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Klubin perustamiskirja ja klubimarssi



Presidentin tervehdys

Viimeinen vuosikymmen klubimme historiassa
on ollut varsin vilkas. Paljon on saatu aikaan.
Partiomajanrakentaminen on varmaankin
tehnyt Pakinkylän klubia tunnetuksi koko
maan leijonapiireissä. Sieltä itsekin aloitin
palveluni tekemällä ponttilattiaa kaksi päivää
vanhana leijonana. Klubillamme on erilaisia
palvelumuotoja, mikä on hyvä. Osa tehtävistä
vaatii aikaa myös keskellä päivää, joten
aktiivisesti työelämässä mukana olevat eivät
helposti pääse mukaan. Sääntöuudistus oli
pitkäaikainen prosessi ja vaati paljon
keskustelua. Hyvä kun keskusteltiin koska sen

jälkeen kun säännöt saatiin uudistettua ei niistä
ole tarvinnut juurikaan keskustella.

Kuusityön jakaminen useammalle veljelle
tasaisemmin on ollut keskusteluissa koko ajan
ja sitä tulee jatkaa. Vuoden tai kaksi voi meistä
kukin käyttää runsaastikin aikaa
kuusihommiin, mutta jos vuosi toisensa jälkeen
odotetaan samojen veljien tekevän ison osan
projektista, ei hyvä seuraa. Suuri haaste
klubillamme oli viime elokuussa järjestetty
KVN- kokous Flamingossa. Onnistuneen
kokonaisuuden takasi vuoden kestänyt
työskentely jossa alueemme naisklubi Aurora
oli erittäin aktiivisesti ja sitoutuneesti mukana.
Klubimme jäsenet ovat ottaneet vastuuta
Lions-toiminnassa myös alueemme
ulkopuolella. Piirin toiminnassa on ollut
edustuksemme vahvana jo vuosia ja Liitonkin
tasolla olemme viimeisten vuosien aikana
saaneet jäseniämme nähdä.

Olen presidenttikaudellani usein miettinyt asiaa
jonka mittaaminen ei ole kovinkaan helppoa,
klubilaisten viihtyvyyttä. Useissa
koulutustilaisuuksissa on keskusteltu leijonien
ongelmana jäsenistön ikärakenteen nousua.

Toki se on nähtävä jonkinlaisena ongelmana
sekin mutta toisaalta hyväkuntoinen
eläkeläinen, jonka autossa on peräkoukku, on
oivallinen työmyyrä klubin palvelutehtävissä,

myös keskellä päivää. Mielekäs tekeminen,
niin varainhankinnassa, palveluaktiviteeteissä
kuin huvitteluissakin on keino pitää jo
liittyneet jäsenet toiminnan piirissä.

Tässä asiassa koen Pakinkylän klubin
onnistuneen oikein hyvin. Asiat joista voisi
tulla isoja ristiriitoja uskalletaan ottaa esille ja
niistä riittävästi suoraan puhua. Uusien
jäsenten on helppoa tulla joukkoon eikä
kuppikuntia ole. Pitkään mukana olleilla on
tietenkin mittava määrä yhteisiä muistoja mutta
niitähän on mukava kuunnella kun pöytään
mahtuu noviisikin kuuntelemaan.

Neljäkymmentä vuotta on melko pitkä aika.
Meillä kuitenkin on vielä toiminnassa
perustajajäseniä aktiivisesti mukana mikä on
hieno asia.

Yhdistysasioiden hoitaminen on helpottunut
kun joukostamme on löytynyt aktiivisia veljiä
ottamaan uusimman tekniikan klubin käyttöön.
Juhlavuonna saimme taas järjestettyä konsertin
Hyvän Paimen kirkkoon ja kuukautta
myöhemmin juhlimme omalla joukolla
Charterissa.

Toivotan kaikille työntäyteistä ja viihtyisää 40-
vuotisjuhlavuotta.

Kari Saksanen
Presidentti



Pakinkylästä Lions-liiton johtoon
Aarne Kivioja

Tällä hetkellä toimin Suomen Lions-liiton
puheenjohtajana. Vuosituhannen vaihteessa
aloin miettiä tosissani sitä, että voisin tehdä
muutakin kuin pelkästään työtä, josta saan
rahaa. Niinpä päätin liittyä alueeni klubiin LC
Helsinki/Pakinkylään, jonka toimintaan olin
tutustunut vuosien saatossa ostaessani heiltä
joulukuusia. Muuta en juuri tuosta toiminnasta
tiennyt. No, toki sen, että tarvitsisi osallistua
vain kerran kuussa kokouksiin, ei muuta, ja
kesät olisivat vapaat. Sehän sopisi minulle.

Miten tuo kulunut sanonta kuuluukaan ”Kun
antaa jollekin pikkusormen …” niin se todella
tempaa mukaansa. Kohta huomasin olevani
kuusitoimikunnan puheenjohtaja, sitten seurasi
jakso, jonka aikana toimin kahdeksasta
mahdollisesta hallitustehtävästämme
seitsemässä. Ei enää onnistunut vain kerran
kuussa lionina oleminen, mutta jokainen
minulle suotu tehtävä oli mieluinen. Halusin
käyttää Lions-toimintaan enemmän aikaa ja
päästä kehittämään, hoitamaan ja johtamaan
toimintaa korkeammalla tasolla. Ensin olin
piirihallituksessa lohkon puheenjohtajana,
sitten kolme vuotta LCIF-koordinaattorina.
Tuon kolmannen vuoden aikana olin jo
samanaikaisesti tullut valituksi toiseksi
varapiirikuvernööriksi. Kuvernöörikauteni
ajoittui kauteen 2016-2017 ja minut valittiin
kurssinvanhimman luottamustehtävään. Yhden
välivuoden jälkeen olin ehdokkaana liiton
varapuheenjohtajaksi ja tulin ensimmäisellä
yrittämällä valituksi Oulun vuosikokouksessa
kesäkuussa 2018.

Mitä Lions-toiminta on antanut minulle eri
tasoilla toimiessani? En todellakaan tiennyt
liittyessäni, että sattumalta pääsisin yhteen
Suomen aktiivisimmista ja
menestyksekkäimmistä klubeista.

Ensimmäinen hieno kokemukseni oli päästä
liittymisen jälkeen pimeään ja kylmään
myymään pariksi tunniksi joulukuusia yhdessä
toisen, kokeneemman lionin kanssa. Näitä
toisiin tutustumisia ja ystävyyksien luomisia on
jatkossa tapahtunut muillakin tavoin.
Erityisesti haluan mainita klubin järjestämät
kotimaan ja ulkomaan matkat, joiden aikana
olemme voineet tutustua toisiimme
perusteellisemmin. Osin leikillisesti voin
todeta, että olen tullut valituksi presidentiksi
Eduskunnassa ja sen jälkeen suorittanut
valtiovierailun Pietariin ja Pietarinhoviin. Kävi
nimittäin niin, että aikoinaan
vaalikokouksemme, jossa minut valittiin klubin
presidentiksi, pitopaikkana toimi Eduskunta.
Heti kauteni aluksi matkailutoimikuntamme oli
järjestänyt retken Pietariin.

Klubitoiminta on edelleen kaiken toiminnan
perusta, myös minulle. Nautin päästessäni
joulukuusia hakemaan ja myymään, arvostan
mahdollisuutta toimia yhdessä Toivolan
oppilaskodin ja sittemmin Toivolanmäen
perheryhmäkodin nuorten kanssa erilaisissa
yhteisissä tapahtumissa, joissa nuoret laittavat
meidät kypsään ikään ehtineet aikuiset koville -
toki hyvässä hengessä. Toimintamme kattaa



kaikki ikäluokat ja erityisesti huonompiosaiset,
näin pitää olla jatkossakin.

Piirikuvernöörinä oli ansiokas kokemus saada
vierailla kaikissa N-piirin 75 klubissa ja todeta
kuinka monella eri tavalla toiminnan
periaatetta ”Me palvelemme” voidaankaan
toteuttaa. Kuinka monta innostavaa ja asialleen
vihkiytynyttä lionia olenkaan matkani aikana
tavannut.

Liiton puheenjohtajana olen joutunut
kokemaan sen tunnetun tosiasian, että huipulla
tuulee. Erityisesti Lions-talon
myyntisuunnitelma on nostattanut tunteita,
ymmärrettävästi. Pystyssä olen yrittänyt pysyä.
Tämän puheenjohtajakauden positiivisia asioita
on ollut kumppanuustoiminnan viriäminen
uudelle tasolle. Toivottavasti pääsemme myös
viestinnän kehittämisessä eteenpäin. Sehän on
aihe, josta puhutaan melkein yhtä paljon kuin
tarpeesta saada lisää jäseniä.

Miten sitten saisimme lisää jäseniä?
Kansainvälinen päämaja ja oma liittommekin
on vuosien varrella korostanut puolisoiden
mukaan ottamista ja viime aikoina
teemaklubien luomista. Toimimme siis ennen
kaikkea nuorison hyväksi, niinhän ilmoitamme.
Miksi emme saisi omia nuoriamme mukaan
toimintaan? Itse olen onnistunut saamaan pari
lastani ja yhden lapsenlapseni mukaan
kuusenmyyntiin enkä ollut myöskään ilman
tyttärenpoikaani viime kesän 2019

nuorisovaihtoristeilyllä, jossa hän pystyi oman
kielitaitonsa avulla keskustelemaan tehokkaasti
ikätovereidensa kanssa.

Entäpä tulevaisuus? Tätä kirjoittaessani
minulla tuntuu virtaa riittävän ja haaveissani on
tällä hetkellä päästä kansainväliseksi
johtajaksi. Silloin toimisin koko maailman
Lions-toiminnan hyväksi. Tulevaisuus on
leijonatoimintaa, myös horisontin takana…

Kiitos ajastasi palvelulle – Tack för tiden du
ger

Aarne Kivioja

Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 2019-2020

Kuva: Aarne Honolulun vuosikokouksessa 2015

Kuva: Aarne kuusenmyyntivuorossa 2018

Kuva: Aarne maakuntavierailulla 2019



Miten Suomi on muuttunut 40 vuodessa
Topi Vesteri

40 vuoteen mahtui monta kriisiä ja muutosta
Suomessa ja maailmalla.

Kun Lions Club Helsinki/Pakinkylä 40 vuotta
sitten perustettiin, elimme monessa mielessä
erilaisessa maailmassa. Alla ajankuvaa 40 vuo-
den ajalta osin oman samanmittaisen työurani
kautta peilattuna.

Sain ensimmäisen vakituisen työpaikkani pan-
kin ulkomaan osaston lakimiehenä. Kansainvä-
lisiä sopimuksia neuvottelin sopimuslausekkei-
ta telexillä edes takaisin lähettelemällä. Tämä
oli vaivalloista, mutta rajoitti muutokset vain

todella tarpeellisiin ja piti sopimukset lyhyinä.
Pian yleiseen käyttöön tuli kaukokopiolaite -
telefax. Vuoteen 1985 mennessä faxit olivat
yleisessä käytössä kaikissa länsimaissa. Luon-
nosversioiden lähettäminen helpottui. Sopi-
mukset pitenivät. Lopulta sähköpostin tulo
yleiseen käyttöön 1990-luvulla merkitsi suurta
mullistusta sopimuslakimiehen käytännön työ-
hön. Sopimukset pitenivät entisestään. Fakseis-
ta ensin yrityksen sisäiseen sähköiseen postiin
ja sitten internetin kautta kulkevaan sähköpos-
tiin, joka mahdollisti liitetiedostot. Tosin tuol-
loin vielä sekä toimistossa että kotonakin oli
myös työfaxit. Ensimmäisen autopuhelimeni
sain Tokiossa 1988. Siellä autossani oli japani-
laiseen tapaan myös TV. Ruuhkissa seistessä
pystyi hyvin katselemaan TV:tä autossa. Mat-
kapuhelimen sain työpaikaltani ensimmäisen
kerran vuonna 1990.

Klubiamme perustettaessa elimme Kekkosen
aikaa. Vain kolme kuukautta ennen Kekkosen
valintaa syntyneenä kuulun sukupolveen, joka
ei muita presidenttejä osannut kuvitellakaan.
Mauno Koivisto toimi Kekkosen sairastuttua
ensin vt. presidenttinä ja sitten tasavallan presi-
denttinä kaksi kautta 1982-1994. Koiviston
aikana sekä Suomen sisäpolitiikka että maam-
me suhteet Neuvostoliittoon ja sittemmin Ve-

näjän Federaatioon normalisoituivat. Suomet-
tumisen aika alkoi väistyä. Mihail Gorbatšov
tuli NL:n johtoon ja aloitti uudistuspolitiikan
1985. Perestroika ja Glastnost pyrkivät korjaa-
maan reaalisosialismia paremmin toimivaksi ja
inhimillisemmäksi. Demokratisointi poisti po-
liittisen valvonnan. Tämä mahdollisti kansallis-
mielisyyden nousun NL:n osavaltioissa. Itä-
Euroopan maissa tapahtui sarja vallankumouk-
sia 1988-89. Berliinin muuri murtui marras-
kuun 9. päivän iltana 1989. Eurooppa muuttui.
Etelänaapurimme Viro julistautui itsenäiseksi
maaliskuussa 1991. Virallisesti Suomi vielä
jarrutti tukeaan asialle, mutta kulissien takana
tuki Viron itsenäistymistä enemmän kuin mi-
kään muu maa. Nuori pääministeri Esko Aho
taivutti varovaisen Koiviston tunnustamaan
Viron itsenäisyyden.

Yllä mainittu poliittinen kehitys johti ajatte-
luun, että kansallisvaltioiden välinen hyök-
käyssota Euroopassa ei enää olisi todennäköis-
tä. Krimin niemimaan miehittäminen ja sen
irrottaminen Ukrainasta vuonna 2014 muutti
tätä ajattelua. Tekeillä olevassa Suomen puo-
lustuspoliittisessa selonteossa tullee korostu-
maan jälleen entistä enemmän kansallisval-
tiomme puolustaminen. Välillä korostui kan-
sainvälinen kriisinhallinta.



Suomessa järjestettiin neuvoa-antava kansan-
äänestys Euroopan Unioniin liittymisestä loka-
kuussa 1994. Jäsenyyttä kannatti äänestykseen
osallistuneista 56,9%. Eduskunta noudatti
kansanäänestyksen tulosta ja Suomen EU-
jäsenyys astui voimaan vuoden 1995 alusta.
Euro tuli käyttöön tilivaluuttana 1.1.1999 ja
käteisvaluuttana 1.1.2002.

Omassa työssäni näkyi koko 80- ja 90-luvun
1980-luvulla tapahtunut rahoitusmarkkinoiden
vapauttaminen ja sen seuraukset. Keskuspank-
ki oli säännellyt korkotasoa, valuutan liikkeitä
ja Suomen markan arvoa. Maailmankaupan va-
pauduttua katsottiin, että Suomikaan ei voinut
jättää liberalisoimatta rahoitusmarkkinoitaan
vientiteollisuuden kilpailukyvyn kärsimättä.
Pankit ja yritykset voivat sääntelyn vapautta-
misen jälkeen ottaa luottoa ulkomailta. Uusi
tilanne johti ylilyönteihin pankkien luoton-
annossa, esimerkiksi valuuttaluottojen tarjoa-
miseen myös kotimarkkinayrityksille ja kun-
nille, joilla ei ollut minkäänlaisia edellytyksiä
suojata ottamiaan valuuttakurssiriskejä. Henki-
lökohtaisesti jarruttelin tällaista pankkitoimin-
taa samoin kuin kasinotalouden ylilyöntejä, ku-
ten kilpailijapankkien nurkanvaltauksia vas-
taan. Moni kunnankamreeri ja kotimarkkina-
yritys sai kuulla varoituksiani devalvaatioris-
kistä. Omapäisenä tyhmien kysymysten esit-
täjänä säilytin työpaikkani siinäkin tilanteessa,
kun puolen tusinaaa kollegaa ja pankin toimi-
tusjohtaja sai eräiden ylilyöntien vuoksi lähteä

vuonna 1988.  Yritysluottojen luottoriskien ar-
viointi ja hallinta olivat monissa pankeissa hei-
koissa kantimissa. 1990-luvun alussa pankeille
alkoi syntyä merkittäviä luottotappioita. Pahin
kriisi oli Säästöpankkiryhmässä, jolle oli jäänyt
päälle kova kilpailu markkinaosuuksista. Sääs-
töpankkien Keskusosakepankin maksuvalmius
romahti syyskuussa 1991, kun muut pankit ei-
vät keskuspankin kannustamanakaan enää osta-
neet SKOP.n sijoitustodistuksia. Suomen Pank-
ki joutui ottamaan SKOPin haltuunsa. Pankki-
kriisi ja 1990-luvun alun lama alkoivat.
Valuuttalainat kaatoivat kotimarkkkinayrityk-
siä ja luottotappiot horjuttivat pankkeja. Oma
pankkini ei pankkitukea olisi tarvinnut, mutta
päätyi sekin sitä ottamaan, koska mittava pank-
kituki antoi saajilleen epäreilua kilpailuetua.

Nokian nousu johtavaksi matkapuhelinten val-
mistajaksi 1990-luvulla nosti Suomen kansan-
taloutta ja suomalaisten itsetuntoa. Nokian glo-
baali markkinaosuus matkapuhelimissa oli
vuonna 2008 peräti 38,6 %. Itse muistan erityi-
sesti Nokian kommunikaattorin (1996-2007) ja
millaista ylpeyttä suomalaisesta teknologiasta
sellaisen omistaminen aiheutti 90-luvun lopus-
sa, kun taksin takapenkillä New Delhissä voin
lähetellä sähköposteja, fakseja ja tekstiviestejä,
surfata internetissä ja näyttää amerikkalaiselle
kollegalle omaa kotisivuani, jossa olin esitellyt
maailman parhaat savusaunat. Nokian matka-
puhelinliiketoiminnan tuho onkin sitten oma
lukunsa, jota on analysoitu muualla runsaasti.

Matkapuhelimiin liittyneet patentit ja toinen
tukijalka televerkot säilyivät.

Työelämässä olin Tokion kautta siirtynyt Lon-
tooseen saneeraushommiin. Lontoon konttorin
saneerattuani olin siirtynyt syksyllä 1993 Suo-
meen saneeraamaan pankin rahoitusyhtiötä ja
jo 1995 selvittämään New Yorkin trading-sot-
kuja. Sen jälkeen ajoin alas ulkomaan toimipis-
teitä. Saneerasin lopulta omankin työtehtäväni.

Joulukuussa 1998 siirryin pankista Finnveraan
vastaamaan valtion vientitakuutoiminnasta.
Vuonna 1963 käynnistyneen toiminnan kumu-
latiivinen tulos oli rumasti pakkasella kehitys-
maiden velkajärjestelyistä, Neuvostoliiton
hajoamisesta ja sen velkojen maksun lykkää-
misestä (-91) sekä Wärtsilä Meriteollisuuden
konkurssista (-89) johtuen. Kun 3G / UMTS
verkkoteknologiaa oltiin lanseeraamassa 2000-
luvun alussa, Finnveraan kohdistui kova paine
rahoittaa ylihintaa lisensseistä maksaneiden
alkavien keskieurooppalaisien greenfield-ope-
raattoreiden verkkoinvestointeja. Rahoituksella
olisi edesautettu kauppojen saamista Suomeen.
Jatkoimme tyhmien kysymysten linjalla: Mihin
perustuu korkea lisensseistä maksettu hinta?
Milloin 3G-kännykät ovat markkinoilla? Mitkä
ovat ne 3G-palvelut, joita asiakkaat käyttävät
ja joista maksavat? Paljonko maksavat? Mil-
loin? Linjasimme, että rahoitamme 3G-tele-
verkkohankkeita vain teleoperaattoreille, joilla
on jo lankapuheluiden tai



matkapuhelintoiminnan kassavirtaa.
Päätöksemme oli monien mielestä tuolloin
kuin olisimme kieltäneet valtionuskonnon.
Samaan aikaan Suomen valtion teleyhtiö
Sonera maksoi UMTS-toimiluvista 4,3
miljardia euroa todetakseen luvat parin vuoden
päästä täysin arvottomiksi.

