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PÄÄKIRJOITUS
Uuden edessä
Vuosi sitten, talvella 2020 valmistauduin tulevaan
tehtävääni piirikuvernöörinä. Yhdessä kollegoideni
kanssa saimme erinomaisen koulutuksen tehtävään ja
olimme kaikki jo muutaman vuoden ajan perehtyneet
varapiirikuvernööreinä piirin kauden kulkuun. Olimme siis valmiina ja innokkaina lähtemään toteuttamaan suunnitelmiamme. No ei sitten mennytkään
ihan niin.
Kevään shokkiseisauksesta lähtien on koko yhteiskuntamme joutunut tekemään todella suuriakin muutoksia entisiin toimintatapoihin, lions-toiminta siinä
mukana. Ihmetys, yllätys, pelko, helpotus, tottuminen,
hermostuminen, tuskastuminen, toivon herääminen
– tunneskaala uuden elämäämme rajoittavan tekijän
edessä on ollut laaja. Nyt varmaankin odotamme kärsimättöminä sitä aikaa, jolloin voimme palata ’entiseen
normaaliin’. Vai voimmeko, haluammeko? Edessä on
sopeutuminen uuteen normaaliin, uusiin toimintatapoihin myös klubien toiminnassa.
Pandemian aikana on julkisuudessa noussut voimakkaasti yhteisöllisyyden ja auttamisen teema. Monille
paikkakunnille on noussut spontaaneja auttamisrinkejä. Miten me Leijonat voimme hyödyntää tätä uutta
yhteisöllisyyden kasvua? Millaisia ihmisiä haluamme
mukaan toimintaan? Nuoria, vanhoja, naisia, miehiä,
eläkeläisiä, työssäkäyviä, ruuhkavuosia eläviä, innokkaita järjestöihmisiä, palvelunhaluisia, maalaisia, kaupunkilaisia, insinöörejä, taiteilijoita. Niiden jäsenten
määrä, jotka voivat eri syistä olla mukana vain osassa
toimintaa tai tapahtumia, tulee lisääntymään – jokaisella on kuitenkin meille paljon annettavaa.
Aiempien jäsenhankintakampanjoiden ja syksyn klubivierailuiden aikana olemme pyrkineet nostamaan
esille erityisesti jäsentyytyväisyyden merkitystä klubin
elinvoimaisuudelle. Mitä paremmin jokaisen jäsenen
tarpeet tulevat täytetyksi, sitä sitoutuneempia olemme itse toimintaamme. Jotta näin voisi tapahtua, on
jokaisen tarpeet kerrottava, kuultava ja huomioitava
toiminnassa. Tyytyväiseen, iloiseen ja innovatiiviseen
klubiin on helppo pyytää mukaan uusia jäseniä.
Millä tavalla haluamme toimia? Haluamme vaikuttaa merkittävällä tavalla. Merkittävää voi olla
yhden ihmisen auttaminen tai vaikka koko kunnan
terveyskeskuskäyntien rahoittaminen. Klubien toimintasuunnitelmista löytyvät usein ’vanhat hyvät’ aktiviteetit ja sisäiset riennot, mutta kuten pandemiakin
on osoittanut, syntyy paikkakunnilla koko ajan uusia
avuntarpeita. Klubin toimintatapojen on hyvä olla

joustavia ja vastaanottavaisia uusille ideoille ja auttamistavoille, nopeastikin reagoiden.
Uuden edessä on myös Lions-toiminta Suomessa.
Useiden piirien ollessa järjestön sääntöjen mukaan
liian pieniä, on kuvernöörineuvosto antanut ehdotuksensa uudesta piirijaosta. Saadun palautteen perusteella ehdotus tulee varmaankin vielä elämään, mutta
klubitasolla muutoksen on tarkoitus näkyä vain positiivisella tavalla. C-piiri on vuosia ollut yksi
suurimmista ja olen saanut tällä kaudella olla mukana
hienoissa tiimeissä suunnittelemassa taas uusia tapoja
auttaa klubeja. Kun kaikki piirit ovat riittävän suuria ja
elinvoimaisia, pystyvät nekin paremmin palvelemaan
klubeja auttamistyössään. Jokaiseen uuteen piiriin
otetaan mukaan parhaat käytännöt, muutoksessa todellakin on myös mahdollisuus.
Sokerina pohjalla: olen saanut tutustua nyt lähes kaikkiin piirimme klubeihin, vain viisi vierailua on jäänyt kevätkauden aikana toteutettavaksi. Tämä onkin
ollut se paras koulu! En muista teidän kaikkien nimiä, ja joskus kasvotkin ovat menneet sekaisin, mutta
millaisia Leijonia olettekaan! Jos olisin vain omassa
(rakkaassa!) klubissani toiminut, olisin satoja ideoita,
lukuisia tuttavuuksia ja kymmeniä ystäviä köyhempi.
Kaikkialla olen nähnyt päättäväistä ja antaumuksellista auttamista, käden ojentamista avuntarvitsijalle –
olette tärkeä osa kotipaikkakuntanne, koko Suomen ja
maailman eri kolkkien ihmisten hyvinvointia.
Kiitos jokaiselle Leijonalle, Leolle ja puolisolle –
elämme kaikki toisiamme varten!
Olemme valmiina tulevaan, avoimeen aikaan. Toivotan menestystä toimissanne uutena, parempana vuonna 2021.
Nina Moilanen
Piirikuvernööri 2020-21

3

LÄHEISKAVERIA EI JÄTETÄ!
Yhä useampi nuori on jo kokeillut laittomia huumausaineita ja huumeet on osa yhä useamman perheen arkea.
Varsinkin kannabis leviää kulovalkean tavoin yhteiskunnassamme ja siitä yleensä nuorten aineiden käyttö alkaakin.
Huumekokeilujen ja käytön lisääntyessä myös läheisten konkreettinen, nopea ja oikea-aikainen kokemusperäinen tuki läheisille on yhä tarpeellisempaa ja kysytympää. Tästä syystä perustimme syksyllä
2016 Kondis ry- nimisen yhdistyksen.
Kondiksen toiminta-ajatuksena on tarjota kokonaisvaltaista tukea perheille, jotka ovat kohdanneet
arjessaan huumeet ja sen tuomat ongelmat. Yhdistys järjestää huumeidenkäyttäjien läheisille vertaistuki
ryhmiä ja nuorille ennaltaehkäisevää huumeidenvastaista valmennusta. Toimimme myös linkkinä läheisten,
käyttäjän ja viranomaisten välillä. Annamme konkreettisia välineitä elämänhallintaan niin läheisille kuin käyttäjillekin. Tilanteen vaatiessa toimimme nopeasti ja tehokkaasti sekä etsimme läheisille ja käyttäjille nopeimman tavan ja reitin saada itselleen apua, tukea ja hoitoa.
Me kaikki yhdistyksen perustajat, Maria Thelen,
Jukka Riipinen ja Minna Leskinen olemme huumeidenkäyttäjien läheisiä. tiedämme siis mistä puhumme ja mitä perheissä tapahtuu, kun joku tai
jotkut perheenjäsenistä ovat sairastuneet huumeriippuvuuteen.
Meillä kaikilla kolmella on pitkä aikainen läheiskokemus. Sen lisäksi Maria on kouluttautunut kokemusasiantuntijaksi. Minna taas on kouluttautunut
lähihoitajaksi, suuntautumisen päihde- ja mielenterveystyö. Jukka taas on pitkän kokemuksen kautta
perhekeskeisen huumetyön kokemusasiantuntija.
Olemme Kondiksen toiminnan vetäjiä ja pyörittäjiä.
Tukea ja turvaa
Kondiksella on tammikuussa 2021 viisitoista vertaistukiryhmää, Vantaalla Nikinmäessä, Sipoossa
Nikkilässä, Helsingissä Kontulassa, Espoossa, Kuopiossa, Kokkolassa, Lohjalla, Inkoossa, Tampereella, Lahdessa, Klaukkalassa, Järvenpäässä, Kotkassa,
Kuhmossa ja Pietarsaaressa.
Vertaistuen merkitys läheisen jaksamisessa ja toipumisessa on merkittävässä osassa. Se on samanlaisten
kokemusten omaavien läheisten toinen toisilleen
antamaa kokemusperäistä tietoa, tukea ja apua.
Ryhmässä voi turvallisessa ympäristössä kertoa tilanteestaan, purkaa tunteitaan, huutaa, raivota, itkeä,
nauraa, vihata ja rakastaa ja kuunnella muiden samanlaisessa tilanteessa olevien tarinoita ja selviytymiskeinoja.
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Ryhmässä ei kulisseja tarvitse pitää pystyssä, kaikki
ovat samassa veneessä. Ryhmässä ei tarvitse hävetä tai syyllistyä, kaikki tietävät mistä on kysymys ja
minkälaista on elämä kun perheessä on huumeidenkäyttäjä. Asiasta voi puhua luottamuksellisesti ja
avoimesti, purkaa ahdistusta, vihaa ja pelkoja ja käydä kriisiä läpi yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa.

Kondis ry:n perustajat Maria, Jukka ja Minna
Ryhmässä myös etsitään aktiivisesti konkreettisia ja
kokemusperäisiä vaihtoehtoja läheisen omalle jaksamiselle ja toiminnalle.
Jaamme vertaistukea myös suljetussa facebook-ryhmässä. Virtuaalinen ryhmä mahdollistaa tuen saannin niilläkin paikkakunnilla, joilla ei ole fyysisesti
kokoontuvia ryhmiä.

Luennoilla nuorille pyrimme ehkäisemään ongelmia
Kokemusperäinen läheisten kertoma tositarina
omasta elämästä huumeriippuvaisen rinnalla yhdistettynä sekä tutkittuun että kokemusperäiseen tietoon huumeista ja erityisesti kannabiksesta, toimii
tehokkaasti ja vaikuttavasti oli sitten kyse yläasteen,
lukion ja ammatillisten oppilaitosten oppilaista tai
heidän vanhemmistaan.

Oppilaille kerrotaan rennolla tyylillä mm. faktoja
kannabiksesta ja Suomen huumetilanteesta sekä
annetaan ajateltavaa mitä menetettävää käyttäjällä
ja hänen läheisillään on huumeille.
Vanhemmille annetaan mm. eväitä tunnistaa kannabiksen kokeileminen ja käyttö, lyhyt oppimäärä
kannabiksesta, miten se vaikuttaa ja mitä riskejä aiheuttaa. Jos pahin on jo tapahtunut miten vanhempi voi asiaan puuttua ja mistä saada apua ja tukea.

Luennot ovat vaikuttavia, koska niihin kuuluu oleellisina osina läheisten tositarinat suoraan ja kaunistelematta kerrottuna. Kerrotaan, millaista huumeidenkäyttäjän ja hänen perheensä elämä pahimmillaan ja
parhaimmillaan on.

Monipuolista tukea ja ohjausta

Uskomme vahvasti, että avoin ja rehellinen huumevalmennus nuorten keskuudessa yhdistettynä
kokemusperäisen tietouden esilletuomiseen ilman
paasausta tai saarnausta voi saada aikaan asennemuutoksen. Kukaan meistä ei etukäteen tiedä, miten
addiktoituva persoonallisuus itse kukin on - siksi se
ensimmäinen kertakin kannattaa jättää väliin.

Järjestämme myös kahdenkeskisiä tapaamisia läheisten kanssa, sekä tukihenkilönä toimimista niin
käyttäjän kuin läheisienkin apuna ja tukena heidän
hakiessaan maksusitoumusta hoitoon pääsemiseksi.
Kyseinen tukitoiminta sosiaalitoimen kanssa asioidessa on selkeästi kasvava tukimuoto. Näitä tapaamisia on ollut runsaat viisikymmentä kappaletta.

MINUN TARINANI

Minulla on aina ollut onnellinen lapsuus ja perhe, rivitalokoti ja oma hevonen. Vanhempieni eron myötä muutimme ”pahanmaineiseen kaupunginosaan”,
jossa kiinnostus huumeisiin lähti. Olin teini-ikäinen, kun ensimmäisen kerran kokeilin kannabista ja
se todella oli portti huumehelvettiin.
17-vuotiaana tapasin yli 10 vuotta vanhemman miehen, joka käytti suonensisäisesti, enimmäkseen opiaatteja, mutta myös muita päihteitä. Halusin kokeilla
ja hän antoi minulle subutexiä. Ensimmäisen kerran
vedin nokat ja jo toisella kerralla suoneen. Siitä lähti yli 10 vuoden päihdeongelmat, jossa on sattunut
ja tapahtunut kaikennäköistä.
Noin 3 vuotta sitten päätin, että nyt tällainen elämä riittää. En jaksa enää käyttää! Hain apua mielenterveys- ja päihdeklinikalta. Olin tähän aikaan
koditon. Silloinen sosiaalityöntekijäni juoksutti minua yli vuoden antamassa seuloja, todistaakseni että
käytän päihteitä. En kuulemma näyttänyt siltä. Hän
olisi myös halunnut minun menevän suorittamaan
ammattikoulun loppuun. Kodittomana, ilman kotia
ja päihdeongelmaisena kouluun?
Sanoin, että hoidan kyllä ensin oman elämäni kuntoon, ennen kuin edes mietin koulua.
Minulla on aivan mahtava perhe, tukihenkilö ja ystävät, jotka on kulkenut kanssani tätä matkaa. Ilman heitä en olisi nyt tässä, kertomassa tarinaani.

Edellä mainittujen lisäksi kondislaiset tekevät
tuki-, neuvonta-, auttamis- ja ohjaustoimintaa puhelimitse, sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa.

He ovat olleet tukena ja tsemppareina, silloin kun
olen sitä eniten tarvinnut.
Vuoden juoksutuksen ja todistelun jälkeen pääsin
vihdoin katkolle. Siellä käytin enemmän päihteitä,
mitä olin yli vuoteen kadulla käyttänyt. Se valitettavasti on totuus, että joissain katkopaikoissa ihmiset tuovat sinne huumeita. Katko ei ollut itseäni
varten. Päädyin takaisin mielenterveys- ja päihdeklinikalle, joten seuraavaksi mietittiin korvaushoitoa. Olen nyt ollut korvaushoidossa 2 vuotta ja
tämä hoitomuoto sopii minulle. Olen uudessa pistoshoidossa, jossa käyn kerran viikossa hakemassa
pistoksen. Se pitää minut normaalina.
Työntekijä, joka asumispuolelta otti minusta kopin,
auttoi minua saamaan kodin. Sitä kohtaamista en
tule ikinä unohtamaan ja se kohtaaminen säilyy
sydämessäni aina. Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan joku työntekijä aidosti kuuntelee ja on siinä
minua varten. Kiitos hänen, sain kodin jossa edelleen asun.
Opiskelen tällä hetkellä lähihoitajaksi. Unelma
ammattiani. Haluan auttaa ihmisiä, jotka haluavat
pois huumemaailmasta ja mahdollisuuden uuteen
elämään. Rakastan normaalia arkea. Joskus pystyin
siitä vain haaveilemaan ja nyt se on totta. Katson
elämää ihan uusin silmin.
Jenni
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LÄHEISEN TARINA
Me olemme aina olleet ihan tavallinen perhe.

että tämä oli mennyt todella pitkälle. Ja siitä shokki alkoi.

Meillä on kaksi lasta, poika ja tyttö. Olin suurimman
osan lasten lapsuudesta ja nuoruudesta kotona lasten
kanssa. Kun menin töihin, hoidin veljeni lasta eli kaikki
serkukset tulivat minun luokseni koulun jälkeen. Myöhemmin olin puistotäti eli olin kotona, kun lapset tulivat
koulusta kotiin.

Minä ja mieheni pyörimme Helsingin kaduilla etsimässä
poikaa. Oltiin kaikki hurjassa shokkitilassa.

Meidän poikamme on se, joka käyttää huumeita, pelasi
jääkiekkoa ja salibandya. Hän myös sai hymypoikapatsaan koulussa. Hänellä oli paljon ystäviä.
Muistan kun kävin vanhempainillassa koulussa ja siellä
oli poliisi kertomassa huumeista. Mietin silloin miten
kauheata, en voisi kuvitella millaista olisi jos meille kävisi
näin, mutta samassa ajattelin ettei tämä voi sattua meidän perheelle.
Ja muistan myös poliisin päättäneen tilaisuuden sanomalla: ”Olen varma siitä, että tulen tapaamaan jonkun
teistä”. Silloin mietin, että ei se ainakaan ole minä. Mutta
miten väärin se toivomus meni. Olen todellakin tavannut
monta poliisia sen jälkeen.
Meidän poika on aloittanut kannabiksen polton 15-vuotiaana. Emme tienneet siitä mitään. Luultiin koko ajan
hänellä olevan paha murrosikä. Koska kun polttaa kannabista, siitä tulee samanlainen käyttäytyminen kuin pahassa murrosiässä. Aina ärtynyt ja väsynyt. Ei halunnut
koskaan tulla meidän kanssa minnekään. Aina oli pakko
pakottaa, vaikka oli kivoja asioita.
Siinä vaiheessa olisi ollut hyvä jos joku olisi kertonut
meille asiasta, olisimme ehkä pystyneet puuttumaan
asiaan. Mutta kun päihderiippuvuussairaus iskee, ei tiedä mitä tapahtuu, mutta aikaisessa vaiheessa on parempi puuttua, koska silloin sairaus ei ole ehtinyt edetä niin
pitkälle.
Kun sitten loppujen lopuksi saimme tietää asiasta, oli se
aivan hirveä shokki. Olimme meidän kesämökillä koko
perhe paitsi meidän poika, joka silloin oli 20 vuotta. Minun puhelin soi keskellä yötä ja se oli poliisi. Hän sanoi
minulle, että sinun autosi on keskellä tietä kolaroituna.
Ehdin miettiä onko poikani kuollut vai mitä on tapahtunut. Kun poliisi ei vastannut miten hän voi, selvisi ettei
hän ollut autossa ja auto oli keskellä tietä kolaroituna ilman kuskia.
Soitin pojalleni ja sanoin että hänen on mentävä poliisin
luokse, koska jää kuitenkin kiinni. Hän uskoi minua ja
meni poliisin luokse. Poliisi ottivat hänet huumetesteihin
ja myöhemmin selvisi että hänellä oli kannabista, amfetamiinia ja rauhoittavia lääkkeitä veressä.
Tämän yön jälkeen en ole pitänyt puhelinta auki koskaan
ja siitä on 9 vuotta. Shokki oli niin suuri.
Seuraavana aamuna noustessani sängystä meidän tytär oli
ulkona ja puhui puhelimessa itkemässä. Pelästyin hänelle
tapahtuneen jotain, mutta asia koski meidän poikaa, joka
oli mennyt poliisin jälkeen hänen ystävänsä luokse. Kun
poikamme oli nukahtanut, ystävä oli avannut hänen reppunsa ja sieltä löytyi huumeruiskuja. Silloin ymmärsin,
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Minun shokkini oli sitten vähän pidempi. Poikamme
häipyi kotoa ja muutti kadulle asumaan mielummin kuin
että olisi tullut kotiin. Se kertoo miten pitkälle päihderiippuvuussairaus oli mennyt. Että valitsee kadun mieluummin kuin kodin.
Minä itse sairastuin läheisriippuvuuteen. En pystynyt
olemaan yksin kotona, pelkäsin koko ajan poliisien tulevan meidän kotiimme kertomaan poikamme olevan
kuollut. Poikamme soitti minulle kerran kuukaudessa ja
sanoi asioiden olevan ok, vaikka asiat eivät todellakaan
olleet ok.
Sitten hän soitti aina siskolleen ja pyysi kuskausta sekä
apua kaikkeen. Ajattelin etten voi antaa näitä paineita
tyttärellemme, joten sanoin pojalleni hänen voivan aina
soittaa minulle ja siitä se hullunmylly alkoi. Tein kaiken
mitä hän pyysi, enkä ymmärtänyt tekeväni väärin itseäni
kohtaan ja häntä kohtaan. Mahdollistin hänen huumeiden käyttönsä.
Kävin psykoterapeutin luona, mutta se ei auttanut minua ja sen ymmärsi myös terapeuttikin. Hän yritti saada
minua vertaistukiryhmiin, ja minä en halunnut, kunnes
minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa. Kun löysin Jukka
Riipisen vertaistukiryhmän, ymmärsin pikkuhiljaa olevani läheisriippuvainen ja vähitellen ryhmä auttoi minut
pois läheisriippuvuudesta ja käytön mahdollistamisesta.
Ryhmässä on niin helppo puhua, kun jokainen ymmärtää
yhdestä sanasta mitä tarkoitat.Tämä on asia jota kukaan
ei ymmärrä ellei itse ole käynyt läpi tätä helvettiä. Koskaan ei tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu. Onko se yliannostus, onko se poliisin putka, onko se sairaala vai onko
se ….
Vertaistukiryhmässä päätettiin kolmen vanhemman
kanssa, eli Jukka Riipinen, Minna Leskinen ja minä,
Maria Thelen, että haluame auttaa muita ja siitä meidän
yhdistys Kondis syntyi. Saan itse tyydytystä siitä, että
pystyn auttamaan muita ja haluan puhua näistä asioista niin, että häpeä ja syyllisyys tästä asiasta poistuisi ja
ihmiset uskaltaisivat kertoa omista asioistaan. Sillä tämä
ei ole häpeä, jos lapsesi tai puolisosi tai kuka vaan sairastuu päihderiippuvuuteen. Se on sairaus ihan niin kuin
vaikkapa syöpä. Asiaa ei tarvitse hävetä tai tuntea siitä
syyllisyyttä. Minäkään en enää syyllistä itseäni enkä häpeä tapahtunutta. En myöskään mahdollista poikamme
huumeidenkäyttöä, ja olen onnistunut ryhmän tuella irtautumaan läheisriippuvuudesta.
Meidän tilanne on tällä hetkellä sellainen, että poikani
on vankilassa, minne melkein kaikki jossain vaiheessa
joutuvat. Yhdeksänkymmentä prosenttia miehistä, jotka
ovat vankilassa, sairastavat päihderiippuvuutta.
Huumeet, niiden käyttäminen ja vaikutus koko perheeseen on maailma, jota kukaan ei tavoittele. Huumeriippuvuus on sairaus, jota pitää hoitaa ja josta voi toipua.
Maria Thelen

