Konkarileijonan tarinaa
PDG Maija-Liisa Heikkilä

Lion Pertti Laurila on ollut 57 vuotta
lion ja 85 vuotiaana jaksaa edelleen
juosta metsässä!
Lionsliiton suunnistusmestaruuskilpailut järjestetään
vuosittain yhdessä Rotarien
kanssa, kuitenkin niin, että
molemmilla järjestöillä on
omat sarjansa. Viime kesänä
kilpailut olivat Tampereella.
Kilpailuissa oli edustajia
myös C-piiristä ja yksi heistä
oli Pertti Laurila.
Kun kysyin tarkemmin hänen
suunnistusharrastuk-

sestaan, sain kuulla, että
hän on osallistunut Leijonien
suunnistuskilpailuihin puoli
tusinaa kertaa. Olen harrastanut lajia aktiivisesti nelisenkymmentä vuotta, kotimaan kansallisia, alue- ja
SM-kisoja kilpailukalenterin
mukaisesti ja saavuttanutkin
useita mestaruuksia ja mitaleita. Viime vuosina olen
käynyt toistakymmentä MMkisaa ja saanut kaksi hopea-

mitalia ja neljä nelossijaa,
kertoo Laurila.
Suunnistusmatkoistaan
Laurila muistelee esimerkiksi vuoden 2017 kesällä
Kankaanpäässä
järjestettyä
Lions-Rotari
SM-suunnistusta.
Kilpailu
järjestettiin samassa maastossa, jossa olin 61 vuotta
aikaisemmin kuumana kesänä 1957 tykistön alokkaana
kaivanut poteroita maaperään. Maasto näytti tutulta,
mutta kaivamiani poteroita
en enää maastosta löytänyt”
vitsailee Laurila.
Lions-tietään Laurila kuvailee: Antaessani Lionslupauksen vuonna 1961
LC Laukaan 28-vuotiaana
perustajajäsenenä en arvannut, että 57 vuotta myöhemmin olen mukana Lionssuunnistuksessa.

Viime vuoden MM-sprinttikisassa Uuden Seelannin
Aucklandissa miesten ja naisten sarjojen yhteispalkitsemistilaisuudessa Pertti Laurila oli hopeasijalla, kuvassa toinen
vasemmalta.
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Vuonna 1965 ehdin mukaan
LC Helsinki/Vuosaaren perustajajäseneksi ja vuonna 1969 taas Laukaaseen.
Silloinen takuuvarma varainhankintalähteemme, 1960

ja 1970-luvuilla, kunnan verokalenteri, ei toimisi enää.
1980-2000 olin Espoo/Meriklubissa, jossa pitkäaikainen pääaktiviteettimme oli
lasten hiihtokilpailu, jossa
5-12-vuotiaat pojat ja tytöt
kilpailivat leikkimielisesti perinteisellä tyylillä. Ladut tehtiin vanhanaikaisesti meren
jäälle hiihtämällä umpihankeen, tämä osuus oli vuosittain omalla vastuullani.
Joskus oli lunta paljon ja sen
alla vettäkin mutta talvien
lämmetessä jouduttiin siirtymään maalle.
Vuosituhannen alusta olen
ollut mukana LC Hämeenlinna/Wanajan toiminnassa
ja jatkan toistaiseksi aktiivijäsenenä. Vuosien mittaan
olen hoitanut kaikkia klubivirkoja ja presidenttinä olen
ollut kaksi kertaa, muistelee
Pertti Laurila.

Lionsystävyyttä Suomen ja
Australian välillä
Lions Club Tuusulanjärvellä on ollut jo lähes
kaksikymmentävuotta ystävyysklubi eikä se ole
sen lähempänä kuin Austaraliassa.
Kaikki alkoi siitä, kun klubin jäsenenä yli 40-vuotta toiminut lion Risto H.
Luukkanen teki ensimmäinen
tennismatkansa
Australia Openiin, joka pelataan vuosittain tammikuussa Melbournessa. Vuosi oli
2001. Luukkanen oli kuullut toiselta klubin leijonalta Lions Club Mitchamista.
Ensimmäisellä matkalla oli
mukana neljä lionia ja yksi
lady.
Jo vastaanotto Melbournen
lentokentällä
oli
todella
lämmin ja lionshenkinen.
Klubin silloinen presidentti
Ian Dewar oli ladynsä Pamin
kanssa meitä vastassa.
Heidän autossaan oli peräkärry, johon saimme kaikki
matkatavaramme.

Lions Club Mitcham on yhteisklubi, jossa on jäseniä
vajaa kaksikymmentä. Klubi
on yhtä pieni kuin oma klubimme. Siitä huolimatta
heillä on monenlaista leijonahenkistä toimintaa, niin
palveluhenkisiä kuin rahankeruuaktiviteettejä. Klubin
kotipaikka on Heathmonyin
pikkukylä noin 25 km päässä Melbournen keskustasta.
Heti ensitapaaminen matka, joka kesti kolme viikkoa,
henki sellaista leijonahenkeä, että oli selvää, että
Lions Club Mitchamista tulisi klubimme ystävyysklubi.
Näin tapahtuikin seuraavana
vuonna eli 2002. Osa klubimme leijonista ja ladyistä on vieraillut Australiassa
useita kertoja ja samoin
australialaiset ovat olleet

Lionsillallinen katettuna Pam ja Ian Dewarin kotona
kolme kertaa vieraanamme
täällä Suomessa.
Ystäväyysklubin presidentti
ja sihteeri olivat läsnä klubimme
30-vuotisjuhlissa
vuonna 2005 syksyllä. Risto
H Luukkanen on ollut viisitoistakertaa Australiassa ja
kaksi kertaa hän on vieraillut
myös Lions Club Mitchamin
ystävyysklubissa Papakura
Clubissa Uudessa-Seelannissa.

Ystävyysklubin
merkitys klubillemme on ollut todella
vaiherikasta ja antanut jäsenillemme
uudenlaisen näkökulman lionismista.

Pamin ja Ianin puutarhassa BBQ-ilta, jonne oli suomalaisten ystävyysklubilaisten lisäksi kutsuttuna muiden klubien
leijonia ja jopa paikallinen piirikuvernööri.

Australian matkamme kestää vuosittain runsaat kolme
viikkoa. Matkalle osuu aina
Australia-päivä sekä Lionsjuhlat. Ystävyysklubimme on
todella nähnyt suurta vaivaa,
jotta matkamme Australiaan
onnistuisi hyvin. Ja niin on
aina tapahtunutkin. He ovat

suunnitelleet kaiken viimeisen päälle. Olemme nähneet Melbournen, Sydneyn,
Mountains-vuoristoa, kengurut ja koalat. Yksi mielenkiintoinen retki on aina Philip
Islandille katsomaan pikku
pingviinejä iltaisin. Olemme
lisäksi tavanneet matkoilla
lukuisan määrän leijonia eri
klubeista.
Yksi suurimmista saavutuksista on ystävyysklubimme
sihteerin tekemän tiedotuslehti valokuvineen. Lehti on
20-23 sivunen ja ilmestyy
joka kuukausi. Klubimme
saa myös kuukausittain
tämän Murmurs – tiedostuslehden, jotta pysymme
ajantasalla mitä ystävyysklubissamme tapahtuu.
Klubin toiminnasta ja matkoista Australiaan voisi kirjoittaa vaikkapa kirjan. Jos
joku on kiinnostunut kuulemaan lisää ystävyysklubista
tai matkoista, niin voitte toki
soittaa.
lion Risto H. Luukkanen
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”Katse menneisyyteen”

PDG Matti Paavola 40 vuotta 100 %
leijona
Miksi liityit Lions
Club Lahteen?
Tiesin Lions Club Lahden
toiminnasta virkaveljeltäni,
joka oli klubin jäsen. Klubin
periaatteisiin kuului, että samasta ammattikunnasta saa
olla enintään kaksi jäsentä.
Em. virkaveli erosi klubista
ja suositteli minua seuraajakseen. Se kuulosti hienolle
asialle ja suostuin pyyntöön,
enkä ole katunut.