Rahoitusurani pisin vääntö oli
telakkateollisuuden pystyssä pitäminen yli 15-
vuoden ajan vaatimalla kerta toisensa jälkeen
usein vaihtuvilta telakoiden suomalaisilta,
norjalaisilta ja korealaisilta omistajilta
tappiollisten yhtiöiden uudelleenpääomituksia
ja toimenpiteitä kannattamattomien toimintojen
saneeraamiseksi vientitakuiden myöntämisen
ehtona. Turun telakan hengissä pitäminen
innovatiivisin rahoitusratkaisuin lisäriskiä
veronmaksajille ottamatta oli pitkän
harjoituksen jäävuoren huippu. Telakka saatiin
korealaisomistuksesta vakaampaan
saksalaisomistukseen syyskuussa 2014.

Yhdysvaltojen neljänneksi suurimman
investointipankin Lehman Brothersin
konkurssi syyskuussa 2008 aiheutti globaalin
finanssikriisin, jolla oli pitkäkestoiset
heijastusvaikutukset myös Suomeen.
Kansainväliset liikepankit eivät enää lähteneet
rahoittamaaan pitkäaikaisia ostajaluottoja,
vaikka luotoilla oli Finnveran vientitakuu. Näin
siksi, että Lehman Brothers herätti pankit ja
niiden valvojat arvioimaan pankkien taseiden

jälleenrahoitusriskejä  aiempaa huomattavasti
ankarammin. Syksyn 2008 aikana perustimme
pikavauhtia vientiluottojen
rahoitusjärjestelmän Finnveran kylkeen
Suomen Vientiluotto Oy:hyn.

Merkittävä suomalaisten itsetunnon suuri
kohottaja oli jääkiekkoleijoniemme
ensimmäinen maailmanmestaruus vuonna
1995. Toki Formula 1- kuljettajiemme
maailmanmestaruudet ja rallikuskiemme ja
yleisurheilijoidemme menestys jo ennen LC
Helsinki/Pakinkylän perustamista kohotti
itsetuntoamme, mutta tällaisen menestyksen
saavuttaminen joukkueurheilussa ja
loppuotteluvoitto rakkaasta
kilpakumppanistamme Ruotsista yhdisti
kansakuntaamme ja nosti itsetuntoamme.

Globalisaatio on viimeisen 40 vuoden aikana
nostanut kokonaisia kansakuntia köyhyydestä.
Suomikin kuuluu globalisaation voittajiin.
Samalla etenkin rakennemuutoksessa jälkeen
jääneissä teollisuusmaissa  on syntynyt
vastareaktio globalisaatiokehitykselle. Tästä
kehityksestä ovat syntyneet viime vuosien
kuluessa kauppasodat ja siirtolaisuutta
vastustavat poliittiset liikkeet. Sosiaalisen
median käyttö politiikan välineenä ja
“valeuutiset” ovat tehneet medialukutaidon
entistäkin tärkeämmäksi.

2010-luku toi alueellisten konfliktien kotoaan
pois ajamat pakolaiset vahvasti

tietoisuuteemme. Tätä kirjoittaessani pohdin
jatkuvia konflikteja, diplomatian arvostuksen
heikkoutta, kontrolloimatonta asevarustelua
sekä sitä, miten ilmastonmuutos ja väestön
räjähdysmäinen kasvu Afrikassa vaikuttaa
pakolaisvirtoihin tulevaisuudessa.

Bruttokansantuotteen kasvu on
neljässäkymmenessä vuodessa vaurastuttanut
meitä suomalaisia lukuunottamatta 1990-luvun
alun pankkikriisiämme seurannutta lamaa ja
vuoden 2008 globaalia finanssikriisiä
seurannutta hitaan kansainvälisen talouskasvun
kautta. Suomen haasteena on se, että kovin
suuri osuus BKT:stämme syntyy julkisella
sektorilla ja vientitulot syntyvät aivan liian
harvalukuisissa  yrityksissä. Vaikka kasvava
osa BKT.stä syntyy palveluissa, viime vuosien
talouskasvumme ja työllisyyden kasvumme ei
olisi ollut mahdollista edes näin
vaatimattomana, jos vaikkapa vain Turun
telakan työpaikkojen, liikevaihdon ja
vientitulojen pelastaminen ei olisi onnistunut.
Aiemmin kasvumme oli pitkään liiaksi Nokian
varassa. Otammeko juuri nyt liiaksi julkista
syömävelkaa historiallisen alhaisen korkotason
sokaisemana? Velanotto tuottaviin
investointeihin olisi järkevämpää. Jos
Kekkonen eläisi, kysyisikö hän taas: ”Onko
maallamme malttia vaurastua?”



Suomen bruttokansantuote (BKT) asukasta kohti 1980-2018







LC Helsinki/Pakinkylä 1980 luvulla
Ossi Eloholma

Klubin perustaminen tapahtui vuosikymme-
nen vaihteessa. Syksyllä 79 oli keskusteluja
pienryhmässä LC Helsinki/Pakilan veljien ja
uutta klubia perustamassa olevien miesten
kesken. LC Helsinki/Pakila oli päättänyt
nuorentua, klubiin halukkaita oli yli kahden-
kymmenen jono (allekirjoittanut mukaan
lukien), joita ei hyväksytty jäseniksi. Tämän
jonon lisäksi etsittiin halukkaita uuden klubin
jäseniksi. Tammikuun kahdeksantena 1980
kokoontui Kauppakiltaan 30 jäsenehdokasta
perustamaan uutta klubia, jonka nimeksi tuli
Lions Club Helsinki/Pakinkylä. Pakinkylä
(Baggböle) oli nykyisen Pakila-Paloheinä
alueen vanha nimi, jonka uuden asemakaavan
tekijä oli lyhentänyt muotoon Pakila.

LC Helsinki/Pakilasta tuli meidän kummi-
klubimme, Raimo Alanen ja Olli Holopainen
henkilökohtaisina kummeina. Toiminta lähti
rivakasti liikkeelle, Helatorstaina 18.5. klubi
järjesti Tuomarinkylän tempauksen, johon
osallistui satamääräinen yleisö. Tempauksessa
tapahtui harvinaislaatuinen onnettomuus:
ohjelmaan kuulunut lentonäytös päättyi
traagisesti lentokerhon purjekoneen
laskeutuessa Tuomarikylän pellolle se törmäsi
korkeajännitelinjaan. Lentäjä sai surmansa
kauhistuneen yleisön edessä. Tapaus jäi
kummittelemaan perustajajäsenien mieleen;
sitä ei esimerkiksi mainita lainkaan
ensimmäisen kauden vuosikertomuksessa,

80-luku oli Suomessa voimakkaan
innostuksen ja kasvun aikaa Suomen lionismin
historiassa; vuotuinen jäsenkasvu 1000 jäsenen
luokkaa. Klubimme eli voimakkaasti tässä
valtavirrassa, osallistuimme paikkakunnan
nuorison tukemisen lisäksi vuoden 1984
Punainen Sulka keräykseen ja järjestimme
vuoden 1986 kansainvälisen nuorisoleirin
onnistuneesti. Lisäksi aloitimme vuonna 1982
joulukuusien myynnin, mistä on vuosien
mittaan muodostut klubimme pääasiallisin
varainhankinta-aktiviteetti. Alku tosin oli
vaatimaton, nettotulos 680 mk.

Klubin alkutaipaleella huomionarvoista oli
rohkeus, 80-luvulla oli aloitettu 15 eri
aktiviteettia, joista 90-lulle jatkui 6. Voi sanoa,
että 80-luvulla ei ollut yhtään nk. ”nukkuvaa”
jäsentä. Toisaalta vaihtuvuus oli suurta 2-3
jäsentä/vuosi. Lyhytaikaisin jäsenyys oli 3
kuukautta. Tämä on normaalia vasta
perustetuissa klubeissa. Toisaalta klubi etsii
toimintalinjaansa, toisaalta uudet jäsenet
saattavat pettyä odotuksiinsa. Klubin löytäessä
oikeanlaisen, aktiivisen toimintalinjan siitä
tulee vahva ja paikkakunnallaan tunnettu
toimija. Muussa tapauksessa klubi kärsii
jäsenkadosta ja riutuu pois. Onneksi me
kuulumme edellisiin

Kuuntelimme tarkasti kummiemme ohjeita
kokouksiin osallistumisen ja paikkauksen

suhteen, Kerran hallituksen kokoukseen soitti
veli, joka halusi paikata edellisen
klubikokouksen, mutta oli flunssassa ja halusi
paikata sen puhelinsoitolla. Tähän ei pressa
suostunut, vaan komensi veljen tulemaan
kokoukseen. Kuinkahan moni sai
flunssatartunnan? Toinen täsmällisyyttä
vaativa asia oli tail-twisterin sakotusoikeus.
Klubikokouksesta myöhästyminen oli sakon (
1 mk) arvoinen asia samoin herraksi
kutsuminen veljen sijasta,

Vielä 80-luvulla meillä Suomessa vallitsi
”aseveli” henki; parempiosaiset auttoivat
vähäosaisempia talkoilla tai avustuksilla. Oli
niinmuodoin etuoikeutettua kuulua
parempiosaisiin auttajiin. Järjestömme
jäsenyys oli jonkinlainen statussymboli.
Klubiamme perustettaessa jäsenistöstä lähes
puolet oli eri tasoisia insinöörejä, heidän
lisäkseen löytyi juristi, pappi useita
yksityisyrittäjiä sekä johtavassa asemassa
olevia akateemisesti koulutettuja. Jäsenistön
koostumus antoi mahdollisuuden tehokkaaseen
toimintaan, hyvään johtamiseen, Sääntöjen
pikkutarkasta noudattamisesta olemme
lipsuneet, muttei koskaan palveluhalusta ja
klubiveljen mielipiteiden kuuntelemisesta.
Näiden asioiden pohjalle on ollut mahdollista
kehittää klubia erääksi maamme parhaista
klubeista.



Klubitoiminnan kehitys 2010 luvulla
Reino Tikkanen

Pakinkylän Leijonien klubitoiminnan runko on
pysynyt viimeisellä vuosikymmenellä
jokseenkin samanlaisena kuin aikaisemminkin.
Keskeisenä periaatteena on ollut halu tehdä
hyvää alueen nuorisotoiminnan hyväksi ja että
se mitä tehdään niin tehdään hyvin.
Toiminnan tukipilareina ovat olleet sekä
rahalliset että työpanokseen perustuvat
avustukset. Rahalliset avustukset ovat
vuositasolla olleet noin 17.000-25.000 €
jakautuen keskimäärin yli 20 avunsaajalle.

Suuret akviteetit
Toiminnassa on 2010 luvulla ollut tavoitteena
että meillä on jatkuvasti yksi suurempi
aktiveetti ja lisäksi paljon pieniä.
Merkittävimmät aktiviteet ovat olleet:

- Pakinkylän klubi tunnetaan erityisesti
kuusiklubina. Joulukuusten myynti on
ollut merkittävin varainhankinnan
lähde jo pitkään. Kuusenmyynnillä on
ollut myös suuri sosiaalinen merkitys
klubin sisällä. Käytännössä kaikki
jäsenet ovat olleet jollain lailla mukana
kuusitoiminnassa. Tuotto on jaettu
avustuksina ja apurahoina alueen
nuorisotyön hyväksi. Kuusenmyynti on
työllistänyt jäseniä vuosittain noin 700
tuntia.

- -Mörkö Ooppera kaudella 2012-2013.
Se oli Marjatta Pokelan säveltämä,
Paloheinän ala-asteen oppilaiden
esittämä ja Pakilan Musiikkiopiston
säestämä esitys. Esityksen näki yli

2000 katsojaa ja klubilaiset käyttivät
esityksen vaatiman rekvisiitan
askarteluun talkoilla yli 1000 tuntia.

- -Partiolippukunta Kaskipartion
Kaskelan partiomajan rahoittaminen ja
rakentaminen yhdessä partiolaisten
kanssa vuosina 2013-2016. Klubilaiset
käyttivät tähän talkootöinä  yli 2000
tuntia. Projekti on saanut paljon
positiivista julkisuutta eri medioissa.

- -Pakilan Voimistelijoiden uuden
voimisteluhallin kanveesin
rakentamisessa avustaminen ja
rahallinen avustaminen vuonna 2017.

- -Valtakunnallisessa Punainen Sulka
keräyksessä, joka päättyi 2017,
klubimme oli rahamääräisesti Suomen
paras klubi.

- -Lisäksi klubilaiset ovat olleet mukana
merkittävällä työpanoksella lähes 20
muussa pienemmässä projektissa.

- Edellä olevan tyyppiset suuret
aktiviteetit ovat toisaalta olleet
saajilleen erittäin tärkeitä ja toisaalta
ne ovat olleet myös yhdessä tekemisen
kautta tärkeitä klubihengen kohottajia.

Joistakin aktiviteeteistä on myös ajansaatossa
luovuttu. Joulukorttien suosio on laskenut sen
verran että siitä luovuttiin vuosikymmenen
loppupuolella. Samoin aikoinaan suositut
lipaskeräykset ovat käytännössä loppuneet,
koska kansalaiset eivät enää pidä entisessä
määrin käteistä rahaa mukanaan.

Jäsentoiminta
Klubilla on entiseen tapaan ollut paljon
yhteisiä rientoja varsinaisen varainhankinnan
ulkopuolella. Yhteisiä juhlia on vietetty
vuosittain pikkujoulun, vuosijuhla Charterin ja
kevätjuhlan merkeissä. Lisäksi on järjestetty
yhteisiä matkoja, jotka ovat suuntautuneet
Viroon tai muihin lähimaihin. Kotimaassa on
tehty teatteri ym teemamatkoja. Lisäksi on
käyty yhdessä tutustumassa mielenkiintoisiin
paikkoihin kuten Eduskunta, Ilmailumuseo ja
Vantaan energian polttolaitos. Myös
klubikokouksia on pidetty paikoissa joilla on
ollut erityistä mielenkiintoa, esimerkiksi
Helsingin väestönsuojelumuseossa.  Lisäksi
osa klubilaisista ja ladyista on osallistunut
maanantaisin jo reilusti yli kolmenkymmenen
vuoden ajan Marita Stenbackan vetämään
Maritan jumppaan.
Jäsenmaksun suuruus on ollut vuodesta 2013
lähtien 135 €. Tällä katetaan Suomen
Lionsliiton jäsenmaksu, kansainvälisen
Lionsliiton LCI:n jäsenmaksu sekä vuosittain
pidettävän Suomen Lionsliiton
vuosikokouksen kokouskulut.
Jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa on kehitetty
kovasti viime vuosina. Klubin kotisivujen
ylläpito on ollut aktiivista ja sinne tulee tietoa
runsaan kuvasadon kera välittömästi kaikista
tapahtumista missä klubilaiset ovat olleet
mukana. Klubilla on myös facebook sivut,
jonka käyttö on ollut varsin aktiivista.
Keskinäisessä nopeaa tiedottamista vaativissa
asioissa käytetään whattsupp sovellusta. Sitä



voidaan käyttää myös pienissä arkipäivää
keventävissä asioissa.
Tekniikan kehitys on näkynyt myös
kuusimyynnin rahankäsittelyssä. Viimeisten
vuosien aikana on siirrytty yhä enemmän
izettle -maksupäätteiden käyttämiseen, koska
yhä useampi asiakas haluaa maksaa käteisen
sijaan kortilla.
Ulkoisessa tiedottamisessa on pääasiallisena
kanavana toiminut Pakila Oulunkylä lehti.
Klubikokousten ja hallituksen kokousten
pöytäkirjat ja liitemateriaali on vuodesta 2017
lähtien  säilytetty  pilvipalvelussa jossa ne ovat
liitteineen kaikkien jäsenten nähtävillä.
Aineisto tulee useimmiten jo samana iltana
kuin kokous on pidetty.
Jäsenmäärän kehitys on ollut vakaa koko 2010
luvun. Vuosikymmenen alussa meitä oli 43 ja
nyt samainen 43. Vaihtuvuutta tosin on ollut,
sillä osa on luopunut ikä- tai muista syistä
mutta vastaavasti uusia jäseniä on saatu
samaan tahtiin. Jäsenten ikärakenne on
vuosikymmenen aikana hieman kasvanut,
vuosikymmenen alussa keski-ikä oli noin 63 ja
lopussa noin 66 vuotta.
Vuonna 2018 saatiin päätökseen pitkään
valmisteltu sääntöuudistus.
Sääntöuudistuksesta käytiin matkan varrella
paljon vilkasta ja osittain myös värikästä
keskustelua. Klubilla oli tähän asti ollut
voimassa perustamisen yhteydessä luodut
säännöt. Uudet säännöt vastaavat paremmin
nykyaikaa ja siinä on otettu huomioon
lainsäädännössä tapahtuneet muutokset.

Kuva: Torpparinmäen K-supermarketin pihalla
kuusien paikallismyyntipiste

Kuva: Kauppatorin myyntikojujen rakentaminen

Kuva: Suomen Partiolaiset myönsi klubille Pyhän
Yrjön plaketin kiitokseksi pitkään ja ansiokkaasti
jatkuneesta toiminnasta partion hyväksi.
Pääkriteerinä oli Kaskipartion uuden kämpän
hyväksi tehty työ ja lahjoitukset.

Kuva: Pakilan Voimistelijoiden TuPa hankkeen
avajaiset uudessa voimisteluhallissa



Klubin aktiviteetit 1980-2020
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Tuomarinkylän tempaus
Fillaritempaus
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Kirkkokonsetti
Ystävänpäiväkonsertti
Pakilan Pakinat
Kuusitempaus
Joulukorttimyynti
Toivola yhteistyö
Kaskipartion majan talkootyöt
PNV:n voimistelukanveesi
Ladyt Pakilan vanhainkodissa
Estradivammaisten tukitoiminta
Kustaankartano yhteistyö
Omaishoitajien päivä
Maunulan Helander-koti
Kiitos veteraanit
Punainen Sulka
Campaign Sight First
KNV:n kokouksen järjestäminen
Paloheinän huippu
Annansilmä arvat
Rakkaus näkyy
Rusettiluistelu
Helsinki Camp 86
Konserttitanssiaiset
Vanhainkodin teatterimatka
Pakolaisapu Romaniaan
Vammaisapu Viroon
Vaatekeräys Latviaan
Katastrofiapua Viron lastenkotiin
Nenäpäivätempaus
Karjalakeräys
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Itsenäisyyspäivän juhla
Itä-Pakila päivät



Kuusiklubi
Jorma Halmepuro

Vähän ennen joulua muutamaan paikkaan
alueellamme ilmestyvät banderollit ”KUUSET
LEIJONILTA NUORISOTYÖN HYVÄKSI”

Kuusitempauksesta klubimme ensimmäisenä
tunnetaan sekä toiminta-alueellamme että
yritysmyynnin osalta vielä paljon
laajemminkin.

KUUSITEMPAUKSEN SYNTY

Kuusitempaus toteutettiin ensimmäisen kerran
vuonna 1981 runsas vuosi klubin perustamisen
jälkeen. Silloin tempauksesta käytettiin nimeä
joulupuu ja mottona oli ”Latvasta tyveen” ja
tavoitteena teema: ”Veli tunne veljesi”.