LCIF = LEIJONIEN OMA KANSAINVÄLINEN SÄÄTIÖ
Olen viime aikoina pohtinut seuraavaa kysymystä:
Mitä lahjoittaminen minulle merkitsee? Minulle se
tarkoittaa sitä, että voin olla tukemassa ja auttamassa ihmisiä, jotka tarvitsevat apua selvitäkseen
elämässä eteenpäin. Lahjoitan rahaa niin kotimaisiin kuin ulkomaisiin keräyksiin omien mahdollisuuksieni mukaan.
Tällä hetkellä haluan antaa tukeni LCIF:n kautta. Voin olla varma, että lahjoittamani varat menevät perille asti valittuun kohteeseen, sillä siellä
vastaanottavassa päässä ovat leijonat valvomassa
varojen käyttöä. He joutuvat raportoimaan tarkoin
merkinnöin LCIF:lle kuinka tai mihinkä varat on
käytetty. Matkan varrelle ei jää mitään vaan jokainen lahjoitettu dollari menee apuatarvitsevien hyväksi.
Campaign 100 on nyt kaksi vuotta takana ja saman verran vielä edessä, meillä kaikilla on siis vielä
mahdollisuus osallistua kampanjaan. C-piirin klubit ovatkin osallistuneet positiivisessa hengessä,
vielä kuitenkin toivoisin mahdollisimman monen
klubin ottavan osaa piirikuvernöörin haasteeseen
”lahjoittamalla edes pieni summa LCIF:lle.” Lahjoittaminen on helppoa on-linessa kansainvälisillä

sivuilla. Huomioithan, että tarvitset kansainväliset
jäsennumerot tehdessäsi lahjoitusta. Neuvon mielelläni teitä lahjoitusten tekemisessä, ota rohkeasti
yhteyttä.
Viime kaudella 2019-2020 haimme LCIF:ltä nk.
palautusrahaa. Sitä saa piiri, kun klubit ovat lahjoittaneet yli 10000USD tai kun klubi on lahjoittanut yli 5000USD keräykseen. Palautusrahan
osuus on 15% lahjoitussummasta. C-piiri haki rahan hankkiakseen uuden päivystysauton Lahden
seudulla ehkäisevää nuorisotyötä tekevälle Monon
Side ry:lle yhdessä Lahden seudun Lionsklubien
kanssa. Tukea saatiin myös Arne Ritari-säätiöltä.
Hanke oli iso ja vaati yhteistyötä eri toimijoiden
kanssa. Auton tuli sopia päivystyskäyttöön, siihen
tarvittiin paarivalmius ja lepotila. Auto luovutettiin Monon Side ry:n käyttöön keväällä ja se lähtikin heti lahjoituksen jälkeen päivystysajoon. Kiitos
kaikille mukanaolleille! Yhteistyössä on voimaa!
Pidetään yhteyttä
Kaisa Vainio
LCIF-piirikoordinaattori
040-5819834
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Piirikuvernööriehdokas kaudelle 2021-2022

Eija Björkbacka

paikkakunnillaan. Oma klubini toteutti mm. rytmirekan myötä iloa alakoulun oppilaille pitkään jatkuneen
etäopetuksen päättyessä, kauppa- ja apteekkiapua
riskiryhmäläisille, rahallista apua ruokalahjakorttien
myötä, ruokakasseja sekä haravointiapua omais- ja
kotihoidon asiakkaille.
Kuten olemme huomanneet, niin leijonat keksivät
kyllä keinoja auttaa, vaikka perinteiset aktiviteetit jäisivät osin toteuttamatta. Näin olemme tekeviä ja näkyviä leijonia. Mielestäni hyvin toteutetut aktiviteetit
tuottavat aina hyvää mieltä ja ihania muistoja myös
tekijöille.

Perhe: pojat Antti ja Ari-Markus; kaksi lapsenlasta Akseli ja Annika
Koulutus ja työ: VAK Asiantuntija, omien perheen yritysten talous- ja
henkilöstövastaava
Lionstoiminta:
- Lion vuodesta 2009 alkaen
- Klubin presidentti kaudella 2015–2016
- Klubin tiedottaja kausilla 2010–2011 ja 2012–2013
- Lohkon pj kausilla 2010-2011ja 2012-2013
- Piirin toimikuntapuheenjohtaja 2014–2016 rauhanjulistevastaavana
- 100 % presidentti
- Yhden ruusukkeen ansiomitali
- RLLI 2019
- Kansainvälinen vuosikokous Milano 2019
- 2. varapiirikuvernööri kaudella 2019–2020
- 1. varapiirikuvernööri kaudella 2020–2021
- ALLI 2020 Bryssel
Osallistumiset:
- Liiton vuosikokouksissa yhdeksän kertaa, vuodesta 2012 Jyväskylä,
Heinola, Pori, Vuokatti, Turku, Joensuu, Oulu, Kalajoki, Seinäjoki
- Milano 2019
- Piirin vuosikokouksissa lukuisia kertoja

Puolitoista vuotta piirikuvernööritiimissä on antanut
minulle uutta näkökulmaa leijonatoimintaan. Olen
päässyt ilokseni kiertämään laajasti tutustumassa piirin klubien toimintaan. Näissä tilaisuuksissa olen
huomannut, kuinka äärettömän tärkeää paikallinen
toiminta on. Kannustan klubeja jatkossakin vastaavaan toimintaan ja mikäli mahdollista niin vielä lisäämäänkin sitä. Paikallinen apu on kuitenkin leijonatoiminnan peruskivi. Paikallisessa toiminnassa myös
alueen klubien yhteistyöllä saadaan paljon aikaan.
Leijonat palvelutyössä
Kulunut vuosi näytti vahvasti sen, että vapaaehtoisjärjestöjen työtä tarvitaan yhteiskunnan virallisten
avustusjärjestelmien ohella tukemaan eri ikäistä ja
erilaisessa sosioekonomisessa asemassa olevaa väestöä.
Koronaepidemian aikana klubit ottivat haasteen vastaan ja antoivat mielestäni merkittävää tukea omilla
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Palvelu on meille erittäin tärkeätä ja voimme auttaa
avun tarpeessa olevia lapsia, nuoria, aikuisia, varttuneempia tai muuten apua tarvitsevia. Varainkeruuaktiviteettien ohella palveluaktiviteetit ovat erittäin tärkeä osa lions-toimintaa. Unohtaa ei kuitenkaan pidä
laajempaakin avustamista, olemmehan kaikki yhtä
suurta maailmanlaajuista leijonaperhettä.
Yhteyden pitäminen ja tiedottaminen
Yhteyden pitäminen, tiedottaminen ja sisäisen avun
merkitys on korostunut etenkin viime aikoina ja tästä
on syytä ottaa oppia myös ns. normaalioloissa koska
meille on klubeissa tärkeää toimelias ja tyytyväinen
leijona. Sekä ulkoista että sisäistä tiedottamista on
viime vuosina ansiokkaasti tehostettu sosiaalisen median kautta perinteisten tiedotuskanavien rinnalla.
Ulkoinen viestintä lisää kiinnostusta lions-toimintaan
ja helpottaa tätä kautta jäsenhankintaa. Yhtä tärkeää
on kuitenkin klubien sisäinen tiedottaminen ja yhteyden pitäminen, jotta jäsentyytyväisyys ja klubissa
viihtyminen pysyvät korkealla tasolla.
Yhdessä eteenpäin
Omasta mielestäni olen valinnut toiminnan, jossa haluaisin jatkaa vielä pitkään teidän tuellanne. Vastaavasti piirin tuki ja apu klubeille ja yksittäisille jäsenille
on tärkeää. Toivon saavani mahdollisuuden osallistua
edelleenkin tähän arvokkaaseen työhön piirikuvernööritiimissä. Lions-lupauksen antaneena se mitä lupaan, siitä pidän myös kiinni.
Lions-toimintaa tehdään klubeissa yhdessä, kuitenkin
jokaisella kaudella hieman eri teemoilla ja aktiviteeteilla. Toivon meidän kaikkien muistavan C-piirin tulevan kauden teeman mukaisesti, että yhdessä olemme
enemmän. Lions-toiminnassa on arvostettava toinen
toisiamme ja toteutettava hyväntekeväisyystyötä leijonaperiaatteiden mukaisesti. Kannustakaamme uusia
ja vanhoja jäseniä leijonatyöhön lämpimällä sydämellä positiivisesti sekä nauttimaan yhdessäolosta muiden leijonien kanssa.
Eija Björkbacka

1. varapiirikuvernööriehdokas kaudelle 2021-2022, Ismo Kajaala
Syntynyt 26.07.1958, Eura
Perhe: Puoliso Lion Ritva, 4 aikuista lasta ja 3 lastenlasta
LC Riihimäki/Kara, jäsen 2014
Klubin tehtävät
- presidentti 2017-2018
- sihteeri 2019-2020
- LCIF-koordinaattori 2018-2019, 2019-2020
- Lions Quest -vastaava 2018-2021
Piirin tehtävät
- lohkon pj 2018-2019, 2019-2020
- 2.VDG 2020-2021
- ympäristövastaava 2020-2021
Puolisoansiomerkki 2015
SLL 1. ruusukkeen ansiomerkki 2020

Suomen Lions-liiton vuosikokous 6 kertaa 2015-2020
KV-vuosikokoukset Las Vegas 2018 ja Milano 2019
MOVE-valmennus 2015-2016
ALLI 2020 Bryssel

Koneenrakennusinsinööri
35 vuotta muoviteollisuuden eri tehtävissä
Nykyinen työ Plastweld Oy:ssä
Harrastukset: Historiallinen kirjallisuus, Riihimäen Sotaveteraanit ry:n hallituksen jäsen
”Meidän tulee turvata elinympäristömme tuleville sukupolville”

2. varapiirikuvernööriehdokas
kaudelle 2021-2022, Anne Vanhala

2. varapiirikuvernööriehdokas
kaudelle 2021-2022, Hannu Ojala
Syntynyt 20.02.1958 Sysmä
Perhe: Puoliso Salla, 4 aikuista lasta
Kiinteistönvälittäjänä yli 20 vuotta, josta nyt yrittäjänä 14 vuotta.
Sitä ennen mm. erilaisissa työtehtävissä urheilun parissa.
Aktiiviurheilu-ura hiihdossa takana, nykyisin harrastuksiin kuuluu
edelleen hiihto, tämän lisäksi golf ja
kaikenlainen liikunta.
Lionstoiminta:
-LC Kärkölän jäsen vuodesta 2010
-LC Kärkölän Presidentti 2013-2014
-LC Kärkölän sihteeri 2019-2020
-Alue IV lohkon III puheenjohtaja 2014-2015, 2016-2017
ja 2017-2018
-Alue IV aluepuheenjohtaja 2015-2016
-Piirin rahastonhoitaja kaudesta 2018-2019 lähtien ja
edelleen.
-Punainen sulka keräyksen vastuuhenkilö IV-alueella
-Suomen Lions liiton vuosikokouksiin osallistunut neljä
kertaa
-Piirin vuosikokouksiin useita kertoja
-Melvin Jones jäsenyys
-SLL I-ruusukkeen ansiomerkki
-Pro-Lion ansiomerkki
-Finlandia-hiihdon ja Salpausselän kisojen toiminnassa
mukana kymmeniä vuosia
Meidän kaikkien hyvinvointi vaikuttaa niin omaan hyvinvointiin
kuin myöskin harrastustoimintaan.

Syntynyt 26.7.1959, Hyvinkää
Perhe: puoliso Markku, tytär Heidi (27) ja
poika Markus (23)
LC Lahti/Ankkurit, jäsen 2011-

Klubin tehtävät:
- 2.varapresidentti 2020- rahastonhoitaja 2019- Lions Quest 2018-2019
- nuorisovaihto 2017-2018
- presidentti 2016-2017
- sihteeri 2012-2014
- Klubin aktiviteetit, tärkeimpinä Tee hyvä teko, Launeen
iloinen perhepäivä, Leijona-ajo ja Liikennepäivä.
Piirin tehtävät:
- lohkon pj 2020o Lahden klubien yhteishanke Lions Lahti Green
City, vieraslajien poistaminen yhteistyössä urheilu
seurojen nuorten kanssa
- toimikunnan pj 2013-2014
- webmaster 2011-2014
Melvin Jones Fellow 2019
100 % klubipresidentin ansiomerkki 2017
Suomen Lions-liiton vuosikokous 3 krt. 2011-2020
MOVE-valmennus 2011-2012
Filosofian maisteri, tietojenkäsittelytiede
Kauppatiede: talousoikeus, laskentatoimi ja tilintarkastus,
Kasvatustiede: aikuisopetuksen pedagogiset opinnot
Kehityspäällikkö
Harrastukset: mökkeily, liikunta, kielet ja yhdistystoiminta
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DIGILOIKKA KLUBIEN JÄSENTOIMINNASSA
Klubien ja niiden jäsenien toimintaympäristö on viimeisen reilun puolen vuoden aikana kokenut melkoisia mullistuksia. Erittäin paljon klubeille ominaisia toimintatapoja on jouduttu rajoittamaan tai
jättämään kokonaan toteuttamatta. Meille niin tärkeät omat kokoukset sekä yhteisöjen auttamiset on
pitänyt järjestellä uudelleen.

välttämättä tulla kokouspaikalle vaan sinne voidaan
järjestää etäyhteys, jonka kautta mukaan voi liittyä
myös kotoa. Tällaisia ’hybridikokouksia’ ovat jo monet klubit järjestäneet ja jopa piiritasolla on piirihallitus kokoontunut siten. Erilaisia ohjeita löytyy
liittomme kotisivuilta kohdassa jäsenille ja siellä
lionstoiminnan ohjeita.

Näiden vaikeuksien kanssa me emme suinkaan ole
yksin vaan samat ongelmat ovat kokeneet myös muut
vapaaehtoisjärjestöt. Nyt olisi tärkeää olla tekemättä
liian jyrkkiä henkilökohtaisia ratkaisuja, kuten erota
tai lopettaa klubien toiminta. Tilanne ei kuitenkaan
tule jatkumaan tällaisena ikuisesti ja, kun tilanne
taas rauhoittuu, meitä tarvitaan monissa kohteissa
vielä entistäkin enemmän.

Yhteiskunnassamme keskustellaan usein ’digiloikan’
ottamisesta ja siitä, miten se mahdollistaa monen
asian kehittämisen uudelle tasolle. Miksi me emme
lionstoiminnassa voisi tehdä samoin. Ehkäpä se olisi myös mahdollisuus hankkia uusia jäseniä tai jopa
perustaa uusia klubeja. Voisimme hyväksyä klubeihimme ’virtuaalijäseniä’ eli henkilöitä, jotka olisivat
kokouksissamme mukana pääasiallisesti etäyhteyden kautta, mutta osallistuisivat aktiviteetteihin joko
fyysisesti tai niiden järjestelyihin etänä. Näin hekin
voisivat antaa panoksensa klubiemme toimintaan.
Seuraava askel pitemmälle voisi olla ’virtuaaliklubin’
perustaminen. Tällaisissa klubeissa tapahtuisivat kokoukset pääasiassa etänä, mutta aktiviteetteja voitaisi
tehdä fyysisesti yhdessä.
Mahdollisuuksia toimintamme kehittämiseen on
paljon. Pitää vain tarttua mahdollisuuksiin ja alkaa
kehittää niitä.

Nyt on tärkeää miettiä klubien ja jäsenien tilannetta tulevaisuudessa ja sitä, miten parhaiten jaksamme
tämän, toivottavasti, väliaikaisen tilanteen yli. Samalla on myös hyvä tilaisuus kehittää klubien toimintaa erilaisin tavoin.
Suomen Lions-liitto on syksyllä julkaissut uudet
klubien mallisäännöt. Niiden tarkoituksena on joustavoittaa klubien toimintaa, kuten hallituksen muodostamista sekä mahdollistaa jäsenten osallistumista
klubien kokouksiin myös etänä. Kaikkien ei tarvitse

MD-GMT, IPDG Hannu Hertti

m

TALVEN TYYLIKKÄÄT

VANNEUUTUUDET!
TULE TEKEMÄÄN LÖYTÖJÄ.

KESÄRENKAAT POISTOHINNOIN!

Sibir Ice 2
Made by Continental
• Erinomaiset käsittelyominaisuudet ja lumipito
• Uusi alumiinirunkoinen nasta
takaa hyvän pidon jäisillä teillä
alle asennettuna:
195/65R15 380€
205/55R16 460€
205/60R16 450€
225/45R17 610€

IceContact ™ 3
• Vallankumoukselliseen talviajokokemukseen.
• Huippupitoa kaikissa talviolosuhteissa.
alle asennettuna:
195/65R15 500€
205/55R16 640€
205/60R16 620€
225/45R17 880€

VikingContact ™ 7
• Suunniteltu toimimaan kaikilla
talvikeleillä
• Täydellinen suuntavakaus kaikissa
talvisissa olosuhteissa
• Voimakasta pitoa, jarrutustehoa
jäisille ja lumisille teille
alle asennettuna:
195/65R15 530€
205/55R16 650€
205/60R16 630€
225/45R17 900€

KESKIPINTA TURENKI | Leppäkuja 4, 14200 Turenki | Ma-Pe 08.00-17.00 | 03 625 760 | myynti@keskipinta.fi
KESKIPINTA FORSSA | Perkiöntie 12, 30300 Forssa | Ma-Pe 07.30-16.00 | 03 422 0671 | forssa@keskipinta.fi
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www.keskipinta.fi

KENIASSA KEITETÄÄN AURINKOENERGIALLA
Charter-juhliaan pitävät klubit ovat perinteisesti
saaneet piirin edustajalta juhlissaan myös lahjan.
Tällä kaudella lahjarahat on haluttu kohdistaa nekin hyvän tekemiseen, ja piiri on lahjoittanut juhlivan klubin puolesta NSR-aktiviteettinakin olleita
aurinkokeittimiä LC Helsinki/Pohjois-Haagan
kautta Keniaan. Valmistus tapahtuu Afrikassa ja
keitin toimitetaan paikalliselle perheelle käyttöön.
Keitin mahdollistaa ruoanlaiton ilman puuta ja naisille vapautuu päivittäin tunteja aikaa puunkeruusta
muihin tehtäviin. Tytöt pääsevät käymään koulua.
Kodit ja vaatteet eivät enää haise usein roskapuun
ja risujen polton jäljitä. Pienhiukkasia ei vapaudu
ilmakehään, ympäristön eroosio vähenee. Naisille
mahdollistuu pienyrittäjyys – keittimellä on mahdollista jopa leipoa pieniä tuotteita myyntiin.
Koska koronan takia niin monet juhlat ovat jääneet
juhlimatta, on piiri päättänyt silti muistaa pyöreitä
vuosia täyttäneitä klubeja tekemällä vastaavan lahjoituksen aurinkokeittimiin. Klubit saavat tiedon
lahjoituksesta ja voivat merkitä sen MyLionissa aktiviteetikseen. Onnittelemme LC Orimattilaa 60v-, sekä LC Pusulaa ja Forssa/Kuhaa 50-v-chartereiden johdosta.
PID Jouko Ruissalon, työryhmän puheenjohtajan
ja PDG Heikki Saarisen, projektipäällikön tekstiä
Suomen Lions-liiton kotisivuilla mukaillen:
Aurinkokeitin on Pohjoismaisena yhteistyönä toteutettu kaksivuotinen palveluprojekti, joka on ollut Suomen
toteuttama.
Materiaalit hankittiin aluksi pääosin Suomesta. Suureksi avuksi projektissa tuli UPM, joka lahjoitti 300
keittimen filmivanerit. Ne leikattiin Suomessa vesileikkausmenetelmällä ja toimitettiin Keniaan koottaviksi. Tekemisen myötä materiaaleja opittiin hankkimaan Keniasta ja muualtakin alan toimittajilta.
Viimeisin kehityskokeilu on ollut valmistaa keittimen
rungot kokonaan metallista. Sellaisen mallin tuotanto
voitaisiin siirtää kokonaan Keniaan, sillä metallin käsittelyyn sopivia laitteita sieltä löytyy. Jos tämä suunnitelma onnistuu, keitinten tuotanto voidaan siirtää
kokonaan kenialaisten
vastuulle.
Keniasta mukaan saatiin aurinkokeittimistä innostunut paikallinen aurinkoruuanvalmistuksen asiantuntija Margaret Owino. Hän laati keittimen käyttöön
soveltuvan keittokirjan ja oppaan. Ilman sitä sinänsä
yksinkertaisen laitteen käyttö olisi jäänyt vähälle tai
jopa kokonaan tekemättä. Keittokirja sisältää yksityiskohtaisen ohjeen keittimen käytöstä, huollosta sekä
ohjeet tavallisimpien paikallisten ruokalajien valmistuksesta.

