Lions Club Ruovesi ry
Toimintakertomus kaudelta 2017 – 18
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Yleiskatsaus
Kausi sai heti alkuun lentävän lähdön edellisellä kaudella suunniteltujen ja valmisteltujen mittavien
kesäaktiviteettien toimeenpanolla. Kaikki muutkin perinteiset aktiviteetit toteutettiin kauden aikana
laadukkaasti ja täysimittaisesti. Lisäksi ohjelmassa oli joukko uusia kertaluonteisia hankkeita.
Aktiviteettien osallistujamäärät ja tuotot olivat suunnilleen aikaisempien vuosien tasolla. Samoin
jaettujen avustusten summa oli edellisvuosien suuruusluokkaa.
Toimintakauden huipentuma oli huhtikuussa järjestetty piirikokous (kansikuva), joka vedettiin läpi
täydellisen onnistuneesti Heikki Niemisen johdolla ja toimikunnan, muiden veljien sekä ladyjen
sitoutuneella panostuksella.
Huomattava tapaus oli myös Melvin Jones -juhla Tampereella. Tilaisuudessa saatiin klubiimme
kolme uutta jäsenyyttä: Esko Kangaspeska, Jukka Majala ja Kari Manninen.
Klubin toimintaa pyöritettiin vakiintuneen käytännön mukaisesti. Hallitus kokoontui kuukausittain
syys-toukokuussa ja klubikokous pidettiin samoin kuukausittain, paitsi joulukuun kokous korvattiin
pikkujoululla ja helmikuun kokous tutustumisvierailulla. Vuosikokous pidettiin lokakuussa.
Toimintatavoissa ja julkisuuskuvassa otettiin perinteistä harppaus eteenpäin, voipa sanoa digiloikka,
kun Facebook otettiin täysimittaiseen hyötykäyttöön sekä sisäisessä että varsinkin ulkoisessa
viestinnässä ja myös WhatsApp-tekniikan käyttö laajeni ja vakiintui. Tällä saralla tiedotusvastaava
Kari Mannisen tietotaito ja aktiivisuus tuottivat hyvää satoa. Kotisivuja päivitettiin myös
aktiivisesti.
Kauden loppupuolella EU:n uusi tietosuoja-asetus teetti ohjeistusta ja työtä sekä järjestö- että
klubitasolla.
Viihtyvyys- ja viihdytyspuoltakaan ei laiminlyöty, joskaan mainittavia uusia avauksia ei saatu
aikaan. Kesämatka tehtiin jälleen Viroon, uudelle kulmalle Vöruun. Riemukas Pikkujoulu vietettiin
tietysti, niin myös hallituksenvaihtosaunonta ja yritysvierailukin tehtiin. Huvipuolen tarjontaan
sopii mainita myös piirikokouksen iltajuhla. Toukokuun klubikokous Ensio Lehtisen laavulla meni
myös suurelta osin huvin puolelle.
Kauden tavoitteista toteutumatta jäi ainoastaan jäsenmäärän kasvattaminen, josta loppusaldoksi jäi
-1. Kaksi jäsentä erosi ja lisäyksenä saatiin yksi siirtyvä jäsen.
Kuukausikokoukset pidettiin Honkalan ravintola Huldassa ja hallitus kokoontui Pasi Koiviston
”Pasila”-kokoustalossa. Kuukausikokouksiin osallistui keskimäärin 25 veljeä.
Hallitus
Presidentti
1. varapresidentti
2. varapresidentti
Past presidentti
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Klubimestari
Tailtwister
Tiedotusvastaava

Mika Salmela
Olli-Pekka Tuomi
Sami Lehminiemi
Jarmo Koskiranta
Pauli Pollari
Pasi Koivisto
Harri Tastula
Markku Simula
Kari Manninen
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Heinäkuu
Kauden ensimmäinen aktiviteetti oli Musiikkia Ruovesi! -viikon päätöskonsertin kahvitarjoilun
järjestäminen sunnuntaina 2.7. kirkolla. Askare aloitettiin telttakatosten pystytyksellä ja tarjoilun
valmistelulla edellispäivänä. Kahvituksen järjestäminen onnistui jälleen sujuvasti, kiitos varsinkin
ladyjen osaavan suorituksen. Tuottoa kertyi 750 €.
Veljet valmiina vastaanottamaan vieraita.

