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Teemaani viitaten ympäristöstämme huolehti-
minen on minulle ensiarvoisen tärkeää. Sitä me 
kaikki teemme jakamalla ympäristötietoisuutta 
sekä kestävää kehitystä, edistämällä ympäris-
töystävällistä palvelua, kuten siivoamalla rantoja 
ja puistoja. Samalla kannustamme omien elinta-
pojen ympäristöystävällisyyttä ja kierrätystä.

Aktiviteetteinä toimivat myös puiden istutus, 
vesien suojelu, kosteikkojen rakentaminen sekä 
vieraslajien torjunta.

Klubeissa on keskustellaan myös 
ympäristöön, vesien ja ilmastonsuojeluun 
liittyen.

Piirikuvernööri Ismo Kajaala:
Turvallinen ympäristö
tuleville sukupolville

Klubeille on yhä tärkeämpää yhteisöllisyys ja 
siten konkreettinen yhdessä tekeminen myös 
ympäristön hyväksi.

Ympäristöhankkeiden suunnittelu on mainio 
tapa ottaa myös paikkakuntalaisia mukaan pal-
velutoimintaan.

Varhaiskasvatuksen merkitys on lasten ja 
nuorten tulevaisuudelle ratkaisevan tärkeää, 
Lions Quest -elämisentaitoja ja KiTeNet-kiusaa-
misesta terveeseen nettikäyttäytymiseen anta-
vat tähän monipuoliset mahdollisuudet.

Olen tuonut esille lasten liikunnan lisäämis-
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tä, esimerkkinä Lasten Leijonahiihdot, joissa ei 
kilpailla, vaan ne edistävät tasa-arvon ja kaveri-
hengen luomista. Leijonahiihdoissa myös kaikki 
osallistujat palkitaan.

Haluan edistää Lions-toiminnassa vuorovai-
kutusta, näkyvyyttä, toiminnallisuutta sekä pal-
velua ja avoimuutta.

Myös viestinnän merkitystä on ajanmukais-
tettu. 

Parin koronavuoden jälkeen Lions-toiminta 
on palautunut monin osin ennalleen.

Klubivierailut, kokoukset ja tapahtumat ovat 
olleet mieleenpainuvia.

Kiitollisuudella olen mukananne erilaisissa 
aktiviteeteissa, tapahtumissa, klubivierailuilla 
sekä juhlissanne.

Keskustelut monien Lionien kanssa, kuulu-
misten jakaminen, suunnitelmien kehittely, niin 
menneiden kuin tulevienkin pohdiskelu ovat 
mitä parhainta yhteistä tekemistä.

Leijonatoiminta on hyvissä voimissaan parin 
vuoden pakollisen tauon jälkeen. Mieleenpainu-

via tapahtumia ovat olleet muiden muassa Lions 
Club Lammin järjestämät Pellavamarkkinat ja 
Lions Club Lahti Vesijärven Kalamarkkinat. 

Nuorisoleiri Lions Camp Park 2022 toteutui 
vihdoin heinäkuussa Tammelan Eerikkilässä. 
Toivotimme puolisoni kanssa nuoret tervetul-
leiksi kotimaisilla mansikoilla. Ilolla seurasimme 
tutustumisleikkejä, jotka antoivat heille hyvät 
eväät upealle alkavalle ystävyydelle.

Samoin Orkester Norden:in nuoret taitavat 
muusikot saivat vihdoin esiintyä yleisölle kol-
mella mahtavalla konsertilla. Konsertit pidettiin 
heinäkuussa Lahden Sibeliustalossa, Järven-
päätalossa ja Temppeliaukion Kirkossa Helsin-
gissä. 

Ukrainan pakolaisten auttaminen monin eri 
tavoin on näkynyt myös meidän piirissämme. 
Lämpimät kiitokset tukijoille.

Hyvää alkanutta vuotta 2023! 
Together We Can!

42. vuosikerta
Julkaisija: Lions C-piiri ry
Ilmestymisaika: 23.1.2023
Päätoimittaja: Ensio Ruotsalainen 040 3529190
Ilmoitukset ja jakelu: Ensio Ruotsalainen
ensio.ruotsalainen@lions.fi
Painos: 3000 kpl
Jakelu: Piirin 107-C leijonat, julkiset tilat, rekrytoitavat, sidos- ja yhteistyökumppanit
Kansikuva: koululainen Hyvinkään Hakalan koulusta
Ulkoasu ja taitto: Ensio Ruotsalainen ja Nurmiprint
Paino: Nurmiprint, Nurmijärvi

Leijonaviesti



C-piirin
Vuosikokous

22.4.2023

Kirkkopuiston Seurakuntakoti
Kirkkopuisto 2, Riihimäki

Piiri 107-C
vuosikokousjuhla ja vuosikokous

la 22.4.2023 klo 10.00

Ilmoittautumiset piirin kotisivujen kautta
Viimeinen ilmoittautumispäivä 8.4.2022

Valtakirjojen tarkastus kokouspaikalla
klo 09.00 -09.45

Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen määräämät
asiat. Tarkemmat ohjeet ja vuosikokousmateriaali

lähetetään klubeille erikseen.

Tervetuloa!

Ismo Kajaala
Piirikuvernööri 2022-2023
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Lioneina meistä on tulossa uhanalainen laji. 
Toisaalta hyvän tekemiselle on tilausta aina. 
Mikä siis on lionismin ydin? Myöhemmin täs-
sä lehdessä oman klubini Hyvinkää Viertolan 
ensimmäinen presidentti kertoo klubin tarinan. 
Mutta siitä puuttuu yksi oleellinen säie: Vierto-
lasta muodostui perustettaessa vahva yhdyssi-
de kaupunkiin muuttaneiden Koneen ja muiden 
firmojen insinöörien ja muiden tekijöiden sekä 
vanhojen hyvinkääläisten välille. 

Nykykielellä LC Hyvinkää Viertola kotoutti 
maalta- ja muualta muuttajat kaupunkiin. Tiivis 
lionyhteisö muodosti siteen, joka sitoi kymme-
net kaupunkiin ja sen yhteisöön. Uskon, että täl-
lä on ollut suuri merkitys Hyvinkäälle.

Suomi ei selviä jatkossa enää omien kansa-
laisten ja heidän jälkeläisten voimin. Valtavan 

PÄÄTOIMITTAJALTA

Lionsit kotouttajina

väestöräjähdyksen kourissa kamppailevat maat 
niin Afrikassa kuin Turkki ja Iran tulevat tarjoa-
maan paljon nuoria Eurooppaan muuttajia.

Uusien suomalaisten kotouttaminen on aivan 
oleellista myös vapaa-aikana, ei vain työelä-
mään. Meillä lionseilla on hyvä brändi kaikkialla 
maailmassa. Olemme tunnettuja hyvän tekijöitä 
moneen suuntaan. 