Keittimiä matkalla kyliin
Suuren keitinmäärän jakelu heikkojen tieyhteyksien
taakse oli haaste projektille. Kenialaiset Lions -yhteistyökumppanimme ratkaisivat ongelman varsin
käytännöllisesti. Jakelualueelta kutsuttiin kolmeen
koulutukseen yhteensä 60 henkilöä maakunnan eri vapaaehtoisjärjestöistä. Iäkkäin koulutettu oli 92-vuotias. Koulutuksen saatuaan kouluttajat lähtivät jakamaan keittimiä loppukäyttäjille samalla opastaen
heitä. Nyt kaikki keittimet on saatu käyttöön. Keniassa
keitetään nyt aurinkoenergialla.
Aurinkokeitin on selvästi myös Suomen hallituksen
mukaisiin ilmastotavoitteisiin sopiva hanke. Sen käyttö säästää metsiä Keniassa ja estää eroosiota. Naisten
ja lapsien kilometrien mittaiset puunhakureissut jäävät historiaan. NSR-projekti päättyy, mutta LC Helsinki Pohjois-Haaga on päättänyt jatkaa toimituksia.
Uusi projekti on käynnistynyt. Kenialaiset yhteistyökumppanit jatkavat mielellään yhteistyötä.
Kuvat: Heikki Saarinen

Onnelliset uusien keittimien omistajat
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MAANKUULUJA ANIANPELLON MARKKINOITA
LÄHES 300 VUOTTA.
Juhlavuosi
Viime elokuussa oli tarkoitus pitää todella komeat Anianpellon
markkinat. Tuolloin (7.- 8.8.2020) piti juhlia nykymuotoisten
markkinoiden 50-vuotissynttäreitä. Pidettiinhän ensimmäiset
uudistetut markkinat nykyisellä paikallaan Kalmarinranassa
25.8.1970. Juhlamarkkinoiden vaativat valmistelut olivat alkukesästä hyvin aikataulussa. LC Asikkala oli taas panostanut
vahvasti markkinoiden onnistumiseksi. Sitten tuli korona (Covid 19 virus) ja pakotti peruuttamaan/siirtämään juhlamarkkinat. Nyt katseet on siirretty ensi kesään.
Tästä se kaikki alkoi 1728
Historiankirjat ja perimätieto kertovat, että valtakunnan kuuluilla Anianpellon markkinoilla on kuitenkin jo lähes 300-vuotinen historia. Anianpellossa järjestettiin vuosina 1728-1910
sekä talvi- että syysmarkkinoita. Silloinen markkinapaikka
sijaitsi Vääksyn liikekeskuksen itäpuolisilla pelloilla Vesivehmaalle johtavan maantien varressa, liki Aniapellon ikihongikkoa. Markkinat saivat puhtia myös siitä, kun Ruotsin kuningas
Kustaa III vieraili Anianpellossa vuonna 1775 ja esitti mm.
Anianpellon kauppalan perustamista.
Väkeä kokoontui näille, silloin Suomen ehkä tunnetuimmille, markkinoille ympäri Suomea kaupantekoon ja tapaamaan
muita. Ne olivat maan suurimmat eläinmarkkinat. Paikalla oli
paljon kauppiaita, taiteilijoita, musikantteja. Oli kansainvälisyyttäkin, kun paikalle saapui mm. laukkuryssiä ja germaaneja.
Kansalliskirjailijamme Aleksis Kivi vieraili markkinoilla ainakin vuonna 1866. Hän kuvasi markkinatunnelmaa mm. näin:
”Läksin markkinoille Anianpellon, Syyskuun päiväl armahal;
Seisoin viimein markkinoiden pauhus, Harput soi ja kantelet.
Soitto hymisi ja rattaat ryskyi, Orhit hirnuit komiast;
Silloin näin mä ihanaisen immen, Nuoren Hämeen-tyttären...”
”...Ihanasti korvissani aina nimi Anianpelto soi”
Markkinoista tuli suuri kansan huvi. Lopulta kirkon taholta ryhdyttiin rajoittamaan onnenonkijoiden ja näyttelijöiden
tulvaa määräämällä sakko niille taloille, jotka näitä majoittivat.
Vuonna 1899 kunta ryhtyi verottamaan markkinoille tulevia
kauppiaita. Konstintekijät sekä karusellin ja muiden laitteiden
omistajat saivat maksaa suurimman veron – aikansa huviveroa
siis.
Välillä markkinat jouduttiin lakkauttamaan vuosiksi liiallisen
ilonpidon ja kurittomuuden vuoksi.Vuonna 1865 valtiopäivillä nimittäin esitettiin, että markkinat on lakkautettava, koska
”ne loukkasivat pyhäinpäivän rauhaa ja vaikuttivat haitallisesti
palvelusväen ahkeruuteen ja siveellisyyteen”. Sahdin ja viinan
myynti oli kylläkin siirretty jo aikaisessa vaiheessa Tynnyrkiven mäelle. Sieltä sai tulla markkinapaikalle vain jalkaisin – piti
selvitä!
Lahti oli saanut kaupunkioikeudet vuonna 1905. Vuonna 1910
se vei Anianpellolta markkinaoikeudet ja markkinat olivat tästä
syystä Asikkalan osalta unohduksissa kuusi vuosikymmentä.
Markkinat tulivat uudelleen 1970
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LC Asikkalan tultua perustetuksi jäsenet alkoivat miettiä sopivaa palveluaktiviteettia avustusvarojen keräämiseksi. Pohdinnassa päädyttiin markkinoiden järjestämiseen, ja ensimmäiset
uusimuotoiset Anianpellon markkinat järjestettiin 25.8.1970

Kalmarin uimaranta-alueella, noin kilometrin päässä perinteisestä pitopaikasta.Markkinat osoittautuivat heti menestykseksi. Arviolta 17 000 markkinavierasta ja 122 kauppiasta
takasivat järjestäjille odotettua paremman taloudellisen tuloksen. Markkinoista päätettiin tehdä jokavuotinen kotiseututapahtuma, jossa lähiseudun asukkaat ja seudun loma-asukkaat
tapaavat toisiaan viimeisenä viikonloppuna ennen koulujen
alkamista. Markkinoita järjestettiin aluksi elokuun toisena
lauantaina, mutta vuodesta 1973 lähtien tapahtuma laajennettiin kaksipäiväiseksi (pe-la). Kauppatapahtumaan liitettiin
kiinnostavaa ohjelmaa. Markkinaohjelmaan on kuulunut mm.
Asikkalan seurakunnan järjestämä markkinahartaus, Anianneidon valinta, näytelmiä, kansanmusikkia, hirrensyöksyä,
markkinasoutua ja -hölkkää.
(Lähde: http://www.lc-asikkala.fi/markkinahistoria.html )
Omat juureni ja kesämökkini ovat Anianpellossa. Isoisäni,
Anianpellon kylän seppä, Kustaa Honka (1879-1953) oli armoitettu vanhojen markkinatarinoiden kertoja. Niistä olen
ammentanut paljon markkinahistoriaa. Nykymuotoiset markkinat ovat puolestaan olleet viidenkymmenen vuoden aikana
lähes jokavuotinen koko perheen kesätapahtuma, johon olemme osallistuneet milloin markkinayleisönä, milloin jossain aktiivisen toimijan roolissa. Kokemus on aina ollut positiivinen.
Markkinoiden tulevaisuus on ruusuinen, jos, jos ja jos jaksetaan...
- puitteet ja vesimaisema ovat erinomaiset
- on valmis konsepti, jota pitää vain kehittää
- on hyvä maine ja vetovoimaa
- on yrittäjyyttä
- se on yksi maakunnan merkittävimmistä kesätapahtumista
- se on jo nyt hyvin arvostettu hyväntekeväisyysteko
Anianpellon markkinoiden organisointi on huikea ponnistus.
Se vaatii Asikkalan väeltä paljon, mutta se kannattaa. Tarvitaan vain näitä uljaita Asikkalan Leijonia ja paljon ahkeria
vapaaehtoisia.
Pidetäänpä huoli, että tulevaisuudessa markkinat säilyttävät
kiinnostavuutensa ja vetovoimansa. Peukut pystyyn, että koronaepidemia on ohi ja juhlamarkkinat toteuvat.
Juhani ( Jussi) Honka
Kesäasukas Anianpellosta

PUOLI VUOSISATAA 100% LEIJONAA
Järvenpään Vanhankylänniemen rantalaituria lähestyy
valkoisissa paidoissa ja mustissa housuissa miesjoukko.
Laiturin kupeella keinahtelee tervantuoksuinen kirkkovene, johon porukka mies kerrallaan astuu, varoen keinuttamasta pitkää venettä. Seitsemän airoparia saa soutajansa
ja peräsimen ääreen asettuu virka-asuinen kirkonmies.
Lionsveli, Kirkkoherra Mauno Airola kohottaa kätensä ja
antaa suunnan kohti etelää. Kirkkomatka kohti Tuusulan
kirkkorantaa alkaa rytmikkäästi airoja liikutellen. Eletään
vuotta 1974. Nuorimies Seppo Yli-Antola on istunut paikalleen veneen keskipaikoille. Lions ura ”Nuorten Miesten Klubissa” oli alkanut kolme vuotta aiemmin 1971 Järvenpää/Pajala klubissa.
Sepon työura pankinjohtajana Tuusulassa oli alkanut muutamaa vuotta aiemmin ja oli luontevaa, että siirtyminen
kotikylän klubiin, LC Tuusulaan, oli ajankohtaista 1975.
Jo 1957 perustettu klubi oli saavuttanut vakiintuneen ja
arvostetun aseman Hyrylän liikemaailmassa ja varuskunnassa. Nuori leijona otettiin avosylin vastaan ja neljä vuotta
myöhemmin 1979 oli Sepon vuoro ottaa presidentin käädyt vastaan. Vuosikymmeniä jatkunut lions-virkaura alkoi.
50 vuotta jatkunut sataprosenttinen osallisuus lionsliikkeen toimintaan pitää sisällään monia toimintoja, joihin
Seppo osaltaan on ollut aktiivisuudellaan vaikuttamassa.
Alusta alkaen hänen ’urallaan’ ovat jokavuotiset joulukuusien myynti ja Tuusulanjärven jäidenlähdön arvuuttelu tulleet tutuiksi tuusulalaisille. Suuren suosion saavutti
Arabian seinälautaset Tuusulan kulttuurikohteista, joista
viimeinen lautanen julkaistiin 1993 Tuusulan 350-juhlavuoden kunniaksi. Lautaseen taiteilija Tove Slotte oli
kuvannut rintakuvat Jean Sibeliuksesta, Pekka Halosesta,
Aleksis Kivestä ja J.H. Erkosta.
Lions presidenttiyttä seurasivat monivuotiset tehtävät piirihallituksessa aina vuoteen 2007 saakka, viimeisimpänä
tehtävänä piirin Arne Ritari –säätiön toimikunnan puheenjohtajana toimiminen.

pyöräily. Nimikirjaan sai ensimmäisenä nimensä silloinen
Järvenpään kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen. Vuosittain
ympärikierroksia kertyy keskimäärin 30 000.
Tuusulan kirkkorantaa lähestyy vene. Laulu voimistuu
lähestymisen myötä. Seitsemän airoparia laskeutuu rytmikkäästi laulun tahdissa. Veneen peräsimen äärestä kajahtaa, yli muiden, voimakas laulunääni. Seppo Yli-Antola
on perinyt, hänkin kirkonmiehenä, veneen peräsinpaikan.
Alkuvuosien perinteinen veljessoutu on ajan myötä tuonut
mukaan myös naisleijonat. Kokkapaikalla ’kukkaistyttönä’
kansallispuvussa istuu lion Marja-Leena Kulmala. Vastaanottava kirkkokansa yhtyy virteen 307; Kiitos olkoon
Jumalalle. Seppo nousee hymyillen peräsinpaikaltaan ja
liittyy jonon hännille väen astellessa kohti kirkkoa. 50
lionsvuotta eivät paina Sepon askeleissa.

Klubin Presidentti Lauri Perasto luovuttaa Sepolle
Melvin Jones-plakaatin vuonna 1991.

Lionstyön ohella Seppo on ollut merkittävä tuusulalainen
vaikuttaja niin liike-elämässä kuin kunnallispolitiikassa.
Toiminta vuodesta 1975 kirkkovaltuutettuna aloitti pitkän
ja edelleen jatkuvan seurakuntatyön ja monet luottamustehtävät ev.lut kirkon tehtävissä. Läheinen suhde kuntalaisiin on näkynytkin monissa klubin tarjoamissa tilaisuuksissa, joissa yhteistyö seurakunnan kanssa on tuottanut
joka jouluisen juhlan tuusulalaisille ikäihmisille. 1958
alkanut tilaisuus on koonnut vuosittain 200 ikäihmistä
joulupuuron ja torttukahvien ääreen seuraamaan jouluista
ohjelmaa. Sepon ja lion Raimo Stenvallin aloitteesta perustettu LC Tuusulan Kalle Luukkosen nimikkorahasto
on jakanut vuosittain avustuksia syöpään sairastuneiden
lasten ja nuorten tukemiseen.
Keskisen Uudenmaan lions klubien välillä yhteistyö synnyttää ajoittain yllättäviäkin aktiviteetteja. Järvenpää/
Vennyt klubi oli 2001 aloittanut Järvenpäässä tapahtuman
Venny-pyöräilyn. Seppo tarttui kiinni ideaan ja hänen toimestaan Tuusulan Latu ja Pyörä Ry otti edelleen kiinni
ideasta, ja näin sai alkunsa 2002 Tuusulanjärven Ympäri-

LC Tuusulan presidentti Matti Kulmala ja Seppo
Yli-Antola syksyn hybridi-klubikokouksessa.
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TUKEA NUORTEN ARKEEN JÄRVENPÄÄSSÄ
LC Järvenpää/ Vennyt ja Jussit, yksi viidestä järvenpääläisestä leijonaklubista, on viime vuosina kohdentanut
palvelu- ja varainkeruutehtävänsä järvenpääläisten nuorten hyväksi. Hyvinä yhteistyökumppaneina ovat Järvenpään nuorisopalvelut, Perhetukikeskus Auerkulma ja
klubimme kunniajäsen, K-Supermarket -kauppias Karri
Himberg. Kuluvana vuonna toimintaa niin meillä kuin
muissakin klubeissa on hidastanut ja estänyt vallitseva
pandemiatilanne. Olemme kuitenkin päättäneet tehdä iloisin mielin kaikkea sitä, mikä turvallisesti on ollut
mahdollista.
Yhteistyökumppanimme tekevät merkittävää työtä
nuorten hyväksi
Nuorisopalvelut -yksikkö etsii, auttaa ja innostaa nuoria ja
nuoria aikuisia
Järvenpäässä nuoret saavat monimuotoista tukea ja apua
koulusta ja nuorisopalveluista, mutta myös kolmannen ja
neljännen sektorin toimijoilta ja omista harrastepiireistään. Nuorten omassa Temalin Nuorisotalossa eri-ikäiset
nuoret ja nuoret aikuiset kohtaavat omina ryhminään.
Tila onkin ohjaajien tukemana vilkkaassa käytössä. Nuoriso-ohjaajat ovat ketteriä jalkautumaan ja ”viipyilevät”
siellä missä nuoret kokoontuvat, onpa kyseessä koulun
piha, Hesen tilat tai kauppakeskus.
Nuorisopalvelun etsivä nuorisotyö auttaa haastavassa elämäntilanteessa olevia 17-29 -vuotiaita löytämään
suuntaa elämälleen. Työtä tehdään nuoren ehdoilla monissa paikoissa – kodeissa, ulkona, virastoissa, nuorisotalossa ja virtuaalisesti. Monipuolinen osaajaverkosto:
koulut, opinto-ohjaajat, sosiaalityöntekijät ja nuoren läheiset ovat mukana tässä työssä. Tehtävä on mittava, sillä
vuosittain nuorisopalvelu on yhteydessä yli 200 nuoreen.
Heistä suurin osa, 170–180 nuorta, lähtee yhteistyöhön
mukaan.
Perhetukikeskus Auerkulma
Auerkulman perhetukikeskus tekee työtä monimuotoisesti lasten ja nuorten hyväksi. Kuntouttava yksikkö on
turvallinen ja kodinomainen ympäristö sijoitetuille ja
huostaan otetuille lapsille. Vastaanottoyksikkö tarjoaa lyhytaikaista lastensuojelun sijaishuoltoa alle 18-vuotiaille.
Jälkihuoltotoiminnassa 18–24 –vuotiaita nuoria tuetaan
itsenäiseen asumiseen. Tähän on varattu16 yksiötä käsittävä asumisyksikkö.
Näin klubimme auttaa nuoria yhteistyökumppaneidemme kanssa

14

”Teille se oli vaan ehkä ruokakassi mulle se oli osoitus että tässä maailmassa on paljon hyvää jäljellä ja ei olla yksin” – yksi
viesti, jonka antoi ruokakassin saanut nuori. Klubimme
on lahjoittanut nuorisopalvelun kautta nelisenkymmen-

tä ruokakassia itsenäisesti asuville nuorille. Mukana on
ollut myös kunniajäsenemme, K-Supermarket-kauppias
Karri Himberg. Tätä työtä haluamme jatkaa.
Kokouksessamme 18.11.2020 nuorisopalvelulle luovutettiin lahjakirja suuresti toivotun PlayStation 5 pelikonsolin hankintaan oheistarvikkeineen. Luovutustilanteessa oli mukana myös kokouksessamme vierillut 107-C
-piirin piirikuvernööri Nina Moilanen.
Pajalan K-Supermarketissa kauppias Karri Himberg antaa yhden pullonpalautuskuitteja sisältävän lippaan koko
vuoden tuoton käyttöömme. Tällä hankimme Auerkulman Auerkulman lapsille lahjakortit jouluksi ja tuemme
heidän harrastuksiaan.
Tänä vuonna perinteisiä lauantaitansseja ja piparkakkutalotapahtumaa emme voi järjestää pandemian vuoksi.
Odotamme ensi vuotta ja uusia mahdollisuuksia hankkia
varoja nuorten hyväksi.
LC Vennyt ja Jussit pähkinänkuoressa
- Klubimme Charter Night oli 29.1.2000 eli toiminta on jatkunut 20 vuotta
- jäsenmäärämme on 20
- kunniajäsenemme on K-Supermarket -kauppias
Karri Himberg
- klubiimme voivat sääntöjen mukaan liittyä sekä
naiset että miehet
- toimintavuoden 2020 – 2021 presidentti Ulla-Riitta Karan teema on Lionstyötä - yhteisöllisesti

