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100 % Melvin Jones Lions-klubin jäsenlehti huhtikuu 2017 

 

 
 

Kevättapahtuman 2017 sää oli jo melko keväinen  
ja väkeä melko hyvin, vaikka alussa oli hiljaisempaa. 

 

LC HELSINKI / METSÄLÄ 
  

32. vuosikerta 
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Kokouskutsu 
 

LC HELSINKI / METSÄLÄN 

huhtikuun klubikokous 

pidetään tiistaina 18.3.2017 klo 19.00. 

ravintola Nyyrikissä, Pohjolankatu 2 
 

Veljet ladyineen, tervetuloa  

 

Hallitus/presidentti 

 

 
 
Kauden 2016-2017 hallitus: 
 
Presidentti Ari Tuominen 
Past presidentti Lars Eklund 
I varapresidentti Arto Arola 
II varapresidentti Timo Palén 
Sihteeri Jukka Ihatsu 
Rahastonhoitaja Ossi Nurminen 
Tail Twister Leo Lyytikkä 
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 Presidentin sivu 

Huhtikuu 2017 

 

Terve veljet, ladyt ja Lions-ystävät 

Nöyrin kiitos kaikille Talviriehan läpiviemisestä.  Hyvä kun se taas onnistui normaalilla tavalla. 

Saatiin kokoon normaalia vastaava keräyssumma. Erityinen kiitos Leksalle, hankkeen vetäjänä. 

Viime viikolla onnistuin työkiireiden ohessa käymään kahtena päivänä kovassa kuntopiirijumpassa. 

Kyllä oli paikat niin kipeänä, että tiesi liikkuneensa. Tietysti kipu on positiivista sorttia, ainoaa kipua 

josta voi nauttia. Olisi ihanan reipas olo, jos pystyisi edes kahteen rääkkiin viikossa. Suosittelen 

lämpimästi.  

Seuraavat pari kuukautta ovat vähän helpompia kuin edelliset, kun suuremmat aktiviteetit ovat 

takanapäin. Tosin naapuriklubien veljet odottelevat apuamme esimerkiksi Oulunkylän 

Leikkipuistotapahtumaan. 

Kevääseen kuuluu ensivuoden suunnittelu, piirikokous ja tietysti liittokokous. Piirikokouksen 

iltajuhla on poikkeuksellisesti edellisenä perjantaina 21.4 Kaivohuoneella, joten tämäkin vaihtelu 

saattaa olla virkistävää.  

Klubin ensivuoden pressa, Arto Arola pohtii jo ankarasti toimintasuunnitelmaa, jossa häntä kaikki 

auttakaamme. 

PS. Eilen illalliselle tein pihvit pihagrillistä. Kyllä tuli kesän tuoksu huoneeseen, kun kannoin grillin 

antimet pöytään.  

 

 

Terveisin 

Ari 

Pressa 2016/17 
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LIONS CLUB HELSINKI/METSÄLÄ 
Klubikokous Pöytäkirja  
 

Aika 21.3.2017 klo 19:00 

Paikka Ravintola Nyyrikki, Pohjolankatu 2 

 

1. Kokouksen avaus 

Presidentti Ari Tuominen avasi kokouksen klo 19:00  

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Läsnäolijat: Arto Arola, Lars Eklund, Jukka Ihatsu, Torsti Koskinen, Jukka Kärkkäinen ja Lady Lea, 

Leo Lyytikkä ja Lady Sirpa, Ossi Nurminen, Risto Oittinen, Timo Palen ja Lady Tuija, Arto 

Suomilammi ja Lady Pirjo, Ari Tuominen, Esko Uronen ja Lady Carita, Hannu Vesamäki 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työlistaksi. 

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja  

Edellisen kokouksen pöytäkirja (luettavissa Metsälän Viesti lehdestä) hyväksyttiin muutoksitta. 

 

6. Toimikunnat 

Talous toimikunta (Ossi Nurminen) 

- Tilitiedot sihteerille, talous kunnossa  

- Kevättapahtuman tulos kohdassa 7. 

