LC RUOVESI
34600 RUOVESI
TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2013 – 2014
Yleistä:
Toimintakausi oli varsin luontevaa käynnistää edellisen kauden presidentin Esko Kangaspeskan jalanjäljissä ja
toimintasuunnitelmaa laadittiinkin pitkälti menneen kauden toimintojen pohjalta. Jäsenhankintaa pyrittiin kauden aikana pitämään hyvällä tasolla ja uusia jäseniä klubiin saatiinkin, mutta toisaalta klubi ei myöskään välttynyt eroamisilta, joten jäsenmäärässä ei tapahtunut käytännössä muutoksia. Viihtyvyys klubitoiminnassa on
jäsenhankinnan lisäksi ollut kansainvälisesti ja kansallisesti yksi keskeisiä teemoja ja sen ylläpitämisessä on
jatkuvasti haasteita. Yleisesti olisikin tärkeää, että klubilaiset toisivat esille mahdollisia omia ajatuksiaan viihtyvyyden edistämiseksi.
Yhtenä klubin teemana kaudella voidaan mainita jo edellisellä kaudella aloitettu sähköisen median, kuten internet-sivujen käytön kehittäminen. Tähän saatiin konkreettista muutosta verkkoviestintäsopimuksen laatimisen muodossa ja sen yhteydessä uusien internetsivujen käyttöönotolla. Sähköinen media on yleisesti kasvanut huimaa vauhtia. Lion – toiminnan yhteydessä tarkoituksena on avata tiedonsaantikanavia, lisätä avoimuutta ja täten mm. karsia mahdollisia epäluuloja toiminnan sisällöstä.
Voidaan myös mainita, että kauden aikana klubilaisten, kuten Lion Ensio Lehtisen ansiosta saatiin aikaan valokuvaustoiminnan päivitetyt säännöt, lisäksi klubin arkisto monine asiakirjoineen on nyt lähes täydellisessä
järjestyksessä Ruoveden virastotalon tiloissa. Varainhankinta onnistui kaudella hyvin, mikä johtui mm. onnistuneesta Noitakäräjäaktiviteetista. Mietinnässä kaudella tietyllä aikaa olikin, miten saadut varat voidaan kanavoida juuri sinne, missä avuntarve on suurin, tässä onnistuttiin kokonaisuudessaan hyvin. Ei pidä unohtaa, että
Ladyt antoivat kauden aikana oman tärkeän tukensa klubin toimintaan mm. aktiviteettien toteuttamisessa,
tästä suuret kiitokset.
Tähän toimintakertomukseen on kerätty kuukausittain keskeisiä asioita klubin toiminnasta. Tarkemmin toiminnan sisältö selviää laadituista kokousasiakirjoista (hallitus/kuukausikokoukset) liitteineen. Toimintakertomuksen
kuvat ovat pääsääntöisesti Lion Ensio Lehtisen ottamia.
LC Ruovesi hallitus 2013 – 2014
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HEINÄKUU 2013

LC Ruovesi osallistui Ruoveden Noitakäräjien kulkuun järjestämällä mittavan oluen- ja makkaranmyyntiaktiviteetin entisen ravintola Lieran tiloissa (Pres. Jarmo Järvinen kuvassa yllä). Myyntityötä tehtiin perjantaina 12.7
ja lauantaina 13.7. Työmäärä oli suuri, mutta myös varainhankinta onnistui todella hyvin. Aktiviteetti vaati mittavia etukäteisvalmisteluita, joista voidaan kiittää suurelta osin Lion Matti Salmea.
20.7 Ruoveden ohitti veteraaniautojen tapahtuma, johon Lionit antoivat liikenteen
ohjausapua autojen edetessä laivarannan ja kirkkomaan ympäristössä.
”Liikennepoliiseina” toimivat Lionit Harri Tastula ja Mika Salmela.
Perinteeksi muodostunut kirkkokonsertti pidettiin torstaina 25.7 Sofia Magdalenan
kirkossa. Konsertin nimenä oli Enkelin Kosketus ja esiintyjänä loisti uuteen
kukoistukseen noussut Kirsi Ranto, oik. (laulu/piano). Konsertin ”junailijana” toimi
Lion Jukka Majala.
Hallituksen vaihtokokous järjestettiin 26.7 Lion Jarmo Järvisen kotona Visuvedellä.
Keli oli aurinkoinen ja todella suotuisa. Jarmon järjestämänä pääsimme tutustumaan
Visuveden rantamaisemiin, sekä uskaliaammat saivat kokeilla vesihiihtämistä. Ruokaa
ja virvokkeita nautittiin saunomisen ohella. Tulevasta kaudesta vaihdettiin muutamia
sanoja.
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ELOKUU 2013
Hallinnon keskuudessa valmisteltiin tulevan kauden toimintasuunnitelmaa, taloutta ja Klubilaisten sitouttamista
eri tehtäviin. Tietyt klubin aktiviteetit, kuten palvelutoiminta suoritettiin vanhojen käytäntöjen mukaisesti.
HALLITUKSEN VAIHTUMINEN 2013

