästään eroon 
siitä, että klubikokouksissa 
hoidetaan vain passiivisesti 
pakolliset asiat.

– Ilmapiirin on oltava ak-
tiivinen. On tärkeää olla mu-
kana erilaisissa tapahtumissa, 
tavata uusia ihmisiä ja jutel-
la. Sitten syntyy uusia ideoi-
ta. Pyörää ei kannata keksiä 
uudelleen, ajatuksia voi va-
rastaa, mutta niitä pitää myös 
keskustellen kehittää.

Esko Hietanen kannus-
taa klubeja karsimaan klubi-
kokouksista pois turhia ru-
tiineja ja heittämään muo-
dollisuuksia romukoppaan. 
Entistä enemmän päätöksiä 
pitäisi tehdä hallituksessa, 
jossa asioita ovat hoitamas-
sa klubin jäsenten valitsemat 
toimihenkilöt. Useista asi-
oista riittää vain tiedoksian-
to klubikokouksessa. Tärkeää 
tietysti on hyvä tiedonkulku, 
esimerkiksi asioista tiedotta-
minen kaikille sähköpostitse, 
mutta klubikokouksista ei pi-

täisi tehdä uuvuttavia asialis-
tan läpi kahlauksia.

– Klubikokouksessa tärkeää 
on kokoontua yhteen syömään 
ja viihtymään yhdessä. Tärke-
ää on yhteinen oleminen. Ko-
kousrutiinien sijaan voi myös 
kehitellä muunlaista ohjel-
maa. Säästetään klubin jäsen-
ten energiaa yhdessäoloon. 
Klubin jäsenissä on jo useiden 
ammattialojen edustajia, joten 
omastakin takaa saadaan ko-
kouksiin mielenkiintoisia esi-
telmiä ja ohjelmaa.

Esko Hietanen toteaa, et-
tei hänen oma klubinsa LC 
Lempäälä/Kanava ole sen 
kummempi kuin muutkaan 

klubit, mutta kokouksien 
kiinnostavuuteen on koetettu 
kiinnittää huomiota. On tie-
dostettu, että kaikki asiat eivät 
ole niin suuria, etteikö hallitus 
voisi niitä päättää. Heilläkin 
on esitelmiä, joita pitävät niin 
omat jäsenet kuin ulkopuoli-
setkin. Heillä on myös ideana 
pyörittää tietokilpailuja. Voit-
taja saa järjestää tietokilpailun 
seuraavaksi kerraksi.

– Virikkeitä, virikkeitä eikä 
vain kuivaa päätöksentekoa, hän 
kannustaa muitakin klubeja.

Klubikokouksen 
voi korvata muulla
LC Ruoveden presidentti Jar-
mo Järvinen kertoo, että hei-
dänkin klubissaan on ollut 
puhetta, että paljon enemmän 
asioita voisi nuijia loppuun jo 
hallituksessa, jotta klubiko-
koukset voisivat olla kevyem-
piä ja jotta niissä olisi aikaa 
enemmän seurustelulle.

LC Ruovesi ei paljonkaan 
kokoonnu samoihin paik-
koihin, vaan klubikokouksia 
pyritään korvaamaan muun-
laisella tekemisellä. Koko-
uksen voi pitää vaikka lin-
ja-autossa matkalla teatte-
riin. Joulukuussa klubilla on 
pikkujoulut, jotka korvaavat 
klubikokouksen. Kevyt ko-
kous pidetään vain pikaisesti 
ohessa. Tammikuussa klubi-

Klubikokouksessa voi olla rento meininki ja -puitteet. Päätöksiä nuijimassa LC Lempäälä/Kana-
van veljet.

LC Lempäälä/Kanavan joulujuhlakokous kaudelta 2009–2010. 
Hallitus esittämässä Tiernapoikia klubin jäsenille: Raimo Ala-
nen, Petri Mäkinen, Esko Hietanen ja Erkki Hytönen.
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kokouksen korvaa vanhojen 
veljien muistaminen, jolloin 
kokoonnutaan sakastissa ja 
viedään kynttilöitä heidän 
haudoilleen. Varsinainen ko-
kous on sitten tämän jälkeen.

Viime vuonna viimeinen 
kokous toukokuussa yhdistet-
tiin nelipäiväiseen matkaan 
Pyhäjärvelle Viroon. Myös 
leidit olivat mukana matkal-
la. Jarmo Järvinen toteaa, et-
tä yleensäkin heillä leidit ovat 
mukana kokouksissa ja tapah-
tumissa hyvin usein. Jos ei ihan 
joka kerta, ainakin joka toinen.

– Olemme suunnitelleet, 
että tämänkin toimintakau-
den päätämme Viron mat-
kaan, hän kertoo.

Paljon muutakin on järjes-
tetty korvaamaan kokouksia: 
on ollut värikuulasotaa, on 
hiihdetty vesisuksilla, käyty 
teatterissa ja keksitty kaiken-
laista muutakin. Varsinainen 
kokous on hoidettu muun 
mukavan ohessa lyhyesti.

Samantapaisia ajatuksia 
on ollut esillä myös vuonna 
2013 perustetussa LC Sasta-
mala/Annastuunassa. Anne 
Lindroos-Matintalo kertoo, 
että kokouksien yhteyteen on 
suunniteltu erilaisia esittelyjä, 
muun muassa vaate-esittely. 
Hän toteaa, että kun jäseninä 
on monien eri ammattialojen 
edustajia, jo omasta takaa löy-
detään kokouksiin erityyppis-
tä mukavaa ohjelmaa.

Myös LC Hämeenkyrö/
Kyröttärien presidentti Sirkka 
Leena Wilkman on nostanut 
keskusteluun sen, miten klu-
bikokouksiin saataisiin enem-
män kiinnostavaa ohjelmaa. 
Ensimmäisenä toimintavuon-
na klubin ensimmäinen presi-
dentti Maria Härkki-Santala 
ideoi kattavan esitelmäpake-
tin. Jokaiseen kokoukseen oli 
sovittuna vierailijoita, jotka 
pitivät erityyppisistä aiheis-
ta alustuksia. Sirkka Leena 
Wilkman arvelee, että myös 
omalla joukolla voidaan löy-
tää ohjelmaa klubikokouk-
siin. 

Leena-Maija Lindqvist

LC Ruovesi on pyrkinyt 
saamaan kuukausiko-

koukset kiinnostavammiksi 
jotta jäsenet viihtyisivät ke-
ventämällä kokouksien luon-
netta järjestämällä niiden yh-
teyksiin eri tilaisuuksia: retkiä, 
tutustumisia teollisuuslaitok-
siin, talkoita, kilpailuja, vapaa-
ta keskustelua, esitelmiä jne.

Kuukausikokousten pito-
paikkoja vaihdettu eri paik-
koihin ja samalla pitäjän eri 
kolkat ovat tulleet tutuiksi. 
Myös ladyt ovat olleet välil-
lä yhteisissä kokoontumisissa.

Pukeutuminen on ollut va-
paamuotoista eri teemoihin 
liittyen. 

LC Ruovesi
Ensio Lehtinen

KuuKAuSIKOKOuKSET KIINNOSTAVAMMAKSI
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Oriveden Lions-motoris-
tien perinteinen viikonlo-

pun syysajelu suuntautui tänä 
vuonna Lohtajan maisemiin. 
Mukana matkassa oli taas 8 
pyöräkuntaa 11 hengen voi-
min. Yhteensattumien vuoksi 
ei LC Orivesi Isonmakkaran 
klubista päässyt ketään mat-
kaan tänä vuonna.

Matkaan lähdettiin pe 2.8 
13.00 valtatie 66 reitille Rait-
tisen sanoin ”Orivedeltä se 
lähtee pohjoiseen”. Parin py-
sähdyksen ja Kokkolan ruoka-
tauon jälkeen perillä oltiin il-
lansuussa Ohtakarin hienoissa 
maisemissa. Vaikka päivä oli 
pitkä, kesti takamus vielä is-
tua iltaa hyvässä seurassa lep-
poisasti saunoen ja ruokaillen.

La 3.8. pyörät suunnattiin 
mutkaisia maisemateitä pit-
kin tutustumaan Plassiin, eli 
Kalajoen vanhaan kaupun-
kiin ja tietysti Hiekkasärkki-
en maisemiin. Kauniin ilman 

Lions on the road…

suosiessa iltaa jatkettiin ma-
joituksessa saunoen ja ladyjen 
laittaman maittavan aterian 
merkeissä. 

Sunnuntaina pyörien keu-

lat suunnattiin taas kotia 
kohti Lappajärven toista ran-
taa kiertäen kauniissa sääs-
sä ja upeita mutkaisia maa-
laisteitä seuraillen. Kiitokset 

kaikille mukana olleille iki-
muistoisesta retkestä jälleen 
kerran. Ensi vuoden elokuus-
sa suuntaamme jälleen uusille 
teille. 

Mopot parkkeerattiin Kokkolan linja-autoasemalle ruokatauon ajaksi. Kuva: Sirpa Heikkilä

Kalajoen Plassissa Havulan talon pihassa kaffilla. Kuva: Sirpa Heikkilä
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Paljon puhutaan klubiviih-
tyvyyden parantamises-

ta ja siihen etsitään keinoja. 
LC Tampere / Pirkanmaan 
mielestä parasta viihtyvyyden 
rakentamista on – niin, ra-
kentaminen yhdessä. Samal-
la kun saadaan jotakin oikein 
konkreettisestikin aikaiseksi, 
paranee yhteenkuuluvuus ja 
veljeys kuin itsestään. Elo-
kuun lopussa oli määrä pitää 
kauden ensimmäinen halli-
tuksen kokous. Kalentereissa 
oli tiukkaa ja työt painoivat 
nekin päälle. Tällöin saattaa 
kokoukseen lähtö tuntua vai-
kealta, kun pitäisi omatkin 
hommat saada hoidettua. Ko-
kouskin voi tuntua pakkopul-
lalta. Mutta eihän näin tarvit-
se olla. Lion-veljet ovat autta-
mishaluisia, ahkeria ja aikaan-
saavia ihmisiä. Jostakin syystä 
vaan se talkooavun pyytämi-
nen tuntuu vaikealta. Erilai-
sia aktiviteetteja tehdään toi-
mintakauden aikana vieraiden 
ihmisten auttamiseksi. Kaikki 
kunnia näille toimille, mutta 
muistetaan myös auttaa toi-
siamme. Se, jos mikä on omi-

LC TAMPERE PIRKANMAA 
HALLITuKSEN TALKOOKOKOuS

Ensimmäiset ristikot ovat jo ylhäällä. Petri Metso (sihteeri) ja Kari Kumpulainen (pres)

aan vahvistamaan ystävyyssi-
teitä ja klubiviihtyvyyttä. Se 
myös auttaa lopulta klubin 
toiminnassakin aktiviteettien 
toteuttamisessa ja jopa uusien 
jäsenten hankinnassa. 

Klubimme presidentti oli 
yksinään rakennellut sauna-

jälkeen pidetään hallituksen 
kokous. Talkoot sujuivatkin 
hyvin, paikalle pääsivät halli-
tuksen jäsenistä jonkin verran 
rakennusalasta ymmärtävät: 
Arkkitehti, DI, rak.ins ja put-
kiurakoitsija evp. Sopuisasti 
ristikot saatiinkin paikoilleen 
kattokannattajien momentti-
kuvioita tuumaillen. Ruumiil-
lisen työn jälkeen maistuivat 
presidentin tarjoamat talkoo-
eväät ja sitten päästiinkin var-
sinaiseen hallituksen kokouk-
seen. Mukavaa oli myös sih-
teerin kirjata presidentin lu-
paus kartuttaa hallinnollista 
tiliä talkoiden jälkeen. Varsin 
mukava mieli jäi illasta. Taisi-
pa jäädä ilmaan toive saunan 
testaamisesta myöhemmän 
hallituksen kokouksen mer-
keissä. 

Jatkuvasti paikallista ainutkertaista 
sisältöä ja toimivat markkinointiratkaisut 

pieneen ja isoon tarpeeseen.

–Ratkaisut mobiilimarkkinointitarpeisiisi!

PAIKALLISLEHDET    PAIKALLIS-TV    KAUPUNKILEHDET 
KAUPUNKI-TV    PAIKALLISRADIO    KAUPPAKESKUKSET

Soita 010 584 4222 tai www.pirkanmaanlehtitalo.fi

AINA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN

rakennusta ja hanke oli siinä 
vaiheessa, että piti saada kat-
toristikot nostettua tasakerran 
päälle. Sitähän ei yksin pysty 
tekemään, joten lyötiin kaksi 
kärpästä kerralla. Kokouskut-
suun laitettiin maininta pie-
nestä talkoohommasta, jonka 
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E-piirin leijonien ÄK-
SÖN NAIT –tapahtuma 
järjestettiin Tampereella 
Varalan ja Pyynikin kau-
niissa maisemissa lauan-
taina 7.9.2013. 

Äksön Nait –tapahtumassa 
kisaillaan erilaisten tehtä-

vien parissa lauantai-iltapäi-
vän aikana ”luontopoluilla” 
järjestävän klubin määritte-
lemässä paikassa. Tapahtu-
man tiimellyksessä luodaan 
parempaa yhteistä lion-hen-
keä sekä tutustutaan muihin 
E-piirin lioneihin ikään, su-
kupuoleen ja paikkakuntaan 
katsomatta.

ÄKSÖN NAIT -idean 
kehitti lion Timo Hanhijärvi 
Lions Club Viljakkalasta. En-
simmäistä tapahtumaa lähdet-
tiin toteuttamaan LC Viljak-
kalan johdolla syksyksi 1998. 
Mukana idean virittelyssä oli-
vat LC Tampere/Hämeensilta 
ja LC Tampere/Siilinkari. 

Äksön Nait 16.9.2013

Viljakkalassa res.upseerien 
laavulla 12.9.1998 olivat LC 
Viljakkala, LC Tampere/ Hä-
meensilta, LC Tampere/ Sii-
linkari, LC Virrat/ Tarjanne, 
LC Tampere/ Itäväylä ja LC 
Nokia/ Lotus. 

Päivästä tuli varsin haus-
ka ja onnistunut. LC Tre/
Siilinkari sai Kuljetusliike T. 
Hanhijärvi Ky:n lahjoittaman 
ÄKSÖN NAIT -kiertopal-
kinnon ja samalla seuraavan 
vuoden tapahtuman järjestä-
misvastuun.

Ensimmäisen ÄKSÖN 
NAIT -tapahtuman jälkeen 
päätettiin, että:

 � tapahtumasta teh-
dään lionien perinne

 � ÄKSÖN NAIT on kut-
suttujen klubien yhtei-
nen virkistysaktiviteetti, 
josta ei kerätä rahallista 
voittoa, vain kulut jae-
taan osallistujien kesken 

 � tapahtumapaikka-
na tulee olla metsä 
tai muu ulkoilualue

 � tapahtuma-aika tulee 
olla heti syyskuun puo-
lenvälin paikkeilla, kun 
säät todennäköises-
ti ovat vielä lämpimät 
koko päivän ulkoiluun

 � kiertopalkinnon saajan 
velvollisuus on huoleh-
tia ettei perinne kat-
kea, muita velvoitteita 
ei ole, kaikki tapahtu-
maan liittyvät tehtävät 
voidaan jakaa kaikki-
en osallistujien kesken

 � järjestäjävuorossa oleva 
klubi ”määrää” seuraa-
van järjestäjän luovut-
tamalle sille ÄKSÖN 
NAIT-kiertopalkinnon

 � järjestäjät voivat kutsua 
haluamansa klubit mu-
kaan, kuitenkin niin että 
Lions klubit Viljakkala, 
Tre/Hämeensilta ja Tre/
Siilinkari kutsutaan aina. 
 

Tällä kertaa kisoihin osallis-

tui 8 pirkanmaalaista leijo-
naklubia ja osanottajia oli yli 
40 lionia. Lionit kokoontui-
vat Varalan urheiluopistoon, 
jossa ensin nautittiin maukas 
lounas ja sen jälkeen lähdet-
tiin rasteille Pyynikin harjun 
kauniisiin maisemiin. Ras-
teilla kisailtiin tikanheitossa, 
kävynheitossa, lintutietämyk-
sellä, saappaanheitolla, pari-
viestissä, palikkatestissä, hula 
hula -vanteen pyörityksessä 
ja lopuksi kokoonnuttiin taas 
Varalaan viimeiselle rastille, 
joka oli tietokilpailu ja nau-
tittiin iltapäiväkahvit.

Seuraavaksi järjestäväksi 
klubiksi kutsuttiin LC Tam-
pere/ Wivi Lönn, joka otti 
kiertopalkinnon, sekä tehtä-
vän ilolla vastaan.

LC Kylmäkosken klubin 
sanoin – ja hauskaa oli. 

LC Tampere Näsinneula ry
Sulonen Tuija, presidentti

Pariviesti - tämä oli totista puuhaa

Liisa Himanen ja Tuula Kairimo/LC Tampere Näsinneula las-
kevat pisteitä Pyynikin kauniit maisemat taustallaan - Pyhä-
järvi siintä taustalla



Vaihtelua ja myös uusia 
ideoita klubi saa ystävyys-
klubitoiminnasta. Kun 
ystävyysklubi on omasta 
maasta, vuoroin vieraissa 
käynnit ovat mukava lisä 
vuotuiseen toimintaan. 
Toiminta ei kuitenkaan 
ole pelkkää ajanvietet-
tä. Keskusteluista ystä-
vyysklubilaisten kanssa 
saa hyviä vinkkejä myös 
oman klubin toimintaan. 
Mikäänhän ei kiellä anas-
tamasta muualla hyväk-
si koettuja projekteja ja 
tempauksia omalla paik-
kakunnalla toteutetta-
vaksi.

Monella klubilla on yhteis-
toimintaa maantieteelli-

sesti lähellä olevien ja omalla 
paikkakunnalla olevien klubi-
en kanssa – ilman, että olisi 
solmittu virallisia ystävyys-
suhteita allekirjoitettuine so-
pimuksineen.

Lions-liiton sivulta löy-
tyy sopimusmallit sekä koti-
maisten klubien kesken että 
ulkomaille solmittavien ystä-
vyyssuhteiden solmimiseen. 
Sopimuskaavakkeita on tar-
jolla suomen, ruotsin ja eng-
lannin kielellä. Lomakkeet on 
laatinut PDG Vilho Kande-
lin LC Helsinki/Pitäjänmäki 
-klubista. Ystävyysklubeista 
kerätään myös tietoa Lions-
liiton jäsenkeskukselle, mutta 
annettuja tietoja käytetään ai-
noastaan Lions-klubien ystä-
vyystoimintaan liittyvissä ak-
tiviteeteissa. Mallit löytyvät 
osoitteesta: http://ftp.lions.
fi/index.php/sv/toiminta-ys-
tavyysklubitoiminta.

”… haluamme luoda ja yl-
läpitää yhteisymmärryksen 
henkeä maailman kaikkien 
kansojen kesken. Haluamme 
yhdistää klubeja ystävyyden, 
hyvän toveruuden ja keski-
näisen yhteisymmärryksen 
avulla. Olemme ylpeitä saa-

ystävyysklubeista iloa oman klubin toimintaan

dessamme lioneina palvel-
la yhteiskuntaa parempaan 
huomiseen ja auttaa apua 
tarvitsevia lähimmäisiämme 
kaikkialla maailmassa yh-
teisellä tunnuslauseellamme 
WE SERVE - ME PALVE-
LEMME.”  Muun muassa 
tämä vakuutus on ystävyys-
klubisopimuksessa.

27 klubilla 
ulkomainen 
ystävyysklubi
Tällä hetkellä E-piirissä 27 
klubilla on ulkomainen ystä-
vyysklubi. Joillakin kaksikin. 
Ylivoimaisesti eniten ystä-
vyysklubitoimintaa on Vi-
roon. 11 klubilla on virolai-
nen ystävyysklubi. 4 klubilla 
on ystävyysklubi Ruotsissa ja 
samoin 4 klubilla Sri Lankas-
sa. 3 klubilla on solmittuna 
ystävyyssuhde australialaisen 
klubin kanssa.

Ystävyysklubi on löyty-
nyt myös Gran Kanarialta ja 
Espanjan aurinkorannikolta, 
Iso-Britanniasta, Saksasta, 
Ranskasta, Unkarista, Islan-

nista, USA:sta, Kanadasta ja 
Meksikosta.

Vilkasta 
yhteydenpitoa 
Viron Palamuseen
LC Ikaalinen/Kyrösjärvi 
-klubilla on ollut vuosittain 
yhteydenpitoa LC Palamu-
sen klubin kanssa Viroon. 
Juhani Haveri vieraili puoli-
soineen Palamusessa viimek-
si syyskuussa. Kyrösjärvi- ja 
Palamuse-klubien välisessä 
toiminnassa yhteyshenkilö 
on Reijo Saarela, mutta myös 
Juhani Haveri on ollut aktii-
vinen yhteydenpitäjä, koska 
Palamuseen ystävyystoimin-
taa on myös Ikaalisten seu-
rakunnalla ja kaupungilla ja 
seurakunnan luottamushenki-
lönäkin hän on ollut mukana 
näidenkin ystävyystoiminnas-
sa Palamusen suuntaan.

LC-toiminta rantautui Vi-
roon parisenkymmentä vuotta 
sitten Suomesta, mistä aluksi 
myös johdettiin Viron piiriä.

LC Palamusen klubi pe-
rustettiin helmikuussa 2000 

Kyröttärien tiedottaja-nettivastaava Leena-Maija Lindqvist (takana oikealla kädessään lah-
jaksi saatu Foldin standaari) tapasi Islannin matkallaan ystäväklubi Reykjavik Foldin presiden-
tin Bergljót Jónsdóttirin (edessä vasemmalla), Hrund Hjaltadóttirin, Anita Knútsdóttirin sekä 
Margrét Pálfriður Magnúsdóttirin (edessä oikealla).

ja Charter Night pidettiin 
toukokuun alussa 2000. Sil-
loin joukko Kyrösjärven klu-
bin edustajia puolisoineen 
vieraili Palamusessa ja samalla 
solmittiin ystävyysklubisopi-
mus klubien välille. Siihen ai-
kaan Kyrösjärven klubin pre-
sidentti oli Tapani Matintalo.

– Leijonatoiminnassahan 
on kysymys kansainvälises-
tä järjestöstä, joten veljes- ja 
sisaryhteistyö ulkomaille on 
luonteva asia myös klubeil-
le, Juhani Haveri toteaa. Hän 
pohtii, että koko maailma on 
täynnä myös avustuskohteita, 
mutta harvemmin Kyrösjär-
ven klubilta avustuksia lähtee 
Sri Lankaan, koska runsaasti 
kohteita on myös lähempänä.

 Juhani Haveri toteaa, että 
joka maassa Lions-toimin-
nassa on mukana aktiivisia 
ihmisiä, jotka ovat henkilöta-
solla mukana monessa. Täs-
tä syystä Lions-yhteistyön 
lisäksi samoilla vierailuilla 
on monta kärkeä: voi hoitaa 
useita yhteistyöasioita – niin 
klubin, seurakunnan kuin 
kunnankin kannalta tärkei-
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tä suhteita. Ystävyystoimin-
nan kautta aktiiviset ihmiset 
ovat myös saaneet paljon uu-
sia henkilökohtaisia ystäviä 
itselleen, joiden kanssa tulee 
pidettyä ahkerasti yhteyttä.

Viron itsenäistymisen jäl-
keen Virossa oli myös kai-
kenlaista puutetta, mutta ny-
kyisin ystävyystoiminnassa ei 
enää ole kyse avustustoimin-
nasta, vaan ystävyyssuhteiden 
hoitamisesta. Tosin hiljattain 
jögevalainen vähävarainen 
perhe, jolla on monivammai-
nen lapsi, otti yhteyttä Jöge-
van maakunnan alueen klu-
beihin ja pyysi raha-apua, jot-
ta lapselle olisi saatu tilavam-
mat erikoisrattaat tämän kul-
jetuksia varten. Vanhat olivat 
jo jääneet pieneksi. Rattaiden 
hinta jyvitettynä jokaiselle 
klubille oli 300 euroa. Pala-
musen klubille sellaisen sum-
man osoittaminen tarkoituk-
seen yhdellä kertaa oli liikaa. 
Silloin Kyrösjärven klubi ha-
lusi helpottaa ystävyysklubi-
aan ja tarjoutui maksamaan 
sen osuudesta puolet.

– Ystävyysklubitoiminta 
Viroon on tasavertaista, sillä 
klubeihin kuuluvat ovat vaka-
varaisia ihmisiä, jotka pysty-
vät omalla rahallaan tulevaan 
vastavierailuille Suomeen, Ju-
hani Haveri toteaa. – Riittää, 
kun järjestämme heille vie-
railuilla majoituksen ja ohjel-
maa. Vastaavasti saamme kes-
titystä ja monipuolista ohjel-
maa, kun olemme käymässä 
Palamusessa.

Viimeksi Kyrösjärven klu-
bista vierailtiin Virossa huh-
tikuussa, kun Palamusen 
klubilla oli Charter Night. 
Vuonna 2012 Kyrösjärven 
klubilla oli 40-vuotisjuhla, 
johon osallistui neljä leijonaa 
Palamusesta Tiina Tegelman-
nin johdolla. Heinäkuussa 
2011 virolaisia oli perheen-
jäsenineen yksitoista Arne 
Tegelmannin johdolla Ikaa-
lisissa Sata-Häme Soi -juhli-
en aikaan. Neljä virolaista oli 
kutsuvieraana 2011 Kyrös-
järven klubin pääaktiviteetis-
sa, Omalla Tuvalla pidetyssä 
musiikki-illassa.

Tällä hetkellä Virossa on 
jo 62 klubia ja 1 300 leijonaa. 
Sieltä siis riittää ystävyysklu-
beja niillekin klubeille, joilta 
vielä puuttuu ulkomainen ys-
tävyysklubi.

Kuusamo ja Islanti 
ystävyyskohteina
LC Hämeenkyrö/Kyröttäret 
aloitti keskustelun ystävyys-
klubisuhteiden luomisesta 
heti ensimmäisenä toimin-
tavuonnaan. Kotimaasta ys-
täväksi löytyi LC Kuusamo/
Pohjanakat ja ulkomaiseksi 
ystävyysklubiksi LC Reykja-
vik Fold Islannista.

Kuusamolaisia kyröttäret 
tapasivat jo Jyväskylässä pi-
detyn liittokokouksen yhte-
ydessä kesällä 2012. Kyröt-
tärien ”äiti” Sirkka Timonen 
vieraili Kuusamossa samana 
vuonna. Isommalla joukolla 
kyröttäret matkasivat Kuu-
samoon klubivierailulle syys-
kuun viimeisenä viikonloppu-
na tänä vuonna.

Islantiin yhteyshenkilö-
nä kyröttäristä on toiminut 
Maarit Lepistö. Hän on kir-

joittanut Islantiin ja kerto-
nut kyröttärien toiminnasta, 
muun muassa klubin paino-
tuksista ja toiminnasta van-
husten ja vammaisten tuke-
miseksi, sekä lähettänyt va-
lokuvia klubilaisista. Tällä 
hetkellä pallo on Islannissa. 
Hämeenkyrössä odotellaan 
Islannin kuulumisia.

Kyröttäret aluksi havitte-
livat ystävyysklubia Puolasta, 
mutta sieltä ei yhteydenot-
toihin saatu vastauksia. Maa-
rit Lepistön nuoruuden ystä-
vä Irma Ertman on ollut nyt 
muutaman vuoden Suomen 
suurlähettiläänä Islannissa. 
Siksi yhteydenotto Islantiin 
tuntui luontevalta ja Irma 
Ertman auttoi ystävyysklubin 
löytymisessä. – Islanti tuntui 
meille hyvältä kohteelta. Se 
on lähellä, mutta silti eksoot-
tinen maa, Maarit Lepistö to-
teaa.

Maarit Lepistön mieles-
tä ystävyysklubitoiminnassa 
kiinnostavinta on tutustua 
ulkomaisiin ihmisiin, joiden 
kanssa meillä on yhteinen 
ajatus, Lions-aate, joka yh-
distää ihmisiä ympäri maa-

LC Ikaalinen/Kyrösjärvi -klubin ystävyysklubi on Palamusen klubi Virosta. Kuva on otettu Pala-
musessa 5. huhtikuuta 2013, jolloin LC Palamuse juhli Charter Night -tapahtumaa ja piti samalla 
huhtikuun kuukausikokouksensa. Juhani Haveri vei tilaisuuteen Kyrösjärven klubin tervehdyk-
sen. Kuvassa presidentti Raul Kull, Tiina Tegelmann, Juhani Haveri, Jaan Nuga, Elle Mäerand 
ja Riina Reimand.

ilman. Hänelle itselleen kan-
sainvälisyys on ollut tärkeä 
osa jo nuoresta, kun hän oli 
16-vuotiaana vaihto-oppi-
laana USA:ssa. Siihen aikaan 
vaihto-oppilailta edellytettiin 
toimimista Suomi-tietouden 
viejänä ulkomaille. Maarit 
Lepistölle jo silloin Lions-
toiminta tuli tutuksi, sillä 
hän vieraili myös paikallisten 
leijonien kokouksessa kansal-
lispuku päällä ja kitara kaina-
lossa, lauloi suomalaisia kan-
sanlauluja ja kertoi Suomes-
ta ja näytti Suomi-valokuvia. 
– Silloin elettiin kylmän so-
dan aikaa, joten oli katsotta-
va tarkkaan, mitä Suomes-
ta kertoi ulkomailla. Meidät 
vaihto-oppilaat valmennettiin 
hyvin esittelyihin, hän muis-
telee.

– Jo nuorena ajattelin, että 
varmimpia maailmanrauhan 
takeita on se, että ihmiset 
ymmärtävät toisiaan tutus-
tumalla eri kansoihin, Maarit 
Lepistö kertoo. 

Leena-Maija Lindqvist
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Elokuun viimeisenä Lc Me-
rikarvian tuplakvartetin 

kokoinen iskujoukko saapui 
ystävyysklubinsa Lc Ori-
vesi Isomakkaran vieraak-
si Längelmäveden rannalle 
Ihananiemeen. Kohtaami-

Venetsialaiset Ihananiemessä Pitkäjärven perinnemaisemassa

nen oli kuudes klubien välil-
lä. Isomakkaran retkeilytoi-
mikunta vastaanotti puolen 
päivän aikaan suolattoman 
veden äärelle saapuneet mat-
kaajat halauksilla ja tervetuli-
aismaljojen kilistelyllä. Talon 

ja ympäristön ihmettelyssä 
kului tovi ja toinen mokoma 
oman yöpymispaikan löyty-
misessä. Heti sen jälkeen oli 
vuorossa Isomakkaran kok-
kien kesän sadosta loihtima 
maukas lounas.

Ihanarannan isäntä Mark-
ku Koskenniemi oli saapu-
nut kertomaan kahvittelun 
lomassa vajaan 30 henkilön 
kuulijakunnalle yritysmaail-
man kuulumisia ja huvilan, 
hulppean paritalon, raken-
nusprojektin vaiheista. Meri-
karvian leijonaryhmä oli vas-
tavalmistuneen villan ensim-
mäiset yövieraat.