Anssi Tikanmäen kirkkokonsertti Maisemakuvia Suomesta oli menestys sekä yleisömäärän ja
palautteen että myös tuloksen osalta. Yleisöä oli noin 400 henkeä ja tuottoa kertyi 3350 €.
Tapahtuman junaili Jukka Majala.
Kuvassa yleisöä nauttimassa korkeatasoisesta konsertista.
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Noitakäräjillä perjantaina ja lauantaina järjestetty Olutterassimme karaoketansseineen täydensi
hienosti tapahtuman viihdetarjontaa ja yleisön suosio näkyi myös tuloksessa, jota kertyi mukavat
2600€.

Matti Salmen tuotetoimikunnan lintu- ja wiskipönttöjen valmistus ja myynti oli myös kesän
tapahtumien ohjelmassa saaden hyvän vastaanoton yleisöltä ja tuottoakin kertyi yli tonnin.
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Elokuu
Presidentti ja sihteeri perehtyivät tehtäviinsä ja valmistelivat kauden toiminnan ohjausta.
Presidentin kotona pidettiin 17.8. kapulanvaihtoistunto, jossa entiset presidentti, sihteeri ja leadinglady siirsivät seuraajilleen työvälineet ja tehtävät sekä symbolisesti että konkreettisesti. Lady Annen
tarjoiluista nauttimisen ohella keskustellessa siirtyi myös kokemustietoa uusien viranhaltijoiden
opasteeksi.
Presidentti jatkoi kauden suunnitelmien rakentelua ja kauden tehtävien kartoitusta mm.
toimintasuunnitelman parissa ja sihteeri järjesteli toimistovälineitään ja dokumenttipohjia sekä
perehdytti itseään uuteen tehtävään.
Ruovesi-lehden leijonalukijat, Timo Ikkala, Kirsi Lehto, Heikki Nieminen, Pauli Pollari ja Harri ja
Maija Tastula aloittivat jälleen koko kauden rupeamansa näkövammaislehden tuottamisessa.
Olli-Pekka Tuomen johdolla järjestetty Noitien Yön konsertti veti Viljamakasiini täyteen yleisöä
nauttimaan hienosta musiikkielämyksestä. Tuottoa kertyi 1387 € käytettäväksi vähäosaisten
syrjäytyneiden virkistystoimintaan.
Perinteinen kesäretki tehtiin 24. - 27.8. ja se suuntautui tällä kertaa Viron kaakkoiskulmalle Vörun
kaupunkiin. Matkalla kylpyläohjelman ohella tutustuttiin seutuun monilla kiertoajeluilla ja
poikettiin myös Latvian puolella. Mukana oli 20 ladya ja veljeä, jotka olivat kokemaansa ja
näkemäänsä varsin tyytyväisiä.
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Syyskuu
Kuukausi alkoi hallituksenvaihtokokouksella Pihlapirtillä 1.9. Paikalla oli 9 veljeä. Seurustelun
tarjoilujen ja saunonnan ohella pohjusteltiin tulevaa toimintaa ja viriteltiin mm. piirikokouksen
valmistelua.
Ensimmäinen hallituksen kokous pidettiin Pasilassa 5.9.
Päätettiin että syyskuun kokoukseen kutsutaan tavan mukaan myös ladyt. VDG Ari Suominen tulee
vierailemaan.
Vuoden leijonaksi valittiin Pasi Koivisto.
Timo Ikkala esitteli PunainenSulka -keräyksen lopputuleman. Tuottoa tuli 6714 €, joka ylittää
tavoitteen 1 %:lla. Summasta voi saada palautusta 25 %. Toimikunta pohtii kohteita.
Keskusteltiin Heikki Niemisen johdolla Piirikokouksen kaavailuista ja päätettiin ottaa asia
vakituisesti hallituksen listalle.
Sihteerin esittelemä aktiviteetti- ja vastuuhenkilöluettelo käytiin läpi ja päivitettiin ajantasalle.
Hyväksyttiin etukäteen jaettu toimintasuunnitelma pienin korjauksin.
Syyskuun kuukausikokous oli 19.9. Honkalakodin Hulda-ravintolassa. Kokouksessa vierailivat 1.
varapiirikuvernööri Ari Suominen ja puolisonsa Kyllikki Parkanon klubista.
Kokous aloitettiin yhteisellä aterialla, jonka jälkeen ladyt erkanivat pitämään omaa kokoustaan.
Käytiin läpi taloustilanne, päätettiin jatkaa kokousten pitoa Huldassa ja pantiin alulle pikkujoulun
suunnittelu.
Aktiviteeteista kerrattiin heinä- ja elokuun kohdalla esitellyt onnistuneet tapahtumat ja niiden
tulokset. Ladyjen panos näissä tapahtumissa todettiin jälleen merkittäväksi a heille siirretään osa
tuotoista.
Timo Ikkala esitteli PunainenSulka -keräyksen tuloksen, 6714 € (101 %). Palautusta saadaan siitä
25%, jonka käyttökohteiksi oli ehdolla partio, 4H-kerho ja koulun vanhempain yhdistyksen
koulukiusaamisen ehkäisytapahtuma.
Kalenteriprojekti on jo käynnissä ja siihen on saatu noin 100 kuvaa, lisää otetaan.
Keskusteltiin piirikokouksen suunnittelusta ja tehtäväluettelosta. Ari Suominen lupasi tulla mukaan
valmisteluun.
Käytiin läpi ja hyväksyttiin etukäteen jaetut aktiviteetti- ja vastuuhenkilöluettelo ja
toimintasuunnitelma.
Vierailija, 1. varapiirikuvernööri Ari Suominen, käytti puheenvuoron, jossa hän esitteli itsensä sekä
kertoi järjestön ja piirin ajankohtaisista asioista. Hän kiitteli myös klubimme aktiivisuutta ja
mittavaa hankemäärää.
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Lokakuu
Hallituksen kokous pidettiin 3.10.2017.
PuSu klubiosuuden palautusta päätettiin hakea aiemmin keskustellun mukaisesti tasaosuuksin
kolmeen kohteeseen: Vanhempain yhdistys (kiusaamisen vähentäminen), 4H-yhdistys ja Stoolin
partiolaiset.
Leijonat auttaa vanhusten kirkkopyhän 8.10. kuljetuksissa, Timo Ikkala selvittää tarvitsijat ja värvää
kuljettajat. Timo hoitelee myös perinteisen omaishoitajien kirkkopyhän järjestelyjä. Klubi tarjoaa
ateriat ja ohjelmaa. Sotaveteraanien pikkujouluun viedään myös ohjelmaa.
Päätettiin pyynnöstä auttaa Pajuskylässä asuvaa ikämiestä klapitöissä pientä korvausta vastaan.
Vuosikokousta varten tarkastettiin ja hyväksyttiin tilinpäätös esitettäväksi toiminnan tarkastajalle.
Esitetään jäsenmaksun korottamista 180 euroon.
Vuoden ruovesiläisinä päätettiin palkita Inkeri Janhunen, Anna Helin ja Leena Ojanen, 200 €
kullekin.
Työstettiin piirikokoussuunnitelmia Heikki Niemisen luonnosten pohjalta.
Kuukausikokous pidettiin 17.10. Tilaisuudessa vieraili lohkon puheenjohtaja Kirsi-Maria LarjoVäärälä Virroilta.
Pikkujoulu pidetään Sointulassa, ateriat toimittaa Brita Kulmala, ilmoittautuneita kertyi 33.
Vuoden Leijona -patsaalla palkittiin Pasi Koivisto. Valinnan tärkeimmiksi perusteiksi presidentti
mainitsi monivuotisen pätevän työskentelyn klubin rahastonhoitajana ja hyvin toimivan kokoustilan
järjestämisen hallitukselle.
Kalenteriprojektissa vedos on valmis ja tarkistettu.
Piirikokouksen valmistelusta kuultiin Heikki Niemisen tilannepäivitys. Valmistelu etenevät
suunnitellusti.
Uusien jäsenten hankinnasta keskusteltiin. Esillä on muutamia ehdokkaita. Selvitystä jatketaan.
Vieraileva lohkon puheenjohtaja Kirsi-Maria Larjo-Väärälä LC Virrat/Tarjanne esittäytyi ja kertoi
toiminnastaan Leijonissa. Kauden ajankohtaisten aiheiden ohella hän toi esiin havaintojaan
klubimme aktiivisesta toiminnasta, mutta mainitsi myös, että osallistumisessa piirin tilaisuuksiin on
parantamisen varaa.
Kesän aktiviteettituotoista siirretään ladyille hallituksen esittämä 1000 € korvauksena mittavasta
panoksesta tapahtumien järjestämisessä.
Hyväksyttiin hallituksen esitys ansioituneitten kuntalaisten palkitsemiseksi.