Kuva: ”Veli tunne veljesi”

Ensimmäisinä vuosina haimme kuuset itse
metsästä ja varastoimme ne pihoillemme
odottamaan myynnin aloittamista.
Vähittäismyyntipaikkojamme olivat
Sysimiehentiellä nykyisen Fysios Paloheinän
(entinen Niemikotisäätiö) edessä, Pakilantiellä
nykyisen House of Sandwiches vieressä
(entisen Pakilan Apteekin ja Spar-kaupan
välissä) ja Itä-Pakilassa Yhdyskunnantien ja
Urkurintien kulmassa kehä I:n Pohjoispuolella,
nykyisen Nur Pizza Kebab naapurissa (entisen
”Irmelin” kaupan pihalla).

Ensimmäisinä neljänä vuotena kuusien myynti
ei kasvanut ollenkaan. Toinen varainhankinta-
aktiviteettimme oli Pakilan Pakinat ja
esimerkiksi vuoden 1984 Pakilan Pakinoiden
tulos oli lähes kuusinkertainen
kuusitempauksemme tulokseen verrattuna.

Vuoden 1983 kuusenkaatajaisissa Heikki
(Hessu) Pesola evästi seuraavia
kuusitempauksen vetäjiä kiinnittämään
huomiota erityisesti kuusien laatuun mutta
korosti myös aktiivisemman markkinoinnin
merkitystä myynnin lisäämiseksi. Tämä
Hessun peräänkuulutus toteutui ensimmäisen
kerran vasta 1987. Silloin markkamääräinen
myynti oli jo kolminkertainen alkuvuosiin

verrattuna ja tulos samaa suuruusluokkaa
Pakilan Pakinoiden kanssa. Vuonna 1989
kuusitempaus teki kuitenkin huiman koko
vuosikymmenen parhaimman tuloksen 40 900
markkaa. Tämä oli jo yli kaksi ja
puolikertainen verrattuna Pakilan Pakinoiden
tulokseen verrattuna.

Paukkuvat pakkaset, lumi-, räntä- ja vesisateet
ja vihmovat myrskytuulet ovat tulleet tutuiksi
vuosien saatossa myyntipaikoilla. Past
presidentin ja Presidentin ruoka- ja
juomahuolto makkaroineen sinapilla tai ilman
ja kotimaisen viljavalmisteen juomat veden
kanssa ovat olleet mukana kuusitempauksen
syntymästä saakka.

Vaatimattomasta alkutaipaleesta huolimatta
kuusitempauksesta oli lopultakin syntynyt
merkittävin varainhankintakeino alueemme
nuorisotyön hyväksi.

KLUBIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Kuusien hankkimiseksi aloitettiin yhteistyö LC
Elimäen kanssa jo vuonna 1982. Elimäen
metsistä kuljetimme kuuset itse Pakilaan. LC
Elimäen veljien vieraanvaraisuus heidän
metsästysmajalla nautitusta grillatusta



hirvenmaksasta on jäänyt myös monien
muistiin näistä kuusenhakureissuista.

Seuraaviksi yhteistyöklubeiksemme tulivat LC
Lappträsk/Liljendahl/Pernå 1986 ja LC
Hämeenkyrö/Kyröskoski 1988. 1990-luvulla
LC Hämeenkyrö/Kyröskoski toimitti kuuset
itse rekka-autolla Pakilaan asti ja klubimme
veljet purkivat kuusikuorman.

Yhteistyöklubeillemme laadittiin kirjalliset
ohjeet laatuvaatimuksistamme. Vaikka
laadussa tapahtuikin pientä muutosta
parempaan, niin siitä huolimatta luonnon
vänkyröittämien metsäkuusien heikko laatu
aina aurakepeistä lahnakuusiin aiheutti
jatkuvaa parranpärinää kuusenkaatajaisissa.

Nykyään kuuselta odotetaan tuuheutta ja
tasaisen kartiomaista muotoa.
Laatukriteerimme täyttävät kuuset alkoivat
yhteistyöklubeiltamme vuosi vuodelta
vähentyä. Vuosikausia kestänyt yhteistyö
maaseutuklubien kanssa oli kuitenkin ollut
leijonatyötä parhaimmillaan.

Asiakkaidemme laatuvaatimukset
myymistämme kuusista ja kilpailutilanne
muiden myyjien kanssa alueellamme johtivat
lopultakin päätökseemme hankkia ainoastaan
viljeltyjä metsäkuusia.

YRITYSMYYNTI

Yrityskuusten toimitukset aloitettiin 1987.
Yrityskuusien aktiivisempi myynti aloitetaan
lokakuussa ja ensimmäiset toimitukset
asiakkaille marraskuun puolivälistä alkaen.

Näkyvimpiä tapahtumia ovat Pakilan kirkon 8-
metrisen ulkokuusen ja kirkkosalin 4-metrisen
kuusen pystytys ennen ensimmäistä
adventtisunnuntaita. Ulkokuusi nostetaan
pystyyn miesvoimin köysien, tikapuiden ja
pylväshankojen avulla.

Kuva: Pakilan kirkon ulkokuusen pystytyksiä

Klubimme veljille on tullut tutuksi myös
Lääkäritalon kuusen pystytys valaistuksineen
samoin kuin kuusen poisvienti. Lääkäritalon
ulkokuusen toimitus on ollut mukana heti
yritysmyynnin alusta alkaen. Ensimmäisinä
vuosina käytössämme oli nosturiauto tämän 8-

metrisen kuusen pystyttämiseen, mutta
viimeisen parin vuosikymmenen ajan pystytys
on tapahtunut miesvoimin. Alkuansa
Lääkäritalon kuusen valaistus oli hehkulamppu
valoroikka ja alueen pojilla olikin joskus
tapana harjoitella tarkkuusammuntaa
ampumalla lamppu kerrallaan valot
sammuksiin. Sattuipa kerran kovassa
talvimyrskyssä kuusi kaatumaankin viikko sen
jälkeen, kun olimme käyneet sen
pystyttämässä.

Nyt jo yli kolmekymmentä vuotta kestäneen
yritysmyynnin ”primus motor” on ollut Matti
Änkö.  Suurella yksittäisellä työpanoksella
myös Seppo Leveelahti on ollut mukana
järjestelemässä yhteistyöklubien ja yksittäisten
sidosryhmien kanssa kuusien ostoa ja myyntiä
ja kuljetuksia.

2000-luvulla yrityskuusien osuus tuloksesta on
tasaisesti kasvanut ja vuoden 2019 tuloksesta
yrityskuusien osuus oli jo yli 60%:a.

KUUSITEMPAUS 2010-LUVULLA

2010-luvulla lähes kaikilla kuusitempauksen
osa-alueilla on tapahtunut merkittäviä
muutoksia.

Vuosina 2010 ja 2013 LC Lappträsk-
Liljendahl-Pernå ja LC Elimäki toimittivat
meille vielä osan luonnonvaraisista metsä
kuusista mutta selvästi suuremman määrän



toimittivat jo Esko Tanskanen ja KuusiSaariset.
Vuodesta 2014 lähtien kaikki kuuset on
hankittu ammattilaisilta kuusen viljelijöiltä
Esko Tanskaselta ja KuusiSaariselta ja 2016
lähtien ainoastaan KuusiSaariselta.

Kuusien välivarastoinnissa ja logistiikassa on
tapahtunut myös muutoksia 2010-luvulla. Veli
Seppo Leveelahden piha oli käytössämme
kuusien välivarastona parin vuosikymmenen
ajan. Sepon luovuttua asunnostaan Pakilassa
olemme saaneet käyttää Matti Piekkalan pihaa
välivarastona ja hänen autotallinsa ullakkoa
myyntivarusteiden varastona.

Vähittäismyynnin määrissä on tapahtunut
merkittävä muutos. Vuonna 2010 kuusia
myytiin yhteensä vielä 921 kappaletta, josta
vähittäismyynnin osuus oli 696 ja
yritysmyynnin osuus 225 kappaletta. Vuonna
2015 kuusia myytiin yhteensä 502 kappaletta,
josta vähittäismyynnin osuus oli enää 316 ja
yritysmyynnin 186 kappaletta.

Vähittäismyynnin määrien laskusta huolimatta
sekä yritys- että vähittäismyynnin kuusien
keskihinta on noussut huomattavasti
korkeammaksi siirryttyämme myymään
ainoastaan viljeltyjä metsäkuusia.

Vähittäismyynnin miehityksessä on myös ollut
merkittävä muutos. Vuodesta 2010 lähtien
Kaskipartion partiolaiset ovat olleet mukana

auttamassa Niemikotisäätiön myyntipaikalla.
Luovuttuamme Paloheinän myyntipaikasta ja
siirryttyämme Torpparinmäkeen olemme
Kaskipartion partiolaisten kanssa jatkaneet
paikallismyynnissä samalla tavalla. Aloitimme
samalla konseptilla yhteistyön alueemme
toisen partiolippukunnan Vuorenhaltioiden
kanssa Pakilantien S-marketilla 2018.

Kuva: Kaskipartion partiolaiset Torpparinmäen K-
supermarketilla 2016

Pekka Taskisen laatima toimintaohje
kuusitoimikunnalle on ollut kuusitempauksen
tiekartta 2010-luvulla. Toimintaohjeessa on
kuvattu toimikunnan kokoonpano, toimikunnan
jäsenten tehtävät ja aikataulu välitavoitteineen.
myynnistä, hankinnoista, kuljetuksista ja
laskutuksesta.

Näkyvyyteemme myyntipaikoilla mm.
leijonaliiveihin ja siipibannereihin on
panostettu samoin kuin sosiaalisessa mediassa
mainostamiseen. Kuusenhoito-ohje
ajankohtaisin teemoin on myös tuonut
näkyvyyttä kuusitempaukseemme.

KUUSITEMPAUKSEN HAASTEET 2020-
LUVULLA

Varhaisin tieto joulukuusesta suomalaiskodissa
on vuodelta 1829, jolloin helsinkiläisellä
paroni von Klinckowströmillä oli niitä
kotonaan kahdeksan kappaletta. Sadassa
vuodessa kuusi levisi kaikkialle Suomeen.

Suomessa pystytettiin jouluna 2019 noin 1,4
miljoonaa joulukuusta. Suomessa joulukuusiksi
kasvatettuja näistä oli vajaa miljoona. Omasta
metsästä haettiin noin 300 000 puuta.
Ulkomailta tuotiin noin 150 000 puuta.

Kuusitempauksemme on kuitenkin kaivannut
jo vuosikausia uusia voimia ja tiedon siirtoa
konkareilta uusille vastuunkantajille. Keväällä
2018 järjestetty kuusitempauksen kipupisteistä
käyty keskustelu loi terveen pohjan jatkaa
klubimme perinteikästä aktiviteettia.
Yritysmyyntiä olisi helppo kasvattaa, mutta
samalla se vaatisi lisää resursseja etenkin
logistiikka- ja kuljetuspooliin. Varmaa on että
joulupuun asema suurimpana ja tärkeimpänä
koristeena on horjumaton myös 2020-luvulla.



KUUSITEMPAUKSEN TULOS 2010-LUVULLA

Tilinpäätöstietojen mukaan kuusitempauksen tulos 2010-luvulla on yhteensä 155 000 €. Myynti on ollut arvonlisäverovelvollista vuodesta 2012 lähtien.
Tuloverosta on saatu verovapaus poikkeusluvalla.

Kuusitoimikunnan innoittajina 2010-luvulla ovat toimineet Pekka Taskinen 2010, Erkki Rainesalo 2011 ja 2017, Pentti Mattila 2012 ja 2013, Jorma Halmepuro 2014–2016,
Pekka Turunen 2018, Pertti Rekonen 2019.



Pakilan Pakinat
Olli Aulio

Pakilan Pakinat on ilmestynyt jo 58 kertaa
itsenäisyyspäivän aikoihin kertomaan alueen
asukkaille mitä lähiseudulla on tapahtunut tai
on tapahtumassa. Lehti kannetaan koteihin
alueella ja sitä jaetaan mm. kirjastoihin ym
paikkoihin, jossa ihmiset liikkuvat.

Lehden historia alkaa jo vuodesta 1962 , jolloin
LC Pakila alkoi julkaista sitä ensimmäisenä
toimintavuotenaan. Painosmäärä oli aluksi
vähäinen verrattuna nykyiseen. Viime vuosina
lehteä on painettu yli 10 000 kpl. Pakinkylän
klubin aloittaessa toimintansa se tuli heti
mukaan julkaisuun ja siitä alkaen lehteä on
tehty klubien yhteisvoimin. Pakilan Pakinoiden
logo on ollut samanlainen jo yli 30 vuotta.
Siinä on teksti ”sitä kuusta kuuleminen, jonka
juurella asunto”. Kansikuva vaihtuu vuosittain.

Lehden tekijät
Lehden päätoimittaja vaihtuu vuosittain
klubien välillä. Hänen päätehtävänään on
kutsua toimitus koolle ja johtaa toimituksen
työskentelyä. Perinteisesti lehden pääkirjoitusta
ei tee päätoimittaja vaan klubien presidentit
jotka aina sopivat miten se käytännössä
tehdään. Toimituskunta ideoi lehden sisällön.

Vuosien kuluessa on kuitenkin vakiintunut
tietyn tyyppinen työnjako. Jorma Lahti-
Nuuttila  Pakilan klubista hoitaa käytännön
työt kuten painosopimuksen, trafiikin taittajan
kanssa ja laskutuksen.  Suurimman osan
jutuista ovat tehneet Risto Sinkko Pakilan

klubista ja Olli Aulio. Huomattava osa
klubilaisista on osallistunut
ilmoitushankintaan.

Lehden sisältö
Pakinoiden kehittämiseen on jatkuvasti
kiinnitetty huomiota. Ajatuksena on ollut se,
että jos lehti on hyvä luettava ja se kertoo
mielenkiintoisesti alueen asioista, niin siihen
on helpompi saada ilmoituksia. Perinteisesti
lehdessä on kirkkoherran tervehdys ja kirkon
joulunajan ohjelma. Alueen kaavoituksesta ja
liikennejärjestelyistä on vuosittain kirjoituksia.
Lehdessä on pyritty esittelemään aina joku
alueen yritys. Erilaiset  yhdistykset kuten
urheiluseurat, partiolippukunnat ja muut alueen
toimijat ovat mukana,  jos niissä tapahtuu
jotain erityistä tai ne täyttävät vuosia.
Rakennusten korjaamiseen ja energian
käyttöön on tehty usein juttuja. Niin
sanottua ajankohtaista osiota on kasvatettu
viime aikoina

Leijonatoiminnasta kerrotaan sekä jutuin että
mainoksin. Lukijoiden keskuudessa suosiota
on saavuttanut muutamana viime
vuonna lehdessä ollut ”Tunnetko Pakilaa”
kuvaosio.

Talous ja jakelu
Lehden talous on hieman heikentynyt viime
vuosina vaikka klubien jäsenet ovatkin
innokkaasti keränneet ilmoituksia. Lehti on
kuitenkin tuottanut kummallekin klubille

vuosittain useita tuhansia euroja. Sen
lisäksihän lehti toimii erinomaisena
leijonatoiminnasta kertovana välineenä
alueella. Klubeihin on tullut uusia jäseniäkin
lehden avulla.

Lehden jakelun on pääosin menneinä vuosina
hoitanut kaupallinen jakeluyritys.  Parina viime
vuonna pääosan lehden jakelusta ovat hoitaneet
HPS:n pojat vanhempineen. Kun he ovat
saaneet työstä korvauksen, on näinkin voitu
tukea alueen nuorisotoimintaa.

Skuuppeja
Lehti on herättänyt alueella väliin vilkastakin
mielipiteiden vaihtoa. Kun Pakilaan puuhattiin
Alkoa muutama vuosi sitten, niin lehti
pääkirjoituksessa otti lievän myönteisen
kannan Alkon tuloon. Siitä seurasi
päätoimittajalle lukuisia vihaisia soittoja, joissa
paheksuttiin kannanottoa. Monet moittivat sitä,
että eikö leijonien tulisi edistää hyviä asioita
eikä Alkon tuloa alueelle.
  Pakilan 600  juhlavuoden seurauksena alueen
Alkoon tuli myyntiin viinejä  tällä teemalla.
Niitä tuotiin aluksi 4000 pulloa ja myöhemmin
lisää. Lehden 2019 toimitus kävi Alkosta
kysymässä viinitilannetta ja sai selville että
viinejä oli jäljellä 400 pulloa.  Tästä tehtiin
lehteen juttu. Lehden ilmestyttyä viinit myytiin
loppuun parissa päivässä.



2019
Kuva: Timo Honkanen

2014
Kuva: Dimitrij Mayer

2018
Kuva: Dimitrij Mayer ja

Vili Haapaniemi

2013
Kuva: Timo Honkanen

2017
Kuva: Sami Ilvonen

2012
Kuva: Timo Honkanen

2016
Kuva: Dimitrij Mayer

2011
Kuva: Arja Marila

2015
Kuva: Timo Honkanen

2010
Kuva: Timo Honkanen



Ystävänpäivän konsertti
Pentti Mattila ja Tuula Kivioja

Hyvän Paimenen kirkko vihittiin vuoden 2002
adventtina. Ensimmäinen ystävänpäivän-
konsertti järjestettiin 2003 klubin ja
seurakunnan yhteisvoimin. Järjestämisvastuu
uskottiin klubille.

Vuoden 2005 konsertista alkaen yhteistyö-
kumppaniksi tuli Pakilan musiikkiopisto.

LC Helsinki Aurora perustettiin 2006. Uusi
Aurora klubi oli oman klubimme rinnalla
ensimmäistä kertaa järjestämässä vuoden 2008
konserttia. Siitä alkaen klubit ovat järjestäneen
ystävänpäiväkonsertin yhdessä.

Konserttien esiintyjät/esitykset/teemat vuosina
2003-2020

Vuosi Esiintyjät/esitys/teema

2002 Hyvän Paimenen kirkko
vihittiin
Ystävänpäiväkonsertin
järjestämisestä sovittiin
seurakunnan kanssa

2003 Tapiolan kuoro
2004 Helsingin Juniorijouset
2005 Pakilan musiikkiopiston

oppilaat
Alueen taiteilijat Hannele
Soljander-Halme, Kari Jussila,
Essi-Reetta Särkämö, Seppo
Tukiainen, Janne Hovi.
Konsertin juonsi Seppo Hovi

2006             Pakilan musiikkiopiston
oppilaat
Aikamiehet kuoro

2007             Pakilan musiikkiopiston
oppilaat ja salonkiorkesteri
Esa Ruuttunen, Janne
Ruuttunen

2008             Pakilan musiikkiopiston
oppilaat ja salonkiorkesteri
Con Amore kuoro, Hannele
Soljander – Halme
Aurora mukaan
yhteistyökumppaniksi

2009              Pakilan musiikkiopiston
oppilaat ja salonkiorkesteri
Hannu Jurmu

2010             Pakilan musiikkiopiston
salonkiorkesteri
Cantores Minores kuoro

2011              Pakilan musiikkiopiston
kansanmuusikot
4 J: Johann Tilli, Janne
Ovaskainen, Johannes
Holopainen, JuhaMatti
Holopainen

2012 Pakilan musiikkiopiston
salonkiorkesteri
Heli-Maria Suomi, Hannele
Soljander-Halme, Hannu
Holma, Tero Harjunniemi,
Hannu Bisterin trio.
Operettisävelmiä ’Muistathan
kai …

2013              Pakilan ala-asteen koulun
oppilaat, Pakilan
musiikkiopiston
kansanmusiikkiryhmä
Mörköooppera

2014 Pakilan musiikkiopiston
Baggböle Big Band, Riivatun
akat lauluryhmä: Lotta
Hagfors, Anna E. Karvonen,
Kaisa Pudas ja Essi-Reetta
Särkämö.
Jukka Perkon Avara yhtye, jossa
myös Werneri Pohjola ja Jarmo
Saari

2015             Laulujen laulu
Uutta kirkollista musiikkia on
Pentti Ingerön säveltämä
draama-musiikki-tanssiteos
Laulujen Laulu, joka esitettiin
perinteisessä ystävänpäivän
konsertissa Pakilan kirkossa.
Laulujen Laulu on Vanhan
Testamentin aistillisin ja
eroottisin rakkausrunoelma.
Siihen sisältyy juutalaisia
häälauluja, jotka osittain
liittyvät kuningas Salomoon.
Teksti on suoraan Raamatun
tekstiä, joka on dramatisoitu.
Teoksen ohjasi pakilalainen
musiikin maisteri ja
diplomilaulaja Hannele
Soljander-Halme.  Mukana oli
Pakilan Voimistelijoista koottu



tanssiryhmä. Koreografian oli
suunnitellut Emilia Peuronen.
Petri Kytön yhtye vastasi
esityksen säestyksestä ja
kuorona oli
kolmikymmenhenkinen Pro
Cantus kuoro johtajanaan
Mimmu Kyrönseppö. Lausunta-
ja laulusolisteina olivat Hannele
Soljander-Halme ja Markus
Bäckman. Päätanssiroolissa oli
Meri Koskelainen

2016              Pepe Willberg, Tapiola Big
Band
Perinteisen
Ystävänpäivänkonsertin
esiintyjinä olivat omaa
juhlavuottaan viettävä Pepe
Willberg ja Tapiolan Big Band
orkesteri johtajanaan Esko
Heikkinen.