Aurinkoinen loppukesän 
päivä houkutteli pian koko 
leijonalauman reippailemaan 
Pitkäjärven perinnemaise-
maan Petrin pari päivää ai-
emmin puimalle vehnäpellol-
le. Linnut olivat kesän laulun-
sa jo lopettaneet, mutta miten 
metka olikaan äänimaailma, 
kun lähes 30 kukin tavallaan 
taaplaavaa leijonaa eteni 20 
cm:n korkuisessa sänkipel-
lossa!

Pellon takana Liljeviikis-
sä Petrin pihapiirissä tukevan 
aitauksen takana kulkijoita 
odotti kolmen iloisesti röh-
kivän possun lauma – olivat 
selvästi ihmisiin ja rapsutuk-
siin tottuneita saparohäntiä. 
Viereisessä tarhassa oli kat-
seen vangitsijoina yhdeksän 
toinen toistaan kirjavampaa 
kanaa. Tipujen luota siirryim-
me hiukan takaoikealle Pet-
rin ”askarteluhalliin” Jekku-
laan, jossa metrejä oli eteen 
ja sivulle ties kuinka monta ja 
ylöspäinkin seitsemän. Pieni 
nestemäinen välipala – liekö 
hallikainen - oli vierailijoille 
tarjolla yhden lentokoneen 
siiveltä. Nähtävää ja kummas-
teltavaa = isännän omien kä-
sien tuotteita: iso vene, maa-
talouskoneita ja kaksitasoi-
nen lentokone - olisi seinien 
sisällä riittänyt pitempäänkin, 
mutta retki jatkui metsään 
laavulle pienen matkan pää-
hän. Rauno oli jo etukäteen 
viritellyt tulen nuotioon laa-
vun edustalle. 

Mikä rauha metsässä oli-
kaan! Vilkkaassa ladyjen ja 
veljien välisessä rupattelussa 
rannikon ajatukset sekoit-
tuivat sisämaan mietteisiin. 

Lc Merikarvian ja Lc Orivesi Isomakkaran ladyja ja leijonia laavulla maailmaa parantamassa.

Tammerneonin perustaja Markku Koskenniemi kertomassa Ihananiemi-projektistaan.
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Lähimaastossa olevista kas-
vuston peittämistä montuista 
– vanhoista juoksuhaudoista 
– saattoi päätellä, että lähes 
sata vuotta sitten maan asiat 
olivat toisin.

Ihanarantaan palattuamme 
laiturissa vesihenkisiä ranni-
kon vieraita ja toki Isomakka-
ran omaa väkeäkin oli vastas-
sa moottorivene ja vesiskoot-
teri. Koljonselän kauneuteen 
tutustuminen sujui pienryh-
missä vauhdikkaasti Sepon 
ohjatessa tai oma käpälä kaa-
sukahvassa vieläkin vauh-
dikkaammin - uskalluksesta 
riippuen. Kiinnostusta vesillä 
kieputteluun riitti pitkään ja 
rannassa toiset leijonat odot-
tivat jo malttamattomasti vii-
meisiä ”villan kisoihin”. Ket-
junheitto, frisbeegolf, tikan-
heitto ja mölkky erottivat 
sopivasti jyvät akanoista näin 
puintiaikaan.

Pihakisan jälkeen oli vuo-
rossa lähes iskemättömien 
saunojen testaus. Komean 
saunan lauteilla oli hikinen ja 
tiivis tunnelma. Osa kävi vä-
lillä kastautumassa kesästä jo 
hiukan viilenneen Koljonse-
län vedessä. Maailma parantui 
– ainakin hiukkasen.

Aikaa kului ja nälkä oli 
hiipinyt jo nahan alle. Ei hä-

Leijonia Pitkäjärven perinnemaisemassa. Sänkipellossa kahisee!

Illan hämärtyessä Lc Merikarvian loistava trubaduuri Pertti Kanas otti yleisönsä.

tää, sillä Vallesmannin ruoka-
lähetti oli poikennut pihassa 
ja pöydässä notkui runsas ja 
herkullinen päivällinen. Sii-
tä riitti nälkäisemmällekin 
leijonalle santsattavaksikin. 
Ihanarannan kookkaalla lasi-
tetulla terassilla pitkien pöy-
tien ympärillä iloinen pu-
heensorina jatkui ruokailun 
lomassa pimenevässä illassa. 
Pihakisassa parhaiten menes-
tyneet saivat pressa-Reijolta 
palkintonsa kättelyn/halauk-
sen kera. 

Lc Merikarvian vierailu-
ryhmän ilopilleri Pertti Kan-

gas riisui kitaran pussistaan ja 
kohta kuulijat saivat pyyhkiä 
naurunkyyneleitä poskiltaan. 
Taitava imitaattori ja truba-
duuri otti yleisönsä tuttujen 
laulujen sopivan henkilökoh-
taisilla sanoituksilla.

Ulkona välähti ja kohta 
pamahti. Venetsialaisten ilo-
tulitusta näkyi avaralle te-
rassille monesta suunnasta. 
Seppokin kävi rannassa am-
pumassa taivaalle leijonien 
näyttävän ilotulituspatterin.

Arvin vaihtuessa Pirkaksi 
oli Ihanarannan juhliva leijo-
najoukko jo harventunut. Al-

lekirjoittanutkin oli siirtynyt 
ladynsa kanssa jo kotitanhu-
ville. Odotettu ja kaikin puo-
lin hienosti onnistunut ystä-
vyysklubitapaaminen oli siir-
tynyt muistojen joukkoon. 

Ihananiemi oli nimensä 
veroinen. Kelpais varmaan 
muillekin juhlapaikaksi! 

Ahto Leppälä 
Lc Isomakkara Orivesi
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Nuorisovaihtoleiri pidet-
tiin Valkeakoskella Pap-

pilanniemen kurssikeskuk-
sessa. Leiriin osallistui 24 ul-
komaista nuorisovaihdokkia. 
Läsnä oli myös 7 isäntänuor-
ta, ajoittain useampiakin, 
jotka kuuluivat Sääksmäen 
seurakunnan nuorisojohtaja-
koulutuksen ryhmään. Lei-
ri oli heidän koulutuksensa 
kansainvälinen harjoitusosio. 
Heidän kouluttajinaan oli 
kolme seurakunnan työnte-
kijää. Valkeakosken leijonien 
puolesta leirillä asuivat Erkki 
ja Sirkka-Liisa Voutilainen. 
Muut, kuten yövalvojat, esi-
telmöitsijät, ohjelmansuorit-
tajat ja bussikuski olivat mää-
räaikaisia avustajia.

Kaikille halukkaille voitiin 

E-piirin nuorisovaihtoleiri

osoittaa oma huone, mutta 
osa halusi kuitenkin majoit-
tua yhdessä ystävänsä kans-
sa. Kurssikeskuksen muut-
kin tilat olivat leirin käytös-
sä, mikä sisältyi sopimukseen. 
Vain saunan lämmityksestä 
maksettiin erikseen. Kurssi-
keskuksessa oli leirin aikana 
muutakin toimintaa, mutta 
sille järjestyi tilat yhteistyöllä. 
Kurssikeskuksen vakituinen 
henkilöstö piti huolen muo-
nituksesta ja yleistilojen siis-
teydestä. 

Leirin aikana järjestettin 
monenlaista toimintaa: leik-
kejä, kilpailuja, vaellusta, me-
lontaa, soutua jopa kirkkove-
neellä, ulkoilua, askartelua, si-
sävesiristeily, retkisaarivierai-
lu, museokäyntejä ja soppai-

lua. Suosituin leikki oli ”lipun 
ryöstö”. Uiminen oli myös 
hyvin suosittu harrastus. Lei-
rin aikan vierailtiin LEF2013 
Eurooppa Foorumissa Jäm-
sän Himoksella esittelemässä 
Leo-toimintaa nuorille.

Leiristä vastanneet Val-
keakosken LC-klubit olivat 
vaihtelevalla innolla mukana 
järjestelyissä. Ennen muita 
LC Valkeakoski/Sääksmäki 
presidenttinsä Kari Salmisen 
johdolla oli aktiivinen. Klu-
bi järjesti ja kustansi sisäve-
siristeilyn, retkisaarivierailun 
muonituksineen ja kuljetuk-
sineen, Visvuoren opastetun 
esittelykierroksen ja kirkko-
venesoudun sekä luennon 
Suomen koulutusjärjestel-
mästä. Myös suuri osa leiri-

kilpailujen palkinnoista tuli 
heiltä. Bussia Kari Salminen 
ajoi 4 päivänä.

Leiristä selvittiin myös il-
man suurempia vammoja tai 
sairastumisia. Ruoka-allergi-
at ja –rajoitukset keittiö otti 
huomioon tarjoamisissaan. 
Uimareilla ja vesillä liikkujil-
la oli aina valvojat tai huol-
toveneet mukana. Yksi nilkan 
nyrjähdys ja yksi lihaskipey-
tymä käytiin hoidattamas-
sa Valkeakosken terveyskes-
kuksessa.

Kyynel silmäkulmassa läh-
ti Suomesta joukko nuoria 
kotimaihinsa hauskoja leiri-
muistoja mukanaan. 

Erkki Voutilainen, Leirin 
johtaja, YCEC 107-E
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LC Pirkkala/Naistenmat-
kan veljet puolisoineen 

tekivät Vapun alla perintei-
sen kevätmatkan, tällä kertaa 
Budapestiin. Noin 2 miljoo-
nan asukkaan kaupungissa 
on runsaasti nähtävää ja ko-
ettavaa.  16 henkilön onnis-
tuneen matkan kruunasi ke-
säinen poutasää ja leppoisan 
ystävällinen ilmapiiri. Kieli-
kin oli tutun tuntuista, vaik-
ket siitä mitään ymmärtä-
nytkään. Kaupungissa emme 
olleet nälkäisiä emmekä ja-
noisia ja elämän perustarpeet 
tulivat tyydytetyiksi varsin 
kohtuulliseen hintaan.

Lähtöämme Pirkkalasta 
täydellä Ryanairin lennol-
la edelsi tylsä jonotus, kun 
kakkosterminaalin turvatar-
kastuksessa oli käytössä vain 
yksi linja. Saavuimme hieman 
kuoppaisen lennon jälkeen 
fanfaarien kera aikataulussa 
Budapestiin. Ennakkoon ti-
lattu lentokenttäkuljetus toi-
mitti meidät nopeasti hotel-
liimme Zaraan, Budapestin 
ydinkeskustaan. Talon histo-
ria on mielenkiintoinen. To-
navan suuri tulva 1838 tu-

NAISTENMATKAN LEIJONAT BUDAPESTISSA

hosi paikalla olleen kylpylän. 
Se rakennettiin uudelleen ja 
toimi kylpylänä sekä hotelli-
na rapistuen vähitellen käyt-
tökelvottomaksi. Monien vai-
heiden ja erityisrahoituksen 
jälkeen se avattiin nykyisessä 
asussaan, upeasti entisöitynä, 
kesäkuussa 2010.

Sunnuntain 28.4. aloi-
timme runsaalla aamiaisella 
hotellimme noutopöydästä. 
Tankkauksen jälkeen meitä 
odotti paikallinen oppaam-
me Orsolya Morvai, jonka 
johdatuksella tutustuimme 
5 tunnin ajan Tonavan kau-
nottareen: tasaiseen Pestiin ja 

kumpuilevaan Budaan. Tu-
tuiksi tulivat niin ooppera, 
parlamenttitalo, linnavuori, 
Gellert-kukkula, Varosliget-
kaupunginpuisto kuin muut 
keskustan nähtävyydet Oop-
peraan ja parlamenttitaloon 
tutustuimme myös sisältä. 
Uusgoottilaiseen tyyliin ra-

Matkalaiset Gellert-kukkulalla. Taustalla Tonava, Buda ja Pest

Unkarin parlamenttitalon loistoa
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kennetun parlamenttitalon 
pituus on 268 metriä ja leve-
ys 123 metriä. Siinä on 691 
huonetta ja kupolin korkeus 
on 96 metriä. Orsolya oli to-
della ammattitaitoinen opas 
ja miellyttävä nuori, synty-
peräinen budapestilainen. 
Häntä voi lämpimästi suosi-
tella, kun kaupungin opastus-
ta tarvitset. 

Illalla suuntasimmeTo-
navalle Eurooppa-risteilya-
luksella. Mustalaisorkesterin 
säestyksellä nautittu maittava 
illallinen kruunasi päivämme. 
Budapest iltavalaistuksessaan 
Tonavalta katseltuna oli to-
della upea. Pimenevässä, noin 
20-asteisessa illassa oli suun-
nistimme kohti hotelliamme, 
välillä pienen matkan myös 
metroa käyttäen. Julkisen lii-
kenteen kertalipun hinta on 
noin euron ja 24 tunnin kor-
tin 10 euroa. 65 vuotta täyttä-
neet EU-kansalaiset matkus-
tavat ilmaiseksi. 

Maanantain päiväohjel-
mamme oli vapaamuotoinen. 
Jotkut meistä lähtivät rentou-
tumaan hienoon Szechenyin 
kylpylään. Sinne vie kaupun-
gin keskustasta maailman toi-
seksi vanhin, v. 1896 valmistu-
nut metrolinja. Kohteena oli 
myös Euroopan suurimpiin 
kuuluva kauppahalli. Osa tes-
tasi hammasratajunaa, joka 
vei Budan kukkuloille. Mat-
ka olisi jatkunut vielä ylöspäin 
lasten rautatiellä, jota pyörit-
tävät, veturin kuljettamista lu-
kuun ottamatta, 10-14- vuoti-
aat lapset. Kun oli maanantai, 
rautatie oli harmiksemme sul-
jettu, kuten myös kaupungin 
lukuisat museot. Yhteisellä 
illallisella BorLaBor-ravin-
tolassa nautimme paikallista 
ruokaa ja mainioita unkari-
laisia viinejä. Kylläisenä saa-
toimme nukahtaa hotellimme 
mukaviin sänkyihin. 

Tiistai oli kotiinlähtömme 
päivä. Hotellihuoneet luovu-
tettuamme ja pakollisen 4 % 
kaupunkiveron maksettuam-
me olimme valmiita siirty-
mään lentokentälle. Kuljet-
tajamme Zoltan oli paikalla 
täsmällisesti. Matkallamme 

ohitimme paikallisen jalka-
palloseuran Ferencvarosin 
56.000-paikkaisen stadionin. 
Zoltan paljastui jalkapallon 
ystäväksi, jolle myös suoma-
lainen Jari Litmanen oli tuttu. 
Samalla muistelimme edes-
mennyttä unkarilaista jalka-
pallosuuruutta Ferenc Pus-
kasia. Matkamme sujui vilk-
kaasta liikenteestä huolimatta 
joutuisasti ja lentomme Pirk-
kalaan lähti ajallaan. Koti-
maan vajaan 10 asteen koleus 
tuntui ankealta, kun matkaan 
oli lähdetty 28 asteen kesäi-
sestä lämmöstä. 

Kokemuksemme Buda-
pestin matkastamme olivat 
myönteisiä. 2,5 tunnin lento 
on sopivan mittainen ja näh-
tävää kaupungissa riittää mo-
neksikin päiväksi. Kaupungin 

läheisyydessä on myös mu-
kavia päivämatkan kohteita 
esim. Tonavan mutkan kau-
pungit pohjoisessa ja idässä 
Gödöllö, jonka helmi on upe-
aksi entisöity Itävalta-Unka-
rin kuningas Frans Josefin ja 
kuningatar Elisabetin eli Sis-
sin kotipalatsi. 

Budapestissä käy vuosit-
tain noin 15 miljoonaa ulko-
maalaista turistia, joista run-
sas puolet myös yöpyy siellä 
Kaupunki on kymmenen suo-
situimman eurooppalaisen tu-
ristikaupungin joukossa. Bu-
dapestissa tulee kohtuullisen 
hyvin toimeen myös englan-
nin kielellä. Saksaa ilmeises-
ti puhutaan yleisesti, vaikkei 
siitä matkallamme saatu ko-
kemuksia.

Olimme varanneet Buda-

pestin matkamme useita kuu-
kausia etukäteen ja kustan-
nuksemme olivat osittain sii-
tä johtuen varsin kohtuulliset. 
Pariskunnan matkan hinta oli 
yhteensä 900 euroa sisältäen 
lennot, 3 yön yöpymisen 4 
tähden keskustahotellissa aa-
miaisineen, lentokenttäkul-
jetukset, 5 tunnin opastetun 
kaupunkikierroksen, illallis-
risteilyn sekä 3 ruokalajin il-
lallisen viineineen. Julkisen 
liikenteen käyttö oli helppoa 
ja halpaa, jopa ilmaista. Suo-
sittelen lämpimästi kevään 
tai syksyn kohteeksi: syys-lo-
kakuu on mainiota matkus-
tusaikaa. Kesällä saattaa olla 
suomalaisittain hieman liian 
kuumaa. 

Matti Pitkänen

Maailman suurin parlamentti. Pinta-ala 3,3 hehtaaria

Säkkijärven polkkaa Tonavalla
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”Kivenkantokisa” järjestet-
tiin aikanaan 90-luvulla 

LC Ylöjärvi/Keijärven, LC 
Ylöjärvi/Teivon ja LC Hä-
meenkyrön kesken. Sääntönä 
oli, että voittanut klubi järjes-
tää seuraavan kisan.

Jostain syystä kisa jäi 
unohduksiin, kunnes uuden 
ajan ensimmäisen kisan jär-
jesti veli Kari Syrjälä 2010 
Pietariin ja samalla päätettiin, 
että voittanut ryhmä järjestää 
seuraavan kisan. 2011 käytiin 
Bergamossa, 2012 Prahassa ja 
2013 Budapestissa.

Budapestin kisan järjesti-
vät 2012 voittaneet Sinikka 
ja Heikki Nylander sekä Riit-
ta ja Heikki Ojares (ryhmään 
kuuluivat myös Iris ja Erik 
Torkko LC Raisiosta).

Kisa on edelleen avoin 
useammalle klubille ja osal-
listujia on ollut LC Ylöjärvi/

LC YLÖJÄRVI/KEIJÄRVI

Kivenkantokisa Budapestissa 
27.4.-1.5.2013
Hallituksen vaihto 29.6.2013

Keijärven lisäksi LC Ylöjär-
vestä, LC Ylöjärvi/Teivosta, 
LC Viljakkalasta ja LC Rai-
siosta.

Hallituksen vaihto eri klu-
beissa tapahtuu varmaan mo-
nellakin eri tavalla.

LC Ylöjärvi/Keijärvessä 
päätettiin tänä vuonna vaih-
taa hallitus minimatkailun 
merkeissä.

Niinpä vuokrattiin bussi ja 
lähdettiin Turkuun Samppa-
linnan kesäteatteriin katso-
maan ”Viisi Veikkoa”-näytel-
mää. Esityksen jälkeen syötiin 
päivällinen Naantalin Meri-
salissa.

Suolana koko päivälle 
oli, kun jo aiemmin klubin 
”Kivenkantokisa”-tapahtu-
miin osallistuneet LC Rai-
sion edustajat Iris ja Erik 
Torkko esittelivät yrityksen-

Leijonatyössä viihtymisessä auttaa klubilaisten hyväs-
tä mielestä ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. 
Yhteiset matkat ja tapahtumat ovat ”hyvinvointia” par-
haimmillaan.

sä, Awutek Oy:n, maistuvine 
tarjoiluineen.

Bussissa sitten pidettiin 
riemuisa hallituksen vaihto.

Mukana oli myös edusta-
jat LC Ylöjärvi/Teivosta ja 
muutama ulkopuolinen aja-
tuksella, että näytetään, kuin-
ka mukavaa meillä on yhdes-
sä ja LC-toiminnassa yleen-
säkin.  

Lions-työhönkin saa 
voimaa puunhalauk-
sesta. Vasemmalta Lee-
na Moisio, Tuula Syr-
jälä, Tuula Ahlstedt se-
kä puun takana Pauli 
Par viainen ja Asko 
Nieminen.
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Taustaa
Ranskalaisen ystävyysklubim-
me Paris/Estin kautta synty-
nyt ystävyyssuhde ranskalai-
seen lion-pariskuntaan Rio 
ja Satu Guideziin (nyk. LC 
Mortagne) on suonut Tam-
pere/Kaakinmaan klubilai-
sille ainutlaatuisen mahdol-
lisuuden tutustua Ranskan 
eri osiin. Kaakinmaan klu-

Kaakinmaan klubi 
Perigordin alueella

bi vieraili jo viidennen ker-
ran Ranskassa viime kevää-
nä 20.5.-25.5.2013. Viime 
vuosina vierailutahti on vain 
tihentynyt, 2010 kävimme 
Alsacen alueella (juttu Piiri-
leijonassa), 2012 Loiren laak-
sossa sen lukuisiin linnoihin 
tutustumassa ja nyt kevääl-
lä Lounais-Ranskassa Peri-
gordin alueella. Ranskalaiset 

ystävämme ovat järjestäneet 
meille aina monipuolisen ja 
mielenkiintoisen ohjelman 
ja ovat toimineet oppainam-
me. Satu on toiminut myös 
tulkkina, jos paikallisopas ei 
ole osannut jotain asiaa eng-
lanniksi kääntää, ja tietysti 
ruokalistojen suomentajana. 
Claude, johon varsinkin klu-
bin ladyt ovat ihastuneet, on 

vakiintunut luottokuljetta-
jaksemme. Mukaan lähti täl-
lä kertaa 8 veljeä ladyineen, 
mikä on meidän piskuiselta 
klubilta hyvä saavutus. Täl-
laiset yhdessä ladyjen kanssa 
tehtävät matkat ovat hyvä ta-
pa tiivistää ja ylläpitää klubin 
hyvää yhteishenkeä ja keski-
näistä viihtyvyyttä.

Matkaan
Maanantai 20.5. meni mat-
kustamiseen, ensin lentämäl-
lä Pariisiin ja sieltä bussilla 
n. 550 km majapaikkaam-
me Gourdonin kaupunkiin. 
Gourdon on pieni maalauk-
sellinen keskiaikainen kau-
punki kapeine katuineen ja 
kujineen. Matka sinne oli 
pitkä, mutta päivittäiset ajo-
matkat viikon aikana olivat 
vain muutaman kymmenen 
kilometrin pituisia. Matkalla 
Gourdoniin pidimme lounas-
tauon Orleansin kaupungissa 
ja ihailimme myöhäisgootti-
laista 1200-luvulta olevaa ka-
tedraalia. Kaupungissa oli py-
häpäivän rauha, Ranskassa 2. 
helluntaipäivä oli paikallaan.
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Maan alla ja päällä
Tiistaina ajelimme idyllisiä 
mutkaisia kyläteitä, ankka- ja 
hanhitarhojen, lammaslaitu-
mien ja punakukkaisten unik-
koniittyjen sivuitse Padirac-
kuilulle ja luolalle. Kurkotte-
limme kuilun reunalta, josko 
kuilun pohja näkyisi. Siir-
ryimme kahdella hissillä, ur-
heiluhenkisemmät portaita 
pitkin, 103 metrin syvyyteen. 
Maanalaisella joella veneestä 
käsin ja osin kävellen ihai-
limme maaperän läpi tihku-
van veden kalkkikivestä muo-
vaamia pilareita, katosta roik-

kuvia tippukivipuikkoja (isoin 
60m) ym hienoja luonnon 
muodostamia kuvioita. Ka-
ton holvi oli korkeimmillaan 
94 metriä. Oppaan kertoman 
mukaan jonain päivänä se ro-
mahtaa alas, muttei tänään.

Luolasta ylös päästyämme 
siirryimme Rocamadouriin. 
Laaksosta katsottuna kau-
pungin linna näytti todelli-
selta kotkanpesältä korkealla 
kallionkielekkeellä. Kaupun-
ki on ollut tunnettu pyhiin-
vaeltajien kohde jo keski-
ajalta lähtien ja hartaimmat 
pyhiinvaeltajat ovat nousseet 

Alzou-joen varrella olevas-
ta kaupungista kontaten ylös 
johtavia portaita Neitsyt Ma-
rian kirkkoon rukoilemaan 
kylän mustaa neitsyttä.

Päivä päättyi vierailuun 
Tanskan prinssipuolison 
Henrikin viinitilalla. Tehdas-
kierroksen jälkeen pääsimme 
maistelemaan tilan Malbec-
rypälepohjaisia tuotteita ja 
tekemään ostoksia sekä ihai-
lemaan myymälän seinällä 
olevia Tanskan kuningatar-
perheen kuvia.

Hanhenmaksa-
ostoksilla
Keskiviikkona ajoimme 25 
km yli 1000 vuotta vanhaan 
Sarlatin kaupunkiin. Sarlat 
on yksi parhaiten säilyneistä 
historiallisista kaupungeis-
ta Ranskassa ja on nimetty 
kulttuuriperintökaupungiksi. 
Kiertokäynnillä kaupungin 
vanhoilla kujilla ihailimme 
restauroituja vanhoja raken-
nuksia, joista ajan patina nä-
kyi ja joiden menneisyydestä 
opas kertoi mielenkiintoi-
sia tarinoita. Alue on laajal-
ti tunnettu hanhenmaksasta, 
ankanmaksasta ja erilaisis-
ta pähkinöistä valmistetuista 
tuotteista. Ostoksiin varatun 
vapaa-ajan jälkeen kaikkien 
kasseista löytyi päivän päät-
teeksi isot kantamukset em 
tuotteita.

Dordogne-
joen varrella
Torstaina jatkoimme Sar-
lat ista vähän eteenpäin, 
pähkinäpuutarhojen sivuitse, 
korkealla kalliolla, 250 m:n 
korkeudessa sijaitsevaan v 
1281 perustettuun Dommen 
kaupunkiin. Sitä on joskus 
kutsuttu Perigordin Akropo-
likseksi. Loppumatka tehtiin 
kaupunkijunalla. 100-vuo-
tisen sodan aikana englan-
tilaiset olivat siellä isäntinä 
90 vuotta. Uskonsotien aika-
na protestantit kiipesivät yön 
pimeydessä kaupunkiin val-
loittaen sen, mutta muuta-
man vuoden jälkeen katoliset 
ottivat omansa takaisin.

Ylhäällä ihmettelimme ka-
tontekijöiden katon rakenta-
mista liuskekivistä ikiaikaista 
menetelmää käyttäen, ilman 
mitään sideainetta, mutta 
kyllä ne ovat kuulemma tähän 
asti katolla pysyneet. Puiston 
reunalta ihailimme alhaalla 
laaksossa virtaavaa Dordog-
ne-jokea ja ympäröivää veh-
reää maaseutua.

Seuraava pysähdyksemme 
oli Dordogne-joen varrella 
sijaitsevassa La Roque Ga-
geacissa, missä talot on ra-
kennettu melkein pystysuo-
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ran kallion rinteille. Niskat 
kenossa katselimme talojen 
välissä olevilta kujilta vie-
lä ylempänä olevia entisten 
asuntojen, luolien suuaukkoja.

Päivän viimeisenä kohtee-
na oli paroni Beynacin v 1115 
perustama linna, Chateau de 
Beynac. Kahdenkertaiset sei-
nät ja vallihaudat, spiraaliset 
kierreportaat sekä sakarahar-
jaiset vartiotornit tekivät sen 
valloittamisen vaikeaksi. Jo-
en puolelta esteenä oli lisäksi 
korkea kallioseinämä. Aino-
astaan Rikhard Leijonamieli 
onnistui siinä 1100-luvun lo-
pulla. Satavuotisen sodankin 
aikana linna pysyi ranskalais-
ten hallussa alhaalla virtaavan 
Dordogne-joen ollessa rajajo-
kena. Ylhäältä vartiotornista 
oli mahtavat näkymät ja oli 
helppo ymmärtää miksi lin-
na jäi valloittamatta. Monien 
elokuvien kohtauksia on fil-
mattu linnassa, tunnetuim-
pana Jeanne d´Arc.

Ennen kotiinlähtöä
Perjantaina kävimme tutus-
tumassa Belvesissä vanhaan 
keskiaikaiseen myllyyn ja v. 
1860 perustettuun kehrää-
möön, joka nykyisin toimii 
museona. Saimme selvityksen 
villan käsittelystä langaksi, jo-
ta opastusta veli Jaakko vielä 
pystyi asiantuntemuksellaan 
täydentämään. 

Seuraavana kohteena oli 
v 2000 löydetty Maxangen 
luola, josta on tähän mennes-
sä saatu avattua turisteille 90 
metriä. Veden hiljaa valuessa 
kalkkikiven läpi luolan kat-
toon on muodostunut mitä 
erilaisimpia tippukivipuikko-
ja ja pohjalle tippukivipylväi-
tä, sekä mitä erilaisimpia kris-
talli- ja korallimuodostelmia 
muistuttavia kuvioita, mm 
luolan tunnuskuvio, papu-
kaija. Valokuvaus luolissa on 
kielletty, joten oheen ei ole 
liittää kuvaa.

Luolalta lähdettyämme 
pysähdyimme vielä maatilan 
kaupalle täydentämään han-
henmaksaostoksiamme, min-
kä jälkeen palasimme hotellil-

le tavaroita pakkaamaan.
Lauantaina 25.5. oli taas 

edessä pitkä ajomatka Parii-
siin ja lento Helsinkiin. Tam-
pereelle saavuimme seuraavan 
päivän puolella klo 01.15. 
Pitkän päivän jälkeen unta ei 
tarvinnut houkutella.

yhteenveto
Ranskan matka tarjosi jälleen 
kerran paljon nähtävää. Mai-
semat olivat upeat ja kohteet 
mieleenpainuvat. Opimme 
jälleen paljon myös Ranskan 
historiasta. Ohjelmasta ja 
järjestelyistä annoimme jäl-
leen suurkiitokset ranskalai-
sille ystävillemme. Hotelli oli 

hyvä ja päivittäisten matkojen 
kannalta keskeinen. Hotellin 
ruoka oli erinomaista. Kok-
kina toimivaa emäntää on 
houkuteltu Ranskan tv:hen 
johonkin kokkiohjelmaan, 
mutta onneksi hän ei vielä 
ollut suostunut, vaan valmis-
ti meille herkullisia aterioi-
ta. Ruokailun osalta matkas-
ta muodostuikin todellinen 
herkuttelumatka. Illallisella 
ateria koostui alkuruoasta, 
pääruoasta, tarjoiluvaunusta 
oman valinnan mukaan vali-
tusta juustolautasesta, make-
asta jälkiruoasta sekä päälle 
vielä kahvi. Lounaskin koos-
tui aina vähintään kolmesta 
ruokalajista. Annokset eivät 

olleet edes pieniä. Matkan 
jälkeen mukana olleita tava-
tessa kysyttiinkin paljonko 
tuli kiloja lisää. 

Kaikki olivat erittäin tyy-
tyväisiä matkaan ja säilyttivät 
iloisuutensa loppuun asti. Il-
mankos Rion ja Sadun vie-
raillessa heinäkuussa klubin 
hallituksen vaihtokokouk-
sessa kaivettiin kalenterit ja 
Ranskan kartat esille ja seu-
raavan matkan suunnittelu 
käynnistyi.

Omasta puolestani vielä 
kerran kiitokset kaikille hy-
västä seurasta ja mukavasta 
matkasta. 

Pentti Latva
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29. elokuuta kello on 03.55 
ja Tilausliikenne Pekka 

Palmgrenin bussi kurvaa jo 
viidennen pariskunnan ko-
tiportille. Kun meidän klubi 
lähtee jonnekin, toimii kaikki 
alusta loppuun erinomaisesti 
ja väki viihtyy. Palveluharras-
tukseen liittyy asioiden koke-
minen ja viihtyminen yhdes-
sä. On tällä matkalla myös 
syvällisempi tarkoituksensa, 
mutta tällä kerralla Keijo on 
päättänyt, että lion Heikki 
Mäkisen golf-muistokilpailu 
pelataan Pärnun viheriöillä. 
Matka Pärnuun on siis alka-
nut. Autoon nousee 19 mat-
kalaista laukkuineen. 