Kuukausikokouksen yhteydessä pidettiin vuosikokous, jossa puhetta johti Alpo Porila ja
pöytäkirjaa piti Pauli Pollari. Käsiteltiin vuosikokoukselle kuuluvat asiat. Hyväksyttiin tilit,
toimintakertomus ja talousarvio sekä jäsenmaksuksi 180 €. Toiminnantarkastajana jatkaa Kari
Tervala.
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Marraskuu
Hallitus kokoontui Pasilassa 7.11.
Todettiin että pikkujouluvaraukset ja tilaukset on tehty. Presidentti ehdotti kauden yritysvierailun
kohteeksi Siikakankaan varikkoaluetta, kannatettiin.
Kalenteriprojekti etenee, myynti sujuu mainiosti. Hyväksyttiin Harri Tastulan ehdotus
ulkoilutushuppujen hankkimisesta Ruhalaan. Valtuutettiin Esko Kangaspeska käynnistämään ja
vetämään perinteinen jäänlähtöveikkausaktiviteetti.
Päätettiin esittää Melvin Jones -jäsenyyden hakemista lioneille Esko Kangaspeska, Jukka Majala ja
Kari Manninen. Yksi jäsenyys on jo maksuista kertynyt, kahdesta muusta maksetaan yhteensä n.
1900 €.
Heikki Nieminen järjestää piirikokousta valmistelevan palaverin, johon kutsutaan toimikunnan
lisäksi Reijo Lumme ja Ari Suominen.
Kuukausikokous pidettiin 21.11.2017.
Vierainamme olivat palkittavat Inkeri Janhunen, Anna Helin ja siirtojäsenyyttä hakeva Urho
Hiltunen. Presidentti esitti onnittelumme Ruoveden Yrittäjien juhlassa palkituille Bussi-Manniselle
ja Hannu Niemelle.
Presidentti ojensi LC Ruoveden myöntämän esimerkillisen kuntalaisen kunniakirjan ja 200 €
stipendin Ruovettä ansiokkaasti edustaneille urheilijoille: ikäkausiurheilun moninkertainen
maailmanmestari Inkeri Janhunen ja pesäpallon suomenmestarit Anna Helin ja Leena Ojanen.
Presidentti luovutti Kari Manniselle LC Ruovesi -viirin täyttyneen 50 vuoden merkiksi.
Kalenterin parhaan kuvan äänestys järjestetään Facebookissa, Kari Manninen hoitaa.
Vahvistettiin Esko Kangaspeskan Sohlo-aktiviteetin toteutus.
Pekka Kulju ja Eero Lehtola ovat toimittaneet eroanomuksensa hallitukselle. Erot myönnettiin.
Tutustumiskäynnille tullut Urho Hiltunen LC Nokia/Pirkat hakee siirtojäsenyyttä. Siirto
hyväksyttiin ja järjestetään vuodenvaihteessa.
Hyväksyttiin hallituksen esitys hakea kolmea Melvin Jones -jäsenyyttä.