KRISTALLIEN TOIMELIAS SYYSKAUSI TOI APUA JA
ILOA MONELLE
LC Riihimäki/Kristallin naisklubilla on toiminnassaan
vahvat perinteet. Pelkästään syyskaudelle mahtuu monenlaista aktiviteettia ja ilahduttavan monet niistä pystyttiin toteuttamaan näin koronarajoitteiden aikanakin,
vaikkakin jotkut toki hieman sovelletusti.
Hyvän Päivänä lokakuun alussa Kristallit ottivat Riihimäen Prisman aulassa vastaan tuotteita vähävaraisten
riihimäkeläisten lapsiperheiden hyväksi. Tämä monen
vuoden perinne on poikinut yksityisiltä kaupassa kävijöiltä lahjoituksina aina monta ostoskärryllistä kuivaelintarvikkeita, vaatteita ja hyödyllisiä kodin pientavaroita, jotka
Riihimäen seurakunnan diakoniatyö ohjaa perille.
Riihimäen keskustassa Granitin aukiolla on aina marraskuun lopulla perinteiset ja hyvin suositut Saksalaiset
joulumarkkinat, ja niillä jo monena vuonna Kristallit ovat
myyneet leipomiaan Nauvon limppuja. Kukin on leiponut haluamansa määrän leipiä kotona ja pikkuporukalla
on pidetty leipien pakkaustalkoot, jotta leipien ulkoasu
on kauniin yhdenmukainen. Marraskuussa 2020 markkinoita ei järjestetty, mutta vaihtoehtoisia myyntimahdollisuuksia, kuten kaupan edustalla myyntiä ja toimitusmyyntiä ennakkotilausten pohjalta jäätiin pohtimaan ja
selvittelemään.
Syksyllä kaikkia aiemmin hyväksi havaittuja aktiviteetteja
ei voitu toteuttaa, kuten luku- ja lauluhetkiä vanhustentaloissa, mutta Kristallit eivät lannistuneet, vaan miettivät

toisenlaisen palveluaktiviteetin, joka toisi iloa monelle.
Klubilaiset askartelivat joulukortteja, jotka jaettiin yksinäisille vanhuksille pääosin kaupungin vanhuspalveluiden
kautta. Kortteja tehtiin 345, ja osa niistä meni asumispalveluyksiköihin, osa koteihin kotihoidon kautta, osa taas
jaettiin diakoniatyön kautta. Lisätoiveesta tehtiin vielä 35
korttia kuntoutumisyksikön kuntouttavan asumispalvelun asukkaille.
Koronavuonna klubi halusi järjestää myös omalle väelle
jotain mukavaa jouluista yhdessä tekemistä, ja klubilaiset
pääsivätkin hautausmaan kasvihuoneelle valmistamaan
kukin itselleen havukranssit klubilaisemme, seurakunnan
puutarhuri Hanna Lehtosen opastuksella. Lopputuloksena oli monta upeaa kranssia, pihkaiset sormet ja iloisia
kasvoja. Moni innostui tekemään lisää kranssitöitä vielä
kotonakin.
Ensimmäisenä adventtina Riihimäen Keskuskirkolla
kaikuvat aina Lasten kauneimmat joululaulut. Kristallit
olivat nytkin menossa kirkonmäelle ennen ja jälkeen tilaisuuden tarjoilemaan perheille pipareita ja mehua ja näin
osaltaan luomaan joulun odotuksen iloa ja tapaamaan
paikallisia perheitä, mutta viikkoa ennen tilaisuutta nopeasti kiristynyt koronatilanne perui tilaisuuden.
Joulukuun puolivälissä jo monena vuonna Kristallin väki
yhdessä muiden riihimäkeläisten Lions- klubien kanssa
on antanut oman panoksensa Pelastusarmeijan Joulupatakeräykseen patavahteina toimimalla. Varsinkin näin korona-aikana avuntarve monessa perheessä on kasvanut ja
siksikin osallistuminen keräykseen nähtiin tärkeäksi myös
vuonna 2020.
Tämän vuoden alun isoin tilaisuus on maaliskuun alussa
kaikkien Riihimäen Lions-klubien yhteiset Lasten talvikarnevaalit, joilla on hyvin pitkät perinteet: ensimmäisen
kerran tilaisuus järjestettiin jo vuonna 1962. Mukana ovat
LC Riihimäki, LC Riihimäki/Mixed, LC Riihimäki/
Kara, LC Riihimäki/Kristalli ja LC Riihimäki/Uramo
sekä joukko yhteistyökumppaneita. Normaalivuosina
ohjelmassa on aina runsaasti toimintaa sekä sisällä että
ulkona, mutta tällä hetkellä koronarajoitteiden vuoksi
suunnitellaan pelkkiä ulkoilma-aktiviteetteja. Suunnitelmat voivat toki muuttua tilanteen mukaan. Viime vuonna
Kristallit vastasivat kasvomaalauksesta ja askartelusta ja
niissä kävi yhteensä useampi sata lasta. Tilaisuus ehdittiin
kaikkien iloksi järjestää maaliskuun alussa, juuri ennen
kuin yllättäen Covid19-pandemia sulki koulut ja jäädytti
kaikki tilaisuudet. Nyt Kristallit suunnittelevat innolla jo
alkaneen vuoden aktiviteetteja. Kulunut vuosi opetti soveltamaan ja tekemään asioita toisin. Positiivisin mielin
odotamme, mitä kaikkea tänä vuonna saammekaan vielä
keksiä ja tehdä auttamisen ja palvelun saralla!
Tiina Heiskanen LC Riihimäki/Kristalli
Kuvat Tarja Karjalainen ja Kirsi Nisula
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12 KLUBIN SUURHANKE C-PIIRISSÄ!
MONON SIDE RY:lle UUSI PÄIVYSTYSAUTO
Historia

Nykypäivä

Monon tarina – kisapartioinnista osaksi nuorten
elämää

Monon Side ry on lahtelainen yhdistys, joka
tekee ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä
lahtelaisten ja Lahteen muualta tulevien nuorten parissa. Monon ydintoimintaa on perjantai-iltaisin ja erityisten juhlapyhien ja tapahtumien yhteydessä toteutettava katupäivystys,
jolloin Monon vapaaehtoiset partioivat Lahden
kaupungin alueella tavaten siellä liikkuvia nuoria. Monon partiot ovat aikuisina silminä ja korvina kaupungilla sekä tarjoavat apuaan nuorille,
jotka saattavat olla aikuisen tuen tarpeessa
esimerkiksi päihtymyksen tai muun kriisitilanteen vuoksi. Mono tekee yhteistyötä viranomaistahojen kanssa ja vapaaehtoisia työssään
tukee yhdistyksen palkattu toiminnanohjaaja.
Katupäivystyksen lisäksi Mono tekee päihdekasvatustyötä nuorten parissa.

Suullisen perimätiedon mukaan Mono on aloittanut toimintansa Lahdessa jo 1970-luvun loppupuolella. Lahden kaupungin erityisnuorisotyö
koulutti nuorisotoimen työntekijöitä ja vapaaehtoisia aikuisia päivystämään Salpausselän kisoihin
ja huolehtimaan
kisaviikonloppua viettävistä nuorista juhlijoista.
Tästä kerran vuodessa olleesta päivystystapahtumasta toiminta kehittyi vuonna 1991 alkaneeseen
katupartiointi- ja huoltopäivystystoimintaan.
Ensimmäistä kertaa katupartiointikoulutus järjestettiin helmikuussa 1990. Koulutuksen järjesti työryhmä, jossa olivat mukana sosiaaliviraston
erityisnuorisotyö, nuoriso- ja koulutoimi, seurakuntien erityisnuorisotyö, Suomen Punainen Risti ja Lahden poliisilaitos. Mallia katupartiointiin
otettiin Västeråsista.
Monon vapaaehtoisten kesken perustettiin vuonna 1992 tukiyhdistys, Monon Side ry, jonka tarkoituksena on ylläpitää toimintaa.
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Monon Side ja lions-klubit
Lahtelaiset Lions-klubit, LC Lahti/Ahtiala ja
LC Lahti/Masto, ovat tukeneet Monon päivystystoimintaa vuosien ajan, lahjoittamalla jo
vuonna 2010 Monolle yhdistyksen edellisen
päivystysauton ja sen jälkeen tarjonneet tukea
auton käyttökustannuksiin.

Käytössä on ollut jo muutama auto ja viimeisin
oli tullut nyt tiensä päähän. Monolaiset ottivat
yhteyttä klubeihin ja tiedustelivat mahdollista yhteistyötä uuden auton hankinnassa. Klubit kokivat asian tärkeäksi ja yhteistyössä aloittivat auton
hankinnan.
Sopiva auto löytyi keväällä 2020 ja se saikin uuden
omistajan pikaisesti. Virallisesti auto luovutettiin
Monon Side ry:lle kesäkuussa 2020. Uuden päivystysauton hankinnassa olivat mukana LC Lahti, LC Lahti/Ankkurit, LC Lahti/Kariniemi, LC
Lahti/Laune, LC Lahti/Masto, LC Lahti/Tiirismaa, LC Lahti/Vellamot ja LC Lahti/Vesijärvi.
Mukaan tulivat myös ympäristökunnista LC Hollola/Kapatuosio, LC Hollola/Pirupesä, LC Kärkölä ja LC Nastola.

Autoon he ovat olleet äärimmäisen tyytyväisiä,
myös nuoret ovat rekisteröineet uuden auttavan
menopelin!
www.mononside.fi
Hankkeen vetäjänä toimi lion Sirpa Vaahto, LC
Lahti/Ankkurit.

Suurena tukena olivat myös Arne Ritari -säätiö
ja LCIF sekä hakuprosesseissa piirin ARS toimikuntapuheenjohtaja Teppo Valtonen, piirin
LCIF-koordinaattori PDG Kaisa Vainio ja DG
Hannu Hertti.
Monolaiset aloittivat päivystystoiminnan 5.6.2020
uudella autollaan heti luovutustilaisuuden jälkeen.

Arne Ritari -säätiö

Arne Ritari -säätiö tukee suomalaista
lionismia apurahoilla.
Säätiön adresseja käyttämällä edistät lionstoimintaa.

Arne Ritari -stiftelsen
Arne Ritari -stiftelsen stöder den finländska lionismen
med bidrag. Genom att köpa stiftelsens adresser
främjar du lionsverksamheten.

Arne Ritari -säätiö / Arne Ritari -stiftelsen www.lions.fi

Tavataan Orimattilan Elomarkkinoilla 8.8.2021 klo 9.00 - 15.00
(Mikäli koronatilanne sallii)

LC Orimattila

Paikkavaraukset
Pekka Auvinen
0500 182 897
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MAAMIESSEURANTALO AHJOLA LC PUSULAN TUKIKOHDE JO 50 VUODEN AJAN
Lions Club Pusulalle tuli 8.4.2020 50 vuotta täyteen oman
paikkakunnan hyväksi tehtyä työtä.

Jo heti ensimmäisenä toimintavuotena nuori klubi kehitti
paikkakunnan yhdistyksiä tukevan Palmumarkkinat-tapahtuman. Paikalliset yhdistykset tulivat Ahjolaan myymään
tuotteitaan ja Maamiesseuratalolle tuli tästä Palmumarkkina tapahtumasta vuosittainen tilan vuokraaja. Vasta viime
keväänä 2019 koronan takia Palmumarkkinat jäivät pitämättä ensimmäistä kertaa.
Aktiivinen Pusulan Lady-toiminta on järjestänyt jo vuosikymmenten ajan Joulunalusmessuja Pusulan Ahjolassa lauantaina ennen 1. adventtia. Koronavuosi 2020 toi tähänkin
välivuoden.
Näiden tapahtumien lisäksi on vuosittain tilaisuuksia järjestetty Ahjolassa Lions club Pusulan toimesta1-3 /vuosi.
Pöytäjuhlat, kokoukset ja oman klubimme viralliset juhlat
on pidetty oman paikkakunnan tiloissa.

Alkusyksystä 2000 klubikokous yksimielisesti päätti tarjota
Pusulan Maamiesseuralle kokonaispakettina
Seurantalo Ahjolan saniteettitilojen saneerauksen.
Tarjouduimme suorittamaan ns. avaimetkäteen periaatteella: kokonaissuunnittelun, rahoituksen ja toteutuksen.
Tarjouksemme otettiin mielihyvin vastaan, koska tämän
kokoiseen hankkeeseen maamiesseura ei ollut omissa suunnitelmissaan varautunut vielä moneen vuoteen.
Rahoitus
Rahoituksellisten ratkaisujen onnistuminen tämän suuruusluokan (kokonaiskustannusarvio 120.000.- mk) hankkeissa
oli kaiken a ja o.
Rahoituksessa merkittävintä osaa esitti ns. mainospeili.
(puhdas tuotto n.30.000.-mk).

Paikkakuntalaisille tärkeän kokoontumispaikan omistaminen Pusulan Maamiesseuralle ei ole ollut taloudellisesti
kannattavaa toimintaa. 100-vuotiaan rakennuksen historiasta ei löydy yhtään vuotta jolloin tilan vuokraustoiminta ulkopuolisille olisi tuonut positiivisen tuloksen tilinpäätöksen. Vuosittain omistaja on itse tilaisuuksien järjestäjänä
tuottanut tilaisuuksia ja tapahtumia, joilla on voitu kiinteistön ylläpito järjestää.

Ahjolan eteistiloissa on aiemmin eri vuosikymmeniltä kaksi
peiliä. Näistä lähti ajatus uudenvuosituhannen ensimmäisestä mainospeilistä. Mainostilat tämän peilin ympäriltä tulivat nopeasti varatuksi.

LIONS CLUB PUSULA ry PERUSKORJAUSTEN
TOTEUTTAJANA

Tukea hankkeeseen saimme myös yksityisiltä henkilöiltä ja
muilta yhteisöiltä.

Pusulan Leijonien rooli peruskorjausten toteuttajana on
vuosikymmenten aikana vahvistunut. Jäsenkunnassamme
on ollut riittävästi ammatillisesti päteviä lioneita ottamaan
vastuuta hankkeiden suunnittelusta toteutukseen.

Yhteistyökumppaninamme on toiminut myös monipuolisesti Pusulan Maatalousnaiset.

Kaksi suurta hanketta on hoidettu aikanaan maaliin niin,
että rahoituksellista rasitetta ei ole jäänyt kiinteistön omistajalle. Kolmannen hankkeenkin piti jo tulla maaliin, mutta
koronan aiheuttaman omien varojen keräyksen viivästyminen siirtää hankkeen loppujuhlallisuuksia 2021 vuoden
puolelle.
YLÄPOHJAN LÄMMÖNERISTÄMINEN
Peruskorjausten sarja alkoi lämmitysenergiansäästöprojektista n 30 v sitten. Yläpohja siivottiin, tarkistettiin turvalliseksi lisälämmöneristämiseen ja kustansimme puhallusvillat
yläpohjaan.
WC-TILOJEN UUDELLEEN RAKENTAMINEN
(yhteenvetoraportti vuodelta 2002).
1400 TALKOOTYÖTUNTIA JA 47.000 MK RAHANA
Oli panoksena LC-Pusulan tämän vuosituhannen toistaiseksi suurimmassa palveluaktiviteetissä.
Toteutus alkoi vuoden 2000 lopulla ja uudet tilat otettiin
käyttöön maaliskuun alkupäivinä 2001.
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Maamiesseurantalo-AHJOLAN uudet saniteettitilat

Lisäksi rahoitusta kartutettiin onnistuneilla pöytäjuhlilla
syksyllä sekä keväällä, kun uusien tilojen ”vihkiäiset” pidettiin.

Osana rahoitusta oli TE-keskuksen kautta haettu avustus,
joka ei vielä talvella 2001 ollut ratkennut. Te- keskuksen
päätös tuli ja tukea tuli 5229,56 € (n. 31.000 mk).
Suunnittelu
Tavoitteet: Suihkutilat henkilökunnalle, inva wc, nykyaikaisten wc-tilojen lisäksi. Yli 80 vuotta vanhaan kiinteistöön,
rajatulle tilalle sijoitettuna antoivat haastetta suunnittelulle.

Kaarevat sisään menot vaaleat sävyt ja tehokkaasti käytetyt
neliöt toivat rakennukseen uuden vuosituhannen vaatimukset täyttävät tilat valoisine kampauspeileineen.
Toteutus
Innostus klubissamme paikkakuntamme merkittävimmän
juhlakiinteistön kunnostamiseen täytti toteutuksesta vastaavien toiveet.
Ennen työn aloittamista kartoitimme, missä työn vaiheissa
kukakin haluaa oman panoksensa antaa.
Yli 90 % klubimme jäsenistä osallistui työhön. Ajoittain oli
innokkuutta enemmän kuin tiloihin sopivasti sopi työtä tekemään.
Työn laajuutta voi kuvata sanomalla, että vain ns. kantavat
rakenteet jäivät paikalleen. Kaikki muu, eristeistä pintamateriaaleihin, LVIS -laitteisiin ja varusteisiin saakka uusittiin.
Ostettavien työpanosten osuus jäi muutaman tuhannen
markan tasolle.
Loppupäätelmiä
1400 talkootyötuntia 10 viikossa, n.47.000 mk:n rahoituksen kerääminen mainosmyynteineen juhlajärjestelyineen
ovat olleet klubissamme kaudella 2000-2001 ponnistus, joka
onnistui vain, koska aktiviteetti jota toteutimme, oli meille
kaikille tärkeä osa kotiseutuamme.
KEITTIÖN JA SALIEN PERUSKORJAUS sisältäen
vesi-ilmastointi ja sähkö-järjestelmien uusimisen 20142021
Pusulan Maamiesseuran puheenjohtajan Raija Useniuksen
kanssa käydyt keskustelut vuonna 2012–2013
tekivät selväksi, että on taas Pusulan Leijonien aika kääriä
hihat ja aloittaa klubin historian suurin avustushanke meille
tärkeän rakennuksen kunnossa pitämiseksi.
Remonttia tehdessämme paikkakuntamme hyväksi olemme ko. vuosina juhlistaneet Lions 100 v juhlaa. Ahjolan
peruskorjaus on ollut meille tärkein Perintöprojekti, josta
jää muisto tuleville sukupolville. Tavoitteemme oli juhlistaa
omaa 50 v toimintaamme uudistetussa Ahjolassa, mutta korona on siirtänyt nämä juhlat vielä hieman eteenpäin.

1.7.2017 aloitimme purkutyöt ja töitä on jatkettu viikoittain lauantai-talkoilla klo 08-14 lähes yhtäjaksoisesti aina
koronakevääseen saakka. Talkootöissä ovat aktiivisesti olleet
myös Pusulan Maamiesseuran johtokunnan jäsenet ja kaikki kenelle on talkootyötä ehdotettu, ovat lähteneet mukaan
Ahjolan kunnostamiseen.
Vanhojen piippurakenteiden purusta ja monien yllätysten
jälkeen keittiön osalta saimme uuden keittiön käyttökuntoon kevääksi 2019. Toki keittiöremontin vaiheistus mahdollisti keittiön käytön koko keittiöremontin ajan. Syntymäpäivä-, pöytä, ym. juhlien järjestäminen onnistui koko
keittiöremontin ajan.
Vanhojen rakenteiden purkaminen tuo esiin myös uutta historian tietoa tiloissa olleista tapahtumista. Useat teatteriseurueet ovat kirjoittaneet käyntiajankohtansa paneeliseiniin
1940–50 luvuilta. Kirjoitukset ovat olleet piilossa viimeiset
50 vuotta.
Paikallisen lasitehtaan pullo yli 100 vuoden takaa, Teatterikappaleen käsikirjoitus, ja sota-ajalta kypärien suojapäähineitä mm. tuli esiin purkutöiden yhteydessä.
20.3.2020 olimme valmistautuneet juhlistamaan keittiö-remontin valmistumista yli 100 henkilön pöytäjuhlien merkeissä, mutta korona peruutti tapahtuman päivää ennen
toteutumistaan.
Juhlien peruuntuminen tai korona ei pysähdyttänyt remontin edistymistä, vaan siirryimme ravintolasalin ja juhlasalin
kunnostamiseen.
Tähän mennessä olemme saaneet myös ravintolasalin kunnostettua ja juhlasalin lattian päällystekin on
uusittu. Vielä on viimeistelytöitä 2021 tehtäväksi riittää.
Talkootyötä on tehty tähän mennessä yli 1500 h, rahavaroja
on saatu kokoon n. 40.000 €.
100 v Pusulan Ahjola on taas kerran päivitetty uudelle tasolle ja on valmis ottamaan vieraat vastaan entistä ehompana.