2017          Pakilan musiikkiopiston
opettajat: Päivi Vesalainen,
Maarit Röynä, Janne Malinen,
Mika Seppänen, Elina Mattila,
Katariin Salokoski, Anni
Holma, Hannu Holma, Anna-
Leena Rysä, Anni Björk, Anne
Jusslin, William Suvanne,
Mikael Jacobson

2018 Jaakko Ryhänen laulu ja
Seppo Hovi piano ja tarinat.
Kuulimme musiikkia Mozartista
ja Merikannosta Malmsteniin ja
negrospiritualeista
amerikkalaisiin, suomalaisiin ja
venäläisiin laulelmiin. Ohjelman

piti erinomaisesti koossa Seppo
Hovin tarinat eri lauluista ja
niiden historiasta.

2019 Hansamble kuoro johtajana
Hannu Holma
Philomela kuoro johtajana
Marjukka Riihimäki, musiikki
Anna-Mari Kähärä

2020 Mari Palo, Tapiola Big Band
Klubimme 40 vuoden
juhlakonsertin esiintyjät olivat
sopraano Mari Palo ja Tapiola
Big Band johtajanaan Esko
Heikkinen.  Diiva svengaa
teema houkutti sekä jazzin että
oopperan ystäviä sillä melodiat
musiikkeihin oli otettu
oopperasta, sointumaailma ja
soolot jazzista. Yleisöä
konsertissa oli 352 henkilöä.

Kuulimme muun muassa
Rusalkan aarian oopperasta
Rusalka, Mozartin Yön
kuningattaren aarian oopperasta
Taikahuilu sekä Pucciniaa ja
Rossinia jazzsovituksina ja
Piazzollan tangonkin. Mari
Palon tulkitsemien laulujen
lisäksi ohjelmassa oli
orkesterinumeroina tuttuja
ooppera-alkusoittoja.
Kapellimestari Esko Heikkinen

oli sovittanut
konserttikokonaisuuden jazz-
henkiseksi big bandille, mikä
toimi hienosti.  Unohtaa ei
myöskään voi Heikkisen
taitavaa trumpetin soittoa.

Kuva: Laulujen laulu 2015

Kuva: Pepe Willberg, Tapiola Big Band 2016



Mörköooppera
Pentti Mattila ja Tuula Kivioja

Vuoden 2013 ystävänpäiväkonsertti oli
Marjatta Pokelan Mörköooppera, jossa
esitetään lauluja lasten maailmasta ja lapsille
ymmärrettävinä. Oopperan tarinassa utelias
Mörkö lähtee pohjoisesta satumaailmasta
ihmisten luo. Mörkö suuntaa ensin Ouluun ja
ihmislasten kouluun, ja lopulta Sutti-suden
kyydissä Helsinkiin asti. Vastaanotto on tyly ja
Mörölle tulee suru: lumiukko pitää siivota
parkkipaikalta, ratikkaan ei pääse, eikä
presidentinlinnaankaan. Ihmekös tuo, että
Mörkö päättää palata kotiin.

Klubimme yhdessä Pakilan musiikkiopiston,
Paloheinän ala-asteen koulun, Pakilan
seurakunnan ja Auroran klubin kanssa
toteuttama Mörköooppera osoittautui suureksi
menestykseksi.  Oopperaa esitettiin neljä kertaa
täydelle katsomolle. Ensimmäinen esitys oli
kenraaliharjoitus 9.2.2013, ja sen yleisönä
olivat Paloheinän ala-asteen koulu ja
esiintyjien vanhempia yhteensä yli 500
henkilöä. Päiväkodeille ja muille koululaisille
olivat esitykset 12.2 ja 13.2. Kummassakin oli
yleisöä lähes 500 lasta ja aikuista. Varsinainen
ystävänpäivän esitys keräsi kirkkoon 569
ihmistä. Kaikkiaan Mörköoopperan näki yli
2000 katsojaa.  Esitys myös kuvattiin, ja siitä
valmistettiin useita satoja DVD-levykeitä
esiintyjille ja opettajille ja myytäväksi.

Mörköooppera oli valtava yhteinen
voimanponnistus, joka johti hyvää
lopputulokseen, koska eri osapuolet sitoutuivat
hankkeeseen ja kannustivat toisiaan.
Mörköoopperan avainhenkilö oli Hannele
Soljander-Halme. Hän kertoi idean tulleen
siitä, että haluttiin järjestää erilainen konsertti,
jonka alueen lapset toteuttaisivat.  Tavallista
suurempi musiikkiproduktio täydentäisi koulun
normaalia musiikkiopetusta ja antaisi kaikille
mielenpainuvan kokemuksen. Hannelella oli
vastuu koko produktiosta. Hän toimi ohjaajana,
sovitti ja suunnitteli koreografian, puvustusta ja
lavasteita. Aikaansa hän käytti yli 400 tuntia.
Ilman hänen osaamistaan ja panostaan
Mörköoopperaa ei olisi saatu aikaan.

Kuva: Hannele, Hannu ja Pena mörköä
rakentamassa

Kuva: Hannele ja Lasse rakentamassa
raitiovaunua

Kuva: Autojen runkojen leikkaustyö

Klubin jäsenet ja ladyt tekivät oopperan
hyväksi yli toistatuhatta työtuntia.
Lavastuksen ja tarpeiston tekemisessä oli



mukana 14 henkilöä. Lavasteita tehtiin
Paloheinän ala-asteen veistoluokassa neljänä
puolen päivän rupeamana. Seitsemän ladyä
ompeli esiintyjille puvut.  Hahmoina oli mm.
eläimiä, torimyyjiä, sieniä,
tirriäiskuningattaria, tirriäisiä, hiirivanhemmat
ja lehmät. Ladyt myös paistoivat ja koristelivat
mörköpiparit, jotka annettiin esiintyjille
kiitoksena.  Klubin jäsenten ja ladyjen
toimintaa koordinoi Jorma Halmepuro.

Mörköoopperan orkesterina oli Pakilan
musiikkiopiston kansanmusiikkiryhmä viiden
henkilön voimin. Musiikin sovitti
soitonopettaja ja kansanmusiikkiryhmän
johtaja Jari Komulainen.

Kuva: Leena ja Helena kärpässieniä maalaamassa

Näyttelijät olivat Paloheinän ala-asteen koulun
sata oppilasta. Esiintyjien ohella osa oppilaista
valmisti lavasteita ja naamiointia sekä hoiti
äänentoistoa ja valoja konsertissa.  Puvut
suunniteltiin opettajien ja ohjaajan yhteistyönä.

Sekä oppilaat ja opettajat että koko koulu
olivat innolla mukana Mörköoopperassa.
Oopperan pääesityksen jälkeen koulun rehtori
lausuikin yleisön edessä ansaitut kiitokset
oppilailleen aloittaen ’Olen ylpeä teistä ja
esityksestänne ja kaikesta siitä
harjoittelustanne esitystä varten’.

Tiettävästi Mörköoopperan toteutuksessa
klubimme toimivat ensimmäistä kertaa
Suomessa lions klubeina produktion tuottajana
ja taloudellisen riskin kantajana. Riskinotto oli
kannattavaa, sillä katsojamenestys tuotti myös
kohtuullisen taloudellisen tuloksen. Esityksen
varsinainen tulos oli kuitenkin paikallinen
yhteistyö ja yhteisöllisyys, jota klubi oli
synnyttämässä ja joka tuotti hienon
lopputuloksen, mitä yleisö saattoi ihastella ja
mikä tuotti tyydytyksen esiintyjille ja muille
tekijöille.

Kuva (Antti Tuomikoski): Mörkö ei päässyt
presidentinlinnaan, mutta presidentti vilkutti
yleisölle

Kuva (Antti Tuomikoski): Mörkö ei saanut
kauppatorilta kaloja kun sillä ei ollut rahaa

Mörön asiaankuuluvat kaatajaiset pidettiin
huhtikuussa 17 henkilön voimin.
Loppupäätelmänä todettiin, että Mörkö oli
kenties klubin kautta aikojen paras tempaus.

Kuva: Helena Mattilan leipomat mörköpiparit
Mörköoopperaan osallistuneille Paloheinän ala-
asteen koulun oppilaille ja opettajille



Äitienpäivätempaus
Pertti Rekonen

Nykyisen Äitienpäivätempauksen aktiviteettien
edeltäjänä voidaan pitää Tuomarikylän
kartanon alueella pidettyä kevättempausta.
Klubimme oli vain noin neljän kuukauden
ikäinen kun tämä tapahtuma 18.5.1980
järjestettiin ensimmäisen kerran. Näitä kevät-
tempauksia järjestettiin Tuomarinkylässä
vuosina 1980, 1982 ja 1984, jonka jälkeen
alueen käyttöä rajoitettiin ulkopuolisilta.
Silloin oli jo useita samoja elementtejä kuin
nykyisessä Äitienpäivätempauksessamme.

Kevättempauksen rinnalla aloitettiin
yhteistyössä poliisien kanssa vuonna 1981
nuorison keskuudessa suositut fillari-
tempaukset Pakilan ala-asteen pihalla.
Merkitsimme ja huolsimme pyöriä ja poliisit
vuorostaan “katsastivat” pyörät ja jakoivat
liikennevalistusta. Fillaritempaukset jatkuivat
vuoteen 1994.

Äitienpäivätempaus vuodesta 1998.

Nykymuotoinen Äitienpäivätempaus pidettiin
muutaman vuoden tauon jälkeen äitienpäivänä
vuonna 1988 Paloheinän majan aukiolla.
Tapahtuman ideoijina toimivat Kalevi

Loukiainen ja Raimo Airamaa. Vuonna 2014
tilaisuus siirrettiin pidettäväksi Pakilan
yläasteen kentälle, missä sitä on vietetty jo
kuusi kertaa.

Äitienpäivätempauksen myötä klubille luotiin
jälleen uusi iso kevättapahtuma ja sopivasti
juuri ennen “kesälaitumille” menoa. Huomion-
arvoista on, että Ladyjen osuus tapahtumassa
on ollut merkittävä.

Äitienpäivänä järjestettävä kevättempaus
suunniteltiin alun perin osaksi klubin varain-
hankintaa ja palvelutoimintaa. Myös perinteis-
tä leijonatoimintaa saadaan tilaisuuden ansiosta
tuotua hyvin esille. Tärkeää on, että Äitienpäi-
vätempauksesta on muodostunut alueellemme
jokakeväinen tapahtuma, jota kaikki odottavat.
Emme hae tuottoja vaan Haluamme Tehdä
Hyvää!

Ohjelman perusrunko on pysynyt vuosien
saatossa melko samanlaisena: musiikkia,
arpojenmyyntiä, erilaisia pelejä, leikkejä ja
esityksiä sekä mahdollisuus ruokailuun.
Musiikissa suositaan paikallisia muusikoita.
Baggböle Big Band ja Pakilan musiikkiopisto

ovat olleet usein pääroolissa viime vuosikym-
menen aikana. Klubiveljemme Lasse Halme ja
hänen ladynsä Hannele Soljander-Halme ovat
usein esiintyneet juhlassamme, paikallista
trubaduuria Leo Silolahtea unohtamatta. Myös
Paloheinän ala-asteen musiikkiluokat ovat
ilahduttaneet yleisöä esityksillään.

Lasten suosikkeina ovat olleet pomppulinna,
onginta ja koiravaljakko- sekä hevosajelut.
Lapsille on järjestetty myös mm. kävyn heitto-
kilpailuja, asfalttimaalausta, kasvomaalausta ja
lukunurkkaus. Olipa meillä pari vuotta sitten
koirien kauneuskilpailutkin. Olemme saaneet
nauttia myös Pakilan voimistelijoiden nuorten
esityksistä.

Avustustenjako - tilaisuuden “virallinen”
osio
Äitienpäivän kevättempaus huipentuu
jokavuotisten avustusten jakotilaisuuteen.
Pakinkylän Lions on yksi Suomen suurimmista
klubeista ja jaamme vuosittain noin
kaksikymmentä tuhatta euroa avustuksia
erilaisiin käyttötarkoituksiin, lähinnä tukemaan
vähävaraisten nuorten harrastuksia.



Kuva: Avustustenjako

Kuva: Ensimmäiset kaksisataa äitiä saavat
ruusun ja tietysti kaikki lapset ilmapallon.

Kuva: Musiikista on usein vastannut Baggböle
Big Band, kapellimestarina William Suvanne

Kuva: Hernesoppaa ja muurinpohjalettuja

Kuva: Hevosajelua

Kuva: Ladyt järjestäneet juhlaamme
kanttiinipalvelut, joissa on myyty
kohtuuhintaan heidän itse tekemiä, suussa
sulavia leivonnaisia; on pullaa, torttua ja
herkkuja monenmoista



Kaskipartion ”Kaskela” majahanke
Pekka Taskinen

LC Helsinki/Pakinkylällä on ollut vuosia
jatkunut yhteistyö partiolippukunta
Kaskipartion kanssa. Kaskipartio on
Helsingissä Paloheinän ja Torpparinmäen
alueella toimiva partiolippukunta, jossa on
jäseniä 206. Jäsenistä 150 on alle 18-vuotiaita.
Kaskipartio on perustettu v. 1975, kun
poikalippukunta Kaskenviertäjät ja
tyttölippukunta Metsäkastikat yhdistyivät
yhteislippukunnaksi.

Klubilla oli haussa isompi projekti mihin
voitaisiin käyttää klubin jäsenien auttavia käsiä
ja samalla tukea hanketta taloudellisesti.
Kaskipartion viikoittaisen toiminnan
keskipisteenä oli kolo Paloheinän kirkon
kerhotilassa ja kunnostetussa autotallissa.
Suurin osa Kaskipartion retkeilytoiminnasta
keskittyi v. 1977 valmistuneelle Kaskelan
retkeilymajalle Siuntion Korpirauhaan.
Retkeilymaja on Kaskipartion ensisijainen
retkeilykohde ja ensiarvoisen tärkeä partio-
ohjelman mukaisen partiotoiminnan
toteuttamiseksi jäsenistölle.  Retkeilymajalle
suunniteltiin mittavaa remonttia vuonna 2011.
Yhteistyössä LC Pakinkylän kanssa selvitettiin
mahdollisuuksia remontin toteuttamiselle.
Remontin kustannusarviot nousivat kuitenkin
lähelle uuden rakennuksen hankintahintaa.

Kaskipartio päätti yhdessä LC Pakinkylän
kanssa aloittaa suunnitteluprojektin uuden
partiomajan rakentamisesta vanhan tilalle
Siuntion Korpirauhaan. Klubi osallistui
aktiivisesti uuden majan suunnitteluun sekä
rahoituksen hankkimiseen. Uusi maja
rakennettiin sitten seurakuntayhtymän maille
vanhan majan paikalle.

Kuva: Vanha maja

LC Helsinki/Pakinkylän klubikokous päätti
13.2.2013 osallistua Kaskipartion ”Kaskela”
majahankkeeseen sekä rahallisesti että
talkootyön muodossa. Talkootyöhön luvattiin
osallistua 20 tuntia/jäsen eli yhteensä noin 800
tuntia. Talkootyön oli tarkoitus tapahtua kesinä
2013 ja 2014. Klubi päätti myös tukea
majahanketta yhteensä 20.000 eurolla.  Klubin

oman avustuksen lisäksi haettiin myös 20.000
euroa Arne Ritari -säätiöltä. Aarne Ritari -
säätiön hakemukseen mukaan myöntämä
avustus on suurin säätiön myöntämä.

Kuva: Polulle rakennettiin silta ja tasoitettiin polku
siihen kuntoon, että keväällä rakennustarvikkeet
saatiin vavattomasti siirrettyä rakennuspaikalle.

Keväällä 2013 kokoontui innokas
Leijonaporukka yhdessä partiolaisten kanssa
Korpirauhaan rakennustalkoisiin useana
viikonloppuna. Ensimmäiseksi purettiin vanha
huonokuntoinen maja. Seuraavaksi siistittiin
rakennuspaikka sekä tehtiin kevytrakenteinen
silta rakennuspaikalle. Varsinaista autolla
ajettavaa tietä ei tehty, koska majan haluttiin
säilyvän perinteisenä majana mihin ei pääse
autolla perille. Samalla myös päätettiin, että
majaan ei tule juoksevaa vettä, vaan vesi



kannetaan LC Pakinkylän aikaisemmin
teettämästä kaivosta.

Maja on Honkarakenteen hirsirakennus, jonka
pinta-ala on 153 m2.  Koska rakennuspaikalle
ei ollut tietä, hirret kannettiin talkoilla
läheiseltä tieltä metsän halki rakennuspaikalle.
Hirsikehikko pystytettiin talkoovoimin
partiolaisten ja Leijonien yhteistyöllä.
Tavoitteena oli saada rakennus katettua säältä
suojaan ensimmäisen kesän aikana. Tässä
myös onnistuttiin yhteistyössä partiolaisten ja
Leijonien kanssa. Partiolaiset keskittyivät
nuorempina ja notkeampina ylärakenteisiin ja
Leijonat hoitivat perustat ja alarakenteet.

Talkoopaikalla vietettiin useita
unohtumattomia viikonloppuja ja päiviä. LC
Pakinkylän projektivastaava Esko Leppänen
onnistui kokoamaan innostuneen
talkooporukan paikalle tarvittaessa. Välillä
ryömimme talon alla pilareita tasoittamassa tai
eristeitä kiinnittämässä.  Myös hiirien
estämiseen käytettiin aikaa ja vaivaa. Tuskin
missään mökissä on nurkat suojattu
metalliverkolla yhtä hyvin hiirien varalta.

Syksyllä 2013 projekti laitettiin pakettiin
odottamaan seuraavaa kevättä ja
talkooporukoita.  Vuoden 2014 kesällä
Leijonat tekivät majaan lattian sekä kuistin
katoksen. Myös useaan muuhun
rakennusvaiheeseen osallistuttiin. Kokonaan

oma lukunsa oli porukka, joka poralla ja
Etanadynamiitillä louhi kanavan salaojavesille.