Ehdollepanotoimikunta (Arto Arola) 

- Ehdollepanotoimikunnan ehdotus kauden 2017-2018 hallituksen kokoonpanoksi: 

o Presidentti Arto Arola 

o Past presidentti  Ari Tuominen 

o 1. varapresidentti  Jari Kaskela 

o 2. varapresidentti  Tuomas Aunila 

o Sihteeri  Leo Lyytikkä 

o Rahaston hoitaja  Ossi Nurminen 

o Tailtwister  Ari-Pekka Jämsén 

- Klubikokous puolti ehdotusta, joka hyväksyttänee huhtikuun klubikokouksessa 

Tiedotus toimikunta 

- Hannu: Metsälän LionsViesti toimitettu ajallaan  

Jäsentoimikunta – jäsenkysely (Arto Suomilammi) 

- Jäsenkyselystä ei mitään uutta, toivottu mm. esitelmiä klubikokouksien elävöittämiseksi 

- Vapaamuotoinen yhteenveto tehdään myöhemmin 

Punainen Sulka toimikunta (Hannu Vesamäki) 

- Tilanne ei muuttunut edellisestä kokouksesta, paitoja, pinssejä, tarroja jäljellä, joita 

myytiin tai jaettiin myytäväksi klubikokoukseen osallistuneille, jotka tilitetään klubin 

aktiviteettitilille (nähtävissä Metsälän viesti lehdessä) – osa suoritti tilityksen suoraan 

rahastonhoitajalle 

- Pieniä paitoja oli palkintoina Kevättapahtumassa 

- PuSu konserttilippuja (Juha Tapio) mennyt huonosti kaupaksi, jäätiin kaksi lippua 

tappiolle 

- Presidentti ilmoitti että kauden päättäjäisissä julkistetaan PuSu lahjoituspäätös (meidän 

pääkohde tällä kaudella on PuSu) 
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LionsQuest toimikunta (A-P Jämsén) 

- Yhtenäiskoulun rehtori on ilmoittanut heidän kiinnostuksestaan rauhanjulistuskilpailuun 

- Rauhanjulistuskilpailu paketin tilaus tapahtuu siten että rahastonhoitaja maksaa paketin 

hinnan päämajaan 

- J. Kärkkäinen kertoi että LionsQuest-kursseista ovat kiinnostuneet myös urheiluseurat ja 

klubilaiset voivat kertoa kurssille osallistumismahdollisuudesta lähipiirissään oleville 

seuroille 

- Jos kursseille jää vapaita paikkoja myös veljet voivat osallistua ilmaiseksi 

Yritystyöryhmä  

- Ari Tuominen kertoi ettei mitään uutta ja jatketaan kehitystä positiivisen palautteen 

perustalta 

- J. Kärkkäinen havainnoinut uuden potentiaalisen yhteistyökumppanin alueelta, joka on 

hammaslääkärilaitteita toimittava Dental Systems Oy 

 

7. Kevättapahtuman jälkipuinti 

Ossi Nurminen esitteli kevättapahtuman tuloksen ja kokonaistuotto oli 5600 €: 

o Kenttä  3200 € 

o Lehti 2400 € 

- Ilmoitushankinnassa 1. sijalle sijoittui Ossi, joka hankki 1255 € edestä ilmoituksia 

- Ehdotettiin ja hyväksyttiin että tuotosta siirretään ladyjen tilille 500 € 

- A-P. Jämsén muistutti että lohikeitto saatu pyyteettömästi Kristiina Aunilalta Nyyrikistä 

ja häntä olisi syytä huomioida jollain lahjalla (presidentti lupasi hoitaa asian) 

- Kävijöitä oli tapahtumassa arviolta 300 henkilöä 

 

8. Kirjeet ja ilmoitukset 

  

- Risto Oittinen kunnioitti klubin ensimmäisen presidentin Vikke Pitkämäen muistoa 

käymällä haudalla hänen kuolinpäivänään 3. 3. 