Yksinhän emme tätä hanketta tietenkään voineet saada toteutettua. Alusta alkaen on ollut selvää, että tarvitsemme
kaikilta mahdollisilta tahoilta tukea.
Nummi-Pusulan Mieslaulajien päivälliskonsertti yhdessä
Pusulan Maatalousnaisten kanssa 5.4.2014 aloitti sarjan
varojen keräyshankkeita joilla omarahoitusosuutta on saatu
kerättyä.
Ahjola-kalenteri 07/2015–2016 jatkoi omarahoituksen keräystä.
Tietenkin tässä ohessa hankesuunnitelmat etenivät toteutussuunnitelmiksi ja rahoitussuunnitelmiksi.
Ensimmäiseen vaiheeseen yhteiskunnan tukea saimme
avustuksena Suomen Kotiseutuliitolta vuonna 2015.
ja myöhemmin vielä Ykkösakselin kautta toiseen vaiheeseen.
Työmäärän suuruudesta johtuen hanketta jaksotettiin kahteen osaan.
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Kummilapsityön alkutaipaleelta Sri Lankassa
Hannele Purhonen-Sirenin haastattelu 19.11.2020
Haastattelijat Matti ja Ulla Paavola
Noin 34 vuoden aikana on Suomessa ollut kummi yli
2.600 sri lankalaisella lapsella. Kummit ovat mahdollistaneet köyhien sri lankalaisten lasten koulunkäynnin. Eräs näistä kummitädeistä, joka on ollut mukana
alusta asti, on lahtelainen Hannele Purhonen-Siren. Välimatka Suomesta Sri Lankaan on pitkä, mutta
matka sydämestä sydämeen on lyhyt.
Missä on Sri Lanka ja Hikkaduwa?
Sri Lanka, entinen Ceylon, on saarivaltio Intian valtameressä Intian eteläpuolella. Asukasmäärä on noin 22
miljoonaa, joista suurin osa kuuluu joko buddhalaisiin
singaleeseihin tai hindulaisiin tamileihin. Hikkaduwa,
josta kummilapsiaktiviteetti on alkanut, on entinen kalastajakylä noin 100 km pääkaupungista Colombosta
etelään.
Mikä sai sinut aikoinaan lähtemään Sri Lankaan?
Meillä oli vuonna 1985 ystävättäreni kanssa tarkoitus
lähteä matkalle Thaimaahan, mutta matka oli ylibuukattu. Annetuista vaihtoehdoista valitsimme Sri Lankan, jossa olen sen jälkeen käynyt yhteensä 34 kertaa.
Olen jäänyt täysin sen maan ja sen ihmisten lumoihin.
Miten Hikkaduwa on muuttunut tänä aikana?
Ennen tsunamia kaikki talot olivat lautarakenteisia ja
päätie Colombosta etelärannikolle meren rantaa seuraten oli hiekkatie. Vuonna 1994 päätielle Hikkaduwasta
etelään, vajaa 70 kilometriä, tehtiin asvalttipinta. Tsunamin jälkeen alettiin rakentaa tiilitaloja ja kerrostaloja.
Silloin tuktukkeja oli vain muutamia ja liikenne paljon
rauhallisempaa. Lehmät ja kulkukoirat mahtuivat hyvin sekaan.
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Miten sait ensimmäisen kummilapsesi?
Tutustuin lion Pandula Kannangaraan ensimmäisen
matkani aikana vuonna 1985. Pandula tuli iltaisin juttelemaan meidän kanssamme baarissa, jossa hänen
vaimonsa oli työssä. Hän kyseli, olisivatko tytöt kiinnostuneita auttamaan köyhiä lapsia koulun käynnissä.
Hänellä olisi tiedossa köyhiä lapsia, jotka ovat aloittaneet koulun ja isä on kuollut. Äiti on kotona, eikä jaksa
käydä töissä, eikä pysty kouluttamaan lapsiaan. Sitten
me todettiin, että me autamme. Minä otin pojan, 5
-vuotiaan Samindan. Ystävättäreni Kerttu otti toisen
pojan ja hänen sisarensa. Tästä lähti meidän kummitaipaleemme. Minä sovin Pandulan kanssa, miten maksu
hoidetaan. Lähetin hänelle aina sovittuun aikaan kirjeessä rahan. Pandula sai kaikki kirjeet ja antoi rahan
lapsille. Pandula oli tiukka kummilapsille. Lapsia oli
silloin viisi tai kuusi. Hän vaati lapsilta paljon. Hän oli
perustiukka. Hänen sanaansa piti totella. Ellei niin tehty, kouluavustus oli vaarassa loppua. Hän oli muuten

Hannele pitää kirjaa lastenjuhlien koulupussien
lukumääristä Hikkaduwassa.
ystävällinen mies. Samindan koti oli vuokra-asunto.
Se oli niin huono, että sateella satoi vettä lattialle. Sitten eno rupesi tekemään harkkotiiliä, rakensi talon ja
siihen oven sekä ikkunat. Siinä asuivat Saminda, äiti,
isoäiti ja eno. Saminda oli ahkera koululainen, hän suoritti peruskoulun päättötutkinnon ja meni sen jälkeen
töihin. Nyt Saminda on naimisissa. Hän oli Etelä-Koreassa töissä neljä vuotta ja hankki siellä pääomaa. Hän
on suurentanut taloa ja laittanut kaikki kuntoon. Hän
on jatkanut enon harkkotiilituotantoa. Hänellä menee
oikein hyvin. Hänellä on oma auto ja sen lisäksi työpaikalla on kaksi pientä kuorma- autoa, joilla hän kuljettaa
harkkotiiliä. Vaimo on kirjastossa töissä.
Suomen Lions -liiton kummilapsiaktiviteetti alkaa
Vuonna 1986 lion Seppo ja Birgitta Rautaheimo tutustuivat Sri Lankassa lion Pandula Kannangaraan. Pandula pyysi lionien apua Sri Lankan lasten koulutuksen
hyväksi. He suostuivat ja näin saatiin projekti alkuun.
Mukaan tulivat myös lion Ossi ja Anneli Vuorinen ja
Suomessa alkoi uusien kummien etsintä. Siinä yhteydessä tapasin Ossin ja Annelin. Näin liityin mukaan
leijonien kummilapsiprojektiin ja sen kautta olen saanut muut kummilapseni .
Kummilapsesi leijonien kautta
Ensimmäinen oli tyttö nimeltä Chandima. Nyt hän on
naimisissa ja hoitaa kolmea lastaan. He asuvat miehen
kotona suurperheessä, jossa on isovanhemmat, setiä ja
tätejä.
Toinen kummilapseni oli poika, joka on tällä hetkellä
naapurikaupungissa ammattikalastajana.
Kolmantena oli tyttönen Joani. Hän on tällä hetkellä
töissä teemyymälässä ja odottaa perheen toista lasta.
Ensimmäinen lapsi kuoli pikkuvauvana.
Seuraava kummilapseni oli Thisara. Hän on huomaavainen ja kiva poika. Hänellä on omakotitalo Kandyssa.
Hän asuu siellä tällä hetkellä äitinsä kanssa. Olen joka
matkalla vieraillut hänen kotonaan, johon hän itse on

rakentanut yläkertaan huoneita. Matka Hikkaduwasta
Kandyyn junalla tai bussilla kestää noin kuusi tuntia.
Vaihdan aina junaa Colombossa.
Nykyinen kummityttöni on 13 -vuotias Malisha. Hän
on ainoa koululaiseni tällä hetkellä. Hänen elämäänsä
on Pandula vaikuttanut jo äidin syntymästä asti. Pandula oli löytänyt asuntonsa portailta tyttövauvan. Pandula hoiti häntä, kasvatti hänet aikuiseksi ja koulutti
ompelijaksi.
Suomesta lähetettiin aikoinaan 15 kappaletta korjattuja ja huollettuja Singer –ompelukoneita kummilasten
äideille. Kolme niistä varastettiin matkalla. Kuitenkin
tämä Dammika sai yhden ja alkoi tehdä erilaisia ompelutöitä myytäväksi. Hän meni naimisiin tuktuk -kuski
Nielin kanssa. Heillä on kolme lasta, joista Malisha on
viimeisin kummilapseni.
Sinä olet auttanut erittäin paljon kummilapsia ja
monia muitakin avun tarvitsijoita. Se on tullut sinulle erittäin kalliiksi.
Jokainen kummilapsistani on käynyt peruskoulun ja
saanut hyvän työpaikan. Kaikkien kohdalla voisin sanoa, että he ovat löytäneet paikkansa elämässä, kun
heillä on ollut mahdollisuus käydä koulua. Olen siitä
hyvin onnellinen. Jokaiselle kummilapselle olen ostanut polkupyörän. Olen ainakin neljän kummilapsen
kotiin teettänyt ovia, ikkunoita ja avustanut erilaisissa
korjauksissa.
Yksi poika, jonka koulunkäyntiä olen maksanut, ei ole
leijonien kautta. Hän on sikäläisten tuttavieni lapsi
Galana. Hän on lapsena vammautunut. Hänen kotiinsa maksoin ikkunat ja sanoin, että ne pitää tehdä heti.
Minä tulen tarkistamaan, että ne on tehty, muuten otan
rahat pois. Menin viikon päästä tarkistamaan. Niitä oltiin laittamassa paikalleen. Niissä oli lasit, että sieltä ei
pääse kaiken maailman ötököitä sisälle.
Minä pidän tästä työstä niin paljon. Kaikki lapset ovat
aina niin ystävällisiä. He ovat iloisia, kun heitä auttaa,
he luottavat kummeihin. He haluavat joka vuosi tavata
minut ja kutsuvat kotiinsa syömään.
Minä tulen toimeen pienellä eläkkeelläni, kun katson
tarkkaan, miten rahani käytän. Minä en ole nuuka,
minä olen taloudellinen. Sukkia kutomalla maksan
aina lentolippuni Sri Lankaan. Siellä ollessani laitan
itse ruokani hotellissa.

ta kaikki meni hyvin. En ole ikinä ollut vatsataudissa,
vaikka lasten kotona aina syön sikäläistä ruokaa.
Kuluneiden 34 vuoden aikana ovat suomalaiset kummit avustaneet Sri Lankan köyhiä lapsia koulunkäynnissä. Rahallinen ulkomaanapu Lionien kummilapset Sri Lankassa -ohjelman kautta on yli 3,8 miljoonaa
Euroa. Sen lisäksi yksityiset kummit ovat Hannelen tavoin maksaneet kotien korjauksia, ostaneet kännyköitä
ja tietokoneita. Tsunamin jälkeen ja vuoden 2017 tulvien jälkeen koteja on korjattu ja rakennettu uudelleen.
We Serve.
Kiitos Hannele haastattelusta – yhdessä on mukava
tehdä hyvää.
PDG Matti Paavola, LC Lahti
DC Kummilapsitoiminta Sri Lankassa

Hannelen ensimmäinen leijonien kautta saatu
kummityttö Chandima.

Yhteydenpito kummilapsiin
Lähetän kirjeitä noin joka kolmas kuukausi. Poikani
tytär auttaa englannin kirjoittamisessani. Lapset eivät
kovin paljon kerro henkilökohtaisista asioistaan tai ongelmistaan.
Sri Lankassa koordinaattori tai opettaja auttaa kirjoittamisessa. Kirjeet ja kuvat ovat hirveän tärkeitä minulle.
Ne ovat kaikki tallella.
Miten sinun terveytesi on kestänyt nämä vuodet?
Minulla on paljon sairauksia, mutta ne eivät ole minua
haitanneet. Viimeksi olin reilun viikon sairaalassa, mut-

Lion Pandula Kannangara.
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LIONS-YSTÄVYYSKLUBISOPIMUS SOLMITTIIN JÄRVENPÄÄ/JEAN
SIBELIUS JA NEPALIN SINDHULI KAMALAMAI -KLUBIEN VÄLILLÄ
Lions klubit Järvenpää/Jean Sibelius ja Sindhuli Kamalamai Nepalista allekirjoittivat marraskuussa juhlallisesti
ystävyysklubisopimuksen. Allekirjoitustilaisuus hoidettiin
netissä Zoom-ohjelman välityksellä. Tilaisuus aloitettiin
Nepalin ja Suomen kansallislauluilla. Sen jälkeen paikalla
olleet jäsenet esittäytyivät toisilleen ja kuva tilanteesta heijastettiin valkokankaalle. Esittelyjen yhteydessä lausuttiin
myös tervehdyssanat klubin jäsenten ja erityisesti presidenttien välillä.
Sopimuksessa sovittiin, että kun se on mahdollista, klubilaiset tapaavat ja informaatiota vaihdetaan klubien välillä
muutoinkin. Ryhdytään selvittämään yhteistyöalueita ja
vahvistamaan siteitä klubien välillä.

laan. Allekirjoitustilaisuudesta välittyi netinkin välityksellä
hyvin tunnelma, että kahden kaukaisen klubin ystävyyssopimuksella on iso merkitys. Klubin presidentit Lion Erkki
Tolonen ja Lion Sushil Devkota sekä kontaktihenkilöt
allekirjoittivat ystävyyssopimuksen virtuaalisessa seremoniassa. Teknisesti kaikki sujui hienosti ja yhteys pysyi koko
ajan yllä, mikä ei ole aina varmaa, sillä Nepalissa on usein
sähkökatkoja.
Kari J. Hietala
puh. 040 544 2618
LC-tiedottaja
LC Järvenpää/Jean Sibelius

Prakash Dhakal aktiivisena
Vajaa vuosi sitten LC Järvenpää/Jean Sibeliuksen jäseneksi valittu nepalilaislähtöinen Prakash Dhakal on ollut
aktiivinen yhteistyösopimuksen aikaan saamiseksi. Hänet
nimettiin klubin yhteistyösopimuksen kontaktihenkilöksi.
Lions klubi Kamalamain sihteerin Surendra Shresthan
on vastaavasti heidän kontaktihenkilönsä. LC Sindhuli on
perustettu 2009 ja siinä on jäseninä sekä naisia että miehiä.
Sindhuli on kuuluisa Nepalin silloisen Gorkha-armeijan
voittoisasta taistelusta brittijoukkoa vastaan 1767. Voitolla
on ollut valtava vaikutus nepalilaisten identiteettiin ja kansallisen itsetuntoon.
Nepalissa mediajulkisuutta ystävyyssopimukselle
Nepalissa alueen paikallislehdet ja Prakash Dhakalin sanoin Nepalin ”Helsingin Sanomat” Nagarik Khabar -lehti
on julkaisut uutisen ystävyysklubisopimuksesta nettisivuil-

Prakash Dhakal, tietokone,
nettiyhteys ja
Sindhuli Kamalamain jäseniä yli 5000
kilometrin
päässä.
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Presidentti Erkki Tolonen allekirjoittamassa ystävyyssopimusta.

RANTAPUISTOTALKOOT – haaste myös muille Järvenpään klubeille
3.-4.6.2020 LC Järvenpää/Jean Sibelius toteutti lions-siivoustalkoot Järvenpään Rantapuistossa.
2019 kaupunki kunnosti ja rakensi Tuusulanjärven pohjoispäässä sijaitsevan Rantapuiston ranta-aluetta. Aluetta ruopattiin, sinne tuli uusia laitureita, rantakiveyksiä ja koirien uimapaikka. Lisäksi
Kasinonkujan päässä ollut umpeenkasvanut lahti
ruopattiin ja rannalle tehtiin hieno oleskelualue.
Talven jäljiltä kuitenkin Kasinonkujan lahdenpohjukkaan oli kasautunut valtavasti katkenneita kortteita ja seassa oli muuta jätettä. Kaupunki ei tätä
kortejätettä siivonnut pois, vaan se alkoi mädäntyä.
Tämä näytti ikävältä ja alkoi jo haistakin. Klubina
päätimme tarttua haasteeseen ja siivota alue. Ilmoitimme asianmukaisesti kaupungille aikovamme
ryhtyä talkoisiin ja pyysimme jätesäkkejä ja jätteen
poiskuljetusta. Vaikka emme saaneet kunnon vastausta, päätimme ryhtyä talkoisiin ja hankimme
itse jätesäkit.
60 säkillistä jätettä
Kahtena ilta keräsimme kortejätettä, lasia ja roskia
lahden pohjukasta. Jätettä oli yllättävän paljon. Ensimmäiselle illalle varaamamme 35 kpl 150 l jätesäkkiä tulivat täyteen ja rannalle jäi vielä runsaasti
rannalta haravoituja kasoja kuivumaan. Toisena ilta
saimme kaikki loput jätteet kerättyä 25 kpl 200 l
pussiin. Onneksemme kaupungin katu- ja puisto-

alueiden siivouksesta vastaava Alltime huoltoyhtiö
vei keräämämme pussit pois.
Valtavasti myönteistä somejulkisuutta
Laitoin Järvenpään facebook-sivuille päivityksen
klubimme Rantapuistotalkoiden toteutuksesta. Jo
vuorokaudessa tämä puhdistus- ja vesiensuojeluhankkeen päivitys oli saanut 1 000 tykkäystä ja yli
50 kiittävää kommenttia. Myöhemmin peukutuksia tuli vielä lisää. Jotkut kommentoivat, että olisivat tulleet mukaan, jos olisivat tienneet asiasta.
Isommalla porukalla tulisi laajempikin alue hoidettua nopeasti. Kuitenkin ensin ajatuksena on talkoiden laajentaminen muihin lions klubeihin.
Haaste muille Järvenpään klubeille
Lämmin kiitos kaikille Rantapuistotalkoisiin osallistuneille lioneille! Hienoa, että lyhyellä aikataululla saimme porukan kokoon ja teimme merkittävän ympäristöaktiviteetin. Ensi keväänä voitaisiin
kaikkien Järvenpään klubien yhteisaktiviteettina
hoitaa Rantapuiston rantojen siivous. Haastankin
Järvenpään kaikki klubit mukaan, niin saamme tästä näyttävän ja vaikuttavan ympäristöaktiviteetin,
joka on myös vesiensuojeluhanke.
Kari J. Hietala
Rantapuistotalkoiden koordinoija
LC Järvenpää/Jean Sibelius
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SUOMEN SUURIMMASSA LUONNONLÄHEISIÄ TÖITÄ
Tawastin Antero Teno sai viestikapulan kesäkuussa edeltäjältä Pekka Nenoselta. Pressa Pekka jätti taakse Suomen
väkirikkaimman lionklubin (56 jäsentä). Antero on päässyt
myös hyvää työrytmiin. Äijäklubin työnarkomaanit ovatkin
viihtyneet luonnossa, ottaneet vastaan vanhat ja uudet hommat.
Perinteistä ja uuttakin työsarkaa
Perinteinen Tawastin äijäretki Viron Otepäähän tammikuun lopulla kevensi sopivasti. Innokkaat penkkiurheilijamme Viron talvikaupungissa olivat ihmeissään, nyt ei
ollutkaan lunta. Ohjelmassa muun muoassa pitkiä kävelylenkkejä, keilailua, kuntosalia, uimista, pubitikkakisaa ja
löhöilyä. Tawastilaisten aktiivinen eri vuodenaikoihin rytmitetyt teatterretket ja tutustumiset uusiin kohteisiin jouduttiin koronavirusepidemian johdosta siirtämään tuonnemaksi. No onneksi Kalevi Kilpi onnistui järjestämään
äijäretket. Ensiksi matkamme suuntautui Suomenlahdelle,
jossa sijaitsee Isosaari. Jota isämme puolustivat tykkitulen
kera ja estivät neuvostojoukkojen hyökkäyksen pääkaupunkiimme ja yleensä Suomeen. Toinen retkemme vei meidät
Rajamäelle, jossa ihmettelyn kohteena oli Viinamuseo, sen
mielenkiintoiset tarinat ja esineistöä.
Mutta melkein talvella raivattiin Tawast Golfin kentän reunoilta aluskasvillisuutta ja hieman järeämpääkin puustoa.
Osuuspankin vapaa-ajanviettopaikalla Luolajassa rinnetontilla oli keväällä tunkua kun tawastilaiset kävivät kylässä vesureiden ja sahojen kera maisemointihommissa. Myöskään
vieraslajikasvit ei ole klubille ongelma. Kantakaupungissa
on tietty iso alue, jossa jättipalsamit yrittävät saada elintilaa. Ensi vuonna on jo kolmas kesä kun alue puhdistetaan.
Aurauskeppien/viittojen tekeminen Parolannummen panssariajoneuvojen harjoittelualueen reunalta sujui myöhäisyksyksyllä rennon letkeissä tunnelmissa. Jo useamman vuoden
kokemuksella päivittäinen kahden tunnin työrupeama 4-8
henkilön työryhmässä sujui kuin tanssahtelu. Kauden tinki
Hml kaupungille oli 4000 keppiä, joka saatiinkin ripeästi
kasaan. Ja kun hommiin ryhdyttiin tehtiin 2000 kepin lisäurakka. Sopivan haastava fyysinen punnerrus.
Lisämausteen tekemisiin toivat kuuloetäisyydellä päivittäin
harjoitelleet kovaääniset panssarivaunut.

