1

Leijonaviesti 2019-2020

Leijonaviesti
Suomen Lions-liitto ry MD 107

c-piirin tiedotuslehti 2020

Kunnon Vuosi - Lionina

2

Leijonaviesti 2019-2020

PÄÄTOIMITTAJAN KYNÄSTÄ
Käsissäsi on aivan uunituore Leijonaviesti. Lehden tekeminen on tarjonnut itselleni paljon uuden oppimista
ja kokemuksia. Kuten leijonatoiminta yleensäkin. Tekemällä oppii ja ymmärtää monia asioita laajemmin
kuin vain rohkeasti tarttuu tarjottuihin tilaisuuksiin.
Emme me voi olla seppiä jo syntyessämme, vaan tekemällä kehittyy. Itselläni ei ollut lehden tekemisestä
mitään aikaisempaa kokemusta ja nyt kun kirjoitan
tätä viimeisenä materiaalina lehteen niin tiedän, että
tästäkin selvittiin. Myönnän lehden valmistumisen olleen aika savotta, mutta toisaalta oppiminen on kaiken tekemisen suola, aina voi kehittyä paremmaksi
ja toteuttaa visioitaan. Lopuksi on kumminkin todella
palkitseva tunne, kun saat itsellesi haastavan tehtävän
suoritettua.
Lehden materiaalia selatessa olen ymmärtänyt
kuinka valtavan hienoja palveluaktiviteetteja klubimme tekevät ympäri piirimme aluetta. Teemme paljon
pieniä ja vähän isompiakin tekoja lähimmäistemme,
yhteisöjemme ja ympäristömme hyväksi. Hienoa työtä Leijonat! Todella iso kiitos kaikille lehden valmistumisessa avustaneille ja materiaalia toimittaneille. Te
mahdollistatte Leijonaviestin tekemisen. Tämäkin on
tiimityötä.
Tartutaan jatkossakin ennakkoluulottomasti tehtäviin ja viedään yhdessä Lionsaatetta eteenpäin, yhtenä rintamana!

Outi Kyöstilä

C-piirin vuosikokous 18.4.2020

Pappilanmäen Koulu, Puistotie 8, Padasjoki
Piiri 107-C
vuosikokousjuhla ja vuosikokous
la 18.4.2020 klo 10
Ilmoittautumiset piirin kotisivujen kautta
Viimeinen ilmoittautumispäivä 1.4.2020
Valtakirjojen tarkastus kokouspaikalla
klo 9.00 – 9.45
Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen määräämät asiat. Tarkemmat ohjeet ja vuosikokousmateriaali lähetetään klubeille erikseen.
Tervetuloa Padasjoelle!
Hannu Hertti
Piirikuvernööri 2019-2020
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PÄÄKIRJOITUS
Kunnon vuosi
Kolmevuotisen kuvernöörikauteni viimeisen kauden puoliväli on ohitettu ja varsinaiset klubivierailut on jo lähes kaikki tehty. Ne ovat olleet näinä
kahtena ja puolena kautena yksi Lions-elämäni
suola. Olen saanut tavata uusia lioneita, olen nähnyt hienoja suunnitelmia tulevista aktiviteeteista
ja kuullut vielä hienommista jo toteutuneista tapahtumista. Klubien tekemä työ on ollut arvokasta kanssaihmisillemme. Joskus on vain tuntunut
siltä, että klubien jäsenet eivät itse ole osanneet
arvostaa sitä arvokasta työtä mitä he tekevät. Ehkäpä se kuuluu kansallisluonteeseemme, jossa ei
haluta erityisesti korostaa omaa tekemistä. Toivon, että tästä tavasta, ainakin lions-toiminnassa
luovuttaisiin, ja tuotaisi vielä laajemmin esille se
työ, mitä klubit tekevät. Näkyvyys on meille tärkeä
tapa viedä lions-aatetta eteenpäin ja saada lisää ”
käsiä ” palvelutyöhömme

Piirin tapahtumia
Piiritasolla on tämän kauden alussa tehty myös
hallinnollisia suunnitelmia. Se, että piirit eivät ole
olleet rekisteröityjä yhdistyksiä on aiheuttanut
monelle piirille vaikeuksia muun muassa tilinkäyttöoikeuksien siirrossa seuraavan kauden vastuuhenkilöille. On selvää, että tulevaisuudessa tämä
vaikeus tulee koskemaan kaikkia piirejä. Pankkien on toimittava samalla tavalla joka puolella
Suomea. Sen vuoksi olikin tärkeä, että Suomen
Lions-liiton viime kesän vuosikokouksessa tehtiin
päätös siitä, että liittoon kuuluvat piirit voivat olla
myös rekisteröityjä.
C-piirissä tullaan rekisteröintitoimet käynnistämään kevään aikana tavoitteena saada kaikki
valmiiksi ennen kauden päättymistä. Tämä muutos ei tule vaikuttamaan piirin ja liiton eikä piirin
ja klubien väliseen toimintaan vaan kaikki jatkuu,
kuten nykyisinkin.

Juhlavuosi
Vuosi 2020 on meille kaikille suomen lioneille
merkityksellinen. Tänä vuonna tulee kuluneeksi
70 vuotta siitä, kun lions-toiminta käynnistyi Suomessa. Eikä siinä vielä kaikki, kuten mainoksissa
sanotaan vaan meidän yhteinen Suomen Lionsliitto ry täyttää syksyllä 60 vuotta. Nämä ovat jo
sellaisia merkkipaaluja, että niitä on syytä juhlia niin liitto-, piiri-, kuin klubitasollakin. Näitä tapahtumia korostamalla voimme taas tuoda esiin
sitä työtä, josta jo klubien osalta kirjoitin. Liitossa

suunnitellaan niin omia, kuin yhteisiäkin tapahtumia. Onkin tärkeää, että myös klubit osallistuvat
niihin ja kehittelevät jopa omiaan.

LCIF
Kansainvälisellä toiminnalla on tärkeä rooli meidän suomalaisten lionien keskuudessa. Kansainvälisen järjestömme säätiön LCIF:n Kampanja
100 jatkuu tänäkin vuonna. Viime syksyn aluefoorumeissa käytiin esimerkkejä näyttäen läpi sitä,
miten yksittäiset lionit ja klubit voivat lahjoituksia
tehdä. Me elämme yhdessä maailman vauraimmista valtioista, joten ei liene liikaa odottaa, että
tukisimme oman säätiömme ponnisteluja tehdä
maailmasta vielä parempi paikka elää.

Kunto ja kuntoilu
Paljon on palvelutyötä tehtävänä ja ihmisiä autettavana, mutta kuten olen jo useassa yhteydessä
muistuttanut, myös omasta jaksamisesta täytyy
pitää huolta ja sen eteen on tehtävä työtä. Kauteni teema on Kunnon vuosi-Lionina ja sitä olen
pyrkinyt korostamaan mm. Kauden liikkuvin klubi
kilpailulla. Vaikka kisa osin onkin leikkimielinen,
sen perimmäinen tarkoitus on ohjata meitä ajattelemaan omaa liikkumistamme ja kuinka sitä voisi
lisätä tai kehittää. Toivonkin, että klubit ideoisivat
tapahtumia, joiden kautta paitsi lioneita niin myös
kanssaihmisiämme kannustettaisiin oman liikkumisensa lisäämiseen.
Toivotan lions-toiminnan ja kuntoilun merkeissä kaikille C-piirin lioneille oikein hyvää kauden
jatkoa. Juhlitaan kunnolla 70-vuotiasta lions-toimintaa Suomessa.
Hannu Hertti
Piirikuvernööri 2019 – 2020
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Juttu on alunperin julkaistu
Kummit-lehden nro 4/2019.

TeKSTi ja Kuva Laura KoLjonen

Yhteistyöllä
potti kasaan!

YhteistYö

Lastenklinikoiden Kummit ja 70-vuotisjuhlavuottaan
viettävä suomen Lions-liitto ovat sopineet ensi vuoden
alussa starttaavasta yhteistyöstä. sen tavoitteena on
kerätä 100 000 euroa syöpää sairastaville lapsille.

K

ummit ja suomen Lions-Liitto solmivat ensi
vuoden alussa voimaan tulevan yhteistyösopimuksen.
Vuosi käynnistyy lionstoiminnan 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi valtakunnallisella varainkeräyksellä, johon kutsutaan mukaan kaikki lionsklubit. Juhlavuoden tavoitteena on kerätä yhteensä 70 000 euroa,
jonka Suomen Lions-liitto kohdentaa lasten syöpätautien tutkimukseen, hoitomenetelmien kehittämiseen ja
lapsipotilaiden tukemiseen sairaaloissa. Keräys jatkuu
vuonna 2021, jolloin aikomuksena on kerätä 30 000
euroa lisää.
– Olemme kansainvälinen organisaatio, ja yksi kattojärjestömme LCI Forwardin tärkeimmistä tukikohteista
ovat juuri lapsuusiän syövät, sanoo Suomen Lions-liiton
toiminnanjohtaja Maarit Kuikka.
Muut tukikohteet – ympäristö, nälän torjuminen, näön
suojelu ja diabetes – ovat olleet Lions-liiton aiempien
vuosien keräyskohteina.
– Yhteistyö Kummien kanssa tuntui luontevalta, sillä
meillä on samat arvot ja toimintatavat, sanoo puolestaan
kumppanuusjohtaja Veikko Teerioja.
Konsertteja ympäri Suomen alkuvuonna
Huikean 70 000 euron tavoitteen keräystapa on jokaisen paikallisen lionsklubin itse päätettävissä.
Tästä se lähtee: Kummien ja
Suomen Lions-liiton yhteistyö. Kuvassa Lions-liiton toiminnanjohtaja Maarit Kuikka,
Kummien toiminnanjohtaja
Anu Rapeli sekä Lions-liiton
kumppanuusjohtaja Veikko
Teerioja.

Juhlavuosi kuitenkin käynnistyy konserteilla, jotka
järjestetään kevään aikana viidellä eri paikkakunnalla.
Suunnitelmana on, että Suomi jaetaan yliopistollisten lastensairaaloiden ja -klinikoiden mukaisesti viiteen
eri piiriin ja lähinnä klinikkakaupunkia olevat piirit antavat tukensa sitä lähimpänä sijaitsevan kaupungin klinikalle.
Kummien toiminnanjohtaja Anu Rapeli odottaa
yhteistyötä ja keikkoja innoissaan.
– Lionsit ovat tapahtumajärjestäjinä ihan huippuja.
Yhdessä etsimme parhaan mahdollisen tavan toteuttaa
konsertit ja kerätä potti kasaan.
Yhteistyö ei kuitenkaan tarkoita vain konserttien järjestämistä tai varainkeruuta.
– Lionsit eivät ole vain varainkerääjiä. Tarkoituksena
on tehdä Kummien kanssa myös muunlaisia tempauksia, mahdollisesti sairaaloissa. Ideoita on paljon, Veikko
Teerioja sanoo. ●
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NORJALAINEN EIVIND GULLBERG JENSEN
ORKESTER NORDENIN KAPELLIMESTARIKSI VUONNA 2020
Orkester Norden viettää toista kesäänsä Lahdessa. Orkesterin vuoden 2020 suunnitelmat ovat
edenneet hienosti nyt siihen pisteeseen, että norjalainen lahjakas kapellimestari Eivind Gullberg
Jensen on saatu kiinnitettyä kapellimestariksi
tulevalle vuodelle. Hänen johdollaan orkesterin
pohjoismainen näkyvyys vahvistuu entisestään,
kun nuoret pääsevät työskentelemään tämän
kunnianhimoisen taiteilijan johdolla. Eivind Gullberg Jensen on opiskellut Jorma Panulan johdolla ja johtanut monia kuuluisia eurooppalaisia orkestereita, mm. Berliiniin filharmonikkoja ja Oslon
sekä Tukholman kuninkaallisia filharmonikkoja.
Vuoden 2019 kokemukset Eva Ollikaisen
kanssa olivat todella positiiviset. Uskomme myös
Eivindin jatkavan tätä innostavaa linjaa nuorten
kanssa ja tekevän vuodesta aivan 2020 erityisen!
Lisäksi saamme orkesterin kiertueelle mukaan
nuoren lahjakkaan suomalaishollantilaisen sellosolistin Jonathan Roozemanin. Odotamme innolla työskentelyä tämän lahjakkaan solistin kanssa.
Ohjelmisto vuodelle 2020 on erittäin haastava
mutta myös mielenkiintoinen ja nuoria houkuttava.
Pääteoksina ohjelmistossa ovat Carl Nielsenin Sinfonia nro. 4 sekä Gustaf Mahlerin Sinfonia nro 1.

Orkesterin soittajahaku päättynyt 20.1.2020
Orkester Nordenin vuoden 2020 soittajahaku oli
avoinna 1.12.2019–20.1.2020. Orkesteriin voivat
hakea 15–26 -vuotiaat nuoret muusikot. Hakijan
täytyy olla musiikkioppilaitoksen opiskelija joko
Pohjoismaissa tai Baltian maissa. Hakijaksi hyväksytään myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden
kansalaiset, jotka opiskelevat jossain muussa
maassa. Hakemuksia on vuosittain saapunut noin
160 kpl, joista valitaan noin 70 hengen orkesteri
tulevalle kesälle. Viime vuonna mukana oli nuoria 16 eri kansalaisuudesta. Soitinryhmäkohtaiset
valinnat videohakumateriaalien perusteella tekevät soitinryhmien kouluttajat helmikuun aikana.

Orkesteri kokoontuu jälleen Lahdessa ensi
kesänä 23.7.–7.8.2020 kymmenen päivää kestävälle leirille ja leirin päätteeksi mahtavalle kiertueelle. Orkesterin kiertuepaikat ovat vielä tällä
hetkellä osittain vahvistamatta. Tiedossa on kuitenkin jo seuraavat esiintymiset:
• ma 3.8.2020 Lahden Ristinkirkko (yhteistyössä
Lahden Urkuviikkojen kanssa)
• ti 4.8.2020 ISME maailmankonferenssi, Helsinki
• to 6.8.2020 Young Euro Classic -festivaali, Berliini, Saksa
Olemme tänä vuonna erityisen onnekkaita saadessamme tehdä yhteistyötä Lahden Urkuviikkojen kanssa. Urkuviikot on toiminut Lahdessa menestyksekkäästi jo vuodesta 1973. Urkuviikkojen
lisäksi olemme saaneet kutsun osallistua Young
Euro Classic -festivaaleille Berliiniin Saksaan.
Young Euro Classic on maailman tärkein foorumi
nuorten kansainvälisten orkestereiden kohtaamisille ja eurooppalaisen klassisen musiikin perinteiden vaalimiselle. Joka kesä ympäri maailmaa
Berliiniin saapuvat nuoriso-orkesterit soittavat
kahden ja puolen viikon ajan Berliiniin Berdar
Konzerthausissa. Orkester Nordenin esiintyminen festivaaleilla on upea elämys monelle orkesterissa mukana olevalle nuorelle.
Paikallinen leijonayhteistyö on ollut koko Orkester Nordenin olemassaoloajan erittäin merkittävä osa tätä kokonaisuutta ja odotamme paljon
yhteistyöltä myös tänäkin vuonna. Viime vuoden
lähes loppuunmyyty Lahden Sibeliustalon konsertti oli upea voimanponnistus koko alueen toimijoilta. Toivomme, että yhteistyö jatkuu Lahden
Ristinkirkon konsertin osalta yhtä tiiviinä. Orkester Norden on valmiina uuteen vuoteen ja uusiin
haasteisiin!
Henna Keihäs
Kulttuurituottaja
Orkester Norden/Lahden kaupunki
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OLEMME TOISIAMME VARTEN
Piirikuvernööriehdokas kaudelle 2020 – 2021
Nina Moilanen

syntynyt 22.12.1966, Espoo
Perhe: pojat Patrick (25), Miikka (18), Markus (15)
LC Vihti/Nummela 2010Presidentti 2015-16
Lohkon pj 2016-17, 2017-18
DC, Quest 2017-19
1.VDG 2019-20
Suomen Lions-Liiton toiminnan ja talouden suunnittelutoimikunnan jäsen 2019-20
Suomen Lions-Liitto ry:n vuosikokous x 8
Lions Clubs International, Convention 2019 Milano
Lions Clubs International, Europa Forum 2019 Tallinna
RLLI-johtajuuskoulutus 2018
ALLI-johtajuuskoulutus 2019
I-ruusukkeen ansiomerkki
100 % presidentti

Miksi juuri Lions-toiminta?
Maailma on pullollaan erilaisia harrastuksia, jotka
vastaavat ihmisten mielenkiintoon, tarjoavat sosiaalisia kontakteja ja ajanvietettä. Mitä sellaista
Lions-toiminnalla on tarjota, mitä muualta ei löydy? Toisen ihmisen kohtaaminen ja auttaminen
tuo välittömästi hyvänolon ja lämmön tunteen,
lisäksi se vastaa perustarpeeseemme olla tarpeellinen toiselle ihmiselle. Saamme myös mahdollisuuden yhteiskunnalliseen osallistumiseen
ruohonjuuritasolla.
Suomessa nuorten ja aikuisten tulevaisuudenuskoa koettelevat monet ongelmat: lasten ja
nuorison hyvinvointi, koulutusresurssien riittä-

mättömyys, eriarvoistuminen, yksinäisyys, työn
riittävyys, ympäristökysymykset. Olisiko Leijonien
rooli olla tässä hetkessä turvallisuuden tuoja? Ottamalla näkyvämmän roolin myös julkisuudessa
voimme vahvistaa välittämisen viestiä.
Palvelu tulevaisuudelle
Kansainvälisen Lions-järjestön painopistealueista
Euroopassa keskitytään erityisesti diabeteksen
ja lapsuusiän syövän torjuntaan ja ympäristökysymyksiin. Klubit ovat alkaneet vähitellen tehdä
näitä aktiviteetteja myös Suomessa. Yksi keino
vahvistaa Lions-toiminnan mielikuvaa nuorten aikuisten keskuudessa on profiloitua vahvasti juuri
ympäristönsuojelijana. Tekemällä ympäristöaktiviteetin emme auta vain tässä hetkessä, vaan palvelemme tulevia sukupolvia.
Olemme vahvasti sitoutuneet auttamaan
omilla paikkakunnillamme. Se, että olemme Leijonia, tarkoittaa, että paikkakuntamme ulottuu halutessamme myös oman kuntamme ulkopuolelle,
ympäri maailman - omista nuorista Sri Lankan
kummilapsiin.
Tiedottaminen
Järjestömme nimi on melko hyvin tunnettu, mutta
laaja toimintamme ei niinkään. Quest-elämisentaitojen opettaminen, Liikenneleijonina toimiminen, sodanajan viestin vieminen nuorille Sotaveteraani ja minä -projektin kautta, diabetestyö,
ympäristöaktiviteetit; lukemattomat tapahtumat ja
markkinat, konsertit, huutokaupat; tavarankeräykset vähävaraisten avustamiseksi, näkövamma- ja
veteraanityö. Olemme niin monella tasolla tekemässä hyvää, että siitä kyllä kannattaa kertoa!
Ne klubit, jotka ovat onnistuneet aktiivisessa
tiedottamisessa, saavat usein myös toivottaa uusia
jäseniä mukaan toimintaan. Klubien elinvoimaisuuden säilyttäminen vaatii määrätietoista suunnittelua ja uusiutumista. Toiminta rakentuu mieluisalle
yhdessäololle ja runsaille mahdollisuuksille kokea
auttamisen ja tarpeellisuuden tunteita.
Piirin tehtävänä on auttaa klubeja toteuttamaan palvelutehtäviänsä. Tarjoamme klubeille
ideoita ja tukea sekä koulutusta kaikille jäsenille.
Olen iloinen saadessani mahdollisuuden antaa
oman panokseni klubien hyväntekemistyöhön piirikuvernööritiimin kautta.
Voimme vain niin hyvin, kuin ihmiset ympärillämme voivat. Kun näemme kohtaamisen ilon toisen silmissä ja koemme avun antamisen ja saamisen lämmön, olemme ihmisyyden ytimessä.
Toivon, että saatte yhdessä klubeissanne kokea
näitä hetkiä jokaisella kaudella ja eri aktiviteeteissa - olemme täällä toisiamme varten.
Toivon, että saatte yhdessä klubeissanne kokea näitä hetkiä jokaisella kaudella ja eri aktiviteeteissa - olemme täällä toisiamme varten.
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1.varapiirikuvernööriehdokas
kaudelle 2020 - 2021, Eija Björkbacka
synt. 9.2.1957
Perhe: pojat Antti ja Ari-Markus; kaksi lapsenlasta Akseli
ja Annika
Koulutus ja työ: VAK Asiantuntija, omien perheen yritysten talous- ja henkilöstövastaava
Lionstoiminta:
- LC Nurmijärvi/Kanerva, jäsen 2009
- Klubin presidentti kaudella 2015-2016
- Klubin tiedottaja kausilla 2010-2011 ja 2012-2013
- ZC kausilla 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019
- Piirin toimikuntapuheenjohtaja 2014-2016 rauhanjulistevastaavana
- 100 % presidentti
- SLL I- ruusukkeen ansiomitali 2017
- RLLI johtajuuskoulutus 2019
- 2. varapiirikuvernööri kaudella 2019-2020
- ALLI johtajuuskoulutus 2020
Osallistumiset:
- Lions Clubs International, Convention 2019 Milano
- Liiton vuosikokouksissa kahdeksan kertaa
- Piirin vuosikokouksissa lukuisia kertoja
- Olen osallistunut lähes kaikkiin oman klubin aktiviteetteihin

2. varapiirikuvernööriehdokas
kaudelle 2020-2021, Ismo Kajaala
Syntynyt 26.07.1958, Eura
Perhe: Puoliso Lion Ritva, 4 aikuista lasta ja 3 lastenlasta
Koneenrakennusinsinööri
35 vuotta muoviteollisuuden eri tehtävissä
Nykyinen työ Plastweld Oy:ssä
Harrastukset: Historiallinen kirjallisuus,
Riihimäen Sotaveteraanit ry:n hallituksen
LC Riihimäki/Kara, jäsen 2014
Klubin tehtävät
- presidentti 2017-18
- sihteeri 2019-20
- LCIF-koordinaattori 2018-19, 2019-20
Piirin tehtävät
- lohkon pj 2018-19, 2019-20
Puolisoansiomerkki 2015
Suomen Lions-liiton vuosikokous 5 kertaa 2015-19
KV-vuosikokoukset Las Vegas 2018 ja Milano 2019
MOVE-valmennus 2015-16
ALLI 2020 Bryssel

”Meidän tulee turvata elinympäristömme tuleville sukupolville”

2.varapiirikuvernööriehdokas kaudelle 2020 – 2021, Keijo Leppänen
66v. LC Forssa, jäsen vuodesta 2010 		
-Klubin presidentti 2014-2015 ja 2017-2018
- Lohkon pj 2015-2016 				

- klubin jäsentoimikunnan pj
sekä rompetoritoimikunnassa.