Mika Salmela ja Harri ja Maija Tastula luovutti ulkoilutushuput vanhainkoti Kotirantaan 27.11.
Presidentti Salmela edusti klubiamme PNAT-kokouksessa 28.11. Hämeenkyrössä.

9

Joulukuu
Itsenäisyyspäivän lippuvartiossa klubia edustivat Matti Salmi, Henrik Sippel ja Kari Manninen.

PunainenSulka -palautusten jaon suorittivat PuSu-vastaava Timo Ikkala ja presidentti Mika Salmela
8.12. Stoolin partiolaisten päättäjäisjuhlassa, johon oli kutsuttu muutkin saajat, 4H kerhon ja koulun
vanhempainyhdistyksen edustajat.
Kuvassa Timo, Jonna Pohja, Teija Perttula, Sonja Ikkala ja Mika.

10
Kuukausikokouksen korvaava Pikkujoulu pidettiin 9.12. Sointulassa. Yleisömenestys 44 henkeä
oli edeltäviä vuosia parempi ja kaikilla oli niin mukavaa. Onnistunut juhla kaikin puolin. Oliskohan
tuossa menossa Dirlandaa …

Hallitus kokoontui 12.12. Musiikkia Ruovesi! Kirkkokonserttien järjestämistä on tarjottu leijonille,
selvitellään. Jukka Majala järjestää kesän LC-konsertin. Jarmo Koskiranta ehdotti että järjestetään
diabetes-esitelmätilaisuus. Päätettiin järjestää, Jarmo vetää tilaisuuden valmistelun.
Perinteinen omaishoitajien joulujuhla-ateria järjestettiin 14.12. Leijonat tarjosivat aterian ja
ohjelmaa 23 vieraalle.
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Tammikuu
Uusi vuosi pyöräytettiin käyntiin hallituksen kokouksella heti 2.1.
Päätettiin pitää helmikuun kuukausikokous yritysvierailuna Siikakankaan varikolla. Tammikuun
kokoukseen kutsutaan ladyt mukaan.
Päätetyt perinteiset ja muut aktiviteetit etenevät vetäjien hoteissa suunnitelmien mukaan.
Siirtyvä jäsen Urho Hiltunen on liitetty klubin jäseneksi.
Melvin Jones -juhla järjestettiin 13.1. Tampereen Siperiassa. LC Ruovesi osallistui tilaisuuteen
komean 11-henkisen delegaation voimin. Plaketin saivat uudet MJF-jäsenet Jukka Majala, Kari
Manninen ja Esko Kangaspeska. Eskon kaukomatkan vuoksi häntä luovutuksessa sijaisti Timo
Ikkala.