Mitä arvostat?
Arvostan rehellisyyttä, totuutta, avoimuutta ja ystävyyttä.
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Yli 42 vuotta kestänyt poliisiura, josta yli puolet päällystötehtävissä, on opettanut pitämään edelleenkin
kiinni em. asioista. Vuonna
1964 aloittaessani vannoin
poliisin virkavalan. Siinä oli
yksi lause, joka sopii Lionstoimintaankin erittäin hyvin.
”Poliisimiehen on virassa ja
yksityiselämässään käyttäydyttävä siten, ettei poliisin
arvo siitä kärsi”.
Soveltaisin tätä myös Lionstyöhön: Leijonan on Lionstoiminnassa ja yksityiselämässään
käyttäydyttävä
siten, ettei Lions-järjestön
arvo siitä kärsi.

Poimin Lions -periaatteista pari kohtaa:
Ole varovainen kritiikin suhteen ja avokätinen kiitoksessa. Pyri rakentamaan tuhoamisen sijaan.
Pidä ystävyyttä tavoitteena,
ei keinona. Tosiystävyys ei
vaadi mitään ja hyväksyy
palvelun siinä hengessä,
jossa se annettiin.

Mitä sinulle
merkitsee
ystävyys?
Ystävyys on ansaittava. Sitä
on vaalittava. Me leijona-

perheet muodostamme laajan ystävien joukon. Lionstoiminnassa olen saanut
tutustua uusiin mielenkiintoisiin ihmisiin, joita muuten en
olisi tavannut.
Myös kansainvälisessä toiminnassa olen kohdannut
monia upeita leijonia, joista
on tullut hyviä ystäviä. Mitä
elämä olisi ilman ystäviä?
Hyvälle ystävälle voi soittaa vaik´ei ole mitään asiaa. Eräällä kerralla minulle
soittaessaan PDG Aimo
Niemi sanoi ensimmäiseksi
”Minun tuli ikävä ja sen vuoksi soittelin”.

Ketä haluat
kiittää?
Minulla on kaksi oppi-isää.
PDG Aimo Niemeltä kysyin,
miten lohkon puheenjohtajat
löytyvät. Seuraavana aamuna seuraavan kauden DG
Matti Kulmala soitti ja ilmoitti, että olet seuraava lohkon
puheenjohtaja. Kiitos Matti tästä se lähti Lions -ura.
Toinen oppi-isä on ollut appiukkoni PDG Ilmari IsoKoivisto.
Suuri
leijona,
55 vuotta 100 % leijona.
Kunnioitan ja kumarran heidän edessään yli kaiken –
Suuri kiitos sinne pilven reunalle, jos seuraatte, miten
minä teidän opastamaanne
tietä taivallan.

Mitä muistoja
vuosien varrelta?
Aktiviteetit ennen ja nyt
Missä
on
talkoohenki?
Toiminta on myös työtä,
ei pelkkää rahankeruuta.
Missä ovat monipuoliseen
kätevyyteen ja kätten töihin
perustuvat suuret paikalliset
aktiviteetit?
Vuonna 1983 LC Lahdessa
etsittiin sopivaa kohdetta uudelle aktiviteetille. Kohde löytyi Nastolan Uudestakylästä
hatarasta mökistä, jossa 100
% sotainvalidi Urho Kanervio
ja vaimonsa Eeva asui-

vat. Alussa piti vain korjata
mökki, mutta päädyttiin uuden rakentamisen kannalle. Koko projekti toteutettiin
lionien talkootyönä. Omaa
rahaa käytettiin vain 11.600
mk (noin 4.300 nykyeuroa).
Yksityiset lionit ja lukuisat
liikelaitokset tekivät merkittäviä
tarvikelahjoituksia.
Aktiviteetin
kokonaisarvo
keittiöineen ja huonekaluineen kohosi yli 200.000 silloiseen markkaan (n. 75.000
nykyeuroon). Kanervion talon rakentaminen vaati yhteensä yli 2.000 työtunnin
ponnistelut.
Eeva -rouva usein totesi
kyyneleet silmissä, että hän
ei ymmärrä, miksi te täysin
vieraat ihmiset tulette tekemään heille uutta kotia.
Tupaantuliaisissa hän totesi
”muistakaa jälkenne - älkää
unohtako meitä, tulkaa käymään”.
Samana vuonna juuri joulun alla klubin edustajat kävivät heitä tervehtimässä ja
viemässä lahjakirjan, jolla
talon omistusoikeus siirtyi
Kanervioille.
Aktiviteetit tänä päivänä
ovat muuttaneet muotoaan.
Jokainen omalta kohdaltaan
voi miettiä missä mennään.
Tänä päivänä tehdään pienempiä, kertaluontoisia tempauksia ja niihinkin on vaikea saada tekijöitä.

Tupaantuliaiset

Mitä sinulle
merkitsee
kansainvälisyys?
Lions -työ on myös kansainvälistä toimintaa. Oma
piirikuvernöörikurssini
oli
Soulissa vuonna 1995. Olin
Suomen Lions -liiton ensimmäinen virallinen edustaja
Latvian vuosikokouksessa
Riiassa 1996. Sen jälkeen
olen käynyt kansainvälisissä
vuosikokouksissa
Birmingham 1998, Honolulu
ja Oak Brook, päämaja
2000, Sydney 2010, Busan
2012 ja Hampuri 2013. Ensi
vuoden matka Milanoon on
suunnitelmissa.
Olen virolaisen Lions Club
Sakun kummi. Klubi on perustettu v.1991. Yhteistyö heidän kanssaan on ollut hyvin
tiivistä. Alkuvuosina Sakun
markkinoille vietyjen kirpputoritavaroiden myyntituotto
on käytetty terveyskeskuksen ja ambulanssin varusteiden hankkimiseen. LC Sakun
lionit puolestaan ovat auttaneet meitä Salpausselän
kisa-aktiviteetissamme.
Lions-perheet molemmista
klubeista ovat löytäneet toisensa ja tapaavat jatkuvasti
eri tilanteissa.

Sri Lankan
kummilapset
Tällä hetkellä eniten aikaani
vie kummilapsitoiminta. Sen
puitteissa olemme puolisoni
Ullan kanssa käyneet vuosittain Sri Lankassa kahdeksan
kertaa. Meillä on siellä 10
omaa kummilasta. Heidän lisäkseen tapaamme ja selvittelemme tuttaviemme kummilasten asioita, kotioloja ja
koulunkäyntimahdollisuuksia. Lastenjuhlissa kehumme kaikkia mahdollisia tanssi- ja lauluesityksiä. Suuren
ilon tuottavat aina kummien
lähettämät tuliaiset. Matka
Suomesta Sri Lankaan on

Yhdessä on mukava olla
avuksi.
pitkä – matka sydämestä sydämeen on lyhyt.

Millaista on
eläkeläisen
elämä?
Tavoitteeni terveenä eläkkeelle v 2007 on onnistunut
erittäin hyvin. Säännöllinen
kuntoilu
alkoi
vuonna
1999 ja jatkuu edelleen.
Pysähtyessään keinutuoliin
siihen myös jää. Mieluimmin
maksan kuntosalille kuin apteekkiin. En voi todeksi uskoa, miten hyvässä kunnossa olen nyt. Kuntosali antaa
voimia toteuttaa kaiken edellä kerrotun.

Mitä haluan
antaa ohjeeksi
nuoremmille
leijonille?
Hyvät leijonat! Muistakaa
klubin jäsenyyttä vastaan
ottaessanne antamanne leijonalupaus. Näin olen itsekin
pyrkinyt tekemään. On etuoikeus olla leijona, laajan ystäväjoukon aktiivinen jäsen.
M-L H
Kuvat Matti Paavolan
kuva-arkisto
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LIIKENNETURVALLISUUSTYÖTÄ
JO 10 VUODEN AJAN
Lions Club Järvenpää
Järvenpään Kartanon koulun oppilaita mopokoulussa keväällä 2018. Ajo-opettaja Petri Tuovinen opettaa.

LC Järvenpään yksi pitkäkestoisimmista palveluaktiviteeteista on liikenneturvallisuuden edistäminen. Aktiviteetti on siinä mielessä erikoinen, ettei kohteena ole tietty yksilö tai ryhmä, vaan yleinen hyöty. Jos
liikenteen turvallisuutta saadaan parannettua, siitä hyötyvät kaikki.