Viime kaudella olin mukana 2. varapiirikuvernööri vaalissa ehdokkaana.
Nyt toiseen kertaan ehdokkaaksi ryhtymällä olen lisännyt tietoa Lions klubi
toiminnasta.
Vapaaehtoistoiminnassa eri sektoreilla olen ollut 1964 alkaen.
Piirikuvernööri tarvitsee rinnalleen tehokkaat kumppanit toimiakseen
palvelutehtävissä LC toiminnassa.
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POISNUKKUNEITA LEIJONAVELJIÄ

Tapio Kulmala
LC Kärkölä
s. 10.11.1954
k. 5.10.2019

Kurt Ratia
LC Jokela
s. 28.9.1943 Lahti
k. 11.3.2019

Lokakuun alussa LC Kärkölän jäsenille tuli tieto
suru-uutisesta. Klubin pidetty presidentti Tapio
“Nalle” Kulmala oli menehtynyt yllättäen kotonaan
Kärkölässä.
Nalle liittyi LC Kärkölään vuonna 2012. Hän
oli liittymisestään lähtien Lions-toiminnassa hyvin
aktiivinen. Hän otti heti tehtäviä ja haasteita vastaan, sekä teki kaiken klubimme hyväksi. Hän oli
aina valmis lähtemään kaikenlaisiin tehtäviin ja
projekteihin mukaan.
Nallesta huokui aina luottamus ja rauhallisuus
ympäristöön. Hänelle oli tyypillistä tutkia asiat ja niiden tausta hyvin tarkkaan. Toiminnassaan hän oli
tarkka ja huolellinen. Lisäksi hän oli erinomainen tiedottaja ja sanansaattaja. Hänellä oli uskomattoman
loistava taito ratkaista asioita ja saada niistä aina
positiivinen puoli esiin. Hän oli taustalla häärivä vaikuttaja, joka ei tuonut itseään koskaan ensimmäisenä esiin. Suuren tietomääränsä ja taitonsa vuoksi
hänen kanssaan oli mukava ja helppo toimia.
Työurallaan hän vaikutti poliisina. Poliisimainen positiivinen luonne ja toiminta näkyi myös
klubitoiminnassa. Hän toimi useana vuonna mm.
Finlandia-Hiihdon turvallisuuspäällikkönä. Poliisin
tavoin hän toimi jämäkästi, mutta talonpoikaisjärkeä käyttäen. Asiat piti olla kunnossa, mutta turha
nipottaminen unohdettiin.
Nallea jäivät kaipaamaan puoliso Anneli, tytär
Kati ja rakkaat lapsenlapset sekä runsas ystävien
ja leijonaveljien joukko.

Lions-veljemme Kurt ”Kurre” Ratia nukkui pois
11.3.2019 pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana. Kurt teki elämäntyönsä paikallislehtimiehenä.
Ensin hän toimi eri lehdissä toimittajana, mutta toteutti haaveensa ja perusti Jokelan Seutu
–lehden 1973. Tuon jälkeenkin hän työskenteli
Keski-Uudenmaan alueella ilmestyvissä lehdissä, viimeisimpänä Mäntsälän lehdessä lähes 20
vuotta ennen eläkkeelle jäämistään.

Arto Määttä
LC Kärkölä

Jokelasta Kurt löysi perheelleen kodin ja kotiseudun, jonka eteen hän teki paljon töitä. Hän oli
aktiivinen lukuisissa yhdistyksissä ja järjestöissä.
Kurt halusi aina korostaa paikallisen ruohonjuuritasolla tehtävän työn merkityksellisyyttä, vaikka
hän toimi myös valtakunnallisella tasolla. Vapaa
sivistystyö oli erityisen lähellä hänen sydäntään.
Klubimme jäsen hän oli vuodesta 1982 lähtien.
Kurtia jäi perheen lisäksi kaipaamaan laaja
kaikenikäisten ystävien verkosto.
Kari Kinnunen
LC Jokela
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KEVÄÄN 2020 LIONS-VALMENNUKSET
Perinteiset valmennukset järjestetään jälleen keväällä kaksi vaiheisina.
Ensimmäisessä vaiheessa valmennetaan klubien tulevat presidentit vaalikokoukseen ja kauden valmisteluihin.
Saman sisältöiset tilaisuudet järjestetään vaihtoehtoisesti:
- torstaina 6.2. TERVAKOSKI TAI
- tiistaina 24.3. TERVAKOSKI
Toisessa vaiheessa valmennetaan klubipresidenttien lisäksi klubien sihteerit ja rahastonhoitajat. Valmennuksen painopiste on kauden
2020-2021 vuosikellon mukaisissa toimissa, jäsenrekisterin käyttökoulutuksessa ja toimintaa
määrittävien asioiden päivittämisessä.
Saman sisältöiset tilaisuudet järjestetään vaihtoehtoisesti:
- tiistaina 21.4. KELLOKOSKI TAI
- torstaina 23.4. HÄMEENLINNA TAI
- tiistaina 28.4. ORIMATTILA.
Lisätietoja Jami Virta (jami.virta@lions.fi tai iltaisin 0400439498)

jossa keskitytään lionjohtajien taitojen kehittämiseen, jotta he ovat mm. valmiita johtotehtäviin
lohko-, alue- ja piiritasolla. Osallistua voivat lionit,
jotka ovat toimineet klubin presidenttinä, mutta eivät ole vielä aloittaneet ensimmäisen varapiirikuvernöörin tehtävässä.
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/advanced-lions-leadershipinstitute
Lionien kansainvälisessä verkkokoulutuskeskuksessa voit oppia ja harjoitella keskeisiä johtamistaitoja tehtävääsi lionsjohtajana. Tämä palvelu on
kaikkien käytettävissä. Sisältää useita kymmeniä
tiiviitä verkkokoulutuspaketteja suomeksi ja englanniksi. Yhden suorittaminen vie noin tunnin.
Tämä on hieno tapa harjaantua johtamiseen liittyvissä asioissa tai vaikka harjoitella englannin
kieltä! Verkkokoulutuskeskus kansainvälisen järjestön sivuilta www.lionsclubs.org
Jami Virta

Arne Ritari –säätiö
Arne Ritari -säätiö
Suomalaisen lionstyön tukena

Lions-toimintaan liittyen tarjotaan myös laajempia
yleistaitoja kehittäviä johtajakoulutuksia. Niistä ilmoitamme syksyllä 2020 tarkemmin, mutta ohessa hieman tietoa RLLI- ja ALLI-valmennuksista.
RLLI - Regional Lions Leadership Institute
-työpaja perustuu päämajan alueellisen lionjohtajien instituutin materiaaleihin, mutta järjestetään Suomessa omaan toimintaympäristöömme sopeutettuna. Työpajasta saat taitoja myös
työelämään ja muihin tilanteisiin, joissa tarvitaan
johtajuutta ja johtamisen taitoja, koska valmennuksen aiheet ovat pääosin yleisellä tasolla sovellettavissa. Koulutus on avoin kaikille leijonille
ja täysi-ikäisille leoille, jotka ovat kiinnostuneet
henkilökohtaisten johtajuustaitojensa kehittämisestä. Valmennukset järjestetään yleensä joka
toinen vuosi (seuraava 2021 talvella).
Kokeneempien lionjohtajien koulutusinstituutissa (ALLI - Advanced Lions Leadership Institute) on kansainvälinen koulutus/valmennus,

Onnittele tapahtumaa
upealla
Lionsadressilla

Aarne Ritari –säätiö
www.lions.fi
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LIONS-JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO

LIONS-JÄRJESTÖN
JA ORGANISAATIO
Lions Clubs International HISTORIA
(LCI)
LCI:hin kuuluu yli 200 maata tai itsehallinnollista aluetta. Klubeja on maailmassa kaikkiaan noin 48 000,
joissa palvelee 1,4 milj. leijonaa, naisia ja miehiä. Järjestö perustettiin 1917 USA:ssa ja ensimmäinen klubi
perusteettiin
Europpaan
Ruotsissa (LCI)
vuonna 1948. Suomen ensimmäinen lionsklubi LC Helsinki- Helsingfors
Lions Clubs
International
perustettiin elokuussa 1950.
LCI:hin kuuluu yli 200 maata tai itsehallinnollista aluetta. Klubeja on maailmassa
Tällä hetkellä Suomessa on klubeja noin 900 ja niissä leijonia runsaat 22 000 henkilöä. C-piirissä klubeja on
kaikkiaan noin 48 000, joissa palvelee 1,4
86 kappaletta
ja leijonia
2 241.
Suomi Järjestö
jakautuu 14 lionspiiriin (A – O, ei J)
milj. leijonaa,
naisia
ja miehiä.
perustettiin 1917 USA:ssa ja ensimmäinen klubi perusteettiin Europpaan Ruotsissa vuonna 1948. Suomen ensimmäinen lionsklubi LC Helsinki- Helsingfors
perustettiin elokuussa 1950.
Tällä hetkellä Suomessa on klubeja noin
900 ja niissä leijonia runsaat 22 000
henkilöä. C-piirissä klubeja on 86 kappaletta ja leijonia 2 241. Suomi jakautuu 14
lionspiiriin (A – O, ei J)

Järjestön organisaatio
Jäsen
Klubi
Lohko
Alue
Piiri
Moninkertaispiiri
LCI, LCIF

•
•
•
•
•
•
•

Suomen Lions-arvot
Suomen Lions-arvot
Palveluhalu
Talkoohenki
• Palveluhalu
Luotettavuus
• Talkoohenki
Paikallisuus
• Luotettavuus
Ihmisläheisyys
Kansainvälisyys

•
•
•

Paikallisuus
Ihmisläheisyys
Kansainvälisyys
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Miten jäsen
voijäsen
vaikuttaa
Miten
voi vaikuttaa

suomalainen
suomalainen
alueellinen
alueellinen

LCI LCI

paikallinen
paikallinen

Piirin ja klubin
Piirin javirkailijat
klubin virkailijat
Piiri

Piiri

Klubi

Klubi

Piirikuvernööri
DG
Presidentti
Piirikuvernööri
DG
Presidentti
1. varapiirikuvernööri
1VDG 1VDG
Edellinen Edellinen
presidentti
1. varapiirikuvernööri
presidentti
2. varapiirikuvernööri
2VDG 2VDG
1. ja 2. varapresidentti
2. varapiirikuvernööri
1. ja 2. varapresidentti
Edellisen Edellisen
kauden piirikuvernööri
IPDG
Sihteeri Sihteeri
kauden piirikuvernööri
IPDG
Piirisihteeri
CS
Rahastonhoitaja
Piirisihteeri
CS
Rahastonhoitaja
Rahastonhoitaja
CT
Jäsenjohtaja
GMT
Rahastonhoitaja
CT
Jäsenjohtaja
GMT
Alueiden Alueiden
puheenjohtajat
(APJ/RC), (APJ/RC),
alueita 3-6
GLT
puheenjohtajat
alueita 3-6 Koulutusjohtaja
Koulutusjohtaja
GLT
Lohkon puheenjohtajat
(LPJ/ZC),lohkoja
8-16
GST
Lohkon puheenjohtajat
(LPJ/ZC),lohkoja
8-16 Palvelujohtaja
Palvelujohtaja
GST
Toimikuntien
puheenjohtajat
piirin tarpeen
Tiedotussihteeri
Toimikuntien
puheenjohtajat
piirinmukaan
tarpeen mukaan
Tiedotussihteeri
Klubimestari
Klubimestari
Seremoniamestari
(Tail twister)
Seremoniamestari
(Tail twister)
Toimikuntien
puheenjohtajat
tarpeen mukaan
Toimikuntien
puheenjohtajat
tarpeen mukaan
Työryhmien
puheenjohtajat
tarpeen
mukaan
Työryhmien puheenjohtajat tarpeen mukaan

Piirin
tarkoitus
Piirin tarkoitus
Piirin
tarkoitus
PiirinPiirin
tarkoitus
on toimia
piirin
alueelle
toimivien
lionsklubien
yhdyssiteenä
neuvovana
tarkoitus
on toimia
piirin
alueelle
toimivien
rekisteröityjen
lionsklubien
yhdyssiteenä
jajaneuvovana
Piirin
tarkoitus
on
toimia
piirin
alueellerekisteröityjen
toimivien
rekisteröityjen
lionsklubien
yhdyssiteenä
ja neuvovana
keskuselimenä.
Piiri
toimii
läheisessä
yhteistyössä
Suomen
Lions-liitto
ry:n
ja
Lions
Clubs
Internationakeskuselimenä.
Piiri toimiiPiiri
läheisessä
yhteistyössä
Suomen Lions-liitto
ry:n ja Lions
Internationalin
keskuselimenä.
toimii läheisessä
yhteistyössä
Suomen Lions-liitto
ry:nClubs
ja Lions
Clubs Internationalin
lin kanssa. Piiri kannustaa klubeja niiden palvelutyössä ja avustaa klubeja toteuttamaan kansainvälisiä,
kanssa. Piiri
kannustaa
klubeja
niiden
palvelutyössä
ja avustaa
toteuttamaan
kansainvälisiä,
kanssa.
Piiri kannustaa
klubeja
niiden palvelutyössä
jaklubeja
avustaa
klubeja
toteuttamaan
kansainvälisiä,
valtakunnallisia
ja
piiritason
palveluaktiviteetteja,
joista
päätetään
erikseen
järjestön,
liiton tai
piirin kovaltakunnallisia
ja
piiritason
palveluaktiviteetteja,
joista
päätetään
erikseen
järjestön,
liiton
tai
piirin
valtakunnallisia
ja
piiritason
palveluaktiviteetteja,
joista
päätetään
erikseen
järjestön,
liiton
tai piirin
kouksissa
kokouksissa
kokouksissa
Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri tukee ja ohjaa jäsenklubiensa toimintaa, hankkii ja levittää alan
Tarkoituksensa
toteuttamiseksi
piiri
tukeepiiri
ja ohjaa
toimintaa,
hankkii jahankkii
levittää
Tarkoituksensa
toteuttamiseksi
tukeejäsenklubiensa
javirkailijoille,
ohjaa jäsenklubiensa
toimintaa,
jaalan
levittää
alan
tietoutta,
järjestää
jäsenkoulutusta,
erityisesti
klubien
jäsentoimikunnille
ja uusille
leijonille
sekätietoutta,
piirin alueen
ja lohkon
puheenjohtajille.
Lisäksi
järjestää
kokouksia,
esitelmätilaisuuksia,
retjärjestää
jäsenkoulutusta,
erityisesti
klubienpiiri
virkailijoille,
jäsentoimikunnille
ja uusille ja
leijonille
tietoutta,
järjestää
jäsenkoulutusta,
erityisesti
klubien
virkailijoille,
jäsentoimikunnille
uusille
leijonille
kiä, juhlia ja muita vastaavia tilaisuuksia.
Eija Björkbacka
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C-PIIRIN NUORISOVAIHTOLEIRI CAMP PARK 2020
Eerikkilän urheiluopistolla 20.-30.7.2020

Nuorisovaihtoleiri Tammelassa
Tulevan kesänä heinäkuussa C-piiri järjestää nuorisovaihtoleirin Tammelassa. Piireillä on kiertävä
vastuu leireistä. Vuoro tulee aina kolmen vuoden
välein. Edellisen kerran Tammelassa leiri järjestettiin heinäkuussa 2011. Tulevankin leirin päävastuullisina klubeina ovat Forssan lohkon klubit. Leirin keskuspaikkana toimii Eerikkilän Urheiluopisto.
Leirin johto on sama, kuin edelliselläkin kerralla.

”So green and so quiet”
2011 järjestetyn Camp Park -leirin osallistujapalautteissa nousi vahvasti nuorten ihastus leiripaikkaan ja sitä ympäröivään luontoon. Tulevankin
kesän leirin ohjelmaan haetaan innostusta ympäröivästä luonnosta, seutukunnan erikoisuuksista
sekä majapaikkana toimivasta urheiluopistosta.
Torronsuon ja Liesjärven kansallispuistot ja Saaren kansanpuisto upeina suomalaisina maisemina tallentuvat varmasti tulevanakin kesänä leiriläisten muistoihin ja pilvipalveluiden servereille.

”Thanx host youths and local lions –
you’re the best”
Leirin ohjelmasta vastaavat suomalaiset isäntänuoret sekä piirimme II- ja VI alueiden ja 3. loh-

kojen klubit. Leiriorganisaatio on vieraillut ohjelman järjestelyistä kiinnostuneiden klubien luona.
Ohjelmarungon ja päivien aikataulun suunnittelu alkaa todenteolla helmikuussa -20. Edellisen
kerran tällä porukalla saatiin aikaiseksi erittäin
hienosti toiminut ja leiriläisiltä pelkästään kiitosta saanut leiriviikko. Kaikki merkit viittaavat, että
samanlainen meno on nytkin päällä.

”Hello, everyone. I miss you :-(”
Leirillämme on oma Facebook –sivusto sekä sähköpostiosoite. FB-sivulla ei vielä ole paljoa materiaalia mutta tämän lehden ilmestyessä siellä on
jo tietoa leiriläisille ja heidän huoltajilleen tutustut-
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tavaksi. Sivujen nimi on YCE Camp Park 2020
- MD 107-C. Näiden nuorisovaihtoleirin ikimuistoisuutta ja merkityksellisyyttä osallistujilleen kuvaa
se, että vielä kahdeksankin vuoden jälkeen 2011
leirin FB-ryhmään tulee tasaisesti viestejä. Samaa olen kuullut muidenkin piirien leireistä.
Kappaleiden englanninkieliset otsikot ovat suoria
lainauksia edellisen leirin nuorten palautteista.
Niko Mikkola LC Pusula
Camp Park2020 Leirinjohtaja
Camp Park 2020 lyhyesti:
20.-30.7.2020 Tammela, Eerikkilän Urheiluopisto
Leirikordinaattori: Satu Järvinen, LC Forssa/Flores
Leirinjohtaja: Niko Mikkola, LC Pusula
Talous- ja turvallisuusjohtaj: Vesa Raatikainen,
LC Forssa/Kuha

heen isä. Perheeseen kuului isän lisäksi äiti sekä
3 aikuista lasta. Perheen vanhemmat asuivat Heiloossa, joka tunnetaan Alankomaissa eläkeläisten
kylänä. Perheen kolmesta tyttärestä yksi asuu Skotlannissa ja kaksi muuta asuvat Amsterdamissa.
Jaoin perheen 18-vuotiaan norjalaisen pojan kanssa. Noin viikko, joka tuli vietettyä isäntäperheessä
kului mm. Amsterdamissa vierailuilla, Heiloon tutustumisella, rannalla oleskelulla, tuulimyllyllä vierailulla ja katsoessa amsterdamilaisen kesäteatterin omanlaista versiota Kolmesta Muskettisoturista
sekä Rijksmuseossa. Hostperheen tuttavat veivät
meitä kahta nuorisovaihtolaista trampoliinisalille ja
viettämään aikaa rannalle. Viikon aikana vietimme
yhden päivän Giethoornissa jossa tapasimme muita vaihdossa olevia tulevilta leireiltä. Giethoornissa
tutustuimme kylään ja pääsimme lähellä olevalle
saarelle ottamaan aurinkoa ja uimaan.