Presidentti
1. varapresidentti
2. varapresidentti
Edellinen presidentti
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Klubimestari
Tailtwister
Tiedotusvastaava

Vanha hallitus

Uusi hallitus

Esko Kangaspeska
Jarmo Järvinen
Markku Kinnunen
Alpo Porila
Olli-Pekka Tuomi
Mauri Touronen (myöh. Markku Kinnunen)
Mika Salmela
Matti Salmi
Kari Manninen

Jarmo Järvinen
Markku Kinnunen
Jarmo Koskiranta (myöh. Hannu Lamminen)
Esko Kangaspeska
Mika Salmela
Pasi Koivisto
Eero Lehtola
Pekka Kulju
Ensio Lehtinen

Klubilaisia kävi Lion Mika Salmelan 50-vuotisjuhlakahvilla paloasemalla 9.8. Tilaisuudessa laulettiin ja annettiin
Salmelalle klubin viiri.
Lion Olli-Pekka Tuomi lauloi hyväntekeväisyyskonsertissa Ruoveden viljamakasiinissa 17.8. Tilaisuus liittyi
osana Noitien Yö tapahtumaan, juontajana toimi Lion Alpo Porila. Lippuja myytiin n. 100 kappaletta.
SYYSKUU 2013
Hallituksen kokouspaikaksi päätettiin Lion Pasi Koiviston suostumuksella valita PK-osien tauko-/toimistotilat.
Kauden ensimmäinen hallituksen kokous pidettiin kyseisessä paikassa 3.9. Kuukausikokouksien pitopaikaksi
puolestaan valikoitui Haapasaaren Jätkäinkämppä, jossa ensimmäinen kokous pidettiin 17.9. Kokouksessa
klubin uudeksi jäseneksi otettiin vastaan Pauli Pollari, jonka kummina toimii Jarmo Koskiranta. Vuoden Lioniksi
ja Leijonapatsaan saajaksi puolestaan valittiin Markku Kinnunen. Muina asioina käsiteltiin mm. kesän aktiviteettien toteutumista, tulevaa teatteriretkeä ja kotisivujen kehittämisprojektin jatkamista. Lion Kari Tarvala valikoitui ammattinsa tukemana sivujen kehittämisprojektin vetäjäksi. Perinteistä viikoittaista liikuntatorstaita Pihlapirtillä päätettiin jatkaa Lion Esko Kangaspeskan toimesta. Lion Ensio Lehtinen valotti klubin arkistoon liittyviä ongelmia ja toi esille siihen liittyviä kehittämisehdotuksia. Lehtinen myös ilmoitti tilaisuudessa, että myyntiin
tulevien kalenterien valmistelutyö aloitettaisiin 24.9.
Klubilaisia kävi Lion Jyrki Jokisen 50-vuotisjuhlissa Väärinmajassa 6.9. Matkaa taitettiin bussilla yhdessä
mieskuoron kanssa. Tilaisuudessa laulettiin ja annettiin Jokiselle klubin viiri.
Lempäälän piirifoorumiin 14.9 osallistuivat Lionit Alpo Porila, Timo Ikkala ja Jarmo Järvinen. Osallistujamäärä
tilaisuuteen oli ollut vaatimaton. Lion Kari Tervala osallistui viestintäkoulutukseen Lempäälässä 21.9.
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LOKAKUU 2013