Voisimmeko me lionsit laajemminkin jatkaa 
kotouttamisen idealla? Voisiko tämä tarjota 
meille niitä kaivattuja uusia jäseniä? Siis mitä 
jos miettisimmekin uusia jäseniä oman kuihtu-
van lähipiirimme lisäksi erilaisista vähemmis-
töistä: mitään tai ketään syrjimättä.
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Ukrainalainen 
opettaja Aleksandra 
Cheremkhovskaja 
sai käyttöönsä tulos-
timen, jotta hän voi 
hyödyntää netistä 
opetusmateriaalia.

Kuvan otti: 
Jarmo Hiittu

LC
Keravalta
lahjoitus
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Hei ! Olen Hannu Ojala 64 v yrittäjä Lahdes-
ta. Perheeseeni kuuluu vaimo Salla, ja 4 aikuista 
lasta, sekä muutaman kuukauden ikäinen lap-
senlapsi. Tämä pikkuprinsessa on vienyt papan 
sydämen täysin.

Tällä hetkellä eniten aikaa vievä harrastukseni 
on toki Lions-toiminta, mutta lisäksi harrastan tal-
visin hiihtoa ja kesäisin golfia. Näiden lisäksi olen 
erilaisissa urheilutapahtumissa monenlaisissa 
tehtävissä.

Lions-toimintaan olen tullut LC Kärkölän jäse-
neksi reilut kymmenen vuotta sitten. Heti alusta 
alkaen olen kokenut olevani oikeassa järjestössä, 
jossa on hyvin monenlaista ja antoisaa toimintaa.  
Klubissani olen toiminut useissa eri tehtävissä 
kuten presidenttinä, sihteerinä, eri toimikuntien 
vetäjänä ym. Vaimoni Salla toimii myöskin aktiivi-
sesti ladyjen kanssa. 

Piirin eri tehtävissä olen ollut mm. useasti loh-
kon puheenjohtajana, alueen puheenjohtajana, 
sekä rahastonhoitajana. Tällä kaudella olen 1. 
VDG.

Tämän lisäksi olen jäsenenä valtakunnallises-
sa Lions 2030 strategiaryhmässä. Tässä strate-
giaryhmässä me teemme lionseille uutta strate-
giaa.

Minulle leijonatoiminta on hyvin tärkeää ja lä-
heistä. Olen jaksottanut toimintaa kolmeen 
osaan:

OPI:
Meillä kaikilla on hyvin paljon opittavaa toi-

siltamme niin siviilielämässä kuin Lions-toi-
minnassakin. Voimme oppia toisilta klubeilta, 
piireiltä, leijonilta asioita, joita on mahdollista 
hyödyntää lions-toiminnassa ja sen ulkopuolel-
lakin. Minusta meidän kaikkien olisi hyvä olla 
avoimia ja jakaa ideoita toistemme kanssa. Op-
pia siltä naapuriklubilta tai leijonalta heidän hy-
viksi kokemiaan toimintatapoja ja käytäntöjä. 
Tämän lisäksi meidän koulutusjärjestelmä 

Piirikuvernööriehdokas kaudelle 
2023-2024
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on vertaansa vailla hakevaa toimintaa. Mei-
dän järjestössä sinulla on erinomainen tilai-
suus käydä oppimispolkumme läpi ja haas-
taa itsesi uusiin tehtäviin ja kokemuksiin.  
Siksi kannustankin kaikkia meitä rohkeasti ha-
keutumaan piirin eri tehtäviin. Näistä on todella 
paljon hyötyä ja ajatusmaailma ja avarakatsei-
suus lisääntyy hurjasti. Kokoustekniikka on myös 
hyvä asia, jota oppii ja eritehtävät antavat myös 
pohjaa muuhunkin kuin lions-toimintaan.

AUTA:
Me leijonat teemme pyynteetöntä ja hyvin ar-

vokasta työtä. Autamme niin lapsia, nuoria, van-
huksia kuin vähäosaisiakin. Meillä kaikki apu me-
nee varmasti perille.

Tässä auttamistyössä me voimme olla hyvinkin 
monella tapaa mukana. Jokainen voi olla itselleen 
sopivalla toimintatavalla ja panoksella mukana. 
Kukaan meistä ei arvostele avun määrää, vaan 
kaikki apu on äärimmäisen tärkeää.

Meidät on huomattu monella eri sektorilla luo-
tettavaksi kumppaniksi. Siksi toimintamme onkin 
saanut tunnustusta. Meitä leijonia on aina tarvittu 
ja tarvitaan jatkossakin. Nykyinen maailmantilan-
ne on vaan luonut lisää tarvetta meidän järjestöl-
lemme. 

Yhteiskunnassa on luvattoman paljon yksi-
näisyyttä, syrjintää ja hyvin monenlaista pahoin-
vointia. Miksi me emme voisi olla se hyvinvointia 
lisäävä järjestö?

VOI HYVIN:
Jotta meidän fyysiset ja psyykkiset voima-

varat riittävät normaalin arjen lisäksi myös uu-
den oppimiseen ja auttamiseen, tulee meidän 
voida hyvin. Auttaminen tuo hyvän mielen ja 
kun se tehdään yhdessä lisää se meille yh-
teenkuuluvuuden tunnetta sekä sitä että tun-
nemme että meitä tarvitaan. Yhdessä voimme 

myös liikkua monin tavoin ja toisinaan samalla, 
vaikka kerätä roskia alueeltamme tai haravoida. 
Kaiken tämän edellä mainitun lisäksi me voimme 
olla ylpeitä tekemisestämme ja voida hyvin. Teh-
käämme tätä pyyteetöntä työtä yhdessä niin klu-
beissamme, kuin toisten klubien kanssa yhdessä. 
Tämä meidän oma hyvinvointimme ja hyvä mieli 
heijastuu myöskin ulospäin ja houkuttelee uusia 
jäseniä mukaan upeaan toimintaamme.

Tulevan kauden piirikuvernöörinä, mikäli saan 
vuosikokoukselta kannatuksen, nämä kolme 
asiaa tulevat olemaan ne ydinkohdat, joihin ha-
luan paneutua ja haastaa teidät kaikki C-piirin 
leijonat toimintaan mukaan. Olen klubivierailuilla 
huomannut, että kaikkialla piirimme alueen klubit 
ovat toimineet loistavasti. Viimeaikaisten rajoitus-
ten jälkeen kaikilla on kova halu toimia.

Oppikaamme yhdessä erilaisia asioita ja toi-
mintatapoja. Emme saa olla kateellisia toisil-
lemme. Autamme pyyteettömästi jokainen klubi 
omalla tavallaan ja resurssien mukaan. Ei ole 
olemassa vain yhtä tapaa auttaa. 

Voikaamme kaikki tätä kautta hyvin. Innosta-
kaamme toisiamme hyvinvointiin niin henkisellä 
kuin fyysiselläkin puolella.