Saavuttuamme hotellil-
lemme puoliltapäivin vuokraa 
toinen puoli ryhmästä saman 
tien jalkajarrulliset polkupyö-
rät ja lähtee tutustumaan kau-
punkiin. Pitkillä hiekkaran-
noilla koitettiin veden läm-
pöä. Sää suosi ja vesi olikin 
todella lämmintä. Katseltiin 
kaupungin nähtävyyksiä ja 
tunnettiin olomme kotoisaksi. 

Seuraavana aamuna pyö-

LC Sastamala/Vammalan leijonat 
retkeilivät ladyineen Pärnussa

räilijät jatkoi-vat omaa tu-
tustumistaan ja golffarit läh-
tivät White Beach Golfil-
le. Golfkil-pailun avasi lady 
Irma Mäkinen. Kilpai-lun 
voittajaksi saatiin tällä ker-
ralla shakkikilpailuissakin 
erinomaisesti sijoittunut lion 
Pekka Kauko. Ladyjen kilpai-
lun voitti lady Hanna Laine. 
Peli suljettiin Villa Andro-
poffìn suojissa. 

Päivän kuluessa ladyt 
shoppailivat toinen tois-taan 
sparraten, kuten tavallista ja 
leijonat tukivat ladyjään näi-
den putkahdellessa ulos pai-
kallisista liikkeistä. Kun yksi 
oli jotakin ostanut, vaikutti 
kuin kaikki olisivat saaneet 
jotakin. 

Varsinainen golf-tulosten 
julkaisu, palkintojen jako ja 
kokemusten vaihto tapah-
tui yhteisen illallisen aikana. 
Yhdessäoloon kuuluu meillä 
tyypillisesti tarinankerronta 
ja naurun kilkatus ja tietys-
ti kuten tälläkin kerralla hy-
vä ruoka. Sitä on yhdessäolo 
parhaimmillaan.

Jäljellä oli vielä yksi päivä. 
Monet ottivat ihanan jalka-
hieronnan, toiset ennättivät 
vielä kaupungin nähtävyyksil-
le. Kotimatkan kuluessa val-
misteltiin tulevan kauden jut-
tuja ja kuinka ollakaan, ennen 
auringon laskua oltiin jälleen 
kotona. Ai niin hyvältä tun-
tuu palata kotoisten juttujen 
pariin, kun välillä ammentaa 
kulttuuria ja hyvää seuraa oi-
kein olan takaa. Paljon kiitok-
sia hyvin onnistuneesta mat-
kan järjestäjille sekä kaikille 
mukana olleille ystäville. 

LC-Sastamala/Vammala
Matti Vuorinen
Tiedottaja

Jalkaratas-retki Pärnussa

Ruokailutauko... tarinankerrontaa ja naurun kilkatusta.
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PALKINTOINA uIMARANNAN RuNSAS KÄyTTÖ JA 
KARKuN LEIJONILLE KuLTTuuRITEKO-PALKINTO

Viime vuonna 50 v. täyttä-
nyt Karkun klubi päätti 

käyttää ”juhlavuoden rahas-
toonsa” kertyneet varat oman 
kylän yhteiseksi hyväksi ja 
niin syntyi mittava talkoo-
projekti, joka alkoi viime syk-
synä ja päättyy vasta ensi ke-
sänä, johon jää grillikatoksen 
ja liiteri/käymälärakennuksen 
maalaus.

Grillikatos valmis, takana monta vaihetta ja paljon työtä

Juhlavuoden rahastoon on 
varoja kerätty usean vuoden 
ajan koko 40-jäsenisen klu-
bin voimin. Rakennusprojek-
tin ovat toteuttaneet muuta-
mat hiljan vakituisesta työs-
tä eläkkeelle jääneet leijonat. 
Työtunteja on tähän mennes-
sä kertynyt noin 1500 grilli-
katoksen, laiturin, pitkien 
rappujen ja käymäläraken-

Rappuja rantaan: Uimaranta sijaitsee mahtavassa Rautaveden 
maisemassa. Rakennukset sijoittuvat korkealle mäelle, josta ra-
kennettiin 30-askelmaiset raput rantaan. Lisäksi rakennettiin 
”kiertotie”, jotta liikuntarajoitteisetkin pääsevät nauttimaan 
rannasta.

nuksen parissa. Työ alkoi jo 
toissa talvena paikalla ollei-
den kymmenien tukkipuiden 
kaadolla, jatkuen maansiirto 
perustustöillä viime syksynä 
ja tänä kesänä rakennustöillä. 
Maansiirtotöitä on tehty pal-
jon leijona-projektin osalla 
ja lisäksi kaupunki kunnosti 
rannan. Talvella tuotiin hiek-
kaa jäälle kymmeniä kuormia.

Grillin muuraus: Katokseen muurattiin tasokas grilli, jossa ret-
keilijät ja rannan käyttäjät voivat valmistaa aterioitaan.

Työtä on ollut paljon. 
Mutta kauniina kesänä ra-
kennusmiesten mieltä on 
lämmittänyt se, kuinka kylä-
läiset ovat löytäneet vanhan 
rannan uudestaan ja käyneet 
joukolla ihailemassa työn tu-
loksia ja nauttimassa uudesta 
hiekkarannasta.

Kesän lopulla kyläyhdistys 
järjesti rannalla viralliset ava-
jaiset, joissa oli ohjelmaa koko 
iltapäivän verran ja kävijöitä 
toista sataa. Klubin edustajil-
le luovutettiin myös virallinen 
Karkun vuoden kulttuuriteko 
–kunniakirja kiitokseksi mit-
tavasta työstä kyläläisten hy-
väksi.

Projekti jatkuu vielä liite-
ri-/wc-rakennuksen raken-
tamisella ja edellisten lisäksi 
vielä ensi keväänä viimeis-
tellään lasten leikkipaikka ja 
–puisto. Tämän jälkeen 2,5 
vuoden projekti päättyy. 

Kalle Ylinen
projektipäällikkö
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Ranta ahkerassa käytössä: Rakentajien motivaatiota on ylläpitänyt ja mieltä on koko kesän lämmittänyt runsas rannan käyttäjien joukko.

Quest-koulutukset kas-
vattajien tukena jatkuvat 

marraskuussa. Ala- ja yläkou-
lun henkilöstölle marraskuun 
21. - 22. Tampereella Finlay-
sonin alueella Werstaalla. Il-
moittautuminen on jo käyn-
nissä, liiton sivujen kaut-
ta. Kahden päivän koulutus 
maksaa 388e. Piirin Quest-
tilille voivat klubit lahjoittaa 
pienemmänkin summan. 

Koulunkäyntiavustajille on 

Elämisentaitoja - Quest

Luottamuksella kasvuun

oma koulutuksensa 25.-26.11 
samassa paikassa. 

Kouluttajina tilaisuuksissa 
toimivat Lions-liiton koulut-
tamat ammattilaiset ja koulu-
tus saa vuodesta toiseen lois-
tavat palautteet. 

luottamuksel la  kasvuun 
Quest
kysy lisää

paivi.myllymaa@lions.fi

ARS-säätiön

ADRESSIT
oikea tapa
muistaa
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Rakentaminen:
LC Nokia / Pirkan ympä-
ristöaktiviteetti valmistui 
6.8.2003. Laavu sijaitsee No-
kian pohjoisosassa Korpijär-
veltä n. 300 m itään. Laavun 
on suunnitellut Pauli Salo-
nen 25.2.2003. Rakentamis-
talkoot alkoivat 7.4.2003, jol-
loin laavulle siirrettiin seit-
semän kuormaa puutavaraa 
moottorikelkoilla n. kahden 
kilometrin päässä sijaitse-
valta maantieltä. Isoja hir-
siä, jotka ovat lämpökäsitel-
tyä honkaa ja halkaisijaltaan 
220 mm, tarvittiin 173 met-
riä. Laavuun tehtiin iso laveri 
ja turvekatto. Tilaa on tarjolla 
isommallekin joukolle riittä-
västi myös yöpymiseen, sillä 
laavusta tehtiin niin iso kuin 
yksimittaisista tukeista saa-
tiin. Rakentaminen vaati 11 
talkookertaa ja yli 200 työ-
tuntia. Työ kannatti, sillä laa-
vusta tuli iso ja komea! Yh-
teistyökumppaneita on useita: 
Honkarakenne, Halesa Oy, 
Ylöjärven Puu Oy, Kankaan-
taan Kisan Tuki Ry, UPM 
Kymmene, Nokian Kaupun-
ki, Nokian Kuljetus Oy ja Ar-
ne Ritari – säätiö apurahalla. 

Laavun liiterin suunnitel-
mat valmistuivat 1.10.2008 
Pauli Salosen toimesta. Pres-
sukatokset olivat olleet epä-
käytännöllisiä ja liian umpi-
naisia puusuojiksi. Tarvittiin 
liiteri, jossa polttopuut py-
syisivät kuivina. Toteutim-
me laavuliiterin, joka on rei-

NuIJALAMMEN LAAVu, 10 VuOTTA

lun kokoinen ja laavun ul-
konäköön sopiva. Liiteri on 
työkaluilla varustettu. Työt 
alkoivat 29.9.2008 ja val-
mistuivat 13 talkoopäivän 
jälkeen 22.11.2008. Toteu-
tustukea saimme Kankaan-
taan Kisan Hiihdon Tuelta, 
Halesa Oy:ltä ja Ylöjärven 
Puu Oy:ltä. Enää ei perhei-
den tarvitse tuoda omia polt-
topuita repuissa vaan kuivia 
puita löytyy liiteristä. Laa-
vulla on myös toimiva puucee. 
Sen saimme ”riukulan” tilalle 
syksyllä 2007 Ilmari Nahko-
lan merkittävänä lahjoituk-
sena naisväelle ja laavuhank-
keellemme.

Käyt tö:
Laavun käytöstä on sovittu 
niin, että Nokian Kaupunki 
toimittaa polttopuut ja LC 
Nokia / Pirkka on käytän-
nössä huolehtinut kaikesta 
muusta. Laavulla ja liiteris-
sä on ohjetaulut, jotka opas-
tavat käyttöä, tulenpolttoa ja 
sammutusta ym. Kulkijoi-
den opastuksena on ympäris-
tön kartta ja hiihtolatukart-
ta. Vieraskirja on ollut alus-
ta asti laavulla. Tällä hetkel-
lä meneillään on kirja nro.9. 
Vierailijoita on ollut kaikis-
ta maanosista ja kymmenis-
tä eri maista. Paljon on käy-
nyt myös työpaikkaporukoi-

ta, seura- ja koululaisryhmiä 
ja erilaisia erä- ja harrastus-
ryhmiä. Myös monia merkki-
päiviä ja vuosittaisia yhteista-
paamisia on laavulla vietetty. 
Laavun käyttöohjeessa lu-
keekin ensimmäisellä rivillä: 
”Laavu on tarkoitettu meille 
kaikille”. Iloksemme voimme 
todeta, että yhteisvastuu on 
toiminut hyvin niin hoito-, 
siivous- ja varusteluhankin-
nassa kuin häiriökäyttäyty-
misen seurannassakin. Klu-
bimme jäsenet kokoontuvat 
yhdessä noin kaksi kertaa 
vuodessa laavulle syyskun-
nostustalkoisiin ja keväisin 
hiihtoretkelle. 

Eniten laavun käyttäjiä 
onkin hiihtoaikaan. Erillinen 
laavulenkki on raivattu yksi-
tyisten metsiin. Siten on saa-
tu ympärikiertävä latuyhteys 

laavulta Koukun majalle. Tal-
viaikaan laavulla palaa lähes 
jatkuvat tulet viikonloppuisin. 
Laavulla tapaavat kuntohiih-
täjät ja lapsiperheet hiihtoret-
kellä. Lieneekö suomalainen 
häveliäisyys syynä vai mikä, 
mutta vain pieni osa kirjoit-
taa edes nimensä vieraskir-
jaan. Laavu on osoittautunut 
suuren joukon iloksi ja retki-
kohteeksi, ei vain nokialaisil-
le vaan motivoiden lapsiper-
heitä liikkumaan kauempaa-
kin lähikunnista. Näin se on 
terveyttä edistävä ympäris-
töhanke ja antaa klubimme 
toiminnalle pitkäkestoista 
arvostusta. Siitä kertoo laa-
vun suuaukon ylähirressä si-
jaitseva kullattu laatta: ”Nui-
jalammen laavu, LC Nokia / 
Pirkka 2003”. 

Leijonaveljet syystalkoissa 8.9.2010

Laavuliiteri 8.9.2010

Idea laavun rakentami-
sesta Nokian suuriin met-
siin pulppusi lukuisten ai-
empien aamuhiihtoretki-
en aikana. Alueella, joka 
sijaitsee korkealla ja jos-
sa on paljon pieniä järviä 
ja keväisin lapinomaiset 
hankikannot ja harvahko 
metsä, on ihanteellinen 
hiihdellä. Tukikohdan 
ja levähdyspisteen puute 
ideoi Jarmo Väkiparran ja 
Pauli Salosen nostamaan 
laavuhankkeen toteutet-
tavaksi.
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Lc Pälkäne rakensi uuden 
laavun palaneen tilalle. 

Pälkäneveden Ratasaari on 
suosittu retkikohde ja hiih-
to- ja veneretkien taukopaik-
ka. Pälkäneen kunta ylläpitää 
rannassa levähdyspaikkaa, 
jossa retkeläiset voivat istah-
taa ja keittää nuotiokahvit tai 
paistaa makkarat. Aikaisem-
pi, vuonna 2006 rakennettu 
laavu, paloi tuntemattomasta 
syystä kesäkuussa 2011.

Klubin jäsen Risto Lind-

Leijona-laavu 
Pälkäneveden 
Ratasaareen

holm ideoi rakennuksen 
CLT-puuelementt i le-
vystä, josta valmistetaan 
muun muassa puukerros-
talojen seinäelementtejä. 
CLT-puuelementtilevystä 
valmistettu laavu on uniik-
kikappale lajissaan. Laa-
vun suunniteli diplomi-
insinööriopiskelija Eemeli 
Kuusinen Tampereen tek-
nillisestä yliopistosta.

Laavu rakennetiin tal-
koilla Eridomic Oy:n teh-
taalla. Stora-Enso sponso-
roi levyt. Valmiiksi koottu 
laavu kuljetettiin Pälkäne-
veden rantaan kuorma-au-
ton lavalla,  Laavun alle ra-
kennettujen suksien avul-
la se mönkijällä hinattiin 
jäätäpitkin saaren rantaan. 
Lopulliseen paikkaan laa-
vu siirrettiin käsivinsseillä. 
Pälkäneen laturetkepäivä-
nä 3.3. klubi piti nuotiota 
laavulla ja tarjosi mehua 
poikkeaville. Kesällä laavu 
sai vielä maalin pintaan. 

Laavuprojektin tukijoita: 
Can Am Trade Oy, Erido-
mic Oy, Pälkäneen kunta, 
Rautia Pälkäne, Pälkäneen 
Rakennuspelti Oy, Syrjän 
Rakennus ja Kaivin Oy, Val-
keakosken Koskikulta Oy ja 
Sydän-Hämeen Lehti.

Ikaalisten Yhteiskoulussa jo 
vakiintuneeksi toiminnak-

si muotoutunut tyttökerho 
aloittelee syksyllä 2013 kuu-
detta toimintavuottaan. Aja-
tus toiminnallisesta vertais-
tukikerhosta yläkouluikäisil-
le syntyi tarpeesta tukea sel-
laisia tyttöjä, joiden arveltiin 
hyötyvän aikuisten ohjaaman 
vertaisryhmän sosiaalises-
ta ympäristöstä vapaa-ajalla. 
Tyttökerhon tavoitteena on 
uusien harrastusten ja ystä-
vien löytyminen, sosiaalis-
ten taitojen harjoitteleminen, 
omien vahvuuksien ja itsetun-
non tukeminen. Kerhossa on 
tarpeesta ja tilanteesta riip-
puen 8-10 tyttöä yläkoulun 
7.-9.-luokilta. Kerhon perus-
taja, koulukuraattori Mint-
tu Haveri, on vetänyt kerhoa 
alusta asti, työparinaan kou-
lunkäyntiavustaja, kouluter-
veydenhoitaja tai seurakun-
nan nuorisotyöntekijä. 

LC Ikaalinen/Kyrösjärvi 
on ollut merkittävä yhteis-
työkumppani Yhteiskoulun 
tyttökerholle ensimmäisestä 
kerhovuodesta lähtien. Lions 
Clubin sponsoroimana tytöt 
ovat saaneet mahdollisuuden 
ylittää itsensä uusien ja mie-
lenkiintoisten harrastusten 
kautta tai kokea elämyksel-
lisiä hetkiä esimerkiksi laa-

Nuoret palvelutehtävässä

vuretkellä hevosten selässä. 
Lions Clubin tuki on myös 
mahdollistanut osallisuuteen 
ja oma-aloitteisuuteen kan-
nustamisen siten, että toimin-
nan suunnittelussa budjetti ei 
ole ensimmäinen este tyttöjen 
omille ideoille.

Keväällä 2013 tytöillä oli 
mahdollisuus kiittää Lionse-
ja heidän antamastaan tuesta 
tekemällä Clubin äitienpäi-
väteemaan liittyvän palve-
lustehtävän. Neljä reipasta 
yläkoululaista tyttöä yhdessä 
kerhon vetäjien Minttu Ha-
verin ja Merja Jokisen kanssa 
kävivät Jyllin Kodit -palvelu-
keskuksessa ulkoiluttamassa 
kodin asukkaita. Mukana oli 
myös LC Ikaalinen/Kyrös-
järvi -clubin edustaja Keijo 
Koro. Tehtävä oli osalle ker-
holaisista hyvin vaikuttava ja 
avartava kokemus. Rauhalli-
nen kävely Ikaalisten kauniin 
hautausmaan puistossa vei 
pienen hetken aikaa, mut-
ta oli merkityksellinen koh-
taaminen sekä nuorille, että 
elämää enemmän nähneille. 
Tällainen yhteistyö lasten- ja 
nuorten arvokasvatuksessa on 
mitä arvokkainta antia. 

Teksti Minttu Haveri
Kuva Keijo Koro

Tullitorin kauppakeskus
Tullikatu 6 33100 Tampere

www.tunnelinkenka.fi
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Nuorten, vaikeasti väkival-
taisten tyttöjen oireilu on 

monimuotoista, heidän sosi-
aaliset tukiverkkonsa harvoja 
ja heillä on eniten traumaat-
tisia kokemuksia, kuten sek-
suaalista väkivaltaa.

TAYS:in Erityisen vaikea-
hoitoisten alaikäisten psykiat-
rinen tutkimus- ja hoitoyk-
sikkö EVA toimii Pitkännie-
men sairaalan alueella Noki-
alla. 12-paikkaisessa yksikös-
sä hoidetaan alaikäisiä nuoria, 
joilla on vakaviin mielenter-
veyden häiriöihin liittyvää 
vaikeaa väkivaltakäyttäyty-
mistä, vahingoittavaa seksu-
aalikäyttäytymistä tai pitkä-
aikaista itsetuhoisuutta. Yli-
lääkärinä toimii Riittakerttu 
Kaltiala-Heino, Tampereen 
yliopiston nuorisopsykiatrian 
professori.

Nuoret tulevat hoitoon 

muiden sairaanhoitopiirien 
lasten- ja nuorisopsykiatrisil-
ta osastoilta ja lastensuojelun 
sijoituspaikoista. Yksikön tär-
kein tehtävä on väkivaltaisen 
käyttäytymisen hoidollinen 
hallinta.

EVA on ollut LC Tam-
pere Näsinneula ry:n lahjoi-
tuskohde sen perustamisesta 
asti – siis jo 10 vuotta. Osas-
tohoidossa on ollut parisataa 
nuorta.

Tänä aikana klubimme on 
lahjoittanut EVA:lle kaksi 

kanoottia seikkailuterapiaan, 
hankkinut heille televisioita ja 
pelilaitteita, osallistunut seik-
kailupuiston kustannuksiin, 
hankkinut nuorille elämys-
lippuja Särkänniemeen. Nyt 
muutamana viime vuotena 
olemme hankkineet nuorille 
elokuvalippuja poppareineen 
terapia-elämyshoitoon.

Nuorisopsykiatriaan 
suunnatut 
lahjoitukset

Yksityiset henkilöt, yhdistyk-
set ja liikeyritykset voivat ha-
lutessaan tukea lahjoituksin 
nuorisopsykiatrian vastuu-
alueen yksiköiden toimintaa. 

VAIKEINTA ON HOITAA TyTTÖJEN VÄKIVALTAA

Keväällä 2004 lahjoitettiin ensimmäinen kanootti Nokian Pitkäniemessä EVA-yksikön seikkailuterapiahoitoa varten. Luovuttaja 
Leena Hernesniemi, LC Tampere Näsinneula ryn presidentti ja vastaanottaja Riittakerttu Kaltiala-Heino, ylilääkäri.

Väkivaltaiset tytöt ovat Pitkänniemen vaikeahoitoisten 
nuorten psykiatrisen yksikön EVA:n sairaimpia poti-
laita. Poikia lähetetään yksikköön hoitoon enemmän 
kuin tyttöjä, mutta tytöt tarvitsevat hoitoa pidempään.

Lahjoitusvaroilla tuemme 
hoidossa olevien nuorten sekä 
heidän perheidensä toimin-
takykyä ja yhteistä toimintaa 
perheenä sekä luomme viih-
tyvyyttä sairaalassa olon ajalle.

Kaikki lahjoitusvarat ohja-
taan vastuualueen lahjoitusti-
lille, ja varojen käytöstä päät-
tää vastuualueen johtokoko-
us. 

Yhteyshenkilö EVA:lla
Y lihoitaja Maarit Selander 
Puhelin: 03 311 63515
maarit.selander@pshp.fi

LC-TAMPERE/
NÄSINNEULA
Sulonen Tuija, 
tuija.sulonen@decens.fi
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Elettiin vuotta 1949 kun maisemakuvaajana tunnettu 
Matti Poutvaara kirjoitti Satakunta-nimisessä kuva-
teoksessaan, että tästä paikasta pitäisi tehdä matkai-
lukohde. Hän todennäköisesti seisoi silloin Suoden-
niemen Pirulanvuoren eteläpuolella, joka on läntisen 
Suomen jyrkimpiä ja korkeimpia rinteitä.

Pirulanvuoren Näkötorni
Mistä kaikki alkoi
Runsaat 60 vuotta myöhemmin 
Suodenniemen Lions Clubin 
presidentti Markku Tuori oli 
päättänyt klubin 30-vuotis-
juhlavuoden kunniaksi saada 
aikaan jonkin näyttävän hank-
keen. Tämä ajatus muotou-
tui ensin torin rakentamisek-
si Suodenniemen keskustaan, 
mutta jalostui myöhemmin 
Pirulanvuoren näkötorniksi

Asia eteni klubikokouksis-
sa yksimielisin päätöksin niin, 
että presidentti sai valtuudet 
lähteä katsomaan muutaman 
veljen kanssa Koski Tl:n lei-
jonien vuonna 2002 rakenta-
maa tornia. Malli näytti hy-
vältä. Sitä pidettiin rakenteel-
lisesti sopivana myös Suoden-
niemen torniksi. Koskilaiset 
neuvoivat ottamaan ammat-
tilaisen rakentajan.

Hanke edistyy
Ammatti lainen otett i in, 
maanomistajien kanssa teh-
tiin sopimukset, sihteeri, 
presidentti ja rahastonhoita-
ja hoitivat talven aikana lu-
pa- ja rahoitusasiat. Hank-
keeseen saatiin Aarne Ritari 
säätiöltä 4.000 € tuki, myös 
EU:n Leader-rahaa haettiin 
ja saatiin. Saaduista tuista 
huolimatta rahastonhoitajalta 
vaadittiin taitoa ja tarkkuutta, 
jotta laskut saatiin maksettua 
ajallaan.

Varsinainen rakentami-

nen alkoi kiirastorstaina 
2012. Vatajankosken Sähkö 
Oy:n miehet nostivat neljä 
15 metristä pylvästä pystyyn 
ja ankkuroivat ne Pirulan-
vuoren kallioon. Rakennut-
tajien puolesta työnjohtoteh-
tävät hoiti lion Jussi Mikkola. 
Vaikka kaksi ammattimiestä 
Oskari Setälä ja Matti Väis-
si tekivät varsinaisen raken-
tamisen, jäi töitä riittävästi 
myös klubilaisille. Kolmisen 
kilometriä, noin kuusi tonnia 
painava puutavara piti käsi-
voimin kantaa vuoren laelle. 
Terve puna oli talkoolaisten 
kasvoilla illalla ja seuraavana 
aamuna oli punoitus siirtynyt 
kipeille olkapäille. Juhlallisia 
vihkiäisiä vietettiin 19.8.2012

Vihkiäistilaisuus
Siniristilipun liehuessa tornin 
huipulla Sastamala-Seitsikko 
puhalteli suomalaista torvi-
musiikkia, past presidentti 
Markku Tuori piti terveh-
dyspuheen näkötornin en-
simmäiseltä tasanteelta, kap-
palainen Hannu Järventaus 
vihki tornin ja IPDG Päivi 
Ihamäki leikkasi sinivalkoi-
sen nauhan. Lion Atso Pulli-
nen kertoi vielä tornin raken-
nusvaiheista. Tilaisuus päättyi 
lion Antti Palomäen juonta-
mana yhteislauluun, torniin 
tutustumiseen ja Lions La-
dyjen kahvitarjoiluun.

Tut tu maisema
Mielenkiintoisena yksityis-
kohtana voidaan todeta tor-

Hikistä hommaa, toteaa lion Ari Ojala Hymy herkässä LC Suodenniemen leijonilla

Kaikkein korkeimmalla liehuu siniristilippu
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nin huipun näkymästä. Sieltä 
näkyy Lavijärvi ja Miekka-
järvi, jotka on kuvattu euron 
kolikon kansalliselle puolelle 
joutsenten taustalle. Kolikon 
on suunnitellut lavialainen 
kuvanveistäjä Pertti Mäkinen

Tämä Suodenniemen lio-
nien aktiviteetti on saanut 
hyvin myönteisen vastaan-
oton, niin paikallisten asuk-
kaiden, kuin ohikulkevien 
matkailijoiden taholta. Yk-
sistään juhannusviikolla ker-
tyi vieraskirjaan runsaat kak-
sisataa käynneistä kertovaa 
merkintää.Yli kahdenkym-

menen maan kansalaiset 
ovat kirjoittaneet nimensä 
ja kommenttinsa vieras-
kirjaan.

Suodenniemen Pi-
rulanvuoren näkötornin 
osoite: Laviantie 600, 
38510 Sastamala. Lavian-
tieltä (kantatie 259) on 
opasteet ja tien varressa 
olevalta pysäköintipaikal-
ta on matkaa huipulle 250 
m. 

 
Mauri Itälinna
LC Suodenniemi

Tampereen Pyynikin kesäte-
atterissa esitettiin ”Kuuma 

kesä-85”, mutta LC-Messu-
kylän kesä oli kuuma ja toi-
melias kesä 2013. Keväällä 
olimme avustaneet Tampe-
reen kesäsiirtola-yhdistyksen 
Sastamalassa sijaitsevan Sor-
jan- kesäsiirtolan toimintaa ja 
saimme kutsun saapua tutus-
tumaan heidän tiloihinsa ja 
päiväohjelmaansa. Lähdimme 
yhdeksän leijonan voimin vie-
railulle 11.6. Vietimme kau-
niin ja kuuman päivän heidän 
vierainaan ja saimme nauttia 
upean lounaan sekä saimme 
kattavan kuvauksen heidän 
toiminnastaan. Tapasimme 
siellä iloisia lapsia ja nuoria, 
joille tälläinen yhdistys an-
taa mahdollisuuden hienon 
kesäloman viettoon. Lähties-
sämme olimme varmoja, että 
lahjoituksemme meni oikeaan 
osoitteeseen.

Klubimme aktiviteetteihin 
on kuulunut kesäinen matka 
Taivalkoskelle. Siellä viete-
tään ”Päätalo-päiviä” aina hei-
näkuun alussa ja me olemme 
osallistuneet niihin jo usean 
vuoden ajan. Kalle Päätalo 
oli klubimme jäsen ja hänen 
kirjastaan ”Nouseva maa” on 
tehty taulu, jonka hän on it-
se signeerannut omakätisesti. 
Siispä 4 .7 taas joukko leijo-
nia suuntasi matkansa kohti 

LC-MESSuKyLÄN KuuMA KESÄ

pohjoista mukanaan 16 tau-
lua. Aktiviteettimme oli erit-
täin onnistunut sillä palates-
samme taululaatikko oli tyh-
jä! Kaikki 16 taulua löysivät 
uuden kodin Taivalkosken 
toritapahtumassa.

Keväällä-14 olemme saa-
massa saksalaisen ystävyys-
klubimme leijonat vierailul-
le luoksemme, joten olemme 
käyneet katsastamassa mah-
dollisia vierailu- ja majoitus-
kohteita. Suunnitelmatkin tu-
levalle vierailulle ovat jo melko 
valmiina, toivomme vaan, että 
tuleva kesä olisi yhtä kaunis ja 
kuuma kuin oli tämä kesä.

Kaikki edellä mainitut ta-
pahtumat osuivat todella kuu-
man ja kauniin kesän aikaan. 
Mutta.. syksykin saapuu ja sa-
teet. 1.9 järjestimme vielä perä-
kontti-kirppiksen. Syksyn en-
simmäinen sadepäivä osui juu-
ri siihen sunnuntaihin, mutta 
ei se meitä lannistanut, vaan 
suunnittelimme jo ensi kesäksi 
kirppiksen järjestämistä.

Tälläinen oli LC-Messu-
kylän kesä 2013. Se oli toi-
melias, mutta antoisa. Tämä 
kesä on antanut meille voimia 
ja intoa viedä leijona-aatetta 
eteenpäin. 

Laatija:  
LC-Tampere/Messukylän 
tiedotussiht. Hannu Liikka

Klubimme presidentti Lauri Lepistö esittelemässä taulua Taival-
kosken Päätalo-torilla paikallisille asiakkaille.

Akaassa hunajaviikko 26–
31.8 huipentui HUNA-

JAHULINAT tapahtumaan 
lauantaina 31.8. Hunaja-
viikon järjestelyistä vastasi 
Akaan Kaupunki. Järjestäjät 
tiedustelivat voisiko leijonat 
kasata esiintymislavan. Me 
Toijala-Akaan leijonat emme 
kauaa empineet vaan otimme 
haasteen vastaan.

Ja ei kun esiintymislavaa 
kasaamaan perjantaina 30.8 
klo 17.00 alkaen. Meitä oli 
talkoissa 14 veljeä ja lavaa 
kasattiin klo 21.30 asti. Oli 
lavassa putkea, pulttia, narua, 
remmiä ja pressua. Onnek-
si oli vuokraaja myös neu-
vomassa, joten homma sujui 

HuNAJAHuLINAT 
AKAASSA la 31.8

suhteellisen sutjakkaasti.
Kelpasi siinä juontajana 

toimineen Satu Tuomis-
ton hoidella tehtäväänsä. 
Samoin Vegeshowta ve-
täneen Sonja Lumpeen. 
Pääesiintyjä Honey & The 
T-Bones oli todella kiitol-
linen kunnon esiintymisla-
vasta. Me myös purimme 
lavan lauantai ehtoona, sii-
hen kului enää pari tuntia. 
Ensi vuonna tavataan II- 
Hunajahulinoilla. 