Hallituksen kokous pidettiin Pk-osien tiloissa 1.10. Kuukausikokous 22.10 aloitettiin yritysvierailulla VKMotorsin tiloissa Ruovedentie 15:ssä. Kuvassa Lioneista Pres. Jarmo Järvinen, Marko Aaltonen, Matti Vuorinen, Hannu Lamminen ja Heikki Nieminen. Yrityksen toiminnasta kahvinjuonnin ohessa kertoi Ville Kaikkonen
(kuvassa vasemmalla). Tilaisuuteen ja myöhemmin kuukausikokoukseen osallistui 2 varapiirikuvernööri Erkki
Voutilainen vaimoineen.
Varsinaisessa kuukausikokouksessa Haapasaaren jätkäinkämpällä Erkki Voutilainen piti puheen Lionstoiminnasta korostaen nuorisotoiminnan tärkeyttä. Voutilainen kiitteli Ruoveden klubin aktiivista otetta Lionstoimintaan. Voutilaiselle luovutettiin kokouksessa klubin viiri. Muina asioina käsiteltiin mm. tulevaa joulukuusiaktiviteettia, partiolaisten majaan liittyviä asioita sekä tulevaa omaishoitajaviikkoa. Partiolaisille päätettiin
antaa 300€ tuki mm. kaasuhellan hankintaan. Muita tukemiseen liittyviä päätöksiä olivat 1000€ omaishoitajille,
sininauhatyöntekijöiden viikonloppumatka, sekä Utukan leikkipuisto 500€. Lion Harri Tastulalle annettiin klubin
viiri menneen 50-vuotispäivän johdosta.
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MARRASKUU
Hallituksen kokous pidettiin Pk-osien tiloissa 5.11. Kuukausikokouksessa Haapasaaren jätkäinkämpällä 19.11
aiheina oli mm. uusien internet-sivujen käyttöönotto, joista Lion Kari Tervala piti puheenvuoron. Kustannuksia
uudistuksesta tuli 130€ vuodessa. Lisäksi mm. äänestettiin uusista klubin jäsenistä ja paneuduttiin tarkemmin
kalenteriaktiviteetin. Sohlo-Santeri projektin todettiin etenevän hyvin Lion Esko Kangaspeskan johdolla. Pres.
Jarmo Järvinen esitteli omaishoitajilta saatua maskottia, jonka halutaan kulkevan presidentin matkassa. Kuukausikokouksen yhteydessä pidettiin myös klubin vuosikokous, jonka puheenjohtaja toimi tottuneesti Lion Matti
Vuorinen. Klubin toiminnantarkastajiksi kaudelle 2013 - 2014 kokouksessa valittiin Lionit Heikki Nieminen ja
Kari Tervala. Varalle valittiin Lionit Esa Koskela ja Hannu Niemi.

Joulukuusien etsintää marraskuulla, vasemmalta Lionit Timo Ikkala, Matti Vuorinen, Mikko Virkajärvi, Eero
Lehtola, Matti Salmi ja Markku Kinnunen. Kuusia kerättiin yhteensä 80 kappaletta, verkotettiin ja haettiin Tampereelle myyntiin LC Köyhien Ritareiden toimesta.

Maija ja Harri Tastula (yllä) osallistuivat joulunavaukseen 23.11 kunnantalon edustalla. Oikealla on Ruovesilehdessä 27.11 julkaistu kalenteri-ilmoitus. Kalentereita painettiin yli tuhat kappaletta ja niitä toimitettiin yrityksiin, kouluille ym. Puuhamiehinä olivat mm. Lionit Kari Manninen, Ensio Lehtinen ja Jarmo Koskiranta

5

Lehtileike Lion-toiminnasta marraskuulta. Omaishoitajia muistettiin sekä rahallisella lahjoituksella, että joulukuulla järjestetyllä ruokailulla. Aiemmin mainittu maskottikin kuvasta löytyy.
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JOULUKUU
Hallituksen kokous pidettiin PK-osissa 3.12. Ruoveden ansioituneiksi kansalaisiksi päätettiin kokouksessa
ehdottaa sininauhatyöntekijöitä Pirkko Meriläistä ja Mika Moskaria.
6.12 klubilaisia osallistui Itsenäisyyspäivän lippuvartioon. Aktiviteetista vastasi Lion Henrik Sippel.
Klubin pikkujoulu vietettiin 14.12 Lomatila Peltomaalla, osallistujia oli n. 40. Paikan pitäjät Marja ja Jukka Houttu olivat valmistaneet loistavan jouluruoan. Ruokailun jälkeen ilta jatkui seurustelemalla, erilaisin esityksin, ja
lopuksi tanssien karaoken tahdissa. Ladyjen pitämien arpajaisten tuotto kerättiin kummilapsen hyväksi.