Tammikuun kuukausikokous 16.1. aloitttiin perinteisesti poisnukkuneiden veljien
muistotilaisuudella sakastissa ja kynttilöiden viennillä muistomerkille.
Kokous aloitettiin yhdessä ladyjen kanssa kalenterikuvakilpailun tulosten esittelyllä. Suuren suosion
saaneen Facebook-äänestyksen voitti Harri Katajamäen hienosävyinen venevaja-aihe.
Yhteisen aterian jälkeen ladyt erkanivat pitämään omaa kokoustaan.
Kerrattiin edellisen kokouksen jälkeen valmiiksi suoritetut aktiviteetit ja niiden tulokset. Työn alla
olevista todettiin mm. SOHLO-veikkaus, laskiaisriehan järjestäminen, diabetes-tilaisuuden
valmistelu ja Musiikkia Ruovesi! -kahvittelu, jossa tarkoitus on hoitaa molemmat ehdotetut
tilaisuudet.
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Helmikuu
Kuukausi käynnistettiin hallituksen kokouksella 6.2.2018. Sihteeriä sijaisti Sami Lehminiemi.
Sovittiin Siikakankaan vierailun järjestelyt ja alustavat toukokuun laavukokouksen suunnitelmat.
Päätettiin korvata Pasi Koivistolle 300 € kokoustilojen käytöstä ja Jarmo Koskirannalle 300 €
luisteluradan aurauksesta.
Tarkenneltiin laskiaisriehan tehtäviä ja työnjakoa. Hernekeitto tarjotaan lahjaksi.
Metsäkirkon järjestelyt etenevät. Hyväksyttiin Jukka Majalan ehdotuksesta Anne Mattila
kesäkonsertin esiintyjäksi. Jarmo Koskiranta on tilannut Diabetes-tilaisuuden esiintyjät ja sopinut
muut järjestelyt.
Harri Katajamäki palkitaan kalenterikuvakisan voitosta 50 eurolla.
Laskiaisrieha järjestettiin 11.2. perinteisin menoin. Hyvässä säässä ohjelmasta ja tarjoiluista
nauttimaan oli kokoontunut parisataa henkeä. Yleisölle tarjottiin hernekeitto lahjaksi edellisen
juhlavuoden kunniaksi. Kahvin myynnistä kertyi tuottoa 160 €.
Tilaisuuden kohokohta oli kauden SOHLO-hahmon paljastus. Symboliksi paljastui lintuhahmo,
jolle virallista lajimääritystä ei liene tehty. Tuntomerkeistä päätellen kyseessä voisi olla
jättiläispingviini?
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Kuukausikokous korvattiin vierailulla Puolutusvoimien varikolla Siikakankaalla 20.2.. Retkeen
osallistui 25 veljeä.
Ohjelma aloitettiin kahvittelulla ja varikkoalueen historian läpikäynnillä.
Hannu Inkinen Millog Oy:stä esitteli yhtiön ja sen toimintaa Siikakankaalla. Millogilla on työssä
1100 henkeä 26 paikkakunnalla. Siikakankaalla yhtiön päätyö on panssarivaunujen huolto, joka on
siirtynyt vuonna 2015 kokonaan sen vastuulle.
Marko Salmela esitteli puolustusvoimien logistiikkalaitoksen organisaation, tehtävät ja toiminnan.
Mielenkiintoisten esitelmien jälkeen siirryttiin korjaamohalliin tutkimaan hallissa olevia eri mallisia
panssarivaunuja. Sotakoneissa riitti innokkaille alan miehille ihmeteltävää ja kysyttävää ja niiden
parissa vierähtikin iltaa tovi.
Tutustumisretken kohteen valinta ja toteutus todettiinkin varsin onnistuneiksi.
Kuvassa Hannu Inkinen esitelmöi.
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Maaliskuu
Hallitus kokoontui 6.3. Pasilassa.
Seuraavan kauden presidentti Olli-Pekka Tuomi esitteli uuden hallituksen ehdollepanon.
Todettiin että laskiaisrieha onnistui jälleen mainiosti. SOHLO-arpojen myynti sujuu edellisten
vuosien tasoisesti. Matti Salmi on käynnistänyt viskipönttöaktiviteetin. Jukka Majala on värvännyt
veljiä kolaamaan jäähallin kattoa.
Metsäkirkon valmistelut on Timo Ikkalan johdolla tehty jokseenkin valmiiksi. Jarmo Koskirannan
junaileman Diabetes-esitelmätilaisuuden valmistelut on myös hoidettu kuntoon.
Euroopan unionin tietosuojalait uudistuvat. Uusi asetus vaikuttaa myös Lions-liiton ja klubimme
jäsenrekisterien hoitoon. Mm. jäseniltä kerätään allekirjoitetut valtuutukset tietojensa käyttämiseen
ja omista rekistereistä tehdään selosteet. Tietosuojatoimikuntaa ei perusteta, vaan sihteeri hoitaa
tarvittavat toimenpiteet.
Heikki Niemisen poissaollessa Jarmo Koskiranta esitteli piirikokousvalmistelujen tilanteen.
Ohjelma on suunniteltu, esiintyjät varattu, tiedottaminen suunniteltu ja tarjoilut tilattu.
Metsäkirkko pidettiin perinteisesti 13.3. Tilaisuuteen osallistui pyrysäästä huolimatta lähes sata
henkeä. Timo Ikkala toivotti vieraat tervetulleiksi. Everstiluutnantti Leo Laine esitelmöi
Tolvajärven, Ägläjärven ja Raatteen taisteluista sekä nosti esille myös naisten ja kotirintaman
panoksen. Mieskuoro lauloi, Mauri Järvensivu lausui runon, Tapio Kähkönen kertoi pikkupojan
evakkotaipaleestaan ja vs. kirkkoherra Juha Itkonen piti hartaushetken. Klubi järjesti
makkaratarjoilun.

