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32. vuosikerta

100 % Melvin Jones Lions-klubin jäsenlehti maaliskuu 2017

Kuva Risto Sipilä/LC Käpylä/Helsingin Uutiset
Metsälän klubilla ei ole omaa laskiaistapahtumaa,
mutta pari ahkeraa veljeä osallistui Taivaskallion laskiaisriehaan.
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Kokouskutsu
LC HELSINKI / METSÄLÄN
maaliskuun klubikokous
pidetään tiistaina 21.3.2017 klo 19.00.
ravintola Nyyrikissä, Pohjolankatu 2
Veljet ladyineen, tervetuloa
Hallitus/presidentti

Kauden 2016-2017 hallitus:
Presidentti
Past presidentti
I varapresidentti
II varapresidentti
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Tail Twister

Ari Tuominen
Lars Eklund
Arto Arola
Timo Palén
Jukka Ihatsu
Ossi Nurminen
Leo Lyytikkä
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Presidentin sivu
Maaliskuu 2017

Terve veljet, ladyt ja Lions-ystävät
Menipäs helmikuu vauhdilla. Onhan se vähän lyhyempi kuin muut kuukaudet, mutta oli siinä
muitakin syitä. Työssä riitti kiirettä, vaikeita hommia jotka piti saada tehtyä sovitussa ajassa. Ja
sitten vielä ”hiihtoloma”, jota perheemme vietti Vuokatissa. Josko taas tuli nautittua ravintoloiden
antimia yliannos, niin kyllä tuli liikuttuakin. Parhaina päivinä klo 7 uimaan, 9:30 laskettelemaan ja
illalla sählyä nuorison kanssa.
Lounaspöydässä vertailin työkaverini kanssa lomareissujen kustannuksia, viikko Vuokatissa
vastaan viikko Alpeilla. Molemmat asuimme laadukkaasti. Yllättäen Vuokatti oli edullisempi, vaikka
vastakkaisia väitteitä kuuleekin. Samoin matkustaminen omalla autolla ilman stressiä oli minusta
huippumukavaa verrattuna hänen kokemustaan vuorokauden myöhästyneestä lennosta. Ja sitten
tulee CO2 puoli, jossa tankillinen dieselöljyä voittaa lentomatkailun mennen tullen. Sokerina
pohjalla on se, että kotimaassa tuhlattu kolme tonnia jäi suurimmaksi osaksi suomeen ja verojakin
taisi tulla maksettua liki tonni. Jotta oikein tuntui hyväntekeväisyysmatkalta.
Jouduin hiihtoloman takia lintsaamaan klubikokouksesta. On se hienoa, kun minulla on
varapressa, joka hoiti kokouksen sillä aikaa. Se on mukavaa tässä meidän klubissa, että
varahenkilö onneksi aina löytyy, jottei kenenkään tarvitse uhrata perhettä taikka työtä tämän
harrastuksen takia.
Meidän tärkein tapahtumamme, Talvirieha on jo ovella tätä kirjoittaessa. Aina sama fiilis
vatsanpohjassa, tuliko kaikki tehtyä ajoissa ja miten ilmojen herra meitä mahtaa suosia. No, me
yhdessä tehdään siitä taas kiva tapahtuma, siitä olen varma.

Terveisin

Ari
Pressa 2016/17
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LIONS CLUB HELSINKI/METSÄLÄ
Klubikokous