Leo Virtanen
Toijala-Akaa
presidentti 2013-2014

LC Toijala/Akaa aktiivijäsenet kahvinkeitossa maasto-olo-
suhteissa.
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LC Tampere Messukylän 
klubi otti vastaan Ai-

toniemi – Hirviniemen kylä-
läiset ry:n avunpyynnön. He 
ovat kunnostamassa kyläta-
loa kyläläisten yhteiseen vir-
kistyskäyttöön.

Talon ulkovuoraus oli 
käynnissä ja massiivisten lau-
tojen maalaukseen tarvittiin 
apua. Kolmena kuumana ke-
säpäivänä kuusi leijonaa tart-
tui maalisutiin ja laudat saivat 
kauniin keltamulta-värin.

KESON KyLÄTALOLLA  
MIELENKIINTOINEN 
HISTORIA
Keson kylätalo sijaitsee Ai-
tolahden kirkon lähellä: Suo-
men maatilat -kirja kertoo 
vuonna 1932, että talo on 
17.5 km Messukylän asemal-
ta ja kesällä 22.5 km ja talvel-
la 7 km Tampereelta.

Aitoniemen – Hirvinie-
men Kyläläiset ry:n koti-
sivuilta löytyy Keson kyläta-
lon historiasta mielenkiintoi-
sia tietoja:

Kunnostettava kylätalo on 
rakennettu 1885 Uusi-Keson 
tilan päärakennukseksi. Talo 
oli melkoisen varakas: Pinta-
ala 300 hehtaaria, josta peltoa 
33 ha. Talouskeskukseen kuu-

KESON KyLÄTALOA AITONIEMESSÄ  
KuNNOSTETAAN TALKOILLA

lui lisäksi 25 lehmän navetta, 
talli 4:lle hevoselle, sikala, ka-
nala ja turkistarha-rakennus. 
Tilalla kasvatettiin hopea-
kettuja, chinchillaa ja havan-
nakaniineja. Turkitset päätui-
vät kotimaan lisäksi Englan-
tiin raharikkaiden turkkeiksi.

Suuren talon töitä teke-
mään tarvittiin useita renkejä 
ja piikoja: Talosta piti löytyä 
kaikille tilaa. 

Talo rakennettiin riittävän 
isoksi: Suuren Pirtin ja keitti-
ön lisäksi talossa on kahdes-
sa kerroksessa n. 10 huonetta. 
kaksi lasikuistia jne. Talossa 
oli sähkövalo jo 1930-luvulla.

Tampereen  kaupunki 
hankki talon maineen hal-
tuunsa. Suuri puulämmittei-
nen talo oli vuosikymmenet 
toisarvoisessa käytössä ilman 
mitään suurempia kunnos-
tuksia. Aitoniemen – Hirvi-
niemen kyläläiset ry osti Ke-
son vuonna 2010.

KyLÄLÄISTEN 
HARRASTuS- JA 
KOKOONTuMIS-
TILOIKSI
Kyläyhdistyksen puheenjoh-
taja Vesa Tenkanen kertoo, 
että talon kunnostuksessa 

kunnioitetaan vanhaa raken-
nustapaa: Tähän mennessä 
on uusittu pirtin leivinuuni 
ja ikkunat. Talo on rakennet-
tu maakiville: perustusta on 
nostettu ja vääntyneitä hirsi-
seiniä on oijottu. Osin laho-
ja kohtia on korvattu ehjällä 
hirrellä. Tonttia on raivattu: 
poistettu isoja koivuja ja ha-
lottu polttopuiksi. Jne.

Kuluneen kesän tavoittee-
na on ollut talon ulkovuoren 
uusiminen. Uudet seinälaudat 
ovat mahdollisimman saman-
kaltaisia kuin alkuperäiset.

Peruskorjaus on ollut kai-
kille mukana olleille opetta-
vaa ja sosiaalista toimintaa. 
Suurin osa kunnostukseen 
tarvittavista varoista on han-
kittu vuotuisissa yleisötapah-
tumissa: juhannusjuhlat, pää-
siäiskokko, syysmyyjäiset jne. 
Vaikka hanke saa avustuksia 
eri tahoilta on talkootyö ensi-
arvoisen tärkeää, unohtamatta 
talkoolaisten ruokahuoltoa.

KYLÄYHDISTYKSELTÄ 
KIITOS LC 
MESSuKyLÄN 
LIONEILLE
Kyläyhdistys kiittää LC Mes-
sukylän mukavia ja iloisia jäse-
niä. He olivat suureksi avuksi.

Kunnostyöt KESOLLA 
jatkuu 2014: Paljon on vielä 
tekemättä ja apua tarvitaan. 

Kuvat: Vesa Hakala

Keson kylätalo on saanut vastamaalatut laudat pintaansa

Maalaustalkoojoukko kunnostettavan kylätalon edessä. Vasemmalta: Jouko Punnonen, Tarja Pun-
nonen, Heli Liikka, taaempana Lauri Lepistö, Matti Soisalo ja Hannu Liikka.



PIIRI LEIJONA
451 / 2013

Kesä 2013 on ollut LC-
Messukylälle todella toi-

minnan kesä. Aitoniemi-
Hirviniemi kyläläiset ry kun-
nostaa kylätaloa virkistyskäyt-
töön ja sen maalaamisessa lei-
jonat ovat jo ahkeroineetkin. 
Kyläläiset toivoivat, että nuo-
retkin viihtyisivät sielläja siksi 
he esittivätkin meille toiveen 
pingispöydän hankinnasta. 
Laadukkaat pöydät ovat mel-
ko hintavia ja siksi etsimme 
yhteistyökumppaneita mu-
kaamme. Saimmekin kolme 

LC-MESSuKyLÄN LAHJOITuS NuORILLE

paikallista yrittäjää kanssam-
me toteuttamaan hanketta 
hyvän asian puolesta.

Aitolahden TB:n kauppi-
as Marjo Palander, Aitolah-
den K-Extra kauppias Kirsi 
Karhu-Leino ja Tampereen 
Pihapojat -kauppias Janne 
Sorsa olivat innokkaina tu-
lossa mukaan. Näin saimme 
hankituksi upean pöydän, jo-
ka soveltuu sisä- ja ulkokäyt-
töön. Lahjoituksen arvo oli 
550€.

Luovutuspäiväksi sovim-

me ti. 23.7.13. Yhteensattu-
mien takia yhteistyökumppa-
neistamme paikalle ehti vain 
Marjo Palander, Aitolahden 
TB:ltä. Paikalla oli myöskin 
paikallisen nuorison edustaja, 
Mikko Pärnänen ja hän pää-
sikin kyläyhdistyksen pj. Vesa 
Tenkasen kanssa kokeilemaan 
ensilyönnit pöydän pintaan. 
Klubimme jäsen Jouko Pun-
nonen lahjoitti lisäksi 8 peli-
mailaa, joista yhdellä hän on 
voittanut kaksin-ja nelinpelin 
sekä puulaakimestaruuden 

Uuttuuttaan kiiltelevä pingispöytä odottelee pelaajia. Vas. Marjo Palander,Lauri Lepistö. Marjo 
Sinisalo, Jouko Punnonen, Tarja Punnonen, Heli Liikka, Eine Soisalo, Matti Soisalo ja takana 
Hannu Liikka.

Edessä vas. Presidenttimme Lauri Lepistö, yhteistyökumppaneita edusti Marjo Palander Aitolah-
den TB:ltä ja Kyläläiset ry:n pj. Vesa Tenkanen.
vas. taustalla Tarja Punnonen, Heli Liikka, ja Eine Soisalo. Taustalla istumassa isä ja poika Pär-
nänen. Poika Mikko edusti nuorisoa ja pelasi ensilyönnit pj. Vesa Tenkasen kanssa.

63 vuotta sitten. Hän pelasi 
MikkelinPalloilijat-seurassa 
viisikymmen luvulla.Tämän 
voittomailan kyläyhdistys lu-
pasi laittaa raameihin, kan-
nustamaan nuoria vastaaviin 
saavutuksiin. Toivotamme 
heille reiluja pelejä ja toivom-
me, että pöydästä on hyötyä 
mahdollisimman monelle 
nuorelle!

Luovutushetkemme päät-
tyi maittaviin kahvituksiin 
mansikkakakun kera. Aivan 
kuten meidän klubimme toi-
mii yhdessä ladyjen kanssa, 
samoin kyläyhdistyksen ladyt 
olivat mukana. Jokaisella tal-
kookäynnillä meillä oli ruo-
katarjoilu kahveineen. Siitä 
suuri kiitos kyläyhdistyksen 
naisille.

Tämä kesä on antanut 
meille paljon, olemme saaneet 
auttaa sekä lahjoituksin,että 
palvellen!

Olemme omaksuneet toi-
mintaperiaatteemme: ME 
PALVELEMME. 

Lions Klubin Messukylän vie-railun kunniaksi katettu kah-vipöytä mansikkakakkuineen
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”Me palvelemme”
ilo palvella voimaannuttaa 
myös meitä jokaista leijonaa

LC Tampere/ Näsinneulan 
äitienpäiväviikon aktiviteetti 
oli keskiviikkona 8.5.2013 
Koukkuniemen Koivula-ta-
lon laulajaiset

Tilaisuudessa laulattajana 
oli mukaansatempaava tenori 
Matti Sammal säestäjänään 
upea tamperelainen muusik-
ko Raimo Rantanen. Laula-
jaiset kestivät noin tunnin ja 
oli suuri ilo nähdä vanhusten 
iloinen ja osallistuva mukana-
olo. Aurinko paistoi ja laulu 

Äitienpäiväviikon 
palveluaktiviteetti 8.5. 2013

Ryhmäkuvassa vasemmalta klubimme Koukkuniemen yh-
dyshenkilö Marja Attila, Kerttu Haaparanta, Helena Sy-
dänheimo avec, Liisa Himanen, Riitta Saarinen ja Maj-Lis 
Petrell, kuvasta puuttuu mukana ollut klubilaisemme Leena 
Savolainen.

LC Hämeenkyrö/Kyröttä-
ret järjesti viime vuonna 

jo marraskuun lopulla joului-
sen hyväntekeväisyyskonser-
tin Hämeenkyrön kirkossa. 
Siinä esiintyivät Hämeen-
kyröstä kotoisin oleva tenori 
Valtteri Yrjölä, Hämeenky-
rön kuorossa Kuorosodassa 
laulanut Johanna Oksi, hä-
meenkyröläinen pianovirtu-
oosi Janne Anttila ja moni-
puolisesti musiikkia harras-
tava Ikaalisten sivistysjohtaja 
Ilkka Niemi.

Konsertin tuotto me-
ni Sarastus ry:n kautta mie-
lenterveyskuntoutujille sekä 
Hämeenkyrön ikäihmisten 
kuljetukseen Tampereen tuo-
miokirkon kynttiläkirkko-
konserttiin.

Hämeenkyrön kirkko täyt-
tyi yleisöstä. Jo silloin Kyröt-
täret päättivät tehdä joului-
sesta konsertista perinteen. 
Viime vuonna nelikko esiin-
tyi ensimmäitä kertaa täl-
lä kokoonpanolla, mutta va-

Kyröttärillä jälleen 
jouluinen konsertti

Janne Anttila, Johanna Oksi, Valtteri Yrjölä ja Ilkka Niemi ku-
kitettuina viime vuoden jouluisen konsertin päätteeksi.

kuutti, että ei viimeistä ker-
taa…

Tänä vuonna jouluinen 
konsertti on Hämeenkyrön 
kirkossa joulukuun 1. päivä-
nä kello 16. Ja esiintyjäjouk-
ko on sama, joka valloitti ylei-
sönsä viime vuonna ja toi sil-
le jouluisen mielen adventin 
aikaan.

Kyröttärillä oli suurkonsert-
ti ohjelmassaan myös touko-
kuussa äitienpäivänä. Äite ra-
kas -konsertti Hämeenkyrön 
kirkossa oli klubin panostus 
nobelkirjailija F.E. Sillanpään 
syntymän 125-vuotisjuhla-
vuoteen. Tämän konsertin 
tuotto osoitettiin päihderiip-
puvaisten äitien auttamiseen.

Tässä konsertissa esiin-
tyivät baritoni Waltteri To-
rikka ja tenori Valtteri Yrjö-
lä säestäjänään Maila Böhm. 
Helmi Tarkki, Jere Lepola ja 
Turkka Antila lausuivat F.E. 
Sillanpään tekstejä Panu Ra-
jalan ohjaamana. 

raikui!
 Klubilaistemme tehtä-

vänä oli lähinnä kuljettaa 
Varpulan asukkaat Koi-
vula-talon kahvilasaliin. 
LC Tampere/Näsinneu-
lasta kuljetusvastaavina 
oli seitsemän klubilaista 
ja yksi puoliso.

Ja mitä me itse saim-
me: Palvelun ilon ja lau-
lun voimannuttavan vai-
kutuksen! 

”Kun antaa niin saa.” 

Riitta Saarinen

www.kymppikatsastus.fi

 Soita puh. 010 3222 710
ma-to 8-18, pe 8-16, la 9-14

(Puhelun hinta 0,0835 €/
puhelu + pvm/mpm)

Sellukatu 28 (Lielahden Gigantin vieressä)

Tamperelainen 
perheyritys
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Tampereella Osmonraitil-
la on asunut Asuntomes-

suista asti reuman johdosta 
pyörätuoliin sidottu Kirsti 
Hildén. Hänen asuntonsa on 
talon alimmassa kerrokses-
sa ja pihaa hallitsevat kome-
at koivut. Kirstin muuttaes-
sa asuntoon kävi Tampereen 
Puutarhaseura laittamassa pi-
haan istutuksia. Mutta kuten 
kaikki asiat, pihakin, tarvit-
see päivittämistä. LC Tam-
pere Naistenlahti päätti teh-
dä palveluaktiviteetin Kirstin 
pihan kohentamiseksi. Klu-
bissamme on puutarha-alan 
hyvin tunteva Kirsti Minetti, 
joten hän oli luonteva johto-
hahmo projektillemme. Kirs-
ti, Kalevi miehensä kanssa, 
suoritti alustavan arvion työn 
määrästä. Ensimmäiset hara-
vanvedot tehtiin Lion Raili 
Yrjölän mukana ollessa. 

Kesän 2013 mittaan Kirsti 
ja Kalevi ovat hoitaneet Kirs-
tin puutarhaa monta kertaa 
viikossa, kasteltavaahan riitti 
tänä kesänä. Vanhat kukinnot 
oli poistettava säännöllisesti, 
jotta kukat antaisivat paras-
taan. Multaa tuotiin paikalle 
useampi säkki. Kirsti pystyy 

Kirstin puutarha
sähkötuolinsa kanssa tule-
maan patiolle ja on nauttinut 
näkymästä täysin rinnoin. 

Syksyksi  Klubi päätt i 
hankkia kanervia ja lyhtyjä, 
joilla kausi saadaan piden-
nettyä. Kirsti ja Kalevi ovat 
saaneet uuden, kiitollisen ys-
tävän ja Kirsti kaksi uutta, 
hyväsydämistä ystävää. 

Kirsti Hildén on moni-
lahjakkuus. Hän ei ole saa-
nut lapsena käydä koulua 
säännöllisesti, mutta on kui-
tenkin sivistynyt monialai-
sesti elämänsä aikana. Hän 
on maalannut monia vuosia, 
vaikka kädet eivät paljoa lii-
ku. Hän on maalannut maise-
mia, muotokuvia ja asetelmia. 
Myös pihan kivet ovat saa-
neet oman koristuksensa. Ai-
kanaan Kirsti suoritti yliopis-
tolla kirjallisuuden approba-
turin ja on oman lukuharras-
tuksensa lisäksi kirjoittanut 
kolme käsikirjoitusta omasta 
ja perheensä elämästä. Kaksi 
hänen omaa kasvuaan kuvaa-
vaa on julkaistu kirjanakin ja 
kolmas, perheen historia, on 
oikolukuvaiheessa ja odottaa 
rahoitusta! 

Kirstin piha on ohikulkijoiden ilon aihe. 

Kirsti Hildén kotinsa edustalla Kirsti ja Kalevi Minetin loihti-
man kukkaloiston keskellä. 

Kirsti Hildénin 
teokset 
Kirsti sairastui reumaan 
5-vuotiaana. Suomessa ei 
häntä pystytty auttamaan ja 
hänet lähetettiin Ruotsiin, 
yksin. Se oli aika kova koet-
telemus pienelle lapselle. Jän-
nitystä riitti palatessa, tuntee-
ko perhe häntä enää? Kirsti 
joutui myös lääkäreitten ko-
keilujen koekaniiniksi ja jä-
senet vaurioituivat aina vain 
enemmän. Kuitenkin Heino-
lan reumasairaalasta 

oli lukuisia onnellisia muisto-
ja. 15-vuotiaasta Kirsti vähi-
tellen halusi elää itsenäistä 
elämää ja pääsikin omille ja-
loilleen avustajien auttamana. 
Tänä päivänä avustajien saa-
minen on kuitenkin todella 
vaikeaa, mitä ei oikein ym-
märrä, kun kuulee lukuisista 
työttömistä. Kuitenkin asu-
minen kotona on inhimilli-
sempää aktiiviselle henkilölle 
ja yhteiskunnalle monin ver-
roin halvempaa. 

Osa Kirstiä on vielä eläin-
rakkaus. Hän on vuosien var-
rella tarjonnut kodin monel-
le hylätylle kissalle ja tälläkin 
hetkellä hänellä on kissa, joka 
on pelastettu huonolta koh-
telulta. 

Toivottavasti Kirsti saa jul-
kaistua myös perheensä tari-
nan, sehän on osa Tampereen 
kaupunginosahistoriaa. Hä-
nen kotinsa sijaitsi Muotialan 
kartanon lähituntumassa.  

Muistiin merkitsi 
Anneli Helimo, LC Tampere 
Naistenlahti, tiedotussihteeri 
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Per janta ina  13 .9 .2013 
muuttui kauniiksi re-

montoitu, entinen Lempää-
län kunnalliskoti, nykyinen 
Vaihmalan hovi, lions väen 
juhlapaikaksi. Juhlan aiheena 
oli Lempäälän ensimmäinen 
naisklubi, jonka perustamis-
päivä oli 12.9.2003, siinähän 
on aihetta juhlaan!

Klubin toimintatapana on 
alusta asti ollut tehdä palvelua 
ilman vastapalvelua. Kohteina 
ovat lapset, nuoret ja vanhuk-
set kotipaikkakunnallamme, 
lähinnä Sääksjärvellä.

Ennen varsinaista juh-
laa klubin presidentti Maa-
rit Saarnio saikin mieluisen 
tehtävän. Hän luovutti 1000 
euron lahjashekin Partiolip-
pukunta Kyynärön Kiertäjiä 
edustaville Helena Makko-
selle, Suvituulia Niemiselle ja 
Tero Kiiskille.

Presidentin juhlapuheen 
jälkeen Heralan sisarukset 
Annina ja Jannika herkistivät 
juhlijat lauluillaan. Heleästi 
soi myös Heini-Mari Herk-
kolan piano.

Musiikki jatkui myös il-
lallisen ajan. Soittimena oli 
harvemmin kuultu kannel, jo-
ta Suvituulia Nieminen osaa 
upeasti käsitellä.

LC Lempäälä Sääksjärven
10-vuotis Charter Night –juhla

Piir ikuvernööri  Antti 
Hynnän juhlapuheen jälkeen 
klubin kummi Heidi Rantala 
muisteli alkuaikoja. Puheensa 
jälkeen Heidi Rantala luovut-
ti klubissa ja koko E- piirissä 
aktiivisesti toimineelle Marja 
Sundsröm- Pulliselle Melvin 
Jones- jäsenyyden. Myös klu-
bin perustajajäsenet palkittiin 
naurun ja halausten kera. 

Unohtaa ei voi kutsuvie-

raisiin kuuluvia alkuaikojen 
tukijoita eli LC Lempää-
lä/ Kanavan klubista Onni 
Grönlundia ja Rauno Sulosta 
sekä LC Lempäälään kuulu-
vaa Auvo Mäkistä. 

Juhlan jälkeen tulee taas ar-
ki, mutta matka jatkuu hyvillä 
mielin kohti murrosikää. 

Ritva Nurminen

Touhutiimin touhukas ”äiti”
Kun Arja Viitasaari oli 

vielä työelämässä, hän 
oli aikamoinen työnarko-
maani. Hän on aina pi-
tänyt töistään ja työn te-
kemisestä. Kun hän pa-
ri vuotta sitten sai jäädä 
”eläkeputkeen”, hän löysi 
itselleen luontaista vapaa-
ehtoistyötä Lions Club 
Hämeenkyrö/Kyröttärien 
kautta. Ei aikaakaan, kun 
hän oli perustanut Kyröt-
täriin Touhutiimin, joka 
järjestää ohjelmatuokioi-
ta kahden vanhustentalon 
Tupalan ja Jaakonkodin 
asukkaille. Näihin ohjel-
matuokioihin muuallakin 
asuvat ikäihmiset ovat ter-
vetulleita.

– Teen tällaista vapaa-
ehtoistyötä mielelläni ja 
nautin siitä. Saan tästä it-
se enemmän kuin annan. 
Erityisen hienolta tuntuu, 
kun saa tartutettua vapaa-
ehtoistyön ajatusta myös 
muihin. Kun Touhutiimi 
aloitti, sen jälkeen esimer-
kiksi Tupalassa on akti-
voituneet muutkin tahot. 
Vuosi sitten esimerkiksi 
kerhohuoneen remontissa 
Touhutiimiä auttoi klubi-
laisia Hämeenkyrön mo-
lemmista miesklubeista 
sekä Hämeenkyrön seu-
rakunnan vapaaehtoisia, 
hän sanoo. Kirjastokin on 
järjestänyt Tupalaan siirto-
kirjaston, jonka valikoima 
vaihtuu kolmen kuukau-
den välein. Tänä syksynä 
kansalaisopisto järjesti Tu-
palassa akvarelli- ja luon-
nonmateriaalikurssin.

Kun Arja Viitasaari tuli 
mukaan Kyröttärien toi-
mintaan, klubilaiset olivat 
jo aloittaneet lehtien lu-
vun Sairaskoti Honkalas-
sa ja vieneet muun muassa 
keinutuolin Kotorinteen 
vanhustentalolle. Klubi sai 
pyynnön järjestää toimin-
taa Tupalassa. Silloin Ar-

Presidentti Maarit Saarnio ojentaa lahjashekin partion edustajille. Maaritin vieressä Helena Mak-
konen, keskellä Tero Kiiski, oikealla Suvituulia Nieminen

Keskellä Melvin Jones -jäsenyyden saanut Marja Sundström-
Pulliainen, vasemmalla klubin kummi Heidi Rantala, oikealla 
piirikuvernööri Antti Hynnä.
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ja Viitasaari tarttui ohjaksiin 
ja Touhutiimi syntyi. Hänen 
lisäkseen siinä ovat touhun-
neet muun muassa Leena 
Salmela, Anja Uusi-Erkki-
lä ja Pirkko Ojansivu. Tänä 
syksynä uutena tuli mukaan 
Saija Petro, joka on jo käy-
nyt 2–3 viikon välein Siljan-
kodilla laulamassa ja keskus-
telemassa mummojen ja pap-
pojen kanssa.

Arja Viitasaari pyöräyt-
tää kakut ja piirakat Tupalan 
kahvipöytään ja käy ohjel-
matuokioiden ulkopuolella-
kin katsomassa Tupalan van-
huksia. Touhutiimiläisillä on 
varattuna ohjelmatuokioihin 
niin tuolijumppaa, hartiahie-
rontaa kuin yhteislaulua ja 
muutakin mukavaa ohjelmaa.

Tupalan 50-vuotisjuhliin 
Arja Viitasaari teki Tupalan 
50-vuotiskatsauksen. Hä-
nestä sellainen tarvittiin eikä 
kenelläkään muulla tuntunut 
olevan aikaa siihen. Työn hän 
teki vapaaehtoistyönä, mutta 

Syyskuun toimintatuokio vanhustentalo Tupalassa: Etualalla Pirkko Ojansivu, Salme  Ruuska,  Rakel Vesa, Sylvi Plihtari-Harti-
kainen, Helmi Majuri,  Anja Uusi-Erkkilä,  Anna-Maija Harjula, Martta Lepomäki, Arja Viitasaari ja Leena Salmela.

Touhutiimin touhukas ”äiti”
painotyön maksoi Tupalan 
kannatusyhdistys.

Tupalan syksyn ensim-
mäisessä ohjelmatuokiossa 
jokainen muisteli, mitä mu-
kavaa oli tehty kesän aikana. 
Touhutiimiläiset saivat myös 
toiveita tulevasta toiminnas-
ta. Tupalalaiset toivovat, että 
pääsisivät käymään musta-
makkaralla Tammelan torilla 
ja haistelemassa Seitsemisen 
raikkaita tuulia. 

Lions-toiminnan teema 
kuluvalla kaudella on ”Palve-
lulla hyvinvointia”. Tämä on 
Arja Viitasaaren mielestä to-
della osuva teema, joka pitää 
sanatarkasti paikkansa. 

– Touhutiimikin haastaa 
kaikki muutkin hyvän teke-
miseen lähimmäisten autta-
miseksi ja ilahduttamiseksi.

Arja Viitasaari haaveilee, 
että Touhutiimin toiminta 
voisi tulevina vuosina vie-
lä laajentua Tupalassa näky-
vämmäksi kohti Mummon 
Kammarin tyyppistä toimin-

Kyröttärien Arja Viitasaarelle vanhusten kanssa tehtävä va-
paaehtoistyö on luontaista. Hän asuu yhdessä liikuntarajoittei-
sen äitinsä kanssa ja touhuaa perustamansa Touhutiimin kanssa 
Tupalassa.

taa. Tarkoitus on ohjelmatuo-
kioista kertoa myös paikallis-
lehden seurapalstalla, jotta 
sinne osaisi tulla myös muu-
alla asuvia ikäihmisiä. – Nyt 
vasta otamme alkuaskeleita, 
hän sanoo. 

Arja Viitasaari on asunut 
nyt 1,5 vuotta yhdessä liikun-
tarajoitteisen äitinsä kanssa. 
Hän toteaa, että äitinsä ar-

jesta huolehtiminen on aut-
tanut häntä paremmin otta-
maan huomioon ikäihmiset. 
– Huomioin heti maailmalla-
kin, jos joku vanhempi ihmi-
nen kaipaa apua. Olen kyllä 
huomannut, että moni muu ei 
oma-aloitteisesti huomaa an-
taa apua, hän toteaa. 

Leena-Maija Lindqvist
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On maanantai-ilta. Juh-
latalo Kontulan lattialla 

Sahalahdella loikoilee tois-
takymmentä miestä. Miesten 
keskelle asettunut Onerva 
Arra puhelee rauhallisella ää-
nellä: hän ohjeistaa miesjouk-
koa liikesarjoissa ja muistut-
taa välillä oikeasta hengitys-
tekniikasta.

Sahalahdella on harras-
tettu äijäjoogaa jo useamman 
vuoden ajan. Tänä syksynä 
ryhmä alkoi kokoontua LC 
Sahalahden siipien suojassa, 
kun kansalaisopisto siirsi ope-
tuksensa Kangasalan kunnan 
keskustaan. Ryhmään osal-
listuu useita klubin jäseniä, 
mutta se on kuitenkin avoin 
kaikille uroksille.

Äijäjooga on hidasta 
voimistelua. Liikkeet teh-
dään rauhallisesti ja sa-
malla kuunnellaan omaa 
kehoa. Puolentoista tun-
nin aikana ehditään ve-
nytellä eri lihaksia todella 
monipuolisesti. Raukeus 
ja rentous valtaavat äijien 
olemuksen - useammin 
kuin kerran jostain salin 
nurkasta on kuultu vai-
meaa kuorsausta.

Leijonajoogaa Sahalahdella

Äijät 
joogaa

lua viikko-ohjelmaan. Ilman 
leijonien apua eivät asukkaat 
olisi päässeet kuulemaan esi-
tyksiä. Kesäkahvilan konsert-
tisarjan aloitti Viljakkalan lei-
jona Aarre Aalto, joka lauloi 
Risto Hiltusen säestyksellä 
ikivihreitä kappaleita. Asuk-
kaat olivat onnellisia, kun he 
pääsivät kolmena peräkkäi-
senä keskiviikkona pienelle 
kesäretkelle kesäkahvilaan. 
Kolmantena keskiviikko-
na sai myös yleisö osallistua 
yhteislauluihin. Yhteislauluja 
johti ja säesti opettaja Teija 
Paldan-Piipponen Hämeen-
kyröstä.  

Kuva Raimo Karhuniemi 
LC- Viljakkala 
Juhani Malkamäki 

Viljakkalan leijonien kesäaktiviteetti

Jooga ei ole välineurhei-
lua. Rento asu ja makuualus-
ta riittävät. Laji sopii kaiken-
ikäisille ja -kuntoisille mie-
hille. Sahalahdella monet 
miehet ovat olleet mukana 
piirissä jo useamman vuo-
den ajan. Olo on illan jälkeen 
mukavan rento ja moni on 
kokenut saaneensa ”syvien” 
lihasten harjoituksista apua 
esimerkiksi tuli- ja liikunta-
elinongelmiin.

Joogan juuret ovat itämail-
la, suuntauksia ja lajeja löytyy 
moneen lähtöön. Äijäjoogassa 
näihin filosofioihin ei uppou-
duta - avainsanoja ovat veny-
tys, hengitys ja rentoutus. 

Juhlatalo Kontula on LC 
Sahalahden kokoontumis-
paikka. Kerran kuussa klubi-
kokous pidetään heti joogapii-
rin jälkeen samassa talossa. 

Seppo Rinne

Viljakkalan seurojen talol-
la järjestettiin heinäkuus-

sa konsertteja ja yhteislaulu 

tilaisuuksia. LC-Viljakkalan 
leijonat avustivat Elokaaren 
henkilökuntaa kuljettamalla 

asukkaita pyörätuoleilla kon-
sertteihin. Konsertit ja yhteis-
laulut toivat mukavaa vaihte-
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Akaan Viialassa sijaitsevas-
sa 460 oppilaan Keskus-

tankoulussa todettiin alku-
vuodesta 2013 paha home-
ongelma. Oppilaat evakuoi-
tiin koulusta keväällä väliai-
kaistiloihin.

Koulun tilannetta puitiin 
myös TV:n Ajankohtaises-
sa kakkosessa. Ohjelmassa 
koulun opettaja Jouko Haa-
taja suri sitä, että opetusma-
teriaalin lisäksi myös home-
koulun koko valokuva-arkisto 
joudutaan saastuneena hävit-
tämään. Tästä virisi Viialan 
Lions Clubissa ajatus tehdä 
jotain asian hyväksi. Klubi 
halusi kantaa oma kortensa 
yhteiseen kekoon koulun ja 
kotiseudun hyväksi.