Olkaamme ylpeitä kuulumisestamme maail-
manlaajuiseen hyvin arvostettuun järjestöön. Jo-
kaisen pitää kokea tämä etuoikeutena ja arvostaa 
sitä.

Mottoni on: 
Kaiken minkä teen, teen suurella 
sydämellä kaikkien hyväksi.

Kauden teemani tulee olemaan: 
Opi, auta ja voi hyvin!

Hannu Ojala 
1. VDG
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Liiton tehtävät: 
Ympäristöleijonien työryhmän pj. 2022–2025
Leijonat puhtaan veden puolesta 2021–2022.
Lions Task Force for Environment and Sustainability työryhmän jäsen 2022- 

Piirin tehtävät: 
2. varapiirikuvernööri 2022–2023
Lohkon puheenjohtaja 2020–2022
Piirin ympäristövastaava 2021–2022
Piirin viestintävastaava 2013–2014
Webmaster 2011–2014

Toimeliaisuuttani klubissa:
Projektipäällikkö, Lions Lahti Green City -projekti 2020 -  
- Lahden kaupungin ympäristöpalkinto 1. sija 2022
- LCI:n maailmanlaajuinen Kindness Matters Service Award (KMSA) 2020–2021
- Suomen Lions-liiton ympäristöpalkinnon 1. sija 2021
lähes kaikki klubin jäsentehtävät mm. presidentti 2016–2017, rahastonhoitaja 2019 – ja aktiviteetit

Tunnustukset: 
International President’s Certificate of Appreciation 2020–2021
SLL 1-ruusukkeen ansiomerkki, ELVS- palkinto 2021, 100 % presidentti 
FM, KTM - toiminut kehityspäällikkönä eri yrityksissä  
Syntynyt: 1959, Hyvinkää - Perhe: Puoliso Markku, 2 aikuista lasta

1. varapiirikuvernööri-ehdokas kaudelle 
2023-2024

ANNE VANHALA 
LC LAHTI/ANKKURIT v. 2011-

Haluan tukea osaamisellani lionstoimin-
taa, jotta meillä on hyvä toimintaympä-
ristö tehdä yhdessä hyvää.
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Hei! Oletko kauankin jo ollut täällä pimeäs-
sä, kysyi Pikku-Natsa, vieruskaveriltaan pu-
dottuaan Valkean edessä olevaan sadevesi-
kaivoon. Varmaan muutaman viikon vastasi 
lajitoveri vieressä. Onneksi nyt alkoi sataa niin 
päästään eteenpäin. Kaivon ritilöiden välistä 
syöksyi vettä ja kymmenet natsat siinä joutuivat 
tahtomattaan opettelemaan uimaan. Vesi 
lähti virtaamaan ja vaikka Pikku-Natsa kuinka 
taisteli vastaan imaisi pelottava musta aukko 
sen sisäänsä. Missä ihmeessä nyt olen, ajatteli 
Pikku-Natsa, valoa ei näy ollenkaan ja pelottaa-
kin. Hetken päästä vauhti kiihtyi entisestään ja 
Pikku-Natsa muden lajikumppaneidensa tavoin 
huomasi valon pilkahduksen. Ilo ei kuitenkaan 
kestänyt kauan, kun se plumpsahti ruskeana 
vellovaan liejuiseen mönjään. Aikansa siellä 
pyörittyään se pääsi vasta oppimansa uimatai-
don ansiosta pintaan. Siinä samassa ohi kiiti 
iso kylmä ja kova möhkäle. Pikku-Natsa huo-
masi sen kyljessä tutun tekstin Karhu. Tämän 
olen tavannut ennenkin, se ajatteli. Ruskea 
mönjä vei tuttavia mennessään aika vauhdilla. 
Tämä taitaa olla se Laanaoja, josta olen kuulut 
puhuttavan. Jonkin ajan kuluttua ruskeassa 
mönjässä uituaan Pikku-Natsa plumpsahti taas. 
Tällä kertaa vihreään mönjään. Ympärillä kellui 
kaikkien matkakumppaneiden lisäksi haisevia 
otuksia kyljellään. Vesikin tuntui jotenkin erilai-
selta, silmiä ihan kirveli. Pikku Natsa ajatteli, 
että olisi sittenkin ollut parempi, jos se mummo 
reuman runtelemilla sormillaan olisi saanut kun-
non otteen ja toimittanut minut Laanilan ekovoi-
malaitokselle. Olisi ainakin kärsimys loppunut 
lyhyeen ja päässyt natsojen taivaaseen. 

Päivät alkoivat lyhenemään ja Pikku-Natsan 
silmätkin olivat jo tottuneet suolaiseen veteen, 
kun vieressä ollut sinertävä möykky, jonka kyl-
jessä luki ”tunturipurojen raikkautta” pääsi erään 
vaarin muovikassiin. Pikku-Natsakin toivoi pää-
sevänsä muovikassiin, olihan se tehty samasta 
materiaalista ja näin ollen kaukainen sukulainen. 
Oli siinä kelluskellessa toki kiva kuunnella ilta-
sin teatterilta kantautuvaa musiikkia. Yöt olivat 
vain aika kylmiä. Erään kylmän yön jälkeen Pik-
ku-Natsa oli juuttunut kovaan kirkkaaseen mas-
saan kiinni, kylmäkin oli. Oli niin kylmä, että siltä 
meni taju. Aikanaan taju palasi ja Pikku-Natsa 

Pikku-Natsan seikkailu Oulussa

havaitsi ilokseen juhlivia ja mekastavia ihmisiä, 
jotka toimittivat sille uusia lajikumppaneita. Yksi 
korea kumppani ylpeänä kertoi, että ”meitä on 
täällä vesissä jo paljon enemmän kuin Suomes-
sa ihmisiä”. Tämä tieto vähän kohensi Pikku-Nat-
san mielialaa, vaikka sen ulkoasu olikin jo aika 
repaleinen. Näin jatkui monta monituista vuotta 
ja Pikku-Natsa sen kuin pieneni. Lopulta se oli 
niin pieni, ettei sitä voinut enää kutsua Natsaksi. 
Mutta ei hätää, se löysi uusia lajikumppaneita, 
joista joku valisti olevansa mikromuovi. Lopulta 
vuosien kuluttua se joutui söpön pienen särjen 
vatsaan. Siellä vatsahapot runtelivat sitä, mutta 
se oli lujaa tekoa eikä antanut periksi. Kuinka 
ollakaan hauki söi sen särjen ja mikromuovin. 
Hauki taas jäi Matin katiskaan ja päätyi Matin 
äidin paistinpannulle.  