pöytäkirja

Aika 21.2.2017 klo 19:00
Paikka Ravintola Nyyrikki, Pohjolankatu 2
1. Kokouksen avaus
1. varapresidentti Arto Arola avasi kokouksen klo 19:00 (presidentti Ari Tuominen lomalla)
2. Läsnäolijoiden toteaminen
Läsnäolijat: Arto Arola ja Lady Päivi, Lars Eklund, Jukka Ihatsu ja Lady Leila, Heikki Järvinen,
Jari Kaskela, Torsti Koskinen, Jukka Kärkkäinen ja Lady Lea, Leo Lyytikkä ja LadySirpa, Ossi
Nurminen ja Lady Tuija, Risto Oittinen, Timo Palen, Pekka Soininen, Arto Suomilammi ja Lady
Pirjo, 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
- Ei ollut hallituksen hyväksyttäväksi esittämiä avustusanomuksia
Tiedotus toimikunta
- Hannu: MetsälänViesti toimitettu ajallaan ja klubin verkkosivuilla tarvittavat tiedot
Jäsen toimikunta – jäsenkysely (Arto Suomilammi)
- Jäsenkyselyyn vastauksia saatu 17 kpl veljiltä ja 2 kpl ladyiltä
- Yhteenveto tehdään myöhemmin
Punainen Sulka toimikunta (Hannu Vesamäki)
- Tilanne ei muuttunut edellisestä kokouksesta, pieniä paitoja ym. tarvikkeita jäljellä
- Arto Suomilammi tilasi kolme XXL kokoista T-paitaa
- Pienet paidat palkinnoiksi Kevättapahtumaan
LionsQuest toimikunta
- Yhtenäiskoulun opettaja ollut koulutuksessa ja laskukin tullut (eräpäivä ensi viikolla)
Yritystyöryhmä
- Ari Tuominen ollut yhteydessä yrityksiin Lars Eklundin toimittaman listan perusteella ja
saanut positiivista palautetta – asia etenee
7. Kevättapahtuman valmistelu
- ajankohta 12.3.2017 klo 12:00 – 14:00
- ladyiltä kysytään heidän osallistumisestaan
- otettiin esille että presidentti soittaisi naapuriklubien presidenteille olisiko heidän
klubeistaan halukkaita osallistumaan kevätriehaan lisäresursseina - viime vuonna
osallistui Oulunkylä ja Käpylä
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-

-

lajeissa sarjoja vähennetään, muuten mennään entiseen malliin
pistevastaavat hoitavat myös palkintojen jaon oman pisteen osalta
Ari Tuomista ehdotettiin hoitamaan Frisbee golf piste tapahtumassa kun Jari on
ongintapisteessä tänä vuonna
Pekka Soininen lupasi tehdä kirjavälitykselle ja Viking Linelle avustuspyynnön
kehotus jokaiselle hankkia palkintoja
palkintojen jaottelu ja merkintä Suomilammilla tapahtumaa edeltäneenä keskiviikkona
8.3.2017 klo 17:00 alkaen
jakeluyhtiö hoitaa ilmoituslehden jakelun kerrostalojen osalta, veljet ja ladyt taas
hoitavat ydinalueen rivi- ja pientalot tiistaina 7.3.2017, kokoontuminen klo 16:30 VPK:n
talolla ja kaikki tervetulleita myös jatkoille osoitteeseen Puusuutarintie 14 A 2
(hallituksen kokous jakelun jälkeen sihteerin bunkkerissa, osoite Puusuutarintie 14 A 2 )
Jari kertoi että ilmoituksia tullut niukasti, loput ensi viikon aikana
Kevättapahtuman ilmoituslakanan laitto maanantaina 6.3.2017
70 pakettia makkaraa Mustasta Pekasta (J. Kärkkäinen hoitanut)
palkintojen jako klo 14:00 vain paikallaolijoiden kesken, myös MustanPekan 300 €
lahjakortin voittoon edellytyksenä olla paikalla

8. Kirjeet ja ilmoitukset
- Käpylän toive auttajista Laskiaistapahtumaan 26.2.2017 klo 11:30 – 14:00
- Torsti lupautunut tilaisuuteen makkaranpaistoon
- JOVA II järjestetään lauantaina 18.3.2017 klo 9.30 - 15.30 Vantaan Tikkurilassa
- Vikke Pitkämäen haudalla käynti 3.3.2017
- Heikki Järvinen muistutti traditiosta klubin ensimmäisen presidentin haudalla käynnistä,
jossa on ollut tapana olla mukana klubin nykyinen presidentti ja muut vapaaehtoiset
veljet (Risto Oittinen ja Torsti Koskinen ovat lupautuneet haudalla kunniakäyntiin)
- Jukka Kärkkäinen osallistuu KVM tilaisuuteen 24.2.2017
9. Muut asiat
-

-

Arto Arola esitti klubin puolesta surunvalittelut Pekka Soinisen Lady Ullan poismenon
johdosta ja Pekka itse kertoi Ullan tilanteesta, Pekalle toimitettu AR-surunvalittelu
adressi ja Risto Oittinen osallistuu Malmin isossa kappelissa järjestettävään
siunaustilaisuuteen
Liiton vuosikokous Joensuussa, jonne klubin puolesta ilmoittautuneen tuleva presidentti
ja sihteeri puolisoineen (majoitus Hotelli Kimmelissä)
Liiton vuosikokouksen sivut auki ja halukkaat voivat itse ilmoittautua mukaan
Hannu Vesamäki tiedusteli jatkajaa itselleen Metsälän Viestin toimittajana