Kuva: Pertsa ja majaisäntä Niki lattianteossa

Majan viralliset avajaiset pidettiin 1.9.2018,
muutama vuosi suunniteltua myöhemmin.
Siinä vaiheessa majalla oli jo vieraillut
useampikin partioryhmä ja tilat todettu
toimiviksi.  Kesällä 2019 myös Helsingissä
järjestetty kansainvälinen nuorisoleiri vieraili
Kaskelassa.  Ohjelmassa oli uintia järvellä,
jonka jälkeen pääsi lämmittelemään
telttasaunaan. Ohjelmassa oli myös
makkaranpaistoa nuotiolla. Partioelämä
luonnon rauhassa oli unohtumaton elämys
monelle ulkomaalaiselle vieraalle.

LC Pakinkylän Leijonat käyttivät Kaskela-
projektiin yli 2000 talkootuntia ja samalla
saatiin ikuisia muistoja yhteisistä
talkoopäivistä nuorten partiolaisten kanssa.

Majasta tulee olemaan iloa nuorille
partiolaisille vuosien ajan tulevaisuudessa.

Olin mukana projektin alusta asti tekemässä
hakemusta Arne Ritari -säätiölle ja useissa
ikimuistoisissa talkoissa partiolaisten kanssa.
Se tekemisen meininki, mikä oli nuorilla ja
meillä vanhemmilla, oli käsin kosketeltavaa.
Tätä on Lions-toiminta parhaimmillaan:
yhdessä tekemistä nuorison kanssa paremman
tulevaisuuden luomiseksi.

Kuva: Viralliset avajaiset





Klubin osallistuminen kansainväliseen palvelutoimintaan
Ossi Eloholma

Nuorisovaihto oli klubiamme perustettaessa
ykkösenä kansainvälisessä palvelutyössämme.
Tarjosihan se turvallisen tutustumisen eri
kulttuureihin, lisäksi oleskelu perheissä oli
ilmaista. Klubimme ensimmäinen vaihdokas
vietti virginialaisessa perheessä luusi viikkoa
vuonna 1982. Aluksi vaihdokit olivat klubin
jäsenten lapsia, mutta jo muutaman vuoden
kuluttua pääosa heistä oli ei leijonaperheistä.
Vuosittain oli lähtijöitä 2-3, saman verran oli
vieraita perheissämme. Nuorisovaihdokkiem-
me kokonaismäärä tähän mennessä on yli 100.

Erikoisuutena klubimme nuorisovaihdon
historiassa on vammaisnuorten lähettäminen
Italiaan vammaisleirille Torinoon. Seppo
Leveelahden toimiessa 90-luvulla Suomen
nuorisovaihtojohtajana, hän italiankielen
taidollaan sai kontaktin italialaisklubiin, joka
vuosittain järjesti vammaisleirin. Lähettämäm-
me vammaiset olivat kaikki toiminta-alueem-
me ulkopuolelta, sponsoroimme myös heidän
matkamsa samoinkuin saattajan matkat.

Nuorisoleiri 1986 oli klubimme järjestämä.
Valmistelimme ohjelman pikkutarkasti ja
tiedotimme siitä tehokkaasti piirimme klubeil-
le; kaikissa klubeissa vieraili veljespari kalvos-
arjan (guttaperkat) kanssa tiedottamassa ja
pyytämässä avustusta kustannusten kattami-

seksi. Viime tingassa, kansainvälisen kirjeen-
vaihdon ollessa kuumimmillaan tapahtui
Tsernobylin ydinonnettomuus 20.huhtikuuta.
Kaiken lisäksi oli Suomessa menossa posti-
lakko. Ulkomailta lähetetty posti palautettiin
merkinnällä: ”Suomeen ei voi lähettää postia”.
Huhut ydinlaskeutumasta Suomeen saivat
aikaan, että USA:sta saimme faxin, jossa
tiedusteltiin, voiko leiriä järjestää. Lähetimme
vastauksen, ettei meillä ole ongelmia
ydinlaskeutuman suhteen. Seurauksena oli
yhden jenkkivaihdokkaan poisjäänti. Kiitos
hyvin suunnitellun ohjelman ja Jukka Hyleen
isännyyden leiri onnistui loistavasti. Majoitus
oli Säästöpankkiopiston hotellimaisissa tiloissa
Matinkylässä, Illat leiriläiset viettivät
”beachillä” opiston hiekkarannalla iltanuotion
valossa, viimeisenä iltana rantaelämä päättyi
kolmen maissa. Päiväohjelmat sujuivat
onnistuneesti; saaristoristeily jäi pois myrskyn
takia, varaohjelmana oli mm. tutustuminen
Pakintalooon. Kaiken huipuksi Kalevi
Loukiainen taltioi leiritapahtumat VHS-
tekniikalla vajaan tunnin videolle, mikä
lähetettiin kaikille osanottajille joko PAL,
SECAM tai NTSC muodossa riippuen
osallistujan kotimaasta.

CAMPAIGN SIGHT FIRST  (CSF) on
työnimi järjestömme voimakkaimmasta

panostuksesta näönsuojeluohjelmaansa. Jo
vuonna 1925 kuurosokea Helen Keller vetosi
voimakkaasti leijoniin taistelemaan sokeutta
vastaan ja nimitti leijonia sokeiden ritareiksi.
Eri maiden leijonat olivat mukana omilla
panostuksillaan tässä taistelussa, mutta vasta
90-lulla päämajan johdolla julkistettiin globaali
kampanja sokeuden estämiseksi. Sille luotiin
oma organisaatio klubien kampanjavastaavia
myöten. Oma tehtäväni oli toimia Itä-Suomen
sektorikoordinaattorina; kouluttaa organisaatio
ja valvoa keräyksen toteuttamista. Klubimme
oli innokkaasti mukana keräyksessä sekä
osallistumalla maaottelumarssiin että
varsinaiseen keräykseen. Onnistunein
keräysmuoto oli syntymäpäivälahjat; veli
ilmoitti juhliinsa kutsutuille, ettei halua lahjoja
vaan lahjoitusta CSF-keräykseen. Koska
kampanja onnistui erinomaisesti jatkettiin sitä
2018 CSF II nimellä. Valitettavasti kampanja
osui päällekkäin kotimaisen Punaisen Sulan
kanssa, mutta saimme mukaan ulkoministeriön
ja kerätyillä varoilla rakennettiin Sri Lankaan
Rathnapuran silmäsairaala. Klubimme oli
mukana samalla konseptilla kuin CSF I:ssä;
olimme Suomen toiseksi paras kerääjä.  Tulos
näkyy Melvin Jones jäsenyyksien määrästä:
2009-2010 saimme 16 uutta jäsenyyttä.



Punainen Sulka
Ossi Eloholma

Ennen klubimme perustamista olivat leijonat
järjestäneet kaksi Punainen Sulka keräystä.
Kumpikin oli menestys; kun olimme vuonna
1984 mukana ensimmäisen kerran oli keräys-
prosessi jo valmiina. Keräyksen kohderyhmänä
olivat veteraanit ja sotainvalidit. Kohderyhmän
valinta oli otollinen, veteraanien ja sotainvali-
dien arvostus oli lähdössä nousuun, uusi
Tasavallan Presidenttikin oli sotaveteraani.

Tartuimme haasteeseen nuoren ja innokkaan
klubin koko taidolla ja voimalla. Meillä oli
voimavarana hyvä suunnittelu, tarmokkaat
Ladyt ja verkottuminen paikkakunnan koulujen
kanssa. Klubi organisoitui eri keräyslähteiden
mukaan; sulka ja tarramyynti, sulkakuutio-
myynti, koululaisten ja partiolippukuntien
keräysprojekti  sekä  lahjoitukset. Erikoisesti
on mainittava ladyjen voimakas osuus sulka- ja
tarramyynnissä. Greta Nikkilä organisoi
myynnin kolmeen eri myymälään; yksi oli
keskustan Sokos, jonka sisäänkäynnissä
tarjottiin sulkaa jokaiselle sisäänmenijälle.
Menestyimme hyvin ensikertalaisina, olimme
piirimme paras ja Suomessa neljäntenä.

Seuraava Sulkatempaus tapahtui 1990 ja
kohteena olivat vammaiset. Projekti vedettiin
samoilla rutiineilla ja materiaalilla kuin
edellinenkin. Olimme jälleen touhukkaina
mukana ja tuloksessa valtakunnan
kärkikymmenikössä. Erikoisuutena tässä

tempauksessa oli N- ja B-piirille palautetuista
keräysvaroista huomattavan summan
luovuttaminen vammaisteatteri
Estradivammaisille. Tämä lahjoitus varmisti
teatterin toiminnan useiksi vuosiksi.

Punainen Sulka 1999 oli yhteispohjoismainen
aktiviteetti.. Kohderyhmänä olivat vanhukset
eli ikäihmiset. Vanhus- ja veteraanijärjestöt
toivat keräyksen tukiryhmänä, joiden kautta
jaettiin 80 % keräystuloksesta. Kaikkien
Pohjoismaiden keräystuloksesta käytettiin 20%
geriatristen tutkimusprojektien rahoittamiseen,
Myös jokavuotisen varusmieskeräyksen tuotto
kuului Punaisen Sulan keräykseen.  Uutuutena
keräyksessä olivat Soile Yli-Mäyryn
serigrafiat, joita myytiin huomattava määrä.
Klubimme oli innokkaasti mukana
keräyksessä, olimme paras klubi Suomessa.

2000-luvun ensimmäinen suurkeräys oli Sulka
2006. Seuraavan suurkeräyksen suunnittelu
alkoi jo 2003, koska projektissa on neljä (neljä
vuotta) vaihetta. Ensimmäinen on projektin
hyväkyminen liiton vuosikokouksessa, jonka
jälkeen alkaa jäsenten informointi ja
organisointi. Kolmantena vaiheena on koko
järjestön motivointi ja kouluttaminen,
neljäntenä vuonna on keräyksen varsinainen
toteuttaminen. Ensimmäistä kertaa sulan
historiassa oikeiden sulkien sijasta myytiin
sulkapinssejä. Johanna Oraksen serigrafiat

olivat myös tuotelistalla, Keräyksen tulokseen
vaikutti päämajan samanaikainen CSF II
keräys.

Klubimme teki parhaansa keräyksen
onnistumiseksi, suhteessa kokomaan tulokseen
pysyimme samassa suuruusluokassa.
Klubissammekin haittasi kahden keräyksen
päällekkäisyys, olimmehan CSF II keräyksessä
toisena Suomessa.

Sulka 2017 oli viimeksi järjestetty suurkeräys.
Kustannuksissa säästettiin jättämällä lehdistö-
ja TV-mainonta kokonaan pois; nettotulos
putosi puoleen. Myös klubien väsymys
samantapaisiin suurkeräyksiin saattoi vaikuttaa
tulokseen. Uusina tuotteina oli lähinnä jäsenille
tarkoitetut T-paidat ja korut. Serigrafiat olivat
jälleen Soile Yli-Mäyryn taidetta.

Klubi otti jälleen haasteen vastaan, päätettiin
olla euromääräisessä tuloksessa maan
parhaiden klubien joukossa. Samoin tehtiin
ratkaiseva päätös aktiviteettivarojen käytöstä
puoleen tuloksesta. Onnistuneiden T-paita ja
korumyyntien avulla pääsimme hyvin
liikkeelle, toin pinssimyynti yleisölle ei
onnistunut. Akryylipalllojen myynti yrityksille
sensijaan onnistui mainiosti. Tarvikemyynti
muodosti lopputuloksesta puolet. toinen puoli
klubin aktiviteettivaroista. Vertailuissa
maamme muihin klubeihin olimme
euromääräisesti ylivoimaisesti paras.



Ladytoiminta
Riitta Eloholma

Ladytoiminta on Suomessa vuosien saatossa
kuulunut olennaisena osana Lions-klubien
toimintaan. Tämän takia oli itsestään selvää,
että näin toimittiin myös vasta perustetussa LC
Helsinki/Pakinkylässä Ensimmäinen
ladykokous pidettiin Karjala-talolla
5.3.1980.Läsnä oli 18 ladyä. Kummiklubi
Pakilan ladyiltä saatiin arvokasta tietoa, mitä
klubin ladyiltä oletettiin ja miten heidän tuli
toimia ja käyttäytyä. Kokouksessa päätettiin,
että lady osallistuu siihen tempaus- tai
palveluaktiviteettiin, johon veli on nimetty.
Ladyt kokoontuivat kerran kuussa yleensä
toistensa kodeissa ja keräsivät niin sanottua
”kahvirahaa” ladykassan kartuttamiseksi.

Yhteistyö veljien kanssa oli alusta asti
itsestään selvyys. Ladyt olivat mukana kaikissa
kolmessa Tuomarinkylän tempauksessa, joista
ensimmäinen tapahtui neljä kuukautta klubin
perustamisen jälkeen toukokuussa 1980.
Äitienpäivätempaus Paloheinässä kuului alusta
lähtien ladyjen toimintakalenteriin. Kahvipiste,
arpajaiset ja korukirppis ovat olleet ladyjen
vastuulla. Vaikka veljien tempaukselle
valitsema ajankohta saikin aluksi osakseen
äänekästä ”ladymurinaa”, on tempauksesta
muodostunut hieno perhetapahtuma myös
leijonaperheille. Lapset ja lastenlapset ovat yhä
runsaslukuisammin käyneet äitiä ja mummia
onnittelemassa ja nauttimassa
äitienpäivälounaan (hernekeittoa ja

muurinpohjalettuja). Kaikkiin klubin
järjestämiin ystävänpäiväkonsertteihin ladyt
ovat organisoineet kahvi- ja kakkutarjoilun.
Ladyt ovat osallistuneet myös suuriin
valtakunnallisiin Lions-aktiviteetteihin,
kolmeen Punainen Sulka keräykseen. Vuoden
1984 keräystuloksestaan ladyt saivat
kunniamaininnan piirin parhaina ladyina.
Ladyt olivat organisoineet sulka- ja
tarramyynnin kolmeen näkyvään
toimipaikkaan ja tulos oli palkitsemisen
arvoinen. Huumeiden vastustaminen ja Lions-
Quest ovat olleet myös ladyjen sydäntä lähellä.

Ladyjen oma toiminta käynnistyi reippaasti.
Lastenjuhla pidettiin Pakilan ala-asteella jo
ensimmäisen toiminta vuoden aikana
marraskuussa. Juhlassa oli teatteriesitys,
ongintaa ja muuta ohjelmaa. Tapahtuma
onnistui hyvin myös taloudellisesti. Ladyt ovat
järjestäneet konsertteja, muotinäytöksiä,
kahvitilaisuuksia Pakila-kodissa, ja iltamat
Vammaisteatteri Estradivammaisten hyväksi.
Näyttävin ja tuottoisin kansainvälinen
aktiviteetti oli vaatekeräys Latviaan vuonna
1991. Keräys laajeni koko piiriä koskevaksi ja
tavaraa kertyi täysi autollinen, jonka saattoivat
perille lady Greta (keräyksen aloitteentekijä) ja
veli Raimo. Hyvän Paimenen kirkolla
pidettäviin myyjäisiin ladyt ovat osallistuneet
vuodesta 1993. Niemikotisäätiön työtuvalla
pidettiin useammat talkoot, jossa leivottiin

karjalanpiirakoita ja pipareita myyjäisiä varten.
Itsenäisyyspäiväjuhlan glögitarjoilu on joka
kolmas vuosi ladyjen vastuulla. Keräämillään
varoilla ladyt ovat avustaneet mm. alueen
päiväkoteja¸ kouluja, seurakunnan
diakoniatyötä, Pakila kotia, Pakilan
musiikkiopistoa, Kuvataidekoulua,
yhteisvastuukeräystä ja omaishoitajien
virkistyspäivää. Iloista mieltä ja virkistystä
ladyt ovat saneet omista kokouksistaan,
käynneiltä, taidemuseoissa, teattereissa ja
tutustumisvierailuilla paikallisissa yrityksissä.
Klubin Charter juhla maaliskuussa 1980,
saman vuoden syksyinen teatterimatka
Turkuun loivat hyvän pohjan veljien ja ladyjen
yhteisille juhlille ja kulttuurimatkoille sekä
kotimaassa että ulkomailla. Hyvää mieltä ja
kunnon kohotusta veljet ja ladyt ovat saaneet
viikoittaisista jumppatunneista ja helmikuussa
2019 alkaneista lauluilloista. Pakinkylän
ladyilla on ollut oma kummilapsi vuodesta
1989 lähtien. Ensimmäinen kummilapsi oli
Lesothosta, nykyinen on Sri Lankasta.

LC Helsinki/Pakinkylän veljien arvostus ladyja
ja ladytoimintaa kohtaan on kannustanut
toiminnan jatkamista. Tänä päivänä
ladytoiminta on jo monessa klubissa katoavaa
tai kadonnutta leijonaperinnettä. Luonnollinen
syy ladytoiminnan hiipumiseen on naisklubien
määrän kasvu. Aktiiviset ladyt liittyvät klubien
jäseniksi ja siten monipuolistavat Lions-



toimintaa. Virallinen Lions-sanasto ei
ladytoimintaa tunne; tilalle on tullut
puolisotoiminta, mikä on tasa-arvoinen
kädenojennus naisleijonien puolisoille,
Pakinkylän ladyjä saattelee ja kannustaa
seuraavalle vuosikymmenelle klubin 20-
juhlavuoden presidentin joulukirjeen
loppusanat: ”ilman Teitä meidän veljien
maailma olisi arvoton paikka”.

Kuva: Sri lankalainen kummityttö S.T. Nethmin

Kuva: Joulumyyjäiset Pakilan kirkolla 2015.

Kuva: Ladyt valmistelevat joulumyyjäisiä ja
arpajaisia Maritan ja Uffen luona 2017.

Kuva: Omaishoitajien virkistäytymispäivänä
Kaisankodilla Espoossa keväällä 2016 tehtiin
sauvakävelyretki läheiselle Myllylammelle.

Kuva: Ladyjen joulumyyjäiset Paloheinän torin
talvitapahtumassa 2017.



Lions Quest
Olli Aulio

 Klubimme oli ensimmäisten joukossa
tukemassa ” Elämisen laatua nuorille”
kasvatusohjelmaa, jonka lionit toivat Suomeen
1991. Koulujen järjestyshäiriöt,
koulukiusaaminen, alkoholin ja huumeiden
käyttö ja jopa väkivaltaisuus huolestuttivat
sekä vanhempia että opettajia siinä määrin, että
yhä voimakkaammin vaadittiin ongelmiin
ratkaisuja.
 Yhdysvalloissa olivat ongelmat jo pitkään
olleet meitä suuremmat. Siellä myös syntyi
”Lions Quest”- ohjelma. Kukin maa on
muokannut ohjelmaa omaan kulttuuriin
sopivaksi.
 Ohjelma on teoreettisesti vahva ja erittäin
käytännöllinen. Se tarjoaa opettajalle välineitä
ja aineksia koululuokan ja yksittäisten
oppilaiden ohjaamiseen niin, että nuoret itse
osaavat tehdä terveitä ratkaisuja. Jotta opettajat
saisivat oikeuden käyttää tätä ohjelmaa, heille
järjestetään kolmipäiväisiä
perehdyttämiskursseja, joiden kustannuksista
vastaavat lionsklubit.
Alueellamme ensimmäinen koulutettava oli
Paloheinän ala-asteen opettaja Olli Viitasaari.
Häneltä saadun positiivisen palautteen
innostamana klubimme organisoi pari vuotta
myöhemmin Paloheinän ala-asteella oman
koulutustilaisuuden, johon osallistuivat koulun
kaikki opettajat.
 Vuoteen 2010 mennessä klubimme
sponsoroimia Quest koulutuksen käyneitä
opettajia oli Pakilassa, Paloheinässä ja
Torpparinmäessä yhteensä yli sata. Sen jälkeen

ohjelma on alueellamme vähitellen hiipunut.
Siihen on vaikuttanut ainakin kaksi asiaa.
Alueemme opettajat on laajalti koulutettu
Questissa. Toinen syy on ollut koulujen säästöt.
Kun opettaja osallistuu Questiin, on hänelle
palkattava sijainen . Sijaismäärärahoja on ollut
vaikeata saada.  Aiemmin klubissa oli Quest
vastaava jonka tehtävänä oli hoitaa Quest
asioita. Vuodesta 2019 alkaen klubille ei ole
määritelty Quest vastaavaa.