Nuorivaihdosta monipuolisia kokemuksia
Moi, olen Orimattilasta kotoisin oleva 19-vuotias
Valtteri Kyöstilä. Kesällä 2019 olin nuorisovaihdossa Alankomaissa, mutta olen myös ollut vaihdossa aikaisemmin Itävallassa. Alankomaihin minut
lähetti Lionsclub Orimattila/ Viljamaa. Kiitos heille
vielä tämän kokemuksen mahdollistamisesta.
Nuorisovaihtoni alkoi saavuttuani Amsterdamin
Schipholin lentokentällä, jossa vastaan tuli hostper-

Lopulta tuli kumminkin aika jolloin oli aika lähteä leirille. Harlingenissa järjestetylle leirille saapui
alle 30 nuorta 16 eri maasta. Leiri rakennuksenamme toimi Maritieme Academie Harligen, jossa koulutetaan laivan tai risteilijän ohjausta. Leirin
aikana vierailimme aikaisemmin tutuksi tulleessa
Amsterdamissa, kahdessa muussa kaupungissa, seikkailupuistossa sekä leirirakennuksemme
laivanohjaussimulaattorissa. Useat illat vietimme
kävelymatkan päässä olevalla rannalla, jossa uiminen olisi ollut mukavaa jos ei olisi aina ollut laskuvesi silloin kuin saavuimme rannalle ilta yhdeksän
aikoihin. Leirillä aika kului pöytätenniksen, hengailun ja maaesittelyjen parissa. Leirin päätyttyä oli
aika kerätä omat tavarat ja palata takaisin kotiin.
Kotiin palattuani olen pitänyt yhteyttä leirillä
tapaamiini ihmisiin ja olen saanut yleisesti molemmista nuorisovaihdoistani hyviä ystäviä ja muistoja, jotka tulevat kestämään koko loppuelämäni.
Valtteri Kyöstilä
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ISÄNTÄPERHEENÄ TOIMIMISESTA HYVÄT KOKEMUKSET!
Olemme toimineet isäntäperheenä Lions nuorisovaihdossa neljä kertaa. Meillä on ollut nuoria
Japanista ja Malesiasta, ja tähän mennessä on
sattunut todella mukavia ja sosiaalisia nuoria. Aasiasta tulevat vaihdot ovat mielenkiintoisia, koska
kulttuuri on selkeästi erilaista.

Law Lahden Urheilukeskuksessa

Rina ja Hinako Apulanta-museossa Sipe Santapukin juttusilla.
Ensimmäisen kerran meillä oli vuonna 2017 kaksi
tyttöä Japanista. Hinako oli vasta 16v ja Rina 20v.
Kahden nuoren majoittaminen onnistui hyvin: Rina
oli jo opiskellut yliopistossa ja osasi todella hyvin
englantia, ja pystyi tukemaan arempaa Hinakoa
keskustelussa. Heidän kanssaan oli mielenkiintoisia keskusteluja. Ensimmäisellä kerralla tietenkin
jännitti vieraiden vastaanotto. Vierailu kuitenkin
onnistui loistavasti, joten päätimme osallistua myöhemmin uudestaan. Seuraavana kesänä aikataulut estivät isäntäperheenä toimimisen.
Toissa joulun alla päätimme aika nopealla
aikataululla ottaa 17-vuotiaan Law-pojan Male-

siasta viikoksi. Tämänkin vierailu onnistui hyvin.
Koska loma ei vielä ollut alkanut, järjestin hänet
käymään koulua Lahden Yhteiskoulun lukiossa.
Hän viihtyi siellä hyvin ja pääsi joukkoon mukaan.
Yhteistyö Yhteiskoulun kanssa sujui hienosti, joten seuraavatkin nuoret ovat päässeet tutustumaan suomalaiseen koulunkäyntiin.
Viime kesänä meillä oli taas Japanista kaksi
17-vuotiasta nuorta. Toinen, tyttö Shiho oli meillä
11 päivää ja poika Yusuke 4 päivää. Leiri oli Parkanossa ja he tulivat meille leirin jälkeen. Kummallakin oli ennen leiriä toiset isäntäperheet. He
tulivat elokuussa ja pääsivät myös käymään koulua. Yusuke ehti olla koulussa vain yhden päivän
kun taas Shiho viikon. Suomalainen koulu on tietenkin erilaista ja eksoottista. On ollut ihanaa tarjota heille mahdollisuus tutustua siihen.
Joulukuussa 2019 meillä Oli tyttö Malesiasta,
19 v. Kadyn. Hän tuli 11.12. ja vaihtoi isäntäperhettä joulun alla. Hän on myös päässyt tutustumaan koulukäyntiin.
Olemme nuorten kanssa tutustuneet Lahden
nähtävyyksiin. Samalla omat lapsetkin ovat nähnyt joitakin kohteita ensimmäistä kertaa… Kohteita ovat olleet esimerkiksi Hollolan kirkko, Pyhäniemen kartano (2017), Lanupuisto, Radio- ja TV
-museo, Urheilukeskus, hiihtomuseo ja Yli-Marolan kotieläinpuisto. Itse Suomen historiasta kiinnostuneena olen halunnut viedä vieraat kesällä
Sotilaslääketieteelliseen museoon Hennalassa.
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Siinä samalla tulee heille Suomen historia tutuksi.
Olen myös pitänyt huolen, että nuoret näkevät Helsinkiä. Ensimmäiset japanilaiset nuoret
halusivat ehdottomasti nähdä Temppeliaukion
kirkon, sillä se on Aasiassa kuuluisa. Sen lisäksi
Helsingissä on vierailtu Senaatintorilla, Oodi -kirjastossa ja taidemuseoissa.
Aina ei tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan. Aasialaisille ihmetyksen aihe on esimerkiksi
Prisma. Pullonpalautusautomaatti on jotain erikoista ja varsinkin siitä saatava raha. Hedelmien
valitseminen itse ja punnitus on mielenkiintoista.
Myös irtokarkkihylly herätti ihastusta. Sieltä lähtikin isot pussilliset karkkia mukaan. Ylpeänä esittelin myös ulkona olevaa kierrätyspistettä.

Rina ja Hinako Muumimaailmassa

Shihon leipomat piparit
Nuoret kannattaa ottaa mukaan ruuanlaittoon.
Viime kesänä Shiho halusi tehdä meille japanilaista ruokaa. Hänellä oli tarvikkeita mukana ja
loput haimme täältä aasialaisesta kaupasta. Näin
joulun alla olemme myös leiponeet vieraidemme
kanssa torttuja ja pipareita. Suomalainen ruoka
on maistunut kaikille hyvin ja varsinkin kaikki herkut. Paitsi ehkä salmiakki. Japanilaisille muumit ja
Marimekko ovat tuttuja.
Kotona pelaillaan lauta-, kortti- ja konsolipelejä. Kesällä on touhuttu pihalla, esitelty puutarhaa
ja pompittu trampoliinilla, ja vuosi sitten sopivilla
talvikeleillä laskettu mäkeä ja muutenkin nautittu
lumesta.
Meillä on sopivan ikäisiä lapsia, joten ei ole
tarvinnut aikuisten niin paljoa viihdyttää ja keksiä
ohjelmaa. Lastemme englannin kielen taito on kehittynyt. Vuosi sitten poikamme Sisu oli 9v ja nopeasti alkoi puhumaan englantia vaihtarin kanssa. Nyt hän keskustelee kuin vanhatekijä.

Olen Lions club Lahti/Ankkureiden jäsen. Klubilaiset ovat tarvittaessa myös järjestäneet vaihtarille
ohjelmaa. Viime joulukuussa klubilaisemme Tuire
Potinkara otti malesialaisen nuoremme yökylään.
Tuire myös käytti poikaa hiihtämässä ja hiihtomuseossa. Nytkin hän aikoo käydä nuoremme
kanssa hiihtomuseossa ja säiden salliessa hiihtämässä. Toinen klubilaisemme järjesti Kadynille
seuraa ja liput joulukonserttiin Sibeliustaloon. Klubi auttaa myös taloudellisesti, viime vuonna klubi
maksoi kahden vaihtarin lasketteluliput ja välinevuokran. Klubi osallistuu tarvittaessa vaihtarien
kustannuksiin esim. pääsylipuissa.
Suosittelen kaikille isäntäperheeksi ryhtymistä! Ei haittaa, vaikka ei ole lapsia kotona. Silloin
olisi hyvä ottaa kaksi nuorta. Kannattaa myös
pyytää muita klubilaisia ottamaan nuoria välillä
päivähoitoon. Myös voi kysyä sopivia nuoria tuttavapiiristä viihdyttämään heitä.
Ensi kesänä olisi suunnitelmassa ottaa jostain muualta kuin Aasiasta jos vain aikataulut antaa periksi. Oma tyttäremme on myös siinä iässä, että hän voisi lähteä vaihtoon. Hänellä onkin
suunnitelmissa hakea vaihtoon kesällä 2021.
Meillä olisi monta kyläpaikkaa Japanissa ja
Malesiassa!
Susanna Kivekäs
LC Lahti/Ankkurit
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VEDEN, YMPÄRISTÖN JA UUSIEN KLUBI-HAAVEIDEN ÄÄRELLÄ LAHDESSA
Tiesitkö, että piirimme pääkaupunki Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021?

Entäpä voisiko klubisi osallistua hoitokalastuspyydysten tekemiseen, vesikasvien niittoon tai aloittaa vaikkapa vesientilan säännöllisen seurannan
kotivesistössänne?
Lions Water Lab kokosi marraskuun lopulla
Lahteen vesistökunnostustyöstä kiinnostuneita leijonia piirin ympäristövastaava Timo Ståhlin ja Piirikuvernööri Hannu Hertin koollekutsumana. Timon
sanoin ”Ilta oli itselleni tärkeä ja haluankin muistuttaa kaikkia siitä että olemme vasta hyvin alkutaipaleella kaiken sen palvelutekemisen kanssa, jota
meidän tulisi tehdä luonnon elinvoimaisena säilymisen vuoksi. Haluan kiittää kaikkia mukana olleita
ja toivottaa aivan jokaisen leijonan mukaan ympäristötalkoisiin – kunkin itselleen sopivalla tavalla.
Pidetään vesiensuojelun suunnittelusiimat kireinä
porukalla niin saadaan Leijona-toimintaa tuotua
esille jälleen uusille yleisöille ja innostettua uutta
porukkaa mukaan joukkoomme.”

Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021
Euroopan ympäristöpääkaupunki -nimitys on Euroopan komission tunnustus kaupungeille, jotka
ovat ympäristötoiminnan edelläkävijöitä, toimivat
esimerkkeinä muille kaupungeille sekä kehittävät innovatiivisia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin.
Vuonna 2021 Lahdessa järjestetään lukuisia kan-

sainvälisiä ja paikallisia ympäristöalan tapahtumia. Nyt on siis juuri oikea aika ideoida klubeissa
sekä yhdessä kaupungin kanssa, miten vapaaehtoistoimijoiden, kuten leijonien, ympäristötoiminta
näkyy ja kuuluu osana juhlavuotta.
”Lahden valinta on erittäin merkittävä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, sillä Suomessa ei ole koskaan ollut Euroopan ympäristöpääkaupunkia”, kertoo kaupunginjohtaja Pekka
Timonen.
Kilpailun finalistikaupungit valittiin hakemuksen kahdentoista osa-alueen perusteella, joissa
kuvattiin kaupunkien ympäristön tilaa, edistymistä
ympäristöasioissa sekä tulevaisuuden suunnitelmia. Lahti sai kaupungeista parhaimmat pisteet
neljällä osa-alueella, jotka ovat ilmanlaatu, jäte,
vihreä kasvu ja ekoinnovaatiot sekä johtaminen.
Lahden kiertotalousinnovaatiot, vesiensuojelun
hyvät esimerkit sekä osallistava yleiskaavamalli
ovat helposti muualla hyödynnettäviä ratkaisuja.
”Asukkaat ja elinkeinoelämä pääsevät osallistumaan vuoden 2021 ohjelman tarkempaan
suunnitteluun. Erityisesti nuoret ovatkin alkaneet
ottamaan aktiivisesti yhteyttä kaupunkiin ja kysyvät, miten voisivat olla tekemässä jotain merkityksellistä osana juhlavuotta”, kertoo ympäristöjohtaja Saara Vauramo.
Vesijärvisäätiö on myös kerrassaan oiva yhteistyökumppani leijonille. Säätiö edistää piirim-

Illan hard-core asiantuntijapuheenvuorot tarjosi ympäristöjohtaja Saara Vauramo Lahden kaupungilta
sekä Vesijärvisäätiön vetäjä Heikki Mäkinen. Illan tarkoituksena oli saada käsitys siitä, miten leijonat
voisivat olla mukana sekä Lahden ympäristökaupunkivuodessa että alueellisessa, pitkäjänteisessä vesiensuojelutyössä. Aikamatkasimme porukalla myös tulevaisuuteen, jossa perustimme puheenvuoroista inspiroituneena kolme unelmiemme ympäristöteemaista lionsklubia.
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me alueella vesien kunnossapitoa, seurantaa, tutkimusta ja niistä tiedottamista vesijärvi-ohjelman
mukaisesti. Säätiö tarvitsee leijonien kaltaisten
toimijoiden apua mm. vesistöjen kansalaishavainnoinnissa, hoitokalastuksessa sekä erilaisissa rysä ja – verkkotalkoissa ja vesikasvien niittopuuhissa. Vesijärvisäätiö toivoo meidän myös
vievän vesiensuojelun tärkeää viestiä eteenpäin
yhteiskunnassa.
Vesistöt ovat kiehtovia ekosysteemejä ja vesistöjen havainnointi on samalla mahtava oppimatka vesiluonnon helmaan! Jos haluat seurata
oman lähivetesi tilaa, voit seurata esimerkiksi veden lämpötilaa, näkösyvyyttä ja havainnoida levien esiintymistä. Järven jäätymisajankohta syksyllä ja vapautuminen jäistä keväällä vaihtelevat
ja niiden ylöskirjaamisesta saa vuosien kuluessa
kiinnostavan järvipäiväkirjan. Laita kotijärvesi porukalla kuntoon ja opi samalla lisää ympäristöstäsi ja alueen muista toimijoista!
Klubisi tai sinä itse voit ryhtyä myös Vesijärvikummiksi. Vesijärven kummina pääset auttamaan
ja huolehtimaan Vesijärvestä pitkäjänteisesti. Kummius jatkuu vuosittain niin kauan kuin haluat. Saat
kummikirjeissä Vesijärven kuulumisia ja ennakkotietoja tulevista tapahtumista muutaman kerran
vuodessa. Voit myös hankkia kummiuden lahjaksi
läheisellesi. Ennen muuta saat hyvän mielen!
Ja sitten perustimme ennätysajassa kuvitteellisia tulevaisuuden menestys lionsklubeja. Jos et
ole sattunut vielä kuulemaan niistä niin tässäpä
ensimakua;

LC Lähde – kaikkien yksin viihtyvien sielujen
hittiklubi- vannoo elävän maaseudun, avoimen
nostalgian ja hyötyliikunnan nimeen. Klubi kutsuu jäsenekseen erityisesti niitä, jotka rakastavat
luonnon- sekä sielunrauhaa ja nauttivat yksinolosta täysin mitoin. Klubi on aktiivinen metsänistuttaja, luonnonlähteiden ennallistaja. Näitä puuhia kun voit tehdä myös aivan itseksesi, omassa
rauhassa ja tahdillasi. Klubin neljän vuodeajan
luontoretket ovat maankuulut eikä retkillä nuorilta
evätä mm. omien puukkojen käyttötaitojen opettelumahdollisuutta.
LC Omavaraisessa keskitetään klubilaisten
tarmo puolestaan rappiotilojen kunnostukseen.
Klubilaiset tekevät rakennetun ympäristön ennallistamistyötä hymyilevinä kuin auringonkukat.
Tässä klubissa jäsen saa elää huolettomassa,
henkisessä elopellossa ja roskienkeruu on näille aktiivisille kulttuuriympäristön vaalijoille jokapäiväistä lihastenverryttelytoimintaa kiinteistökunnostustoiminnan lomassa. Tämä klubi on
maankuulu myös ruokahävikkiin liittyvästä aktiivisuudestaan. Leijonien juhlavuotta he viettävät
auringonkukin ja avosylin keltaisessa juhlassaan!
LC menninkäiset menevät metsään, mutta
tulevana Leijonien juhlavuotena peräti 70 kertaa!
Tämän klubin mukana pääset siis kalastus-, marjastus-, sienestysretkille – olitpa sitten lapsi, aikuinen tai kypsän iän saavuttanut mestari! Tämän
klubin sydäntehtävänä on ihmisten luonnonlukutaidon syventäminen vauvasta vaariin.
Karoiina Vilander
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LOPPILAISLEIJONAT PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA;
- Syksyn hoitokalastus Loppijärvestä tuottoisa

Tyynet syyssäät suosivat loka-marraskuun vaihteen hoitokalastusta Loppijärvellä. Syvänteistä
nuotattiin ammattivoimin roskakalaa, lähinnä särkeä, salakkaa ja lahnaa, kaikkiaan viitenä päivänä, yhteensä noin 19 000 kiloa.
- Hoitokalastus on nykytietämyksen mukaan
tehokkain tapa vähentää järvessä jo olevaa fosforia, ja hillitä sisäistä kuormitusta, kertoo Loppijärven ystävät ry:n puheenjohtaja Heikki Bergholm.

Ensimmäisen nuottauspäivän kalansaalis, noin
5000 kg pikkukalaa, veti niin ammattilaisten kuin
talkooväenkin suut hymyyn. Kuva Ritva Nepponen.

Leijonilta rahaa ja talkooapua
Ammattivoimin toteutettavaan nuottakalastukseen tarvitaan talkootyön lisäksi rahaa. Kaikki
loppilaiset Lions -järjestöt (LC Loppi, LC Loppi /
Marski ja LC Loppi/MaijaStiinat) antoivat oman taloudellisen panoksensa Loppijärven ystävät ry:lle
syksyn hoitokalastukseen käytettäväksi. Tämä
panos oli ratkaiseva, sillä ELY-keskuksen avustus
edellyttää tiettyä omarahoitusosuutta.
- Näin haluamme olla mukana valtakunnallisessa ”Leijonat puhtaan veden puolesta” -projektissa, paikallisesti vaikuttaen, kertoo LC Loppi/
MaijaStiinojen presidentti Ritva Nepponen.
MaijaStiinat oli hankkeessa aloitteellinen,
ja sai myös Leijona-veljet innostumaan asiasta.
Kaikki järjestöt osallistuivat yhtäläisellä summalla. Miehiä tuli myös mukaan talkooavuksi nuottausporukkaan, ja naiset vastasivat yhden päivän
kahvituksesta.
MaijaStiinat järjestivät syyskuussa myös ylei-

sölle avoimen seminaaritilaisuuden, jossa esiteltiin Loppijärveä ja sen tilaa sekä valtakunnallista
Leijonien vesiensuojeluprojektia.