10. Presidentti päätti kokouksen klo 20:15,
kutsuttiin ladyt mukaan ja annettiin puheenvuoro Annika Piskuinen-Virkkille
11. Helsingin ensikotien Oulunkylän toimipisteen johtajan puheenvuoro, Annika Piskuinen-Virkki
- Metsälän leijonat olleet auttamassa toimipistettä luovuttamalla ”Auta Lasta / auta
perhettä” tapahtumassa kerätyt tavarat heille
VAKUUDEKSI
Arto Arola
1. varapresidentti

Jukka Ihatsu
sihteeri
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Piirikuvernöörin maaliskuun 2017 kirje
Kevään huipentumat lähestyvät. Monella klubilla on vielä
talvitempauksensa edessäpäin. Huhtikuulla klubit ja piiri
uusivat kasvonsa kun uudet hallitukset valitaan. Mutta
ensin, viekäämme tämä kausi menestyksellä loppuun
klubin omien aktiviteettien, meidän yhteisen Punaisen
Sulan ja kahden satavuotisjuhlinnan merkeissä.
Piirin vuosijuhla on tänä vuona siirretty poikkeuksellisesti
kokouspäivää edeltävälle perjantaille. 100-vuotisen
taipaleen kunniaksi tilaisuus on erilainen kuin ennen ja
kulkee nimellä Ohjelmalliset iltamat. Tulethan sinäkin
mukaan. Paikkana on ravintola Kaisaniemi, 21.4.2017 klo
18:00-24:00.
Piirimme jäsenhankinta jatkuu suotuisasti. 61 uutta jäsentä on otettu klubeihin ja lisää auttavia
käsiä on tulossa. 100-vuotispalveluhaasteen on ottanut vastaan jo 51 klubia, joista neljällä
on kaikki neljä osa-aluetta kasassa. Perintöprojekteja on Mylciin ilmoitettu 34. Piirikuvernöörin
unelma ”75 klubia vastannut palveluhaasteeseen ja 75 klubia osallistunut perintöprojektiin”
kajastaa leijonahorisontissa. Tämä ajattelutapa, ”kuinka monta ihmistä olemmekaan
palvelleet” tulee jatkumaan tulevien vuosien LCIForward–ohjelmassa.
Jos klubillasi on jo palveluhaasteita toteutettuna tai perintöprojekti tiedossa (57 klubilla ainakin
pitäisi olla), niin voit klubin presidenttinä tai sihteerinä katsoa Heikki Saarisen teille 10.1.2017
lähettämän tuhdin tietopaketin.
On kyselty, mistä perintöprojektien laattoja on saatavissa? Niitä voi tilata esim.
Verkkokaupasta ”lionsverkkokauppa.fi”. ”Verkkokauppaamme kirjaudutaan KLUBIN
sähköpostiosoitteella ja salasanalla, joka on klubin kotimainen numero nelinumeroisena
seuraavasti: LC-0000LC eli eteen isolla LC- , sitten kotimainen numero (löytyy vuosikirjasta)
nelinumeroisena, niin että numeron eteen laitetaan yksi tai useampi nolla tarpeen mukaan ja
numeron jälkeen LC jälleen isoilla kirjaimilla.” Hiukan hankalaa ensimmäisellä kerralla
varmaankin tuo kauppaan sisäänpääsy on.
Päämaja on selvästikin muuttanut ja tiukentanut jäsenmaksukäytäntöään ja siirtää pois
”hyvästä asemasta” jo 60 vrk kuluttua. Niinpä kuun alussa peräti 18 piirin klubia on tuossa
asemassa, jossa ei esimerkiksi pääsisi piirin tai liiton vuosikokoukseen äänestämään. Syytä
päämajan käytännön muuttumiseen selvitetään paraikaa.
Joensuun
vuosikokouksen
sivut
”www.lionsvuosikokous2017.fi”
on
Tavanomaisesti nopeimmat ilmoittautujat ovat voineet parhaiten valita hotellinsa.