Nopeusnäyttö
Järvenpään
sisääntuloväylällä
Klubimme työ liikenneturvallisuuden hyväksi alkoi vuonna 2009 kun ”kaupunkiportti”
eli nopeusnäyttö pystytettiin Järvenpään sisääntuloväylän,
Sibeliuksenkadun
varrelle. Kaupungissa oli
aikaisemmin otettu käyttöön
40km/h aluerajoitus mutta

rajoituksen noudattaminen
ei ollut toivotulla tasolla.
Nopeusnäytön ideana oli
toivottaa tervetulleeksi kaupunkiin ja muistuttaa tästä
nopeusrajoituksesta. Näytön
toteuttaminen tehtiin yhteistyössä kaupungin, sen liikenneturvallisuustyöryhmän
ja poliisin kanssa ja siihen
saatiin avustusta Arne Ritarisäätiöltä. Näyttö luovutettiin
kaupungille ja klubi on osallistunut sen huoltoon. Klubin
aktiivisuus palkittiin pysyvällä jäsenyydellä kaupungin
liikenneturvallisuustyöryhmässä.

Mopokoulusta
opetusta 4500:lle
nuorelle

Järvenpään kaupunkiportti
eli nopeusnäyttö vuonna
2018.
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LC Järvenpää järjesti aktiviteettinaan
mopokoulun
kaikille Järvenpään yläasteiden kahdeksansien luokkien oppilaille keväällä 2010.
Klubi katsoi koulutuksen
niin tärkeäksi, että se on
jatkunut siitä lähtien vuosit-

Klubin pääorganisaattorina
on ollut lion Jari Lehtimäki.
Mopokouluun kuuluu olennaisena osa myös vanhempainilta, jossa vanhempien

Petri Tuovinen näyttää kädestä pitäen oikeaa ajoasentoa ja
kypärän käyttöä.
tain ja aktiviteettia aiotaan kanssa käydään läpi kursjatkaa tulevaisuudessakin. sin pääkohdat. Poliisi on
Mopokoulun opettajana on myös paikalla illassa ja vastoiminut ajo-opettaja Petri taa esityksensä lomassa
Tuovinen. Keväällä 2019 on vanhempien
kysymyksiin.
järjestyksessä
kymmenes Järvenpääläinen Ykkös-MP
mopokoulu. Tällöin ope- oy toimittaa koulutukseen
tusta on saanut noin 4500 havaintovälineeksi mopon
Järvenpään nuorta. Klubi ja skootterin sekä lahjoittaa
on käyttänyt mopokouluun vanhempainillassa arvottaaktiviteeteilla keräämiään ja van lahjakortin.
lahjoituksina saamiaan varoja kaikkiaan noin 25.000€.

Vuosien varrella klubi on
jakanut pyöräilykypäriä ja
huomioliivejä koululaisille.
Parina viime vuonna on liikenneturvallisuustyöryhmä
organisoinut
”heijastinratsian”, jossa Järvenpään
keskustassa kulkeville ja
pyöräileville on jaettu heijastimia ja valoja. Klubi on ollut
tapahtumassa mukana ja
vastaanotto on ollut todella
positiivista.
teksti ja kuvat:
Vesa Kokkonen
Tiedottaja, LC Järvenpää

Kaksi tyytyväistä heijastinten saajaa keskellä. Poliisin edustaja vasemmalla ja
Liikenneturvallisuus-työryhmän puheenjohtaja oikealla. Vaatetuksen väri ja heijastinten
merkitys korostuu pimeässä.

Mikael Konttisen ja Suvi Aallon
konsertti ”Joulu sädehtii”
LC Järvenpää/Vennyt ja
Jussit järjestivät ke 21.11.18
Järvenpään kirkossa perinteisen
hyväntekeväisyyskonsertin, jossa esiintyivät
monipuoliset laulutaiteilijat
Mikael Konttinen ja Suvi
Aalto ensi kertaa yhdessä
joululaulujen parissa.
Konsertissa kuultiin perinteisiä sekä uudempiakin joululauluja. Mikael toimi konsertissa myös pianistina ja
kokoonpanon
täydensivät
viulisti Laura Airola sekä kitaristisaksofonisti Antti Vuori.
Mikael iloitsi siitä, että sai
tulla esiintymään hyvän asian puolesta.
Konsertin
tuoton
klubi
kohdentaa
Järvenpäässä
Etsivään nuorisotyöhön.
Konsertti sai ansaittua kiitosta laulujen tulkinnoista sekä

esiintyjien välittömästä jutustelusta esitysten välillä. Ilta
huipentui Suvi Aallon esittämään The Prayer kappaleeseen ja yleisön kanssa Maa

on niin kaunis -joululauluun.
Konsertin alussa Leo-klubilaiset auttoivat glögi- ja piparitarjoilussa.

Klubin presidentti
Terttu Sihvola-Rauttu
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Diabetes tutuksi – tunnista
riskit ajoissa
Diabetespäivästä
tuli heti perinne
Lions Club Hämeenlinna/
Linnattaret
järjesti
yhteistyössä Lions Clubien
Hämeenlinna/Aulanko,
Hämeenlinna/Renko
ja
Parola/Fredrikat sekä
Hämeenlinnan
Seudun
Diabetesyhdistyksen
ja
Hämeenlinnan
Sydänyhdistyksen kanssa Diabetespäivän 8.10.2018 klo 12-18
Hämeenlinnassa
kauppakeskus Goodmanissa.
Päivä oli Linnattarien ja yhteistyökumppaneiden Hyvän
Päivän palveluaktiviteetti.
Päivän aikana saattoi mittauttaa
verensokerin
ja
verenpaineen,
testauttaa
kuuluuko riskiryhmään ja
paikalla oli terveydenhuollon
ammattilaisia vastaamassa
kysymyksiin ja antamassa
asiantuntevaa informaatiota.

Kauppakeskus Goodman tarjosi tapahtumalle hyvät tilat,
jossa tavoitettiin kiinnostunutta yleisöä hyvin

Ihmisiä alkoi jonottaa jo hyvissä ajoin ennen ständin
avautumista ja päivän aikana kävikin noin 550 henkilöä asioimassa. Heistä 338
mittautti verensokerinsa ja
muutamia henkilöitä ohjattiinkin heti tarkempiin tutkimuksiin.
Ilahduttavasti
tapahtuma
houkutteli myös nuoria paikalle.
Tapahtuman jälkeen Linnattaret ja yhteistyökumppanit päättivätkin heti, että
maailman Diabetespäivänä
14.11.2019 olemme taas
välittämässä tietoa diabeteksesta, sen hoidosta ja ennaltaehkäisemisestä.
Tiina Vahtokari
Presidentti
LC Hämeenlinna/Linnattaret
Linnattarien presidentti Tiina
Vahtokari käytti tilaisuutta
hyväkseen ja mittautti oman
verensokerinsa.
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Lions Club Orimattila/Leonat
käynnisti kauden Diabetestapahtumalla

Leonien iloinen joukko Terveyskioskilla diabetestapahtuman päätteeksi. Kuva Arja Simola
Leonien syksy polkaistiin
kunnolla käyntiin Diabetestapahtumalla.
Syyskuun alun aurinko lämmitti meitä ja yhteistyökumppaneitamme
Orimattilan
Seudun Diabeetikot r.y:tä ja
Terveyskioskia, kun jalkauduimme kylän raitille kutsumaan ihmisiä verensokerin
mittauksiin ja tietoiskuun
aikuisiän
diabeteksesta.
Kävijöitä palkitsimme upeilla Leona- ämpäreillä ja paikallisten apteekkien lahjoittamilla pikku palkinnoilla.
Kaikkiaan tavoitimme n. 60
henkilöä tempauksellamme
ja saimme itse paljon hyvää
mieltä ja myös arvokasta tietoa itsellemme.

Lastenkonsertti
Jymylinnassa
Lokakuussa
järjestimme
iloisen lastenkonsertin Orimattilan
Jymylinnassa.
Esiintymään tuli Herra Heinämäen Lato- orkesteri!