Hannele Soljander-Halme
Vuoden Pakilalainen
Olli Aulio

Kuva: Hannelelle Melvin Jones-jäsenyys
kevätjuhlassa 2016

Hannele Soljander-Halme valittiin Vuoden
Pakilalaiseksi vuonna 2018. Pakila- seura
palkitsee  vuosittain alueella
kunnostautuneen ja myönteisesti alueeseen
vaikuttaneen henkilön tällä tittelillä.
Hannelen ansiot olivat huomattavalta
määrin toiminnasta leijonissa.

  Seuran perustelujen mukaan hänellä oli
monipuoliset ansiot alueen musiikillisten
tapahtumien järjestäjänä ja esiintyjänä. Hän
on vuosien aikana organisoinut ja ohjannut
ystävänpäivä- ja muita konsertteja mm. yli
sadan Paloheinän ala-asteen oppilaan
esittämän Mörköoopperan sekä Laulujen
laulu -esityksen yhdessä alueen yhteisöjen
kanssa. Pakilan 600-vuotisjuhlilla hän
ideoi, tuotti ja juonsi suurkonsertin, jossa
esiintyi useita alueeseen liittyviä
taiteilijoita musiikin eri aloilta. Hän on
myös itse esiintynyt lukuisissa konserteissa
ja tilaisuuksissa.

  Leijonatoiminnan hyväksi tehdystä työstä
hänelle on myönnetty Melvin Jones -
jäsenyys. Hän toimi klubin lady
presidenttinä kaudella  2018-2019.



Klubin palvelutoimintaa 2010-luvulla
Olli Aulio

Kustaankartano
  Klubi on koko vuosikymmenen ajan ollut
järjestämässä toimintaa Kustaankartanon
vanhustenkeskuksen kanssa. Toiminnan
käynnisti jo viime vuosikymmenen puolella
Esko Leppänen ja hän on koko ajan toiminut
vastuuhenkilönä. Mukana on yleensä
kymmenkunta klubilaista ja ladya.
Toimintamuotona on ollut
makkaranpaistotapahtuma asukeille. Vuosittain
tapahtumia on ollut 2 tai 3. Usein makkaraa on
paistettu loppukesänä ja laskiaisena.
Tyypillisessä tapahtumassa grillataan
asukkaille 200 makkaraa ja tarjotaan mehua.
Makkaramäärät ovat ylittyneet kun
Kustaankartanossa on ollut samanaikaisesti
”Taiteiden yö ” tai kun paikalla on ollut joku
tunnettu esiintyjä kuten Eino Grön tai Jukka
Kuoppamäki.
  Vuonna 2010 klubi lahjoitti Pro
Kustaankartano yhdistykselle rahaa, jolla
hankittiin 6 kpl arvokkaita
pyörätuoliulkoilutuspusseja käytettäväksi
vanhusten ulkoiluttamiseen syksyllä ja talvella.
Lahjoitus oli asukkaille tärkeä, sillä eräs este
pyörätuolissa olevien vanhusten
ulkoiluttamiseen on ollut se, että pyörätuolissa
istuvaa on vaikea pukea lämpimästi joka
puolelta

Omaishoitajien virkistyspäivä
  Pakilan seurakunnan diakoniatoimiala
järjestää vuosittain omaishoitajille virkistystä
viemällä heidät Espoossa sijaitsevaan

Kaisankotiin. Tarkoitus on edes hetkeksi
keventää raskasta ja vaativaa työtä tekevien
arkea. Kaisankodissa  he saavat erilaisia
hoitoja ja ruokailun. Osanottajia on tavallisesti
ollut parikymmentä.
  Klubimme on toistakymmentä vuotta
järjestänyt päivään kuuluvan sauvakävelyn
lähimaastoon. Kävelyn kohokohtana on ollut
kiipeäminen mäen päällä olevan Myllylammen
rantaan. Kävelyn aikana keskustellaan
omaishoitajien kanssa.
   Marita Stenbacka käynnisti tämän
palvelumuodon. Stenbackat ja Auliot ovat
olleet vakiokävelyttäjiä. Heidän lisäkseen
mukana on ollut vuosittain 2-4 klubilaista.
  Ladyt ovat osallistuneet virkistyspäivän
kustannuksiin. Viime vuosina osallistujille on
myös annettu pieni lahjapussi.

Joulupaketteja yksinhuoltajaperheille
Esko Leppänen käynnisti vuonna 2009

joulupakettiavun.  Hän avustajineen keräsi
joulupaketteja , joihin kerättiin erilaista
jouluruokaa kuten kalaa, lihaa, jälkiruokaa ja
makeisia. Paketteja tehtiin kymmenkunta ja
niiden arvo oli noin 100 euroa. Itse asiassa
paketissa oli rahamäärää enemmän tavaraa ,
sillä kauppias antoi huomattavan alennuksen
hyvään tarkoitukseen. Klubilaiset jakoivat
paketit sosiaalitoimistolta saatuihin osoitteisiin.
  Tämä toiminta jatkui jonkin aikaa vuosittain.
Erilaisista syistä systeemiä muutettiin siten,
että nykyään toimitamme sosiaalitoimistoon
raha-avustuksen. Sosiaalitoimisto tekee

tarvittavan määrän kortteja, joilla saaja voi itse
noutaa kortissa olevalla rahamäärällä
haluamiaan ruokatarvikkeita kaupasta. Korttien
arvo ja lukumäärä ovat pysyneet samoina
vuosien saatossa.

Vaateapua Karjalaan
 Seppo Leveelahti käynnisti vuonna 2010

vaateavun Karjalaan ja hoiti sitä usean vuoden
ajan.  Systeemi toimi seuraavasti. Kun klubi eri
tavoin tiedotti keväisestä
äitienpäivätapahtumasta, niin tiedotukseen
lisättiin mahdollisuus osallistua Karjalan
apuun. Se tapahtui niin, että kun ihmiset tulivat
tapahtumaan Paloheinän mäen juurelle, he
samalla toivat mukanaan jalkineita, vaatteita ja
liinavaatteita. Tuodut tavarat kerättiin ja
toimitettiin edelleen Karjalaan toimitettaviksi.
  Alueen asukkaat osallistuivat aktiivisti
toimintaan ja tavaraa tuli ainakin yksi iso
peräkärryllinen, toisinaan jopa peräkärryllisen
lisäksi pakettiautollinen. Keräystä jatkettiin
vuosittain ja se loppui 2013, jolloin tavaraa
kerättiin Sortavalan lapsille.

Katastrofiapua Viron lastenkotiin
  Klubi päätti vuonna 2011 antaa 500 euron
avustuksen Viron lastenkotiin. Haapsalussa
tuhoutui kehitysvammaisten lastenkoti täysin.
Talo oli rakennettu 15 vuotta aikaisemmin ja
sen rakentamisessa olivat avustaneet
ruotsalaiset leijonat. Myös Suomen Lionsliitto
ja monet klubit eri puolilla maata avustivat
uuden lastenkodin rakentamista.



Toivola
Itä-Pakilassa on 2000 luvun alkupuolella ollut

yksi Pohjoismaiden suurimmista lastenkodeista
Toivolan oppilaskoti. Siellä asui huostaan
otettuja lapsia ja nuoria, jotka eivät voi asua
kotona. Klubimme aloitti yhteistyön Toivolan
kanssa avustamalla yhden osaston matkaa
Espanjaan vuonna 2007. Puuhamiehenä
klubistamme oli Aarne Kivioja, joka aloitti
yhteistyön Toivolan kanssa oppilaskodin
silloisen johtajan Kari Saksasen kanssa.
Karistahan tuli myöhemmin klubimme jäsen.
  Näin alkoi pitkäaikainen jatkuva yhteistyö.
Yhteistyössä  Toivolan lasten kanssa on
puuhattu monenlaista. Klubi on rahoittanut
lasten leirejä, on ajettu yhdessä kartingia,
pelattu yhdessä erilaisia pelejä. Aarnen ohella
Larri Larne on ollut aktiivinen Toivolan lasten
asioissa.
  Viime vuosikymmenen puolessa välissä
Toivolassa tapahtui muutoksia. Toivolaan ei
otettu enää lastensuojelulapsia vaan osasto
kerrallaan tilalle on tullut koulupoikia, joista
useimpien syntymämaa on Afganistan. Tällä
hetkellä Toivolassa asuu vain
Afganilaistaustaisia lapsia. Nimikin on
muutettu Toivolanmäen perheryhmäkodiksi.
  Yhteistyö muutoksista huolimatta on klubin
kanssa jatkunut entisenlaisena. Klubi on
tukenut erilaisia aktiviteetteja. On pidetty
leirejä ja järjestetty erilaisia tapahtumia ja
kilpailuja. Tyypillisesti ohjelmassa on
muutama tapahtuma vuodessa.

Itä-Pakila päivät
 Pakila seuran aloitteesta on alettu vuosittain
kesäkuun alussa järjestää Itä-Pakila päiviä.  Ne
järjestetään Etupellon leikkipuistossa. Mukana
on iso joukko alueella toimivia järjestöjä.
Ohjelma on suunnattu erityisesti lapsille. On
hevosajelua, pelejä ja hyvää syötävää.
Huomattavan alueen ovat vallanneet kirppis
”pöydät”. Klubimme on ollut mukana vuodesta
2016 ja osuutemme on ollut herkkutarjonnassa.
On myyty popcorneja, vohveleita ja jäätelöä.
Pääorganisaattoreina ovat olleet Stenbackat.
Muut klubilaiset ovat osallistuneet vaihtelevin
määrin toimintaan. Tuotot ovat menneet
ladyjen tilille.

Itsenäisyyspäiväjuhlat
 Pakilan klubi oli järjestänyt aiemmin

itsenäisyyspäiväjuhlia Pakilan VPK talolla.
Juhlat siirrettiin järjestettäviksi Pakilan kirkolla
ja mukaan tulivat kaikki alueen klubit, Pakilan
Musiikkiopisto ja seurakunta ja juhlia on
järjestetty säännöllisesti vuosittain.
  Juhlien ohjelma on muotoutunut sellaiseksi,
että sen rakenne toistuu vuosittain. Juhlan avaa
vuoronperään järjestämisvastuussa olevan
klubin presidentti ja sitä seuraa seurakunnan
edustajan vetämä rukoushetki. Lausunta on
vuorossa seuraavana. Lausuja valitsee yleensä
isänmaallisia runoja ohjelmaansa. Juhlapuhe
on eräs juhlan pääkohdista. Juhlapuhuja on
vaihdellut sotilaista siviileihin. Sotilaina on
ollut kadetti, kenraali ja kenttäpiispa. Siviileinä
on ollut paikallisia merkkihenkilöitä kulun
johtajista yhdistysten johtajiin.
  Juhlapuheen jälkeen  kuullaan
musiikkiopiston esityksiä. Maamme laulu

päättää juhlaosan. Sen jälkeen on vielä pipari-
ja glögitarjoilu ja seurustelua.
  Juhlijoita on tavallisesti ollut noin
nelisensataa.

Kasvilaatikoita Helander kotiin
 Suursuon alueella sijaitsee Ilmari Helander

säätiön rahoittama Helander koti. Siellä on
asukkaita vajaat sata. Klubilla oli yhteistyötä
kodin kanssa vuosikymmenen alussa. Kodin
johtaja otti yhteyttä klubiimme ja kysyi voisiko
klubi tehdä asukkaille viljelylaatikoita
vihannesten kasvattamiseksi pihalla.
Kasvattaminen toisi virikkeitä asukkaille ja
samalla saataisiin tuoreita vihanneksia pöytään.
Laatikoiden tulisi olla korkeita, koska
vanhusten selät eivät hyvin taivu maan tasalla
kyykkimiseen.
  Haaste otettiin vastaan ja vuonna 2012
kokoontui joukko klubilasia Seppo
Leveelahden pihalle laatikoiden tekoon.
Laatikot saatiin valmiiksi. Ne toimitettiin
Helander kotiin ja peräkärryllä haettiin vielä
Viikinmäen rannasta multaa ja vanhukset
pääsivät viljelytöihin. Laatikoissa kasvatettiin
kesäkurpitsaa, tilliä, porkkanaa, salaattia, kahta
eri persiljaa ja tomaatteja.
  Samoihin aikoihin klubilaiset kävivät
viemässä klubin lahjoittaman taulutelevision ja
karaokelaitteet Helander kotiin. Näin
mahdollistettiin silloisten asukkaiden, joiden
keski-ikä oli 87,6 vuotta, karaokelauluillat.

Nenäpäiväkeräys Pakilassa
   Parina vuonna 2010 ja 2011 osallistuttiin
nenäpäiväkeräykseen. Kerääjät punaisine
nenineen päivystivät parin tunnin vuoroissa
Torpparinmäen K-marketin edessä. Ihmisille



nenäpäiväkeräys oli tuttu ja noin puolet
antoivat lippaaseen rahaa. Kokonaisuutena
keräystulos jäi vaisuksi.

Ystävyydenpuita Toivolan pihalle
   Pakilan ja Pakinkylän klubit istuttivat
ensimmäisen kerran  Ystävyyden puita 1980-
luvulla silloiselle Paloheinän mäelle. Männyt
ovat kasvaneet mäellä hyvin.
  Keväällä 2012 molemmat klubit yhteistyössä
istuttivat puita Toivolan oppilaskodin
länsipihalle. Nyt istutettiin omenapuita.
Omenapuiden taimien järjestys pihalla on
pohjoisesta etelään: Huvituspuu, Jättimelba,
Punakaneli, Punakaneli ja Huvituspuu.

Linnunpönttöjä Kustaankartanoon
   Klubi on vuosikausia tehnyt monenlaista
yhteistyötä Kustaankartanon
vanhustenkeskuksen kanssa. Vuonna 2016
päätettiin ilahduttaa asukkaita tekemällä
kymmeniä linnunpönttöjä ja kiinnittämällä ne
puihin alueen eri puolille.
  Esko Leppänen teki pöntöt ja klubilaiset
kävivät joukolla kiinnittämässä ne puihin.
Tämä tapahtui juuri ennen lintujen
kevätmuuttoa.

Heijastinpuu
  Vuonna 2019 kokeiltiin uutta palvelumuotoa.
Tien varrella olevaan puuhun kiinnitettiin
kymmeniä heijastimia. Vieressä oli kyltti ” jos
sinulla ei ole heijastinta, ota tästä”.  Ohikulkijat
ottivat heijastimia ja puuta täydennettiin uusilla
heijastimilla. Pian kuitenkin alkoi tulla
ongelmia. Heijastimia vietiin puusta isoin
määrin.

PNV:n TuPa valmistui
  Pakilan voimistelijoilla käynnistyi TuPa
hanke vuonna 2016. TuPa tarkoittaa, ei taloa,
vaan turvallista parkettia.
Joukkuevoimistelussa hypitään korkealle.
Tällöin on tärkeää että alusta joustaa.
Helsingissä ei ennen ollut joustavaa lattiaa
kanveesia.Voimistelijat vuokrasivat Malmilta
korkean hallin ja rakensivat sinne vuonna 2017
avustusten, lainan ja talkootyön voimin
kansainväliset kilpailuolosuhteet täyttävän
kanveesin. Klubista oli joukko jäseniä mukana
naulaamassa kanveesia. Klubi lahjoitti
Punainen Sulka rahoista  isot
äänentoistolaitteet käytettäviksi kanveesitilassa

Kuva: Pakinkylän leijonat makkaraa grillaamassa
Kustaankartanon perinteisessä taiteiden yössä
2015. Kaunis ilma ja esiintyjä Paula Koivuniemi
olivat keränneet paikalle monisatapäisen yleisön.

Kuva: Kasvilaatikoita Maunulan Helander kotiin

Kuva: Nenäpäiväkeräys Torpparinmäen K-
supermarketin edessä



Klubi ulkomailla
Olli Aulio

Klubin kahtena ensimmäisenä
vuosikymmenenä 1980 ja 1990 luvuilla tehtiin
yksi klubimatka Viroon. Vuosikymmenellä
2000 alkoi ulkomaanmatkailu siten, että sen
aloitti 2002  kaksipäiväinen Viron
kulttuurimatka. Seuraavana oli vuorossa v
2005 nelipäiväinen Pietarin matka.  Vuonna
2006 suunnattiin taas Viroon. Nyt oli vuorossa
kolmipäiväinen matka Tarttoon. Mukana oli 44
henkeä klubista ja suomipoika Willi Aas, joka
oli viime sodan aikana taistellut
vapaaehtoisena Suomen rintamalla ja saanut
siitä kymmenvuotisen pakkotyörangaistuksen
Siperiassa.

Monet muistavat vielä hyvin vuoden 2007
matkan Sloveniaan. Tällä matkalla oli mukana
38 henkilöä ja  kiertelimme laajasti maata ja
näimme mm Postonjan luolat, kuuluisat
Lipican hevoset, Slovenian rannikon kaupungit
Koperin ja  Piranin. Toisen kiertomatkan
teimme pohjoiseen jossa näimme Slovenian
molemmat järvet Bledin ja Bohinjin.
Ohjelmassa oli toki myös viininmaistajaiset.

Tallinna 2010
Tämän vuosikymmenen matkat aloitti Tallinan
matka. Mukana oli 21 henkeä ja ohjelmassa oli
modernin taiteen museo ja Joutsenlampi
Estonia teatterissa

Kaksi matkaa vuonna 2011
Vuoden 2011 matkat aloitti  16-19.6. tehty
matka Itävaltaan Hohe Wand ja

Schneeberg. Tältä matkalta osallistujien
mieleen jäivät uskomattoman kauniissa
maisemissa tehdyt vaellukset uskomattoman
jyrkkiä rinteitä ylös ja alas ja vieläpä ilman
haavereita. Käytiin jopa yli 2000 metrin
korkeudessa jossa oli 15 cm yöllä satanutta
lunta.

Toinen matka  samana vuonna tehtiin 22-26.9.
Krakovaan 22 hengen voimin.  Ohjelmassa oli
monipuolinen tutustuminen kaupunkiin

Kuva: Auschwitz-Birkenaun keskitysleirimuseo
-kierros

Pietari valloitettu 2012
Pietariin tehtiin matka 13-15.4.  yhteensä 18
hengen voimin Allegro junalla. Matka alkoi
vauhdikkaasti kun ensimmäisenä
ravintolailtana venäläisessä ravintolassa

venäläistyttö yritti etsiä klubilaisista sulhasta
itselleen. Ilta oli jo vauhdissa kun votkaakin
saatu enemmän kuin yksi annos (venäläinen ei
suomalainen). Etsintätyö oli vaikeaa  kun yksi
veli oli liian lyhyt, toinen liian paksu, kolmas
juoppo, neljäs huikentelevainen ja aina löytyi
kandidaatista jokin vika. Lopulta
sulhasehdokas löytyi, oli muuten Olli Torri.
Hän sai komean sulhasenpuvun päälleen ja
hienon hatun sekä balalaikan käteensä. Sillä
hän sitten säesti ilonpitoa.
Ohjelmassa oli myös kaupunkikierros.
Kulttuuria harjoitettiin yhteensä yli viiden
tunnin ajan. Siitä kolme tuli Mihailohovin
teatterista ja kaksi Eremitaasin taidemuseosta.
Mielenkiintoinen kokemus oli kun Pietari
Paavalin linnoituksessa käydessämme klo 12
kirkonkellot soittivat virsikirjamme virttä 579.
Siinähän lauletaan ” oi Herra siunaa Suomen
kansa”.