Teksti Lion Arto Iwendorff
Kuvat Riikka Iwendorff
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Lions Club Hyvinkää Viertola on viettänyt lep-
poisaa ja toimeliasta aikaa 40 vuotta. Jokseen-
kin normaalia klubitoimintaa mielestämme. 
Tuo aika päättyi dramaattisesti heti 40 vuotis-
juhlan jälkeen. Juhlaa vietettiin hyväntuulisesti 
1.2.2020. Perustajaveljiä oli tuolloin vielä toi-
minnassa 7 ja perustajaladyjä 5. Sitten maailma 
romahti. Heti maaliskuussa oivalsimme, että mi-
kään ei ole ennallaan. Pandemia sulki ikäihmi-
set koteihinsa ja kokoontumiset kiellettiin. Klubi 
käynnisteli nettikokoontumisia, vaan eipä ne yh-
teydet aina kovin toimivia olleet. Eivätkä alkuun-
kaan korvanneet henkilökohtaisia tapaamisia. 

Kaiken tämän päälle sitten alkoi järjetön sota 
Ukrainassa. Sama tuttu hyökkääjä, jonka sota-
lapsena hyvin muistan. Ruotsiin matkailin pah-
vilappu rinnalla 3-vuotiaana, koska naapurimaa 
oli pommittanut kotini Helsingissä 1944.

Nyt tajuamme miten onnellista aikaa 
ne klubin 40 ensimmäistä vuotta olivat. 
Vasta jälkeenpäin se kirkastui.

Klubimme perustamisjuhla Charter Night pidet-
tiin 16.5.1980 silloisessa hotelli Rantasipissä 

Onnelliset ensimmäiset 40 vuotta
Olli Rauhakoski

Hyvinkäällä. Perustajajäseniä oli 24 ja minut 
valittiin klubimme perustajapresidentiksi.  Ilman 
mitään tuntumaa leijonatoimintaan. 

Klubi perustettiin ja kaikki oli outoa. Häkel-
lyttävä tilanne minulle presidenttinä. Onneksi 
saimme erittäin hyvät kummit opastamaan alku-
taipaleelle. Kokenut Jukka R Heino sekä Onni 
Mäkinen, joka paimensi meitä tarkasti. Opittiin 
toimimaan täsmällisesti USA:n mallin mukaan, 
ehkä turhankin tiukasti, mutta eihän sitä koke-
mattomana osannut rentouttaa otettaan. Opim-
me osallistumaan Liiton vuosikokouksiin, haus-
koja reissuja. Itse toimin myös lohkon ja alueen 
puheenjohtajana. Voi sitä eriväristen lomakkei-
den määrää joka niissä piti täyttää.

Ladytoiminnan ideoi ja aloitti vaimoni Kati 
heti perustamisvuoden syksyllä 1980. Toi-
mintaan lähti heti mukaan runsaasti aktiivisia 
ladyjä. Järjestämisvastuu tapahtui pareittain 
alkuvaiheessa, sittemmin ladykokousten suun-
nittelemina. Oli monenlaista tapahtumaa, vie-
railuja useaan kohteeseen, teatterikäyntejä ja 
riemukkaita esiintymisiä klubin pikkujouluissa. 
Merkittävä tapahtuma oli ladyjen hankkima ja 
lahjoittama Klubin lippu, jonka luovutus ja nau-
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lausseremonia toteutettiin klubin 10-vuotisjuh-
lassa 1990.

Klubin vuosijuhlaa ryhdyttiin viettämään keväi-
sin toukokuussa. Alkuvuosina nämä olivat iltatilai-
suuksia, myöhemmin ne muuttuivat kevätmatkoik-
si. Nämä veljien ja ladyjen yhteiset tapahtumat 
ovat olleet ratkaisevan tärkeitä yhteishengen luo-
misen ja vahvistamisen kannalta.  Kevätmatkojen 
kohteina ovat olleet mm. Leningrad (Neuvosto-
liitto!) vuonna 1984, Tallinna (Neuvosto-Eesti!) v. 
1985. Kahden yön yli kestäviä matkoja on tehty 
pääasiassa Viroon: Pärnu, Tartto, Saarenmaa, 
Rakvere, Tallinna, Otepää, Viljandi. Kerran rohjet-
tiin matkustaa jopa Latvian Riikaan.

Näistä matkoista on kertynyt valtavasti haus-
koja muistoja, joihin tulee usein palattua keskus-
teluissa. Joskus jopa yhden sanan mainitsemi-
nen irrottaa naurun remahduksia, joiden aihe ei 
oikein aukea niille, jotka ovat jättäneet matkan 
väliin. Bussissa on kuultu mojovia vitsejä, kun 
moni veli ja lady on tarttunut mikrofoniin yllät-
täen koko porukan iloisesti. Mehevimmät jutut 
mahtuvat juuri ja juuri bussin sisälle eikä niitä voi 
toistaa painettuna… Hupaisia turkulaisvitsejä 
on ollut useita. Kuinkas sitten kävikään: kerran 
Saarenmaalta palatessamme etsimme sopivaa 

taukopaikkaa, jossa voisi haukata pientä välipa-
laa. Bussi kaarsi pienehkölle huoltoasemalle, 
jossa olikin vitriinin täydeltä juusto- ja kinkkulei-
piä. Kerrankin riittävästi koko porukalle. Kun pa-
lailimme bussiin, oli parkkipaikalle juuri pysäh-
tynyt bussi täynnä turkulaisia leijonia. Puheista 
ymmärsimme, että he olivat ennalta varanneet 
voileipiä tältä huoltoasemalta. Siinä vaiheessa 
emme kertoneet yhtään turkulaisvitsiä vaan 
riensimme omaan bussiimme ja matkaan vaan.

Avustuskohteita on ollut runsaasti. Eräs erit-
täin hyvän näkyvyyden saanut oli poliisikoira 
Kurre, joka hankittiin Hyvinkään poliisilaitoksel-
le. Tämä oli tarpeeksi konkreettinen kohde ja sai 
yleisön suosion. Poliisi ja Pelastusarmeija olivat 
pitkään kohteena. Myös Hyvinkään sairaala ja 
Hyvinkään seurakunnan diakoniatyö ovat ol-
leet kohteina. Paikallista veteraanitoimintaa on 
myös tuettu. Joulukuusia olemme myyneet mel-
koiset määrät ja saaneet tuottoja avustustoimin-
taan. Melvin Jones jäsenyyksiä klubillamme on 
18 sekä 2 Aarne Ritari veljeä.

Muiden hyvinkääläisten klubien tavoin myös 
me solmimme yhteyden virolaiseen suomipoi-
kaan. Virolainen Helmuth Aren Viljandista kut-
suttiin kummipojaksi vuonna 1999. Hän oli syn-
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tynyt 9.11.1925 ja häneen pidettiin yhteyttä mm. 
Viroon suuntautuneiden kevätretkiemme illalli-
silla, joihin hän osallistui vaimonsa Arlen kanssa 
useina vuosina. Joulupaketin lähetimme heille 
säännöllisesti.

Klubimme perinteinen tapahtuma on ollut 
Vappuveto, jossa myymme tapahtumapäivän 
lämpötila-arvauksia. Arvonta on suoritettu vap-
puna torilla, jossa ladyt ovat myyneet arpoja 
sekä pitäneet kahvi-sima-munkkitarjoilua. Pu-
hallinorkesteri VR:n soittajat ovat tuoneet reip-
paan iloista tunnelmaa. 