Sininauhatoiminnalle kertyi Ruovedellä yli kymmenen vuoden rupeama, jossa Pirkko Meriläinen ja Mika Moskari (kuvassa yllä kunniakirjat kädessä) ovat olleet avainasemassa. Palkitseminen suoritettiin 19.12 Sointulassa, jolloin pidettiin viimeinen Ruoveden päiväkeskuksen ateriatilaisuus. Meriläiselle ja Moskarille annettiin lisäksi Bussi-Mannisen matkalahjakortit. Tilaisuus oli hyvin tunteikas ja kirvoitti kyyneleen monen henkilön silmäkulmaan. Mukana tilaisuudessa Lioneista Harri Tastula, Ensio Lehtinen, Mikko Virkajärvi ja Maija Tastula.

Omaishoitajille tarjottiin jouluruoka 12.12. Kuljetuksista huolehti pres. Jarmo Järvinen, puhetta pitämässä olivat
Lionit Timo Ikkala ja Markku Simula. Joululauluja lauloivat Lionit Mikko Virkajärvi ja Mika Salmela.
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TAMMIKUU
Hallituksen kokous pidettiin PK-osissa 7.1. Ladyjen kanssa yhteisen kuukausikokouksen 21.1 aluksi iso osa
Lioneita kävi Markku Simulan pitämässä hartaushetkessä Sofia Magdalenan kirkossa. Tilaisuuden yhteydessä
veimme kynttilät muistomerkille poisnukkuneiden Lion-veljien muistoksi.

Kirkosta siirryimme Haapasaaren Jätkäinkämpälle, missä otimme klubin uudeksi jäseneksi vastaan Sami
Lehminiemen (kuvassa keskellä). Kummilupauksen antoi Lion Kari Manninen.

Veljesaterian jälkeen kuulimme varsin mielenkiintoisen urheiluesitelmän, jonka ansiokkaasti esitti Ruoveden ”oma poika” Mika Aalto. Aihe kosketteli yleisesti urheiluvalmentautumista painottuen keihäänheittoon ja
sen välineistöön. Aallolla oli mukanaan useita keihäitä, joista yksi oli hyvin kuuluisa hiilikuitukeihäs, millä heitettiin mm. MM-finaalissa 2013. Pres. Jarmo Järvinen kiitti Aaltoa antamalla klubin kalenterin ja rahallisen avustuksen harjoitteluun.
Kokouksen muita aiheita olivat mm. kevään teatterimatkan järjestelyt (syksyinen matka peruuntui osallistujamäärän vähyyden takia) ja aiempien aktiviteettien, kuten kalenteri-, kuusi- ja omaishoitajaprojektien toteutuminen. Lisäksi ns. käynnistettäviä aiheita oli tuotetoimikunnan illan keihästeemaan liittyvät tuotteet, joita pyrittäisiin myymään kevään ja kesän aikana. Kauden aikana jo aiemmin esillä ollut Leijonapuiston kunnostustyö
aiheutti myös keskustelua.
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HELMIKUU
1.2 Lionit Timo Ikkala, Jarmo Järvinen, Mika Salmela ja Mikko Virkajärvi osallistuivat Curling-turnaukseen Längelmäen jäähallissa. Järjestävänä tahona oli LC Längelmäki. Olosuhteet olivat erittäin hyvät, mutta muut osasivat niitä paremmin hyödyntää ja tulokset jäivät keskinkertaisiksi. Ensi vuonna yritetään uudestaan?
Hallituksen kokous pidettiin 4.2 PK-osissa. Ennen kuukausikokousta 18.2 klubin jäsenet kävivät yritysvierailulla tutustumassa Pro-Silvan toimintaan Teollisuustie 3:ssa. Leppoisan esitelmän yrityksen toiminnasta antoi
Lasse Karilainen (kuva alla vasemmalla). Oikealla olevassa kuvassa Lionit Kari Manninen, Jarmo Järvinen,
Mika Salmela, Sami Lehminiemi, Esko Kangaspeska ja Matti Salmi tutustuvat metsänhakkuukoneen aihioon.