Tallina 2013
Huhtikuussa 13-14. 4 tehtiin Talinaan parin
päivän retki. Pääkohteita oli kaksi.
Ensimmäisenä päivänä tutustuttiin
merenkulkumuseoon (Lennusadam) ja syötiin
yhteinen illallinen. Toisena päivänä oli
ohjelmassa Tallinnan TV-torni.

Kaksi matkaa vuonna 2014
Runsaan kahdenkymmenen hengen voimin
tehtiin 24-27.4 matka Berliiniin. Ohjelmassa
oli kaupunkikiertoajelu ja  tutustumiskohteena
”Chekpoint Charlie”.  Paluupäivänä tutustuttiin



Berliinin ulkopuolella Potsdamiin ja
Sanssoucin palatsiin.
Vuoden toinen matka tehtiin 30-31.11
yhdeksäntoista hengen voimin Tallinaan.
Käytiin joulutorilla ja vietettiin kolmituntinen
operetti Estonia teatterissa.  Saman mittainen
oli opastettu kiertoajelu ympäri kaupunkia.

Kuva: Sanssoucin palatsi Brandenburgissa

Riika 2015
Kaksikymmentä matkalaista oli 24-27.4
mukana Latvian pääkaupungissa Riiassa.
Ohjelmassa oli kiertoajelu kaupungin
keskustassa. Matkalla käytiin Riian lähistöllä
Jurmalassa, jossa ihasteltiin 30 km
pitkää hiekkarantaa. Kohteena oli myös KGB-
museo. Kulttuurielämyksenä oli baletti Giselle.

Kuva: Riian vanhassa kaupungissa

Vilna 2016
Matkalla Liettuan pääkaupunkiin 21-24.4. oli
mukana 26 henkilöä. Ohjelmassa oli vapaata
tutustumista vanhassa kaupungissa sekä
ohjattua kaupunkikierrosta. Matkalla
tutustuttiin Trakain linnaan, jonka rakennustyöt
saattoi loppuun 1300-luvulla Vytaytas Suuri.
Alkuperäinen linna tosin oli tuhoutunut
vuosisatojen kuluessa , mutta se oli kunnostettu
toisen maailmansodan jälkeen. Ohjelmassa oli
myös konsertti Filharmonian Konserttitalossa.

Jumpparyhmä 2017 Haapsalussa.
Jumpparyhmä teki 17-20.4. retken Viron
Haapsaluun

Pärnu 2018
Neljätoista matkalaista oli mukana 15-18.4.
Pärnuun tehdyllä matkalla. Matka tehtiin
neljällä henkilöautolla. Pärnussa oli
ravintolaviikot, jolloin tarjolla oli
erikoismenuja. Pärnuhan on kesäkaupunki ja
retken aikaan oli melko hiljaista. Pärnusta
tehtiin matka Latviaan. Matkalla poikettiin
vanhalle rantatielle ja siellä tutustuttiin

kosmonauttien lomakeskukseen, jossa mm Juri
Gagarin oli käynyt virkistäytymässä.
Paluumatkalla kohteena oli Kirman kartano
jonka puistossa sanotaan olevan magneettisia
kenttiä.

Tartto 2019
Tarton matkalla 12-15.4.  oli mukana
kuusitoista matkalaista neljällä autolla.
Matkalla käytiin Peipsijärven rannalla
sipulitiellä ja tutustuttiin vanhauskoisiin
ortodokseihin. Lounas syötiin kuuluisassa
kalaravintolassa Kolkjassa ja tutustuttiin
Alatskiven kartanoon. Matkalla ehdittiin myös
Viron uuteen kansallismuseoon Raadiin.
Syömiset hoidettiin tunnetuissa paikoissa
Ruutikellarissa ja Oscar Wilde ravintoloissa.

Kuva: Vanhauskovaisten museossa Sipulitiellä
Varnjassa



Klubi vapaalla
Olli Aulio

Varsinaisten klubitoiminnan kokousten,
rahankeräysaktiviteettien ja palveluaktiviteettien
lisäksi klubin toiminta on suuntautunut ladyjen ja
veljien yhdessäoloon myös muilla tavoin. Runsas
monipuolinen yhdessä harrastaminen on luonut
osaltaan klubihenkeä ja ollut kiinteyttämässä
klubia. Se on myös vaikuttanut pieneen
eroamisten määrään.

Klubin toiminnan alkuvuosina oli urheilutoiminta
monin muodoin ohjelmassa. Näkyvintä silloin oli
tennis, jossa edustusjoukkueemme saavutti
useana vuonna N-piirin mestaruuden. Jo vuonna
1986 alkoi Marita Stenbacka vetää ladyjen ja
veljien yhteistä kuntojumppaa. Tämä toiminta on
jatkunut vuodesta toiseen ja jatkuu edelleen. Se
on vuosien aikana kerännyt vaihtelevan määrän
kunnostaan huolehtivia kerran viikossa tunniksi
keppijumppaan, venyttelyyn tai johonkin
vastaavaan toimintaan. Jumppapaikkana on usein
ollut Pakilan Musiikkiopiston tilat. Jumppahetkiä
on vedetty myös ulkona kuten täyttömäen
rapuilla.

Kuva: Jumpparyhmä kokoontui Paloheinän portailla

2000 luvun harrastuksia

Tällä vuosituhannella on ollut ohjelmassa sekä
penkki- että oikeaa urheilua, liikuntaa, retkeilyä,
teatterikäyntejä Helsingissä ja teatterimatkoja
kotimaassa, näyttelykäyntejä ja monenlaista
muuta toimintaa. 2010-luvun aikana on tullut
tavaksi tehdä ainakin yksi ulkomaanmatka
vuodessa.

Urheilutoiminta

Kartingajoa kokeiltiin muutamana vuonna. Larri
Larne järjesti 2009 karting kisat klubilaisille ja
muita tapahtumia. Curlingia käytiin pelaamassa
Oulunkylän hallissa muutaman kerran
vuosituhannen alkuvuosina.  Penkkiurheiluakin
harrastettiin.

Retkeily ja ulkoilu

Säännöllistä retkeilyä alettiin harrastaa 2003 kun
Pentti Mäkinen alkoi vuonna 2003 järjestää
syksyisin luontoretkiä Nuuksioon. Retkillä oli
osallistujia kymmenkunta ja retkellä kierrettiin
ennalta suunniteltu reitti ja maastossa oltiin
tyypillisesti useita tunteja. Seuraavassa muutama
muistelu retkiltä.

Syksyllä 2009 tehtiin syysretki Salmen
ulkoilualueelle. Siellä käveltiin 12 km pituinen
reitti. Retken vetäjänä toimi eräopas Juhani
Enckell, kuten  toistenkin.

Vuoden 2010 retki kokosi 12 puolisoa ja leijonaa
Solvallaan. Matkan piti olla kymmenen
kilometriä, mutta Larrin mittausten mukaan se oli
13,61 km ja Larri oli ottanut 19871 askelta. Reitti
oli haastava mutta kaikki jaksoivat hyvin mukana.

Vuonna 2011 aktiiviset gemssikävelijät liikkuivat
Vanhankaupungin lahden ympäristöihin
tutustuen. Samana vuonna kymmenen leijonan ja
puolison voimin tehtiin retki Luukin
ulkoilualueen maastoon. Kierrettiin kuuluisa
seitsemän lammen reitti



Ikimuistoinen retki tehtiin Sipoonkorpeen
syksyllä 2012. Säätiedotus piti paikkansa, vettä
satoi kaatamalla. Pena oli ilmoittautuneille
laittanut muistutusviestin ” sade ei ole este
retkelle lähtemiselle”. Vajaan kymmenen
retkeläisen matka suuntautui Kuusijärvelle ja
sieltä metsään. Sateen määrä vaihteli rankasta
miltei poutaan. Vettä oli runsaasti poluilla,
jalkineet kastuivat. Kun oli kävelty  noin
kolmannes suunnitellusta reitistä, todettiin reitin
vievän lähes kuusi tuntia. Kun otsalamppujakaan
ei ollut mukana, päätettiin tauon jälkeen oikaista
takaisin Kuusijärvelle. Perimätiedon mukaan retki
oli ollut niin karu kokemus että retkien järjestely
hiipui siihen. Toisaalta eräiden tietojen mukaan
vielä 2014 tehtiin sieniopas Esko Leppäsen
mukana ollen onnistunut sieniretki, jonka eräs
ohjelmanumero oli tulilla makkaranpaistossa, kun
Esko ja Ossi lauloivat teekkarilauluja.

Keskiyöllä laulamaan

Klubilla on vuodesta 1980 alkaen vallinnut
jatkuva perinne. Kun klubin jäsen täyttää
kymmeniä vuosia, kokoontuvat veljet
onnittelemaan häntä. Onnittelu aloitetaan juhlijan
pihalla kajautettavalla Pakinkylän klubimarssilla.
Koska klubi haluaa ensimmäisenä onnitella
juhlijaa, kokoonnutaan veljen pihalla keskiyöllä.
Kun kello siirtyy juhlapäivän puolelle alkaa laulu.

Perinne on joskus herättänyt huomiota juhlijan
naapurustossa.

2010-luvun kääntyessä lopulleen näyttää siltä,
että tämä vanha perinne ei enää ole yhtä suosittu
kun aikaisemmin. Muutamat vuosia täyttävät ovat
hienovaraisesti ilmaisseet  haluavansa aloittaa
juhlapäivän nukkumalla.

”Kulttuuria” Helsingissä

Vuosisadan ensimmäisellä vuosikymmenellä
käytiin kerran vuodessa yhdessä ladyjen kanssa
teattereissa. Usein vieraillun Kansallisteatterin
lisäksi käytiin puolessa tusinassa muussakin
teatterissa.  Osallistujia teatterikäynneillä oli
yleensä nelisenkymmentä.

2010-luvulle tultaessa teatterikäyntien rinnalle
Helsingissä tulivat myös muunlaiset kohteet.

Syksyllä 2010 käytiin katsomassa
kaupunginteatterissa ”Arsenikkia ja vanhoja
pitsejä” ja sitä ennen ruokailtiin Cafe Piritassa,
joka sijaitsee aivan teatterin vieressä.

2012 käytiin ladypainotteisesti
kustannusosakeyhtiö Aavaksessa ja vierailtiin
Emma museossa Espoossa.

 Seuraavana vuonna 16 ladya ja veljeä vieraili
ladypresidentti Riitta Röngän järjestämänä
Suomen Rahamuseossa Snellmaninkadulla.

Kuulimme hienon opastuksen rahan historiasta
aivan alkujuurilta nykyisiin euroihin saakka.
Näimme myös ensimmäisiin maksuvälineisiin
kuuluneet oravannahat.

Seuraava vuosi 2014 oli klubille tekniikan vuosi.
Paloheinään oli juuri louhittu pitkä kalliotunneli
tulevaa jokerilinjaa 560 varten. Esko Leppänen
entisenä metronrakentajana oli tämän vierailun
järjestänyt. Saimme seikkaperäisen esityksen
louhintatyöstä, joka oli mennyt suunnitelmien
mukaan ja pääsimme kävelemään tunnelin päästä
päähän.

Toinen kohde sinä vuonna oli Tekniikan museo.
Siellä vieraili 18 henkeä ja ihmeteltiin tekniikan
nopeaa kehitystä niin tiedonvälityksen,
tietotekniikan ja muiden alojen kohdalla. Opittiin
että Valmet 20 lempinimi on piikkilangan
kiristäjä.

Vuonna  2017 oli pari ”kulttuurikohdetta” .
Vierailulla Vantaan Energian jätevoimalaan
opittiin mm mitä kuuluu energiajakeeseen eli
energiajätteeseen ja mitä sinne ei kuulu. Myös
selvisi, mitä kuuluu kaatopaikkajätteeseen.

Marita oli järjestänyt vierailun Ateneumiin
tutustumaan Tuulikki Pietilän tuotantoon.
Saimme myös tietoa taiteilijan käyttämistä
menetelmistä  , joilla eri teokset oli valmistettu.
Paikalla oli 13 ladya ja veljeä.



Vuonna 2018 joukkomme marssi juhlallisesti
Eduskuntaan ja saimme hyvän opastetun
kierroksen talon eri osiin ja kuulimme
Eduskunnan käyttäytymistavoista.

Samana vuonna oli vielä vierailu Kapsäkkiin ,
jossa kuulimme Suomi-filmi soi esityksen. Heikki
Kahila johdatteli kuuntelemaan kotimaisten
elokuvaklassikoiden rakastetuimpia
iskelmähittejä.

Vuonna 2019 käytiin Vantaalla ilmailumuseossa
ja päästiin istumaan DC 3 penkkeihin koneen
sisällä. Kone ei kuitenkaan noussut ilmaan.

 Toisena kohteena samana vuonna oli käynti
Sinebrychoffin taidemuseossa ja ateriointi
Salvessa.

Matkoja kotimaassa

Kotimaan matkailu on ollut klubin toiminnassa
mukana alusta alkaen.  Heti ensimmäisen
toimintavuoden syksyllä tehtiin ensimmäinen
yhteinen teatterimatka Turkuun.

Ensimmäisen vuosikymmenen aikana käytiin
Tampereella parikin kertaa ja kerran Kotkassa.
Tehtiin myös viikonloppuretki Nilakkalohi Oy:n
tuotantolaitoksille Tervoon sekä retkiä Saimaalle
mm hinaaja ”Hurmalla”.

2000-luvulla on retkeilty vaihtelevasti. Vuonna
2003 kulttuurisihteeri Ami Seistola järjesti retken
Hämeenlinnaan ja Vanajanlinnaan. Ohjelmassa
oli myös onnittelukäynti Marjatta ja Erkki
Lindforsin kodissa. Osanottajia oli 38.

Aarne Kiviojan presidenttikaudella 2006 heräsi
keskustelu Charter-juhlista ja ehdotettiin juhlien
korvaamista teatterimatkalla kotimaan
kohteeseen. Charteriin osallistuminen oli
vähentynyt. Lopputuloksena keskustelusta
Charter päätettiin pitää. Se pidettiinkin melko
pienen joukon läsnä ollessa , mutta myös
teatterimatka toteutettiin. Matkattiin Turkuun
katsomaan musikaalia Sissi.

Tapani ja Elsi Mattila olivat ryhtyneet
matkanjärjestäjiksi jo vuonna 2005.he järjestivät
ulkomaanmatkoja Pietariin,Tarttoon ja
Sloveniaan sekä kotimaanmatkoja. Vuonna 2007
toteutetulle länsi-Suomen matkalle tuli osallistujia
44, joka osaltaan kertoi klubimatkailun suosiosta
ja myös merkityksestä klubin viihtyvyyden
lisääjänä. Matkan mieliinpainuvin osa oli käynti
Olkiluodon ydinvoimalassa ja ennen kaikkea
matka tulevaan ydinjätteen loppusijoituspaikkaan
Onkaloon.

Mattiloiden matkatoimistokausi huipentui 3-
5.4.2009 järjestettyyn Tampereen teatterimatkaan,
jolloin nähtiin kaksi teatterikappaletta ja käytiin
mm Lenin museossa 34 veljen ja ladyn voimin.

2010-luvulla kotimaan matkailu ei ole ollut yhtä
runsasta kuin ulkomaan matkailu, mutta kyllä
sitäkin on ollut. Syksyllä 2013 kävi 23  leijonaa ja
ladya Hämeenlinnassa katsomassa Marjatta
Lindforsin valitseman Ritva Oksasen
laulupitoisen näytelmän. Esityksen jälkeen
osallistuttiin tarjoiluun Marjatan kotitalossa.

Vuonna 2015 käytiin Lahden kaupunginteatterin
Chicago  musikaalissa ja  samana vuonna tehtiin
vielä kulttuurimatka Mänttään.

Hietaniemen perinne

Klubilla on ollut tapana osallistua N ja B-piirien
yhteiseen talviseen kunniakäyntiin Hietaniemen
sankarihaudoilla.  Omana perinteenä on ollut
samalla laskea kukat poisnukkuneiden
klubiveljien haudoille Hietaniemessä ja
Maunulassa, sekä muualle haudattujen
muistomerkille.

Hautausmaakäynnin jälkeen on perinteisesti
kokoonnuttu glögille Stenbackoille.



Klubi julkisuudessa
Olli Aulio

Viime vuosikymmenenä klubissa on kiinnitetty
erityistä huomiota klubin näkyvyyteen
julkisuudessa. Näkyvyyden saavuttamiseksi on
käytetty useita eri kanavia.

   Klubin nettisivut ovat N-piirin klubien
parhaimmistoa. Sivuille, jotka on tarkoitettu
sekä jäsenille että ulkopuolisille, pyritään
saamaan juttu kaikesta klubin toiminnasta.
Niitä käytetään myös tilaisuuksien mainontaan.
Sivuilla on keskimäärin uusi juttu viikoittain.
Sen tekee mahdolliseksi se, että useat klubin
jäsenet kirjoittavat sinne ja laittavat sinne
kuvia.

  Klubi on myös eräs aktiivisimmista
esiintyjistä N-piirin facebook sivuilla.
Merkittävimmistä jutuista julkaistaan kertomus
myös N-piirin nettisivuilla.

  Alueen facebook-ryhmissä ennen kaikkea
tiedotetaan tulevista tapahtumista ja myös
kerrotaan menneistä. Näitä ryhmiä ovat:
Paloheinä Pakila Torpparinmäki ilmoittaa, Its
Pakila ja Pakila 600-vuotta. Tyypillisiä
tiedotuskohteita täällä ovat mm kuusenmyynti,
äitienpäivätapahtuma, konsertti ja muut.

  Alueen paikallislehdet julkaisevat hyvin
juttuja klubimme toiminnasta.
Vuosikymmenen alkuvuosina julkaistiin paljon
juttuja Vartti-lehdessä. Sen lopetettua
ilmestymisen, ovat pääasialliset aluelehdet
olleet Oulunkyläinen ja Pakila Oulunkylä lehti.

Niissä on nykyisin lähes joka lehdessä jotain
klubista ja sen toiminnasta.

  Kirkko ja Kaupunki lehdessä on ollut isot
jutut joistakin tapahtumista. Esim
Mörköoopperasta oli kaksi täyttä sivua ja
Laulujen laulu konsertista kokosivun juttu.
Saman lehden minne mennä palstaa käytetään
säännöllisesti.

  Lion lehdessä on kerrottu merkittävistä
hankkeista kuten partiomajasta,  pianon
lahjoituksesta Musiikkiopistolle tai
ulkoilutuspussien lahjoituksesta
Kustaankartanoon.

  Erittäin merkittävä on Pakilan Pakinat. Siinä
kerrotaan monella tapaa leijonatoiminnasta.
Sehän jaetaan joka kotiin alueellamme.

http://www.verkkoviestin.fi/lionshkipakinkyla/

Joulukortit
Olli Aulio

 Joulukorttiaktiviteetti alkoi klubissa vuonna
1995 Heikki Röngän aloitteesta. Siitä
muodostui merkittävä  varainhankintalähde.
Ensimmäinen joulukortti oli pakilalaisen
nuoren taiteilijan Ville Helttulan maalaama
Pakintalo.
 Korttitoimikunta valitsi kunkin vuoden kortit
kuvagallerioista ja osti niihin painatusoikeudet
ja painatti kortit kirjapainossa tervehdys-
teksteineen. Painatus ei aina onnistunut, vaan
tuli painovirhepaholaisia, mutta niistä selvittiin
kuitenkin kunnialla.
 Klubilaiset ostivat kortteja perhe- ja
yrityskäyttöön. Suurin osa meni yrityskäyttöön.
Kortteja myytiin vuosittain 5-6000 kpl.
Vuosien aikana ylivoimaisesti suurin ostaja on
ollut Oy Stenbacka Ab.
 Vuonna 1998 Lions-liitto alkoi markkinoida
tunnettujen taiteilijoiden tekemiä kortteja.
Emme halunneet kilpailla liiton kanssa, vaan
luovuimme omista korteista. Aloimme myydä
liiton kortteja ja olemme olleet monena
vuotena  joko paras klubi koko maassa tai
ainakin toinen.
 Klubiin valittiin vuosittain korttivastaava, joka
hoiti asioinnin liiton kanssa ja jakoi kortit
klubilaisille. Korttien menekki alkoi kuitenkin
vähitellen hiipua. Siihen vaikutti ainakin se,
että ihmiset siirtyivät lähettämään enenemässä
määrin joulutervehdykset sähköisessä
muodossa. 2010-luvun puolivälin tienoilla
klubi lopetti liiton korttien myynnin



Klubin jakamat avustukset 2010-luvulla
Jorma Halmepuro

Ensisijaisena avustuskohteenamme on ollut toiminta-alueemme nuoriso.
Olemme tukeneet myös alueemme vanhuksia ja vähäosaisia sekä
osallistuneet 2017–2018 Punainen Sulka -keräykseen.