Kuukausikokous pidettiin 20.3. Presidentin esityksestä pidettiin aluksi hiljainen hetki äskettäin
poisnukkuneiden entisten leijonaveljien Pauli Poutasen ja Mauno Takalan muistoksi.
Todettiin toteutuneiden perinneaktiviteettien, laskiaisrieha ja metsäkirkko, onnistuminen ja hyvä
vastaanotto.
Diabetes-tilaisuuteen klubi kustantaa esiintymispalkkiot 806 € ja matkakuluja 100 €.
Musiikkia Ruovesi! kahvittelut tullaan järjestämään molempiin ehdotettuihin tilaisuuksiin eli
Torikan konserttiin 26.6. ja päätöskonserttiin 1.7.
Piirikokouksesta Heikki Nieminen totesi järjestelyjen olevan kunnossa ja jakoi tehtävä-/
tekijäluettelon.
Olli-Pekka Tuomi esitteli ehdotuksen uudeksi hallitukseksi. Aiheesta käytiin vilkas keskustelu,
jonka tuloksena ehdotus hyväksyttiin yhdellä muutoksella.
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Huhtikuu
Hallitus kokoontui 3.4. Päätettiin aluksi että toukokuun kuukausikokous pidetään Ensio Lehtisen
laavulla Kuivajärvellä 25.5. ja sinne tilataan Petri Ristiniemeltä iltapala. Hallituksen seuraava
kokous on jo 29.4.
Todettiin menossa olevien ja tulevien aktiviteettien tilanteet – kaikki kunnossa. Päätettiin hakea
Yhteisöllinen Ruovesi rahastosta 500 € avustus Diabetes-tilaisuuden kuluihin.
Keskusteltiin jälleen uusista jäsenehdokkaista ja sovittiin miten tiedusteluissa edetään.
Heikki Nieminen esitteli piirikokousvalmistelujen tilanteen ja tehtäväluettelon – valmista on.
Diabetes-esitelmätilaisuus pidettiin Honkalassa 5.4. Yleisöä oli paikalla noin 60 henkeä. Esitelmän
piti lääketieteen tohtori, ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka Diabetesliitosta. Liikuntasuunnittelija Eira
Taulaniemi liikutti ja ohjeisti liikkumaan. Arto Viren viihdytti haitarilla. Tilaisuudessa oli mukana
myös Virtain-Ruoveden Diabetesyhdistys, joka tarjosi pullakahvit.
Kuukausikokous pidettiin 17.4. Kokouksen alussa sihteeri jakoi läsnäolijoille EU:n tietosuojaasetuksen edellyttämän jäsentietojen tarkistus- ja käyttöoikeuslomakkeen. Lomakkeet täytettiin ja
kerättiin kokouksen aikana. Poissaolijoille toimitetaan lomakkeet kotiin ja kerätään myöhemmin.
Sihteeri tekee tarvittavat rekisteripäivitykset.
Kesän matka suuntautuu Riikaan, Kari Manninen on jakanut esitteet ja ilmoittautuminen on
käynnissä. Aktiviteettien tilanteet käytiin läpi.
Heikki Nieminen kävi läpi piirikokouksen viimeiset viritykset – kaikki valmista vieraiden tulla.
Puolisotilaisuus on peruutettu osallistujien puutteessa. Päivätilaisuuksiin on ilmoittautunut vieraita
88, iltajuhlaan vain 10.
Päätettiin tulevan kauden hallituksen kokoonpano:
presidentti
Olli-Pekka Tuomi
1. varapresidentti
Sami Lehminiemi
2. varapresidentti
Petri Ollikainen
past presidentti
Mika Salmela
sihteeri
Matti Korppoo
rahastonhoitaja
Pasi Koivisto
klubimestari
Heikki Nieminen
tailtwister
Jali Kontuniemi
tiedotusvastaava
Kari Manninen
Vuosikokous on Oulussa 8.-10.6., Heikki Nieminen puolisoineen on ilmoittautunut edustamaan
klubiamme.
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Lions piirin 107 E piirikokous pidettiin Ruovedellä 21.4.2018. Päiväjuhla ja kokous pidettiin
yhtenäiskoulun Oivansalissa ja iltajuhla entisen Piisi-ravintolan tiloissa. Järjestelyt onnistuivat
erinomaisesti, kiitos kokeneen vetäjän Heikki Niemisen, kokoustoimikunnan ja muiden veljien sekä
ladyjen osaavan ja sitoutuneen panostuksen.
Tilaisuuden avasi piirikuvernööri Reijo Lumme, kunnan tervehdyksen toi kunnanjohtaja Eeva
Kyrönviita, juhlapuheen piti metsäneuvos Martti Asunta, musiikkia esittivät mieskuoro ja pianisti
Lotta Penttilä.
Juhla-aterian jälkeen ohjelma jatkui piirikokouksella ja tauon jälkeen seurasi rento iltajuhla pienellä
mutta iloisella porukalla.