Paikalla oli melkein 300 henkeä rokkaamassa ja meno
oli huimaa! Toki lisäenergiaa sai tankata kahviosta ja
metrilakuista. Saimme mukaan myös eri alojen tuote- esittelijöitä ja paikallisen
MLL:n kasvomaalauksia toteuttamaan ja kartoittamaan
lapsiperheiltä toimintaansa
koskevia asioita. Moni oman
kylän firma osallistui eri tavoin sponsoroimaan konserttia ja oli mahtava huomata mitä yhdessä tekemällä
saadaan aikaan. On aika iso
rutistus järjestää näinkin iso
tapahtuma, hyvä me!

kaikille jäi lämmin ja hyvä
mieli. Samalla havaitsimme huonon ulkoiluvarustetilanteen
palvelukodissa,
varsinkin pyörätuolilla kulkevien keskuudessa. Tästä
keskustelimme henkilökunnan kanssa ja he kertoivat
makuupussien olevan erittäin hyviä lämmittimiä pyörätuoliasukkaille ja tähän
ajatukseen tartuimmekin ja
lopputuloksena järjestämme
paikallisen keräyksen tumpuille, villasukille, makuupusseille ym. Keräyksestä
kerromme varmasti lisää
myöhemmin.

Bingoa, viihdettä
ja pullakahvit
Meillä on jo perinteeksi
muodostunut
vanhusten
virkistysbingo, jota olemme
vetäneet
Helinäntuvalla.
Kutsuttuina on ollut myös
paikallisia veteraaneja puolisoineen. Olemme tarjonneet pullakahvit, bingoa ja
vaihtelevaa viihdettä, muu-

taman kerran kauden aikana ja aina on meitä kovasti
odotettu. Tänä vuonna on
lisähaastetta tuonut tilojen
käyttömuutos, jonka myötä
olemme etsineet väliaikaista bingon peluu paikkaa.
Paikallisen yrittäjän lounaskahvilan tiloista löytyikin
käyttöömme sopivat tilat ja
iloksemme vanhat tuttavamme saapuivat bingoilemaan
ja jälleennäkeminen kesätauon jälkeen oli iloa täynnä.
Nenäpäivää vietimme paikallisissa
ruokakaupoissa
Orimattilan
miesklubien
kanssa. Mukana nenäilemässä oli myös MLL:n harjoittelija. Yhdessä keräsimme reilu 600 € pottiin,
loistavaa yhteistyötä taas
kerran ja lämmin kiitos osallistujille!
Johanna Kovács-Vink

Vie vanhus ulos
-haaste
Syys- ja lokakuun ajan osallistuimme myös kansalliseen
Vie vanhus ulos- haasteeseen vaihtelevilla kokoonpanoilla. Joka ulkoilulla sää
suosi meitä ja saimme poutaisia kävelykelejä. Käkelän
palvelukodin asukkaat olivat
iloisia ulkoiluista ja meille

Herra Heinämäen lato-orkesterin uusi hahmo
Sir Punataika ensiesiintymisessään Orimattilassa
Kuva Anne Partanen
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Orimattilan Leijonat mukana
kantrikulkueessa
Presidentti Anne Partanen LC Orimattila/Leonat

Orimattilassa vietetään joka vuosi jo perinteeksi muodostuneita Orimattilan Kantreja
heinäkuun lopulla. Kantrien paikka on aikojen
kuluessa muuttunut, mutta idea on pysynyt
samana eli kantribändien musisoidessa vietetään aikaa hyvässä hengessä. Tällä kerralla
kyseessä olivat 30. Orimattilan Kantrit ja esiintyjiä oli ulkomailta asti.
Ajatus
osallistumisesta
Kantrit aloittavaan kantrikulkueeseen sai kipinänsä jo
keväällä 2017 Lions Club
Orimattila/Leonat -klubissa, mutta aika ei ollut vielä
sinä kesänä kypsä osallistumiselle. Leonat heittivät
jälleen seuraavana keväänä
klubitapaamisessaan ilmoille, että nyt muuten osallistutaan!
Loppukeväästä
lohkon puheenjohtaja Outi
Kyöstilä kutsui kaikkien kolmen Orimattilan lionsklubien
silloiset ja nykyiset presidentit ja sihteerit koolle. Muiden
asioiden lomassa tuli puheeksi, että kantrikulkueeseen haluttaisiin osallistua,
mut-ta millähän kyydillä sin-

ne oikein pääsisi. Lions Club
Orimattila/Viljamaan tämän
kauden presidentti Keijo
Vilander ilmoitti heti, ettei
se tule olemaan ongelma,
jos porukka suostuu nousemaan kuorma-auton lavalle.
Kaikki vakuuttivat, että se on
sillä sitten sovittu.
Heinäkuun alussa alkaneen
kauden presidentit Mikko
Koivisto, Keijo Vilander
ja Anne Partanen päättivät
istua hetkeksi alas ja lyödä
lukkoon kantrikulkueen järjestelyt. Työnjako saatiin sovittua siten, että Orimattilan
klubi osallistuu kulkueluvan
hankintaan Viljamaan klubin kanssa, Viljamaan klubi hankkii kuorma-auton ja

Viljamaan klubin jäsen toi auton katolle vielä ison pehmoleijonan
Leonat järjestävät näyttävät
banderollit, jotta kaikki tietävät keitä siellä lavalla onkaan. Suunnitelma oli toteuttamista vaille valmis.
Perjantaina 20. heinäkuuta
Orimattilan Jokivarren koululle kantrikulkueen lähtöpaikalle saapui lainaksi saatu
museorekisterissä
oleva

Lainaksi saatu museorekisterissä oleva upea Mercedes Benz -kuorma-auto. Autoon oli
kiinnitetty piiriltä lainaksi saadut banderollit molemmille puolille ja vieläpä taaksekin.
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upea Mercedes Benz -kuorma-auto. Auton lainasi kulkuetta varten kärköläläinen
Antero Vilander. Autoon
oli kiinnitetty piiriltä lainaksi saadut banderollit molemmille puolille ja vieläpä
taaksekin. Toipa Viljamaan
klubin jäsen auton katolle
vielä ison pehmoleijonankin.
Näkyvyyttä oli kiitettävästi. Paikalle saapui kymmenen orimattilalaista leijonaa
sekä Leonien luottoapuri
6-vuotias Niilo-poika ja romanialainen Hanna, joka oli
Kyöstilöillä nuorisovaihdossa.
Klo 18 jälkeen kulkue starttasi matkaan hieman vajaan sadan ajoneuvon voimin. Kierrettiin käytännössä
Orimattilan keskusta poliisisaattueessa yleisön parveillessa katujen varsilla kulkuetta katsomassa. Tunnelma
oli riemukas ja lavalla olijat
vilkuttivat ja tervehtivät kat-

sojia. Rohkeimmat lavalla
istujat huutelivat katsojille
tervetulotoivotuksia
tulla
tutustumaan
paikalliseen
leijonatoimintaan. Määränpäänä oli Kehräämö mikä
toimi varsinaisten Kantrien
tapahtuma-alueena.
Orimattilan Leijonien tarkoitus oli saada

kulkueeseen osallistumisella näkyvyyttä omalla paikkakunnalla.
Tässä tavoitteessa onnistuttiin. Tunnelman ollessa
iloinen jäi kulkueesta todella
positiivinen tunnelma, joten
ajatuksia on jo heitelty, että
ensi vuonna sitten uudelleen!

Leijonien tarkoitus oli saada kulkueeseen osallistumisella näkyvyyttä omalla
paikkakunnalla.

Lapset Leo´s Leikkimaassa
Lions
Club
Orimattila/
Viljamaa tarjosi lauantaina 17.11.2018 16-päiselle
lapsijoukolle
riemukkaan
elämyksen viemällä lapset
Lahteen Leo´s leikkimaa –
sisäleikkipuistoon.
Porukka viihtyi paikassa
koko aukioloajan ja välillä

käytiin hakemassa lisävoimia hampurilaisaterioista.

LC Orimattila/Viljamaalle tuttuja ennestäänkin.

Retkelle lähteneet lapset valikoituivat Orimattilan MLL:n
valitsemina ja rahoitus tuli
klubin leijonien joulun alla
keräämistä varoista.