Aloite homehtuneen ku-
va-arkiston pelastamisesta 
klubin palveluaktiviteettina 
käsiteltiin kuukausikokouk-
sessa ”kuukauden aloittee-
na”. Asia tuntui tärkeältä ja 
päätös kuvien skannaukses-
ta tehtiin nopeasti. Klubista 
oltiin yhteydessä kouluun ja 
varmistettiin, että skannaus 
oli mahdollista. Digitointityö 
päätettiin aloittaa mahdol-

LC Viiala mukana homekoulutalkoissa

lisimman nopeasti ja hoitaa 
asia kuntoon vielä ennen ke-
sää ja kesälomia.

Lääketehdas Santen an-
toi klubille projektia varten 
tietokoneet ja ammattitason 
skannerit. Toijalasta saatiin 
käyttöön myös työssä tarvit-
tavat tilat. Varotoimenpiteenä 
homeisten kuvien käsittelys-
sä päätettiin käyttää suoja-
vaatteita. 

Jo työhön ryhdyttäessä 
tiedettiin, että kuvien pelas-
tamiseen käytettävä työmää-
rä tulee olemaan melkoinen. 
Varsinaista aineiston doku-
mentointia ei haluttu sisäl-
lyttää projektiin, sillä se olisi 
lisännyt työtä oleellisesti. Tär-
keintä oli nyt pelastaa valoku-
vat ja päästä homeesta eroon.

Projektissa skannattiin 
kaikkiaan n. 5000 valokuvaa.

Sähköiseen muotoon di-
gitoidut kuvat Viialan Lions 
Club luovuttaa Akaan kau-
pungille syksyn 2013 aikana.

Klubi on saanut Akaan 
kaupungilta myös luvan hyö-
dyntää valokuvia seuraavan 
(2014) LC- Kotiseutukalen-
terin kuvituksessa, jonka tee-

mana tulee olemaan kyseinen 
koulu ja sen historia. LC Vii-
ala on julkaissut Kotiseutuka-
lenteria vuosittain jo vuodesta 
2002. 

Viialan Leijonilla on jat-
kossakin valmius ja halu to-
teuttaa vastaavanlaisia pro-
jekteja (vanhojen valokuvi-
en digitointia), sillä klubi sai 
skannerit lääketehtaan lahjoi-
tuksena omakseen. 

Orvo Jääskeläinen 
/ LC Viiala

Skannausta tekemässä Lionit Juhani Nenonen (vas.) ja Orvo Jääskeläinen.

Kolmannen ja neljännen luokan pojat telineillä. Kuva vuodelta 
1953–54.

Koulun kevätnäyttely vuonna 1953.
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Tä n ä  v u o n n a  S u o m e n 
Lions- liitto haastoi klu-

bit järjestämään äitienpäivä-
viikolla palveluaktiviteetin. 
Myös me, Lions Club Lem-

Keinuen kesään - kesäjuhla 
Sääksjärven Toimelan talossa 7.5.2013

päälä Sääksjärven klubilaiset, 
halusimme vastata haastee-
seen. Järjestimme kesäjuhlan 
ja lahjoitimme pihakeinun 
Toimelan talon asukkaille. 

Juhlallinen hetki alkoi, kun 
talon asukas Saara Salmiovir-
ta leikkasi asukkaiden, omais-
ten ja lionsklubilaisten seura-
tessa keinun ympärillä olleen 

sinivalkoisen nauhan.
Koska ilta oli tuulinen, oh-

jelma jatkui sisällä. Sääksjär-
ven koulun 4 b luokkalaiset 
esittivät kolme laulua opetta-
ja Laura Alijoen johdolla.

Kahvittelun jälkeen eläk-
keellä oleva opettaja Väinö 
Valtonen innosti meidät kaik-
ki yhteislauluun. 

Hyvässä juhlassa myös kil-
paillaan. Nyt oli tarkoitus kek-
siä uudelle keinulle nimi. Eh-
dotuksia keinun nimeksi oli 18. 
Niistä eniten ääniä sai Aune 
Martikaisen ehdottama Toi-
melan Helmi. Nimi oli osuva, 
koska oli Helmin nimipäivä. 

Ensi vuonna juhlimme 
varmaankin Helmin 1 v. syn-
tymäpäivää. 

Ritva Nurminen
LC Lempäälä Sääksjärvi
puh. 040 755 6425

Suunnitelmat tehtiin, kut-
sut hoidettiin, Valkea-

kosken kansallisten senio-
reiden laulupiiri, Retroty-
töt, säestäjänään hanuristi 
Juho  K aner va  lupautu i 
esiintymään, lion, pastori 
Sirkka-Liisa Voutilainen val-

MuMMuT PIHALLE –TEMPAuS
LC Valkeakoski/Rapola suunnitteli järjestävänsä äi-
tienpäiväviikolla helatorstaina valkeakoskelaisille lai-
toksissa ja ryhmäkodeissa asuville vanhuksille muka-
van hartaushetken luonnon helmassa, kaupungin kes-
kustan puistossa. 

mistautui pitämään hartau-
den. Lion Tapio Niskanen 
leipoi pullat ja pillimehut 
hankittiin. Klubilaiset varau-
tuivat vieraiden saattajiksi.

Mutta helatorstain aa-
mu valkeni sateisena! Niin-
pä paikka vaihtui terveyskes-

kuksen saliksi. Määräaikaan 
m e n n e s s ä  p a i k a l l a  o l i 
nelisenkymmentä vanhusta 
saattajineen ja juhla saattoi 
alkaa. Kuoro lauloi, hartaus 
pidettiin, yhdessä laulettiin 
v i r r e t  ”Taa s  kukka s i l l a 
kukkulat” ja Suvivirsi. Lopuksi 
saimme kuulla Juhon soittoa 
ja kuoro lauloi muutaman 
”ikivihreän” laulun. Evääksi 
vieraamme saivat sitten vielä 
pullan ja pillimehun. 

LC Valkeakoski/Rapola
Sirkka-Liisa Voutilainen
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Uudet Melvin Jonesit juhlassa 13.1.2013

ELIXIAN JÄSENYYTEEN SISÄLTYY 
• Laajin ja monipuolisin ryhmäliikuntavalikoima 
• Rajaton kuntosalin käyttömahdollisuus 
• Oma Personal Trainer -kaksi tapaamista jäsenyyden alussa 
• Maksuton lastenhoito treeniesi ajaksi 
• Ilmainen aamiainen kaikkina arkiaamuina klo 9 asti 
• Maksuton pysäköinti 
• Jäsentapahtumat 
• Avoinna 363 päivää vuodessa 
• Spa – Aqua Relax 
• Erilaisia kursseja

HYVÄN OLON STARTTI TREENEIHIN 

1. Toistaiseksi voimassa oleva jäsenyys 76 €/kk 
• ELIXIA maksaa hyväntekeväisyyteen 4,5% 

2. Vuosijäsenyys 69 € / kk 
• ELIXIA maksaa hyväntekeväisyyteen 4,5% 
    hinnaston mukaisista hinnoista 

LISÄMAHDOLLISUUDET

Personal Training -paketeista ELIXIA maksaa 
10% hyväntekeväisyyteen.

Lions Club
Kari Laihanen, puh 040 552 1961, perhelaihanen@wlanmail.com
Timo Peltonen, puh. 0400 952 478, tinke.peltonen@gmail.com

ELIXIA Onkiniemi, Haarlankatu 1, 33230 Tampere
Minna Ryynänen, puh. 050 364 1136

ELIXIA Kaleva, Jäähallinraitti 3, 33540 Tampere

HYVÄÄ OLOA JA HYVÄNTEKEVÄISYYTTÄ!
Hyväntekeväisyyskohteena ev.lut.seurakunnan Mummon Kammari. 

Liittymistarjous: 

Voimassa 30.11.2013 asti.

2 viikkoa ilmaista treeniaikaa!

HYVÄN OLON
HAASTE!

Sirpa Heinämäki, LC Virrat / Tarjanne 
Risto Hoikkanen, LC Tampere / Amuri                  
Esko Lahtinen, LC Kuhmalahti                                            
Jukka Leino, LC Tampere / Lielahti
Erkki Luotonen, LC Pirkkala
Matti Murtojärvi, LC Ruovesi

Martti Nelimarkka, LC Lempäälä                                  
Kaarle Nieminen, LC Tampere / Härmälä
Kirsti Parviainen, puoliso, LC Ylöjärvi / 

Keijärvi
Jukka Pentti, LC Parkano                                        
Jussi Ryödi, LC Lempäälä

Mikko Tättilä, LC Virrat / Toriseva                      
Reijo Vakker, LC Tampere / Ruotu                                 
Kauko Vehmas, LC Urjala                                       
Mikko Virkajärvi, LC Ruovesi                                     
Helena Vuorenmaa, LC Virrat / Tarjanne        
Matti Vuorinen, LC Sastamala / Vammala

Melvin Jones palkitut yhteiskuvassa tammikuun juhlassa Finlaysonin Ziberiassa.
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Valinta on perinteinen vuo-
sittainen tapahtuma ja tä-

nä vuonna valinnassa painoi 
vapaaehtoistyö Ruoveden kir-
konkylän ympäristön viihty-
vyyden säilyttäminen.

Kalle Mikkola, joka kylällä 
tunnetaan paremmin nimellä 
”Pullo-Kalle”, kertoo harras-
tuksestaan seuraavasti:

– Tämä on ollut sellaista 
jokapäiväistä pakkoliikuntaa 
aamuvarhaisesta iltamyöhään, 
kun kiertelen kassit polkupyö-
rän sarvissa keräilemässä luon-
toon ja kylän keskustaraitin 
varteen heitettyjä tyhjiä pul-
loja, tölkkejä ja muuta roinaa. 
Varsinkin kesäiset viikonloput 
ovat pienessä alle 5000 asuk-
kaan pitäjässä kiireistä aikaa. Ei 
se aina ole ollut pelkkää pullo-
jen keräystä, vaan onhan siinä 
tullut siivottua samalla muuta-
kin roskajätettä, kuten rikkinäi-
siä pulloja, jotka ovat vaarallisia 
niin ihmisille kuin eläimille ja 
onhan siinä varmaan pelastettu 
useat autonrenkaatkin.

Muutamat kadonneet ra-
hapussitkin ovat osoitetieto-
jen perusteella löytäneet on-
nelliset omistajansa.

– Kerrankin eräs henkilö 
oli juuri automaatilta hake-
nut suurehkon summan rahaa 

LC RuOVESI VALITSI 
ESIMERKILLISEN KuNTALAISEN

tulevaa lomamatkaansa var-
ten ja istahtanut kunnanta-
lon penkereelle ruusupuskan 
viereen ja sieltähän se sitten 
pilkisti minun aamu-unisiin 
silmiini.

– Liikun aina kesällä pol-
kupyörällä ja talvisin potku-
kelkalla kirkonkylän ympä-
ristössä.

– Kerran jouduin kuiten-
kin kutsumaan auton perä-
kärryineen avuksi, kun pulloja 
kertyi kesäisenä pyhäaamuna 
yli 2000 kappaletta.

Mikkola on 30 vuoden ai-
kana ottanut talteen pelkkiä 
pulloja yli 50 000 kappaletta.

– Ei tämä määrä mikään 
kalavale ole, vaikka olenkin 
innokas ahvenen narraaja, 
vakuuttaa Kalle.

– Onhan tässä samalla 
kunnan puhtaanapitokulu-
ja säästetty ja on minullekin 
tästä harrastuksesta hyvän-
mielen lisäksi jotakin jää-
nyt, myhäilee ”Pullo-Kalle” 
88-vuotias sotainvalidi.

Mikkola on kuitenkin 
huolissaan fyysisen kunton-
sa heikentymisestä, sillä työn 
jatkajasta ei vielä ole tietoa. 

Ensio Lehtinen
LC Ruovesi

LIONS CLUB Ruovesi valitsi viime vuoden esimer-
killiseksi kuntalaiseksi Kalle Mikkolan sekä samalla 
palkitsi hänet tehdystä ansiokkaasta vapaaehtoistyöstä 
stipendillä ja kunniakirjalla. 

Tammikuussa 2014 
LC Vesilahti täyttää 30 
vuotta. Koko toimin-
tansa ajan se on kes-
kittynyt palveluakti-
viteetteihin rahan ke-
räämisen sijasta. Toki 
pienimuotoisia ja rahaa 
tuottaviakin hankkei-
ta on ollut ja on, mutta 
selkeä pääpanostus on 
palveluaktiviteeteissä.

LV VESILAHDEN 
PALVELuAKTIVITEETTI

Tuon esille klubillemme 
erittäin tärkeän vuo-

sittaisen aktiviteetin, jou-
lukuuset.

LC Vesilahden väki 
vie vuosittain joulukuusen 
Pirkanmaan Hoitokotiin 
ja Vesilahden terveys-
keskukseen. Tämä hieno 
perinne on jatkunut yh-
täjaksoisesti jo 1980- lu-
vun lopulta. Klubimme 
vastuuhenkilönä, kuusten 
kaatajana, kuljettajana ja 
asentajana on häärinyt 
veli Toivo Lehtonen, to-
ki muiden veljien tarpeen 

mukaan auttaessa. Pirkan-
maan Hoitokodissa tärkeä 
yhteyshenkilömme on ollut 
klubimme edesmenneen vel-
jen Matti Häihälän puoliso 
hoitokodin hallituksen pu-
heenjohtaja Eila Häihälä. 

Pirkanmaan Hoitokodis-
sa on muutamaa päivää ennen 
joulua lämminhenkinen yhtei-
nen hetki kahvittelun kera ta-
lon asukkaiden ja henkilökun-
nan kanssa. Joulukuusi laite-
taan LC Vesilahden toimesta 
paikalleen ja Vesilahden Kur-
kien Kaiku- kuoro laulaa jou-
lulauluja. Yhteinen hetki on 
tunnelmallinen ja liikuttavakin.

Kuoron laulut herkistävät ja 
läsnäolijoiden lämpimät tun-
teet pääsevät pintaan. Tuossa 
hetkessä kokee tekevänsä hy-
vää lions- työtä, Se on palve-
luaktiviteetti, joka paljon sillä 
hetkellä antaa ja toivottavasti 
jatkuvana perinteenä vuosi-
kymmeniä eteenpäin kantaa. 

Erkki Paloniemi
LC Vesilahti
presidentti
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LC Kangasala ja 
Lions – aate 1963 
Olin 22 vuotta juuri täyt-
tänyt, Kangasalle puolisen 
vuotta aikaisemmin muutta-
nut kirjakauppiaaksi ryhtynyt 
nuori mies. En tuntenut vielä 
paljonkaan pitäjän asukkaita, 
varsinkaan ”silmäätekeviä”. 
Sain puhelun Säästöpankin 
johtaja Lauri Rantalalta, et-
tä olisinko halukas tulemaan 
heille kokoukseen 18.2.1963, 
jolloin päätetään perustetaan-
ko Kangasalle Lions klubi. 
Lupauduin tulemaan. Koko-
uksen aihe oli minulle täy-
sin tuntematon, niin myös 
varmaan muillekin. Paikal-
la oli 17 kangasalaista mies-
tä, suurin osa johtavassa ase-
massa olevia. Oli pari rehto-
ria, johtajaopettaja, lääkäri, 
kunnanjohtaja, postinhoita-
ja, pankinjohtaja, nimismies, 
kirkkoherra, sairaalan talous-
päällikkö, muutama maanvil-
jelijä jne. Melkein kaikki oli-
vat iältään neljänkymmenen 
molemmin puolin, sodankäy-
neitä veteraaneja. Minua to-
della ujostutti siinä seurassa. 
Ylisen Erkki sanoi osallistu-
jien esittelyn jälkeen minulle: 
”Säähän olet mun komppani-
anpäällikön poika!”.

 Kokouksessa oli myös 
Pälkäneen Lions klubin, 
kummiklubin edustajat, jot-
ka esittelivät tämän ihmeelli-
sen Amerikan aatteen meille. 
Niin sitten klubi perustettiin.

Vehoniemen 
ravintolan kabinet ti 
ja saunan palo       
Ensimmäinen varsinainen 
klubikokous oli seuraavan 
kuukauden 2. maanantaina 
Vehoniemen Matkailumajan 
ravintolassa, joka oli siihen 
aikaan pitäjän ainoa anniske-
luravintola. Kokoonnuimme 
toisessa kerroksessa olevassa 
vaatimattomassa kabinetis-
sa. Alkoholijuomien nautti-
minen ei tullut kuuloonkaan, 
ei edes olutta ruuan kanssa. 
”Ettei tule sanomista kotona”, 
sanoi perustajapresidenttim-
me Usko Tommila, Pikon-
linnan sairaalan talouspääl-
likkö. Noita Amerikasta tul-
leita lions sääntöjä ja ohjeita 
yritimme alkuun noudattaa 
kirjaimellisesti, tosin vähän 
naureskellen. Vähitellen niitä 
sitten ruvettiin soveltamaan 
paremmin meille sopiviksi. 
Sitten kun päästiin vakiintu-
neisiin kokouskäytäntöihin, 
jokainen veli vuorollaan piti 
kokousesitelmän/alustuksen, 
mieluummin omalta alaltaan 
tai harrastuksestaan. Tämä 
käytäntö jatkui vuosikym-
meniä. Esiintymiskammoi-
selle tämä saattoi olla vaike-
aa. Harvoin oli ulkopuolisia 
esiintyjiä.

Joitakin klubikokouksia 
pidettiin veljien kotona. Pi-
dettiinpä muutamana vuon-
na pikkujoulutkin perheineen 
maanvijelijä -veljien kotopir-
tissä. Klubin kasvaessa tämä 
ei käytännön syistä enää käy-
nyt päinsä.

Vuonna 1965 valmistui 
kirkonkylään Kangasalan 
Osuuspankin uusi toimitalo, 
johon tuli myös Kantakrou-

vi -ravintola. Se vakiintui LC 
Kangasalan kokouspaikaksi 
vuosikymmeniksi. Kantak-
rouvissa kyllä sitten jo nau-
tittiin olutta ja väkevämpiä-
kin. ”Retkusiipi” saattoi istua 
kokouksen jälkeen pikku-
tunneille asti. Joskus otettiin 
pirssi ja lähdettiin Tampereen 
iloihin. Se oli senaikaista ta-
pa-kulttuuria. Toukokuun 
klubikokous oli tapana pitää 
saunakokouksena. Useana 
vuonna kokoonnuimme Pir-
kanmaan (nyk. Kaivannon) 
sairaalan saunalla, veli Aarno 
Nurmisen myötävaikutuk-
sella. Saunasta menimme ui-
maan Längelmäveden jäiden 
sekaan. Ikimuistoisia kevät-
kokouksia, kunnes sitten sau-
na paloi vähän meidän käyn-
timme jälkeen... Myös joulu-
kuun kokoukset useimmiten 
pidettiin jollakin saunalla.

Matalaa profiilia 
kohta puoli 
vuosisataa 
Aikaisemmin kuten nyky-
äänkin klubimme on pitänyt 
suhteellisen matalaa profii-
lia aktiviteettien osalta. Mi-
tään valtavia projekteja ei ole 
suoritettu. Vuosikymmenten 
saatossa on ollut jäidenlähtö-
veikkausta (toistakymmentä 
vuotta), jouluaaton lämpötila-
veikkaus, joulukuusien myyn-

tiä, joulupaketteja vähävarai-
sille, stipendejä kouluille ja 
taiteilijoille, televisio kunnal-
liskotiin (ja johonkin muu-
alle), kirkko-taulun myyntiä 
ym. Yhden erikoisen aktivi-
teetin muistan: Kyösti Aal-
tosen aloitteesta hankittiin 
Vesaniemen uimalaan kilpa-
rataköydet.

Klubin ainoa 
perustajajäsen 
ja aktiivinen 
leijona naut tii 
yhteishengestä
Vaikka veljet ovat klubissa 
vaihtuneetkin moneen ker-
taan, muut perustajajäsenet 
jättäneet klubin noin parin-
kymmenen vuoden aikana 
perustamisesta, olen saanut 
kokea lions veljeyttä ja muka-
vaa yhdessäoloa sekä onnistu-
misen tunnetta lions aatteen 
hengessä jo 49 vuoden ajan. 

Ilkka Pikkola, perustajajäsen   
LC Kangasala 18.2.2013 50v.

LC Kangasalan veljet kiit-
tää Ilkka Pikkolaa huimasta 
ja pitkästä Lion urasta. Me 
muut voimme vain ihailla pe-
rustajajäsentämme ja miettiä, 
miksi tänä päivänä ei meil-
lä ole tällaisia 22 -vuotiaita 
nuoria aloittamassa 50 -vuo-
tista lion – uraa? 

KANGASALAN ALKuLEIJONAT

 Kangasalan Lions Klubin pe-
rustajajäsenen Ilkka Pikkola
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LC Längelmäen Ladyt jär-
jestivät veljien avustuk-

sella jo perinteeksi muodos-
tuneen teematorin elokuussa 
Länkipohjassa. Joka lauan-
tai pidettävän ohjelmallisen 
torin järjestävät eri järjestöt 
vuorotellen. Ohjelma sisältää 
tietoiskuja, musiikkia, pieniä 
sketsejä ja arvontaa – mitä 
kukin järjestäjä katsoo par-
haimmaksi. Väkeä lauantain 
torit keräävät satamäärin, ja 
torille saapuvat niin kyläläiset, 
kesäasukkaat kuin lähiseudun 
vieraatkin.  Juhannusaattona 
pienen kylän keskustassa on 
suorastaan tungos, sillä kovin 
epätavallista ei ole tuolloin 
500 torilla kävijän rajan rik-
koutuminen. 

Leijonanaiset ovat vuosit-
tain kehittäneet oman torioh-
jelmansa jonkin teeman ym-
pärille. On pidetty mm. mat-
kailutoria, meksikolainen tori, 
itämainen tori ja perisuoma-
lainen savolainen tori, joka 
huipentui  juontaja  Pekka 

Ladyja hatutti kesätorilla
tautuneet päähineisiin. Hat-
tupäiset saivat myös ladyjen 
valmistaman brunssin mui-
ta edullisemmin. Monet oli-
vat panostaneet lady Heidi 
Vuorelan tavoin koko asun 
yhteensopivuuteen. Hänen 
asukokonaisuuteensa kuului-
vat aidon crimplene-leningin 
lisäksi hattu ja pitkät käsineet. 
Arpoja myyneen ladyn jalassa 
olivat tietenkin oikeat nyöri-
kengät. 

- Hatun olen ostanut jos-
kus täältä kesätorilta, kun 
ollut antiikkitori. Ja kun on 
näin hieno hattu, niin piti-
hän sopivan tyylikäs leninki-
kin laittaa. Tämä on mieheni 
äidin vanha, ja moni on tul-
lut täällä kokeilemaan mekon 
kangasta ja sanomaan, että 
meidänkin äidillä tai itsellä 
on ollut joskus samanlainen, 
kertoo Heidi Vuorela.

Toriohjelmaan kuuluu 
olennaisesti arvonta, jonka 
palkinnot oli saatu lahjoituk-
sina. Lisäksi veljien toribändi 
viihdytti  yleisöä  kesäisellä 
musiikilla. Torin kohokoh-
ta oli tällä kertaa toribändin 
säestämän lady Tuula Lau-
rilan esittämään kappalee-
seen liittynyt pieni näytelmä. 

Lady Tuula Laurilan laulama ja lady Aino Lammin ja veli Pekka Laurilan kuvittama tulkinta 
Isoisän olkihatusta sai toriyleisön suosion.

Arpoja myyneen lady Heidi Vuorelan asu rakentui antiikkitorilta 
löytyneen hatun ympärille.

Romanttisen tarinan Isoisän 
olkihatusta kuvittivat hattu-
kaupan myyjättärenä Aino 
Lammi ja häntä ihailevana 
asiakkaana Pekka Laurila.  
Tunteikas esitys sai eturivin 
iäkkäämmiltä katsojilta kehu-
ja; sekä kaikille tuttu kappale 
että sievästi keimaileva esi-
tys kirvoittivat mieliin monia 
muistoja. 

Kesätorin brunssista ja 
arvonnasta kertynyt tuotto 
käytetään mm. ladyjen van-
huksille järjestämään virkis-
tystoimintaan. Vuosittain la-
dyt käyvät pääsiäisen aikaan 
Länkipohjan palvelutalolla 
tarjoamassa asukkaille ohjel-
mallisen kahvihetken. Odo-
tettuja vieraita ovat tuolloin 
mukana olevat pienet virpo-
jat. Kesällä vanhusten iloksi 
palkataan paikallisia nuoria 
seurustelemaan ja ulkoile-
maan vanhusten kanssa. Par-
haimmillaan näin on pystytty 
työllistämään jopa kymmenen 
nuorta kesässä kahden viikon 
ajaksi.  

 

Teksti Leena Lähdesmäki, 
kuvat Mirka Laakso, LC-
Längelmäki

Kaipaisen Lentävä kalakuk-
ko –esitykseen. 

Tällä kertaa toriohjelma 
kietoutui hattuteeman ym-
pärille. Niin järjestäjät kuin 
torivieraatkin olivat sonnus-
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Olen LC Lempäälä Sääks-
järven perustajajäsen ja 

olen ollut 10 vuotta 100 % 
leijona. Melvin Jones –jäsen. 
Perheeseeni kuuluu puoliso 
PDG Rauno on Lempäälä 
Kanavan jäsen vuodesta -87 
ja aikuinen tytär. Jäin kesällä 
eläkkeelle viimeisestä amma-
tistani perushoitajan toimesta 
Hatanpään sairaalasta. Teen 
kaikenlaisia käsitöitä ja vii-
meisin harrastus on nypläys.

Olen ollut klubin hallituk-
sessa useita vuosia, president-
tinä 05-06, rahastonhoitajana 
nyt toista kautta. 

Lohkonpuheenjohtaja-
na toivon aktiiviteetti rikas-
ta ja iloista toimikautta. Äl-
kää unohtako klubin jäsen-
ten viihtymistä kokouksissa ja 
tapahtumissa. Pitäkää huolta 
nykyisistä jäsenistä ja ottakaa 
kaudella ainakin yksi uusi jä-
sen.

Lähetän kuvan jossa olen 
myymässä juhannusvihtoja 
lion Ritva Nurmisen kanssa. 
Päätimme kesän kynnyksel-
lä tehdä vielä yhden pienen 

 Lpj Aira Sulonen

aktiviteetin ja järjestimme 
vihtojen tekotalkoot, mu-
kana oli myös muutamia 
puolisoita. Vihtoja teimme 
Höytämönjärven rannassa 
myyntiä edeltävänä iltana 
n. 40 kpl oikeaoppisesti 
sidottuina koivun oksalla. 

Seuraavana päivänä 
myimme niitä Sääksjär-
ven Siwan edessä, lisäksi 
meillä oli klubilaisen te-
kemiä saaristolaisleipiä ja 
vähän raparpereja myyn-
nissä. Tuotto oli hyvä. 

Lohkonpuheenjohtaja 
Aira Sulonen
LC Lempäälä Sääksjärvi

Ajatus tolppien lahjoitta-
misesta kehittyi tarkko-

jen korvien ansiosta.
– Monta kertaa sai kuulla 

ulkopaikkakuntalaisten tokai-
sevan kukkakaupassa kuin-
ka hyvä asia on, että Ylöjär-
venkin hautausmaalta löytyy 
tolppia tarpeellisine lainata-
varoineen. Aiemmin näitä ei 
kuitenkaan ollut kuin yksi. 
Tarvikkeet olivat pääasiassa 
yksityisomaisuutta.

– Tästä keksimmekin, että 
miksemme lahjoittaisi hau-
tausmaalle tolppia tarvikkei-
neen, jotka olisivat kaikille 
yhteisiä. Näin kukaan ei när-
kästyisi siitä, että heidän yk-
sityisomaisuuttaan lainataan 
epähuomiossa ja yhteistä hy-
vää riittäisi kaikille, rahas-
tonhoitajan pestiä toimittava 
Heikki Nylander ja lady Si-

YLÖJÄRVEN UU TISET 10.7.2013:
”Leijonat lahjoittivat hyvän mielen” 

nikka Nylander kertovat. 
Sinikka Nylanderin mu-

kaan vesipisteiden yhteyteen 
sijoitetuilta tolpilta löytyy 
oleellisia tarvikkeita hauta-
paikan kunnossapitoa varten.

– Jokaiselta tolpalta löytyy 
haravan, lapion ja istutuslapi-
on lisäksi juuriharja, jolla voi 
pestä hautakiven sekä hauta-
malja kukkia varten, Nylan-
der täsmentää.

Hänen mukaansa lahjoitus 
on ollut niin kiitelty, että aja-
tus olisi pitänyt keksiä jo ai-
emminkin.

– Mutta parempi myöhään 
kuin ei milloinkaan, hän nau-
rahtaa.

Kuvasta puuttuvat aktivi-
teetin suurelta osalta toteut-
taneet veljet Pauli Parviainen, 
Pauli Heinonen, Petri Moisio 
ja Heikki Ahlstedt. 

Lions Club Ylöjärvi/Keijärvi lahjoitti  muun muassa 
haravoita, lapioita ja istutuslapioita sisältäviä tolppia 
Y löjärven hautausmaalle lähes jokaisen vesipisteen 
yhteyteen. Tolpat olivat toivottuja, ja leijonat ovatkin 
saaneet kuulla paljon kiitosta lahjoituksestaan.
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Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin nuorisotyön 
koordinaattori Anita Järvelin vastasi toteutuksesta.  

Leijonat tukemassa 
nuorten ja lasten 
nettikäyttäytymisen 
opetusta Pirkkalassa 

Pirkkalan alakouluissa to-
teutettiin 2012 alkuvuodes-
ta nuorten ja lasten netti-
käyttäytymisen opetushanke. 
Koulussa syyskaudella pi-
detyissä vanhempainilloissa 
useat vanhemmat toivat esiin 
toiveen saada koululta tukea 
lasten nettikäyttäytymisen 
opetuksessa. 

Vaikka netti on ollut jo 
pitkään osa ihmisten arkea, 
nykyisten koululaisten van-
hemmat eivät ole kuiten-
kaan viettäneet siellä aikaan-
sa nuoruudessaan, saati lap-
suudessaan. Koululaisista 98 
prosenttia on verkossa lähes 
päivittäin. Useille vanhem-
mille se maailma on kuiten-
kin edelleen outo, joten van-
hemmilla ei ole riittävää tie-
toutta ja valmiuksia lasten 
netin käytön ohjaamiseen 
ja tukemiseen.  Kasvatustyö 
tältä osin kuuluu perheille ja 
vanhempien osaamisen tuke-
minen on hyvin tärkeää.  

Nettikäyttäytymisen ope-
tuksen ideointi käynnistyi 
syksyllä 2011 Naistenmatkan 
leijonien toimesta Lions lii-
ton kuluneen vuoden ”Vas-
tuu on minun” teemaan liit-
tyen. Hankkeen toteutuksessa 
päädyttiin kuitenkin yhdistä-
mään Lions Clubien, Man-
nerheimin Lastensuojelulii-
ton ja koululaitoksen voima-
varat ja osaaminen, jotta ope-
tuksesta saataisiin riittävän 
laaja-alainen ja kattava.

Hankkeen toteuttamiseksi 
Pirkkalan Lionsklubit käyn-
nistivät neuvottelut Pirkkalan 
kunnan opetuspäällikkö Ville 
Raatikaisen, Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton (MLL) 

Hämeen piirin ja MLL Pirk-
kalan Paikallisyhdistyksen 
kanssa.

Yhteistyössä päätettiin 
laatia koulujen opetussuun-
nitelmaa täydentävä koulu-
tusprojekti tukeutuen Man-
nerheimin lastensuojeluliiton 
”Viisaasti verkossa”-suunni-
telmaan.