Jäänlähtöveikkaus ratkesi Sohlon putoamiseen 24.4. Oikeita arvauksia tuli 31.
Toukokuun hallituskokous pidettiin etuajassa jo 29.4.
Kokouksessa suoritettiin Sohlo-palkintoarvonta, jossa valvojana toimi vanhempi konstaapeli Linda
Kujala ja onnettarina Hilma ja Amalia Kujala. Pääpalkinnon, 49 ” television voitti Erja Kosonen.
Lisäksi arvottiin neljä puhelinta.
Musiikkia Ruovesi! Kahvitusten järjestelyt pannaan vireille. Päätettiin osallistua
kirkkovenekatostalkoisiin. Jäsenhankinnasta todettiin, että uusia ei tällä kaudella saatu.
30.4. järjestettiin Veikon Koneessa Sohlo-palkintojen jako, jossa jakajina toimivat Esko
Kangaspeska ja Mika Salmela ja isäntänä Hannu Niemi.
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Toukokuu
Toukokuun kuukausikokous pidettiin 25.5. hienoissa maisemissa ja puitteissa Ensio Lehtisen
puuhamaassa Kuivajärvellä. Ennen kokousta isäntä esitteli paikan historiaa ja rakentelujaan, joihin
tutustuttiin tarkemmin illan kuluessa. Kokous aloitettiin Ylälaavulla, josta siirryttiin
rantarakennuksiin aterialle ja jatkamaan kokousta. Lopuksi osa porukasta testasi myös telttasaunan.
Presidentti jakoi Monarch Chevron -virstanpylväsmerkit tasavuosien jäsenyyksistä:
Matti Murtojärvi
35 vuotta (ei ollut paikalla)
Ensio Lehtinen
25 vuotta
Jukka Majala
20 vuotta
Esko Kangaspeska 15 vuotta
Jukka Majala jakoi liput Anne Mattilan konserttiin, kaksi lippua per lion, 20 € kpl. Konserttiin
tarjotaan ilmainen sisäänpääsy kehitysvammaisten teatteriryhmälle ja omaishoitajille.
Edellisen kirkkokonsertin tuotosta päätettiin antaa Veera Herraselle 200 € stipendi ja 4Hyhdistykselle 700 € tukea.
Jarmo Koskiranta esitteli ehdotuksensa antaa viime kesän swing-konsertin tuotto 1380 €
sosiaalitoimelle käytettäväksi vähävaraisten lasten virkistystoimintaan. Hyväksyttiin ja valtuutetiin
Jarmo hoitamaan lahjoituksen.
EU:n uusi tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Sihteeri kertasi vielä sen pääkohdat LC:n
kannalta ja totesi että tarvittavat toimenpiteet on hoidettu.
Presidentti päätti kokouksen ja kiitti veljiä kuluneen kauden toiminnasta ja hyvästä yhteistyöstä.
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Kesäkuu
Koulujen päättäjäisissä 2.6. jaettiin lukiosta valmistuneille kaksi LC:n stipendiä, peruskoulun
päättäneille yksi LC:n ja yksi ladyjen stipendi.
Leijonat osallistuivat kirkkovenekatoksen katon uusimiseen 4.6. alkaen kolmen veljen panoksella
tusinan muun talkoolaisen mukana. 25 metriä pitkän rakennuksen vanha pärekatto purettiin ja uusi
naulattiin 7 työpäivän urakassa.
Jarmo Koskiranta ja Heikki Nieminen luovuttivat 8.6. Olli-Pekka Tuomen edelliskesänä järjestämän
konsertin tuoton 1380 € kunnan hyvinvointijohtaja Sari Hellstenin, Aija Isotalon ja Minna Määtän
haltuun käytettäväksi vähävaraisten perheiden virkistystoimintaan.
Lions liiton vuosikokous pidettiin Oulussa 8.-10.6. LC Ruoveden edustajina kokoukseen
osallistuivat Heikki Nieminen ja puolisonsa Anna-Liisa.
Musiikkia Ruovesi! Kirkkokonserttien kahvittelut aloitettiin telttojen pystytyksellä ja
kahvitarjoilun valmistelulla 25.6. parinkymmenen veljen ja ladyn toimesta.
Ensimmäinen, Waltteri Torikan konsertti 26.6., veti väkeä kirkon täydeltä, lippuja myytiin noin 700.
Kahvitarjoilu pelasi ladyjen tunnetulla taidolla sujuvasti ilman ruuhkia suuresta yleisömäärästä
huolimatta. Myyntituloja kertyi kaikkiaan noin 1700 €.