Rehevöitymistä vastaan
Hoitokalastusta on Loppijärvessä tehty 1990-luvun alusta alkaen. Vaikutus oli aluksi selvä; sinilevät pysyivät poissa ja fosforitasot hallinnassa.
Hoitokalastuksiin tartuttiin uudella otteella reilut
kymmenen vuotta sitten sinileväkukintojen pahennuttua jokavuotiseksi riesaksi.
Roskakalan rysäpyyntiä on syksyisin tehty
talkoovoimin. Jo viime syksynä kokeiltiin lisäksi

nuottaamista syvänteistä kahtena päivänä.
Loppijärvestä nuotattiin pikkukalaa viitenä päivänä yhteensä 19 tonnia. Kuva Markku Savolainen
Hoitokalastuksella saatiinkin järvestä pois noin 35
tonnia roskakalaa. Jos otetaan huomioon myös
virkistyskalastussaalis, saatiin järvestä poistettua
noin 330 kg fosforia.
- Tämä on kuitenkin kaukana hoitokalastussuosituksista; näkyvien tulosten aikaansaamiseksi saalis tulisi kaksin-kolminkertaistaa, kertoo
Heikki Bergholm.
- Järvi on rehevässä tilassa, ja roskakalaa
syntyy suuria määriä. Hitaasti mutta varmasti
näyttäisi hoitokalastus järven tilaa kuitenkin kohentavan, ilman että tähän liittyisi tuntemattomia
riskejä. Järven tilaa seurataan, ja havaintojen
pohjalta osakaskunnat päättävät vuosittaisista
hoitokalastuksista, kertoo Bergholm.
Heikki Bergholm kiittää loppilaisia Lions-järjestöjä siitä, että nämä olivat valmiita panostamaan niin taloudellisesti, kuin myös omalla talkootyöpanoksellaan puhtaampien vesien puolesta.
- Pidän arvokkaana sitä että yhdessä nähdään, että tämä on tärkeää ja merkittävää työtä
Lopen hyväksi.
Teksti Sisko Savolainen
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LEO-TOIMINTA C-PIIRISSÄ

Tiesitkö, että Leijonilla on oma nuorisojärjestö Leot?
Suomen Lions-liiton nettisivut (2019) määrittelevät Leot seuraavalla tavalla: ”Leoklubi on lionsklubin oma nuorisoaktiviteetti, jolla oman paikkakunnan nuoret saadaan hauskalla ja kehittävällä
tavalla mukaan palvelutoimintaan.”

C-piirissä on parhaimpina aikoina ollut noin kymmenen Leoklubia, mutta nykyisin klubeja on vain
kolme: Leo Club Järvenpää ja passiiviset Leo
Club Lahti / Jellonat ja Leo Club Hämeenlinna.
Piirin piirikuvernööri Hannu Hertti kirjoitti kauden
2019-2020 toimintasuunnitelmaan, että kaudella
olisi hyvä etsiä mahdollisuutta lisätä leo-toimintaa
piirissä. Tästä lähti liikkeelle työ aktivoida Leo
Club Lahti / Jellonat. Kävimme marraskuussa viemässä mainoksia Lahden Lyseoon ja kertomassa
Kannaksen Lukion opiskelijoille toiminnasta. Yhteydessä on myös oltu Lahden Ammattikorkeakoulu LAMK:iin.
Myös Riihimäellä on käyty kertomassa paikallisille lions klubeille leo-toiminnasta.

Leo Club Järvenpää Pääsiäismunajahdissa
Leot on palveluklubijärjestö aivan kuten leijonatkin. Vaikka leot ovat leijonien nuorisoaktiviteetti,
leoklubit valitsevat omat virkailijansa itse, järjestävät omat kokouksensa sekä toimivat joko itsenäisesti tai yhdessä taustaklubien kanssa. Lisäksi
leoilla on oma Suomen Leojen hallitus ja lionsien
vuosikokousta vastaava, kauden päättävä, isompi kokoustapahtuma.
Leojen painopiste ei ole varojen keräämisessä
vaan hyvän mielen jakamisessa erilaisin aktiviteetein. Useat leoklubit käyvät pitämässä bingoa
vanhainkodeissa, jakavat ilmaista lämmintä mehua ja itse tehtyjä pipareita Pyhäinpäivänä hautausmailla, järjestävät keräyksiä vähävaraisille
lapsiperheille, siivoavat luontoa ja jopa järjestävät täysin omia tapahtumia puistoihin tai koulujen
jumppasaleihin lapsille. Leojen painopiste on tuoda hymy ihmisten kasvoille vaivattomasti ja pienin kustannuksin. Leojen toiminta on joustavaa ja
reagointiherkkää, joka mahdollistaa useiden pienten aktiviteettien tekemisen kauden aikana.
Ilon tuomisen lisäksi leoissa luodaan pitkäaikaisia ystävyyssuhteita, yhteyksiä ja opitaan tärkeitä
työelämätaitoja, kuten esiintymistä, johtamista ja
tapahtumien järjestämistä. Nuorille nämä verkostot ehkäisevät syrjäytymiseltä ja antavat mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskuntaan. Lisäksi nuoren
hakiessa töitä, leo-toiminta näyttää hyvälle tämän
ansioluettelossa.

Jos kaikki menisi oppikirjan mukaan, keväällä piirissä olisi ainakin kaksi aktiivista leoklubia. Joten
tehdään asian eteen töitä, pidetään kaikki sormet
ristissä ja toivotaan parasta!
Anniina Laakso
Suomen Leojen hallitus

Toivotamme aktiivista
ja
palvelualtista
vuotta 2020!
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”ON LEIJONIA POHJANTÄHDEN ALLA JA LEIJONAT NUO TOISET MAAILMALLA...”
PVCC Matti Tieksolan johtamana 14 iloista leijonaa lähti kesäkuun lopussa Milanoon LCI:n kansainväliseen Conventioniin. Matka kulki Turkin,
Serbian, Pohjois-Makedonian, Kosovon, Albanian, Montenegron, Bosnia ja Hertzegovinan ja San
Marinon kautta. Balkanin alueella suurta hämmästystä ja ihastusta herättivät uudet mahtavat moottoritiet, jotka pitkien siltojen avulla ylittivät laaksoja
ja tunnelien kautta kulkivat vuorten läpi. Ihailimme
appelsiini- ja oliivipuulehtoja, auringonkukka- ja
maissipeltoja ja Adrianmeren kauniita maisemia.
Serbian pääkaupunki Belgrad sijaitsee Savajoen
ja Tonavan yhtymäkohdassa. Suuressa puistossa,
”House of Flowers”, on Jugoslavian entisen presidentti Titon valkoista marmoria oleva hautamuistomerkki ja museo. Näimme myös tenniskentän, jolla
Novak Djokovic, tämän hetken ykköspelaaja, aloitti
tennisuransa neljä-vuotiaana.
Makedonian pääkaupungissa Skopjessa aamuherätyksenä oli kello viiden rukouskutsu hotellin vieressä olleen moskeijan minareetista. Kirkonkellojen
soitto alkoi vasta kuudelta. Vanhalla basaarialueella
nupukiviset kadut puikkelehtivat ottomaanien aikaisten karavaanimajatalojen, kylpylöiden ja asumusten
välissä. Nämä 1300-luvulta peräisin olevat serajt ja
hamamit olivat hämmästyttävän hyvin säilyneitä. V
1963 tapahtunut suuri maanjäristys tuhosi Skopjen
keskustan lähes 80 prosenttisesti. Uudet mahtipontiset talot, aukiot ja patsaat on rakennettu art nuveauja barokkityyliin. Mahtavin patsaista esitti Aleksanteri
Suurta, joka oli syntyisin Skopjesta. Albanialaistaustaisen Äiti Teresan entisen kotikirkon paikalla on
patsas ja rakennus, jonka seinää peittävät valkoiset
kyyhkyjen kuvat Nobelin rauhanpalkinnon muistoksi.
Kosovon Prizrenin ja Albanian Tiranan jälkeen
Montenegrossa Budvassa ihastelimme Adrianmeressä sijaitsevaa pientä viehättävää saarta. Yhteiskuvamme takana pilkottaa Sveti Stefanin luksussaari,
joka on tullut tunnetuksi kuuluisuuksien lomapaikkana. Kuvankauniin Kotorinlahden tunnetuin nähtävyys on pieni tekosaari ja sen kirkko. Haaksirikkoon
joutuneet merimiehet rakensivat ne kiitokseksi, kun
pelastuessaan löysivät vedestä Neitsyt Mariaa ja
Jeesus-lasta esittävän ikonin.
Kroatian kauniin rantakaupungin Dubrovnikin
vanha kaupunkikin on myös yksi Unescon maailmanperintökohteita. Vietimme siellä kuuman kesäpäivän ihastellen sen arkkitehtuuria, kapeita kujia,
palatseja ja kirkkoja. Erään kirkon alttaritaulu oli Tizianon maalama Kristuksen ylösnousemus.
Dubrovnikista ajoimme
Bosnia ja Herzegovinan läpi Splitiin, sieltä laivalla Italian Anconaan ja
sieltä taas San Marinoon, josta suurin osa sijaitsee
Titano-vuorella. Jyrkkiä katuja, kapeita kujia ja lukuisia portaita pitkin kulkiessa allamme avautuivat

mahtavat näkymät alas laaksoon.
Matkamme pääkohde, LCI:n Milanon Convention oli monipuolisesti mielenkiintoinen tapahtuma.
Valtava paraati kulki Milanon keskustassa kilometrikaupalla kuuden tunnin ajan. Me seurasimme sitä
tällä kertaa kadun varrella, heilutimme Suomen lippuja ja hurrasimme eri maiden iloisille delegaatioille
ja värikkäille asuille.
Kokousten musiikkipuolta edusti mm Abba hittikappaleillaan, keskiaikaista kurkkulaulua esittävä miesryhmä ja upea italialaiskuoro mahtavalla kansallislauluesityksellään jne. 22.000 osallistujan joukossa oli mukava
tavata vanhoja tuttuja ja tutustua uusiin.
Milanon kaupunki tarjosi tietenkin paljon nähtävää
ja historian havinaa joka askeleella. 1300-luvulta peräisin oli Castello Sforzesco, jykevä hallitsijoiden palatsi. Samaan aikaan oli aloitettu rakentaa myös Milanon
tuomiokirkkoa, Neitsyt Marialle omistettua il Duomoa,
jonka pitsinen olemus jaksaa ihastuttaa katsojia. Sen
vieressä on kuuluisa ostoskeskus Galleria Vittorio
Emanuele lasikattoineen ja luksusputiikkeineen.
Pohjois-Italiassa sijaitsee myös Lago Maggiore
ja sen Isola Bella -saari, joka kuuluu vanhalle mahtavalle Borromeon suvulle. Suvun valtava linna ja
puutarha täyttävät saaren lähes kokonaan. Linnan
koristeelliset salit olivat täynnä monenlaisia aarteita.
Mosaiikkitöiden joukossa oli pyöreä kukkakuvioinen
pöytä, jonka paavi Leo oli lahjoittanut Borromeon
suvulle. Tulitikun pään kokoisista mosaiikkipaloista
valmistetun pöydän tekemiseen oli kulunut 10 vuotta.
Puutarhan nurmikentillä kauniiden kukkaistutusten välillä valkoiset riikinkukot pöyhistelivät harsoisia pyrstösulkiaan ja kutsuivat toisiaan kolkolla
äänellään.
Näin on yhdeksän maata takanapäin. Italialaisen laulun mukaan ”Con ti partiro”…näkemiin.
Kiitos mukana kulkemisesta ja upeasta matkaseurasta koko ryhmällemme: Matti ja Pirjo Tieksola,
Harri ja Sirkku Ala-Kulju, Bo ja Gun-Britt Lindberg,
Reino Laine ja Marja-Leena Nurminen, Jouko
Vuotso ja Riikka Häkkinen, Väinö Tamminen ja
Terttu Kinnunen, Matti ja Ulla Paavola.
Matti Paavola, PDG LC Lahti
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LIONIEN KANSAINVÄLISEN SÄÄTIÖN KERÄYS ETENEE
Lions Clubs International Foundation, eli LCIF
aloitti jo yli vuosi sitten järjestyksessään kolmannen suurkeräyksen. Tavoite oli kunnianhimoinen,
300 miljoonaa dollaria kolmessa vuodessa.
LCIF:n tavoite on apurahoja jakamalla tukea
Lions-klubien suurempia hankkeita ympäri maailmaa. Eniten apua ohjataan kehitysmaihin Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Suomeenkin
olemme apurahoja saaneet, Lapuan Pamauksen
jälkihoidosta lähtien moniin hyviin hankkeisiin, kuten sotainvalidien sairaskoteihin, näkövammaisten laitoksiin, diabetes-leireihin, diabeetikoiden
silmänpohjakuvauksiin ja Lions Questin tieteelliseen tutkimukseen ja kehittämiseen. Merkittäviin
kansainvälisiin hankkeisiimme on saatu suuria
avustuksia, mm. silmäsairaaloihimme Ecuadorissa ja Sri Lankassa sekä Aurinkokeitin-NSR-projektiimme Keniassa.
LCIF pyrkii tavoitteeseen tiedottamalla, mutta
myös palkitsemalla lahjoittavia klubeja ja yksityisiä lioneita, sekä ulkopuolisia henkilöitä ja yrityksiä eri tavoin. Jo 50 dollarin maksusta lahjoittaja
saa LION SHARE –pinssin ja 300 USD lahjoituksesta CAMPAIGN DONOR pinssin. Merkittävin
muisto on Melvin Jones Fellow –nimitys, MJF,
jonka tunnuksena on pinssi ja nimellä varustettu seinälaatta. MJF-nimityksen saadakseen tulee
säätiölle lahjoittaa 1000 dollaria. Lahjoituksen voi
tehdä Lion itse, kertamaksuna tai erinä 5v aikana,
tai sen voi tehdä klubi. Hyvä ajatus on muuten
huomioida jäsenten tai klubien tasavuosijuhlia
nimetyllä lahjoituksella Kampanja100:an. Nämä
kaikki maksetaan siis aktiviteettitililtä, koska niillä
kustannetaan puhtaasti aktiviteetteja jossain päin
maailmaa.
Klubi huomioidaan lippumerkillä sen saatua
ensimmäisen Melvininsä. Klubi tai muu lahjoittaja voi myös saada lahjoittajaplakaatin, jos se
ei lahjoitusta vastaan halua huomioida ketään
yksittäistä henkilöä. Kampanja 100 aikana klubi
palkitaan Malliklubi-nimityksellä, jos se lahjoittaa,
taikka sitoutuu lahjoittamaan, tuplasti vähimmäistavoitteen, eli 500 dollaria per jäsen. MJF-jäseniä
Suomessa on tätä nykyä reilut 6000, C-piirissä
625. Näistä vielä 141 Suomessa, C-piirissä 13 on
progressiivisia, eli he ovat jatkaneet lahjoittamista
perustason jälkeen. Tämän merkiksi Melvin-pinssiin saa timantteja, yhden aina 1000 dollarilla.
Viime kausi oli Kampanja100 osalta haasteellinen, koska klubit eivät olleet saaneet valmistaua siihen ennalta. Piirikuvernööritkin saivat
tietopaketin vasta Las Vegasin kansainvälisessä vuosikokouksessa. Nyt uudet kuvernöörit on
valmennettu paremmin ja tietoa on levitetty niin

LION-lehdessä ja piirien nettisivuilla sekä erilaisiin tilaisuuksiin. Tavoite onkin, että viime kaudella
Suomessa mukaan tulleiden 333 klubin lisäksi loputkin 544 lahjoittaisivat – edes pienen summan.
Lisäksi toivon näkeväni entistä useampia säännöllisiä lahjoittajia saamissani kuukausiraporteissa. Toivon, yhä useamman klubin, osallistumaan
keräykseen omien voimavarojensa mukaan positiivisessa hengessä.
Ja miksi emme lahjoittaisi? LCIF on meidän
oma säätiömme. Se on rankattu maailman luotettavimmaksi hyväntekeväisyysjärjestöksi; sille
lahjoitettu euro menee 100%:sti perille kohteeseen. Ja kehitysmaissa, kuten meille tutussa Sri
Lankassa, samalla rahalla saa paljon enemmän
aikaan kuin meillä. 1000 dollarilla suojaa kokonaisen kylän tuhkarokolta, tai kustantaa 20 ihmiselle
näkökyvyn palauttavan kaihileikkauksen. Maksuohjeet ja MJF-hakemukset löydät piirin ja Lionsliiton nettisivuilta tai piirin LCIF-koordinaattorilta.
Ota rohkeasti yhteyttä, tehdään yhdessä uusia mahdollisuuksia heille, jotka sitä eniten tarvitsevat!
Kaisa Vainio

Järjestävät
Lions Club Hämeenlinna/Liinut
Lions Club Tuulos

Koko perheen iloinen

Talvitapahtuma
Kauppakeskus Tuulosessa
lauantaina 1.2.2020 klo 11-15
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TOIMINTA KANSAINVÄLISESSÄ HALLITUKSESSA
Tämän lehden ilmestyessä kaksivuotisesta toimikaudestani kansainvälisessä hallituksessa ovat viimeiset
kuukaudet käsillä. Aika on kulunut nopeasti mielenkiintoisten asioiden parissa. Virka alkoi kesällä 2018
Las Vegasin vuosikongressista ja päättyy kesän 2020
kokoukseen Singaporessa.

Kansainvälisen hallitukseen v. 2018 tulleet jäsenet
puolisoineen yhteiskuvassa päämajan edustalla.
Kuva: Elien Van Dille
Hallitukseen kuuluu 35 jäsentä, sekä kansainvälinen
presidentti ja varapresidentit. Johtajat valitaan järjestömme kaikista kahdeksasta vaalipiiristä. Euroopasta
valitaan vuosittain kolme jäsentä eri maista sovitun
vuoroperiaatteiden mukaan. Jäsenmäärä määrittää
kuinka usein maa saa johtaja vuoron.
Kansainvälinen hallituksen vastuulla on mm.
seurata ja ohjata järjestön kaikkien virkailijoiden ja
toimikuntien toimintaa. Hoitaa ja valvoa järjestön taloutta, omaisuutta ja varoja, sekä valmistella ja hyväksyä talousarvio.
Hallituksen kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiin kolme kertaa kaudessa, josta yksi tapahtuu vuosikongressi paikkakunnalla juuri ennen kongressin
alkua. Kokousten kesto on 4 päivää ja pääosa ajasta
tapahtuu eri komiteoiden työssä. Hallituksen komiteat ovat: Tilintarkastus, Säännöt ja ohjesääntö, Kongressi, Piiri- ja klubipalvelu, Talous ja päämajan toiminta, Johtajakoulutuksen kehittäminen, Pitkän aikavälin
suunnittelu, Jäsenkehitys, Markkinointiviestintä, Palveluaktiviteetit ja Teknologia. Itse toimin Markkinointiviestintä- sekä Pitkän aikavälin suunnittelu komiteassa. Varsinaisten kokousten lisäksi komiteat pitävät
omia webinar kokouksia tarpeen mukaan.
Ensimmäinen kokouspäivä alkaa avajaisosuudella ja jatkuu iltapäivällä komiteoiden kokouksilla.
Toinen ja kolmas päivä jatketaan komiteoiden kokouksilla, lisäksi komiteat pitävät ristikkäisiä tapaamisia.
Kolmannen päivän päätteeksi komiteat tekevät raportin käymistään keskusteluista, sekä päätösehdotukset viimeiseen hallituksen kokouspäivään, jossa
päätökset tehdään. Kolmannen ja neljännen kokouspäivän välistä yötä kutsutaankin "yön yli raportiksi".
Yöllä ja aikaisin aamulla hallituksen jäsenet tutustuvat raportteihin päätöksenteon tueksi. Viimeinen kokouspäivä alkaa komiteoiden raporttien kuulemisella,
sekä keskusteluilla ja kysymyksillä päätettävistä asioista. Iltapäivä on pyhitetty päätöksiin ja kokouksen