Toteutuksen rahoittivat 
LC Pirkkala, LC Pirkkala 
/ Naistenmatka sekä MLL 
Pirkkalan paikallisyhdistys.

Nettikäyttäytymisen ope-
tus toteutettiin alkuvuodesta 
2012 Pirkkalan alakouluissa 
luokkahuoneopetuksena 

Naistenmatkan, Hyrsingin, 
Kirkonkylän ja Toivion kou-
luilla 3.-6. luokilla  ja Toivion 
koululla 5. luokilla. 

Vanhemmille suunnattiin 
myös nettikäyttäytymisen 
ohjaamiseen liittyvää ohjaus-
ta tammi- helmikuussa järjes-
tetyissä alakoulujen vanhem-
painilloissa.

Leijonien ja MLL paikal-
lisyhdistyksen tuella toteute-
taan myös 2. luokkalaisille ja 
heidän vanhemmilleen ”Mai-
niot mediaperheet” – rastirata, 
jonka ideana on tarjota yhden 
illan aikana media-aiheisia 
tehtäviä ratkottavaksi.

 Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton Hämeen piirin 
nuorisotyön koordinaattori 
Anita Järvelin vastasi toteu-
tuksesta.  

Opetuksessa tuotiin esiin 
netin käyttöön liittyviä vaaro-
ja, mutta myös netin käyttöön 
liittyviä positiivisia vaikutuk-
sia sekä ohjattiin käyttämään 
nettiä turvallisesti ja hyödyl-

lisesti.
Opetus sai erittäin kiin-

nostuneen ja positiivisen vas-
taanoton sekä oppilailta että 
heidän vanhemmiltaan. 

Koulujen opettajien palau-
te oli myös hyvin positiivista. 

Koulujen opetussuunnitel-
missa ei ole tähän aiheeseen 
riittävästi varauduttu, mutta 
tarve lisäopetukselle on tie-
dostettu.

Toteutettu hanke on hyvin 
ajankohtainen ja tukee erin-
omaisesti koulujen ja kodin 

yhteistä kasvatus- ja opetus-
tavoitetta

Opetushanke onnistui ko-
konaisuutena hyvin ja katta-
vasti. Tulevien alakoululaisten 
ja netinkäyttäjien opetuksen 
osalta ollaan valmiit käynnis-
tämään uudet suunnitelmat.

Asko Naukkarinen
LC Pirkkala / Naistenmatka 
Presidentti 2011-2012 

Hyvät
lukijamme...

•
Suosikaa 

ilmoittajiamme!
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Syyskuun alussa LC Ori-
veden presidentin Jorma 

Kumpulaisen aloitteesta ko-
koontui klubiveljiä ja ladyja 
veli Pentti Nikkilän kaurapel-
lon reunaan lyhdetalkoisiin. 

Iltatalkoiden ilma oli au-
rinkoinen ja lämmin, joten 
puitteet alkaneen kauden en-
simmäiseen ja uuteen aktivi-
teettiin olivat mainiot. 

Leijonat lyhteitä 
sitomassa

Viikatteet ja sirpit oli hiot-
tu teräväksi. Parin tunnin ah-
keroinnin jälkeen kasassa oli 
noin sata lyhdekimppua. 

Rennon ja iloisen yhdessä-
olon päätteeksi saimme nauttia 
lady Pirjo Leena Nikkilän tar-
joamat makoisat kahvit. Lyh-
teitä tulee olemaan tarjolla mm. 
myyjäisissä ja Tonttujen Yö ta-
pahtumassa joulukuussa. 

Oli Lc Tampere Ruodun kunniatehtävänä 
käydä istuttamassa orvokit kaatuneitten 

muistopäivänä Lamminpään hautausmaalla. 
Aktiviteetti on perinteinen, ja tehtävä kiertää 
klubilta toiselle. Ilma suosi, kukat hehkuivat 
-veljistä nyt puhumattakaan. Tehtävän suoritti-
vat Antila, Ala-Mikkula, Pylvänäinen, Palonen.

Kaatuneitten muistopäivä aktiviteetissä.
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Toisen kerran järjestet-
ty tapahtuma oli viime 
vuonna menestys ja tänä 
vuonna loistavassa kesäi-
sessä kelissä järjestetty ta-
pahtuma vain lisäsi kävijä-
määräänsä. Tapahtumassa 
vieraili arviolta 450 lasta 
vanhempineen kokonais-
kävijämäärän ollen arviol-
ta 1000- 1200 henkeä.

Tapahtuman organisoija Si-
nikka Vaitniemi mukaan 

tavoitteena oli saada perheet 
tekemään asioita yhdessä.

Tapahtuma oli saanut vii-
me vuonna kiitosta eritoten 
epäkaupallisuudestaan, eikä 
rahapussia joutunut tänäkään 
vuonna kaivamaan esille. LC 
Lempäälän mukaan tapahtuma 
järjestetään myös ensi vuonna, 
jos kävijät niin toivovat.

Paikalle kerääntyi suu-
ri joukko lapsiperheitä puu-
hailemaan erilaisissa tehtä-
väpisteissä. Miekan, kruunun 
ja taikasauvan teon lomassa 
soitti lastenorkesteri Orffit ja 
taikuri Sir Richard hämmäs-
tytti yleisöä taikatempuillaan. 
Lisäksi esiintymässä olivat 
Pirkanmaan tanssiopiston 
balettitanssijat.

Lapset eivät tarvitse aina 
ihmeellisiä sirkushuveja viih-
tyäkseen; perinteisten hän-
täpallon heiton ja säkkihyp-
pelyn suosio olivat hyviä to-
disteita siitä. 

LC Lempäälän tiedottaja: 
Antti Turkkinen

LC Lempäälä järjesti sunnuntaina 
11.8 Nurmen lavalla lastentapahtuman
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Kaikki aikanaan
LC Kangasala Harjulan klu-
bi on jo ammoin 1990-luvul-
la päättänyt tuottaa vähintään 
yhden kulttuuritapahtuman 
Kangasalle. Aluksi kauppa 
kävi kuin rajuilma. Lippuja 
myytiin noin tuhat, oli sitten 
kirkkokonsertti, vähän kevy-
empää klassista tai viihdettä. 
Rajana oli tuhat, koska ei ollut 
suurempaa tilaa. Kerran avau-
tui pienen festarin ulkoilma-
lava ja myytiin 1 300 lippua. 
Kun tapahtumat järjestettiin 
omalla riskillä, katekin oli 
suuri. Mutta sitten… Myynti 
pienentyi, kate laski, fyysinen 
järjestelyn vaiva alkoi potut-
taa, selkeää säveltä menestyk-
seen ei enää löytynyt. Onnek-
si älyttiin lopettaa, kun oltiin 
vielä ynnän puolella.

Mitä uut ta?
Asia olisi ollut kunnossa, jos 
rahaa olisi satanut taivaasta. 
Sen sateen tuloa emme malt-
taneet odottaa, ehkei sitä olisi 
tullutkaan? Jostain aktiviteet-
tirahaa oli kaivettava. Mietim-
me ja löysimme omat vahvuu-
temme. Kangasalla Ramppi-

LC Kangasala Harjula on 
toiminut pitkään yhteistyössä 
paikallisen Ramppi-teatterin 
kanssa. Yhteistyön tuloksena 
tuetaan vuosittain useilla tu-
hansilla euroilla Ramppi-teat-
terin nuorisotyötä.

PITKÄAIKAISTA yHTEISTyÖTÄ
teatteri alkoi tuottaa kotiseu-
tuaiheisia näytelmiä. Kun vie-
lä kunta rakensi sadekatoksen 
kesäteatteriin ja kesäteatteri 
sijaitsee kokouspaikkamme 
Mobilian ravintolan vieressä, 
alkoi kipinöidä. Kun meillä 
myyntityö oli onnistunut, niin 
miksei sitten teatterin lipun-
myyntikin. Ostimme teatterin 
viimeisen näytöksen ja olem-
me ostaneet jo yli kymmenen 
vuotta. Osto ei ole pelkkä ali-
hankinta, vaan siihen liittyy, 
että tuemme Ramppi-teatte-
rin nuorisotyötä. 

Tuotteistaminen 
Tuotteeksi otimme siis kesä-
teatterin viimeisen näytök-
sen ja leivoimme siihen te-
atteripäivällisen. Tarjoamme 
vain teatteripakettia, jossa on 
näytös ja ruoka, yleensä myös 
väliaikakahvi. Mitään alen-
nuksia emme myy; jokainen 
tiketti täyteen hintaan. Tämä 
tuottaa hyvän yleisön, koska 
alennuksen kinuajia ole. Ihan 
kaikki eivät ruokaa osta, joil-
lakin on omassa jääkaapis-
sa muutakin kuin sähkövalo. 
Olemme myyneet Ramppi-

teatterin kaikkien aikojen 
myyntiennätyksen 434 lippua. 
Se ei ole kovin mahtava luku, 
mutta kun istumapaikkoja on 
vain 350, niin tunnelma oli 
näytöksessä tiivis. Ennätys-
määrä ruokailuja on ollut 252. 

Mitä sit ten
Jos puskaradio kehuu, vii-
meisen näytöksen viimeiset 
paikat menevät nopeasti. Jos 
puskaradio ei innostu, myyn-
tityö on kovempaa. Mutta 
niinhän työ on aina kovem-
paa kuin saunan lauteilla lö-
höily. Koskaan homma ei ole 
mennyt huonosti. Teatteri-
paketti on hyvin vähän arka 
näytelmän yleiselle suosiolle 
eikä säällä ole juurikaan mi-
tään vaikutusta; myyntityö 
toimii aina. Käytännössä sel-
viämme vähällä työllä, koska 
yhteistyökumppanit osaavat 
omat hommansa, me vain 
varmistamme, että Rampil-
la on ”viimeinen näytös” ja se 
tuottaa heille varman tuoton. 
Pitkäaikaisen yhteistyön tu-
loksena myös Ramppi-teat-
teri on alkanut lahjoittaa vii-
meisen näytöksen tuotosta, eli 

siis ostohinnastamme, puolet 
nuorisotyöhön. Yhteinen pot-
timme teatterin nuorisotyöl-
le on useita tuhansia euroja 
ja sittenkin meille jää muuta 
aktiviteettirahaa. Ensi vuonna 
taas uudestaan? 

Kyröttäret tapasi Pohjanak-
koja Kuusamossa, jolloin oh-
jelmassa oli Hannu Hautalan 
luontokuvien katselua, Bjar-
miassa shoppailua ja noki-
pannukahvit Kiutakönkääl-
lä. Yhteispotretissa Kiuta-
könkäällä vasemmalta lukien 
Kyröttäristä Sirkka Timonen, 
Pohjanakoista Hilkka Palo-
niemi, heidän vieraansa Päivi 
Tuomikoski-Koiranen, Mar-
ja Hahtola, Helena Torssonen, 
Kirsti Ketola (takana) ja presi-
dentti Taina Määttä sekä toi-
sella puolen eturivissä Kyröt-
täristä Arja Viitasaari, Saija 
Petro ja Kyröttärien matkas-
sa ollut Birgitta Mäkinen sekä 
takarivissä Kyröttärien presi-
dentti Sirkka Leena Wilkman, 
Pohjanakkojen Jaana Pesonen, 
Kyröttärien Tarja Hätönen, 
Anja Uusi-Erkkilä ja Leena-
Maija Lindqvist.
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Mikä on 
avustajakoira?
Avustajakoira on fyysisesti 
vammaisten ja toimintara-
joitteisten henkilöiden apuvä-
line, joka avustaa käyttäjäänsä 
päivittäisissä toimissa. Koiral-
le voidaan opettaa monenlai-
sia tehtäviä ja jokainen koira 
koulutetaan juuri oman käyt-
täjänsä tarpeita vastaavaksi. 
Koiran käyttäjällä on vastuu 
koiran hyvinvoinnista.

Avustajakoiran tunnistaa 
sinivalkoisesta Invalidiliiton 
merkistä, joka on työliiveis-
sä, kävelyvaljaissa tai repus-
sa. Koiralla on lain mukaan 
oikeus liikkua käyttäjänsä 
kanssa kaikkialla, esim. ruo-
kakaupassa, ravintolassa, sai-
raaloissa, virastoissa ja harras-
tustiloissa.

Suomalainen avustajakoi-
ratoiminta on kansainväliseen 
avustajakoirajärjestöön kuulu-
van Euroopan kattojärjestön 
vuonna 2009 auditoimaa toi-
mintaa , jota Suomessa koor-

L C  K A N G A S A L A ,  K U U S S A L O 

AVuSTAJAKOIRA PROJEKTI
dinoi Invalidiliito.

Syksyllä 2012 päätimme 
käynnistää projektin , jonka 
tavoitteena on lahjoittaa yksi 
avustaja-koira Invalidiliiton 
kautta yhdelle vaikeavam-
maiselle nuorelle. Vuosit-
tain Invalidiliitto voi RAY:n 
avustuksella saada ”valmiik-
si” 9-10 koiraa. Tarve on kui-
tenkin kolminkertainen. Tällä 
hetkellä avustaja-koiraa odot-
taa 40 henkilöä. Odotusaika 
on pitkä, n. 3-4- vuotta. Yk-
sityiset lahjoitukset ovat siis 
erittäin merkittäviä ja toivot-
tuja. Avustaja-koiran avulla 
vaikeavammainen nuori voi 
saada mahdollisuuden itse-
näisempään elämään jopa 
muuttaa omaan asuntoon lai-
toksen sijaan.

Yhden koiran kasvatus ja 
koulutus kestää n. 2,5 vuotta 
ja maksaa n. 20.000 €

Projektimme on kaksivuo-
tinen kestäen kalenterivuodet 
2013-2014. 

Klubillamme on Pirkan-

 Myimme sinappia mm Kangasalan Yrittäjien kevätmarkkinoil-
la. Tuotto Avustajakoira-projektiin.

Joulun alla pidimme kirpparin. Myyntitilassa pyöri kaiken aikaa video, joka kertoi avustajakoi-
rasta, sen koulutuksesta ja taidoista auttaa vaikeavammaista selviytymään arjessa mm. avaamalla 
ovia, kantamalla kasseja, auttamalla pukeutumisessa ja muistuttamalla lääkkeiden otosta. Kirp-
parin tuotto laitettiin avustajakoira-projektiin.

maan poliisipiirin varainhan-
kintalupa kuluvan vuoden 
ajaksi. Anomme siihen jat-
koaikaa vielä ensi vuodeksi. 
Myymme projektin hyväksi 
itse valmistamaamme sinap-
pia, teemme lipaskeräystä, 
myymme arpoja , järjestäm-
me joulukonsertin Kangasa-
lan kirkossa 10.12. Solistina 
on Eino Grön ja konsertin 

tuotto käytetään lyhentämät-
tömänä k.o. projektiimme.

Olemme haastaneet naa-
puriklubeja mukaan ja kier-
täneet kesämarkkinoilla eri 
puolilla Pirkanmaata lippai-
den ja sinapin kanssa.

Anoimme helmikuussa 
ARS-avustusta projektiimme. 
Toimkunta katsoi,ettei hank-
keemme täytä ARS-sääntöjen 
kriteereitä. Teimme uudelleen 
käsittelypyynnön lisäperustei-
neen. Vastaus oli jälleen kiel-
teinen.

Kiitämme kaikkia tähän 
asti projektiamme tukenei-
ta yhteistyöklubejamme, yri-
tyksiä ja yksityisiä henkilöitä 
ja toivomme uusia yhteistyö-
kumppaneita ja hyviä varain-
hankintaideoita E-piirin klu-
beilta ja kaikilta asiasta innos-
tuvilta. 

Yhteydenotot: 
merja.riihinen@dnainter-
net.net tai puh. 044-5251045
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Joulupäivänä   25.12.2012  
vietettiin jälleen Pispan pal-

velukeskuksessa  joulujuhlaa 
LC Tampereen järjestämä-
nä. Juhlasta on muodostunut  
klubimme pääaktiviviteet-
ti ellei ainoa jo monen vuo-

LC Tampere järjesti 28. kerran joulujuhlan ja 
-aterian yksinäisille vanhuksille

den aikana sen jälkeen, kun 
se aloitetiin vuonna 1984.  
Juhla-aterian kustannuksiin 
olemme saaneet avustuksen 
Tampereen kaupungilta, jolle 
kiitos. Alussa  vanhusten kul-
jetukset hoidettiin pääasiassa 

klubiveljien toimesta omilla 
autoilla, mutta viimeaikoina  
on jouduttu turvautumaan 
mm invatakseihin  ja mukaan 
on tullut kuljetusapua ym 
myös muilta klubeilta  mm 
LC Amurilta ja LC Näsin-

neula on avustanut tarjoilussa. 
Juhlassa syötiin ensin jou-

luateria, minkä jälkeen oli 
vuorossa   pienimuotoinen 
joulujuhla  yhteisine joulau-
luineen. Joulusaarnan piti 
klubiveljemme rovasti Simo 
Koho ja joululauluja lauloi 
sekä säesti Vesa Haapanie-
mi. Juhlavieraita oli tällä ker-
taa satakunta vanhusta, jotka 
oli kutsuttu  Tampereen kau-
pungin kotipalvelun, Sotave-
teraani- ja sotainvalidiyhdis-
tysten  kautta ja osa vieraista 
oli myös Pispan palvelukes-
kuksen asukkaita.  Vuosien 
varrella  vieraiden määrä on 
jonkin verran laskenut  lie-
kö syynä lisääntynyt  tarjonta 
tms. Tarkoitus on kuitenkin  
järjestää   joulujuhla   myös 
ensi vuonna. 

Matti Toivonen
LC Tampere
sihteeri

LC Tampere/Kaukajärvi 
perustettiin 4.4.1972. 

Kummeina olivat Pertti Ra-
jala ja Antti Wettervik LC 
Tampere/Messukylän klubis-
ta. Piirikuvernöörinä oli tuol-
loin Raimo Eskelinen. Char-
ter Night oli 10.11.1972.

40-vuotisjuhlaa vietettiin 
10.11.2012 Kaukajärvellä 
sijaitsevassa Haiharan kar-
tanossa. Paikalla oli 60 hen-

LC TAMPERE/KAUKAJÄRVI 40-VUOTIAS Arto Moisiolle G-22 ansio-
ristin perustuen Arton an-
siokkaaseen lionstoimintaan. 

Klubimme president-
ti Keijo Numminen luovutti 
stipendin Kaukapartiolle uu-
den lipun hankkimista varten. 
Veljet Matti Koski ja Hannu-
Matti Järvinen olivat laatineet 
kuvakertomuksen klubimme 
viimeisen 10-vuoden ajalta 
toteamalla kuinka aktiivista 
toiminta on ollut tuonakin 
aikana.

Mainittakoon vielä, et-
tä monipuolisen ohjelman 
lisäksi oli kaikkien yllätyk-
senä järjestetty kahden LC 
Tampere/Pispalan veljen ni-
mittäin Matti Heinivahon ja 
Risto Hiltusen esiintyminen. 
Kuten tiedämme veli Risto 
voitti sävellyskilpailun Lei-
jonahenki-marssilla, joka esi-
tettiin nyt juhlassa yhteislau-
luna. Vuosijuhlan päätteeksi 
lauloimme yhdessä Kotimaa-
ni ompi Suomi. 

kilöä. Klubimme ensimmäi-
nen presidentti Jorma Huu-
ra muisteli mielenkiintoisasti 
kuvaesityksen kera klubim-
me ensiaskelia. Perustajajäse-
niä oli nyt paikalla viisi vel-
jeä, jotka palkittiin 40-vuo-
tismerkein. Juhlapuheen piti 
E-piirin piirikuvernööri Ta-
pani Matintalo tuoden esille 
lionstoiminnan tavoitteet niin 
kansainvälisellä kuin kotimai-

sella tasolla. Hän oli myös 
huolissaan jäsenmäärän kehi-
tyksen suunnasta ja toivoi, et-
tä Suomen leijonien myöskin 
meidän klubimmekin osalta 
jäsenmäärä saataisiin ylös-
päin. Tässä yhteydessä piiri-
kuvernööri Matintalo antoi 
veljellemme Teuvo Nybergil-
le Melvin Jones-jäsenyyteen 
oikeuttavan kunniataulun. 
Lisäksi piirikuvernööri antoi 
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LC Tampere/Kaukajär-
vi järjesti perjantaina 

29.4.2011 sotaveteraaneille 
viihdetilaisuuden kiitoksena 
heidän sotien aikaisista toi-

TERVEHDYS VETERAANEILLE

mistaan taisteltaessa Suomen 
itsenäisyyden säilyttämisen 
puolesta.Tilaisuuden teema 
oli: Kaukajärven nuorten kii-
tos sotaveteraaneille!

Tilaisuuden alussa nuoret 
jakoivat KIITOS-tekstillä va-
rustetut Suomen pienoisliput 
miehille ja naisille sinivalkoi-
set ruusukkeet. Alakoululaiset 

Klubin tavoite on sillan ra-
kentaminen sotavete-

raanien ja nuorison välille. 
Edellisenä vuonna kiitolli-
suuttaan osoittivat Kaukajär-
ven koulujen oppilaat ja päi-
väkotien lapset. Tänä vuonna 
teema oli: Kaukapartion kii-
tos sotaveteraaneille ja par-
tiotunnusta mukaillen: Ole 
valmis auttamaan. Klubivel-
jien ja leidien lisäksi partio-
laiset olivat mukana tapah-
tuman toteutuksessa. Partio-
laiset kertoivat omakohtaisia 
ajatuksiaan aiheesta: Mitä 
tiedän sotaveteraaneista ja 
onko lähisuvussa sotavete-
raaneja. Tilaisuuden järjeste-
lyistä vastasi veli Jorma Huu-
ra.                            LC-Tam-
pere/Kaukajärven tervehdyk-

LC-Tampere/Kaukajärvi järjesti sotaveteraaneille 
ohjelmallisen kahvitilaisuuden
Jo perinteeksi muodos-
tunut ohjelmallinen kah-
vitilaisuus järjestettiin 
Tammenlehväkeskuksen 
sotaveteraaneille 24. päi-
vänä huhtikuuta 2012. 

olivat tehneet liput ja päivä-
kotilapset ruusukkeet. Kau-
kajärven koulun oppilaita oli 
mukana esittämässä lausuntaa 
ja jakamassa liput ja ruusuk-
keet.

Tilaisuuden musiikista vas-
tasi Pirkanmaan maakuntape-
limannit soittaen tuttuja ”van-
hanajan” kappaleita; johtajana 
toimi Sakari Jankkari, joka oli 
koonnut soittajat ympäri Pir-
kanmaata. LC Tampere/Kau-
kajärven tervehdyksen vete-
raaneille toi klubin presidentti 
Juha-Matti Väänänen. Vete-
raanien lasten edustajana ker-
toi tuntemuksistaan kosketta-
vassa puheenvuorossa rovasti 
Aaro Eerola.Musiikkiesityk-
set ja yhteislauluna laulettu 
Kotimaani ompi Suomi täyt-
tivät satapäisen kuulijakunnan 
odotukset mielihyvällä.

Tilaisuus Tammenlehvä-
keskuksessa päättyi lauluun 
Veteraanin iltahuuto. 

sen veteraaneille toi klubin 
presidentti Keijo Numminen. 
Kahvittelun lomassa tälläkin 
kertaa musiikista vastasi Pir-
kanmaan maakuntapeliman-
nit ohjelmiston koostuessa 
tutuista entisajan sävelmistä. 

Johtajana toimi veli Sakari 
Jankkari, joka oli jälleen on-
nistunut kokoamaan soitta-
jat eripuolilta Pirkanmaata. 
Yhdessä laulettu Kotimaani 
ompi Suomi päätti tämän lä-
hes parituntisen tilaisuuden. 

Viihdetilaisuus sai varauk-
settoman myönteisen palaut-
teen ja sen vuoksi veteraanit 
toivoivat saavansa jatkossakin 
nauttia LC-Tampere/Kauka-
järven järjestämistä ohjelmal-
lisista tilaisuuksista. 
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Lohkon puheenjohtajan 
kauteni lopulla, keväällä 

2013 piirihallituksen viimei-
sessä kokouksessa 1 VDG 
Antti Hynnä lähestyi kahvijo-
nossa minua ja kyseli kiinnos-
tustani avautuvaan Internet ja 
viestintä toimikunnan vetä-
jän paikkaan, aikansa Antin 
puheita kuunneltuani kysyin 
kauanko saan aikaa miettiä - 
vastaus oli ”pari päivää”. Parin 
päivän aikana palasin muuta-
man kerran miettimään mitä 
tuo toimi mahtaa pitää sisäl-
lään, selvityksen siihen sain 
parhaiten kysymällä toimea 
hoitavalta Auvo Mäkiseltä. 
Auvolle soitin kun olin ajele-
massa lentopalloharjoituksiin 
ja toimesta keskusteltuani al-
koi pesti kiinnostamaan ja pu-
reskelin kotona asiaa ääneen 
eikä sielläkään sitä tyrmätty 
joten kun puhelin soi ja Antti 
kysyi suoraan että miten on, 
eipä siinä muuta kuin otetaan 
homma vastaan – vielä kun 
Antti ja Auvo lupasivat aut-
taa. Auvo hommassa alkuun 
ja Antti tuottamaan sisältöä 
piirin sivuille piirikuvernöö-
rinä. Tästä erinomainen esi-
merkki on piirikuvernöörin 
blogi jota Antti on kirjoitellut 

E-piirin viestintä ja internet 
toimikunnan kuulumisia

ansiokkaasti alkukauden, toi-
vottavasti tahti pysyy samana 
ja saamme lukea kuvernöörin 
ajatuksia kauden aikana. 

Toimintakauden alussa 
olen huomannut että hommia 
on ollut ja tekeminen on ol-
lut mielenkiintoista, no tosin 
kaiken kanssa ei pidä hötkyil-
lä. Piirin sivujen ajantasaista-
minen kauden vaihteeseessa 
eli kesä – heinäkuun vaih-
teeseen ja huomaamaan että 
linkit sivuilla eivät toimi kun 
liiton sivut uudistuneet kau-
den vaihteessa, eikun tarkis-
tamaan kaikki ja korjaamaan! 
No tekemällä oppii ja mikäli 
huomaat jonkin virheellisen/
toimimattoman linkin niin il-
moitathan minulle J 

Tässä vaiheessa kautta toi-
mikuntien vetäjien kanssa on 
käyty tiivistä sähköpostivaihtoa 
mitä heidän sivuilleen laitetaan, 
erilaisia ilmoittautumislomak-
keita on tilaisuuksiin laadittu, 
kuvernöörien kalenterit ovat 
heidän omalla vastuullaan (on-
neksi), tiedossa olevat tulevat 
tapahtumat naputeltu osit-
tain ajan tasalle, ajankohtaisia 
tapahtumia on ollut kauden 
alussa runsaasti ja niistä on il-
moiteltu piirin sivujen kautta ja 

se jatkuu läpi koko kauden. 
Klubeilta kaipaisin myös 
tietoa mikäli heillä on jotain 
tapahtumia, niitä sopii hyvin 
”Klubeissa tapahtuu” osioon 
ja näkyvyttä tulisi koko pii-
rin alueelle – muistakaa 
myös käydä katsomassa mi-
tä klubeissa tapahtuu! Tässä 
yhteydessä ei sovi myöskään 
unohtaa piirisihteeriä Siito-
sen Pekkaa, sähkö-postilii-
kenne on ollut välillämme 
vähintäänkin aktiivista ja 
siihen olemme myös välillä 
kuvernöörin ottaneet mu-
kaan jotta tietää mitä sivuil-
le juonitaan, vai oliko se kui-
tenkin niin että kuvernööri 
niitä viestejä laittelee.

Sitten itse toimintakau-
den tavoitteisiin: jatketaan 
piirin www sivujen tehok-
kaampaa hyödyntämistä 
tiedotuskanavana ja toi-
mintamme näyteikkuna-
na ulkopuolisille, sivuilla 
käydessään voi havaita että 
piirimme ja sen klubit ovat 
aktiivisia ja toimivia. Si-
vujen sisällön tuotantoon 
osallistuvat piirihallitus 
(kuvernöörit, toimikuntien 
vetäjät) sekä klubit. 

Tavoitteena olisi saada 
”sivuttomia” klubeja aktivoi-
tumaan ja huomaamaan ko-
tisivujen tarjoamasta mah-
dollisuudesta informaation 
jakamisesta klubilaisten kes-
ken ja myös mainostamaan 
ulkoisesti omaa toimintaan-
sa. Kotisivut mahdollistavat 
erinomaisesti tiedon jakami-
sen aktiviteeteista, tapahtu-
mista ja kokouksista. Tie-
don hallinta ja saatavuus on 
helppoa eikä vaadi suurta 
perehtymistä tai opiskelua 
kotisivujen ylläpitoon. Myös 
klubit joiden sivujen ylläpi-
to on jäänyt vähälle, saatai-
siin innostumaan uudelleen 
kotisivujen ylläpitoon ja ajan 
tasalla pitämiseen. 

Toimikunta kaipaisi 
myös sisällön tuottajia piirin 
alueelta, jos sinulla on kiin-
nostusta – ota yhteyttä!   

Aktiivista toimintakautta 
toivottaen, Kalle

Minun leijonatarinani al-
koi Turussa, kun meillä 

oli ryhmä naisia eri ammatti-
kuntien edustajista. Minä edus-
tin teatteria, näyttelijä kun olin. 
Kerran eräs meistä ehdotti, että 
voisimme perustaa leijonien nais-
klubin saadaksemme mielekästä 
tekemistä. Syntyi naisklubi AN-
CORA. Kun sitten muutimme 
eläkepäiviksi takaisin Tampe-
reelle, jossa olin ollut näyttelijänä 
23 vuotta, ystäväni Maija Raipia 
pyysi minut Wiiveihin. Lions 
Klubi Wivi Lönn on rento, mut-
ta asiallinen. Ideoita tuleviin ta-
pahtumiin on joskus liikaakin. 
Hyväntekeväisyys ja auttaminen 
pitää minut Wiiveissä. En välitä 
juhlista enkä suurista leijonata-
paamisista, mutta ”hommiin” läh-
den aina mielelläni elleivät muut 
työt ole esteenä. Olen vielä silloin 
tällöin tehnyt näyttelijäntyötä, 
viime talvena olin mukana ”Krei-
vitär Mariza” operetissa. Opin te-
atterissa kovaan työtahtiin, sillä 
silloin näyteltiin kaikki näytelmät 
oman henkilökunnan kanssa. Ei 
ollut vierailevia näyttelijöitä, eikä 
vapaita näytelmiä. Aina olin mu-
kana joko isolla näyttämöllä tai 
kellariteatterissa. Mutta niinhän 
se on, että kun nauttii työstään se 
ei tunnut raskaalta. Yli kaksisataa 
roolia olen saanut näytellä joten 
on mahdotonta sanoa mikä oli 
mieluisin. Jokainen rooli on tär-
keä näytelmän kokonaisuudelle 
ja siihen minä olen aina pyrkinyt 
- parhaaseen lopputulokseen. Ja 
siihenhän Leijonatkin aina pyr-
kivät: auttamaan kukin mahdol-
lisuuksiensa mukaan. 

 
Hyvää syksyn jatkoa kaikille
 Wivi leijona Maija Liisa

Tervehdys leijonat
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Maija-Liisa kertoi tuossa 
edellä hyvin vaatimatto-

masti itsestään , joten haluan 
lisätä wiivinä siihen muuta-
man sanan.