KLUBIN JAKAMAT AVUSTUKSET 2010-LUVULLA

ENSISIJAISET AVUSTUSKOHTEET

Partiolaiset: Kaskipartio ja Vuorenhaltiat
Muut: Pakilan NMKY, Pakilan VPK, Katastrofirahasto, Pakilan MLL, HVSSY/HePeKo, Joulupaketit,
Nuorisovaihto, Kansainvälinen vammaisleiri, Lions-Quest, Diakoniatyö, Kertaluonteiset avustukset
Musiikkiopisto: Pakilan musiikkiopisto
Punainen Sulka: Lions Punainen Sulka
Urheiluseurat: Helsingin Palloseura (HPS), Pakilan Veto, Oulunkylän Kiekko-Kerho (OKK), IF
Gnistan,
Toivola: Toivolan koulu
PNV: Pakilan Voimistelijat PNV
ARS & LCIF: Arne Ritari-säätiö ja Arne Ritari-killan jäsenyys sekä Lions Clubs International ja
Melvin Jones-jäsenyys
Seniorit: Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus, Maunulan Helander-koti ”Näppärät näpit”

AVUSTUKSET KOTISEUDULLE, MUUALLE SUOMEEN JA
KANSAINVÄLISIIN KOHTEISIIN

Kaskipartion uuden majan rakentamisen taloudellinen avustus oli suurin
yksittäinen avustuskohteemme 2010-luvulla.

Kotiseutu
85 %

Muu Suomi
11 %

Kansainvälinen
4 %

Yhteensä 253 762 €



Klubin jäsenet 1980-2020
Sukunimi Etunimi Liittynyt Poistunut Sukunimi Etunimi Liittynyt Poistunut Sukunimi Etunimi Liittynyt Poistunut
Eloholma Ossi 1980 Palmu Pekka 1982 1985 Kallio Tapio 1997 2006
Eräjää Pekka 1980 1986 Mälkönen Heikki 1982 Mäkinen Pentti 1997
Henell Eero 1980 1980 Nisula Markus 1982 1988 Orpana Ilari 1997 2004
Hyle Jukka 1980 1994 Partanen Antero 1982 2000 Änkö Matti 1997
Janhunen Henri 1980 1987 Pesola Heikki 1982 Ratilainen Seppo 1998
Kivimäki Oiva 1980 1983 Autero Kim 1983 1990 Turunen Pekka 1999
Knorn Wollfgang 1980 1990 Miettinen Pentti 1983 1985 Kivioja Aarne 2000
Koivurinta Martti 1980 2012 Soimakallio Anssi 1983 1998 Leroux Gaston 2000 2007
Laine Juhani 1980 1984 Hakala Martti 1984 1990 Niemi-Nikkola Kari 2000 2004
Laitinen Hannu 1980 1981 Jaakkola Pentti 1984 2006 Kuoppala Jorma 2002 2014
Laurila Risto 1980 1989 Järvi Ossi 1984 2011 Lähdesmäki Pekka 2003
Leminen Aarne 1980 2017 Tuomi Antti 1984 1990 Aulio Olli 2004
Leppänen Esko 1980 Alanen Raimo 1985 Heikkilä Matti 2004 2007
Lindfors Erkki 1980 2009 Koivula Erkki 1985 1986 Ronkainen Timo 2004 2007
Loukiainen Kalevi 1980 2001 Kuoppamäki Mikko 1985 1994 Taskinen Pekka 2007
Mattila Tapani 1980 2016 Lapatto Hannu 1985 1995 Holmberg Mikko 2008
Muilu Elias 1980 1982 Leveelahti Seppo 1985 Rainesalo Erkki 2008
Nikkilä Raimo 1980 2005 Airamaa Raimo 1985 2017 Rekonen Pertti 2008
Nikunen Aimo 1980 1997 Kero Jukka 1987 1992 Torri Olli 2008
Nylander Unto 1980 1993 Rönkä Heikki 1987 Usmi Hannu 2008
Pallonen Raimo 1980 1989 Kytösaho Arto 1989 2001 (*)Varjoranta Tero 2008 2012
Partti Pekka 1980 1986 Savilaakso Harry 1989 2001 Honkanen Timo 2009
Pehkonen Aarne 1980 1982 Ikonen Hannu 1990 Vesikallio Markku 2009
Päivänsalo Jouko 1980 1982 Saastamoinen Kalevi 1990 2007 Halme Lasse 2010
Salin Yrjö 1980 2011 Sahlman Esa 1990 2006 Mäenpää Ville 2011
Seistola Aimo 1980 Hinttala Matti 1991 1996 Winter Jani 2013
Stenbacka Torbjörn 1980 1980 Halmepuro Jorma 1992 Ovaskainen Janne 2013 2015
Stenbacka Ulf 1980 Salmela Pertti 1992 1993 Wesanko Jyri 2014
Wallden Erland 1980 1981 Mattila Pentti 1993 Ekman Tony 2014
Virtanen Kari 1980 1995 Palmu Jussi 1993 2009 Saksanen Kari 2015
Virtanen Antti 1980 2019 Ahonen Juha 1995 Lönngren Lasse 2015 2017
Levamo Heimo 1981 Holopainen Juha Matti 1985 Tikkanen Reino 2016
Niemi Niilo 1981 1982 Larne Larri 1985 Mäki Juhani 2017
Porvali Juhani 1981 1994 Näkki Kalervo 1995 Jylhä Jukka 2017
Ranta Juhani 1981 1990 Tikkala Ali 1995 1998 Sauramäki Perttu 2018
Sarlin Seppo 1981 1985 Korpi Kari 1996 2006 Vesteri Topi 2019
Valkama Hannu 1981 1982 Helminen Esko 1997 2005

(*) Varjoranta Tero 2019



Klubin presidentit ja sihteerit 1980-2020

Kausi Presidentti Sihteeri Kausi Presidentti Sihteeri
80-81 Eloholma Ossi Pallonen Raimo 10-11 Levamo Heimo Kivioja Aarne
81-82 Nylander Unto Virtanen Antti 11-12 Kuoppala Jorma Vesikallio Markku
82-83 Mattila Tapani Laurila Risto 12-13 Rekonen Pertti Vesikallio Markku
83-84 Loukiainen Kalevi Ranta Juhani 13-14 Taskinen Pekka Holmberg Mikko
84-85 Leminen Aarne Mälkönen Heikki 14-15 Vesikallio Markku Larne Larri
85-86 Nikkilä Raimo Levamo Heimo 15-16 Torri Olli Mattila Pentti
86-87 Seistola Aimo Hakala Martti 16-17 Mäenpää Ville Usmi Hannu
87-88 Hyle Jukka Lapatto Hannu 17-18 Holmberg Mikko Usmi Hannu
88-89 Stenbacka Ulf Virtanen Kari 18-19 Halme Lasse Rekonen Pertti
89-90 Leppänen Esko Järvi Ossi 19-20 Saksanen Kari Mäenpää Ville
90-91 Virtanen Antti Partanen Antero
91-92 Salin Yrjö Rönkä Heikki
92-93 Koivurinta Martti Soimakallio Anssi
93-94 Leveelahti Seppo Kuoppamäki Mikko
94-95 Jaakkola Pentti Ikonen Hannu
95-96 Lindfors Erkki Salin Yrjö
96-97 Järvi Ossi Stenbacka Ulf
97-98 Sahlman Esa Mattila Pentti
98-99 Saastamoinen Kalevi Mäkinen Pentti
99-00 Halmepuro Jorma Helminen Esko
00-01 Ikonen Hannu Eloholma Ossi
01-02 Mattila Pentti Änkö Matti
02-03 Ahonen Juha Ratilainen Seppo
03-04 Mäkinen Pentti Leveelahti Seppo
04-05 Larne Larri Lindfors Erkki
05-06 Kivioja Aarne Halmepuro Jorma
06-07 Turunen Pekka Ahonen Juha
07-08 Aulio Olli Leveelahti Seppo
08-09 Lähdesmäki Pekka Turunen Pekka
09-10 Holopainen Juha Matti Taskinen Pekka

Kuva: Past presidentti Olli sai 100%:n palkinnon. Luovuttajana Presidentti Ville



Klubin jäsenet piirin ja liiton tehtävissä

Tehtävä Nimi Vuodet Piiri /
Liitto

Lohkon puheenjohtaja Ossi Eloholma 1982-1983 P
Piirin nuorisovaihtojohtaja Ossi Eloholma 1984-1991 P
Lohkon puheenjohtaja Raimo Nikkilä 1989-1990 P
Piirikuvernööri, DG Ossi Eloholma 1991-1992 P
Piirisihteeri Osi Järvi 1991-1992 P
CSF I Sektorikoordinaattori Ossi Eloholma 1993-1996 L
Liiton jäsenjohtaja Ossi Eloholma 1993-1996 L
Piirin nuorisovaihtojohtaja Seppo Leveelahti 1996-2001 P
Pohjolan Punainen Sulka
operatiivinen päällikkö Ossi Eloholma 1997-2000 L

Arne Ritari Säätiön asiamies Ossi Eloholma 1997-2007 L
Lohkon puheenjohtaja Kalevi Saastamoinen 1999-2000 P
Piirin koulutustoimikunnan
puheenjohtaja Jorma Halmepuro 2001-2003 P

Liiton nuorivaihtojohtaja Seppo Leveelahti 2001-2004 L
Liiton joulukorttityöryhmän
puheenjohtaja Ossi Eloholma 2001-2006 L

Alueen puheenjohtaja Pentti Mäkinen 2004-2005 P
Liiton Leojohtaja Seppo Leveelahti 2004-2007 L
Piirin johtajuuskouluttaja Ossi Eloholma 2004-2009 P
Suomi johtoon 2010 toimikunta Ossi Eloholma 2004-2010 L
CSF II sektorikoordinaattori Ossi Eloholma 2005-2008 L
Piirin rahastonhoitaja Pentti Mäkinen 2005- P
Lohkon puheenjohtaja Larri Larne 2006-2007 P
Liiton varatilintarkastaja Jorma Kuoppala 2011-2013 L
Lohkon puheenjohtaja Aarne Kivioja 2011-2012 P
LCIF kordinaattori Aarne Kivioja 2012-2015 P
2. varapiirikuvernööri, 2 VDG Aarne Kivioja 2014-2015 P
1. varapiirikuvernööri, 1 VDG Aarne Kivioja 2015-2016 P
Piirikuvernööri, DG Aarne Kivioja 2016-2017 P
Piirisihteeri Markku Vesikallio 2016-2017 P
Lohkon puheenjohtaja Markku Vesikallio 2017-2018 P
Liiton varapuheenjohtaja, VCC Aarne Kivioja 2018-2019 L
2. varapiirikuvernööri, 2 VDG Markku Vesikallio 2018-2019 P

Liiton puheenjohtaja, CC Aarne Kivioja 2019-2020 L
1. varapiirikuvernööri, VDG Markku Vesikallio 2019-2020 P
Liiton PTS-työryhmän jäsen Pentti Mäkinen 2019-2020 L

Kuva (Antti Tuomikoski): Klubi N-piirin vuosikokouksessa Loviisassa 2019.
Kuvassa vasemmalta edellisten kausien (1991-1992) piirikuvernööri PDG Ossi
Eloholma, klubin varapresidentti Kari Saksanen, klubin Presidentti Lasse Halme,
2. varapiirikuvernööri 2 VDG Markku Vesikallio, Lions-liiton varapuheenjohtaja
VCC Aarne Kivioja, klubin sihteeri Pertti Rekonen ja Lion Pekka Turunen.



Jäsenten saamat piirin, liiton ja päämajan myöntämät ansiomerkit

Ansiomerkki Nimi Vuosi
Medal of Merit Ossi Eloholma 1987
International Presidents Award Ossi Eloholma 1992
Kahden ruusukkeen ansiomerkki Seppo Leveelahti 2000
Yhden ruusukkeen ansiomerkki Uffe Stenbacka 2001
Yhden ruusukkeen ansiomerkki Raimo Airamaa 2001
International Presidents achievement
Award Jorma Halmepuro 2001

International Presidents achievement
Award Seppo Leveelahti 2001

Kolmen ruusukkeen ansiomerkki Ossi Eloholma 2002
Yhden ruusukkeen ansiomerkki Jorma Halmepuro 2003
National Presidents Awrd Seppo Leveelahti 2003
International Presidents Leadership
Medal Seppo Leveelahti 2004

Youth Exchange Top Ten Seppo Leveelahti 2004
International Presidents achievement
Award Ossi Eloholma 2005

International Presidents achievement
Award Seppo Leveelahti 2005

ARS kahden ruusukkeen
ansiomerkki Ossi Eloholma 2005

Medal of Merit Uffe Stenbacka 2005
Yhden ruusukkeen ansiomerkki Pentti Mäkinen 2006
Lady ansiomerkki Tuula Kivioja 2006
Leadership Medal Seppo Leveelahti 2007
Leadership Medal Ossi Eloholma 2007
Ambassador of Good Will Ossi Eloholma 2009
100% presidentin palkinto Olli Aulio 2009
Medal of Medit Matti Änkö 2010
Yhden ruusukkeen ansiomerkki Olli Aulio 2010

Ansiomerkki Nimi Vuosi
Yhden ruusukkeen ansiomerkki Aarne Kivioja 2010
Membership key Award Olli Aulio 2010
International Presidents achievement
Award Pekka Lähdesmäki 2010

Lady ansiomerkki Helena Mattila 2010
Lady ansiomerkki Riitta Rönkä 2010
Yhden ruusukkeen ansiomerkki Hannu Ikonen 2014
Yhden ruusukkeen ansiomerkki Pentti Mattila 2014
Membership key Award Juha-Matti Holopainen 2014
100 % presidentin palkinto Pekka Taskinen 2014
DG`s Achievment Award Uffe Stenbacka 2015
DG`s Achievment Award Esko Leppänen 2015
Achievment Award Lasse Halme 2015
Achievment Award Juha Ahonen 2015
Membership key Pentti Mäkinen 2016
100% presidentin palkinto Markku Vesikallio 2016
Yhden ruusukkeen ansiomerkki Markku Vesikallio 2016
ARS yhden ruusukkeen ansiomerkki Aarne Kivioja 2016
100% presidentin palkinto Ville Mäenpää 2017
Gold Centennial Lion Aarne Kivioja 2017
100% presidentin palkinto Mikko Holmberg 2018
Lady ansiomerkki Tuula Kivioja 2018
Diamond Centennial Pentti Mäkinen 2018
Diamond Centennial Juha Ahonen 2018
Gold Centennial Lasse Halme 2018
Silver Centennial Esko Leppänen 2018
Silver Centennial Mikko Holmberg 2018



Klubin Melvin Jones jäsenet MJF

Etunimi Sukunimi Timantit Vuosi
Juha Ahonen 2008
Raimo Airamaa 1 2008
Raimo Alanen 2010
Olli Aulio 3 2011
Ossi Eloholma 3 2010
Riitta Eloholma 1992
Jorma Halmepuro 5 2017
Mikko Holmberg 2018
Juha-
Matti Holopainen 2010

Aarne Kivioja 10 2017
Martti Koivurinta 1994
Jorma Kuoppala 2010
Larri Larne 2008
Aarne Leminen 1 2008
Esko Leppänen 1 2008
Heimo Levamo 2010
Seppo Leveelahti 5 2011
Erkki Lindfors 1997
Kalevi Loukiainen 1998
Pekka Lähdesmäki 2010
Tapani Mattila 1 2008
Pentti Mattila 3 2010
Ville Mäenpää 2018
Pentti Mäkinen 3 2011
Heikki Mälkönen 2010
Raimo Nikkilä 1988
Greta Nikkilä 1992
Kalevi Näkki 2010
Heikki Pesola 2010
Seppo Ratilainen 2008
Pertti Rekonen 2014

Etunimi Sukunimi Timantit Vuosi
Heikki Rönkä 2010
Kalevi Saastamoinen 1992
Esa Sahlman 2000
Yrjö Salin 1998
Aimo Seistola 1992

Hannele Soljander-
Halme 2015

Ulf Stenbacka 5 2005
Marita Stenbacka 2011
Pekka Taskinen 2010
Olli Torri 2017
Pekka Turunen 2011
Markku Vesikallio 2013
Antti Virtanen 2004
Matti Änkö 3 2011

Kuva: Melvin Jones 13.1.1879 - 1.6.1961

Kuva: Charterjuhla Villa Kivessä 2011

Kuva: Charterjuhla Tuomarinkylän ravintola
Annan Kartanossa 2018



Klubin Lions Ritarit

Aimo Seistola

Uffe Stenbacka

Ossi Eloholma

Esa Sahlman

Heikki Rönkä

Ossi Järvi

Jorma Halmepuro

Hannu Ikonen

Esko Leppänen

Aarne Leminen

Kalevi Saastamoinen

Juha Ahonen

Pentti Mattila

Seppo Leveelahti

Pentti Mäkinen

Raimo Airamaa

Yrjö Salin

Pekka Turunen

Aarne Kivioja

Larri Larne

Olli Aulio

Pro Ritari nro 2
Ossi Eloholma

1999

2000

2000

2001

2001

2002

2002

2003

2003

2004

2004

2005

2005
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In Memoriam

Torbjörn Stenbacka
s. 29.5.1914
k. 26.5.1980

Unto Nylander
s. 10.2.1931
k. 7.2.1993

Hannu Lapatto
s. 26.4.1945
k. 28.5.1995

Erkki Lindfors
s. 7.10.1933
k. 28.8.2009

Raimo Airamaa
s. 19.11.1940
k. 22.4.2016

Antti Virtanen
s. 4.11.1934
k. 24.3.2019



Historiatoimikunta kiittää kaikkia LC Helsinki/Pakinkylän 1980-2020
historiajulkaisun tekemiseen osallistuneita

Erinomaisia ja asiantuntevia tekstejä ovat kirjoittaneet seuraavat veljet:
Olli  Aulio, Ossi Eloholma, Jorma Halmepuro, Aarne Kivioja, Pentti Mattila,

Pertti Rekonen, Pekka Taskinen, Reino Tikkanen ja Topi Vesteri.

Pääosan kuvista on toimittanut Larri Larne

Ladytekstistä kiitämme lady Riitta Eloholmaa.

Julkaisun tekeminen on ollut koko klubin yhteinen projekti ja kiitos siitä
jokaiselle ladylle ja veljelle !

Suuritöisen materiaalin keräämisen ja taiton on tehnyt Jorma Halmepuro

Painatus: Tikkurilan Paino Oy

Helsinki 31.1.2020
Historiatoimikunta:

Olli Aulio, Ossi Eloholma, Jorma Halmepuro, Uffe Stenbacka
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