Makkaranuotiolla savun ja aidon hien keskellä oli tohinaa.
Tawasti äijät etsivät kolmen tunnin metsäkeikan jälkeen sopivia makkaranpaistotiluksia. Kuva: Teppo Valtonen.
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Metsänharvennusta jo 30 vuotta
Hattulalainen maanviljelijä Heikki Torkkola on kolmen
vuosikymmen ajan vetänyt klubimme aktiivit lokakuussa
Hattulan metsiin harvennus- ja metsäparannushommiin.
Tänäkin vuonna Heikin kutsua noudatti 20 henkilöä, jotka
säntäsivät ABC:ltä sahojen , vesureiden ja kirveiden kanssa
Hattulan Mhy:n Juha Leppälän valitsemaan kohteeseen.
Tiukan reilun kahden tunnin ja kahden hehtaarin urakan
jälkeen maistui klubin sponsoroimat makkarat kera janojuoman. Hiemen erilainen, mutta tuottava homma oli lion
Jari Laurilan käsialaa. Jari ja hänen ystävät keräsivät useista
omista nurkistaan tyhjät pullot ja veivät Prisman pulloautomaattiin. Rahaa kertyi rapiat 300 euroa, jotka lahjoitettiin
välittömästi vähävaraisille ruokaostoksia varten.
LC Hml/Tawastin loppukaudellekin piisaa vielä huimasti
ohjelmaa. Parhaillaan on työn alla Tawast Golfin varusterakennuksen siivous ja sen pälle katon ja lattian maalausurakka. Kantakaupungissa osallistutaan vähäosaisten ruokajakeluun. Reskalla ollaan uranuurtajina Pelastusarmeijan
joulupatakeräyksessä. Heti jouluvalojen himmennettyä
Hankkijan ja RTV:n myymälöissä klubilaiset kauppaavat
hyväntekeväisyyteen uuden vuoden ilotulitteita.
Teksti: Martti Jaakkola

Pekka Nenonen ja Risto Kostiainen
esittelevät ylpeinä aurauskepin mallia.
Kuva: Kalevi Kilpi.

PÄÄMINISTERIN KUUSET
Pääministeri Sanna Marin sai joulukuuset Kesärantaan Rajajärven kuusifarmilta Vierumäeltä.
Vienti aiheutti haasteita koronapandemian takia.
Pääministeri otti kuuset vastaan mielellään. Samalla hän sai tietoja metsätaloudesta ja lionstoiminnasta. Viejiksi oli suunniteltu 10 eri toimijaa, mutta
koronapandemian takia lukumäärä aleni kahteen.
Joulukuuset 2 kpl vietiin 4.12.2020. Juhlasaliin sijoitettu kuusi sai Asikkalan päivähoito Hulivilin
lasten tekemät koristeet. Paikalle saapuivat pääministerin puoliso Markus Räikkönen ja Emma-lapsi. Luovutussanat esittivät metsätalousinsinööri
Matti Mäkiaho ja Asikkalan kunnanvaltuuston pj,
kansanedustaja Hilkka Kemppi. Annoimme koronapandemian takia poisjääneiden tuliaiset pääministerille ja hänen avustajilleen. Hilkka Kemppi
koristeli Hulivili-lasten tekemillä koristeilla kuusen. Emmakin koristeli kuusta punaisilla palloilla.
Hän sai pehmolelun, joka oli hänelle mieleinen.
Valtioneuvoston valokuvaaja Lauri Heikkinen otti
delegaatiosta ja pääministeristä valokuvia. Kemppi ja Mäkiaho pyysivät pääministerin vierailulle
Anianpellon 50-vuotisjuhlamarkkinoille Vääksyyn 6.-7.8. 2021 ja vierailemaan luonnonkauniissa
Asikkalassa. Asikkalalainen taiteilija Pinja Yrjölä
esitti ja säesti videoesityksenä joululaulun pääministerille.
Kuusien luovutuksen jälkeen nautimme maittavat
glögitarjoilut. Glögitarjoilun aikana keskusteltiin
Tampereen ja Lahden vaikutuksista naapureiden

Ylöjärven Asikkalan kuntatalouteen. Annettiin
Vääksyssä sijaitsevan Viipurilaisen leipomon tuotteita pääministerille ja hänen avustajille. Pääministeri sai Suomen metsäkeskuksen puukorin klapeineen ja Lions Club Asikkalan 50- vuotishistoriikin.
Vierailusta jäi hyvä maku. Kaikki toiminnat olivat
onnistuneita. Joulukuusia ja koristeita kehuttiin
kovasti kauniiksi. Kemppi ja Mäkiaho edustivat
koronapandemian takia poisjääneitä. Suomen metsäkeskusta, Etämetsänomistajien Liittoa, Lions
Club Asikkalaa, LC Hämeenlinna/Renkoa ja LC
Hämeenlinna/ Linnattaria.
Matti Mäkiaho

Joulukuusien valinta.
Mäkiaho kävi hyvissä ajoin valitsemassa joulukuuset Rajajärven kuusifarmilta. Joulukuusen vienti on jo perinne Matti
Vanhasen hallituksesta alkaen. Viejät ja kuusien lahjoittajat
ovat osin vaihtuneet.
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HAVUJA LAMMIN HAUTAUSMAALLE
Lammin lionsklubi toimitti lauantaina 24.10.2020 jo perinteeksi tulleen tavan mukaan havuja Lammin hautausmaalle hautojen koristelua varten. Havut tehdään viikkoa
ennen pyhäinpäivää, jolloin omaisilla on tapana käydä edesmenneitten rakkaittensa haudoilla.

Havuille on selkeästi tarvetta. Niitä onkin menneinä vuosina jouduttu yleensä toimittamaan lisää. Tänä vuonna kysyntään varauduttiin jo ennakkoon ja havuja toimitettiin
kerralla kaikkiaan viisi rullakollista.

SEPPELEITÄ PYHÄINPÄIVÄKSI
LC Kellokoski /Annat valmistivat Korona-ajan aktiviteettina seppeleitä pyhäinpäiväksi.
Ajan henkeen kuului, että talkoita ei järjestetty, vaan jokainen valmisti haluamansa määrän seppeleitä myyntiin
omassa kodissaan. Annojen yhteisöllinen tekeminen toteutui kuitenkin monina WhatsApp viesteinä ja puheluina.
Jokainen osalllistui omalla tavallaan. Yksi keräsi maanomistajan luvalla kunnioitettavan määrän jäkälää ja jakoi sen jäkäläseppeleen tekijöille. Osa valmisti nopeasti ensimmäiset
seppeleet, jotta kuvat saatiin facebookiin. Pari henkilöä piti
kirjaa tilauksista ja jakoi julkaisua muihin ryhmiin. Oma iso
työnsä oli sitten seppeleiden luovutus ostajille, minkä yksi
henkilö otti vastatakseen. Toimitimme myös seppeleitä kotiin kun iäkäs ihminen sitä toivoi.
Markkinointi tapahtui ainoastaan facebookissa, jossa oli
valokuvat jäkälä-, tuija- ja havuseppeleistä. Ostajat saivat

varata seppeleitä kommentoimalla. Seppeleiden luovutus
tapahtui kahtena iltapäivänä. Tällä järjestelyllä pystyimme
toimimaan täysin korona-ohjeistuksen mukaisesti. Kaikki
seppeleet tulivat myydyksi.
Vallitsevasta tilanteesta johtuen halusimme tukea yksittäisiä lapsia ja nuoria heidän harrastustoiminnan mahdollistamisena. Tietosuojan vuoksi tarvitsimme tähän yhteistyökumppanin, jolla on tieto tarvitsijoista. Kyselimme
halukkuulta yhteistyöhön useilta tahoilta.
Yhteistyökumppaniksi valikoitui Tuusulan seurakunnan
diakoniatyö Kellokoskella. Diakonilla oli heti näkemys, että
hänen asiakkaissa on todellisia avun tarvitsijoita.
Me Annat olemme erittäin iloisia, että ensimmäinen täysin eri tavalla markkinoitu aktiviteetti toimi hyvin ja siitä
saadut varat saadaan lähes välittömästi käytettyä konkreettiseen apuun lasten ja nuorten hyväksi.

LC FORSSAN PERINTEINEN JOULUKUUSIEN MYYNTI ON
PAIKKAKUNNALLA TUNNETTU JA SUOSITTU TAPAHTUMA.
Ulkoroihut ja muutama nuotio pitävät yllä lämmintä tunnelmaa, kun tonttulakit viuhuvat Forssan Paavolan kuntoradan
parkkipaikalla ja hienosti hoidetut ja huolellisesti kasvatetut
luomukuuset löytävät uusiin koteihin joulua tuomaan. Onpa
itse Joulupukkikin nähty tapahtumassa. Olemme olleet jo
vuosia edellä aikaamme ja toimittaneet etämyyntinä tilattuja kuusia koteihin tyytyväisille asiakkaille. Kuusiaktiviteetti
pitää mielen virkeänä ja saa väkeä liikkeelle useamman kerran vuodessa, hoitoleikkausten ja itse kaatopäivien muodossa. Toki myös istutamme palstalle vuosittain lisää kuusia ja
kuusipalstan vuokrauksesta kiitoksena käymme myös maanomistajalle tekemässä metsänistutusta. Aktiviteetin paras
puoli on, kun pääsemme tuomaan joulumieltä koteihin.
Saadut varat käytämme jakamalla jouluviikolla ruokakaupan
lahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille. Toki yhteiset makkaranpaistotauot ovat myös oleellinen osa toimintaa.
Mikko Suomi
LC-Forssan joulukuusien myynti lauantaina 19.12 klo 1014 Paavolan pururata (Koivumäentie Forssa)

TUHANSIEN LUKUJEN LC TAMMELA
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LC Tammela on useina toiminta kausinaan keskittynyt aktiviteetteihin, jotka liittyvät usein metsien ja luontomaisemien
hoitoon. Näitä aktiviteetteja ovat aurausviittojen tekeminen,
metsänistutus ja uutena maiseman harvennus Tammelan
keskustan alueella.
Klubin jäsenet pitävät näitä aktiviteetteja erittäin hyvinä, koska metsissä liikkuminen ja ahkerointi yhdessä muiden kanssa
on virkistävää toimintaa. Tänä keväänä istutimme 6500 kuusentainta ja aurauskeppejä valmistimme yli 2000kpl.
Maisemaharvennuksesta olemme saaneet positiivista palautetta paikallisilta ja matkailijoilta, koska kaunis Pyhäjärvem-

me on tullut hienosti näkyviin.
Jäseniä tietysti innostaa myös tieto siitä, että osallistumme
näin omalta osaltamme ilmastotalkoisiin.
Klubilla on muitakin perinteisiä aktiviteetteja, kuten pelastusarmeijan joulupata, onki- ja pilkkikilpailut, klubin leijonakalenteri sekä ikäihmisten piha-alueiden siivousta.
Avustamme vuosittain esim. tammelalaisia nuoria opiskelijoita stipendeillä, paikallisia yhdistyksiä toiminnan tukemiseen ja vanhusten palveluasumisyksiköitä.

PALVELUHAKEMISTO JOKAISEN KODIN PÖYDÄLLE!
LC Orimattila/Viljamaan pääaktiviteetti on ollut jo yli 30 -vuoden ajan palveluhakemiston teko. Teemme hakemiston joka toinen vuosi, hyvällä menestyksellä. Mainosmyynnin tuotto menee lyhentämättömänä lasten, vanhusten ja
kulttuurin käyttöön. Tällä kaudella veljet ottavat taas yhteyttä mainostajiin.
Viime kauden tuotosta lahjoitimme mm. 3kpl defibrilaattoria (sydäniskuria), joista 2 kpl Orimattilan isompaan kauppaliikkeeseen ja 1 kpl Pukkilan kunnalle. Loput lahjoitamme pääkohteillemme.

PULLOKUITIT PAKETEIKSI
Lions Club Parola/Fredrikat ovat jo muutaman vuoden
keränneet Parolan K-marketin pullojenpalautuspisteellä palautuskuitteja, joilla sitten on tehty hyvää lapsille ja
nuorille.

Aiempia lahjoituskohteita on ollut mm. erityisluokan
luokkaretken tukeminen, stipendit ja Parolan Visan tyttöjoukkueen sponsorointi kisamatkalle. Pari kertaa on järjestetty lastenkonsertti, jonne kaikki lapset vanhempineen
ovat olleet tervetulleita.
Tänä vuonna, kun konsertteja tai muita kokoontumisia ei
ole voinut järjestää, kohteeksi valikoitui hattulalaiset vähävaraisten perheiden lapset. Klubi hankki pienemmille
lapsille leluja, ja vähän isommille lahjakortteja mieluisien
hankintojen tekemiseen. Lahjat toimittaa perille Hattulan
seurakunta.
Tämän lisäksi klubi osti ja lahjoitti jokaiselle hattulalaiselle perhepäivähoitajalle 100 kpl kertakäyttömaskeja, ja
Jääkarhu Patrickin seikkailuista kertovan satukirjan.

KYPÄRÄ KIITTÄÄ, KLUBI KIITOSTA NIITTÄÄ
Päiväkoti Uunilintu lähestyi Lions Club Riihimäki/Uramoa syyskuussa avustusanomuksella, missä todettiin, että
päiväkodin pihassa on oikein hyvät pyöräily- ja potkulautailumahdollisuudet. Lapset, pienet ja isot, ovat innokkaita siihen puuhaan, mutta tällä hetkellä pyöräily ja lautailu
ei kuitenkaan onnistu, koska kypäräkalusto on heikossa
kunnossa. Uusia kaivataan, mutta rahat puuttuvat.
Tottakai lasten on pyöräilemään päästävä, joten lahjoitim-

KANERVA RYTMITTÄÄ

me lokakuussa heille uudet, takavaloilla varustetut pyöräilykypärät (10 kpl). Kiitoskirjeessä lapset kertoivat mm.
seuraavaa:
- tykkään kypärästä tosi paljon, siinä on ne valot ja kaikki,
joita muilla ei ole ( poika 5v.)
- kypärät oli kivoja, koska ne vilkku ( tyttö 4v)
- sellainen musta väri ei ole hyvä, vihreä on ( poika 5v)
- mä tykkään pyöräillä ne päässä (poika)

LC Nurmijärvi/Kanerva tarjosi Lepsämän koulun 1.-3.
luokkalaisille ja opettajille heti lukuvuoden alussa Rytmirekassa ainutlaatuisen musiikillisen elämyksen. Oppilaat
toimivat pienryhmissä rytmirekkapedagogien ohjein, ja
samalla opettajat saivat vinkkejä kuinka hyödyntää Rytmirekassa käytettävää ilmaisohjelmaa omassa opetuksessaan.
Lepsämän koulun apulaisrehtori Titta Hyyti kommentoi,
että kaikki oppilaat ja koulun aikuiset olivat Rytmirekan
vierailusta innoissaan. “Emme tienneet yhtään mitä odottaa ja niinpä yllätys olikin melkoinen, kun rekasta paljastui
useat kosketinsoittimet ja parit sähkörummut perinteisten
rytmisoitinten sijaan.” sanoo Titta.
Oppilaat kertoivat Rytmirekan käynnistä mm. sanoin
”Rytmirekassa oli kivaa” ja ”Oli mahtavaa tehdä itse musiikkia”
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KANAVAN KUKKIA
Lions club Asikkala/Kanava lahjoitti vanhusten viikolla
kukkasia vanhuksille. Lahjoitimme kaikkiaan 204 kpl
kukkia. Kotihoidon asiakkaille 110 kpl, Attendon asiakkaille 46 ja Honkarinteen palveluyksikköön 48 kpl. Kuvissa kukkien vastaanottajia, sekä klubistamme Kirsi Tevajärvi-Pärssinen.

DIABETESKÄVELY
LC Kellokoski/Annat järjestivät diabeteskävelyn
10.10.2020 yhdessä LC Kellokosken kanssa. Vallitsevasta tilanteesta johtuen emme järjestäneet verensokerin
mittausta tai neuvontaa, vaan halusimme yksinkertaisesti
innostaa ihmisiä liikkumaan. Facebook-päivityksemme
katsoi lähes 15 000 henkilöä!
Tapahtumaan osallistuvat kokoontuivat Kellokosken koululle, josta kävelyreitti vei kirkon ohi historialliselle Ruukin padon alueelle ja sairaalan puiston kautta Taidepolulle,
jossa osanottajille tarjottiin mehua. Loistavan aurinkoinen
syyssää helli osanottajia!

VAATEJAKELU

Diabeteskävelyn osanottajia reippailemassa

Monena vuonna on LC Hyvinkää/Höffinga keränneet
omia, naapurien ja sukulaisten joutavia vaatteita lahjoitettavaksi seurakunnan diakoniatyön kautta tarvitseville eri
tapahtumien yhteydessä.

pöydille ja vaaterekkeihin. Korona mokoma laittoi rajat:
Vaatteita mahtui hakemaan vain 20 henkilöä kerrallaan
kahdenkymmenen minuutin ajan. Aikaa oli vain pari tuntia. Jakamatta jäi paljon käyttökelpoisia vaatteita ja kenkiä.