28.6. käytiin pienellä porukalla purkamassa toinen teltta myrskyn uhan alta.
Seuraava LC-kausi alkaa musiikkiviikon päätöskonsertin kahvittelulla 1.7.
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Jaetut lahjoitukset ja avustukset
LCIF-lahjoitus
190,00 €
Inkeri Janhunen
200,00
Anna Helin
200,00
Leena Ojanen
200,00
Ulkoilutushuput Ruhalaan
405,00
Nuorisotyön tukimaksu
76,00
Kummilapsituki
130,00
LCIF 2*Melvin Jones-jäsenyydet 1920,00
PuSu palautus, partiolaiset
560,00
PuSu palautus,4H-kerho
560,00
PuSu palautus, vanhempain yhd.
560,00
Omaishoitajien jouluateria
756,00
Joululahjakortit
350,00
Pappilanlahden luisteluradan auraus 300,00
Laskiaishernekeitto, tarvikkeet
100,00
Diabetes-esitelmätilaisuus
406,00
Lastensairaalakeräys
150,00
Sohlo-tuotto, Ruoska
607,00
Sohlo-tuotto, pesäpalloilijat
624,00
Sohlo-tuotto, naisvoimistelijat
649,00
Stipendit koulujen valmistujille
300,00
Avustus kunnan sosiaalitoimelle
1380,00
------------------10623,00 €

Yhteenveto
Erittäin toimeliaan ja työntäyteisen kauden aikana toteutettiin yhteensä 18 merkittävää aktiviteettia,
useimmat perinteisiä, joitakin uusia. Niihin tehtiin kaikkiaan noin 950 työtuntia.
Näillä aktiviteeteilla kerättiin varoja 16380 €. Aktiviteettien yhteydessä jaettiin avustuksia n.3500 €.
Varsinaisten aktiviteettien lisäksi tehtiin suuri määrä pienimuotoisia avustus- ja tukihankkeita, joista
kertyy myös melkoinen tuntimäärä ja näkyvä vaikutus.
Merkittävin yksittäinen ponnistus aktiviteettien ohella oli piirikokouksen järjestäminen.
Välttämätön, eikä suinkaan vähäinen, työ tehtiin tälläkin kaudella klubin hallinnon, talouden ja
muun toiminnan pyörittämisessä, tunteja laskematta.
Laskematta jäivät myös ladyjen lukemattomat työtunnit ja arvokas panos, jota ilman monet
hankkeet olisivat onnistuneet huonosti, jos ollenkaan. Ladyjen mukanaolon merkitystä klubin
viihtyvyydelle ja tunnelmalle en osaa oikein kuvailla, mutta arvostan sen erittäin korkealle.
Lisäksi klubin ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta saatiin jälleen merkittävää tukea ja apua..

Mika Salmela

Pauli Pollari

Presidentti

Sihteeri