- Risto Oittinen osallistui Malmin kappelissa järjestettyyn Ulla Soinisen 

siunaustilaisuuteen 

- Jukka Kärkkäinen osallistui eilen SuurPnat tilaisuuteen Loviisassa, jossa hänellä oli 

puheenvuoro 

- Vermon Lions tapahtuma 1.4.2017 klo 13:00 -15:00, jonne jaettiin lippuja 

- 107-N-piirin vuosikokous lauantaina 22.4.2017 Pakilan yläasteella osoitteessa Pilkekuja 

10, 00660 Helsinki ja poikkeuksellisesti edeltävänä perjantai-iltana 21.4. iltajuhla 

Ravintola Kaisaniemessä 

- Torsti Koskinen muistutti että häneltä saa ostaa tarvittaessa AR-adresseja 

 

9. Muut asiat 

- presidentti vahvisti että klubin kevätretki suuntautuu Lohjan Tytyrin kaivokselle 

lauantaina 20.5.2017 ja bussikuljetus on varmistettu s.e. lähtö Nyyrikin edestä klo 13:00 

– paluumatkalla järjestetään klubikokous 

- Liiton vuosikokouksen sivut auki ja halukkaat voivat itse ilmoittautua mukaan 

 

10. Presidentti päätti kokouksen klo 19:59 

 

 

VAKUUDEKSI 

 

 

Ari Tuominen Jukka Ihatsu 

presidentti sihteeri 
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Piirikuvernöörin huhtikuun 2017 kirje 
Hyvät lionit ja puolisot, 

Takanamme on tuhti paketti maaliskuun koulutuksia. Edessä on aika 
istuvien presidenttien ja hallitusten ottaa kevään loppukiri niin 
jäsenhankinnassa kuin Punainen Sulka -kampanjassakin. Ennen kaikkea 
kukin tahollaan pitää huolta omasta klubistaan ja jäsenviihtyvyydestä 
siellä. Samanaikaisesti valmistaudumme ensi kauteen mm. valitsemalla 
huhtikuun vaalikokouksissa ensi kauden edustajat sekä klubien 
hallituksiin että piirihallitukseen, toimikuntien jäsenyyksiä unohtamatta. 

Piirimme jäsenhankinta jatkuu suotuisasti. 79 uutta jäsentä on otettu 

klubeihin ja lisää auttavia käsiä on tulossa. Koko kauden nettotulos on 
tätä kirjoitettaessa +4 . 

100-vuotispalveluhaasteen on ottanut vastaan jo 57 klubia, joista 

viidellä on kaikki neljä osa-aluetta kasassa. Perintöprojekteja on Mylciin ilmoitettu jo 50! Vaikuttavaa lions-työtä! 
Piirikuvernöörin unelma ”75 klubia vastannut palveluhaasteeseen ja 75 klubia osallistunut perintöprojektiin” 
lähestyy. Saapas nähdä miten lähelle päästään. 

Maaliskuun alussa päämajasta tuli kylmä suihku, kun joka neljännen klubin ilmoitettiin menettäneen 
äänioikeutensa. Tästä lähetettiin päämajaan useampikin kysely, jotta selviäisi, onko Suomen päässä toimittu 
puutteellisesti ja jos niin miksi. ID Markus Flaamingilta saamani suullisen tiedon mukaan päämaja on myöntänyt 
tehneensä virheen ja ilmoittanut ”ettei tämä tule heidän taholtaan toistumaan”. 
Joensuun vuosikokouksen ilmoittautuminen on käynnissä. Katso tarkemmin www.lionsvuosikokous2017.fi  

100-vuotisteemaan liittyvään piirin iltajuhlaan perjantai-iltana on ilmoittautunut jo kosolti leijonia ja puolisoita. 

Haluathan sinäkin olla mukana? Paikkana on ravintola Kaisaniemi, 21.4.2017 klo 18:00-24:00. Kansainvälisenä 
vieraanamme on ID Gabriele Sabatosanti Scarpelli puolisoineen. 

Tulevia piirin tapahtumia ja koulutuksia keväällä 2017 (katso tarkemmin piirin vuosikellosta) 

 21.4.2017 Ohjelmalliset iltamat 100v, ravintola Kaisaniemi klo 18:00-24:00 (Ilmoittautuminen piirin 
sivujen vasemmassa laidassa kohdassa ” Ilmoittautumiset ” 18.4.2017 mennessä.) 

 22.4.2017 Piirivirkailijoiden (presidentit, sihteerit, rahastonhoitajat ja jäsenjohtajat) koulutus 
vuosikokouspäivän aamuna 22.4.2017 klo 10:00 Pakilan yläasteella. 