avattu.
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Seuraaviin Quest -opettajakoulutuksiin N-piirissä tarvittaisiin muutamille opettajille leijonien
rahoitusta. Helsinki: 3.4. täydennyskoulutus (200€) ja 4. - 5.4. peruskurssi (410 €). Porvoo:
10. - 11.4.2017 ruotsinkielinen peruskurssi (410 €). Jos klubillanne on mahdollisuus lähteä
tukemaan koulutusta, olethan yhteydessä pikaisesti Liiton Quest sihteeriin Jenna Härmään,
puhelin 010 501 4507 tai quest@lions.fi. Lisäksi jos teillä on tiedossa opettajia, jotka
haluaisivat osallistua, niin kursseilla on vielä tilaa.
Niille ensi kauden innokkaille toimijoille, jotka jo haluaisivat harjoitella tekemisiä,
teille tiedoksi - MyLCI koulutusosa avautuu 1.4.2017.
Tulevia piirin tapahtumia ja koulutuksia keväällä 2017 (katso tarkemmin piirin
vuosikellosta)
 Piirihallitus kokoontuu vuosikokouspäivän aamuna 22.4.2017. Iltajuhla on
edeltävänä iltana.
 15.3.2017 on Uusille leijonille ja heidän kummeilleen tarkoitettu koulutustilaisuus
Toyota Auto Finland Oy:n tiloissa, Korpivaarantie 1, 01450 Vantaa.
 JOVA II järjestetään lauantaina 18.3.2017 klo 9.30 - 15.30 ravintola Kaaressa,
Heidehofintie 2, 01300 Vantaa. Aamukahvi on jo klo 9.00 alkaen. Tilaisuus on
tarkoitettu klubien 1. varapresidenteille ja kaikille johtamisvalmennuksesta
kiinnostuneille. Ilmoittautuminen piirin nettisivujen kautta / ilmoittautumiset.
 20.3.2017 SuurPNAT pidetään Loviisassa klo 18:00 uudella ala-asteella.
 23.3.2017 Kauden teemaan ”Uusia huippuja valloittamaan” liittyen käydään liiton
koulutustilassa läpi aihetta ”Miten aloitan uuden aktiviteetin?”
 21.4.2017 perjantaina on Ohjelmallinen iltama piirin vuosikokoukseen ja järjestön
100-vuotisjuhlaan liittyen ravintola Kaisaniemessä. Vieraanamme on ID Gabriele
Sabatosanti Scarpelli puolisoineen. Tätä tapahtumarikasta iltaa et voi jättää
kokematta.
Muistutan niitä klubeja, jotka palkittiin viime vuonna vuosikokouksessa piirin
kiertopalkinnoilla, että MUISTAKAA TUODA KIERTOPALKINNOT MUKANANNE
KAIVERRUKSIN SuurPNATtiin 20.3.2017 .
Kiitos ajastasi palvelulle – Tack för tiden du ger
Piirikuvernööripari Aarne Kivioja ja puoliso lion Tuula
Elannon saat siitä, mitä ansaitset, mutta elämän saat siitä, mitä annat

Lions N-piiri www.lions.fi/N
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Klubissa tapahtuu
Klubissamme käyneitä vierailijoita
Tammikuun klubikokouksessa vierailijana oli LPJ Johanna Raunio
Hän esitti piirihallituksen toiveen klubeille tilittää
PuSu tuotteita. PuSu tavoitteita pidetty
yleensäkin kovin korkeina.
Metsälän klubi on tilannut tavoitteenmukaisista
tuotteista vain melko pienen osan, eivätkä
nämäkään ole menneet kovin hyvin kaupaksi.
Myymättömiä tuotteita on vielä paljon, joista
suurin osa on paitoja, joita sulkaleijona
optimistisesti tilasi. Lisäksi pinssejä ja tarroja on
vielä runsaasti klubin varastossa.
9. – 10. 2.2017 pidettiin LionsQuest koulutus,
johon ilmeisesti osallistui Metsälän klubin
kustantamana yksi yhtenäiskoulun opettaja.
Klubeilta on toivottu perintöprojekteja (liittyy osana 100-vuotis Suomi projektiin), joita voivat
olla esimerkiksi 1. taso: puiston penkki (klubin kaiverrettu laatta), 2. taso: puiston
kunnostaminen ja 3. taso: perustaa puisto tai alueen sairaala
Helmikuun klubikokoukseen tervehdyksensä toi Helsingin ensikotien Oulunkylän
toimipisteen johtaja, Annika Piskuinen-Virkki
Annika kertoi mielenkiintoisella tavalla miten hankalaan
tilanteeseen joutuneita perheitä, äitejä, lapsia ja isiä
hoidetaan vaikean tilanteen yli.
Ensikotiin tulemisen syitä ovat mm. hyvin nuori äiti tai
päihteiden käyttö ja väkivalta parisuhteessa.
Ensikoteja on kymmenkunta, eri puolilla Suomea.
Helsingissä niitä on kaksi.
Metsälän Leijonat tukevat ensikoteja osallistumalla
”Auta lasta, auta perhettä” -kampanjaan vuosittain KSupermarket Mustan Pekan edustalla. Kauppias
osallistuu myös omalla panoksellaan.