Varsinainen kuukausikokous pidettiin jälleen Haapasaaren Jätkäinkämpällä. Kokouksen aiheita olivat mm.
kevään teatterimatkan ja syksyn Saarenmaan matkan päättäminen. Edelleen kokouksessa mm. päätettiin
uusista valokuvatoiminnan säännöistä.

Lion Esko Kangaspeskan presidenttikaudella 2012-2013 jäsenkehitys oli positiivista, mistä hyvästä Kangaspeskalle annettiin kansainvälisen presidentin tunnustus. Kokouksessa klubin presidentti Jarmo Järvinen antoi
Kangaspeskalle mainitun tunnustusmerkin ja Past President rintamerkin. Kokouksessa päätettiin lisäksi Kangaspeskan ehdotuksesta, että klubin erittäin aktiivisen Lionin Ensio Lehtisen Ritariarvo ns. ”jäädytetään” ainoaksi Ruoveden klubissa.
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MAALISKUU

Perinteinen laskiaisrieha järjestettiin 2.3 Ruoveden laivarannassa. Järjestäviä tahoja klubin lisäksi olivat MLLRuovesi, Ruoveden seurakunta, Ruoveden VPK ja Ruoveden rantaravintola. Olosuhteet olivat varsinkin
Curlingia ajatellen loistavat, toisaalta lunta ei juurikaan ollut, jonka takia laskettelua ei tällä kertaa voitu
järjestää. Tilaisuudessa oli monenlaista tarjoilua eri järjestäjien taholta. Klubi tarjoili Lion Matti Salmen
keittämää hernesoppaa ja ladyt tarjoilivat kahvia. Jäänlähtöveikkaus käynnistettiin jälleen Sohlo-Santerin
paljastuksella (kuva vas. Lionit Jarmo Järvinen, Markku Kinnunen ja Mika Salmela). Musiikista vastasivat Lionit
Minna Katajamäki, Olli-Pekka Tuomi ja Hannu Niemi. Tilaisuuden koordinaattorina toimi Lion Petri Ollikainen.

Hallituksen kokous pidettiin PK-osissa 4.3.
Metsäkirkko järjestettiin perinteisin menoin 13.3. Vasemmassa kuvassa aktiviteetin vetäjä Lion Timo Ikkala oik.
ja muut Lionit, Pauli Pollari, Kari Manninen, Matti Vuorinen, Matti Salmi ja Heikki Nieminen ovat rakentamassa
laavua tapahtumapaikalle jäähallin läheisyyteen. Varsinaisessa tilaisuudessa Lionit järjestivät ruokatarjoilua
paikalla olleelle väkijoukolle (n. 120 henkeä) Lion Jyrki Jokisen ”junailemana” Oiva Hernesniemen yllättävän
poismenon johdattelemana puheen pitäjänä tilaisuudessa toimi Leo Laine. Hartaushetkeä johti Lion Markku
Simula.

10

Yllä olevista Lion Kari Mannisen ottamista kuvista selviää, että jäänlähtöveikkaukseen liittyvä Sohlo-Santeri ei
pitkään viitsinyt jäällä päivystää, vaan upposi ennen veikkausajan päättymistä 14.3. Puheet ilmaston
muutoksesta eivät ole ilmeisesti turhia?

Maaliskuun kuukausikokous pidettiin Haapasaaren Jätkäinkämpällä 18.3. Kokouksen aiheita olivat mm. aktiviteettien toteutuminen ja eteneminen. Kokouksessa esitelmöi Guatemalan matkalla ollut Lion Markku Simula,
kuvassa yllä.
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HUHTIKUU
Hallituksen kokous pidettiin PK-osissa 1.4. Aiemmin nähdyn Sohlo-Santerin aikaisen putoamisen takia jouduttiin kokouksessa pitämään poikkeuksellinen arvonta, jossa jäänlähtöveikkauksen palkinnot arvottiin kaikkien
arvauksia ostaneiden kesken. Arvontaa alla olevassa kuvassa ovat suorittamassa Lionit Esko Kangaspeska,
Eero Selkee ja Mika Salmela. Palkintoja saivat Suvi Paananen Ruovedeltä, Kirsi Olli-Harju ja Riitta Leveelahti
Tampereelta, sekä urheiluseura RuoSkA Ruovedeltä. Sohlo-Santeri aktiviteetin ansiosta mm. paikalliset urheiluseurat saivat n. 3000 euron tuen, mistä klubi sai kiitosta. Sohlon värikästä historiaa päätettiin lisätä klubin
internet sivuille. Kuten jo aiemmin on todettu, aktiviteettia vei tottuneesti läpi Lion Esko Kangaspeska.