Aiemmin klubi on tarjonnut
lapsille elämyksiä muun
muassa
sirkuksessa
ja
Korkeasaaressa sekä onginnan, kotieläinpuiston ja mönkijäajelun merkeissä.

Lapsille suunnatut hyväntekeväisyystempaukset ovat

Retkellä mukana oli klubin
presidentin,
Keijo
Vilanderin, lisäksi 4 lionia
ja 2 ladyä.
teksti Heikki Pöllänen
kuva Keijo Vilander
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Lions Club Janakkala/Turenki
uudistuneen klubin ympäristön siivousaktiviteetti
Lions Club Turenki perustettiin 1962 ja 16 vuotta myöhemmin perustettiin Lions
Club Janakkala. Klubimme
ovat tehneet yhteistyötä jo
40 vuotta eli niin kauan kuin
LC Janakkala on ollut olemassa.
Vuosi 2016 oli merkittävä
yhteistyömme lujittamisessa. Päätimme laittaa rahat
ja paperit samaan kirstuun
ja mappiin. Syntyi ”uusi”
klubi Lions Club Janakkala/
Turenki.
Yhteiset aktiviteetit ovat
muodostuneet luonnostaan
entisistä omista perinteis-

tämme. Lionit ovat entuudestaan olleet jo tuttuja
toisilleen suurelta osin ja
viimeistään nyt tutut kasvot
ovat saaneet myös nimet.
Olemme esittäytyneet toinen
toisillemme riittävän usein,
joten ”kovalevymme” ovat
täyttyneet hyvää vauhtia.
Tilaa löytyy vielä uusillekin
leijonille, joita olemmekin
saaneet mukavaan tahtiin.
Ikääntyminen on hiljentänyt
joidenkin lionien läsnäoloa
itse kokouksissa, mutta jäsenyys on säilynyt ja pyrimme pitämään heihin yhteyttä.

Aktiviteeteistä olemme pitäneet kiinni, koska ne aktivoivat aina uusiin hyviin
tekoihin
lähimmäisiämme
kohtaan. Saadut varat kohdennamme lyhentämättöminä lasten, nuorten ja avun
tarpeessa olevien muiden
kohderyhmien hyväksi.

Kierrätysromun
keräystä
Tänä vuonna olemme halunneet
panostaa
kotikuntamme viihtyisään ja
puhtaaseen
ympäristöön.
Metalli- ym kierrätysromun

keräys on tuottanut tulosta ja
saanut kiitosta etenkin hajaasutusalueilla. Maatalojen
pihapiireihin on kertynyt ajan
saatossa paljon käytöstä
poistuneita työkoneita, joihin
ei ole koskettu pitkiin aikoihin. Muuttunut maatalous
vaatii toisenlaista tekniikkaa
ja laitteita. Olisi haaskausta
ja tyhmyyttä jättää luontoon
sinne kuulumaton kierrätettävä romumateriaali.
Lehtikirjoitus ja ilmoittelu
kylillä tuotti tulosta, saimme
tietoomme
poisnoudettavaa hyötyjätettä. Paikallinen
metalliromuun erikoistunut
yritys otti mielellään vastaan
meidän keräämämme kuormat.
Suuri apu on ollut siinä, että
klubin leijonilla on sopivaa
kalustoa siirtää tavaraa paikasta toiseen ja vieläpä talkoohengessä. Rukkasiakin
on tarvittu lastaamisessa, joten kaikki käsiparit ovat olleet
arvossaan.
Lumihiutaleet
saavat nyt laskeutua puhdistetuille pihoille ja metsiin.
Näin joulun alla siirrymme
sisätiloihin siisteihin vaatteisiin pukeutuneina leijonalogo rintapielessä kertomassa
työstämme.
Joulutervehdykset vanhusten hoivakoteihin, Tee hyvä
tekokampanja
paikallisessa K-Supermaketissa
seurakunnan diakoniatyön
hyväksi ja Pelastusarmeijan
Joulupatakeräys S-Marketin
edessä tuovat joulumielen
niin antajalleen kuin vastaanottajalleenkin. Niin hyvä
lämmin hellä on mieli jokaisen.

Tyypillinen romu, joka on jäänyt metsään viimeisen käyttökerran jälkeen. Näitä on
luonnossa yllättävän paljon.
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Jouko Mäkinen
LC Janakkala/Turenki
presidentti

Leijonat tyhjentävät käytöstä poistettua sikalaa metallisista rakenteista. Kuvassa lionit vas. Reijo Pesonen, Risto Ojala,
Petri Virtanen, Markku Kuikka, Jouko Mäkinen, Timo Virrankoski ja Markku Holstila työn touhussa. Metalliromunkeräystä
on Janakkalassa tehty koko toimintakausi kesä mukaan lukien ja talteen on kerätty kymmeniä tonneja kierrätysterästä

Lions Club Hämeenlinna/
Wanajan aktiviteetti tukee
hyvin piirikuvernöörin
teemaan: Palvelemme –
muutoksessa, yhdessä
ympäristöämme
kunnioittaen.
Klubi keräsi akkuja
yhteensä lähes 2000 kg
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Lions Clubit Hausjärvi ja Hausjärvi
Lukot Oitin Markkinoilla
Hausjärvellä tehdään Leijonatyötä yhdessä.

LC Hausjärvi ja LC Hausjärvi/
Lukot ovat jo usean vuoden ajan järjestäneet Oitin
Markkinoita. Viime kesänä
4.8. Markkinoilla oli iloinen
ja lämmin tunnelma. Esillä
oli markkinakojujen lisäksi
vanhoja autoja, traktoreita,
paloautoja ja helikopteri.
Kävijöitä viihdytivät Raimo
Turtiaisen orkesteri, paikal-

linen Leijona Jon Landlord
ja Risto Autio. Taka-Hikiän
Muoriksi äänestetty hausjärveläinen tunnettu puuhanainen Maija Virtanen totesi,
että hänestä on mukavaa
asua Hausjärvellä.
Hausjärven kunnan 150vuotisjuhlan
kunniaksi
saivat kunniakirjat merkittävät hausjärveläiset tai

täällä vaikuttaneet henkilöt
Kari Kuuva, Mari Kaasinen, Risto Autio, Seppo
Siilasviita, Jon Landlord ja
Raimo Turtiainen.
Markkinoilla käytiin haastekilpailuna potkukelkkakilpailu, joka käytiin pyöräkelkoilla. Kilpailun voitti Hausjärven
kunnan joukkue. Toiseksi kiri
Lopen kunta ja kolmannek-

si Janakkalan kunta. LC
Hausjärvi/Helmi sijoittui hyvin kuudenneksi.
LC Hausjärvi myi kenttäkeittiöstään rokkaa, joka
oli niin hyvää, että se loppui ensimmäistä kertaa
kesken.
Lapsille oli paljon tapahtumia ja kilpailuja. Samanaikaisesti pistivät
vanhemmat jalalla koreasti.
Markkinoilla nähtiin Leijonia
erilaisissa tehtävissä. Oitin
päätie on Markkinoiden ajan
suljettuna. Sulkutehtävissä
häärivät ennen kaikkea LC
Hausjärvi/Lukkojen miehet.
Markkinat sujuivat erinomaisesti.
Ensi vuonna on vetovuorossa LC Hausjärvi/Lukot.
Teksti Hannu Mäkelä
LC Hausjärvi, tiedottaja

Esillä oli markkinakojujen lisäksi vanhoja autoja, traktoreita, paloautoja ja helikopteri.
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Kuvat Leif Sjöholm
LC Hausjärvi

Lions Club Hausjärvi/Helmi palvelee
Koivumäessä
Teksti Saara Mäkelä, kuvat Tuija Palkkimäki

LC Hausjärvi/Helmi vierailee Koivumäen palvelutalossa kerran kuukaudessa.
Järjestämme vanhuksille erilaisia iltapäivähetkiä. Tämän
vuoden vanhusten viikon
teemana oli Iloa toimeliaisuudesta. Kauniit syksyn
värit olivat luonnossa, niinpä askartelimme syysvärisiä
helmiä. Kauneuden kaipuuta on aina naisilla ja helmet
toivat iloa päivään. Yhdessä
toimiminen oli meistä kaikista mukavaa.

esineet kotiseutumuseolta
matkalaukussa
aktivoivat
muistelemaan
menneitä,
jumppakin sujuu ja lukuhetkistä saadaan jutunaiheita.
Joulukuussa leivomme pipareita joulumusiikin tahdissa.
Tuoksut ja musiikki yhdessä
saavat tunnelmoimaan.
Hausjärven kolme klubia
ulkoiluttavat yhdessä vanhuksia kerran kuukaudessa.
Mukana on 10 - 15 leijonaa
vanhusten
kaipaamassa
palvelutehtävässä.