sulkemiseen. Päivät ovat yhdeksän tunnin mittaisia,
alkaen klo 8 ja päättyen klo 17.00.
Hallitusten kokousten lisäksi kansainvälisen johtajan tehtäviin kuuluu matkustaa ja tavata leijonia
oman vaalipiirin alueella. Vierailla olen saanut mm.
Englannissa, Itävallassa, Norjassa, Islannissa, Pohjois-Makedoniassa, kotimaassa jne. Myös osallistumiset oman vaalipiirin vuosittaiseen Lions kokoukseen
(Eurooppa Forum) kuuluvat kansainvälisen johtajan
tehtäviin. Viimeksi kokous pidettiin syksyllä Viron Tallinnassa. Sain kunnian toimia presidentin nimeämänä
kansainvälisen hallituksen edustajana, sekä Foorumin valvojana. Tähänkin liittyi paljon mielenkiintoisia
tehtäviä, sekä ennen Foorumia, että sen aikana.
Lions aate ja tavoitteet ovat yhteisiä meille kaikille. Eri maiden kulttuurierot tuovat hyvän mausteen
tavoitteisiimme, sekä rikastuttavat ja kehittävät järjestöämme. Vaikka toimintamme painopiste on paikallisessa leijona työssä niin näen, että kansainvälisyys
on järjestömme vahvuus. Globaalit haasteet, kuten
ympäristö ja humanitaarisen avun tarpeet lisäävät
työmme merkitystä ja antavat inhimillistä sisältöä.
Ajankohtaisista asioita mainitsen pari asiaa. LCI
Forward ohjelmasta on menossa viimeinen kausi.
Hallitus on nimennyt työryhmän ohjelman jatkokehitystä varten. Singaporen vuosikongressissa 2020 tullaan julkistamaan, kuinka ohjelma tulee jatkumaan.
Singaporessa on myös esillä kansainvälisen jäsenmaksun korotus. Hallitus esittää 3 USD korotusta
alkaen 7/2021. Lisäksi esitykseen sisältyy automaattinen vuosi korotus alkaen 7/2022. Vuotuinen korotus lasketaan käyttämällä USA:n inflaatiokehityksen
kolmen vuoden keskiarvoa, joka ei tule olemaan suurempi kuin 3,0% tai pienempi kuin 1,5%. Kansainvälisiä jäsenmaksuja ei ole korotettu vuoden 2011
jälkeen vaikka vuotuinen inflaatio on lisännyt toimintakuluja kaikkialla maailmassa.
Kuluneet vajaa kaksi vuotta ovat olleet ikimuistoisia ja antaneet minulle paljon. Uudet tuttavuudet
ympäri maailmaa ovat vahvistaneet käsitystäni järjestömme kansainvälisyydestä ja sen tarpeellisuudesta. Olen saanut tutustua päämajan toimintaan
ja sen henkilökuntaan. Päämajassa työskentelee n.
300 henkilöä. Määrä tuntuu aika isolta, mutta toiminta
on hyvin laajaa, mm. kaikki materiaalit ja viestit käännetään 13 viralliselle kielelle. Käännettävien tekstien
määrä on kasvanut vuositasolla lähes 2 miljoonaan
sanaan. Nyt tutkitaankin uusia automaattisia käännösohjelmia työn helpottamiseksi. Myös koulutus,
markkinointi, palvelu-/jäsenohjelmat ja niiden kehittäminen vaativat resursseja.
Lopuksi haluan kiittää kaikkia Teitä C-piirin leijonia saamastani tuesta, sekä mahdollisuudesta palvella kansainvälisenä johtajana. Kiitos myös antamastanne arvokkaasta panoksesta Lions toiminnalle.
Heimo Potinkara
Kansainvälinen johtaja (ID) 2018-2020
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ARNE RITARI SÄÄTIÖN AJATUKSIA
Toinen kausi piirin ARS säätiön toimikuntapuheenjohtajana on kohta puolivälissä. C-piirissä
toimintavuosi on ARS kannalta katsoen varsin hitaasti käynnistynyt. Adresseja on mennyt paljon
vähemmän kuin viime kaudella pelkästään piirifoorumin aloituksessa. Uusia Ritareita on tullut
tällä kaudella kuusi uutta. kolme viime kaudella
myönnettyä on lyöty tällä kaudella Ritareiksi. Apurahoja on haettuna yksi, tammikuussa 40v täyttävä LC Hyvinkää/Viertola. Vaikka vilkasta keskustelua ja aikeita on ollut ympäri koko C-piirin
alueella, ei vielä ole muita hakemuksia piiristämme tullut, valtakunnallisesti apurahahakemuksia
on 17 joulukuuhun mennessä.
Piirin AR toimikunta on lähes sama kuin viime
kaudella. Piirikuvernööritiimin aktiivinen kolmikko
on toimittanut vierailullaan adresseja ja ARS terveisiä, lisäksi lohkon puheenjohtajista toimikunnassa Kirsi Suikkanen Kellokoskelta, Jari Nisula
Lahden alueelta ja Merja Vainio Forssan seudulta. Heiltä saa adresseja nopeasti ja lähempää
kun tuo posti on takunnut lakosta riippumatta tällä
kaudella toimituksissa. Täältä Hämeenlinnasta
Hyvinkäälle adressipaketti matkasi lähes kaksi
kuukautta touko-heinäkuussa.
Ritareita on nyt hyvä aika hakea. Keväällä monella klubilla on juhlia tulossa, Ritariseremonialla
saadaan juhlaan arvokas ohjelma kruunaamaan
tilaisuus. Vuosikokous on myös oiva paikka palkita
ahertaneita Leijonianne Ritarijäsenyydellä.
Apuraha on klubien aktiviteetteihin kohdennettu taloudellinen avustus. Klubien soisi käyttävän tätä apurahaa runsaasti hyödyksi, apuraha
voi olla jopa 50% tarvittavasta rahapanoksesta
aktiviteettiin. Esimerkiksi silloin kun hankitaan
vaikkapa rakennustarvikkeita ja klubilaiset rakentavat jonkin fyysisen rakenteen joka lahjoitetaan
edelleen vaikkapa kuntalaisten, palvelutalojen tai
partiolaisten käyttöön ja omaksi. Apurahan suuruus voi olla minimissään 500€ ja maksimissaan
10 000€ joten ison taloudellisen helpotuksen klubi
voi tällä apurahalla saada. Aktiviteetti, jossa oman
palvelutyön osuus jää vähäiseksi tai ei ollenkaan,
voi saada 40% apurahaa, minimissään 500€ ja
maksimissaan 6000€.
Hankkeiden ei tarvitse olla suuria. Yksi hyvä
esimerkki on viime kauden valtakunnan ja piirin
ensimmäinen myönnetty apuraha LC Kalvola/Iittalalle. Klubin viimeiseksi presidentiksi jääneen
Esko Nyyssösen selvitystä hankkeesta: ”Klubi
lahjoitti kynttilälyhdyt (80 kpl) Kalvolan seurakunnalle ja ne ovat yhteistoimitahojemme toimesta
käytössä 3:sti vuosittain Kalvolan sankarihaudoilla ja muistomerkeillä, niihin kynttilät sytytettyinä,
Pyhäinpäivänä, Itsenäisyyspäivänä sekä Joulu-

aattona. Kynttilöiden sytytyksistä vastaavat myös
jo purkautuneiden paikallisten reserviyhdistysten
henkilöt vuorotteluin sekä nykyisin paikallisena
toimiva LC Hämeenlinna/Rengon liitännäisklubi
LC Hämeenlinna/Iittala. LC Kalvola/Iittala purkautui siis 30.6.2019, luovuttaen materiaalisen ja taloudellisen perintönsä LC Hämeenlinna/Iittalalle.”
Ohessa uuden LC Hämeenlinna/Iittala yhtenäisklubin (LC Hämeenlinna/Rengon liitännäisklubi)
presidentin Ilpo Inkiläisen ottama kuva lyhdyistä:
Piirin Ritareille ja Pro-Ritareille avec on tulossa Arne Ritarin syntymäpäivänä Ritarilounas

7.3.2020. Paikka on perinteinen Sokos Hotel
Vaakuna Hämeenlinnassa (paikalla on samana
viikonloppuna ilmeisesti keskiaikatapahtumaa,
ja toisenlaisiakin Ritareita?). Ritarilounaalla kuulemme piirikuvernööriltä ja AR säätiöltä ajankohtaisia asioita ja saamme tavata toisiamme. Viime
kaudella Ritarilounaalla tilaisuuden aloitukseksi
kajautti ilmoille LC Hämeenlinna/Tawastin mieskvartetti Leijonamarssin (LC Hämeenlinna/Tawasti on perinteitä kunnioittava ”äijäklubi” ja klubin laulunakin Leijonamarssi, niinpä tilaisuudessa
kuultiin juuri tuo) ja päälle kolme muuta upeaa
lauluesitystä (Jari Nurmi, Reijo Lemetyisen sijaisena Pekka, Kari Rantsi ja Jarmo Tallqvist).

Tälle kaudelle saimme myös oman edustajan
ARS säätiön hallitukseen. IPDG Ritva Kajaala valittiin keväällä hallitukseen. Onnittelut Ritvalle!
Adressihankinnat, apuraha-asiat ja Ritariasiat, ota rohkeasti yhteyttä piirin ARS toimikunnan
puheenjohtajaan, teppo.valtonen@lions.fi.
Teppo Valtonen
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AKTIIVISTA TOIMINTAA KLUBEISSA JA LEIDEISSÄ
KÄRKÖLÄSSÄ NEROLAN
PALVELUKESKUKSEN KAHVITUS

Kärkölän pelimannit olivat mukana Nerolan palvelutalon kahvituksessa.
Lionsklubi Kärkölä ladyt järjestivät Nerolan
palvelukeskuksessa perinteisen kahvitilaisuuden
25.11.2019 yhdessä Kärkölän Pelimannien kanssa.
Paikalla oli runsaasti palvelutalon asukkeja
sekä vierailijoita. Musiikki oli kaunista ja sisältö
tuttuja kappaleita.
Musiikin jälkeen juotiin maistuvat joulutorttukahvit. Ladyt olivat järjestäneet tarjottavat.
Nerolan palvelukeskuksen kahvitustilaisuus
on LC Kärkölän ladyjen vanha perinne, jota on ilo
vaalia.
Anneli Kulmala

RIPS KEVARIT VS LC RIIHIMÄKI

RiPS Kevarit-joukkue oli valmistautunut perinteiseen jalkapallopeliin perusteellisesti ja kertoi ennen ottelua ettei lionsklubi Riihimäen joukkue tule
pääsemään pelissä helpolla. Joukkue oli pelannut
hyvällä tasolla kevään ja kesän turnauksissa.
Vastaavasti osa LC Riihimäen edustusjoukkueesta oli ollut leirillä Virossa valmistautumassa
otteluun. Peli päättyi lopulta tasatulokseen 4 – 4.
LC Riihimäki on tukenut RiPS Kevarit-joukkueen toimintaa jo vuosien ajan. Tämän ottelun yhteydessä klubi sponsoroi joukkuelle pelipaidat sekä
grillimakkaratarjoilun tilaisuuteen osallistujille.
Mika Tiainen

MAAILMAN DIABETESPÄIVÄ 14.11.

Kyllikki Vilkkuna Lammin Seudun Sydänyhdistyksestä, Sisko Salo Kanta-Hämeen Maksa- ja Munuaisyhdistyksestä sekä Eija Lähde, Eeva-Liisa
Kaloinen ja Sisko Hirviaho LC Hämeenlinna/Liinuista.
Tuulosessa vietettiin Diabetespäivää tänä
vuonna toista kertaa kolmen paikallisen Lions
Clubin toimiessa järjestäjinä, mukana oli myös
Hämeenlinnan Seudun Diabetesyhdistys ry, Lammin Seudun Sydänyhdistys ry ja Kanta-Hämeen
Maksa- ja Munuaisyhdistys ry. Terveydenhuollon
ammattilaiset mittasivat ilmaiseksi asiakkaiden
verensokereita ja verenpaineita sekä antoivat
opastusta ja neuvontaa lisäksi tarjolla oli monenlaisia esitteitä ja ohjeita muun muassa sanomalehdestä tehtyjä jumppakeppejä. LC Hämeenlinna/
Liinut tarjoilivat porkkanoita ja mehua asiakkaille.
LC Lammin ja LC Tuuloksen miehet toimivat sisään heittäjinä. Päivä oli onnistunut. Mittauksissa
kävi 100 ihmistä, josta muutama ihminen ohjattiin
tarkempiin tutkimuksiin.
Eija Lähde

la 23.5.2020 klo 8 – 14
Vääksyssä Kustaantorilla
Tervetuloa!
LC Asikkala/Kanava
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VETERAANIKERÄYS

LIONSCLUB HÄMEENLINNA MUKANA
KOULUN JOULUJUHLASSA

Lionsclub Asikkala/Kanava on jo useana vuonna
huolehtinut veteraanien hyväksi tapahtuvan valtakunnallisen keräyksen kerääjien eli varusmiesten ja
heidän kuljettajiensa kahvittamisesta Asikkalassa.
Niin tapahtui tänäkin vuonna. Keräyspäivä oli
9.9.2019. Tammenlehvätalolla Vääksyssä leijonat
Anja Arnkil, Merja Pirttilä ja Kirsi Tevajärvi-Pärssinen kahvittivat 27 kerääjää, heidän kuljettajansa
ja apujoukkonsa sekä paikalle saapuneen veteraanin Esko Takalan. Lähes 50 henkeä sai nauttia
kahvipöydän antimista.
Pullasiivut maistuivat hyvin, taisipa joku saada
niitä vielä matkaevääksikin Parolan varuskuntaan.
Kahvitilaisuutta tukivat Oululainen, Fazer, Viipurilainen Kotileipomo ja K-Supermarket Vääksy.
Valtakunnallinen keräys sotien 1939-1945
veteraanien hyväksi tapahtuu varusmiesten ja reserviläisten tuella. Keräyksen varat käytetään veteraanijärjestöjen jäsenien, heidän puolisoidensa
ja leskiensä kuntoutukseen, kotiavun järjestämiseen, lääkkeisiin ja apuvälineisiin. Tänä vuonna
keräys oli tarkoitettu puolisoiden ja leskien hyväksi. Keräyksen aloitteentekijänä paikkakunnalla oli
Jussi Kuittinen ja työtä on jatkanut Heikki Vahto.
Tuula-Marja Kyöstilä

Hämeenlinnan Vuorentaan koulu (ala-aste) sai
tänä syksynä ns "ilmanlaatutuomion". Sen seurauksena 2/3 koulun oppilaista jouduttiin siirtämään väistötiloihin toiseen kouluun, loput
ahtautuivat ns. vanhan koulutalon pieniin väliaikaistiloihin. Koulussa on 130 oppilasta.
19.12. koululaiset vanhempineen kokoontuivat Vuorentaan hengessä vanhan koulunsa pihamaalle viettämään yhteistä joulujuhlaa. Lapset
saapuivat kynttiläkulkueessa juhlapaikalle, sitten
oli joulun leikkejä ja lauluja.
Lionsclub Hämeenlinnalla oli ilo tukea tätä lämminhenkistä tapahtumaa tarjoamalla juhlaväelle
(n. 250 henkeä) pientä makeaa ja glögiä, joka koleassa talvi-illassa olikin paikallaan.
Juha Saarinen

Tavataan Orimattilan Elomarkkinoilla 9.8.2020 klo 9.00 - 15.00

LC Orimattila

Paikkavaraukset
Pekka Auvinen
0500 182 897
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KELLOKOSKELLE KUUDES SYDÄNISKURI

LASTENKONSERTTIA JA
MUOTINÄYTÖSTÄ PAROLASTA

Kun Ammuu ryhtyy etsimään aarretta, alkaa jännittävä seikkailu taianomaisessa metsässä. Pienet ja vähän isommatkin kuuntelivat silmät ja
korvat tarkkana, kun keväisestä metsästä etsittiin
yhdessä aarretta. LC Parola Fredrikat järjesti jo
toistamiseen lastenkonsertin Parolan Juteinikeskuksessa matalalla kynnyksellä, jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus päästä mukaan.
Lisäksi LC Parola Fredrikat järjesti pikkujouluaikaan muotinäytöksen Juliuksen olohuoneessa Hämeenlinnan turvakodin hyväksi. Turvakoti
auttaa koko Kanta-Hämeen alueen tarvitsijoita.
Toiminta on suhteellisen uutta alueella ja siksi on
myös tarvetta mm. monenlaisille lasten leikki- ja
harrastusvälineille. Muotinäytöksessä nähtiin
muotia moneen menoon ja makuun, niin urheiluun kuin juhlaankin.
Virpi Pitkänen
Kouluttaja Harri Karlenius ja Salen myymäläpäällikkö Heidi Koskiranta
Kellokosken Alepaan on sijoitettu Lions Club Kellokosken ja Lions Club Kellokoski/Annojen lahjoittama uusin sydäniskuri. Rescue Training Housen kouluttaja Harri Karlenius toi laitteen antaen
samalla koulutusta laitteen käyttöön ja Alepan
myymäläpäällikkö Heidi Koskiranta oli vastaanottamassa sitä. Koskiranta kertoi samalla, että
myymälän henkilökunta on saanut myös HOK:n
toimesta opastuksen laitteen käyttöön. Laite on
hyvin saavutettavissa myymälässä, sen ollessa
auki päivittäin ympäri vuorokauden 24/7.
Lahjoittajien puolesta olivat tilaisuudessa mukana LC Kellokosken klubista Jarmo Mäkinen ja
Markus Heikkilä sekä Annoista Terttu Kaukoranta
ja Merja Gratschew.
Sattumalta paikalle saapui myös kauppareissullaan Kellokosken sairaalan eläkkeellä oleva
ylilääkäri Ilkka Taipale, joka kertoi tuntevansa laitteen keksijän.
Aila Toivonen

BIRGERIT LAHJOITTI VARUSTEITA

Lions Club Hämeenlinna/Birger teki lahjoituksen Hämeenlinnan Iceheartsille. Lahjoitus sisälsi
säbä- ja jääkiekkovarusteita 2000€ arvosta. Kauden ensimmäiseen jääharjoitukseen osallistuivat
Iceheartsin lisäksi Birgeristä Jussi Miettinen sekä
HPK:n liigajoukkueesta pelaajat Niclas Lucenius,
Mikko Lahtela ja Henri Kanninen.
Teksti Lauri Vainio kuva Jussi Miettinen

27

Leijonaviesti 2019-2020

TAVASTIN KÄTÖSISSÄ PYSYY NIIN SUTI
JA METSÄNRAIVAUSVÄLINEET
Tawastin presidentti Pekka Nenonen voi olla ylpeä Suomen, ehkä suurimman klubin aikaansaannoksista.
Merkittävin palveluaktiviteetti kohdistui Koivikko saattohoitokotiin. Rakennusta ympäröivä aita oli
päässyt aikojen saatossa todella huonoon kuntoon. Aidan kunto tuli puheeksi kevään korvilla.
Eikä aikaakaan kun klubissa näytettiin hankkeelle
vihreää valoa. Parin viikon talkoohanke käynnistyi touko – kesäkuun vaihteessa. Suotuisan kesäsään myötä lähes neljäsataa metriä pitkän aidan
puhdistaminen ja pensselöinti sujui 25 henkilön
myötä hyvässä yhteistyössä, ja laaditussa aikataulussa. Koivikko -säätiön johtaja Riikka Koivisto
otti vastaan lähes uutta vastaavan aidan.
Kalevi Kilpi oli idean käynnistäjä, Jari Laurilan
suhteilla saatiin aitamaalit, noin 40 litraa.
Klubin merkittäväksi aktiviteetiksi, tulonhankinta lähteeksi on valikoitunut syksyinen aurauskeppien vuolemistalkoo. Tänä vuonna kepit työstettiin Hämeenlinnan kaupungin mailta Rengosta.
Yhdentoista päivän kestoiseen työhön osallistui 31 henkilöä. Tavoite (4000 kpl) ylitettiin.