 22.4.2017 Piirihallitus kokoontuu vuosikokouspäivän aamuna 22.4.2017 klo 10:30 Pakilan yläasteella. 

 22.4.2017 Piirin vuosikokous avajaisjuhlineen alkaen klo 13:30. Paikkana tällä kertaa Pakilan yläaste, 
osoite Pilkekuja 10, 00660 Helsinki (Ilmoittautuminen piirin sivujen vasemmassa laidassa kohdassa 
”Ilmoittautumiset” 18.4.2017 mennessä.). 

 27.4.2017 Viestinnän verkkoviestin -järjestelmän koulutusilta Malmilla Lions-talon koulutustilassa klo 
18:00. 

 20.5.2017 Viestinnän lauantai Malmilla Lions-talon koulutustilassa klo 9:00-15:00. 

 9.-11.6.2017 Lions-liiton vuosikokous, Joensuu 
 
Kiitos ajastasi palvelulle – Tack för tiden du ger  
 
Piirikuvernööripari Aarne Kivioja ja puoliso lion Tuula  

 
Se on onnellinen, joka ei sure sitä mitä häneltä puuttuu, vaan iloitsee siitä, mitä hänellä on. (Demokritos)  

Lions N-piiri www.lions.fi/N  

 

http://www.lionsvuosikokous2017.fi/
http://www.lions.fi/N
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Klubissa tapahtuu 
 

Talviriehan raportti 
 
Kaikki alkaa siitä, että työkalut ja tarvikkeet kannetaan kentälle, ja kasataan pöydät ja 
teltat. 

 
Ossi kantaa tarvikkeita Leksa ja Timo kasaavat pöytiä 
 
Kansa on tietysti ruokittava, joten Tuija ja 
Carita tarjoilevat lohikeittoa 

 
Ossi ja Satu paistavat lettuja 
 
 

Torsti ja Esko paistavat makkaraa. 
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Kilpailulajeina ovat perinteinen saappaanheitto ja ketjunheitto, sekä frisbee ja naulanlyönti. 
 

 
Ketjunheittoa jännitetään  Frisbeen tyylinäytteitä 

 
Naulanlyönti on tarkkaa puuhaa Saappaanheiton tyylinäyte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Selostajana Lasse 

Kalastaminen on lapsille mukavaa,  
koska aina tulee saalista.  
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Välillä bändi ”Kekkoset” viihdytti väkeä 
 

 
Ladyt myivät arpoja, joista joka arpa voitti. Palkintopöytä oli runsas, kuten aina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paloautoajelu vetää aina pieniä Ja lopuksi jännitettiin, kuka voittaa 300 euron  
lahjakortin Mustaan Pekkaan. 
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LC Helsinki/Metsälän tapahtumakalenteri 2016‒2017 

 

 pvm klo tapahtuma paikka 

ti 4.4.2017 18.30 Hallituksen kokous Nyyrikki 

ti 18.4.2117 19.00 Klubikokous Nyyrikki 

pe 21.4.2017 18.00 Ohjelmalliset iltamat Ravintola Kaisaniemi 

la 22.4.2017 10.00 Piirivirkailijoiden koulutus Pakilan yläaste, Pilkekuja 10 

la 22.4.2017 13.30 N-piirin vuosikokous Pakilan yläaste, Pilkekuja 10 

la 20.5.2017 13.00 Kevätretki Lähtö Nyyrikistä Lohjalle 

 
 
 

 Punainen Sulka kampanja jatkuu. 
 
Klubille ostetut PuSu-tuotteet on nyt myyty tai jaettu eteenpäin. 
Rahastonhoitaja odottaa maksua hankituista tuotteista. 
 
Punaisen sulan tuotteiden/keräysten tilitykset klubimme tilille: FI60 1239 3000 6016 95 ja muistakaa kirjoittaa 
viestiin merkintä: PU SU - tilitys 
 
Klubin rahastonhoitaja hoitaa sitten kaikki maksut hankituista tuotteista kerralla eteenpäin annettujen 
ohjeiden mukaisesti. 
 
Nyt klubin ja klubilaisten hallussa olevat tuotteet on maksettu Lions-liittoon. 
Uusia tuotteita hankitaan lisää, kun leijonat haluavat myytävää. Paidoilla on kahden viikon toimitusaika. 
 
t. Hannu Vesamäki 
Sulkaleijona 
 
 

 
 
Hallitus oli runsaslukuisena paikalla huhtikuun kokouksessaan, ja yksi paikkaajakin mukana. 
 