Helmien kanssa askarteleminen oli mukavaa
Viemme kerran kuukaudessa virikkeitä vanhusten päivään. Musiikki herättää
tunteita,
vanhat

Kauniit itse tehdyt
helmet tekevät arjesta
juhlan

Niittotalkoilla ympäristö siistiksi
Lions Club Hausjärvi/Lukot ahkeroi niittotalkoissa kesäkuussa ja elo- syyskuussa Ryttylän Eteläkaaren asuntoalueella. Niitämme heinät uuden omakotialueen ympärillä
olevasta puistosta. Talkootyössä on käytössä kaksi traktoria niittokoneineen, joilla niitetään isommat alueet. Lisäksi
mukana on 5 - 10 talkoolaista, jotka niittävät raivaussahoilla puiden ympäristöt. Työn tilaaja on Hausjärven kunta.
Kuvassa lion Markku Kuisma niittämässä omakotialueen
ympäristöä.
Teksti ja kuva Juhani Ahtinen
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Tawastilaisten vankilavuodet
PDG Markku Ilmarinen

Hämeenlinnan vankilamuseo avattiin vuonna 1997
vankilakäytöstä
vapautuneeseen
rakennukseen.
Rakennus valmistuessaan
vuonna 1871 oli ensimmäinen sellivankila Suomessa.
Suomen ainoa vankilamuseo
on ollut yksi Hämeenlinnan
suosituimmista museoista.
Rakennuksen
korjaustöiden vuoksi museo jouduttiin
sulkemaan syksyllä 2015.
Korjaustöiden aikana tapahtui asioita, joiden vaikutuk-

sesta museo pysyi suljettuna kevääseen 2017.
Syksyllä 2016 syntyi ajatus, että LC Hämeenlinna/
Tawasti voisi ottaa vankilamuseon hoitaakseen. Kun
kaikki yhteistyökumppanit,
Museovirasto, Kansallismuseo, Rikosseuraamuslaitos,
Senaattikiinteistöt ja Linnan
Kehitys Oy suhtautuivat asiaan myönteisesti, museo
avattiin 12.5.2017.
Ensimmäiset kolme viikkoa näyttivät mitä tuleman

pitää. Yli 1200 henkilöä
vieraili vasta avatussa vankilamuseossa ja vapaaehtoinen pääsymaksu kerättiin
Punainen Sulka kampanja
keräyslippaisiin.
Kesäkuun alusta siirryttiin
normaaliin päiväohjelmaan,
jonka rungon muodosti lipunmyynti ja opastukset.
Klubin jäsenistä, puolisoista
ja jälkikasvusta syntyi yli 40
henkilöä käsittävä talkoojoukko, jonka työpanos oli
yhteensä yli 1600 tuntia.
Elokuun loppuun mennessä lähes 12000 kävijästä 90
% oli tyytyväinen tai erittäin
tyytyväinen näkemäänsä ja
saamaansa kokemukseen.
Hyvin menneen kesän perusteella saimme Museovirastolta pyynnön: ”Voitteko
ottaa hoitaaksenne myös
kesän 2018”. Tuumasta toimeen. Menneestä oppineena alkoi tulevan suunnittelu.

Museoprojektin vastuuhenkilöt vasemmalta Kalevi Kilpi,
Markku Ilmarinen ja Pekka Ahonen
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Suurin muutos oli kolmen
opiskelijan palkkaaminen.
Lions klubin oleminen työnantajana on hyvin yksinkertaista ja selkeää, kun toimii
olevien ohjeiden mukaan.
Mitään kiertoteitä tai omia
sovelluksia ei kannata kehi-

tellä. Olihan siinäkin työnsä,
kun yli 100 työhakemusta
käsittelee ja niistä valitsee
kolme. Luonnollisesti jokaista hakemuksen jättänyttä
kiitettiin henkilökohtaisesti.
Tästä kaikki Tawastilaiset
kiittävät Pekka Ahosta.
Kesän 2018 luvut olivat:
13000 vierailijaa, yli 30 talkoolaista, 3 palkattua opiskelijaa ja leijonien työpanos
noin 1500 tuntia.
Tärkein tavoite on saavutettu. Merkittävä matkailukohde ja nähtävyys,
Hämeenlinnan vankilamuseo, avaa taas ovensa keväällä 2019 ja toiminnasta
vastaa Kansallismuseo.
Taloudellisesti hyvin menneistä
vankilavuosista
ovat hyötyneet mm. omat
säätiömme LCIF ja ARS,
Kaurialan
liikennepuisto,
saattohoitokoti Koivikko ja
Hämeenlinnan lasten ja
nuorten
virkistystoiminta.
Erityisesti rinnakkain poljettava pyörä on tuottanut
suurta iloa ja virkistystä
Voutilakeskuksen asukkaille.
Kuvat Yrjö Vaivila

Aktiviteettien monimuotoisuus klubin
voimavarana
Lions Club Nurmijärvi/Rock on nuoren
ikänsä aikana ollut etuoikeutettu saadessaan
osallistua hyvinkin erilaisiin aktiviteetteihin.
Yhteistyö yritysten, oppilaitosten, seurakunnan, kansalaisjärjestöjen ja klubien kanssa yli
piirirajojen on tuonut laajempaa näkemystä
lionstoimintaan.

Lanit, verkkopelitapahtuma nuorille
Kevätkausi starttasi virkeästi yhteistyössä paikallisen
koulun ja lanien puitteissa.
Lanit ovat illasta seuraavan
päivään kestävä verkkopelitapahtuma, jossa nuoret pelaavat omien tietokoneidensa kanssa läpi yön. Nuorissa
on virtaa, joka mukavasti
energisoi, antaen uusia näkökulmia myös klubitoimintaan.

nuorten jousisoittajien kanssa sai yleisön haltioitumaan.
Oi muistako vielä sen virren - joulukonsertti puoles-

tämällä konsertti suorana lähetyksenä pitkäaikaisosaston vuodepotilaille.

Takki- ja
asustekeräys,
auttamista ja
kierrätystä
Rokkibändi oli ensimmäistä kertaa mukana Asunnottomien yössä, osallistuen Partioaitan nyt toista

LC Nurmijärvi/ Rock, kulttuuria intohimonaan järjestävä klubi, joka itseään myös
Rokkibändiksi kutsuu, on
vuoden 2018 aikana organiseerannut hyvinkin erilaisia
konsertteja.
Keväällä Pepe Willberg loi
muistorikkaita hetkiä menneille
vuosikymmenille
Rajamäen kirkossa, saaden
yleisön herkistymään nostalgisilla esityksillään.

Syksyllä Diandra ja Nurmijärven
Musiikkiopiston
nuoret musisoivat urkuparvea myöden täpötäydessä Rajamäen kirkossa.
Kaunisääninen ja valovoimainen esiintyjä yhdessä

Vuoden 2018 takkikeräys
ylitti kaikki aiemmat ennätykset ja koko maan kokonaistulos oli peräti 9 600 käytettyä,
hyväkuntoista takkia, joita
jaettiin yli 20 paikkakunnalla ympäri Suomen. Tämä oli
konkreettinen tapa auttaa ja
lahjoitettujen takkien määrä
kertoi, että asunnottomuus
ja ihmisten hätä oli koskettanut. Keräys on juuri tätä
päivää, aikana, jolloin kiertotalous ja kierrättäminen ovat
yhä enemmän luonteva osa
arkeamme.
Kalenterivuoden
päätöksenä oli Pelastusarmeijan
Joulupata,
jonka
tuotto
perinteisesti jaetaan kansallisesti
ja
paikallisesti kotimaan vähäosaisille.
Rakastettu Joulupata – keräys mahdollistaa lähialueen
ihmisten aidon kohtaamisen
joulukiireen keskellä, tuoden
näkyväksi kanssaihmisten
auttamisen halun.