Oli vuosi 2002, kun hyvä ystävättäreni pyysi mi-
nut mukaan Lions klubiin. En tiennyt Lions-toi-
minnasta juuri mitään. Lupasin miettiä asiaa. 
Lähdin selvittelemään, mitä klubit tekevät. Li-
säksi ystävättäreni kysyi, olisiko minulla ystä-
vää, joka voisi olla myös kiinnostunut asiasta.

Otin ystävääni Mailaan yhteyttä ja aloimme 
yhdessä selvittämään millainen yhdistys/klubi 
LC Vernissa on.

Siitä se sitten alkoi. Mitä enemmän olen saa-
nut tietoa klubista, sen mielenkiitoisemmaksi se 
on tullut. Olen edelleen niin onnellinen, että olen 
saanut kutsun Lions-klubiin, suuri auttamisen 
halu paikallisesti ja myös maailman laajuisesti 
on toteutunut. Hyviä ystäviä on tullut koko ajan 
matkalta ja olen saanut tavata uusia Leijonia 
esim. valtakunnallisissa vuosikokouksissa. Mat-
kan varrella on ollut myös ikäviä asioita, mutta 
haluan unohtaa ne, sillä olen ainutkertainen Lei-
jona ja uskon hyvään aina. Siis matka jatkuu.

LC Vernissassa olin 
presidentti 2012-13.

Elämään tuli muutos ja suuren rakennuspro-
jektin myötä olimme paljon Lopella. Olin heti 
kiinnostunut selvittelemään onko siellä naisten 
Lions-toimintaa. Eräs henkilö oli saanut vihiä, 
että olin kiinnostunut klubi toiminnasta. Sain 
kutsun tulla tutustumaan ja myös liityin klubiin.
LC MaijaStiinoissa Lopella alkoi jäsenyys ke-
väällä 2016.  Klubit ovat hyvin erilaisia toimin-

Oma tarinani

Näin sujuivat klubimme ensimmäiset iloiset 
40 vuotta. Luonnollisesti mukaan on mahtunut 
eräitä vaisumpiakin hetkiä. Uusia jäseniä ei aina 
ole onnistuttu löytämään toiveiden mukaisesti 
tai virkoihin ei aina ole ollut kovaa tunkua. Mutta 
ongelmat on varsin vähäisiä ja ohimeneviä kaik-
ki. 

Tätä kirjoitettaessa onkin mukava todeta, että 
klubin toiminta on ilahduttavasti jälleen piristynyt 
ja monia varainhankintaan liittyviä ja muita ta-
pahtumia on voitu taas toteuttaa. Leijonahenki 
elää!

naltaan. Vantaalla sain oikein hyvän peruspoh-
jan klubin toimintaan. Mutta mielenkiinto ei ole 
mihinkään hävinnyt.

MaijaStiinoissa olen toiminut kaksi kautta 
presidenttinä vuosina 2018-19 ja 2019-20, lisäk-
si olin toisena presidentti kautena aluelohkon-
puheenjohtajana.

Toisena harrastuksena on vanhat harras-
teautot, jotka vievät kesällä paljon aikaa.

Rakastan pinssejä ym. merkkejä  joita olen 
saanut Lions-toiminnasta. Niitä on mukava kat-
sella ja miettiä mitä niiden taakse kätkeytyy. Elä-
mä on ihanaa olla Leijona, rakas harrastus!

Ritva Nepponen
LIONS CLUB LOPPI/MAIJASTIINAT

12

Ritva ja Tarja hallituksen kokouksessa.
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Jo perinteinen jalkapallo ottelu ”EL Classico” 
käytiin kauniissa Syyskuun Perjantai illassa Rii-
himäen tekonurmella.

LC Riihimäki kohtasi viimevuonna SM-kul-
taa sekä tänä vuonna SM-pronssia voittaneen 
erityisryhmän RiPS kevari joukkueen. Kevarit 
olivat tälläkin kertaa parempi osapuoli voittaen 
niukkamaaliseksi jääneen ottelun 3-1.

Vuonna 2017 ensimmäisen kerran pelattu ot-
telu on kahta tasapeliä lukuun ottamatta päätty-
nyt aina kevareiden voittoon.

LC Riihimäki taisteli viheriöllä

Syksyinen ottelu on yksi LC Riihimäen tär-
keimpiä kauden tapahtumia.

LC Riihimäki on tukenut ja tukee kevareita tar-
peen mukaan. Joukkueelle on hankittu peliasut, 
palloja, huoltolaukku ym. vuosien varrella.

Ottelu oli tänä vuonna RiPSin edustusjoukku-
een viimeisen kotiottelun esiotteluna. Tämänkin 
ottelun jälkipuinti alkoi heti ottelun päätyttyä ja 
jatkunee ensivuoden matsiin asti.

Leijonat ovat käyneet oman jälkipuintinsa 
ottelusta ja tulleet siihen johtopäätökseen,että 
muutoksia on joukkueeseen tultava, muuten ei 
tuloksia synny.

LC Riihimäen sinappitehdas on jälleen kerran avattu.
Purkit , kannet , etiketit ja varsinkin Leijona-veljet odottavat valmistusprosessin alkua.
Vuosikymmeniä LC Riihimäen Leijonat on valmistanut tuhansia purkkeja tuhtia sinappia 

Riihimäkeläisten ja lähikuntalaisten joulupöytiin.
Salaisella reseptillä valmistettu sinappi on Riihimäkeläisten joulupöydissä haluttu tuote.
Leijonien myyntipöydät pystytetään Riihimäelle 16.12 alkaen ja myynti jatkuu seuraavalle vii-

kolle niin kauan kuin sinappia riittää.
Vuosittain Sinappia myydään n. 2000 purkkia.

Leijona sinappia Riihimäeltä
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Pandemiasta noustaan hiljalleen ja nyt on taas 
mahdollista järjestää erilaisia tapahtumia. Vaik-
ka viime vuodet ovatkin olleet hieman hiljaisia, 
ovat ne kuitenkin opettaneet jotain. Sen, että 
hyvää voi tehdä pieninäkin annoksina ja vähän 
kerrallaan. On ollut hienoa huomata myös se, 
että leijonien erilaisia tempauksia on myös kai-
vattu.

Toissa vuoden marraskuussa Jokelan Leijo-
nat ja ladyt järjestivät viihdekonsertin ”Suoma-
laisten suosikit – Lauluviihteen helmiä”. Viime 
toukokuussa toteutimme parin vuoden tauon 
jälkeen jo perinteeksi muodostuneen kalakisan 
kylän keskustassa sijaitsevalla Koulukeskuksen 
lammella. Saatiin hyvää palautetta. Selvästi täl-
laisia tapahtumia tarvitaan nyt parin koronavuo-
den jälkeen.