Piirikokouksessa Lempäälässä 12.4 klubia edustivat Lionit Markku Kinnunen, Sami Lehminiemi ja Timo Ikkala.
13.4 Järjestettiin Ruoveden jäähallissa curlingin ”jäsentenväliset” Paikalla oli 11 Lionia, joista yksi Lady.

Kuukausikokous pidettiin 17.4 Ruoveden luontokoululla Visuvedellä yhdessä Ladyjen kanssa. Paikan vetäjä
Siina Leinikka (vasen kuva) järjesti paikalle kahvit suolaisen ja makean kera ja piti esitelmän toiminnasta. Yhteistyötahoja ovat mm. Metsähallitus ja Nuorisokeskus Marttinen. Ilta päättyi Leinikan järjestämään pulmarataan. Oikeassa kuvassa sihteeri, presidentti ja rahastonhoitaja Lion Pasi Koivisto.
22.4 Leijonapuistossa pidettiin haravointitalkoita. Vetäjänä toimi Lion Ensio Lehtinen.
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TOUKOKUU
Hallituksen kokous pidettiin Stoolin partiolaisten majalla 6.5. Partiolaisten tukemista kaudella tehtiin rahallisesti
ja lisäksi Lion Ensio Lehtinen toimi aktiivisesti mm. raivaamalla ja merkitsemällä reittiä majalle. Kokousväki
antoi lisätukea pitämällä ennen kokousta puutalkoot, joiden yhteydessä kaadettiin muutama puu majan läheisyydestä ja tehtiin niistä polttopuita liiteriin. Kokouksen yhteydessä paistettiin makkaraa ja päälle osa joukosta
jäi saunomaan (kuvat alla).

Äksonia Ruovesi messut pidettiin tänä vuonna Ruoveden yhteiskoululla 24.5. Lionit järjestivät tapansa mukaan
ruoka- ja kahvitarjoilua. Soppavalmistelut aloitettiin jo 23.5 Lion Jyrki Jokisen ohjaamana. Vasemmassa kuvassa Jokinen tarjoilee soppaa Lion Eero Lehtolalle, taustalla Lady Mirja Tiensuu.Oikeassa kuvassa Lion Matti
Salmi poseeraa Mika Aallon kuuluisan keihään kanssa päällään keihäsaiheista vaatetusta, jota messuilla myytiin (alushousut ja t-paita). Isännänviirejä löytyi myös myyntilistoilta. Samaisena päivänä klubi teki teatterimatkan Tampereelle. Päivällisen jälkeen siirryimme Musiikkiteatteri Palatsiin, missä esitettiin Olli Lindholmin tähdittämä, Ihan Tuuliajolla.
KESÄKUU
Lion Petri Ollikainen järjesti 50-vuotiskahvitilaisuuden jäähallilla 13.6. Lionit luovuttivat Ollikaiselle klubin viirin.
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LIITE 1
LC Ruovesi lahjoitukset kaudella 2013 – 2014

euroa €

- LCIF Lions Clubs Internationalin säätiö
200,00
- Stoolin partiolaiset, partiomajan kunnostustuki
300,00
- Ruoveden Omaishoitajat ja Läheiset ry
1000,00
- Lahjakortti Pirkko Meriläinen ja Mika Moskari
300,00
- Jouluateria Omaishoitajat
920,00
- Yhteisvastuukeräys
100,00
- Ruoveden 4H-Yhdistys
100,00
- Stipendit
150,00
- Ruoveden Perinnetapahtuma Ry
20,00
- Ruoveden Pirkat pesäpallojaosto
993,00
- Ruoveden naisvoimistelijat
729,00
- Ruoska
1167,00
__________________________________________________________________
Yht.
5979,00
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