Maija-Liisa on todella 
täydellinen kun hän johon-
kin leijonatehtävään osallis-
tuu, eräänä vuonna hän sai 
vuoden kiertopalkinto leijo-
nan haltuunsa oltuaan kai-
kista wiiveistä eniten pake-
toimassa joulupaketteja Kos-
kikeskuksessa.

Muotinäytöksien valmis-
telussa hän on aina ensim-
mäinen ja työteliäin kiertä-

Wiivi Maija-Liisa Majanlahti

Maija-Liisa saa vuosileijonan presidentti Kirstiltä kevät 
2012

essään tiedustelemassa eri 
liikeitä mukaan. Keväällä 
2013 Maija-Liisa oli Tv 
1 äitienpäivä tempauksen 
suojelija ja ideoija Puoli-
seitsemän ohjelmassa Peu-
rankalliokeskuksessa.

Maija-Liisa käy Petäjä-
kodissa lukemassa vanhuk-
sille lehtiä ja aikaisemmin 
hän on vetänyt satutuokio-
ta kirjasto Metsossa.

Melvin Jones jäsenyy-
den Maija-Liisa sai vuon-
na 2010. 

teksti ja kuva wiivi-alli

Lc Tampere Wivi Lönn on 
ottanut lisää palveluakti-

viteetteja. Ennestään on ollut 
lehdenlukeminen vanhuksille 
viikonloppuisin Petäjäkodissa, 
jossa yhä useammat vanhuk-
set ovat niin huonokuntoisia 
etteivät jaksa ulkoilla, niin 
lehtien lukemisen kuuntele-
minen tuottaa vaihtelua., osa 
wiiveistä käy siellä edelleen. 
Viime kesästä alkaen on pal-
veluun kuulunut myös vam-
maisten avustaminen, johon 
osa wiiveistä panostaa. Vam-
maisten avustaminen alkoi 
leiriavustajina toimimisella 
ja on lisääntynyt myös ret-
kiavustajana olemiseen sekä 
vammaisten virkistysillois-
sa ns. klubeissa avustamista.

Wiivit laajensivat 
palveluaktiviteettiaan

Vammaiset ovat olleet erit-
täin iloisia ja tyytyväisiä uu-
sista wiivi-avustajista.

Viimeisin keväällä 2013 
alkanut palveluaktiviteetti on 
Peurankallio palvelukeskuk-
sen asukkaiden avustaminen 
ulkoillussa, kaupassakäynnissä 
ja muuten kaupungilla liiku-
misessa. Peurankalliokeskuk-
sessa on paljon iäkkäitä asuk-
kaita, jotka mielellään ulkoi-
levat, mutta avustajan puut-
tuminen aiheuttaa pelkoa ja 
epävarmuutta lähteä ulos ja 
asioiden hoitoon.

Niinpä wiivit  astuivat 
apuun ja tarjosivat auttavat kä-
tensä, joista asukkaat ovat ol-
leet tyytyväisiä saadessaan jopa 
ns.”oman” ulkoiluttajan.    

Lion Alli Mikkolainen ulkoilee Sirkka Lahtisen turvana
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Hatanpään Arboretumin 
kaunis alue sijaitsee Tam-

pereella Pyhäjärven rantamai-
semissa. LC Tampere/Ratina 
on järjestänyt tällä alueella 
peräkkäisinä vuosina kaksi 
isoa talvitapahtumaa. Kolmas 
vastaavanlainen tapahtuma 
on suunniteltu järjestettäväk-
si ensi vuoden helmikuussa.

  Ensimmäinen näistä ko-
ko perheen talvitapahtumis-
ta järjestettiin sunnuntaina 
19.2.2012. Aamu valkeniko-
leana, pilvisenä ja tuulisena. 
Järjestäjillä alkoi olla ”perho-
sia vatsassa”. Tuleeko tällai-
sella ilmalla ketään paikalle? 
Ihmisiä alkoi kuitenkin virra-
ta alueelle jo etuajassa. Yllä-
tykseksemme tapahtuma ke-
räsi paikalle valtavan määrän 
väkeä: yleisömäärän arvioitiin 
ylittävän jopa 2000 kävijää. 
Reippaita ja iloisia ulkoilijoita 
ei lumituisku eivätkä suosit-
tujen toimintojen ajoittaiset 
ruuhkat näyttäneet pahem-
min haittaavan.

Toisen talvitapahtuman 
klubi järjesti saman konsep-
tin mukaisesti vuoden kulut-
tua 17.2.2013. Yli neljä tun-
tia kestävä ohjelmatarjontakin 
oli lähes tarkalleen sama. Oli 
runsaasti ohjelmaa eri-ikäi-
sille: koiravaljakkoajelua, re-
kiajelua, liukumäki, lumila-
byrintti, lumiveistoskilpailu, 
kasvomaalausta, partiolaisten 

”Tuiketta talvipuutarhassa”

ohjelmateltta, tanssinäytös, 
napakelkka, lettuja, mehua ja 
grillimakkaraa. Vuoden 2013 
tapahtumassa myös piiri oli 
edustettuna. Päätösnumero-
na nähtiin tulishow-ryhmä 
Flamman loistava esitys jo 
pimentyneessä illassa. Ylei-
sömäärä ylitti jälleen ennak-
ko-odotuksemme, vaikka 
Tampereella sattui olemaan 
kyseisenä ajankohtana poik-
keuksellisen runsaasti erilaisia 
tapahtumia.

”Tuiketta talvipuutarhassa” 
-aktiviteetin päätavoite on so-

siaalinen. Klubi on halunnut 
järjestää seudun ihmisille, 
perheille, lapsille ja nuorille 
toimintaa ja elämyksiä tar-
joavan ulkoilutapahtuman. 
Ohjelmanumerot ovat olleet 
joko ilmaisia tai mahdolli-
simman halvoiksi hinnoitel-
tuja. Kummankin ison tapah-
tuman suunnittelu, valmistelu 
ja toteutus ovat vaatineet klu-
bin jäseniltä ja leideiltä usei-
ta kuukausia kestäviä pon-
nisteluja. Monia lupiin, pai-
koitukseen, turvallisuuteen, 
rakenteisiin, tiedotukseen ja 
ohjelmiin liittyviä seikkoja 
on pitänyt hoitaa ja varmis-
taa. Molempiin hankkeisiin 
saimme mukaan hyviä yhteis-
työkumppaneita. Tampereen 
kaupungin Infran ja Kulttuu-
ripalveluiden panos oli tapah-
tumien onnistumisen kannal-
ta erittäin suuri. Muutamilta 
muiltakin yhteistyökumppa-
neilta saimme hyvää apua. Li-
säksi jonkin verran taloudel-
lista tukea tapahtumiin tuli 
muutamilta sponsoreilta.

Meille järjestäjille jäi kum-
mastakin onnistuneesta ta-
pahtumasta hyvä mieli. Las-

L C  TA M P E R E / R AT I N A N  TA LV I TA PA H T U M AT  2 0 1 2  J A  2 0 1 3

ten ja aikuisten innostus ja ilo 
näkyi kasvoilla. Molempien 
tapahtumien jälkeen ihmet-
telimme syitä sekä suuriin kä-
vijämääriin että tapahtumissa 
vallinneeseen hyvään tun-
nelmaan. Joku oletti, että on 
olemassa runsaasti ulkoilusta 
nauttivia ihmisiä. Joku taas 
sanoi, että monenlainen oh-
jelmatarjonta lisäsi kävijämää-
riä ja tarjosi kaikille tarpeeksi 
toimintaa. Itse kiinnitin huo-
miota siihen, miten hyvin ja 
rauhallisesti lasten vanhem-
mat kohtelivat lapsiaan. Lap-
set olivat heille yhtenä tärkeä-
nä paikalle tulon syynä.

Lopulta kumpikaan ta-
pahtuma ei ollut klubille tap-
piollinen. Päinvastoin, tapah-
tumien pienehkön tuoton ja 
klubin muiden aktiviteettien 
ansiosta voimme tehdä kum-
mallakin toimintakaudella 
muutamia lahjoituksia. Vii-
me kaudella teimme yhteensä 
2.000 euron ennalta päätetyt 
lahjoitukset tamperelaisille 
lapsille ja nuorille.  

Teksti: Seppo Rintamäki
Kuvat: Jouko SipariLasten riemua pulkkamäessä

Koiravaljakko ja sen pieni matkustaja
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Koivistonkylän klubi Tam-
pereella jakaa vuosittain 

tärkeää taloudellista tukea 
eri kohteisiin toiminta-alu-
eellaan. Varojen keräämiseksi 
järjestämme tapahtumia, jois-
ta tärkein on ollut vuotuinen 
koko perheen ”Talvirieha”-
tapahtuma. Olemme toteut-
taneet sen maaliskuun ensim-
mäisenä sunnuntaina yhdessä 
partiolippukuntien Viinikan 
Siniset ja Viinikan Sinitytöt 
kanssa Koivistonkylän urhei-
lukentällä jo lähes 30 vuoden 
ajan.

Kehittelytyön tuloksena 
riehapäivä tarjoaa nyt jo var-
sin monipuolista ohjelmaa 
kaikenikäisille osallistujil-
le (mm. koiravaljakkoajelua, 
Kuva 1) Angry Bird-heittoa 
lingolla (Kuva 2); makkaran 

LC Tampere/ 
Koivistonkylän 
Talviriehasta 
on kehittynyt 
”hittitapahtuma”

1) Koiravaljakkoajelua talviriehassa v. 2013.

2) Angry Bird-lingolla heittoa talviriehassa 2013.

3) Makkaranpaistoa talviriehassa 2013.

4) Kahvin ja mehun myyntiä talviriehassa 2013.

ja letunpaistoa (Kuva 3), her-
nesoppaa, arpajaiset, ongin-
taa sekä teetä/kahvia ja me-
hua (Kuva 4).

Lasten erityisenä suosikki-
na on ollut paikallisen yrittä-
jän toteuttamat koiravaljak-
ko-ajelut.

Olemme vuosittain toi-
mittaneet Talviriehan ohjel-
masta mainoslehtisen, johon 
paikalliset yrittäjät ovat tul-
leet mukaan ostamalla leh-
tisestä itselleen mainosti-
laa. Lehtistä jaetaan alueen 
jokaiseen talouteen riehaa 
edeltävällä viikolla (tätä ny-
kyä jo 4000 kappaleen pai-
noksena). Sen kautta yrittäjät 
saavat tuotteilleen tai palve-
luilleen runsaasti positiivis-
ta näkyvyyttä alueen asuk-
kaiden keskuudessa. Samalla 

tiedotamme myös itse omasta 
palvelutyöstämme toiminta-
alueemme hyväksi. 

Olemme näin koonneet 
perheitä lapsineen viettämään 
yhdessä leppoisaa kevään ilta-
päivää mukavassa ilmapiiris-
sä kyläläisten parissa. Viime 
vuosina myös Koivistonkylän 

nuorisokeskus on osallistunut 
järjestelyihin aktiivisesti tuo-
den mukaan uusia ideoita ja 
toimintatapoja, liigajääkiek-
koilijoita ja myös tunnettuja 
esiintyjiä.  

Viljo Kohonen
LC Tampere/ Koivistonkylä
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Tampereen kaupunki järjes-
ti 15.8.2013 klo 18-20.30 

eteläisille kaupunginosille 
kyläjuhlan, johon oli kutsut-
tu Härmälän ja Rantaperki-
ön kaupunginosien yhdistyk-
set ja asukkaat. Paikkana oli 
Rantaperkiön urheilukent-
tä ja LC Tampere/Härmälä 
osallistui tilaisuuteen. Alku 
oli ongelmallinen, kun rank-
ka sadekuuro pehmensi ken-
tän ja haittasi myyntipöytien 
pystyttämistä. Onneksi sää 
selkeni ja sade kasteli vain 
järjestäjät. 

Yleisö oli odotellut sivus-
sa sateen loppumista ja arvi-
olta 400-500 henkilöä saapui 
juhlaan. Paikalla oli arviolta 
kymmenen järjestöä myyn-
tipöytineen joukossa omat 
soppatykkimme ja grillim-
me. Yleisöä viihdytti soitto-
kunta Härmälän Pelimannit 
ja erilaiset esiintyjät nauratti-
vat katsojia lähes vapun tun-
nelmissa. Sateen kastelema 
kenttä ei haitannut voimis-
teluesityksiä ja maanpinta oli 
tarpeeksi pehmeä myös las-
kuvarjohyppääjille. Sen sijaan 
köydenveto, johon klubimme 
teräsmiehineen oli varautu-
nut, piti peruuttaa olosuh-
teiden vuoksi. Optimisti oli 

Tampereen eteläisen 
alueen kyläjuhla

odottanut voittoa mutta eh-
kä ensi vuonna se toteutuu. 
Ikääntyminen suosii meitä ja 
olisimme menestyneet van-
hemmissa sarjoissa.

Härmälän leijonia oli pai-
kalla 8 ja lisäksi 2 ladya. Lei-
jonilla on ollut tapana grillata 
makkaraa, myydä hernekeit-
toa ja paistaa lettuja. Nytkin 
15 kg makkaraa ja 40 l herne-
keittoa tekivät kauppansa ja 
presidentti Lasse Sinisalolla 
oli syytä tyytyväisyyteen. Eri-
koisesti uusi jäsenemme Ari 
Kolehmainen ansaitsi muri-
nat Härmälän klubin tyyliin. 
Hänen palkintonsa tuli ansai-
tuksi paistamalla lettuja parin 
ämpärin taikinasta. 

Tilaisuus oli osa klubin 
kampanjaa uusien jäsenten 
hankkimiseksi. Edellisenä ke-
väänä jaoimme mainoksia ja 
saimme kahvitilaisuudessa 3 
uutta ja meitä huomattavasti 
nuorempaa jäsentä. Kampan-
ja jatkuu eri tempauksin tä-
män kauden ylitse. Klubi on 
muuttanut jäsenhankintaansa 
aktiivisemmaksi, mikä näyttää 
toimivan. Näkyvyys julkisissa 
tilaisuuksissa on avainasia. 

Martti Polvinen

Leijona Kaarle Nieminen sopan jakelijana (keltainen liivi), Ju-
hani Skogbergin kuva

Mahtoiko IPDG Ta-
pani Matintalo tie-

tää mitä aikaan sai, kun 
ehdotti Hanna Välimäel-
le ajatusta naisklubin pe-
rustamisesta Sastamalaan. 
Pienen mietinnän jälkeen 
Hanna puhui ajatuksesta 
hyvälle ystävälleen Tanja 
Tuomistolle, joka innostui 
ajatuksesta. Puuhakkaat 
naiset laativat houkuttele-
van kutsukirjeen tuttava-
piirinsä naisille, joiden us-
koivat olevan kiinnostunei-
ta Lions-toiminnasta. Kirje 
oli ilmeisen houkutteleva, 
koska helmikuussa 2013 
kokoonnuttiin ensimmäi-
seen infotilaisuuteen. Suu-
rin osa kutsukirjeen saa-
neista innostui toiminnasta 
ja lähti mukaan klubin pe-
rustamiseen. Mukaan saa-
tiin myös muutama ”tutun 
tuttu” ja niinpä huhtikuus-

sa 24-jäseninen LC Sastama-
la / Annastuuna oli syntynyt. 
Uunituoreelle klubille valit-
tiin yksimielisesti Presiden-
tiksi Hanna Välimäki sekä 
sihteeriksi toinen puuhanai-
nen Tanja Tuomisto. Samoin 
klubin nimestä Annastuuna 
päästiin nopeasti yksimieli-
syyteen. Nimi juontaa juu-
rensa Annastuuna Korkee-
mäestä, joka oli Sastamalassa 
1800-luvulla elänyt tarinan-
kertoja nainen. Perimätiedon 
mukaan Annastuuna oli vah-
va nainen ja näin ollen sopiva 
esikuva naisklubille. Uudelle 
klubille saatiin kummiklubik-
si LC Karkku ja kummeiksi 
Mikko Seppälä ja Juha Ryösä. 
Myös LC Sastamala / Vam-
mala on tukenut sponsoroi-
malla Annastuunia uuden 
klubin alkutaipaleella ja. LC 
Sastamala / Annastuuna kiit-
tää saamastaan tuesta molem-

LC Sastamala
/Annastuuna

Kesäkauden avajaisten vauhdikasta kisailua

Leijona lepää Vuokatissa 
Vuokrataan tasokas täydellisesti 

varusteltu lomakiinteistö Niittyleinikki 
lähellä Vuokattia. 

Sijainti 5 – 10 min. automatkan päässä 
Vuokatin rinteistä ja latuverkosta sekä 

Katinkullan kylpylästä. 
 

 Soita: Lion Ari Häkkinen, 0400 909054 
e-mail: ari.hakkinen@mc-info.com 
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pia klubeja sekä esittää erityi-
sen kiitoksensa Tapani Ma-
tintalolle. 

Suhteellisen lyhyen tai-
paleensa aikana Annastuun-
at ovat ehtineet jo osallistua 
keväällä 2013 äitienpäivävii-
kon aktiviteettiin lahjoitta-
malla Hopun vanhainkodille 
kaksi ulkoilupeitettä ja vie-
mällä vanhainkodin asukkai-
ta ulkoilemaan. Suuntana oli 
Vammalan tori, jossa nautit-
tiin pullakahvit. Kahvittelun 
lomassa nautittiin kauniista 
kevätpäivästä, torin tunnel-
masta ja mukavasta seurus-
telusta. Toukokuussa Annas-
tuunat järjestivät Kesäkauden 
avajaiset rennon mökki-illan 
merkeissä tutustuakseen toi-
siinsa. Oman väen lisäksi mu-
kaan kutsuttiin naapuriklubi-
en jäseniä, ilta kului lupsak-
kaasti leikkimielisesti kisail-
lessa, grillaillessa ja saunoessa. 

Eipä klubin alkutaival 
pelkkään juhlintaa ole ollut, 
vaan jäsenille on järjestet-
ty myös koulutusta Leijona-
toiminnasta. Onpa klubin 
virallinen edustus ehtinyt jo 
osallistua Tampereella järjes-
tettyyn piirikokoukseen sekä 
Lions-liiton vuosikokoukseen 
Heinolassa.

LC Sastamala / Annas-
tuunan Charter Nightia vie-
tettiin 14.9.2013. Paikkana 
oli luonnollisesti Vammalan 
Seurahuone, missä pidetään 
myös Annastuunan kuukausi-

kokoukset. Perustamisjuhlaan 
saapui Annastuunien iloksi 
vieraita koko piirin alueel-
ta ja paikalla oli myös useita 
entisiä piirikuvernöörejä. An-
nastuunan charter presidentti 
Hanna Välimäki toivotti ava-
jaispuheessaan runsaslukuisen 
juhlaväen tervetulleeksi. Juh-
lapuheen piti Lions-liiton 
pääsihteeri Maarit Kuikka. 
Puheessaan hän onnitteli Sas-
tamalan naisia aloitteellisuu-
desta ja kummasteli naisten 
keskimääräistä vähäisempää 
osallistumista Lions-toimin-
taan. Kyselyn mukaan mo-
net mieltävät Lions-liikkeen 
edelleen ”konservatiiviseksi 

ja herraskaiseksi, vain mie-
hille tarkoitetuksi liikkeek-
si” ja puheessaan Kuikka pe-
räänkuulutti jokaisen leijonan 
osallistumista mielikuvien 
muuttamiseen. Seurakunnan 
edustaja kappalainen Olavi 
Sorva saapui siunaamaan il-
lallisen ja myös Sastamalan 
kaupungin edustaja, kaupun-
ginvaltuuston puheenjohta-
ja Ulla Yli-Hongisto saapui 
onnittelemaan uutta klubia. 
IPDG Tapani Matintalo 
kertoi puheessaan klubin ni-
men esikuvasta, Annastuuna 
Korkeemäestä ja lahjoitti kir-
jan ”Annastuuna aikanansa”, 
johon on kerätty Annastuu-

nan muistitietoa Tyrväästä. 
Puheiden ja illallisen lomassa 
nautittiin musiikkiesityksistä. 
Vammalan lukion opiskelijat 
lauloivat juhlassa johtajanaan 
yksi Annastuunan perusta-
jajäsenistä, musiikin lehtori 
Elisabet Rantanen. Kotiseutu 
oli vahvasti edustettuna myös 
muussa esiintyjäkaartissa. Il-
lan aikana esiintyi the Voice 
of Finlandissa kilpaillut Jussi 
Määttä sekä taikuri Emppu 
Koivula. Niin ikään Sasta-
malasta kotoisin oleva Ville 
Kankare toimi valokuvaaja-
na ja ikuisti juhlavat hetket 
kamerallaan. Juhlan päätös-
sanat lausui piirikuvernööri 
Antti Hynnä. Näihin sanoi-
hin ilta ei kuitenkaan päätty-
nyt, vaan jatkui seurustelun 
ja tanssin merkeissä. Tanssia 
tahditti pikkutunneille asti 
niin ikään paikallinen esiin-
tyjäkaarti; maakunnan par-
haaksi poikabändiksi itseään 
tituleeraava Hateles. Illan 
tunnelma oli nuorekas ilman 
turhaa ”pönötystä” vaikka ti-
laisuus olikin juhlava ja perin-
teitä kunnioittava. Nuorekas 
ja mutkaton kuvastavat hyvin 
myös henkeä uudessa klubis-
sa, joten illasta muodostui hy-
vinkin juhlakalun näköinen ja 
oloinen. 

Tuuli Estemaa, Charterjäsen

Charter Night tunnelmissa LC Sastamala / Annastuunan perustajajäsenet

Vuosikokoustunnelmissa Lion Kaija Holopainen, Tanja Tuomisto, VCC Tuomo Holopainen, Hanna 
Välimäki ja IPDG Tapani Matintalo
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LC-Virrat Toriseva toteutti 
toimintakaudella 11-12 

lasten värityskirjahankkeen.
Jäsenet myivät koko-ja 

puolikkaan sivun tilaa yrityk-
sille ja yhteisöille. Myös Vir-
tain kaupunki on eri toimialo-
jen kautta vahvasti mukana.

Myyntityö oli helppoa, 
suhtautuminen hankkeeseen 
oli paikkakunnalla kautta lin-
jan myönteistä.

Kaksi ammattikorkeakou-
lun opiskelijaa ottivat yhteyt-
tä piirrettäviin kohteisiin, 
neuvottelivat kuvasta ja piiri-
sivät ne painovalmiiksi. Kun 
vielä painotyökin saatiin to-
teutettua paikkakunnalla, oli 
syntynyt todellinen Virtain 
lasten värityskirja.

Kirjaa jaetaan vuosittain il-
maiseksi ensimmäisen luokan 
oppilaille. Painomäärä oli va-
jaa 800 kpl, eli jaettavaa riit-
tää moneksi vuodeksi. Näin 

Virtain lasten värityskirja

myös yritykset saavat muka-
vaa näkyvyyttä vuosittain.

Koko värityskirjan tuotto 
käytetään paikkakunnan hy-
väntekeväisyystyöhön. Pää-
paino lapsissa, nuorissa ja lap-
siperheissä.

Tämä on kolmas lasten vä-

rityskirja Virroilla. Edelliset on 
tehty 1980- ja 1990-luvuilla.

Ensimmäisen teki Kaikki 
syöpää torjumaan toimikun-
ta ja toisen toteutti LC-Virrat 
Toriseva.

Molemmil la  kerroi l la 
saimme mukavan potin avus-

tustyöhön. Suosittelen ideaa 
myös muille klubeille, varsin-
kin jos paikkakunnalla ei asi-
aa ole koskaan toteutettu. 

Heikki Kangasluoma
LC-Virrat Toriseva jäsen

Lions club Urjala teki touko- 
kesäkuussa talkoilla Urja-

lan kunnan omistamaan van-
haan Veilin riiheen uuden ka-
ton. Työ tehtiin vanhaa kat-
toa ja työtapoja kunnioittaen 
museoviraston www-sivuilta 
saatujen työohjeiden mukai-
sesti. Vanhaa pyrittiin säi-
lyttämään mahdollisimman 
paljon. Huopakatto uusittin 
kokonaisuudessaan, poistaen 
pohjalta vanha huopa ja kol-
miorimat. Kattotuolien päälle 
lyötiin harvalaudoitus, jonka 
päälle tuulensuojalevyt ja uu-
si huopa kolmiorimoineen. 
Lisäksi katon lippa tuettiin. 
Ladyt hoitivat hienosti muo-
nituksen ja muutenkin huo-
lehtivat poikain jaksamisesta. 
Talkootunteja kertyi yhteensä 
11 iltana 340. Työn tilaaja oli 
erittäin tyytyväinen lopputu-
lokseen. 

Veilin riihen katon uusiminen

Talkoolaiset: Kalevi Perkiö, Jukka Nurmela, Juha Närvänen, Kauko Vehmas, Risto Rantala, Heikki 
Kangasniemi, Esa Toivonen, Jukka Mattsson ja Olli Vesakoski
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Leijonatoiminta on hauskaa. 
Näin voi päätellä rannalta-

ongintakilpailun osallistuji-
en ilmeistä. Kuusi lionsklu-
bia oli kokoontunut yhteen 
- ei suinkaan päättämään tär-
keistä asioista, eikä suoritta-
maan merkityksellistä yhteis-
kunnallista aktiviteettiä, vaan 
pitämään keskenään hauskaa 
ja tutustumaan muiden lions-
klubien jäseniin. 

Tapahtuma oli järjestyk-
sessään toinen. Se on lähte-
nyt kolmen E-piirin klubin, 
LC Lempäälä Kanava, LC 
Valkeakoski Sääksmäki ja 
LC Ylöjärvi Teivo, ideasta. 
Yhdessä mietittiin, että pe-
rinteisen palvelutoiminnan 
lisäksi tarvitsemme jotain 
rentoa tekemisistä, jossa eri 
klubien jäsenet pääsevät tu-
tustumaan toisiinsa vähem-
män virallisesti. 

LC Lempäälä Kanavan 
järjestämässä tilaisuudes-
sa hauskanpito oli naamioi-
tu rannaltaongintakilpailun 
muotoon. Kilpailun säännöt 
ovat väljät ja niitä muutetaan 
tarvittaessa.   Jotta sääntö-
rikkomuksilta ja taktikoin-

Tarkoituksena hauskanpito

nilta vältyttäisiin, säännöt 
julkistettiin vasta palkinto-
jenjakotilaisuudessa. Klubin 
presidentti Petri Mäkinen on 
insinööri ja se näkyi kaavassa, 
jolla voittaja valikoitua. Jokai-
sesta kalasta mitattiin hymyn 
leveys, siihen lisättiin rinnan 
ympärysmitta ja siihen pituus. 
Onkijan saamien kalojen mi-
tat laskettiin sitten yhteen. 
Suurimman luvun saanut oli 
voittaja. Mittaukset tehtiin 
luonnollisesti millin kym-
menyksen tarkkuudella. 

Toisaalta kaikki osanotta-
jat olivat tällä kertaa voittajia, 
koska kaikilla oli hauskaa ja 
aurinko paistoi. 

Rannaltatongintakilpailus-
sa olivat tänä vuonna mukana 
edustajat LC Lempäälä Ka-
navasta, LC Lempäälästä, LC 
Lempäälä Sääksjärvestä, LC 
Valkeakoski Sääksmäestä, LC 
Valkeakoski Rapolasta ja LC 
Sastamala Vammalasta. 

Ensi vuonna tilaisuuden 
järjestää LC Sastamala Vam-
mala.   

Teksti ja kuvat
Auvo Mäkinen

Ruodasjärvi Lempäälän Kuljussa tarjosi upeat puitteet rannaltaongintakilpailuun. Ei tarvinnut jalkoja kastella ja aurinko paistoi.

Säännöt eivät suosineet Antti Turkkista. Jossain toisessa kilpai-
lussa olisi tullut palkinto - pienimmästä kalasta.

Keijo Laine kävi pokkaamassa kiertopalkinnon ja kisojen seu-
raavan järjestämisvuoron klubilleen LC Sastamala Vammalalle. 
Luovuttajana PDG Rauno Sulonen LC Lempäälä Kanavasta.
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Hervanna Leijonat aloit-
tivat toimintakauten-

sa juhlallisesti osallistumalla 
Hervanta tänään ja huomen-
na 40-vuotisjuhlaseminaariin. 
Juhlaseminaarin järjesti Her-
vannan Tiedotusyhdistys, 
jonka kanssa klubi on tehnyt 
pitkään monipuolista yhteis-
työtä mm. antamalla yhteisiä 
lahjoituksia Hervannan alu-
een nuoriso-, vammais- ja 
vanhustyöhön.

Juhlaseminaarissa käytti-
vät ansiokkaita puheenvuo-
roja professori Olli Kulta-
lahti, pormestari Anna-Kaisa 
Ikonen, ministeri Pia Viita-
nen, professori Yrjö Neuvo ja 
Tamperee yliopistosta yksi-
kön johtaja Jukka Lintusaa-
ri. He esittivät näkemyksiään 
aiheista: Miltä näyttävät Her-
vannan tulevaisuuden strate-
giset lähtökohdat tällä het-
kellä, Millaisia ovat asumisen 
ja palveluiden mahdollisuu-
det ja uhat Hervannassa nyt, 
Kuinka Hervanta kehittyy 
älypuistosta kansainväliseksi 
digikukkulaksi. 

Esitykset herättivät kuuli-
joissa vilkasta mielipiteiden-
vaihtoa ja kysymyksiä liitty-
en omaan asuinalueeseensa. 
Hervannan klubi on koko 36 
vuoden toimintakautensa ajan 
osallistunut eri tavoin Her-
vannan ja sen palveluiden ke-
hittämiseen ja ylläpitämiseen 
palvelu- ja auttamistehtävien-
sä lisäksi.

H E R V A N N A  L E I J O N A T  S E K Ä  J U H L I S S A  E T TÄ  T Y Ö S S Ä 

Hervanta tänään ja huomenna 40-vuotisjuhlaseminaari

Hyvätekeväisyys-
kirpputori Parkkis-
Kirppis 
Hervannan Leijonat ja Ladyt 
ryhtyivät heti juhlien jälkeen 
valmistelemaan perinteistä 
Parkkis-Kirppistä, joka oli 
osa Hervannan juhlaviikko-
jen ohjelmaa. Parkkis-Kirp-
pistä vietettiin sunnuntaina 
22.9. Kauppakeskus Duon 
paikoitusalueella Hervan-
nanssa. Tapahtumaa ei koet-
tu nytkään pelkäksi kirppu-
toritapahtumaksi, vaan myös 
leppoisaksi hervantalaisten 
tapahtumatoriksi. Myyjiä oli-
si mahtunut paljon enemmän, 
mutta säätiedotuksessa luvat-
tu sade ehkä verotti heitä, kun 
kyse on ulkoilmatapahtumas-
ta. Säätiedotus ei kuitenkaan 
onneksi pitänyt paikaansa, 
joten ostajia oli tapahtumas-
sa runsaasti, mikä sain myyjät 
erittäin tyytyväisiksi. 