Myymättömiä PuSu-tuotteita:
Tarroja ja pinssejä on niin paljon kuin saatte myytyä. Jos jollakin on näitä taskunpohjalla, ja aikoo ne myydä,
olisi hyvä tilittää nämä Ossille. Silloin tuotto tulee omaan taskuun, ja saadaan Ossin saatavat nollattua.
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Koruja yksi kaulakoru, ja paitoja seuraavasti (luvuissa voi olla epätarkkuuksia):

T-paita
T-paita
T-paita
T-paita
T-paita
T-paita
T-paita
T-paita
T-paita
T-paita
pikeepaita
pikeepaita
pikeepaita
pikeepaita
pikeepaita
pikeepaita
pikeepaita
pikeepaita
pikeepaita
pikeepaita
pikeepaita
pikeepaita
pikeepaita

koodi
554-0002
554-0003
554-0004
554-0005
554-0009
554-0010
554-0011
554-0012
554-0024
554-0025
559-0001
559-0003
559-0005
559-0007
559-0009
559-0011
555-0003
555-0005
555-0007
555-0009
555-0011
555-0021
555-0023

M/N
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
N
N
N
N
N
N
M
M
M
M
M
M
M

väri
valk
valk
valk
valk
musta
musta
musta
musta
musta
musta
valk
valk
valk
valk
valk
valk
valk
valk
valk
valk
valk
musta
musta

KOKO
S
M
L
XL
S
M
L
XL
M
L
XS
S
M
L
XL
XXL
S
M
L
XL
XXL
L
XL

MALLI
Kpl á hinta
sulka
2
20,00 €
sulka
2
20,00 €
sulka
1
20,00 €
sulka
1
20,00 €
sulka
2
20,00 €
sulka
2
20,00 €
sulka
2
20,00 €
sulka
1
20,00 €
Yli-Mäyry
2
20,00 €
Yli-Mäyry
2
20,00 €
sulka
2
30,00 €
sulka
2
30,00 €
sulka
2
30,00 €
sulka
2
30,00 €
sulka
2
30,00 €
sulka
2
30,00 €
sulka
2
30,00 €
sulka
1
30,00 €
sulka
1
30,00 €
sulka
2
30,00 €
sulka
2
30,00 €
sulka
0
30,00 €
sulka
1
30,00 €

Punainen Sulka kampanja jatkuu.
Jos jokin tuote tai paitakoko on loppunut varastostamme, sulkaleijona tilaa niitä lisää. Etenkin paitatilauksia
kannattaa ottaa kaikilta tutuilta ja sukulaisilta. Ostakaa itsellenne ainakin yksi mallipaita.
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
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LC Helsinki/Metsälän tapahtumakalenteri 2016‒2017
pvm

klo

tapahtuma

paikka

ti

7.3.2017

16.30

Talviriehamainosten jako
Metsälään

Kokoontuminen ja lähtö
Metsälän VPK:lta

ti

7.3.2017

18.00

Hallituksen kokous

Puusuutarintie 14 A

ke

8.3.2017

17.00

Kevättapahtuman palkintoilta

Suomilammi Oy, Sirrikuja

su

12.3.2017

10.00- Kevättapahtuma
14.00

Metsälän VPK

ti

21.3.2117

19.00

Klubikokous

Nyyrikki

ke

15.3.2017

18.00

Uusien Leijonien valmennus

Toyota-auto Oy,
Korpivaarantie 1, VANTAA

la

18.3.2017

9.0015.30

JOVA II valmennus

Ravintola Kaari
Heidehofintie 2, 01300 Vantaa

ma

20.3.2017

18.30

SuurPNAT

Loviisan koulukeskus,
Ratakatu 1, Loviisa

la

22.4.2017

N-piirin vuosikokous

Saga Congress Center