Konsertteja

”rohkeasti ja
notkeasti uutta
kokeillen”

köyhyyden
poistamiseksi.
Asunnottomien yötä on
vietetty jo vuodesta 2002.
Valitettavan karu totuus on,
että hyvinvointivaltiossamme on tuhansia asunnottomia; joskus pienikin syy voi
suistaa elämän raiteiltaan.

taan tunnelmoitiin Samuli
Edelmannin, Jukka Perkon
ja Matti Paatelman myötä Nurmijärven kirkossa.
Edelmannin Ave Maria ja
Avaruus loivat käsin kosketeltavan tunnelman; joulun sanoma oli aistittavissa.
Lisäarvoa saatiin vielä välit-

kertaa organisoimaan takki- ja asustekeräykseen.
Asunnottomien yö kuuluu
YK:n kansainväliseen köyhyyden poistamisen päivään, jota vietetään vuosittain lokakuussa. Päivän
tarkoituksena on muistuttaa tarvittavista toimista

Kalenterivuoteen
mahtui
erilaisia aktiviteetteja, eri
ikäryhmien parissa; pieniä
tekoja, suuriakin vaikutuksia. Nuoren yhteisklubin
voimavarana ovat olleet aktiviteettien monimuotoisuus
ja modernit yhteistyömallit;
rohkeasti ja notkeasti uutta
kokeillen.
Aija Jokilammi

41

Paljon puuhaa Jokelassa
Lions Club Jokela ja ladyt ovat yhdessä
saaneet aikaan on varsin virkeää toimintaa
Jokelassa. Tavoitteena on ollut tarjota alueen
asukkaille erilaisia tapahtumia, joilla kehitetään yhteenkuuluvuutta ja joissa tullaan tutuiksi muitten kanssa ja tietysti samalla tutustutaan Lions-toimintaan.

Kalastuskilpailussa voi voittaa
vaikka
pienimmällä
kalalla
Klubin täyttäessä 40 vuotta
vuonna 2004, järjestettiin
Jokelan Keskuskoulun lammella toukokuun lopulla ensimmäinen kalastuskilpailu.
Silloin pääasia oli juuri tuo
kilpailu, kuka saisi koukkuunsa suurimman lampeen tuoduista kirjolohista. Hiljalleen
tapahtuma on kehittynyt
piknik-tyyppiseksi koko perheen keväiseksi kokoontumiseksi, jossa on tarjolla
puuhaa kaikille, erityisesti
perheen pienimmille, jos kalastukselta on aikaa riittänyt.
Magneettikalojen onginta,
kasvomaalaus, ja luontopolku rasteineen ovat saaneet
ihmiset viihtymään tapahtumassa. Nälkäisenä ei ole
tarvinnut päiväänsä viettää.
Jollei omia piknik-eväitä
ole ollut mukana, on lady-

Pienimmän kalan onkinut
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jen buffetista voinut ostaa
vatsantäytettä. Tapahtuma
on ollut, ja tulee jatkossakin
olemaan, ilmainen. Vain kalakisaan osallistuneilta on
peritty viiden euron maksu
jokaista lohikalaa kohden.
Erilaisia sarjojakin on otettu
mukaan. Toki perinteisesti
suurin kala on aina palkittu,
mutta myös eniten lohikaloja onkineet ovat palkintonsa saaneet. Koska Jokelan
lammissa on muutakin kalaa, suutareita, ruutanoita ja
jopa monneja, on palkintoja
jaettu myös muu kalasarjassa. Pienimmän kalan sarja
on ollut kaikkein haastavin.
Joskus sintit ovat olleet niin
pieniä, että punnitus on tuottanut vaikeuksia ja erot ovat
olleet hiuksen hienoja. Noin
kahden ja puolen gramman
sintillä palkinto on yleensä
voitettu. Keväällä 2019 tapahtuma järjestetään toukokuun 18. päivä. Mukaan
voi suunnistaa vaikka leijonaklubin joukkueella.

Lasten
talviriehassa
monipuolinen
tarjonta
Lasten talvirieha on ollut
monella paikkakunnalla perinne, joka on sittemmin
kuihtunut pois halukkaitten järjestäjien puutteessa.
Jokelassa tätä perinnettä
on herätelty parin viimeisen
vuoden aikana uudelleen

Poniajelua talviriehassa
henkiin paikallisten seurojen kanssa yhteistyönä.
Lumisähly, poniajelu, koiravaljakkokyyti, hiihtokilpailu,
partiolaisten teltta, VPK:n
kalustoesittely ja poliisiauto
ovat houkutelleet paikalle
muutamia satoja kävijöitä.
Buffetin tarjoomuksia ovat
olleet perinteisen kahvin ja
nisun lisäksi letut, hodarit ja
hernekeitto. Hinnat on pidetty kurissa ja isompikin perhe
on voinut jättää lauantaisen
ruoanlaiton väliin syömällä
mahansa täyteen tapahtuman aikana kohtuuhinnalla. Vuoden 2019 talvirieha
järjestetään lauantaina 2.
päivä maaliskuuta klo 10
alkaen. Tulkaa tutustumaan ja nauttimaan lasten
tai lastenlasten kanssa talvisista touhuista.

Heijastinliivejä,
palovaroittimia,
hiekoitusämpäreitä
Turvallisuus on ollut yhtenä
kantavana teemana leijonien toiminnassa. Koulutiensä
aloittaneille ekaluokkalaisille on jaettu heijastinliivit ja
samalla kerrattu sitä, mitä
liikenteessä pitää osata,
että voi liikkua turvallisesti.
Palovaroittimia on tarkastet-

tu, vaihdettu niihin paristoja
ja lahjoitettu varoittimia, jos
niitä on puuttunut. Kovin
lumiset talvet alkavat olla
harvinaisia. Jäätä ja liukasta sen sijaan riittää. Leijonat
ovat käyneet viemässä seniorikansalaisille ja liikuntarajoitteisille hiekoitusäpäreitä
ja niitä on tarpeen mukaan
myös täytetty uudelleen.
Erityisesti iäkkäimpien ihmisten kaatumistapaturmat
voivat olla hyvin hankalasti
paranevia ja hoidettavia ja
jos niitä saadaan tällaisella
pienellä keinolla ehkäistyä,
on taas saatu hyvää aikaiseksi.

Taidetta ja
musiikkia
Hengenravintoakaan ei ole
unohdettu. Kaksi pop up-taidenäyttelyä on järjestetty ja
ne ovat saaneet suuren suosion. Ensimmäinen näyttely
keskittyi maalaustaiteeseen.
Esillä oli Ulla-Riitta Kaupin
akvarelleja ja kuvataiteilija
Hannu Kaupin maalauksia.
Toisessa näyttelyssä oli esillä Pirkko Ropposen tekstiilitöitä sekä keramiikkaa.
Näyttelyt ovat olleet yleisölle maksuttomia. Niissä
on ollut saatavilla myös leijonatietoutta, sillä vähintään
yksi leijona on päivystänyt

Itsenäisyyspäivän
juhlistamisella
leijonilla ja ladyilla
on pitkät perinteet.

Taiteilija Pirkko Ropponen näyttelyssään
näyttelyssä aina sen ollessa avoinna. Yhteistyössä
Jokelan
Kansalaisopiston
kanssa
on
muutamana
vuonna järjestetty klassisen
musiikin konsertti, jossa on
esiintynyt
Helsinginkadun
filharmoonikot. Se on korkeatasoinen 60-jäseninen

harrastajasinfoniaorkesteri, jonka ohjelmisto koostuu
ammattilaistason teoksista.
Kevään 2019 aikana konsertti taas järjestetään, mutta ajankohta on vielä avoin.
Konsertin kulujen kattamiseksi on peritty ohjelmamaksu.