Tawastin osaavat äijät tiukassa potretissa heti
kolmetuntisen metsänraivaus urakan jälkeen.
Ehkä samaan kategoriaan voidaan yhdistää Heikki
Torkkolan käynnistämä syksyinen metsänraivaus
Hattulan metsissä. Nyt jo 29. kerran säntäsivät tawastin äijät moottorisahoineen ja vesureineen noin
2 hehtaarin metsäalueen kimppuun. Ja hienoa
maisemallista jälkeä, lähes ammattitaidolla syntyi.
Vankilamuseo-projekti merkittävin
Klubimme merkittävin, suurin, työllistävin ja myöskin rahallisesti tuottavin oli Hämeenlinnan Vankilamuseon uudelleenkäynnistys ”ruususen unesta”.
Projektin herättäjänä oli kaupungin puolesta Linnan kehityksen tj. Mervi Käki ja tawastin puolelta
Markku Ilmarinen, Kalevi Kilpi ja Pekka Ahonen.
Homma lähti liikkeelle lähes nollatilanteesta. Ilman suurempia markkinointipanostuksia saimme

vankilamuseon heti nousukiitoon. Parin vuoden
aikana (touko- elokuu) museoon kävi tutustumassa noin 25 000 kävijää. Samalla Lion-järjestö ja
lionsklubi Tawasti saivat todella hyvää peeärrää
myös sadoilta ulkomaalaiskävijöiltä. Viime vuonna 2019 museon vetovastuu siirtyi kokonaisuudessa Museovirastolle. Mitäs tawastilaiset nyt
sitten vuonna 2020? Pyrimme hoitamaan vakiintuneet aktiviteetit maaliin. Kristallipallossamme
näkyy Kalevi ”Kille” Kilven kuva. Viesti on selkeä,
tawastin leijonat on työllistetty myös jatkossakin
Martti Jaakkola
Kuvat Pekka Nenonen ja Teppo Valtonen

LAUANTAIKAFFEELLA SENIORITALOSSA
Klaukkalan Leat ry:n jäsenet pohtivat viime vuoden
jäsenkyselyssä, millaista toimintaa nuori, 10-vuotias yhdistys voisi tehdä paikkakunnan hyväksi.
Kyselyssä nousi vahvasti esille toive toiminnasta
ikäihmisten kanssa. Tuumasta toimeen ja aloitimme
tänä syksynä yhteistyön Lumikellon väen kanssa.
Lumikello on Nurmijärven Klaukkalassa sijaitseva,
ikäihmisille tarkoitettu kerrostalo. Vuokralaiset asuvat kukin vuokraamassaan asunnossa ja voivat ostaa sellaisia palveluita, joita tarvitsevat. Vapaaehtoisia kaivattiin virkistämään iltoja ja viikonloppuja.
Olemme kaikki Leat sen verran nuoria, että
työelämä vie arkipäivät. Tästä syystä totesimme,
että lauantai on hyvä päivä keittää kahvit, leipoa
tarjottavaa ja lähteä seurustelemaan Lumikellon
senioreiden kanssa.
Sana kiiri ja tupa täyttyi
Kun ensimmäisen kerran kyläilimme Lumikellossa
syyskuussa, tuli paikalle parikymmentä "rohkeinta" talon senioriasukkia. Iloksemme huomasimme
toisella kerralla, että sana oli kiirinyt ja ruokasali
oli nopeasti viimeistä istumapaikkaa myöten täynnä kahvittelijoita.
Musiikkiesitykset ovat selvästi asukkaiden
mieleen. Lokakuussa meillä oli kaksi musisoivaa
nuorta
matkassamme ja marraskuussa joululaulut
raikasivat iloisesti
pikkujoulutunnelmissa.
Myös kultainennoutaja Carla
on saanut tuntea
itsensä
tervetulleeksi
joukkoon.
Lauantait
ovat
Carlan juhlapäiviä,
kun rapsuttajia on
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paljon ja pöydästä "tipahtaa" aika usein herkkuja.
Moni on muistellut omia koiria ja muita lemmikkejä, joita on elämän varrella ollut. Joku harmitteli, ettei ole hyvää lenkkikaveria, kun lapset eivät
kuulemma anna enää ottaa omaa koiraa.
Lauantain kohtaamiset ovat lähteneet puolin
ja toisin niin mukavasti liikkeelle, että jatkamme
varmuudella myös ensi vuoden puolella tapaamisia. Kun olemme kyselleet lauantai-iltapäivien toiveohjelmaa, on moni kaipaillut ulkoilemista. Toivottavasti pääsemmekin kevätkelien koittaessa
myös tutustumaan lähikortteleihin porukalla.
Teksti ja kuvat: Sanna Sihvola ja
Riitta Nissi/LC Klaukkala Leat

ILOISET PIKKUJOULUT KERAVALLA

selle ja lapsenmieliselle.
Keski-Uudenmaan Kehitysvammaisten Tuki
ry:n puolesta kiitokset lausui yhdistyksen varapuheenjohtaja.
Välitän kuitenkin vielä kaikkien osallistujien
suurkiitokset lionsclub Kerava Kiven leijonille ja
heidän loistaville Ladyilleen sekä heitä tukeneita
Keravan Seurakuntaa, Metos Oy:tä, K-Supermarket Oreganoa, Ruusukuvaa ja ohjelman suorittajia.
Tämänkin tilaisuuden järjestämisen mahdollisti LC Kerava/Kiven Wanhan Keravan Kalenterin
myynnistä saadut tulot. 10-vuotisjuhlaansa viettävä kalenteri on klubin pääaktiviteetti, jonka tuotot kohdennetaan lyhentämättöminä paikalliseen
nuorisotyöhön sekä kehitysvammaisten, vanhusten ja veteraanien parissa tehtävään työn tukemiseen Keravalla."
Markku Vuorela

LIONS CLUB JANAKKALA/IDAT - TEKEE
HYVÄÄ NUORTEN JA LASTEN PARISSA

LionsClub Kerava Kivi järjesti 36. kerran KeskiUudenmaan kehitysvammaisille ja heidän huoltajilleen pikkujoulun Keravan seurakuntatalolla
torstaina 14.11.2019.
Tähän pitkän perinteen juhlaan saapui yli
120 vierasta Keravalta, Tuusulasta, Sipoosta ja
Järvenpäästä. Eräskin vakiokävijä sanoi minulle
ensikertalaiselle, että tästä alkaa hänelle joulun
odotus.
Leijonaveljet puolisoineen olivat jälleen kerran nähneet vaivaa tehdäkseen erityislapsille
ikimuistoisen juhlan. Sali oli koristeltu, pöydissä
olivat valkoiset liinat ja kattaukset paikoillaan, siis
todellinen juhlasali.
Ensin jokainen sai otattaa itsestään ystävänsä kanssa kaverikuvan, joka luovutettiin tilaisuuden aikana kotiin vietäväksi.
Salin ovella jokainen osallistuja sai kuuman
glögin ja piparin.
Joulumuori leikitti ja laulatti yleisöä, joka oli
mukana koko sydämestään. Muutenkin laulettiin
tuttuja joululauluja. Ladyt olivat keittäneet riisipuuroa, joka tarjoiltiin pöytiin maidon tai mehun kera.
Jälkiruoaksi oli kahvi ja suuri joulutorttu, jonka
keskellä oli herkullinen luumuhillo.
Sitten tuli paikalle illan odotetuin vieras, joulupukki. Joulupukilla oli lahja, jokaiselle kiltille lap-

klubien välisestä yhteistyöstä voimaa hankkeisiin
Lions Club Janakkala/Idoilla on meneillään 15.
toimikausi. Vuosijuhlia vietetään ensi maaliskuussa. Klubi toimii Janakkalassa ja siihen kuuluu
tällä hetkellä 27 jäsentä. Idat tekee hyväntekeväisyystyötä erityisinä kohteinaan vähävaraisten
lapsiperheiden, kehitysvammaisten sekä nuorten
ja syrjäytyneiden auttaminen. Idojen toiminta on
ollut aktiivista ja klubilaiset osallistuvat innokkaasti eri tapahtumiin. Klubin presidenttinä toimii tällä
hetkellä Pirkko Kostamo ja sihteerinä Kaisa Vainio. Tänä vuonna on virinnyt erittäin kiinteä yhteistyö muiden janakkalalaisten lionsklubien kanssa.
Näistä tapahtumista mainittakoon retki eduskuntataloon syyskauden avajaisten merkeissä. Yhdessä järjestettiin myös geriatri Tuomo Lunnikiven
muistiluento Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen
kanssa Janakkalan pääkirjastossa. Luento herätti
mielenkiintoa niin, että sali täyttyi viimeistä tuolia
myöten. Kuulijoita oli kaikkiaan 180 henkilöä. Yhdessä osallistuttiin sankarihautojen havutukseen,
vanhusten ulkoilutukseen ja Pelastusarmeijan
patakeräykseen sekä joulukukkien hankkimiseen
Janakkalan palvelutaloihin. Idat järjestivät myös
erittäin suosituksi tulleen Pop up -riisipuuroillan
Tervakoskella, johon vieraaksi kutsuttiin myös
naapuriklubilaisia. Hyvällä yhteistyöllä on saatu
aikaan enemmän ja näkyvämmin. Jo perinteeksi
muodostunut Lions Club Janakkala/Idojen ja turenkilaisen lionin Aila Mahrbergin omistaman Butik-Ailan syysmuotinäytös järjestettiin lokakuisena
sunnuntaina Lounaskellari Emmissä Turengissa.
Vuoden aikana on saatu kolme uutta, aktiivista
jäsentä.
Asta Törmä

29

Leijonaviesti 2019-2020

KUMMITYTTÖ UPEKSHA SRI LANKASTA
Lions Club Alubomullan lastenjuhlissa tapasimme
riihimäkeläisen klubin kummitytön pikku Upekshan.
Tummasävyisellä esiintymiskorokkeella hänkin esitti oman soolotanssinsa. Pieni hento tyttö pysyi hyvin
rytmissä ja käsien liikkeet olivat sulavia.

Tervetuloa kaikki rakkat soumalaiest kummit.
Annoimme hänelle klubin lähettämän tuliaiskuoren ja neuvottelimme äidin kanssa, voisimmeko
vierailla heidän kotonaan Panadurassa seuraavana lauantaina.

Panaduran laidalla sijaitsi talo, joka oli kuulemma
isompi kuin heidän edellinen kotinsa, mistä asiasta äiti oli hyvin ylpeä. Talossa oli kaksi huonetta.
Ensimmäisessä huoneessa asuivat molemmat
veljet. Talossa oli onneksi sähkö. Pari rappusta
alemmassa huoneessa oli betonilattia, osittain lecaharkkoseinät ja harvat lautaseinät. Yläosa seinistä oli tyhjää. Äiti ja Upeksha nukkuivat samassa sängyssä, onneksi heillä oli moskiittoverkko.
Tässä huoneessa oli tiskipöytä, pieni kaasuhella ja jonkinlaista ruoka- ja tarvikevarastoa. Ulkokautta mentiin varsinaiseen pieneen keittiöön,
jossa kaksireikäinen rautahella. Polttopuina oli
kanelipensaan oksia, risuja tai kookospähkinän
kuoria. Pihalla oli WC-pömpeli, jossa seinää vasten näkösuojaksi nostettava irrallinen ovi. Ämpärissä oli vettä, jota voi käyttää paperin sijaan.

Kehuimme Upekshan esittämää tanssia lastenjuhlissa sekä hänen upeaa tukkaansa. Hänestä
on kivaa käydä koulua ja lempiaineena on englanti.
Saimme mukaamme pienen pussillisen
mangrovehedelmiä, jotka lahjoitimme hotellimme
keittiöön, kun emme itse osanneet niitä käyttää.
Upekshan tapaisia kummilapsia, jotka saavat
koulutusavustusta, on tällä hetkellä noin 1.100.
Vuonna 2018 Suomesta maksettiin Sri Lankan
kummilapsille yhteensä noin 170.000 €! Tällä
summalla saatiin paljon hyvää aikaan.
Upekshan ikäisille peruskoululaisille kummi
maksaa 120 € vuodessa. Se määrä riittää kah-

teen koulupukuun, kenkiin, koulutarvikkeisiin ja
ruokaan. Se on suuri apu köyhälle äidille, jolla
ei muuten olisi mahdollisuutta kouluttaa lastaan.
Lukiolaisen saama maksu on 180 € ja yliopistoopiskelijan 360 €. Lisäksi kummi maksaa 10 €
vuodessa yleiskuluihin.
Haluaisitko sinä auttaa pientä koululaista saamaan
paremman elämän itselleen? Lisätietoja löytyy
myös osoitteesta: www.lions.fi / Lionien kummilapset Sri Lankassa.Jos voit ryhtyä kummiksi, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. Lähes 100 lasta odottaa
kummia Suomesta.

PDG Matti Paavola, LC Lahti
puh.+358 405 441 228, matti.paavola@lions.fi
DC Kummilapsitoiminta Sri Lankassa
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MOTIVAATIO KATEISSA;
ELÄMÄNHALLINTA HUKASSA;
liikuntatunneilta tukea itsemääräämiseen
Voiko liikuntatunneilla tukea lasten motivaatiota
koulunkäyntiin ja heidän uskoaan omiin mahdollisuuksiinsa? Ehdottomasti kyllä. Kun lapsi tietää,
missä hän on hyvä – on se kouluarvosanoja tärkeämpää; liikuntatunneilla voidaan tukea elämisentaitoja keskustellen, harjoituksin ja aikuisen
antamalla esimerkillä – luonteenkehitys ja omien
vahvuuksien löytäminen tapahtuu positiivisen palautteen ja ryhmäprosessin huomioimisen kautta.
Liikunnanopettaja valmentaa lapsia ja nuoria aktiivisen elämäntavan lisäksi monella elämisen alueella. Tähän vaativaan ja tärkeään haasteeseen
Lions Quest tarjoaa liikunnanopettajille työkaluja.
Lions Quest -ohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten elämänhallintataitoja ja
antaa tähän eväitä kasvattajille. Ohjelmasta on
nyt kehitetty oma, tiiviimpi versio valmentajille ja
liikuntaa ohjaaville koulun ulkopuolisille kasvattajille. Tämä kurssi sopii harrastusryhmissä toimivien aikuisten lisäksi hyvin myös koululiikuntaa
opettaville. Koulutuksessa painopisteinä ovat
ryhmähengen luominen, itseluottamus ja sisäinen
motivaatio, päätöksenteko-, tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä terve kasvu.

Kuvittele kaksi eri tavoin motivoitunutta oppilasta,
jotka tulevat liikuntatunnille. Toinen tulee paikalle
siksi, että tunti on lukujärjestyksessä, jota hän noudattaa pakotetusti tai lahjotusti. Toinen on kiinnostunut aidosti liikunnasta ja odottaa iloisena uusien
taitojen oppimista. Itsemääräämisteorian mukaan

(Deci & Ryan) motivaation laadulla on merkitystä.
Mikäli oppilaat löytävät omaehtoisen motivaation,
se johtaa myönteisiin tuloksiin terveyden muillakin osa-alueilla (esim. terveellisempi ruokavalio,
tupakoinnin lopettaminen, liikunnan lisääntyminen). Itsemääräämisen teorian mukaan ihmisellä
on kolme perustarvetta, joiden täyttyminen määrittelee, kuinka omaehtoista motivaatio toimintaa
kohtaan on: koetaanko pätevyyden ja hallinnan
tunnetta sekä yhteenkuuluvuutta. Toiminta, jossa
nämä tarpeet täyttyvät, on sisäisesti motivoitunutta. Kun nuori kokee tunnetta, että hän päättää ja
osaa ja muut arvostavat ja hyväksyvät hänet, se
edistää omaehtoista toimintaa, tehokasta suoriutumista ja hyvinvointia. Lions Quest -liikuntaseurakoulutuksessa keskitytään erityisesti siihen,
kuinka autonomian tuntemuksia voidaan lisätä liikuntaharrastuksessa (tai koululiikunnassa) ja tätä
kautta tukea nuorten omaehtoista motivoitumista
liikuntaan ja omiin elämänvalintoihinsa.
Ryhmäprosessi on Quest -ohjelman keskeisiä metodeja. Sen avulla vaikutetaan paitsi nuoren omaan kehittymiseen – myös ryhmädynamiikkaan, luonteen kehittymiseen ja syrjäytymisen
ehkäisyyn. Turvallisessa ryhmässä kukaan ei
kiusaa vaan voi panostaa lajioppimiseen, löytää
omia vahvuuksiaan ja osallistua täysillä. Quest
huomioi sitkeystutkijoiden löytämät sinnikkyyttä
vahvistavat tekijät, joiden avulla voidaan selviytyä
vaikeista tilanteista ja stressistä.
Lions Quest -kurssilla harjoitellaan mm. positiivisen palautteen antamista sekä minä-viestejä.
Sosioemotionaalinen oppiminen määritellään
prosessiksi, jossa me ihmiset kehitymme itsetietoisuuden, itsensäjohtamisen, sosiaalisen tietoisuuden, suhteiden rakentamisen ja vastuullisen
päätöksenteon alueilla. Sosioemotionaalisen
oppimisen kautta harjoittelemme käyttämään
tietoa, asenteita ja taitoja, jotka ovat tarpeellisia
ymmärtääksemme ja käsitelläksemme tunteita,
asettaaksemme ja saavuttaaksemme positiivisia tavoitteita, tunteaksemme ja osoittaaksemme
empatiaa muita ihmisiä kohtaan, luodaksemme ja
ylläpitääksemme positiivisia suhteita ja tehdäksemme vastuullisia päätöksiä.
Liikunnanopettaja tai valmentaja voi olla se
läsnäoleva kasvattaja, joka auttaa nuorta selviytymään murrosiän haasteista, kasvamaan sinnikkääksi ja löytämään oman positiivisen paikkansa
yhteiskunnassa.Koulutuksen hinta materiaaleineen on 248€.
Lisätietoja: http://www.lionsquest.fi/
Johanna Arho-Forsblom, Lions Quest -kouluttaja, erityisluokanopettaja
Artikkeli julkaistu aikaisemmin LIITO Liikunnan ja
Terveystiedon Opettaja -lehdessä 2/2019.
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AKTIVITEETTEJA DIGIAJAN
TEEMOILLA - klubin vahvuuksien
tunnistaminen ja yhteistyö
Digiajan metataidot, kuten verkostoituminen ja
yhteistyötaidot, yhdistettynä rohkeaan kokeilukulttuuriimme ovat luoneet vuoden varrelle monia
onnistumisen hetkiä.

LC Nurmijärvi / Rock yhteisklubi, myös Rokkibändiksi kutsuttu, on kolmivuotisen elonsa aikana
vakiinnuttanut jo joitain aktiviteetteja, kuin omiksi
perinteikseen. Nämä nimikkoaktiviteetit rytmittyvät sopivasti ympäri kalenterivuoden ja lomittuvat
luontevasti uusien ideoiden ja toimintojen kokonaisuudeksi.
Kalenterivuosi alkaa jokakeväisellä nuorten
verkkopelitapahtumalla, laneilla, lyhennys sanoista local area network. Klubin rooli on ollut hankkia
ja järjestää lanien yöpalatarjoilu nuorille; odotettu
ja kiitoksia saanut ruokailuhetki koko yön kestävässä pelifoorumissa. Klubi oli menneenä syksynä nyt toista kertaa mukana YK:n kansainvälisen
köyhyyden poistamisen tapahtumassa, Asunnottomien yö – keräyksessä. Tapahtuman teema
vaihtuu vuosittain, aina kuitenkin asunnottomuuteen liittyen. Keräykseen osallistuminen on koettu
konkreettisena ja tärkeänä; mahdollisuutena edes
pienillä teoilla auttaa vaikeassa tilanteessa olevia
ihmisiä. Kolmas jo vakiintuneeksi aktiviteetiksi on
tullut osallistuminen Joulupata – toimintaan. Joulupata on pitkät perinteet omaava, luotettavaksi koettu tapa auttaa lähimmäisiä ja keräykseen
osallistuminen on traditio monessa perheessä.
Patavahtina toimiessa on aina ilo nähdä, kuinka
monen perheen kohdalla lapset laittavat rahan

lippaaseen ja omaksuvat samalla auttamisen perinteen.
Näiden lisäksi kuluneeseen vuoteen on mahtunut monipuolista toimintaa; elokuvan tekoon
osallistumista, revyyilottelua, talkootoimintaa ulkoilmateatterissa, yhteistyötä yritysrekrytointitapahtuman puitteissa, tiekirkko-opastusta, messuavustusta ja tietenkin konsertteja.

Syksyllä Klaukkalan kirkossa kajahti hieman hevimmin Antti Railion konsertin myötä ja loppusyksyllä Petri Laaksonen tunnelmoi Nurmijärven
kirkossa. Konserttien järjestäminen on koettu
mieluisaksi toiminnaksi, jossa on mahdollisuus
kattavasti rakentaa verkostoja ja samalla innovoida uusia kulttuuritapahtumia. Klubimme on ollut
iloinen ja ylpeä saamastaan konserttijärjestelyihin liittyvästä avusta; upeasti yhteistyöllä yli Lions
klubi- ja piirirajojen. Vastapalveluksena Rokkibändi tarjoaa aina esiintyjille ja kaikille vapaaehtoisille lämpimän lounaan ja leipäkassin kiitoksena
avusta. Konserttien myötä klubin yhteistyö nuorten ja yritysten kanssa on tiivistynyt ja syventynyt.
Vuodelle 2020 on jo suunnitteilla mielenkiintoisia
yhteistyöprojekteja mm. musiikkiopiston nuorten
kanssa, yhtenä uutena teemana ”Disability is Not
a Dirty Word.” Uuden tyyppiset aktiviteetit ovat
tuoneet klubille positiivista SoMe-näkyvyyttä ja
uusia kansainvälisiä verkostoja, We Serve – teeman kantamina.
Teksti ja kuvat Aija Jokilammi

OITIN MARKKINAT
2020
Lauantaina 1.8.2020
klo 10:00 - 14:00

LC-Hausjärvi & LC-Hausjärvi/Lukot
Myyntipaikat p. 0400 856 215
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JOKAINEN ON VASTUUSSA OMASTA POTKUSTAAN
Tuusulan kunta ja Mikä Mikä Teatteri ovat yhdessä tuumin tarttuneet koulumaailmaa ja perheitä
koskettavaan kiusaamisongelmaan. Yli kahdensadan tuusulalaisen nuoren tekstien ja piirrosten avulla, niin läheisten kuin omakohtaiset kokemukset koulukiusaamisesta saatiin kootuksi
musiikkinäytelmäksi. Kiusaamisia ryhdyttiin taklaamaan taiteen ja taidetalkoiden avulla. Näytelmässä lähestyttiin haastavaa aihetta tunnustellen
niin kiusattujen kuin myös kiusaajien pahaa oloa.
Näytelmää esitettiin marraskuussa viikon ajan ja
katsomo täyttyi kerta toisensa jälkeen koululaisista ja iltaisin yleisölle kohdistetuista näytöksistä.
Olokorjaamo-musiikkinäytelmä on pääosin
nuorten toimesta teatterin lavalle rakennettu toimiva ryhmätyö. Tuusulan seurakunta tarjosi uudessa seurakuntakeskuksessa
näyttämön. ”
Meillä oli huikea jengi tekemässä tätä näytelmää,
ja näiden tyyppien kanssa oli nautinnollista viedä
projektia eteenpäin”, sanoo muita nuoria kiusannutta Vekaa esittänyt Joel Kurhela.