Jos hieman kuitenkin kääntää päätä taakse ja 
miettii, niin huomaa, että kosolti on leijonahen-

LC Jokelassa tehdään hyvää
vaikka vähän kerrallaan

gessä toteutettu erilaisia asioita. Talven liukkaut-
ta on torjuttu toimittamassa hiekkaämpäreitä 
ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille, avustuksia on 
jaettu eri tarkoituksiin, koulunsa aloittavien kou-
lutietä on turvattu jakamalla heijastimia ja heijas-
tinliivejä, diakoniatyön kautta on jaettu joulun alla 
lahjakortteja jouluostoksia varten, ladyt ovat ju-
nailleet paikallisen kukkakaupan tukemana jou-
lukukkakampanjan, on osallistuttu markkinoille 
ja esitelty leijonien toimintaa, paikallisen palve-
lutalon asukkaille ladyt toimittivat herkkukoreja 
ja järjestivät joulukahvituksen ja kyläpäivässä 
askarreltiin lasten kanssa hyönteishotelleja. 

Paikkakunnalle on Ukrainan sodan vuoksi tul-
lut paljon henkilöitä, jotka ovat paenneet seka-
sortoista ja vaarallista tilannetta kotimaassaan. 
Otetaan heidät lämpimästi vastaan ja leijonien 
palvelun sekä auttamisen piiriin. Apua tarvitaan 
vielä pitkään ja tarve on monimuotoinen. Elämi-

J../yv}>...J>.. 

4.3.2023 klo 11-14 
Ratsastusta talutettuna, koiravaljakko
ajelua, mäenlaskua ja luistelua ja 
muuta mukavaa puuhaa. 
Partiotoiminnan, MLL:n ja VPK:n 
esittelyä. 
Hiihtokilpailut alkaen klo 11.30, sarjat 
5-, 6- ja 7-vuotiaille. 
Puhvetissa myynnissä edullisesti mm. 
pyttipannua, hernekeittoa, makkaraa ja 
juomia. Tuotto käytetään 
kou lusti pendei h i n. 

Tervetuloa nauttimaan utf<o-i-lus�ko perheen voimin! 
Tapahtuman järjestää Lions Club Jokela ja Lions-laclyt-yhteistyössä VPK, partiolaise.t,�Jokelan 
Kisa, MLL-Jokela. 
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Jos tämän kysymyksen asettelee hieman toi-
sin ”Miksi en olisi leijona”, niin se oikeastaan 
hieman avartaa ajatusta siitä, miksi olen tässä 
mukana. Tai jos ajatusta hieman jalostaa, voi it-
seltään kysyä joko ”miksi auttaisin” tai miksi en 
auttaisi”? 

Itselleni jälkimmäinen kysymys on se tärkeä 
ja siihen en oikeastaan voi vastata kielteisesti. 
Miksi en osaltani olisi mukana auttamassa? Aut-
taminen ei ole pelkästään rahan tai tavaroiden 
lahjoittamista erilaisiin keräyksiin. Se on myös 
tekoja, joilla saadaan aikaan jotain hyvää, vaik-
ka tunnetta siitä, että joku välittää. Minulle lei-
jonatoiminta on tarjonnut erinomaisen mahdol-

MIKSI OLEN LEIJONA?
lisuuden olla mukana hyvän tekemisessä niin 
paikallisesti kuin kansainvälisestikin.

Leijonat tekevät hyvää yhdessä. Se tarkoittaa 
montaa asiaa. Yhdessä saamme aikaan enem-
män kuin yhden yksilön tekemisellä. Yhdessä 
tekeminen on enemmän kuin vain tekijöidensä 
summa. Saan myös paljon itselleni, ystäviä, uu-
sia näkökulmia asioihin ja hyvän mielen,

Siksi olen leijona.

Markku Ranta-aho
LC Jokela

seen, kotoutumiseen ja uuden omaksumiseen 
tarvitaan tukea, jota leijonatkin voivat omalta 
osaltaan antaa.

Nyt on jälleen aika nostaa leijonien lippua 
korkeammalle. Tarvetta on kaikenlaiselle yhdes-
sä tekemiselle. Jokelan leijonat ja ladyt järjestä-
vät maaliskuun alussa, 4.3.2023 lasten talvirie-

han yhdessä paikallisten seurojen ja toimijoiden 
kanssa.. Perheiden pienimmille järjestetään 
erilaista hauskuutta ja vanhemmille tilaisuus 
tavata ja tutustua muihin seudulla asuviin. Näin 
olemme osaltamme rakentamassa hyvää oloa 
ja yhteishenkeä.



16 17

LC Järvenpää/Vennyt ja Jussit ovat olleet 
keväästä 2022 lähtien muiden lionsien ja pai-
kallisten toimijoiden kanssa auttamassa ukrai-
nalaisten kotoutumista Järvenpäähän. Kevääl-
lä kalustimme muutamia asuntoja täydellisiksi 
kodeiksi huonekaluineen, astioineen, liinavaat-
teineen ja muine tarpeineen. Kesän alussa 
klubit olivat mukana Auerkulman pihapiirissä 
järjestetyssä ulkotapahtumassa, jossa ukraina-
laiset osallistuivat ohjelmasuorituksiin ja ruoan 
laittoon tutustumisen ohessa.

Ukrainalaisilla on ollut keväästä lähtien 
mahdollisuus hakea maksutta parina päivä-
nä viikossa Järvenpään Ilmaritorilta ruokaa ja 
vaatteita sekä kodin käyttötavaraa. Paikalliset 

Lionsit kotouttaa ukrainalaisia
Järvenpäässä

Lionsklubit ovat järjestäneet asukkaiden ja 
tavaroiden kuljetukset vuoroviikoin. Tämä on 
tarjonnut Järvenpään neljälle klubille mahdol-
lisuuden yhteistyöhön, eikä viikoittaisista kul-
jetusvuoroista ole muodostunut liian raskasta 
yksittäiselle klubille.

Klubillamme on oma ”kummiperhe” johon 
kuuluvat työssä käyvä isä, suomea ahkerasti 
opiskeleva äiti, 11-vuotias koululainen ja puo-
litoistavuotias pikkuveli. Kesällä perhe pyöräili 
viikoittain klubijäsenemme kotiin. Syksyllä ja 
talvella tapaamiset ovat jatkuneet erilaisissa 
ukrainalaisille järjestettävissä tapaamisissa, 
joihin kummiperheemme on osallistunut ak-
tiivisesti. Tapaamiset ovat olleet aina lämmin-
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henkisiä ja kuulumisia on vaihdettu puolin ja 
toisin kulttuuriin ja tapoihin tutustuen. Kummi-
perheemme kuten muutkin ukrainalaiset ovat 
iloisia ja kiitollisia avusta, jota ovat saaneet eri 
yhteyksissä.