Tuusulan kunta järjestää juhlan vuorovuosina Hyrylässä,
Jokelassa ja Kellokoskella.
Niinä vuosina, kun kunnan
järjestämä juhla on muualla, leijonat, ladyt ja Jokelan
kansalaisopisto ovat yhteistyössä järjestäneet avoimen
itsenäisyyspäivän
juhlan.
Juhlallisuudet on aloitettu
Jokelan kirkolla partiolaisten
lipunnostolla kello 9 ja sen
jälkeen on laskettu yhdessä
seurakunnan kanssa seppeleet sankarivainajien muistolle uurnalehtoon. Vuonna
2018 juhlassa oli musiikkia

ja professori Martti Turtolan
juhlapuhe.
Kerrotut tapahtumat ovat
merkittävä osa toimintaamme. Ne ovat näyteikkuna
siihen, mitä teemme ja kaikilla näillä tapahtumilla Lions
Club Jokela ja ladyt pyrkivät
lisäämään yhteenkuuluvuutta ja tarjoamaan mukavaa
ajanvietettä mahdollisimman
monelle. Samalla teemme
tunnetuksi leijonien palvelutyötä ja leijona-aatetta. Lions
Club Jokela ja Ladyt kutsuvat teidät kaikki tutustumaan
toimintaansa ja tapahtumiin.
Teksti ja kuvat
Markku Ranta-aho
LC Jokela tiedottaja

Kurkun siemenestä maustekurkuksi
Lions
Club
Asikkala/
Kanava otti kesällä 2016
toimintaansa mukaan uuden
varainhankinta-aktiviteetin
klubin nykyisen presidentin Leena Santamäen aloitteesta.
Naisista koostuva touhukas klubi on aikaisemminkin
kasvattanut
suosiollisesti
myyntiin erilaisia taimia ja
kukkia, mutta herkullisten
maustekurkkujen tekemisen
on huomattu olevan porukan
kesken erityisen mukavaa.
Idean äiti kasvattaa itse taimet siemenistä ja istuttaa ne
kesäkuussa avomaalle kasvamaan.
Lajikkeena käytetään voimakaskasvuisuudesta
ja
maukkaasta mausta tunnettua Reinin rypäle-avomaankurkkua, jonka satoa pääsee
lämpimänä kesänä korjaamaan jo heinäkuun puolesta
välistä alkaen. Taimien juurtumista ja kukkanuppujen
kehitystä nopeuttaa se, että

taimet istutetaan mustalla
muovilla peitettyihin kohopenkkeihin, istutetaan melko
harvaan ja peitetään aluksi
harsoilla. Näin toimien vältytään ylimääräiseltä kastelemiselta ja rikkaruohojen
kitkemiseltä.
Tänä kesänä purkitustalkoita vietettiin kaksi kertaa.
Talkoissa korostuu mukavasti rento yhdessä tekemisen meininki. Purkittelutyön
välissä ehditään vaihtamaan
myös kuulumisia kahvikupin
äärellä ja nauttimaan auringosta.
Kurkkujen makua on testattu
yhden, jos toisenkin suussa
ja todettu, että meidän suomalaisten suuhun herkullisimmalta maistuu perinteiseen liemeen säilötyt kurkut.
Mausteliemi koostuu mm.
Santamäen
tilan
tillistä
sekä mustaherukanlehdistä.
Maustekurkkua on helppo
syödä sinällään tai käyttää

Presidentti Leena Santamäellä on pitkä historia taidokkaasta ja monipuolisesta kasvinviljelytyöstä.
yleisesti lisänä ruuanvalmistuksessa.
Maustekurkkupurkkeja valmistettiin
myyntiin
tänä
kautena noin 150 kappaletta. Niitä myytiin Kalkkisten
Joulukylätapahtumassa
sekä yhdistyksen omissa
järjestämissään tapahtumis-

sa: Vääksyssä la 25.5.2019
Kesämielisten toripäivässä
ja kesällä pidettävissä peräkontti- kirppiksillä Vääksyn
Vintage Rusty Cafe’n pihalla.
Johanna Tero
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Asikkalan leijonat Vesivehmaan
lentokenttämuseolla
Lions Club Asikkalan syyskuun kokousilta
vietettiin vieraillen Päijät-Hämeen ilmailumuseolla Vesivehmaalla
Mielenkiintoista
tietoa, vanhoja
lentokoneita ja
helikoptereita
runsain mitoin
Sotien aikaan varustautuminen uuteen sotaan aiheutti monenlaista toimintaa.
Suomeen rakennettiin samanaikaisesti 30 pienlentokenttää - Vesivehmaan kenttä niiden joukossa. Kentän
rakentamisessa oli 300 hevos-/ miesparia töissä.
Vesivehmaan kenttä on ollut
keskeisessä asemassa lentokoneiden säilytyksessä ja
huollossa.
Mainio esittelijä lentokapteeni Hannu Iivarinen kertoi
meille sota-ajan toiminnasta,
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miten paljon erilaisia koneita
oli sotatoimissa, niiden teknillisistä ominaisuuksista ja
käytöstä.
Meitä ihmetytti miten 12
200 kiloa painavan helikopterin 10 metrin siivet kestävät niin suurta rasitusta.
Mielenkiintoista oli käydä
Suomen presidenttien koneen hytissä, jossa presidentti istui aina samalla tuolilla. Koneessa oli noin 20
paikkaa.
Varapresidentti Matti Laraste istui entisten presidenttien tuolilla tyytyväisenä. Hän kai harjoitteli tulevaa
presidenttikauttaan varten.
Esittelyn jälkeen pidimme
lyhyen kokouksen lentokentän kahviossa. Ladyt osallistuivat palaveriimme ja Marja

Klubipresidentti Matti Halme luovutti piirikuvernööripariskunnalle klubin 50-vuotishistoriateoksen, joka julkaistiin
syksyllä 2017.
Halme esitti vieraillemme piirikuvernöörin toiminnasladyjen ravintolatoiminnan ta ja tulevista tapahtumista.
Anianpellon markkinoilla.
Illasta kehkeytyikin vallan
mainio.
Saimme
kuukausipalaveriimme
piirikuvernööri
Ritva Kaajalan puolisonsa
Teksti Matti Mäkiaho
kanssa. Olimme otettuja,
Kuvat Risto Jokiaho
kun näin alkukaudesta saimme arvovieraat. Ritva kertoi

Pääministerille joulukuusi
Vierumäeltä
Matti Mäkiaho

Kuusen viejät ja
-hankinta
Tänäkin vuonna Lions Club
Asikkalan leijonat olivat
vahvasti mukana viemässä
joulukuusta
Kesärantaan.
Tällä operaatiolla kunnioitettiin pääministerin arvokasta työtä Suomen asukkaille ja kansantaloudelle.
Joulukuusi sai paljon kehuja. ”Kyllä kuusi kelpaa” sanoi pääministeri Juha Sipilä

Kuusen luovutus
Kuusen ennalta valinnan,
kuljetuksen ja luovutuksen
on perinteisesti hoitanut
metsätalousinsinööri, ritarileijona Matti Mäkiaho.

Turvatoimet
Turvatoimet pääministerin
virka-asunnolla ovat erittäin tiukat. Kukaan ei pääse
alueelle ilman kutsua ja tekemällä selkoa tulostaan ja
aikataulustaan. Ennen varsinaista luovutusta ei saa olla
julkisuudessa tietoa kuusen
viemisestä. Vasta pääministerin ja hänen avustajien luvalla voidaan julkaista tietoja
kuusen viemisestä. Minusta
on kai tullut jollain tavalla
talon väkeä, joka saa ajaa
autolla portista sisään ilman
että kukaan tarkastaa autoa.
Olen ilmoittanut etukäteen,
että minulla on kuusen jalkaan laittamista varteen kirves auton takakontissa, toteaa Matti Mäkitalo.

Henkilöt vas. Edustustilaemäntä Pia Heino, johtaja Ari Eini,
Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, (lion Aki
Norrbackan puoliso), pääministeri Juha Sipilä, Asikkalan
kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Anianpellon markkinoiden juontaja Hilkka Kemppi, ritarileijona Matti Mäkiaho,
Anianpellon markkinoilla 2018 valittu anianneito Pinja
Yrjölä, Lions Club Asikkalan presidentti Matti Halme

LC Klaukkala/Leat vietti
20.9. klubi-iltaa Kukkahuone
Linneassa syksyisen kukkaasetelman sidonnan merkeissä.
Kimppua sitomassa MarjaLeena Mäkinen ja Jenita
Pernell.
Henna Heino

45