Taina Ketvel, ohjaaja Arto Myllärinen, kiusaaja
Veka (Joel Kurhela) ja kiusattu Masa (Iiro Kovalainen)
Koulukiusaamisaihe koskettaa ja on koskettanut
monia sukupolvien ajan. Aiheen purkaminen musiikkinäytelmän avulla lienee varsin uusi. LC Tuusulan lionlady Taina Ketvel ei epäröinyt tarttuessaan kouluelämän haasteisiin ja ehdottaessaan
näytelmän tekemistä koulukiusaamisesta. Käsikirjoituksen tekivät Reetta Hulmi ja Arto Myllärinen, jotka myös ohjasivat näytelmän.

Musiikki luo pehmeän vireen vaikeaan aiheeseen. ”Kuka kertoisi minulle ne hyvät sanat” kysytään ensimmäisessä laulussa, joka samalla kokoaa nuoret yhteen näyttämölle. Yksi näytelmän
suuria tekijöitä on sen hieno alkuperäinen musiikki ja laulut, joita on kahdeksan teosta, live-basistin
ja pianistin tuella esitettyinä. Sävellykset ja laulujen sanoitukset ovat pääosin Arto Myllärisen
ja Reetta Hulmin käsialaa. Tekijöitä ovat olleet
myös taiteilija Juha Tapio ja gospelmuusikko Pekka Simojoki, sekä Sami Asp. Huippumuusikkojen
osuus ja panos näytelmän lämminhenkiseen tunnelmaan on osaltaan luomassa vaikealle aiheelle
optimistisen ja rohkaisevan lopputuloksen. Juha
Tapion ilmestyminen seuraamaan esitystä katsomosta käsin nosti nuorten muutenkin niin innostuneen esiintymisen huippuunsa.
Nuorta hiljaista Masaa, jota näytteli Iiro Kovalainen, kiusataan koulussa syrjässä pysymisen ja vaatimattoman käytöksensä takia. Kotona on kiireinen isä ja yhteistä aikaa ei Masalle
löydy. Jääkiekkoharrastusta koettelee ankara ja
ymmärtämätön valmentaja. Roolimallit puuttuvat
Masan elämästä. Vain läheisen mopokorjaamon
Pete (Timo Mattila) pyrkii tukemaan Masaa hänen
haasteissaan. Viisaat ohjeet kuitenkin pyrkivät
unohtumaan, kun kiusaajat kohtaavat Masan.
Ratkaisujen löytäminen on näytelmän kirjoittajillekin ollut haasteellista. Syitä ja apuja pahaan
oloon, niin Masan kuin häntä kiusaavan Vekankin
osin, haetaan lopuksi yhteistyössä vanhempien
kanssa. Lopuksi vain viisaus, rakkaus ja toivo paremmasta, siitä että kaikki käy vielä hyvin, voittaa.
Tuusulan sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara toivoo, että näytelmän kautta koululuokissa
päästään käymään keskusteluja aiheesta eri ikäryhmille sopivalla ja vaatimalla tasolla. Taiteilija
Juha Tapio uskoo taiteen ja tarinan voimaan. ”Se
kylvää ajatuksen kaikkiin, jotka näytelmän käyvät
katsomassa.” Musiikin voimaa avata tiukempiakin solmuja ei voi väheksyä. Virpi Lehmusvaara
haluaisi näytelmän myös osaksi Tuusulan ensi
vuoden 7-luokkalaisten ryhmäytymistapahtumaa.
Myös naapurikunnat ovat tuoneet esiin kiinnostuksensa näytelmästä.
LC Tuusula on osaltaan ollut taloudellisesti tukemassa nuorten näytelmäharrastusta ja on
mukana jatkossakin osana tätä tärkeää innoitettua nuorten toimintaa. Yhteistyössä Tuusulan ja
lähikaupunkien klubien kanssa harrastusteatterin
toimintaa voitaisiin näin viedä eteenpäin nuortemme hyvinvoinniksi
kuvat ja teksti Jorma Alakoski
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RITAREITA JA YHTEISTOIMINTAA HAUSJÄRVEN KLUBEILLA
Hausjärven klubit LC Hausjärvi, LC Hausjärvi/
Helmi ja LC Hausjärvi/Lukot kokoontuivat perinteiseen yhteiskokoukseen Oitin juhlatalolle
13.11.2019. Ilmassa oli suuren juhlan tuntua.
Paikalla olivat pro ritari numero 520 PDG Timo
Haasto LC Vihti / Hiidenvesi, C-piirin 1 VDG Nina
Moilanen LC Vihti/Nummela ja Ritva Nepponen II
alueen 1. lohkon pj LC Loppi/Maijastiinoista aviomiehensä kanssa. Kaikkien kolmen klubin jäsenet
olivat lukuisina paikalla. Juhlan musiikista vastasi
Hausjärven lukion bändi The Scientist.

Kuvassa ritarit vasemmalta lion Urpo Ojala ritari
n:o 2118, lion Risto Arovuorilritari 2117 sekä lion
Aulis Laaksonen ritari 2115 puolisonsa lion Riitta
vierellään.
Yhteiskokouksessa Aarne Ritari säätiön pro
ritari Timo Haavisto löi ritariksi lionit Risto Arovuoren ja Urpo Ojalan LC Hausjärvi ja lion Aulis
Laaksosen LC Hausjärvi/Lukot. Risto Arovuori
on toiminut presidenttinä kaudella -94-95 lohkon
puheenjohtajana kaudella 11-12. Hän on toiminut
klubin toiminnantarkastajana yhtäjaksoisesti vuodesta 2011. Urpo Ojala oli presidentti kaudella 9697. Hän on saanut ansioistaan Leijonien yhden
ruusukkeen ansiomerkin. Taloudenhoitajana hän
on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 2005. Aulis
Laaksonen on toiminut presidenttinä kausilla 9091 ja 17-18 sekä lohkon puheenjohtajana kaudella10-11.
Hausjärven klubit ovat tukeneet monena
vuonna mm. Hausjärven yläkoulun ja lukion
Tuki – yhdistystä, joka on yhdessä koulun kanssa tuottanut jo kahdeksan musikaalia. Yhdeksäs musikaali Nyt meni tunteisiin sai ensi-iltansa
11.1.2020. Musikaalin ovat kirjoittaneet koulun

oppilaat yhdessä ohjaajan Rosa Aution kanssa.
Musiikista vastaavat koulun oppilaat opettaja Jukka Palosen johdolla.
LC Hausjärvi/Lukot ovat tukeneet hanketta viime kaudella yli 4000 eurolla. Aarne Ritari
säätiön tukemalla avustuksella on hankittu lisää
langattomia mikrofoneja. LC Hausjärvi Lukot rakentaa juhlataloon musikaalia varten näyttämön
nousevine katsomoineen. Miinan Montun kesänäyttämön rakentamisessa klubi on rutinoitunut
useana kesänä. LC Hausjärvi on tukenut mm.
Hausjärven koulujen ja ammattikoulujen oppilaita
stipendein. Klubi osallistui taloudellisesti Hausjärvi Love tapahtumaan ja palkkasi nuoren Mommilanjärven soutelu–tapahtumaan.
Joulukuussa järjestimme perinteisen vanhusten joulunalusjuhlan. LC Hausjärvi/Helmi on
tehnyt virkistystyötä vanhainkodissa ja Lasihelmi
–kodissa. Yhdistys tekee yhteistyötä seurakunnan kanssa joulupakettien järjestämisessä avun
tarpeessa oleville. Hausjärven klubit tekevät paljon yhteistoimintaa erilaisten hankkeiden toteuttamiseksi.
Hannu Mäkelä

Teemme työtä
janakkalalaisten lasten ja
nuorten hyväksi

LIONS CLUB
JANAKKALA/IDAT
LIONS CLUB
- 15 vuotta 15 vuotta
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LEIJONAPORTAAT OTETTIIN KÄYTTÖÖN
TERVAKOSKELLA
Leijonaportaat ovat kuntoportaat, jotka on rakennettu Janakkalan Tervakosken
Lähdekorventielle. Kuntoportaat sijaitsevat
lähellä urheilukenttiä, tekonurmikenttää ja uimahallia. Lisäksi frisbeegolf radan ja kuntoradan
lähtöpaikat ovat aivan lähellä portaita eli voidaan
puhua, että kuntoportaat ovat Tervakosken urheilukeskuksen keskipisteessä.

Petri Huuhtanen, joka totesi portaiden olevan hyvät.
Kaikilla avajaisiin osallistuneilla oli hyvä mahdollisuus kokeilla portaita ja juoda Lions Clubin
tarjoamaa ja Arto Seppälän keittämää hyvää kahvia viinerin kanssa.
Me kuntalaiset annamme suurkiitokset projektiryhmälle, kaikille talkoisiin osallistuneille ja
tukijoille hyvästä työstä ja toivotamme kaikki tervetulleeksi parantamaan kuntoa.
Arto Seppälä

JOULULAULUT SOI PUSULAN
KIRKOSSA
Lions Club Pusula järjesti joulukonsertin Pusulan
kirkossa 20.12.2019.Esiintyjinä oli Perttu Gustafsson, Lotta ja Jutta Skog sekä pianisti Juha Mäkinen.
Ohjelma koostui perinteisistä sekä uudemmista joululauluista kuten, Maa on niin kaunis,
Sylvian Joululaulu, Mielenrauhaa ja Sydämeeni
Joulun teen, muutamia mainitakseni. Artistit tulkitsivat laulut tunteella ja taidolla. Lähes täysi kirkko
eli n. 200 henkinen yleisö pääsi nauttimaan tunnelmallisista ja taidokkaista esityksistä. Konsertin
kesto oli n puolitoista tuntia.

Leijonaportaat ovat erinomaiset, vakaat ja askelmien välitys on hyvin etenevä ja nousu on 42 + 14
eli 56 senttiä. Portaissa on 76 rappua eli noin 40
metriä ja niissä saa jokainen nopeudesta riippuen
hyvän kuntoharjoituksen.
Idean isä oli ja on edelleen Timo Kivelä ja hän
kutsui Tervakosken Lions Clubin mukaan projektiin mm. hankkimaan yhteistyökumppaneita. Projektiryhmän eli rakentamisen promoottorina toimi
Matti Kanervo ja ryhmään kuuluivat Timo Kivelä,
Tapio Mustonen ja Kari Saarinen. Tapio Mustonen
suunnitteli portaat. Suunnittelun lähtökohtana on
ollut se, että portaat tehdään maan ehdoilla eli
tehdään mahdollisimman vähän maanrakennustöitä. Tämä suunnitelma onnistui ja vain pariin
paikkaan jouduttiin kaivamaan kiviporalla, että
saatiin portaat haluttuun paikkaan. Yhteistyökumppaneiden ja talkoolaisten hankinta ja tuki oli
todella hyvää ja kaikki olivat innolla mukana.
Portaiden rakentaminen aloitettiin 24.4. ja
viimeiset talkoot olivat 25.5. joten rakentamiseen
käytettiin noin kuukauden verran aikaa ja pidettiin
neljät viralliset talkoot.
Rakentamiseen osallistui innokkaasti Lions
Clubin Tervakosken jäseniä ja Timo Kivelän kuntosalin, 1st Gym, jäseniä. Avajaispäivänä 7.6.2019
käyttöönottokatselmuksen suoritti kunnan edustaja

Perttu Gustafsson, Jutta ja Lotta Skog sekä Juha
Mäkinen tunnelmoivat Kalervo Halosen ja Vexi
Salmen kappaletta Sydämeeni Joulun Teet
LC-Pusula on järjestänyt Joulukonsertin Pusulan kirkossa jo useampana vuonna peräkkäin.
Joulukonsertti on ollut yksi LC-Pusulan merkittävä varainkeruu tapahtuma, josta saatu tuotto käytetään avustuksiin Nummi-Pusulan alueella. Tänä
vuonna tuotto muodostui ennakkoon alueen yrityksille myydyistä käsiohjelman mainospaikoista
sekä kirkossa tapahtuneesta käsiohjelman myynnistä. Lähes 30 paikallista yritystä osallistui konsertin tukemiseen.
Haluamme kiittää yleisöä ja esiintyjiä kauniista
tilaisuudesta. Erityisesti haluamme kiittää alueen
yrityksiä, jotka ovat antaneet rahallista tukea, jotta
voimme taas tänäkin vuonna jakaa hyvän joulun
avustuksia niitä tarvitseville Nummi-Pusulalaisille
perheille.
Lauri Ikäheimonen
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VIRKISTYSTÄ KEHITYSVAMMAISILLE
– elämäntaitoja nuorisolle 2019
Lionsclub Hollola Kapatuosio on järjestänyt virkistystilaisuuksia jo useiden vuosien ajan kehitysvammaisille, veteraaneille sekä Hollolan
kuntakeskuksen että syrjäseutujen yksinasuville
ikäihmisille tapahtumien saaman positiivisen palautteen vuoksi.
Tapahtumien järjestämiseen ovat osallistuneet myös Hollolan seurakunnan diakoniatyö
ja musiikin toteuttamiseen saimme vapaaehtoisapua.
Nuorisoa paikallisesta koulusta oli mukana
myös nyt niin kuin aikaisemminkin. Näin he saivat
tilaisuuden kohdata erilaisia ihmisiä, auttaa heitä,
tarinoida heidän kanssaan ja tutustua heihin.
Palvelutoimikunta Lc Hollola/Kapatuosio
Alla kahden Heinsuon yhtenäiskoulun oppilaan kirjoittamia ajatuksia tapahtumista.

tä ja opettavia. Tämä oli varmasti silmiä avaava
kokemus kaikille, ja tapaamiset jäivät varmasti
positiivisesti mieleen. Erilaisuus on rikkaus, ja se
jälleen huomattiin näillä mukavilla tapaamisilla.
Kiitoksia kovasti LC Hollola/ Kapatuosiolle näiden
tapaamisten järjestämisestä.
Ada Kotapalo
Vera Nokelainen

RIIHIMÄEN TUPLALEIJONALLE
TSEMPPARIPALKINTO

Erilaisuus on rikkaus – koululaiset tapasit kehitysvammaisia
Olemme Hollolassa sijaitsevan Heinsuon yhtenäiskoulun 9-luokkalaisia, ja olemme elämänhallinta ja sosiaaliset taidot –kurssilla saaneet
tilaisuuden päästä tapaamaan kehitysvammaisia
ihmisiä Tiilikartanon palvelutalossa ja Salpakankaan palvelutalon väkeä Hollolan uimahallin monitoimitilassa. Tapaamiset meille järjesti LC Hollola/ Kapatuosio.
Ennen vierailua molemmilta palvelutaloilta
kävi alan ihmisiä kertomassa kehitysvammaisten
kohtaamisesta. Leijonat kertoivat yleisesti Lionstoiminnasta ja tapaamisen sisällöstä ja käytännöistä.
Kurssimme oppilailla oli hyvin erilaisia ajatuksia tapaamisesta, mutta yleisin tunne oli jännitys. Jotkut eivät kokeneet tapaamista erikoisena,
vaan tilanne koettiin tavallisena tapaamisena. Silti
myös epävarmuus ja hermostuneisuus olivat läsnä joidenkin kohdalla.
Tiilikartanolla ensin kahviteltiin ja tutustuttiin,
jonka jälkeen siirryttiin tanssilattialle ja laulettiin.
Tämän jälkeen asukkaat esittelivät omia huoneitaan. Tilaisuus oli rentoa yhdessäoloa, joka oli
mukavaa. Oli hienoa päästä kurkistamaan heidän
arkeensa. Asukkaiden vieraanvaraisuus oli mukavaa, ja he ottivat meidät hienosti vastaan.
Salpakankaan palvelutalon asukkaiden vierailu oli erilainen, sillä se oli uimahallilla. Tämäkin vierailu toimi samalla kaavalla, eli ensin kahvittelu, jonka jälkeen tanssittiin. Koimme vierailut
mahtavana tilaisuutena kohdata erilaisia ihmisiä
ymmärtääksemme heitä paremmin. Oli ihanaa,
miten asukkaiden iloisuus ja vilpittömyys tarttui
meihin oppilaisiinkin. Kohtaamiset olivat tärkei-

Lions club Riihimäen marraskuun kokouksessa
1.11.2019 juhlittiin Veli Jukka Jalosta jääkiekon
maailmanmestaruudesta 2019. Jukka palkittiin
nyt Lions C-piirin Ritva Kajaalan jakamalla Lion
tsemppari palkinnolla, sekä LC Riihimäen myöntämällä Matti Okkolinin tuotantoa olevalla lasipystillä. Jukka on hiljattain palkittu myös Lions liiton
hyväntekijäpalkinnolla. Kokouksessa klubiin otettiin kaksi uutta jäsentä ja yksi jäsenkandidaatti oli
tutustumassa Lions toimintaan. Jukka piti veljille
esitelmän Leijonajoukkueen menestykseen johtaneista tekijöistä. Jukka voitti myös joka kokouksen päätteeksi järjestettävän veikkauksen. Tuplaleijonamme on mestariainesta.
Mika Tiainen

Mosaiikkibetoniporraspaikkari

Mosaiikki- Betoni-Jussi
betoniporras- 045 3199 554
Juha Kekäläinen
paikkari

betoni-jussi@porraspaikkari.fi
www.porraspaikkari.fi

Betoni-Jussi
045 3199 554
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FIKSU KÄYTTÄÄ HEIJASTINTA
- Lions Club Loppi lahjoitti heijastimet
kaikille alakoululaisille

ne- ja katuvalot, vastaantulevien ajoneuvojen valot kuin häikäistyminenkin. Syyskeleihin kuuluva
sade hankaloittaa näkyvyyttä entisestään riippumatta onko liikenteessä jalan, pyörällä vai autolla. - Heijastin on todellakin halpa henkivakuutus,
totesivat Marko, Erika ja Milla yhteistuumin.
Marjo Friman

VANHUSTEN YHTEISLAULUHETKISSÄ
raikuivat kaikille tutut joululaulut

Lions Club Loppi lahjoitti perjantaina kaikille Lopen alakoululaisille heijastimet. Lionsien varapresidentti Marko Saikkonen luovutti heijastimet
sivistysjohtaja Erika Kauppi-Nykäselle ja Kirkonkylän koulun rehtori Milla-Mari Määttä-Pulkkiselle.
-Valitsimme oppilaille pehmeät sydän- ja autoheijastimet, joissa on nipsukiinnytys. Heijastimissa valmiina oleva kiinnityssysteemi helpottaa
heijastimen vaihtoa esim. takista toiseen ja tekee
näin käytöstä yksinkertaisempaa. Lionsien yhteistyökumppaniksi tähän projektiin lähti HF-autohuollon Harri Fankberg. Yhdessä HF-autohuollon
kanssa hankimme oppilaille jaettavat heijastimet,
kertoi Marko Saikkonen.
Kirkonkylän koulun rehtori Milla Määttä-Pulkkinen kertoi, että koulussa heijastimen käytöstä
puhutaan usein näin syksyllä ja oppilaiden kanssa tutustutaan myös Liikenneturvan jakamaan
materiaalin. Opetussuunnitelmassa liikenneturvallisuus on yksi ympäristöopissa vahvasti esille
nostettu asia erityisesti alkuopetusikäisten oppilaiden osalta. - Noin joka toinen vuosi koululla
on myös vieraillut Lin Carin edustajat kertomassa
oppilaille heijastimen käytöstä sekä konkretisoimassa auton kuljettajan näkökulmasta niin sanottuja pimeitä kulmia, joissa oppilaat eivät lainkaan
näy ison bussin tai rekan kuljettajalle, sanoi Määttä-Pulkkinen.
Erika Kauppi-Nykänen kertoi, että Lopella
on tällä hetkellä 654 alakoululaista seitsemällä
eri koululla. - Iso osa koululaisista kulkee koulumatkat koulukyydeillä, jolloin erityisen tärkeää on,
että oppilailla on heijastimet, sillä ilman heijastinta
bussien ja taksien kuljettajien on vaikea erottaa
oppilaita tievarressa, kertoi Kauppi-Nykänen.
Syksyn edetessä pimeys ja hämärä haastavat kaikki liikenteessä liikkuvat. Autoilijoiden
osalta näkemäalue pienenee ja havaintoaikaa on
vähemmän kuin valoisalla. Lisähaastetta hämärässä näkemiseen tuovat omalta osaltaan liiken-