Viimeisin LC Järvenpää/Vennyt ja Jus-
sit-klubimme ukrainalaisille lapsille kohdistettu 
tapahtuma oli 130 lahjapussin paketointi ja ja-
kaminen joulupukin avustuksella pikkujoulussa 
perjantaina 9.12. Järvenpään kaupunki myönsi 
klubillemme miniprojektiavustusta 1000€, jon-
ka ansiosta pakkasimme eri sisältöiset pussit 
perheen pienimmille, alle kouluikäisille ja ala-
koululaisille. Joulupukin näkeminen oli jän-
nittävää ja riemastuttavaa ja pukilta oli paljon 
kysyttävää. Monille ukrainalaisille ortodoksisen 
jouluperinteen mukaisesti pakkasukko tulee 
7. tammikuuta. Osanneeko pakkasukko tänä
vuonna jokaiseen kotiin.
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LC Tuusulalla on pitkät perinteet Tuusulassa. 
65 vuotta toimiva yhdistys on yksi vanhimmista, 
edelleen toimivista yhdistyksistä Tuusulassa.

Koronavuosien jälkeen oli kohottavaa ko-
koontua yhteen suurena perheenä. Juhlapöy-
tien ääressä, makoisten tarjoilujen kera oli meil-
lä taas niin mukavaa ja vähän nostalgistakin 
laajan osallistujajoukon kanssa.

Presidentti Marko Ketvel: ”Meidän tulee 
pystyä muuntautumaan sekä muuntamaan toi-
mintaamme vallitsevaan ympäristöön ja het-
keen sopivaksi. Muuntautuminen ei tarkoita 
vanhoista traditioista luopumista, jotka toimivat 
toiminnalle loistavana pohjana, vaan että aktii-
visesti haemme uusia tapoja toimia, palvella ja 
auttaa. Samalla pidämme myös toimintamme 
houkuttelevana ja liittymisen arvoisena uusille 
mahdollisille Veljille, jäsenille, joiden jäseneksi 
hankkiutumisen kriteeristö on aivan toinen kuin 
aiemmin.”

”Me olemme yhdessä kuin lauma, arvokkaasti 
harjastaan harmaantuneita ja harmaantuvia lei-
jonia, jotka pitävät ja kantavat huolta toisistaan 
ja arvostavat toisiaan. Tällaisessa ympäristös-
sä on helppo, mukava ja palava halu toimia ja 
tällaiseen toimintaan toivottaa mielellään myös 

LC Tuusula 65-vuotta vahvasti

uusia Veljiä mukaan. Kiitos siitä teille jokaiselle 
Klubi-veljelle.”

”Olemme toistemme tukena, tuli sitten mitä 
tuli ja voimme myös siihen luottaa. Me olemme 
tässä ja nyt, täällä ja nyt!”
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Lions klubi Järvenpää/Jean Sibelius luovutti 
tanssitaiteilija, yrittäjä Aira Samulinille Sibeli-
us-mitalin 30.10.2022 Hyrsylän Mutkassa Lohjal-
la pidetyssä tilaisuudessa. Aira Samulin sai mi-
talin suomalaisen tanssitaiteen hyväksi tehdystä 
työstään, yrittäjyydestään ja esimerkillisestä, 
positiivisen elämänasenteen luomisesta kaikkiin 
suomalaisiin yhteiskuntaluokkaan katsomatta.

Aira Samulin kiitti yhdistystä kovasti hänelle 
tulleesta kunniasta ja kertoi olevansa ylpeä kuu-
lumisesta joukkoon, joka on saanut Sibelius-mi-
talin. Aira Samulin syntyi 1927 Ignoilan kylässä, 
joka on Hyrsylän mutkan alueen kylistä itäisin. 
Alue oli Suojärveä ja jouduttiin luovuttamaan 
Neuvostoliitolle. Samulin menetti sodissa myös 
isänsä. Nämä asiat ovat vaikuttaneet hänen elä-
määnsä, mutta hän ei ole antanut katkeruuden 
voittaa, vaan on yrittäjänä, tanssitai-
teilijana ja myöhemmin ikäihmisten, 
perheväkivaltaa kokeneiden ja mie-
lenterveyshäiriöistä kärsivien puoles-
ta puhujana perustanut toimintansa 
positiiviseen vaikuttamiseen. Samu-
lin on myös rakennuttanut Lohjalle 
Nummen Hyrsylään Hyrsylän Mutka 
-nimisen rajakarjalaistyylinen talo,
joka kuuluu paikallisiin nähtävyyksiin.
Hyrsylän Mutka toimii aikuisten satu-
maailmana, joka on tilauksesta avoin-
na ryhmille. Alueella on mm. nukke-,
nalle- ja lelumuseo, vanha höyryve-
turi ja resiina sekä Miina Äkkijyrkän
Voimasonni. Talossa on myös lotta-,
Marski- ja sotamuseo. Tämä on Airan
kunnianosoitusta sodassa kärsineille
ja onhan hän itsekin pikkulotta, lotta,
sotaorpo ja veteraani.

Hyrsylän Mutka julkisti Airan saa-
man huomionosoituksen heti tuoreel-
taan Facebook-sivuillaan ja tähän 
mennessä uutinen on kerännyt siellä 
2400 tykkäystä, 210 kommenttia ja 25 
jakoa. Kommenteissa onnitellaan ja 
todetaan Airan ansainneen saamansa 
huomionosoituksen.

Taustaa: Sibelius-mitalia luovutta-
massa olivat mitali-idean aikanaan 
keksineet ja sen toteutuksesta huo-

Sibelius-mitali Aira Samulinille
lehtineet Jussi Sammalisto ja Heikki Hurme 
sekä klubin nykyinen presidentti Pentti Kurula 
ja sihteeri Hannu Sahanen. Luovutuspuheen piti 
LC Jean Sibeliuksen Charter presidentti Samma-
listo. Hän kertoi perusteet Aira Samulinin palkit-
semiselle, mitalin symboliikasta ja aiemmat mita-
lin saajat. Aiemmin mitali on jaettu seuraavasti: 
1990 akateemikko Joonas Kokkoselle, 1996 
YK:n ihmisoikeustarkkailija Elisabeth Rehnille, 
2003 toimittaja Erkki Toivaselle, 2004 profes-
sori Irmeli Niemelle, 2009 näyttelijä, ohjaaja ja 
teatterinjohtaja Lasse Pöystille, 2014 ooppera-
laulaja Jaakko Ryhäselle ja 2015 viulutaiteilijalle 
Pekka Kuusistolle. Heikki Hurme luovutti palkit-
semistilaisuudessa myös klubin pöytästandaarin, 
Hannu Sahanen kunniakirjan ja Pentti Kurula ku-
kat Aira Samulinille.