Aluksi jakelu suoritettiin Diakoniatoimiston tiloissa kahtena peräkkäisenä päivänä. Avun tarvitsijoita oli paljon.
Vaatteita jäi jonkun verran. Loput lahjoitettiin Idän työ nimiselle yhdistykselle, joka vei ne itärajan taakse jaettavaksi.
Sitten seurakunta järjesti tapahtuman ”Rahvaan kirkkoilta”.
Siellä toteutettiin myös vaate- ja ruokajakelu, sekä seurakunnan ohjelmallinen osuus. Tällä konseptilla jatkoimme,
ja joka vuosi saimme jaettavia vaatteita.
Vuoden 2020 seurakuntaviikon ohjelmaan kuului myös
Rahvaan kirkkoilta. Ohjelmaa oli paljon otsikon ”Elämäni
lottovoitto” alla. Jaettavat vaatteet aseteltiin kirkon yläsalin

TOSSUJA JA TOUKKAPUSSEJA
LC Lahti/Vellamoiden ’neulojajäsenet’ ovat ahkeroineet syksyn
aikana: Kirsti Jokinen ja Raija Salo ovat monta kertaa vuosien
varrella neuloneet vauvaneuleita Päijät-Hämeen Keskussairaalan
vastasyntyneille. Kirsti on neulonut nuttuja, myssyjä ja tossuja ja
Raija ’toukkapusseja’, joissa vastasyntyneet pysyvät lämpiminä.
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KUMMILUOKAN PARINPELLON RETKI
Jo parikymmentä vuotta LC Hollola/Kapatuosiolla
on ollut kummiluokka Kankaan koulussa. Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ovat koulutaipaleensa
alkuvaiheessa, 0-2 luokkalaisia. Vuosien varrella on
tehty monenlaisia yhteisiä juttuja: retkiä, teatterivierailuja, piparinpaistoa ja Unicef-kävelyitä muun
muassa. Koululla on luettu satuja ja koottu palapelejä, samoin on pelattu lautapelejä. Yhteiset hetket
ovat aina olleet odotettuja ja antoisia sekä oppilaille
että kummimummoille.
Viime keväälle suunniteltu retki Parinpellon leirikeskukseen peruuntui koronapandemian vuoksi, mutta
lokakuun lopulla se saatiin toteutettua. Ohjelma oli
suunniteltu niin, että turvallisuusnäkökohdat voitiin
huomioida, olimme kaikki ulkona. Sää oli kostea ja
hieman sumuinen, mutta onneksi sateelta säästyttiin.
Pienet koululaiset opettajansa ja kouluavustajien
kanssa saapuivat paikalle koulubussilla, kummimummot, niin kuin oppilaat meitä kutsuvat, olivat
tulleet leirikeskukseen kimppakyydein. Leirikeskuksen isäntä Jyrki Petsalo toivotti kaikki tervetulleiksi ja järjesti muutamia leikkejä pihalla, ennen kuin
lähdettiin kulkemaan polkua pitkin Vesijärven rannassa sijaitsevalle kodalle. Polun varrella oli rasteja,
joissa kummimummot odottivat kysymysten ja tehtävien kanssa. Hienosti muistivat oppilaat havupuita,
metsän punaisia marjoja ja osasivat nimetä eläimiä
piirroskuvista. Käpyjä ja kiviä kerättiin, laskettiin ja
aseteltiin suuruusjärjestykseen. Ja polun varrelta et-

sittiin asioita, jotka ovat pehmeitä, kovia, leveitä ja
pitkiä. Yhteispelillä kaikki sujui, oppilaat kävivät
rasteilla parin kolmen hengen ryhmissä.
Leirikeskuksen isäntä viritteli nuotion kotakeittiöön, ja hetken kuluttua saatiin paistumaan makkarat hiillokselle. Eväät ja makkarat maistuivat,
ja pian päästiin paistamaan tikkupullia. Tikkupullat olivat useimmille uusi asia, sekä oppilaille
että kummimummoille. Taikina kieputettiin tikun päähän ja pian kotaan levisi paistuvan pullan
tuoksu. Pullat näyttivät maistuvan!
Kaikessa tässä puuhassa kului aamupäivä nopeasti, ja kotiinlähdön aika koitti. Kiitimme laulaen
isäntäämme hauskasta retkipäivästä ja saattelimme pienet oppilaat odottavalle koulubussille.
Hyvä mieli jäi päivästä kummimummoille ja varmasti myös pienille oppilaille.
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LIONS QUEST, “TULLAAN TUTUIKSI” 3.10. KÄRKÖLÄSSÄ
Kärkölän Huovilan puistossa pidettiin 3.10. C-piirin
Lions Quest -vastaavien ja 2. varapresidenttien “tullaan
tutuiksi” -tapahtuma. Tilaisuus alkoi lettukesteillä, kun
Kärkölän leidit tarjosivat herkullisia lettuja osallistujille.
Niiden kyytipoikana oli myös grillimakkaraa ja mehua.
Samassa yhteydessä Kärkölän kunnan kiinteistöpäällikkö
Jukka Koponen esitteli Huovilan puistoa ja sen historiaa.

Yhtenä ongelmana koulutukseen osallistumiselle Eero
Lepola näki opettajien työajan järjestämisen. Koulutus on
opettajille työaikaa, ja sen tapahtuessa virka-aikaan, täytyy
opettajalle järjestää sijainen. Keskustelun aikana nousi kysymys, että voisivatko leijonat vapaaehtoistyönä sijaistaa
koulutukseen osallistuvia opettajia. Tästä kannattaa keskustella paikallisen opetuksen järjestäjän kanssa.

Varsinainen koulutusosuus alkoi piirin LQ-puheenjohtaja
Kari Julkusen avajaissanoilla ja paikalla olijoiden esittäytymisellä. Sen jälkeen LQ-kouluttaja Johanna Aho-Forsblom kertoi koulutuksen sisällöstä sekä sen vaikutuksesta
koulutettuihin sekä lapsiin ja nuoriin, joiden kanssa he toimivat. Lions Quest -koulutus on tullut Suomeen vuonna
1991, ja sen alkuperäinen tarkoitus oli huumeongelman
ehkäisy. Siitä koulutus on laajentunut kattamaan muitakin
lapsiin ja nuoriin liittyviä asioita, “Elämisen taitoja”, kuten
koulutuksen teema suomeksi on. Suomessa koulutettuja
on tähän mennessä hieman yli 20.000 lasten ja nuorten
parissa toimijaa. Lions Quest -toimintaa on 155 maassa.

Tilaisuuden lopuksi Kari Julkunen ehdotti, että keräisimme Lions Quest -toiminnalle rahaa klubien joulumyyntituotteiden klubien välisellä myynnillä. Monilla klubeilla
on joulumyynnissä tuotteita, joita voisi hyvin myydä laajemminkin klubien kesken. Osa näin saadusta rahasta voitaisiin suunnata Lions Quest -toimintaan, eli esimerkiksi
lahjoittaa koulutus jollekin klubin valitsemalle toimijalle.
LC Kärkölän 2. varapresidentti Arto Määttä otti asiasta
kopin ja lupasi olla yhteydessä osallistujiin tilaisuuden jälkeen.

Liikuntaseurakoulutuksen merkityksestä meille kertoi videohaastattelussa Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen. Hän on toiminut urallaan myös
nuorten valmentajana, joten hän kertoi vakuuttavasti
LQ-koulutuksesta omalla kokemuksellaan.
Seuraavaksi saimme LQ-koulutuksen markkinointiohjeita C-piirin DG Nina Moilaselta. Se kannattaa tehdä yhteistyössä kunnan toimijoiden, esimerkiksi sivistysjohtajan,
koulutoimenjohtajan tai vastaavan viranomaisen kanssa.
Tilaisuuteen osallistunut Kärkölän sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Eero Lepola muistutti peruskoulun lisäksi myös taiteen perusopetuksen opettajista.
Hekin voivat työssään hyödyntää koulutuksen oppeja. Samoin kansalaisopistoihin kannattaa olla yhteydessä. Peruskoulun puolella opettajien lisäksi koulutusta kannattaa
tarjota myös koulupsykologeille ja kuraattoreille. Lepola
näki koulutuksen erityisen tärkeäksi yläkoulun ja toisen
asteen aineenopettajille, joiden opettajankoulutus on suppeampi kuin alakoulun luokanopettajien.

Kuva: Tapahtuman ideoija ja pääjärjestäjä Kari Julkunen
(edessä) seuraa Huovilan puiston esittelyä.

Toimintaamme tukemassa: Cafe Muru, Nurmijärvi

Sinua yksilöllisesti palvellen
Soile Huhtinen
040-522 0562 | myynti@soihu.fi
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HYVÄÄ TEHDEN - Idat auttoivat perheitä Janakkalassa yhteistyökumppanien kanssa noin 3 000 eurolla
Lions Club Janakkala/Idojen (Idat) alkuun panema
ruokalahjoitus luovutettiin kesäkuussa Janakkalan
kunnan sosiaalitoimelle. Ruokakassien saajiksi sosiaalitoimen perhetyöntekijät valitsivat vähävaraiset lapsiperheet, kun koulu- tai päiväkotiruokaa ei ollut enää
kesällä saatavilla. Ruokatarpeella olikin niin kiire, että
kassit toimitettiin perheille välittömästi lahjoituksen
jälkeen. Lahjoitus koostui janakkalalaisten kauppaliikkeiden sekä Idojen lahjoituksista.
Osuuskauppa Hämeenmaa, Lidl Suomi Ky/Janakkalan myymälä ja jakelukeskus, K-Supermarket Turenki
ja Parturikampaamo Leena Rautio lahjoittivat mittavan määrän tuotteita, joista yhdistys on koonnut luovutetut ruoka- ja hygieniatuotekassit. Janakkalan kunnan sosiaalitoimen perhetyöntekijät valitsivat perheet,
joille lahjoituskassit toimitettiin. Tavarakassien lisäksi
yhdistyksen keräämistä varoista ja jäsenten henkilökohtaisista lahjoituksista on kevään aikana lahjoitettu
lahjakortteja Janakkalan sosiaalitoimelle jaettavaksi vähävaraisille perheille noin seitsemälläsadalla eurolla.

Idat keräävät varat eri tavoin pienistä puroista. Olemme avustaneet paikallisen Butik Ailan muotinäytöksissä, tehneet erilaista talkootyötä ja järjestäneet myyjäisiä
sekä arpajaisia. 15 vuoden aikana on tehty monenlaista
hyväntekeväisyystyötä mm.: annettu stipendilahjoituksia Janakkalan kouluille, luovutettu eri kampanjoilla
kerättyjä varoja Ankkuri-tiimille (etsivä nuorisotyö),
lahjoitettu sosiaalitoimen kautta joulukasseja vähävaraisille perheille ja vauvanuket vanhemmuusharjoituksiin, otettu osaa opettajille suunnatun Elämisentaitoja-Lions Quest -koulutuksen kustannuksiin ja moniin
projekteihin. Usein toimitaan yhteistyössä Janakkalan
ja alueen muiden klubien kanssa, kuten huhtikuinen
rahalahjoitus Kanta-Hämeen Keskussairaalan suojavälinehankintaan.
Kuvateksti: Kuvassa Lions Club Janakkala/Idojen, Janakkalan kunnan ja lahjoittajaliikkeiden edustajat.
Teksti ja kuvat: Asta Törmä

Ruokalahjakortit huomioon ottaen koko lahjoituksen
arvoksi tulee kaikkiaan noin 3 000 euroa. Ruoka- ja hygieniatuotekasseja on yhteensä yli 118 kpl.
Lions Club Janakkala/Idat ry on kansainväliseen
Lions-järjestöön kuuluva leijonaklubi, joka täytti 15
vuotta viime maaliskuussa. Klubissa on kolmisenkymmentä eri ikäistä ja eri aloilla toimivaa naista, jotka ovat
tekemässä hyvää ensisijaisesti omalla paikkakunnalla.
Idat tekevät monenlaista vapaaehtoistyötä niin lasten
ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi
kuin ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja muiden
apua tarvitsevien hyväksi.
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AINOJEN TOIVEENA HYVÄ MIELI, KAIKILLE!
Lions Club Järvenpää/Ainot vietti 25 – vuotisjuhlavuottaan kaudella 2019-2020. Toiminnan painopiste oli vammaisten ja vajaakuntoisten auttamisessa ja
siinä onnistuttiin. Katri-Helenan come back -kiertueen ensimmäisen konsertin järjestäminen Järvenpää-taloon oli Ainoille menestys! 5 600 € tuotolla
saatoimme avustaa monia vajaakuntoisten tahoja.
Kustansimme Lavis-tanssitunteja, ostimme polkupyöriä, toteutimme eri tahojen esittämiä toiveita.
Ainoissa on monia neulomista rakastavia jäseniä ja
he neuloivat juhlavuoden kunniaksi teematahoille
hypistelymuhveja, sukkia ja kämmekkäitä yhteensä
100 kappaletta.
Järvenpää-talossa järjestetään vuosittain maaliskuussa suositut Naistenpäivämessut. Siellä Ainoilla
on aina isot arpajaiset, joiden tuotto jaetaan vuosittain järvenpääläisille, eri tavoin kouluvuodessaan
onnistuneille koululaisille ja opiskelijoille. Keväällä
2020 arpajaisten järjestämiseen loppuikin vapaus
ja Ainojen tuon kauden normaali toiminta päättyi.
Alkoivat erityisjärjestelyt koronan johdosta koko
Suomessa.
Ainojen ahkeruus, positiivisuus, näkyvyys ja merkittävät avustukset oli ehditty huomata myös C-piirin
johdossa. Ainot valittiin kauden 2019-2020 Vuoden Klubiksi ja palkittiin Leijona-kiertopalkinnolla.
Heinäkuun alussa lions-kauden vaihtuessa Ainojen
johtoon tuli tehtäväänsä erinomaisesti valmistautunut Vuokko Kantanen. Vuokon teema kaudelleen

on Hyvällä mielellä - Hyvän puolella ja auttamistyön painopisteenä ovat järvenpääläiset omaishoitajat ja heidän perheensä. Kuluvalla kaudella olemme
tottuneet epävarmuuteen, suunnitelmien jatkuvaan
muuttumiseen. Pakko on pakottanut ideoimaan
myös uutta, tekemään toisin. Kun pandemian johdosta emme ole pystyneet järjestämään esim. konsertteja lahjoitettavien varojen keräämiseksi, olemme toimineet omia avujamme hyödyntäen aiempaa
pienemmin, mutta kuitenkin auttaen.
Hyvän Päivänä 8.10. veimme jälleen Järvenpään
Nuorisotaloon nuorille ja heidän ohjaajilleen iltapalaherkkuja. Korona-pandemiasta johtuen tänä
vuonna ei päästy valmistamaan iltapalaa yhdessä
nuorten kanssa, vaan iltapalat toimitettiin valmiiksi
tehtyinä. Lahjoitimme tarpeettomiksi jääneitä ulkovaatteitamme ja 37 Ainojen neulomaan pipoa
sekä sukka- ja säärystinparia paikallisen Päiväkeskus
Wärttinän järjestämään Asunnottomien yö - tapahtumaan. Järvenpääläisille omaishoitajille ja heidän
perheilleen jaettavaksi Ainoilta syntyi 53 sukkaparia, lapasia, pipoja ja hypistelymuhveja. Vaikka tällä
kaudella emme pystyisi mihinkään Isoon, voimme
kuitenkin unelmoida uusista tapahtumista ja etenkin voimme olla Hyvällä mielellä, uskoa Hyvään,
olla Hyvän puolella! Voimme jakaa sitä toisillemme
ja kaikille järvenpääläisille!
Teksti: Ainojen tiedottaja, PDG Helena Rahko
Helena Rahko (Ainojen nimilappu)
Kuva: Helena Rahko (Ainojen nimilappu)

ANIANPELLON
50v-JUHLAMARKKINAT
Vääksyn Kalmarinrannassa
6. ja 7.8.2021

ANIANNEITO–kisasta kiinnostuneet ja mielellään 17 vuotta
täyttäneet neidot ottakaa yhteyttä Petri Pettinen
p. 0400-158247 tai petri.pettinen@elisanet.fi
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PAIKKAMYYNTI; Raimo Rintala p.045 650 2606 tai
rintala65@gmail.com

LIONS CLUB ASIKKALA

YHTEISTYÖTÄ TEEMALLA: AUTA LASTA - AUTA
PERHETTÄ
Lions Club Hämeenlinna / Aulanko ry. organisoi tuotekeräyksen yhteistyössä S-market Idänpään ja Uppsala- talon perhekeskuksen kanssa. Keräys järjestettiin pe 20.11. ja la 21.11.2020 S-market Idänpäässä.
Saimme keräyksen aikana paljon positiivista palautetta ja kiitosta tapahtuman järjestelyistä ja järjestämisestä: ”Hienoa, että
jaksatte!” Saimme kokea liikuttavia hetkiä asiakkaiden luovuttaessa kaupasta hankkimiaan erilaisia tuotteita hyväntekeväisyyteen. Meillä kaikilla oli hyvä mieli auttamiseen niin tuotteiden luovuttajilla kuin organisoijillakin ja kaikki luovutetut
tuotteet löytävät varmasti oikean kohteensa!
Ennakkoon olimme sopineet Uppsala-talon perhekeskuksen
kanssa tuotteiden luovuttamisesta heidän kauttaan Hämeenlinnan seudun apua tarvitseville perheille. Tämän kuultuaan
monet luovuttajat olivat silmin nähden liikuttuneita, kun apu
jää lähiseudulle.
Lions Club Hämeenlinna / Aulanko ry. kiittää S-market Idänpään ja Uppsala-talon perhekeskuksen henkilöstöä hyvästä yhteistyöstä: Kiitos, saimme yhdessä paljon aikaan!

LC Hämeenlinna /Aulanko ry:n lionit vasemmalta: Anna
Becker, Pirkko Riikonen ja Tytti Verkama

Me keräyksen toimijat haluamme kiittää erityisesti teitä S-market Idänpään asiakkaat, jotka luovutitte ostamianne tuotteita
keräykseemme. Näin mahdollistitte, että Uppsala-talon perhekeskus voi luovuttaa tuotteita edelleen paikkakunnan apua tarvitseville. Kiitos osallistumisestanne keräykseemme!
Yhteistyöstä kiittäen
LC Hämeenlinna / Aulanko ry., Pirkko Riikonen; S-market Idänpää, Janne Papinaho; Uppsala-talon
perhekeskus, Laila Mäkinen

LC HYVINKÄÄ/HÖFFINGA OTTI KÄYTTÖÖN TULITERÄN,
KLUBIEN JÄSENHANKINTAAN TEHDYN, ”MESSUPAKETIN”
Vaikka Hyvinkäällä perinteinen joulunajan avaava joulukulkue ja suuret joulumarkkinat olivatkin tänä vuonna peruutettu, ei kaikkea joulutoimintaa oltu kuitenkaan unohdettu.
Erityisjärjestelyin oli saatu pienimuotoiset käsityöläismarkkinat järjestettyä esiintymislavoineen, missä saimme nähdä
myös Korvatunturilta paikalle piipahtaneen Joulupukin!

lasten rakastamaa Lions-leijonaa. Onnenpyörä osoittautui hitiksi ja keräsi jopa jonoa leijonien teltalle. Konsepti
osoittautui todella hyväksi ja materiaali onnenpyörineen,
esitteineen ja valmiine kysymyksineen ja vastauksineen oli
helppo käyttää. Iki-ihana leijona-hahmomme oli päivän
kuvatuimpia julkkiksia.