Lions klubi Jean Sibeliuksen järjestämissä yhteislauluhetkissä järvenpääläisissä vanhusten
hoitolaitoksissa lauletaan vanhuksille tuttuja joululauluja, joiden sanat osataan ulkoa jo kansakouluajoilta. Lauluhetket tuovat monia muistoja
mieleen ja yleensä ne ovat hyviä muistoja. Tunteikkaat yhteislauluhetket ja niistä saatu palaute
vanhuksilta ja hoitajilta vakuuttaa lionseille, että
tämä on palveluaktiviteetti, joka kannattaa tehdä.
Hoitolaitosten joululauluaktiviteetti on alkanut
vuonna 1993. Tänä vuonna siis kahdettakymmenettäseitsemättä kertaa peräkkäin LC Jean
Sibelius laulajaveljet ja yksi siskokin tekivät joululauluaktiviteetin järvenpääläisiin vanhusten hoitolaitoksiin. Hoitolaitoksia joissa käydään laulamassa on yhteensä seitsemän ja osassa niissä
on vielä eri osastoja. Siksi ei ole ihan yksinkertaista organisoida joululaulukierrosta. Organisointivastuun kantoi kuitenkin hienosti Armo Puustinen.
Lionseja osallistui vaihteleva määrä eri kohteissa
olleisiin tilaisuuksiin.
Kirkkopihan palvelukodissa yhteislauluhetkeen osallistui ruokasalin täydeltä palvelutalon
asukkaita. Asukkaat myös kommentoivat lauluvalintoja ja juontoja innokkaasti. Lauluhetken
jälkeen taputukset olivat raikuvat. Vastuuhoitaja
heitti ilmoille ajatuksen ”Tulkaa kesälläkin laulattamaan”.
Kari J. Hietala

NAISTENPÄIVÄNÄ
8.3.2020 KLO 15
Luksia
Ojakkalantie 2, Nummela
Liput 25 €
sisältää väliaikatarjoilun

Myyntipaikat:
Nummela: Studio Vihtkari, KIPA,
CItymarket
Vihti kk: Kukkakauppa Villikaisla

Lions Club Vihti/Nummela
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LIONS CLUB LAMMIN YHTEISÖLLISYYS PITÄÄ LIIKKEELLÄ JA TUOTTAA PAIKALLISTA HYVÄÄ
LC Lammin vuoden 2019 yksi vilkkaimmista päivistä oli lauantai 16.11.2019. Klubin yhteisölliset
toimet veivät jäseniä puuhasta toiseen pitkin päivää. Samalle päivälle sattuivat Lammin hautausmaan havujen lisäkeräys, valtatie 12:n varteen
hankittujen bussikatosten kiitostaulujen kiinnitys
ja LASB:n salibandyjoukkueen liigapelin järjestyksen valvonta.

Paikallisen urheilun tukea

Havuja lisää Lammin hautausmaalle

LC Lammi vei jo kertaalleen lokakuun lopussa
perinteeksi muodostuneeksi tapaansa havuja vapaaseen käyttöön haudoilla käytettäviksi. Kaksi
häkkiä havuja kuitenkin loppuivat erittäin nopeasti
ja klubi päätti hankkia uuden erän havuja hautausmaalle. Lisähavut haettiin, talkoovoimin tietysti,
lauantaina 16.11. Havut sijaitsevat tutussa paikassa Evontien pysäköintialueen läheisyydessä.
Valtatie 12:n bussikatokset on nyt viimeistelty
Valtatie 12:n varteen pyydettiin taannoin Keski-Häme lehden yleisönosastolla katoksia. Toive oli ymmärrettävä, koska kovin moni pikavuoro ei enää
kulje Lammin kirkonkylän kautta vaan pysähtyvät
vain valtatie 12 varressa sijaitsevilla pikavuoropysäkeillä. Kirkkokallion ja Kaitalan pikavuoropysäkeitä käytetään paljon myös työmatkaliikenteeseen. Sateessa bussien odottaminen on paitsi
epämiellyttävää mutta myös haastavaa välillä. LC
Lammi vastasi toiveeseen ryhtymällä järjestämään
katoksi molempiin liittymiin ja molempiin suuntiin.
Hankkeeseen saatiin rahoitusta Linnaseutu ry:ltä.
Lisäksi katoksia rahoittivat Lammin Betoni Oy,
Lammin Ikkuna Oy, Lammin Osuuspankki, Lammin Säästöpankki, Perustava Elementti Oy ja Rautanet Lammi. LC Lammi vastasi hankkeesta ja sen
omarahoitusosuudesta. Katokset maksoivat lopulta yhteensä noin 22 000€.
Lauantaina 16.11. Kari Kääriä, LC Lammi
presidentti 2019-2020, ja Jere Rauhala kiinnittivät katoksiin kiitos- ja rahoittajataulut. ”Tahdolla
ja tarttumalla haasteeseen voidaan saavuttaa
varsin merkittäviä paikallisia tuloksia”, toteaa Kari
Kääriä kiinnittäessään tauluja.

LASB nousi salibandyn SM-liigaan muutama vuosi sitten. Paikallisen salibandyn mielenkiinto oli
huipussaan SM-sarjaan nousua kylän toivoessa
ja odottaessa. LC Lammi oli jo ennen SM-sarjapaikan saavuttamista tukenut LASB:ia asettamalla jäsenistöstään järjestyksenvalvojia kotipeleihin.
Lauantaina 16.11.2019 Lahti Energia Areenalla
pelattua kotipelin järjestyksenvalvontaa klubi oli
taas kerran hoitamassa yhdessä LC Tuuloksen
kanssa havu- ja bussikatostehtävien jälkeen.
Klubin pitkäaikainen rahastonhoitaja ja LASB:in
taustajoukkoihin vuosia kuulunut Erkki J. Vilén toteaa, että ”LASB on lammilaisille tärkeä joukkue,
leijonat omalta osaltaan voivat edistää menestystä ja sitä seuraavaa erittäin vahvaa juniorityötä,
jonka tukeminen on LC Lammille erittäin tärkeää”.
Kuluvan vuoden yhteisöllisyys huipentuu
joulukuussa
LC Lammin yhteisöllisyyden tehtävät huipentuvat
joulukuussa. 1.12.2019 Lammin kirkossa järjestetään Joulun Hengessä kirkkokonsertti, jossa
esiintyy Pentti Hietasen perhe. Ohjelmia voi ostaa ennakkoon Lammin Osuuspankista, Lammin
Säästöpankista ja Lammin Kiinteistökeskuksesta,
sekä paikan päältä, mikäli ohjelmia on vielä jäljellä. Klubi on järjestänyt Lammin kirkossa joulukonsertteja jo usean vuoden ajan. Konserttien suuri
suosio on motivoinut klubia jatkamaan perinnettä.
Jouluaattona kello 11:00 klubin jäsenet kokoontuvat Lammin hautausmaalle laittamaan
kynttilät kaikille sankarihaudoille. Tämä perinne
on jo vuosikymmeniä vanha. Kynttilät ja lyhdyt
poistetaan tapaninpäivänä kello 17:00. Lämminhenkiseen ja kauniiseen tilaisuuteen ovat tervetulleita myös kaikki muutkin kuin klubin jäsenet,
joko viemään kynttilöitä tai vain seuraamaan miten sankarihauta muuttuu erittäin juhlallisen näköiseksi kaikkien kynttilöiden sytyttyä palamaan.
”Paikallisin voimin ja paikallisin teoin voidaan
parantaa, kehittää, edistää ja ylläpitää yhteisöllisyyttä ja se tunnetta. Tämä on myös koko leijonajärjestön tavoitteen mukaista”, sanoo leijonapresidentti Kari Kääriä.
Kari Kääriä, LC Lammi
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LC SIBELIUKSEN 35-VUOTISJUHLASSA PALVELUAATE
KUNNIASSA JA JÄSENIÄ PALKITTIIN RUNSAASTI
Lions Club Järvenpää/Jean Sibelius on palveluklubi isolla P:llä. Klubin toimintaa leimaa lions-järjestön
tunnuslause: Me palvelemme – We Serve. Klubi tunnetaan paikkakunnalla monista jo vuosia, jopa vuosikymmeniä jatkuneista palveluaktiviteeteista. 1984 perustetun klubin ensimmäinen pitkäaikainen aktiviteetti
oli 1985 alkanut ns. Harjaantumiskoulun virkistyspäivä. Tätä erityislasten retkiperinnettä jatkettiin pitkälle 2010-luvulle. Samoin 1985 alkoi Ainolan haravointiaktiviteetti, joka kukoistaa vieläkin, ja Ainolan
ulkoalueella autamme muutenkin, kuten tänä vuonna
keväällä metsän istutuksessa ja syksyllä vesakon raivauksessa. 1987 alkoi Sibelius Soihtukulkue -perinne, joka tänäkin vuonna Sibeliuksen syntymäpäivänä
8.12. hoidettiin mallikkaasti. Muut Järvenpään klubit
osallistuivat myös tapahtumaan.
Seuraavat pitkäaikaiset aktiviteetit alkoivat
1990-luvulla. Sotaveteraanien retki alkoi 1991. Heidän kanssaan käytiin mm. kesäteattereissa, kansallispuistossa, risteilyllä. Huippukohtana näiden kunniakansalaisten kanssa järjestetyistä retkistä oli käynti
Mäntyniemessä tapaamassa tasavallan presidentti
Martti Ahtisaarta. Viimeinen retki oli 2014 Hämeenlinnaan Museo Militariaan. Sen jälkeen todettiin, että
veteraanit eivät enää jaksa osallistua. Vuoden 1992
kohdalla on klubin 20- vuotishistoriikissa ensimmäinen
maininta nuorisovaihdosta. Kansainvälinen nuorisovaihto on ollut erityisenä aktiviteettina klubissamme,
mihin varmaan on vaikuttanut, että 1994-2001 kaksi
lionsiamme – Pekka Luuk ja Tapani Rahko - olivat
kumpikin kolme vuotta piirin nuorisovaihtojohtajina ennen Suomen Lions Liiton nuorisovaihtojohtajuutta.
Vuonna 1993 alkoivat hoitolaitosten joululaulukiertueet. Vanhusten hoitolaitosten lisääntyessä jatkuvasti Järvenpäässä on nyt jo seitsemän paikkaa, joissa käydään laulamassa ja laulattamassa joululauluja.
1995 aloitettiin Pelastusarmeijan Joulupata-keräyksen hoitaminen Järvenpäässä. Myöhemmin tämä
aktiviteetti on levitetty muualle Keski-Uudellemaalle ja
Lions C-piirin alueelle.
Pitkäaikainen aktiviteettiemme kohde, joskaan ei
vuosittainen, on ollut Auerkulman lastenkoti, nykyinen Perhetukikeskus. Sinne
viimeinen suurempi hanke
oli kaikkien Järvenpään lions
klubien yhteinen nuorten itsenäistymisasuntojen kalustusaktiviteetti. Tänä vuonna
tuettiin nuorten kesäretkeä.
Uudempia pitkäaikaisia palveluaktiviteetteja on 2008 alkanut Vanhusten kirkkoon
Juhlapuheen piti Lions
kuljetus vanhusten kirkkojärjestön ent. kansainvälipyhänä.
Yhtään väheksymättä nen johtaja Tapani Rahko.
aktiviteetteja, joilla olemme

hankkineet varoja klubin aktiviteetteihin ja hallintoon,
kuten Leijona-sinapin myynti, Venny-Startti, järjestyksenvalvojakeikat, kävelykadun liputus, Sibelius-kalenteri ja kolme kertaa toteutettu ja inspiroivakin aktiviteetti Koko perheen Autopäivä, on klubimme toimintamme
suola palveluaktiviteeteissa. Palvelussa on voimaa,
joka voimaannuttaa myös tekijäänsä. Tekee hyvän ja
iloisen mielen, kun voi auttaa vanhuksia kirkkoon, erityislapsia retkelle ja nuoria itsenäistymään tai välttämään syrjäytymisen.
Kauden 2002-2003 presidenttimme Vesa Lehtonen sanoin: ”Palvelutyössä leijonatoiminta esiintyy
parhaimmillaan, kohdistuu kotiseutualueelle ja sen vaikutus on suoraan todennettavissa”.

PALKITSEMISET
Keudan Paatelassa 13.12.2019 vietetyssä 35-vuotisjuhlassa juhlapuheen piti klubistamme Suomen Lions Liiton
puheenjohtajaksi valittu ja kansainvälisissäkin lions tehtävissä toiminut Tapani Rahko. Juhlan aikana klubin jäseniä palkittiin aiempien vuosien aktiivisesta toiminnasta. Rahkon lisäksi palkintoja jakoivat klubin presidentti
Hannu Tamminen ja piirikuvernööri Hannu Hertti.

Melvin Jones -jäsenyyden saajista juhlassa paikalla
olivat kuvassa vasemmalta Pekka Luuk, Armo Puustinen, Timo Kauppi, Juhani Noso ja Pentti Kurula. Lisäksi Melvin myönnettiin Hannu Rappulle ja Yrjö Kukkolle
Arvokkainpana palkintona jaettiin peräti seitsemän
Melvin Jones -jäsenyyttä. Tämän tunnustuksen saivat Hannu Rappu, Yrjö Kukko, Pentti Kurula, Armo
Puustinen, Timo Kauppi, Pekka Luuk ja Juhani
Noso. Medal of Merit -mitalin saivat Heikki Hurme ja
Kari J. Hietala. Yhden ruusukkeen ansiomerkin saivat;
Reijo Stevander, Jaakko Kuusela, Matti Mankin,
Timo Oittinen, Kari Raveala ja Hannu Tamminen.
Pro Lion mitalin saivat klubin ensimmäinen presidentti
ns. Charter Presidentti Jussi Sammalisto ja aiemmat
presidentit Esko Palmasto ja Hannu Sahanen. Liiton
ansiotähti -mitalin sai Lehtonen Vesa.
Kuvat (kuvaaja Kari J. Hietala)
Kari J. Hietala
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RITAREITA JA YHTEISTOIMINTAA HAUSJÄRVEN KLUBEILLA
Hausjärven klubit LC Hausjärvi, LC Hausjärvi/Helmi ja LC Hausjärvi/Lukot kokoontuivat
perinteiseen yhteiskokoukseen Oitin juhlatalolle 13.11.2019. Ilmassa oli suuren juhlan tuntua.
Paikalla olivat pro ritari numero 520 PDG Timo
Haasto LC Vihti / Hiidenvesi, C-piirin 1 VDG Nina
Moilanen LC Vihti/Nummela ja Ritva Nepponen II
alueen 1. lohkon pj LC Loppi/Maijastiinoista aviomiehensä kanssa. Kaikkien kolmen klubin jäsenet
olivat lukuisina paikalla. Juhlan musiikista vastasi
Hausjärven lukion bändi The Scientist.

oppilaat yhdessä ohjaajan Rosa Aution kanssa.
Musiikista vastaavat koulun oppilaat opettaja Jukka Palosen johdolla.
LC Hausjärvi/Lukot ovat tukeneet hanketta viime kaudella yli 4000 eurolla. Aarne Ritari
säätiön tukemalla avustuksella on hankittu lisää
langattomia mikrofoneja. LC Hausjärvi Lukot rakentaa juhlataloon musikaalia varten näyttämön
nousevine katsomoineen. Miinan Montun kesänäyttämön rakentamisessa klubi on rutinoitunut
useana kesänä. LC Hausjärvi on tukenut mm.
Hausjärven koulujen ja ammattikoulujen oppilaita
stipendein. Klubi osallistui taloudellisesti Hausjärvi Love tapahtumaan ja palkkasi nuoren Mommilanjärven soutelu–tapahtumaan.
Joulukuussa järjestimme perinteisen vanhusten joulunalusjuhlan. LC Hausjärvi/Helmi on
tehnyt virkistystyötä vanhainkodissa ja Lasihelmi
–kodissa. Yhdistys tekee yhteistyötä seurakunnan kanssa joulupakettien järjestämisessä avun
tarpeessa oleville. Hausjärven klubit tekevät paljon yhteistoimintaa erilaisten hankkeiden toteuttamiseksi.
Hannu Mäkelä

Kuvassa ritarit vasemmalta lion Urpo Ojala ritari
n:o 2118, lion Risto Arovuorilritari 2117 sekä lion
Aulis Laaksonen ritari 2115 puolisonsa lion Riitta
vierellään.
Yhteiskokouksessa Aarne Ritari säätiön pro
ritari Timo Haavisto löi ritariksi lionit Risto Arovuoren ja Urpo Ojalan LC Hausjärvi ja lion Aulis
Laaksosen LC Hausjärvi/Lukot. Risto Arovuori
on toiminut presidenttinä kaudella -94-95 lohkon
puheenjohtajana kaudella 11-12. Hän on toiminut
klubin toiminnantarkastajana yhtäjaksoisesti vuodesta 2011. Urpo Ojala oli presidentti kaudella 9697. Hän on saanut ansioistaan Leijonien yhden
ruusukkeen ansiomerkin. Taloudenhoitajana hän
on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 2005. Aulis
Laaksonen on toiminut presidenttinä kausilla 9091 ja 17-18 sekä lohkon puheenjohtajana kaudella10-11.
Hausjärven klubit ovat tukeneet monena
vuonna mm. Hausjärven yläkoulun ja lukion
Tuki – yhdistystä, joka on yhdessä koulun kanssa tuottanut jo kahdeksan musikaalia. Yhdeksäs musikaali Nyt meni tunteisiin sai ensi-iltansa
11.1.2020. Musikaalin ovat kirjoittaneet koulun

Pitäjän Paras
Pitopalvelu!
Keskusraitti 4, 05200 Rajamäki
Puhelin: 09-290 1327 tai 050-370 6996
Avoinna: Ma-Pe 06:00 - 18:00.
La 10:00 - 16:00.
Sunnuntaisin suljettu.
www.cafemuru.fi
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ISÄNTÄPERHEEKSI NUORELLE?
C-piirin Lions nuorisoleiri Camp Park 2020,
Eerikkilän Urheiluopisto, Tammela, 20.-30.7.2020
Vastuuklubit LC Pusula, LC Forssa/Flores
Nuorisovaihtoleirin valmistelu etenee aikataulussa ja ensi heinäkuussa vastaanotamme C-piirin
alueelle joukon kansainvälisiä nuoria. Nuoret vieraamme tutustuvat maahamme ja kulttuuriimme
isäntäperheiden avustuksella parin viikon ajan.
Voisitko sinä toimia isäntäperheenä lions-vaihtoon
saapuvalle nuorelle? Isäntäperhe on ihan tavallinen perhe (ei tarvitse olla lion-perhe), yhtä hyvin sopii myös yksinhuoltajaperhe tai lapseton
pariskunta. Myös kahden nuoren majoittaminen samanaikaisesti on mahdollista, jos perheessä ei ole suunnilleen saman ikäisiä
nuoria seuraksi nuorelle. Hyvän mielen ja
ikimuistoisen kokemuksen lisäksi perhe
saa hienon tilaisuuden harjoitella kielitaitoa. Vaihdon kieli on pääasiassa englanti. Vaatimattomallakin
kielitaidolla pärjää mainiosti,

sillä harva nuori puhuu äidinkielenään englantia.
Sopisiko sinun perheesi arkeen ja juhlaan ripaus
kansainvälisyyttä?
Kaikki leirillemme osallistuvat nuoret saapuvat
Suomeen 9.7.2020 ja ensimmäinen isäntäperhejakso on ajalla 9.-20.7.2020. Eurooppalaiset
nuoret matkaavat kotimaihinsa leirin päätyttyä ja
kaukomatkalaiset jäävät Suomeen vielä viikon
ajaksi. Toinen isäntäperhejakso on siis ajalla
30.7.-6.8.2020.
Piirin ja liiton sivuilta löytyy runsaasti materiaalia isäntäperheisiin liittyen ja minä vastaan mielelläni kysymyksiin sekä otan ilmoittautumisia vastaan.
Tarja Salomäki, YCEC-C
LC Hämeenlinna/Liinut
tarja.salomaki@pp.inet.fi