Klubillamme oli tapahtu-
massa oma kahvio, jossa oli 
myytävänä kahvia, virvokkei-
ta ja makkaraa. Kahvion tuot-
teet tekivät hyvin kauppansa. 
Parkkis-Kirppiksen toteutuk-
seen tarvitaan ennakolta pal-
jon valmistelutyötä kuten lu-
pa-anomuksia ja ilmoituksia 
viranomaisille sekä ilmoituk-
sia että tiedotuksia tiedotus-
välineille. Itse tapahtumassa 
oli koko klubin veljien ja la-
dyjien työpanos tärkeä. Kai-
kille löytyi työtehtäviä kuten 
järjestyksenvalvonta, paikka-

maksujen rahastus, kahvios-
sa myytävien artikkeleiden 
valmistus ja myynti, jätteistä 
huolehtiminen, suoja-aito-
jen laittaminen. Hervannan 
Leijonat ja Ladyt saivat taas 
yhteistyössä järjestettyä hy-
vän tilaisuuden, jonka tuotto 
lahjoitetaan Hervannan alu-
een hyvätekeväisyystyöhön.

Tapahtumasamme yhteistö-
kumppaneita olivat Hervan-
nan Tiedotusyhdistys, Her-
vannan Sanomat ja Kauppa-
keskus Duo.  

Teksti : Heikki Kuntonen
Kuvat Kalevi Kantojärvi
LC Tampere Hervanta

Juhlaseminaarin kuvassa klubimme presidentti Pentti Allinnie-
mi, Risto Rintanen, lady Leena Leistola ja Hannu Leistola.

Veikko Virtanen ja lady Marja Virtanen vastasivat rahastuksesta 
ja järjestyksen valvonnasta.

Kahviossa asiakkaita palvelivat ladyt Ulla Allinniemi, Eija Toi-
va, Leena Leistola ja makkaramestarina klubimestari Lasse Toiva.
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Jo noin kymmenen vuoden 
ajan ovat ulkoilumieliset lei-

jonat kokoontuneet kevättal-
vella eri järvien jäälle viettä-
mään yhteistä aikaa pilkki ki-
sojen merkeissä täällä nykyi-
sen Suur-Sastamalan alueella. 

Tärppejä ja tuttavuutta
Tämän vuosituhannen alussa 
- oli Lc Sastamala/Vammalan 
presidenttinä unkarilaissyn-
tyinen musiikkimies Istvan 
Vilagi, ja juuri hänen ideas-
taan rakennettiin ensimmäi-
nen tapahtuma Vammalan 

keskustan kupeessa olevan 
Roismalan lähden jäälle. Mu-
kaan kutsuttiin myös muita 
lähiseudun klubeja ja osa kyl-
lä kutsun kuulikin. Perusaja-
tus ei ole ollut juurikaan suuri 
saalis – vaan kisan jälkeinen 
yhdessäolo kahvitteluineen ja 
kuulumisten vaihtoineen.

Meillähän näitä järviä tääl-
lä riittää ja järvet ovat vaih-
tuneet matkan varrella. Pää-
ajatus oli alussa, että kisan 
voittava klubi järjestää sitten 
seuraavan talven tapahtuman. 
Tästä periaatteesta on kyllä 
jonkin verran jouduttu tinki-
mään, koska voitot tahtoivat 
kerääntyä samoille klubeille…

Kaiken kaikkiaan on hyö-
dyllistä ja ihan vaan mukavaa, 
että ainakin lähialueiden klu-

Käyntiosoite: Nuutisarankatu 15, Tampere
Postiosoite: PL 545, 33101 Tampere

Puh. (03) 3124 5800

bit jollakin tavalla tutustuvat 
toisiinsa. Klubit elävät kuiten-
kin aina jäseniensä kautta ja 
kun jäsenet tuntevat toisensa 
– ylivoimaista rajapintaa naa-
puriklubiin ei synny. Ei saa ol-
la niin, että samalla seudulla 
toimiva klubi koetaan kilpai-
lijana, vaan kyllä sen pitää olla 
yhteistyökumppani. 

Lc Mouhijärvi on isännöi-
nyt kisaa useasti ja kutsuneet 
väen Särkijärvelle – nimikin 
viittaa tiettyyn kalaan – mut-
ta kyllä sieltä muutakin kalaa 
on saatu. Myös Lc Siuro ja 
LC Karkku ovat vuorollaan 
toimineet kisan järjestäjinä 
meidän lisäksi. Järvistä Hou-
hajärven ja Rautaveden jäillä 
on oltu ja aina on ollut ran-
nalla lämmin mökki ja kuuma 
kahvi odottamassa kisan jäl-
keen – sekä sen aikainen seli-
tys saaliin koosta.. joka onkin 
se päivän monesti herkullisin 
osuus.

Viime talvena – siis ke-
väällä 2013 – kutsui LC 
Kiikka meidät Kiimajärven 
jäälle. Kiikkakin on nykyisin 
Sastamalaa vaikka Lions or-
ganisaatiossa kuuluukin M 
piiriin, joten lähenee tässä jo 
kokonaiset piiritkin. Mukana 
oli ladyjä, lapsia ja koirakin. 
Kevät talven aurinko helli ja 
raitista ilmaa riitti. Juttu kulki 
ja yllätys yllätys – myös kalaa-
kin tuli. Tärkeintä on kuiten-
kin tavata toisia samanmie-
lisiä ja viihtyä hetki yhdessä. 
Elämä koostuu pienistä mut-
ta tärkeistä asioista ja tämä on 
yksi niistä. 

Keijo Laine
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Pi ir imme pitkäaikainen 
aktiviteetti Kuurosokei-

den toimintakeskuksessa on 
nyt saatu tällä kertaa saa-
tu päätökseen. Muutamat 
klubit tekivät todella mer-
kittävän työn nyt rakenne-
tun grillikatoksen kohdalla.  
Kari Salmisen johdolla Val-
keakoski/Sääksmäen osuus 
oli työn ja rakennusmateriaa-
lihankinnan osalta oli aivan 
mahtava. Klubeille jäi kui-
tenkin vielä ”kätten voiteita” 
eri tehtävien muodossa. Teh-
täviä jaettiin talkoomuotoi-
sena ja myös Tampere/Amu-
ri pääsi näyttämään kykyjään 
maalausosuudessa. Klubimme 
käytti pensselien lisäksi myös 
tekniikkaa (ruisku) työn hel-

TALKOOT KUUROSOKEIDEN 
GRILLIKATOKSESSA

Kiitos klubeille ja 
leijonille!

Kuurosokeiden toimintakeskus on ollut monta vuot-
ta aktiviteettimme kohteena. On tehty talkoilla käy-

tävien laatoitukset, hankittu asuntojen ulko-ovet, tehty 
saunaremontti ja rakennettu pihaan kunnollinen grilli-
katos. On kerätty varoja ja tehty talkootunteja lukema-
ton määrä. Siinä on mukana ollut monta klubia ja monta 
leijonaa. Olemme kokeneet auttavamme oikeaa kohdetta 
ja kaikkien mukana olleiden mieli on tästä todella hyvä.

Aktiviteetin sitkeä ja peräänantamaton vetäjä on ol-
lut Kivirannan Marjo. En tiedä mikä häntä lie aikanaan 
pistänyt, mutta häneltä ei puhti loppunut, vaikka välil-
lä tuli kapuloitakin kintuille. Hän aktivoi yhdessä Ris-
to Hoikkasen kanssa ryhmän vetämään hanketta ja sen 
avustuksella löytyi aina asiantuntija ja �tekijäapua. Oli 
kirkkokonsertteja ja teatterinäytöksiä. Myytiin linnun-
pönttöjä, joulukortteja ja kenties vaikka mitä tehtiinkään. 
Hurjimmat myynnit teki Marjo apunaan oma klubinsa 
Näsinneula. Viime kesän alkaessa grillikatosaktiviteet-
ti sai sitten Valkeakoski/Sääksmäki klubin yhdessä Kari 
Salmisen johdolla tekemään sellaisen osuuden kaikkine 
lahjoituksineen, että summa kirjoitetaan viisinumeroi-
sena ilman pilkkua.

Olihan se pitkästä aikaa melkoinen ja monivuotinen 
urakka. Tämänkaltaiset yhteisaktiviteetit saavat aikaan 
todella merkittävää ja kestävää apua kohteelle, jota ku-
kaan ei kadehti. Se luo oikeaa leijonahenkeä auttajien 
keskuudessa ja lisää yhteenkuuluvuutta klubien kesken. 
Ilman reipasotteista johtajaa nämäkin saattaisivat jäädä 
kesken tai jopa aloittamatta. 

Kirjoittajan toiveena on ollut, että Salmisen Kari ja 
vetäjänä toiminut Marjo olisi voitu palkita jollakin mer-
kittävällä huomionosoituksella. Se on toistaiseksi jäänyt 
toteutumatta, mutta ehkä se vielä korjaantuu. Tulokset 
kuitenkin tuovat tyytyväisen mielen siitä, että jotain tär-
keää on tullut tehdyksi ja kunnolla. Tässä toteutui tun-
nuslauseemme: ”Me palvelemme”. Se mitä me yhdessä 
päätämme tehdä, sen me myös pystymme tekemään. 

MOH

pottamiseksi, ja klubimme 
selvisi maalausurakasta aika 
nopeasti, saaden myös kun-
nollista jälkeä aikaiseksi. 

Nämä talkoot todettiin 
taas kerran mielekkäimmäksi 
tavaksi tehdä lions-aktiviteet-
ti ja samalla luoda keskinäis-
tä yhteishenkeä veljien kes-
ken. Kun sitten grillikatok-
sen avajaisjuhlassa näimme 
palvelukeskuksen asukkaat 
nauttimassa grillin tuotteita, 
voimme hyvin kuvitella sen 
olleen hyödyksi asukkaille. 
Vastaisuudessa he voivat viet-
tää kesäisin aikaa ulkoilmassa 
ja nauttia samalla toisten seu-
rasta grillaillen kaikkea mais-
tuvaa uudessa katoksessa. 
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LC Tampere Wivi Lönn 
kiittää ja haastaa

Sydämellinen kiitos kaikille haasteeseen lahjoituksel-
laan vastanneille klubeille. Kiitokset myös myös yk-

sittäisille jäsenille henkilököhtaisista lahjoituksista.
 Haastamme edelleen, tavoitteena 10 e/jäsen. Sai-

raalaklovnit ry:llä on nyt myös keräyslippaita, joita voi 
lainata erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

 Toivomme, että TAYSin Sairaalaklovnitoiminnan 
tukeminen tulisi jokaisen E-piirin klubin vuosittaiseksi 
rutiiniksi. Keräysvaroilla mahdollistuu ”Klovnitohtorei-
den” vierailu kaikilla osastoilla säännöllisesti.  

Tämän lionskauden koti-
mainen teemamme on 

”Palvelulla hyvinvointia”. 
Klubeille on nyt tarjolla hie-
no tilaisuus aloittaa uusi 
mielekäs palveluaktiviteetti. 
Suomen Lions-liitto ja In-
validiliitto ovat solmineet so-
pimuksen yhteistyöstä. Tämä 
tarkoittaa käytännössä sitä, 
että klubit voivat oman pää-
töksensä mukaisesti lähteä 
mukaan tähän aktiviteettiin. 
Tavoitteena on, että lionit 
auttavat invalidien paikallis-
yhdistysten jäseniä erilaisissa 
askareissa, kuten pihatöissä, 
ikkunoiden pesussa, renkai-
den vaihdossa tai yksinkertai-
sissa pienissä remonttitöissä. 
Kyse on kertaluoteisista aut-
tamistapahtumista, ei kodin-
hoitajan tai henkilökohtaisen 
avustajan tehtävistä.

Yhteistyötä on tapahtunut 
eri puolilla Suomea jo parin 
kauden ajan. Tällä kaudella on 
tavoitteena laajentaa toimintaa 
koko Suomeen. Piireissä on 
piirivastaavat, jotka informoi-
vat klubeja tästä aktiviteetista 
ja toimivat yhdyshenkilöinä 
piirin klubien ja paikallisten 
invalidiyhdistysten välillä. E-
piirissä piirivastaava on aloit-
tanut tämän kauden alussa.

Invalidiliitolla on 155 jä-
senyhdistystä ympäri Suo-
mea, joista kahdeksan on E-
piirin alueella. Näistä ainakin 
Akaan Seudun Invalidit ja 
Tampereen Seudun Invalidit 
ovat ilmaisseet halukkuuten-
sa yhteistyöhön. Invalidiliitos-
sa uskotaan, että myös muut 
yhdistykset kiinnostuvat yh-
teistyöstä, kunhan toiminta 
saadaan käyntiin. Jo mukana 
olleiden klubien tähänastiset 
kokemukset ovat olleet myön-
teisiä. Lionit ovat auttaneet jo 
montaa invalidiyhdistyksen 
jäsentä. Usealla paikkakunnal-
la klubit ovat olleet mukana 
myös yhdistysten kesäkotien 
talkoissa. Talkoilla on siivottu 
pihaa, laitettu linnunpönttöjä 
ja kunnostettu laituria.

Lionsliiton yhteistyösopimus 
Invalidiliiton kanssa

Klubin lähteminen tähän 
palveluaktiviteettiin mukaan 
ei tarkoita automaattisesti si-
tä, että aina kun avunpyyntö 
tulee, palveluaktiviteetti hoi-
detaan. Jokainen klubi päättää 
itsenäisesti, onko sillä mah-
dollisuutta tai resursseja hoi-
taa tehtävä ja milloin se voisi 
tapahtua. Myöskään invalidien 
paikallisosaston puuttuminen 
klubin toiminta-alueelta ei ole 
este lähteä tähän aktiviteettiin 
mukaan. Saattaahan siellä asua 
jonkin alueellamme toimivan 
invalidien paikallisyhdistyksen 
jäsen, jonka auttaminen juuri 
lähellä olevalle klubille saat-
taisi sopia parhaiten.

Toivottavasti saan mahdol-
lisimman monta myönteis-
tä vastausta klubeilta lähet-
tämääni sähköpostikyselyyn. 
Lähdetään innolla mukaan! 
Me palvelemme! Palvelu tuo 
hyvinvointia paitsi autettaval-
le niin myös hyvän mielen ja 
mielekkyyden myötä tekijälle-
kin! 

Seppo Airaksinen
E-piirin 
Invalidiyhteistyövastaava

Sairaalaklovnit ry järjesti 
kesällä lastentapahtuman 
Sorsapuistossa. Vapaaeh-
toiset lipaskerääjät saivat 
helposti lahjoituksia, kos-
ka varat käytetään pai-
kallisesti TAYSin pienten 
potilaiden iloksi. Vuokko 
Merilän lippaaseen kertyi 
nopeasti n. 170 e Tamme-
lantorilla.
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Markku Helovuo
LC Tampere-Koivistonkylän perustaja-
jäsen dipl.ins. Markku Helovuo sai äkil-
lisesti kutsun iäisyyteen 2.2.2013.

Veli Markku oli syntynyt Tampereel-
la 22.1.1941. Elämäntyönsä maaperä- ja 
pohjatutkimuksia hän teki omassa yri-
tyksessä yli 30 vuoden kokemuksella. 
Leijonatyössä hän ehti toimia myös yli 
30 vuotta.

Hän toimi klubissa monissa eri teh-
tävissä ja johti klubitoimintaamme pre-
sidenttinä kahteenkin otteeseen kautena 
1988-89 ja kautena 2012-13. Hän oli ai-
na opastamassa ja auttamassa nuorempia 
veljiä leijonatyössä, eikä koskaan kieltäy-
tynyt annetuista tehtävistä, näin innos-
taen muitakin esimerkillään. Tänä vuon-
na hän toimi klubin rahastonhoitajana. 
Hän oli myös kiinnostunut pitämään 
klubin historiatietoja ja monissa juhlis-
sa hän piti katsauksia ja puheita klubin 
pitkän historia eri vaiheista ja muistois-
ta. Omaisten lisäksi veli Markkua jäivät 
kaipaamaan ystävät sekä leijonaveljet, 
ahkeraa ja auttavaa perustajajäsentämme.

Eino Laakso

Kuvassa Markku Helovuo pi-
tämässä juhlapuhetta klubim-
me 30-vuotisjuhlassa tammi-
kuussa 2011.

LC Kangasala / Roineen perustajajäsen 
Onni Lehtonen menehtyi sairaalassa 
7.1. jouluna saamaansa sairaskohtauk-
seen. Hän oli syntynyt 8.4.1917 Vaasas-
sa. Onni Lehtonen oli Kangasalan järjes-
töelämän kantavia voimia. Sota-aikana 
hän palveli adjutanttina ja lähettiupsee-
rina, niistä muistoista hän halusi usein 
läheisilleen kertoa. Onni Lehtonen toi-
mi Tampereen Työväen Säästöpankin ja 
Kangasalan Säästöpankin kamreerina, 
joissa tehtävissä hän suoritti ansiokkaan 
elämätyönsä. Opettajana Kangasalan yh-
teiskoulussa Onni opetti asiakirjaoppia. 
Hän oli perustamassa Kangasalle mm. 
LC Roinetta, LC Harjulaa sekä Kansal-
lisia Senioreita. Sotaveteraanityö, mies-
kuoro ja eläkeläistoiminta olivat hänen 
sydäntään lähellä. Leijonatoiminta oli 
Onnin elämässä mukana monessa muo-
dossa, klubin hallituksessa sekä lohkon 
ja alueen puheenjohtajana. Onni Lehto-
nen oli kaikkien tuntema mukava seura-
mies, taitava puhuja. Hän seurasi tiiviisti 
yhteiskunnallisia tapahtumia viimeiseen 
asti. ” Olen saanut, mitä olen halunnut ” 
kertoi Onni 95-vuotishaastattelussaan. 
Onni Lehtosta jäivät kaipaamaan lap-
set, lapsenlapset, sukulaiset ja ystävät se-
kä Roineen klubiveljet ja ladyt. 

Onni LehtonenKari Tamminen
Sääksmäen seurakunnan pitkäaikai-
nen työntekijä, lion Kari Jouko Juhani 
Tamminen menehtyi äkillisen sairaus-
kohtauksen seurauksena 2.9.2012. Hän 
oli syntynyt 26.10.1963 Valkeakoskella. 
Kari toimi Sääksmäen seurakunnan sun-
tiona, suhtautui kunnianhimoisesti kaik-
kiin toimiinsa ja siihen, että hänen am-
mattitaitonsa ja monipuolinen osaami-
sensa pysyivät ajan tasalla. Jämäkkyys ja 
oikeudenmukaisuus johti Karin moniin 
tehtäviin myös vapaa-ajalla. Jämäkkyy-
destään huolimatta hän osasi tarvittaes-
sa myös joustaa ja antaa periksi. Karille 
oli ominaista etsiä ja löytää humoristinen 
näkökulma vaikeistakin asioista ja tari-
nankertojana hän oli omaa luokkaansa. 
Pieni pilke silmäkulmassa ja nopeaälyi-
nen tilannehuumori poiki monta hyvin 
mukavaa ja nauruntäyteistä hetkeä. Ly-
hyen, runsaan kahden vuoden pituisen 
leijonauransa aikana Kari oli juuri kaik-
kea tätä. Kari Tamminen oli erittäin pi-
detty LC Valkeakosken leijonaveli.

Kanssamme Karia jäivät kaipaamaan 
puoliso Elina (LC-Valkeakoski/Rapola), 
alaikäinen Sakari-poika, puolison San-
na-tytär, omaiset, ystävät ja työtoverit.

POISNUKKUNEIDEN LIONIEN MUISTOA KUNNIOITTAEN
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Heinäkuun 26. päivä saivat LC-Hämeen-
kyrön veljet yllättävän suruviestin. Veli Juk-
ka Lehtisalo oli menehtynyt lyhyen sairau-
den jälkeen. Jukka oli syntynyt 20.1.1925 ja 
kuului siihen ikäluokkaan, jota isänmaa kut-
sui palvelukseensa jo 18-vuotiaana. Hän ehti 
rintamajoukoissa jatko- ja Lapinsotaan.

Pitkän elämäntyönsä hän teki maanmit-
tausalalla piiri-insinöörinä. Jukan toinen sydän-
tä lähellä oleva mieliharrastus lionstyön ohella 
oli mieskuorolaulu, jonka hän oli aloittanut so-
dan jälkeen Polyteknikkojen kuorossa. Muis-
tamme miten hienon kokousesitelmän Jukka 
piti kuoron Amerikan kiertueesta v. 1950. 

Lionstoiminnan Jukka aloitti 1959 LC-
Vammalan perustajajäsenenä. Hän oli klu-
bin presidenttinä 1960-61, lohkon puheen-
johtajana 1961-62 ja alueen puheenjohtaja-
na 1962-63. Jukka siirtyi LC-Hämeenkyröön 
1978 ja toimi presidenttinä 1987-88. Tämän 
jälkeen hänet valittiin piirikuvernööriksi kau-
deksi 1988-89.

Jukan pitkä ja erittäin ansiokas 100 % 
lionstyö kesti 54 vuotta. Hänellä oli vankat 
ja perustellut mielipiteet asioista ja monet Ju-
kan ideat toteutettiin klubissamme. Hän oli 
loppuun saakka lähes aina mukana klubin 
yhteisissä talkoissa ja riennoissa. Kun Jukka 
muistutti meitä klubilaisia vanhusten ja so-
taveteraanien auttamisesta niin silloin ideoi-
tiin vanhuskummitoiminta. Siinä lukiolaiset 
ja yläluokkalaiset kävivät kahdella vanhainko-
dilla tapaamassa vanhuksia. He ulkoiluttivat, 
lukivat lehtiä ja kirjoja, pitivät musiikkiesityk-
siä ym., joilla he virkistivät vanhuksia. Palk-
kioksi luokat saivat stipendit leirikoulukus-
tannuksiin ja lukion stipendirahasto karttui.. 

Jukkaa jäivät kaipaamaan tytär ja poika 
perheineen sekä laaja ystävien joukko Lions-
veljien ohella.

Arvo Kemppi
Lions Club Hämeenkyrö

PDG Jukka Lehtisalo
LC Tampere/Tammerkosken arvostet-
tu lionsveli Taisto Tante Tuominen pois-
tui joukostamme 27. 5.2013. Veli Tante oli 
syntynyt Tampereella 11.2.1924. Hän tuli 
klubimme jäseneksi jo vuonna 1966, joten 
hänen aktiivinen ja ansiokas lionsuransa 
kesti lähes puoli vuosisataa. Vielä vakavan 
sairauden uuvuttamana hän kävi klubiko-
kouksissamme lähes loppuun asti. Merkittä-
vistä ansioista lionstoiminnastaan veli Tante 
sai klubimme 50-vuotisjuhlassa arvokkaan 
Medal of Merit ansiomerkin, jonka perus-
teina mainitaan: Ansioitunut veli, työmyy-
rä. Veli Taisto ei ollut ainoastaan työmyyrä 
klubitoiminnassamme. Hän oli myös erin-
omainen positiivisen klubihengen luoja. Oli 
sitten kysymys vakavasta tai kevyemmästä 
aiheesta, jopa humoristisesta. Juhlissamme 
hän oli armoitettu seremoniamestari.

Varsinaisen elämäntyönsä veli Tais-
to Tuominen teki Takon tehtaan sosiaa-
lipäällikkönä. Hän oli yhteiskunnallisesti 
aktiivinen, monessa mukana ollut persoo-
na. Tanten yhteys nuorison parissa tapahtu-
vaan toimintaan alkoi jo seurakunnan ker-
hopojissa. Hän osallistui moniin retkeily-, 
liikunta- ja ulkoiluharrastuksiin. Hän toimi 
Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdis-
tyksessä. Vielä eläkkeellä ollessaan hän oli 
Tampere Seuran toiminnanjohtaja. -  Tan-
ten muistotilaisuudessa monet muistelivat 
häntä lämmöllä. Erityisen tunteellisesti ne, 
jotka olivat olleet häneen läheisesti yhtey-
dessä murrosikäisinä nuorina. Veli Taistoa 
jäivät kaipaamaan vaimo Leenan ja omais-
ten lisäksi laaja ystävien joukko. Meille 
klubiveljille jäi pidetystä veli Tantesta hy-
vät muistot.

LC Tampere / Tammerkoski
Sihteeri Timo Ruohola
Puh. 050-5511774
Timo.ruohola@tampere.fi

Veli Tante
LC Vesilahden veljet puolisoineen saivat 
viime vuoden viimeisenä päivänä suru-
viestin. Klubimme perustajajäsen, kone-
teknikko Matti Häihälä menehtyi sai-
rauden murtamana 70 vuoden iässä. 

Matti oli syntynyt Merimaskussa 
16.2.1942. Tampereen teknillisen kou-
lun käytyään hän teki pääasiallisen työ-
uransa ostajana Tampellan, myöhemmin 
Tamrockin palveluksessa 28 vuoden ajan. 
Matin mieluisat harrastukset olivat mai-
lapelit, tennis ja sulkapallo. Hänen sy-
däntään erityisen lähellä oli Pirkanmaan 
hoitokoti. Siellä hän toimi 25 vuoden 
ajan vapaaehtoisena ja aktiivisena tausta-
hahmona yhdessä vaimonsa Eilan kans-
sa. Matti osallistui myös yhteiskunnal-
liseen päätöksentekoon toimien mm. 8 
vuotta Vesilahden kunnanhallituksessa 
yhteistyökykyisenä jäsenenä.

Matti oli vuonna 1984 perustetun LC 
Vesilahden perustajajäsen. Presidenttinä 
hän uurasti kahtena eri toimikautena. 
Matti oli osallistuva, vastuuntuntoinen 
ja arvostettu veli, joka ei tehnyt itsestään 
numeroa. Hän jaksoi kuunnella kans-
saihmisiään ja häneen luotettiin. Mattia 
jäivät kaipaamaan rakas puoliso Eila, su-
kulaiset, laaja ystävien joukko ja klubim-
me veljet ja ladyt. 

Matti Häihälä

POISNUKKUNEIDEN LIONIEN MUISTOA KUNNIOITTAEN
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Tuomo 
Pääkkönen
LC Tampere/Härmälän jäsen, 
veturinkuljettaja ja kouluttaja, 
Tuomo Pääkkönen menehtyi 
vaikeaan sairauteen 54 vuo-
den iässä 18.2.2013. Hän oli 
syntynyt 12.3.1959 Tampe-
reella ja lions-jäsen hänestä 
tuli vuonna 2009. 

Tuomon taival lionien pa-
rissa jäi lyhyeksi. Hänet tun-
nettiin luotettavana ja läm-
pimänä ihmisenä, jolle per-
hearvot olivat tärkeitä. Tuo-
mon kädentaidot olivat huo-
mattavat ja tulosta syntyi niin 
puusta kuin metallista. Tuomo 
viihtyi perheineen erityisen 
hyvin sukunsa juurilla Mus-
tajärven mökillä Sastamalassa.

Tuomo siunattiin haudan 
lepoon Kalevankankaan isos-
sa kappelissa 16.3.2013. Pai-
kalla oli iso joukko sukulaisia, 
työtovereita ja ystäviä. Lähin-
nä kaipaamaan jäivät vaimo, 
lapset ja iäkkäät vanhemmat.

Marjut Mustajärvi

Heikki 
Heikkinen
LC Siuron jäsen, monen no-
kialaisen tuntema Kaihdin-
Heikki, poistui keskuudes-
tamme 11.7.2012. Hän oli 
syntynyt Nokialla. Heikki 
Heikkinen ryhtyi yrittäjäksi 
perustamalla Heikin Kaih-
din Ky:n 1973. Yritys toimii 
edelleenkin täyttäen tulevana 
kesänä 40 vuotta.

Heikki oli aktiivinen yrit-
täjäjärjestöissä. LC Siuron 
jäsenenä hän ehti olla 20 
vuotta, toimien presidenttinä 
kaudella 2000-2001. Hän-
tä jäivät suremaan vaimo ja 
kaksi tytärtä perheineen sekä 
leijonaveljet ja lukuisa määrä 
ystäviä.

Pentti 
Heino
LC Tampere/Ratinan lion-
ikoni, ARS-ritari Pentti Hei-
no menehtyi Linnea-kodis-
sa 92 vuotiaana 20. 4. 2013. 
Hän oli syntynyt Tampe-
reella 15. 1. 1921. Vielä kol-
me vuotta aikaisemmin hän 
melko säännöllisesti osallis-
tui yhdessä vaimonsa Helvin 
kanssa klubimme kokouksiin 
ja tilaisuuksiin. Lady Helvin 
kuoltua toukokuussa 2011 
sammui veli Pentin tarmo 
lion-toimintaan. Klubimme 
jäsenenä hän pysyi kuitenkin 
kuolemaansa saakka ja oli si-
ten kaikkiaan 58 vuotta lei-
jonana. 

Pentti Heino oli koulu-
tukseltaan tekstiili-insinööri. 
Hän toimi alan teollisuuslai-
toksissa mm. Hyvinkäällä ja 
Hangossa. V.1972 veli Pent-
ti valittiin Tampereelle joh-
tamaan aikuiskoulutuksen 
ammatillista kurssitoimintaa. 
Hän toimi myös kursseilla 
opettajana ja jatkoi opetus-
tehtävissä vielä useita vuosia 
eläkkeelle jäätyäänkin.

Veli Pentti oli Suomen 
lions-toiminnan pioneere-
ja, sillä hän oli perustamas-

Lämminhenkisestä ja 
huumorintajuisesta 
Pentti Heinosta voidaan 
sanoa, että hän liittyi 
leijonaksi ja hän oli aina 
leijona. Klubiveljien li-
säksi veli Penttiä jäivät 
lähinnä kaipaamaan 
kaksi aikuista poikaa 
perheineen. 

sa Hyvinkäällä huhtikuus-
sa 1955 LC Hyvinkään klu-
bia, jossa hän toimi lähes 17 
vuotta. Lions-toimintahan 
on Suomessa vain viisi vuot-
ta vanhempaa. Muutettuaan 
Tampereelle veli Pentti liit-
tyi v. 1972 Tampere/Ratinan 
lions-klubiin. Klubissa tun-
simme Pentin aina aktiivise-
na osallistujana ja ideoijana. 
Hän oli myös rohkea klubi-
vierailija myyden vierailuil-
laan jopa aktiviteetteihimme 
liittyviä tuotteita. Klubissam-
me veli Pentti hoiti aikanaan 
eri virkatehtäviä ollen 78 vuo-
tiaana vielä 30 v-juhlavuoden 
presidenttinä. Mainittakoon, 
että lady Helvi Heino oli ve-
li Pentin rinnalla aktiivises-
ti tukemassa lady-toiminnan 
kautta klubin lions-työtä. 

Lämminhenkisestä ja huu-
morintajuisesta Pentti Hei-
nosta voidaan sanoa, että hän 
liittyi leijonaksi ja hän oli ai-
na leijona. Klubiveljien lisäksi 
veli Penttiä jäivät lähinnä kai-
paamaan kaksi aikuista poikaa 
perheineen. 

Aimo Tuominen

POISNUKKUNEIDEN LIONIEN MUISTOA KUNNIOITTAEN



Leijonien
Yö

E- ja M-piirien yhteiset
UUDEN VUODEN TANSSIAISET

31.12.2013 klo 19
Hotelli Ellivuori, Sastamala

Illalliskortin hinta 50,- sis. alkumaljan, buffetruokailun, 2 olut/viinilippua, kakkukahvin.

Hotelli Ellivuoresta edullinen hotelliyö aamupalalla, hinta 70 e/2hh.
Puh. 010-835 1900. Muista mainita “Leijonien Yö”.

 Ilmoittautumiset: E-piirin www-sivujen kautta.
Lisätietoja: Tapani Matintalo, tapani.matintalo@lions.fi , 050-3424 900

Näyttäv
ä

 ilotu
litus!
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