Innokas naisklubimme LC Hyvinkää/Höffinga piti leijonien yhteisessä teltassa huolta alueemme jäsenhankinnasta hyödyntäen uutta tuliterää onnenpyörää sekä kaikkien

Tapahtuman järjestelyissä olivat mukana kaikki Hyvinkään
Lions Clubit, Hyvinkään kaupunki, Kauppakeskus Willa,
Hyvinkään kaupunkiyhdistys ja Hyvinkään seurakunta.
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LC JÄRVENPÄÄ/JANNET JÄRJESTI SÄHKÖAUTOILLAN
JÄRVENPÄÄ TALOSSA 19.11.2020
Sähköautoilusta Suomessa nyt ja tulevaisuudessa
Me, Järvenpää/Jannet-klubissa totesimme, että myös tiedolla valistaminen on palvelutyötä, joten päätimme järjestää illan ajankohtaisesta sähköautoilusta, jossa asiantuntijat
kertovat usein tavalliselle autoilijalle monimutkaisilta ja
laaja-alaisilta tuntuvista aiheista: sähköautojen käyttövoimista ja latausjärjestelmistä.
Suomen Lions-liiton kärkihankkeita ovat mm. ympäristön
ja vesistöjen suojelu sekä diabeteksen terveyshaasteeseen
osallistuminen. Illan aihe liittyi suoraan ympäristönsuojeluteemaan. Katsoimme aiheelliseksi osallistua tiedolla
palveluun, koska sähköautoilun lisäämiseksi on asetettu
suuri kansallinen tavoite Suomessa: seuraavan kymmenen
vuoden aikana meillä odotetaan olevan neljännesmiljoona
sähköautoa. Vaativimmissa päästötavoitteiden toteutumisesityksissä on esitetty jopa tämän määrän lähes kolminkertaistamista.
Illan avauksessa Järvenpää/Jannet-klubin presidentti Ari
Toivanen kertoi klubin toiminnasta ja avustuskohteista.
Klubin pääaktiviteetti on Jannen Silliaamiainen -tapahtuma Vappupäivänä, jo yli 15:n vuoden ajan. Nykyään tapahtumasta on tullut myös erilaisten rakennettujen autojen ja ajoneuvojen ajokauden avajaistapahtuma ja se onkin
kerännyt satamäärin ajoneuvoja Tuusulanjärven rannalle
Järvenpäähän.
Piirin terveiset tilaisuuteen toi vakuuttavasti, kuten aina,
esiintyvä, piirikuvernööri Nina Moilanen. Hän puhui
Lions-toiminnasta yleensä ja piirin alueella tapahtuvasta
avustustyöstä. Piirin jäsentoiminnasta vastaava Tarja Salomäki oli järjestänyt paikalle kysely/arvontalipukkeet ja
erilaisia esitteitä ja mukana oli myös LC-onnenpyörä, jota
pyörittämällä sai vastauksia lions-toiminnasta. Suuri kiitos
Ninalle ja Tarjalle.

tulevaisuudessa? Minkälaisilla eri tekniikoilla varustettuja
autoja on nyt tarjolla? Miten erilaiset hybridijärjestelmät
eroavat (HEV + PHEV), Sähköautot (EV) ja Vety-/polttokennoautot (FCEV).
Autojen latausjärjestelmät tänään ja tulevaisuudessa -esityksessä Solution Sales Specialist, Iiro Malinen, Plugit
Oy:sta avasi, miten toteutetaan taloyhtiöiden ja pientalojen
latausympäristöjä. Hänen esityksestään sai hyvän kuvan,
ettei hybridiä ole tarkoitettu ladattavaksi normaalista kotipistorasiasta, mustuneet ja palamaan syttyneet pistorasiakuvat sen todistivat. Ja selkeä sanoma oli myös: sähköalan
ammattilainen tarvitaan tarkistamaan sähkönsyöttö, kun
hankitaan ladattava auto.
Yleisöä tilaisuuteen saatiin kohtuullisesti, kaikille oli tarjolla kasvosuojat ja käsidesiä. Yleisö tuntui pitävän tapahtumasta ja kiitoksiakin tuli. Tilaisuuden vastaanotto loi uutta
uskoa siihen, että tiedolla palveleminen on hyvin leijonahengen mukaista ja myös siten voi tehdä hyvää. Tämäntyyppisen tapahtuman järjestäminen oli ensimmäinen klubin toiminnassa, mutta tuskin se jää ainoaksi. Tilaisuus toi
myös potentiaalisia jäsenehdokkaita. Aika näyttää, miten
jäsenyydet toteutuvat.
Mutta Jannet-klubin teema, ”Hyviä töitä hymyssä suin”,
toteutui taas kerran.
Ari Toivanen

Autojen käyttövoimat nyt ja huomenna- esityksessä tiedotuspäällikkö Pekka Karvinen Toyota Auto Finlandista
kertoi selkeästi mm. aiheista: Mikä ohjaa käyttövoimakeskustelua? Mikä määrittää sen, millaisilla autoilla ajamme

LAHDEN XXV KALAMARKKINAT
17.9. – 19.9.2021
VESIJÄRVEN
MATKUSTAJASATAMASSA
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Tapahtuman tarjoaa
Lions Club Lahti Vesijärvi

LIONS CLUB RIIHIMÄKI RY:N VIERAILU KUMERAN
PÄÄKONTTORILLA
LC-Riihimäellä oli mahdollisuus ja kunnia vierailla Kumeran
pääkonttorilla Riihimäellä 21.8.2020. Vallinneesta Korona-tilanteesta johtuen paikalle uskaltautui 12 Leijonaveljeä.
Meitä vastaanottamassa olivat Kumeran konsernijohtaja Jukka
Kyttälä ja Kumera Drivesistä Jari Lilja sekä Niko Piispanen.
Vierailu aloitettiin yritysesittelyllä, jonka Jukka Kyttälä veti sujuvasti kokemuksellaan esitellen yritystä, sen historiaa unohtamatta.
Kumerasta yrityksenä tiivistetysti:
Kumera-konserni on kansainvälisesti toimiva suomalainen
perheyritys. Kumera tuottaa ja markkinoi korkealaatuisia merija teollisuusvaihteita sekä prosessilaitteita ja kokonaisuuksia
energia- ja metallurgiselle teollisuudelle.
Kumera-konsernin Voimansiirtoryhmällä on yli 70 vuoden perinteet teollisuusvaihteiden valmistuksessa. Yhtiön pääkonttori
ja tehtaat sijaitsevat Riihimäellä. Voimansiirtoryhmän muut
tuotantolaitokset sijaitsevat Itävallassa sekä Kiinassa. Voimansiirtoryhmään kuuluu myös merivaihteiden valmistukseen erikoistunut, Norjassa toimiva, Kumera AS.
Valimoyksikkö, Peiron Oy, toimii nykyaikaisissa tiloissa Kokemäellä. Peiron Oy valmistaa korkeatasoisia rauta- ja teräsvaluja sekä kotimaisen että kansainvälisen teollisuuden tarpeisiin.
Erityisesti yhtiön tarjoamat ruostumattoman teräksen käyttöön
liittyvät erityisvalut muodostavat merkittävän osan Peiron Oy:n
liiketoiminnasta.
Teknologiakeskus, Kumera Technology Center, tarjoaa erityisesti prosessi-, ympäristö- ja perusmetallien tuotantoon ja jalostukseen liittyviä laitekokonaisuuksia. Toiminnan pääpaino
on kansainvälisillä markkinoilla.
Kumera Machinery Oy palvelee teollisuuden alihankkijana
tarjoten vaativia koneistukseen, lämpökäsittelyyn, hitsaukseen

ja pinnoitukseen liittyviä palveluita. Vahvuutena on erityisesti
kyky käsitellä raskaita ja suurikokoisia komponentteja. Palveluihin kuuluu myös suurten rumpukäyttöjen kokoonpano- ja
asennustehtävät sekä uudelleenasemointiin liittyvät työt.
Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 100 M€ ja konsernissa työskentelee noin 660 henkilöä.
Yritysesittelyn jälkeen saimme mahdollisuuden tehdaskierrokselle. Tehdaskierroksella paljastui kuinka monipuolista
metallityöstöön liittyvää kehitystyötä sekä itse koneistustyötä
Riihimäellä tehdään. Perinteitä ei olla unohdettu, vanhimmat
metallityöstökoneet ovat jopa 40-vuotta vanhoja, mutta uusimmat ja hienoimmat viimeisintä teknologiaa. Vaihdelaatikoita
erilaisiin teollisuuden tarpeisiin räätälöityinä ratkaisuna suunnitellaan ja toteutetaan Riihimäellä.
Tehdaskierroksen jälkeen loppukeskusteluissa tuli esille esimerkiksi uusien työntekijöiden rekrytointeihin liittyvät haasteet ja
tehtäviin perehdyttämisten pitkät kestot. Kumeralla on kuitenkin hyvä maine ja työilmapiiri, joten työurat ovat usein pitkiä
ja henkilöstölle tarjotaan työkiertomahdollisuuksia ja jatkokouluttautumismahdollisuuksia. Rekrytointi tehdään kansainvälisesti ja HYRIA-yhteistyö helpottaa omalta osaltaan uusien
työntekijöiden kouluttamisessa.
LC-Riihimäki haluaa kiittää Kumeraa mahdollisuudestaan vierailla yrityksessä ja toivottaa onnea tulevaisuuden haasteisiin.
Lions-slogan ”We serve” sopii myös Kumeraan. Kumera palvelee riihimäkeläistä yrityselämää ja haluaa säilyä riihimäkeläisenä yrityksenä.
Lions Club Riihimäki ry.
Aki Tauriainen, jutun kirjoittaja on LC-Riihimäen tiedotussihteeri

HELI LAAKSONEN HAUSJÄRVELLÄ
Runoilija Heli Laaksonen ehti piipahtaa Hausjärvellä
onnekkaasti juuri ennen koronapandemian puhkeamista. LC Hausjärvi/Helmen Helmihetki keräsi Oitin
Juhlatalon tupaten täyteen väkeä. Laaksonen oli Hausjärvellä ensimmäistä kertaa ja kuunteli kiinnostuneena
tarinaa siitä, mistä kunta oletettavasti on saanut nimensä. Kukaties Hausjärven majava seikkailee vielä joskus
Laaksosen runoissa? Heli Laaksonen kirjoittaa lounaismurteella runoja arkisesta elämästä. Mukana on mausteeksi hiukan ilkikurista ironiaa. Tämä resepti on purrut
lukevaan kansaa kautta Suomen jo kahdenkymmenen
vuoden ajan.
Laaksonen on valloittavan hauska esiintyjä. Yleisö nauroi välillä vedet silmissä Laaksosen runoilijantaipaleen
vaiheille, joista hän kertoi runonlausunnan välissä. Kuvista näkee, että Laaksonen on elämys paitsi korville,
myös silmille.
Esityksensä lopussa Laaksonen myi ja signeerasi kirjojaan. Kuhina myyntipöydän ympärillä oli melkoinen.
LC Hausjärvi/Helmi suosittelee lämpimästi Laaksosta
esiintyjäksi klubien tapahtumiin!
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LC KARKKILA RAKENTAMASSA KESÄTEATTERIKATSOMOA
Lions clubin veljet ovat osallistuneet kuluneen syksyn aikana Karkkilan Työväen Näyttämön kesäteatterin katsomon rakentamiseen lahjoituksella ja
talkootöissä. ”Kun kokoontumiset muuten on nyt
hankala järjestää, voimme tehdä lionstyötä paikkakunnan hyväksi osallistumalla Karkkilaan tulevan
kesäteatterikatsomon ns.Tehdasnäyttämön rakentamiseen. Klubi on päättänyt lahjoittaa 5.000 euroa Tehdasnäyttämön rakentamiseen ja osallistunut
siellä tehtävään talkootyöhön.” kertoo Karkkilan
klubin presidentti Hannu Bogdanoff.

Tehdasnäyttämöksi nimetyn hankkeen kustannusarvio on 211.314 euroa, Uudenmaan ELY-keskus
on myöntänyt hankkeelle 68.870 euron avustuksen.
Hanke sisältää noin 1500 talkootuntia ja siihen
Lions clubin on osallistunut.

Karkkilan Työväen Näyttämö ry rakentaa uuden
kesäteatterikatsomon Karkkilan perinteiselle tehdasalueelle, nykyisin kaupungintalona toimivan
kiinteistön välittömään läheisyyteen. Hankkeen
tavoitteena on turvata nykyaikainen kesäteatteritoiminta osana Karkkilan merkittävää kulttuurielämää ja saada ulkoilmatila, joka samalla mahdollistaa muidenkin tapahtumien järjestelyn katetussa
ulkoilmakatsomossa.
Karkkilan Työväen Näyttämö ry on yksi Suomen
vanhimmista harrastajateattereista (perustettu
v.1908), joka on toiminut yhtäjaksoisesta 1960- ja
70-luvun muutamien vuosien taukoa lukuunottamatta. Uudelle Tehdasnäyttämölle valmistuu kesäksi 2021 musiikkinäytelmä ”Kulkurin valssi”.

Lions Club Kellokoski/Annat
”Yhdessä olemme enemmän"
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HYBRIDI-ROCK: VUOSI TAKANA - UUDET KUJEET EDESSÄ
Globaalin pandemian ”twists and turns” toi yhdistyssaralle monia toimintamalleja uudelleen muotoiltaviksi. Vain päivä ennen koronarajoitusten voimaantuloa LC Nurmijärvi/Rock ehti järjestää luento- ja
keskustelutilaisuuden aiheesta ”Ympäristö muuttuvassa maailmassa”, jossa maaavoimien valmiuspäällikkö, Puolustusvoimien eversti Pasi Hirvonen
luennoi arktisen ja Itämeren alueen turvallisuusdynamiikoista ja niiden vaikutuksista Suomen geostrategiseen asemaan. Aihe herätti vilkasta keskustelua
ja illan kruunasivat nuoren baritonin lauluesitykset.
Klubimme ennakoi tulevaa ja onneksemme keräsimme tilaisuuden osallistujien yhteystiedot, osallistujien suostumuksella, mahdollista covid altistumista silmällä pitäen. Tuon aktiviteetin jälkeen maailma
muuttui radikaalisti ja viimeistään kevään 2020
lockdown asemoi yhdistystoiminnan kokonaan uuteen malliin.
Hybridi uutena normaalina
Uusi normaali on muuttanut klubiamme; tähän
saakka klubimme näkökulmasta vain positiivisesti.
Vuoden 2020 aikana jäsenmäärämme on ilahduttavasti monipuolistunut ja diversiteetti on aidosti
arkea klubissamme. Kotipaikka Nurmijärven lisäksi jäsenemme ovat Helsingistä, Vantaalta, Lohjalta,
Tervakoskelta, Tampereelta, Brysselistä ja Skotlannista. Uusi lokaali on siis globaali. Teknologia mahdollistaa osallistumisen ja yhteydenpidon jokaiseen
maailmakolkkaan ja tuo kaivattua innovatiivista
moniäänisyyttä perinteiseen Lions-toimintaan. Tapaamiset, joina kutsumme kokouksiamme, ovat saaneet pysyvästi Teamsit, fb-kokoukset ja sähköpostipalaverit osaksi uutta toimintatapaa. Live tapaamisia
toki pidetään, kunhan aika suo; pienellä joukolla ja
turvallisuussäännökset huomioiden.

voinko tuoda jne”. Keräys ei vie kuin pienen hetken
ja antaa aivan valtavasti; kohtaamisia, hyvän laittamista eteenpäin.
Uusi normaali – uudet kujeet
Etätyön vaikutus on näkynyt myös sosiaalisessa
mediassa. Ilahduttavaa on ollut SoMe- seuraajiemme tasainen kasvu. Klubimme fb-sivut ovat saaneet
paljon positiivista palautetta ajankohtaisiin aiheisiin liittyvistä postauksista, toimien samalla myös
rekrytointikanavana uusille jäsenille. Kotimaisten
kielten lisäksi SoMen julkaisukielenämme on ollut
englanti, jotta myös maamme rajojen ulkopuolella
olevat seuraajamme ja yhteistyöklubimme tulevat
huomioiduiksi.
Nyt jos koskaan, on oikea aika sitouttaa uusia ja
nykyisiä jäseniä Lions toimintaan; luoda toivoa ja
osallistaa hyvän tekemiseen. Bob Marleyn sanoin:
”Some people feel the rain. Others just get wet.”
Menestystä klubeille; nyt on oikea aika, nyt on oikea paikka, ja juuri sinä olet sopiva tekijä.

Pohdittavina ovat Signmarkin ja paikallisen musiikkiopiston yhteiskonsertti teemalla ”Disability is
Not a Dirty Word”, Jukka Perkon kirkkokonsertti
ja dragartistin esiintyminen; huikeita suunnitelmia,
jolle pandemia-arki on lyönyt stopin. Vai onko? Ei
kuitenkaan esteen, vaan mielestämme vain hidasteen
ja mahdollisuuden uudentyyppiseen innovointiin.
Yhteistyö Pelastusarmeijan ja Joulupata-keräyksen
kanssa on kuitenkin ollut mahdollista toteuttaa lähes perinteisin menoin. Keräys on saavuttanut jalansijansa ja siihen liittyviä kyselyjä tulee nykyään pitkin syksyä; ”olettehan taas mukana, koska ja missä,
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VARAINHANKINTANA KIOSKIVAUNUN VUOKRAUS
LC Lahti/Kariniemen yksi varainhankinnan keinoista on oman kioskivaunun vuokraus. Vaunu on ollut vuosien saatossa useissa tapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa Lahden seudulla, onpa se tehnyt yhden
reissun Kuusamoonkin. Tärkein oma tapahtumamme vaunun kanssa
on Lahden joulukuun kuukausimarkkinat, jonka yhteydessä olemme
järjestäneet arpajaiset glögitarjoiluineen. Jouluna 2020 markkinat jäivät
toki väliin, mutta pystyimme muilla tavoin jatkamaan avustusperinnettämme. Vaunussa on riittävät tilat useammalle henkilölle, juomien yms.
valmistukseen ja tavaroiden varastointiin sekä ulkopuolella lukittava
suojaluukku, joka avattuna toimii myös hyvä katoksena. Vaunuun voidaan kiinnittää erilaista markkinointimateriaalia. Sisällä on leveä tiski,
liukulasit.
Vaunumme on päässyt myös valkokankaalle! Viime kesänä
vaunu oli mukana Etsivätoimisto Henkka & Kivimutka -elokuvassa.
Vaunua on käytetty myynti- ja esittelytoiminnan lisäksi mm.
kilpailutoimistona, infopisteenä, varustevarastona ja yksityistilaisuuksien lisänä.
Muita asiakkaitamme ovat olleet mm. urheiluseurat ja –tapahtumat, ravit, yhdistykset, kaupungit ja kunnat, nuorisoseurat ja vastaavat. Myös pitkäaikainen vuokraus on mahdollista.
Tue toimintaamme, ota yhteyttä! Kiitos!
Lions Club Lahti/Kariniemi
kuva Mátyás Stoller

https://www.e-clubhouse.org/sites/lahti_kariniemi/page-10.php
Vaunuasiamies Pentti Kosunen 041 442 77 80

VIERAILU TAITEILIJAN LUONA
LC Hausjärvi/Helmi vieraili syyskuussa Rauli Mårdin luona Riihimäen Voimalassa. Rauli on alunperin Hausjärveltä
kotoisin ja aloittanut uransa piirtämällä punaisella kuulakärkikynällä leijonan juuri tapetoituun seinään pienenä
poikana. Ura edennyt tuosta seinämaalauksesta kansainvälisesti Amerikkaa myöten ja hänen töitään löytyy kuuluisuuksien kodeista. Korona on tuonut omat haasteensa
näyttelyiden järjestämiseen, mutta nykytekniikkaa hyödyntämällä virtuaalisestikin voi olla läsnä. Tästä elämän pituisesta matkastaan, kuuluisuuksien tapaamisista Rauli kertoi
meille eloisasti, kuin itse olisi päässyt mukaan päivällisille
ja back stagelle samaan jännittäväänkin odottavaan tunnelmaan. Lopuksi Rauli piirsi muistoksi kauden presidenttimme silmän. Ilta oli erittäin hyvin onnistunut ja suosittelen
muitakin klubeja rohkeasti pitämään kokouksen paikallisten taiteilijoidenkin ateljeessa, koska kulttuuri on merkittävä terveyteenkin positiivisesti vaikuttaja tekijä.
Teksti ja kuva: klubin tiedotussihteeri Pilvi Nieminen
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LC Riihimäki lahjoitti tapaamisteltan vanhusten hoitokodille
Näin Koronapandemian aikana on erityisesti vanhuksille kohdistunut ylimääräisiä vaatimuksia ja velvollisuuksia ihan oman
terveytensä suojaamiseksi. Hoito- ja hoivakodeissa asuvilla vanhuksilla omaisten ja läheisten ystävien tapaaminen tapahtuu
ulkotiloissa tai verkon välityksellä. Säät eivät ole aina suosiollisia tapaamisille, joten LC Riihimäki päätti helpottaa tapaamisia lahjoittamalla teltan Riihimäellä vanhusten hoito- ja asuinpalveluja tarjoavalle Riihikodille.

Matti Halmeesta kolmas Lions-Ritari LC Asikkalalle
Lions-järjestön kansainvälinen johtaja, ID Heimo Potinkara löi Matti Halmeen ritariksi Lions Club Asikkalan
syyskokouksessa. Hän mainitsi Matin ansioiksi erityisesti
Anianpellon markkinoiden kehittämisen sen usean vuoden vastuullisena markkinapäällikkönä ja moninkertaisen presidentin ja pitkäaikaisen rahastonhoitajan tehtävät
klubissa. Aikaisemmin ritariksi lyötyjä ovat Pentti Nikula
ja Matti Mäkiaho. LC Asikkalan ylivoimaisesti suurin
ja kuuluisin aktiviteetti on Anianpellon markkinat. Ensimmäinen Anianpellon markkinat olivat 1728. Viime
vuonna LC Asikkalan oli tarkoitus järjestää Anianpellon 50 - vuotisjuhlamarkkinat, mutta koronapandemia
sotki suunnitelmat. Markkinat jouduttiin peruuttamaan.
Yleensä markkinoilla on 15 000 -20 000 henkeä kahden
päivän aikana. Pidämme 50 -vuotisjuhlamarkkinat 6.-7.8.
2021 Vääksyn Kalmarinrannassa Suomen kauneimmassa markkinapaikassa, jos koronapandemia sen sallii. Nyt
ovat jo valmistelut käynnissä. Markkinaohjelma on jo
melkein valmis. Päivitämme 2020 suunnitellun ohjelman.

Vuokrataan siisti
kioskivaunu

LC Lahti Kariniemi
p. 041 4427780

Lähitodistajina olivat presidentti, MJ F Jorma Hämäläinen ja Lions-ritari Matti Mäkiaho. Matti Halme oli erittäin otettu huomiosta ja kiitti lämpimästi arvonimestä.
Lady Maria Halme kukitettiin.
Valokuvan on ottanut lion, MJF Risto Jokiaho.

http://www.e-clubhouse.org/sites/lahti_kariniemi/page-10.php
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