Kuvaaja; Kiti Samulin.
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Kiitos !
Ennätysmäärän lahjoituksia apua tarvitseville

S-market Idänpään asiakkailla oli mahdolli-
suus osallistua hyväntekeväisyyteen ostamalla 
myymälästä tuotteita Lions Clubin järjestämään 
keräykseen. Tuotelahjoitukset menivät Hä-
meenlinnan Perhekeskuksen kautta apua tarvit-
seville paikallisille perheille.

Lahjoitus keräsi huikeat 36 ”banaanilaatikollis-
ta” tuotteita, kuten riisiä, kahvia, puurohiutaleita 
ja muita kuivaruoka-aineita. Lisäksi lahjoituksina 
tuli hygieniatuotteita, leluja, piirustustarvikkeita, 
värityskirjoja, joulukalentereita sekä pehmoleluja.

Lions Club Hämeenlinna / Aulanko ry. kiittää 
S-market Idänpään ja Uppsala-talon perhekes-

kuksen henkilöstöä hyvästä yhteistyöstä: Kii-
tos, saimme yhdessä paljon aikaan!

Lisäksi haluamme kiittää erityisesti S-market 
Idänpään asiakkaita, jotka luovuttivat ostamiaan 
tuotteita keräykseen. Näin mahdollistui Uppsa-
la-talon perhekeskuksen tuki paikkakunnan 
apua tarvitseville perheille. Kiitos osallistumi-
sestanne keräykseemme!

Yhteistyöstä kiittäen,   
LC Hämeenlinna / Aulanko ry., Pirkko Riikonen; 
S-market Idänpää, Laura Haavasoja;
Uppsala-talon perhekeskus, Laila Mäkinen

Lions Club Hämeenlinna / Aulanko ry. organisoi tuotekeräyksen yhteistyössä Osuuskauppa 
Hämeenmaan ja Uppsala-talon Perhekeskuksen kanssa. Keräys järjestettiin 18.11-19.11.2022 
S-market Idänpäässä Hämeenlinnassa.
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Tawastin rahaministeri Kalevi Kilpi odottaa jo malttamattomana joulupukkia ja lupaa saada myy-
dä raketit -ja muut ilotulitteet joulun jälkeen hyvällä hinnalla.

Meillä oli oikein mukava Elokuinen  lauantai 
päivä-ilta-yö Presidentti Tuula Tykin mökillä. 
Ilma helli meitä kauniilla järvenrannalla, Mervi 
Puosi perehdytti meidät kranssin teko saloihin. 
Tähtäimenä on Joulun alla pidettävät lukuisat 
myyjäiset, kyllä meistä tulee vielä aikamoisia 
ammattilaisia. Osa meistä jäi myös yökylään ja 
saatiin katsella upeita tähdenlentoja sekä juuri 
sinä yönä odotettuja perseidejä (onko oikein kir-
joitettu?)

Marraskuussa olikin sitten varsinaiset krans-
sitalkoot jossa valmistui toinen toistaan ko-
meampia kransseja, osa meistä teki myös koti-
töitä, kyllä niistä tulikin oikein hienoja.

Laillista pommikauppaa Hämeenlinnassa

Lions Club Forssa Floresin
toiminnallisia terveisiä ja vinkkejä
muillekin varainkeruuta ajatellen!

Marraskuu jatkuu perinteisellä jokavuotisella 
salaatinteko (479 kpl) ja sinapin (148 kpl) val-
mistus talkoilla Paanan koululla, Vaalea ja Tum-
ma Viettelys salaatinkastike reseptit ovat tarkoin 
varjeltu salaisuus, meillä onkin jo paljon vakio-
asiakkaita jotka odottavat joka vuosi kastikkeita 
valmistuvaksi.

Joulumyyjäisiin olikin sitten kiva mennä kun 
pöytä notkui myytävää ja kassa kilisi mukavasti. 
On se ihanaa kun löytyy tekevää iloista Lions 
porukkaa, saadaan taas paljon tehtyä hyvää 
ensi vuonna 

Sankarihaudoilla meillä oli myös perinteisesti 
tyylikäs edustus.



22 23

Lions Lahti Green City -projekti syntyi Lahden 
ollessa Euroopan ympäristöpääkaupunki.  Pää-
tavoitteina oli yhdistää Covid-19 -pandemian 
erityisesti nuorille aiheuttama kesätöiden saata-
vuusongelmat sekä kotoperäisen luonnon vaali-
misen vieraslajien hävittäminen kaupunkialueel-
ta. Hyvin pian nuoret itse hoksasivat, että työt 
kannattaa aloittaa jo aamuseitsemän maissa, 
silloin etanat ovat herkutteluretkillään aamun 
kasteessa ja se onkin parasta aikaa poistaa 
myös niin luonnolle kuin kotieläimille haitalliset 
espanjansiruetanat tuhotöitään.

Menneenä kesänä Salpausselän rinteet ja 
notkot ovat heti kesäkuun alusta saaneet vie-
raikseen liki satapäisen joukon nuoria jätesäk-
keineen ja hanskoineen. Oli uusintakäsittelyn 
aika. Vieraslajit ovat hiipineet maahamme vähi-
tellen niinpä niiden kitkeminen ja häätäminenkin 
vaativat pitkäkestoista ja määrätietoista yhteis-
työtä.

Yhteistyöhankkeen saanto oli niin merkille 
pantava, että projekti uusittiin kuluvana kesänä. 
Projektin monitahoinen merkitys näkyi siinäkin, 
että monet nuoret ilmoittautuivat mukaan tämän-
kin vuoden talkoisiin. Nuoria ilmiselvästi motivoi 
toisena kesänä se, että työn jäljet oikeasti olivat 
nähtävissä niillä alueilla, joilla kitkeminen tehtiin 
nyt uudelleen. Esimerkiksi runsaiden jättipal-
samien perusteellinen hävittäminen sai oman 
luontaisen lehtopalsamin voimistumaan ja val-
taamaan entisiä kasvupaikkojaan.

Vieraslajien kitkentä on 
oma taiteenlajinsa.

Olin mukana kesän viimeisellä tarkastusretkellä 
yhden ryhmän kanssa. Jo kuukauden takainen 
kitkeminen näytti tuloksensa. Retki oli käydä 
tylsäksi, sillä uutta vieraslajikasvustoa on enää 
niukasti esillä. Vieraslajien torjunnan tärkeys ja 
hyöty koettiin siis ihan konkreettisesti. Samoilla 
paikoilla oli jo alkukesän kitkemisen jäljiltä esiin 
pyrkiviä Suomen luonnolle tyypillisiä kukkivia 
kasveja hyvin näkyvillä.

LC Lahti/Ankkurien uusi vakioaktiviteetti 
yhdistää kotoperäisen luonnon ja
nuorten kesätoiminnan

Saadun ohjeistuksen mukaisesti jättipalsamit 
kiskottiin juurineen maasta. Lupiinille riitti kukin-
non taittaminen ennen siementen putoamista. 
Nekin kerättiin isoihin jätesäkkeihin visusti hä-
vitettäviksi. 

Nuorten kanssa keskityttiin komialupiinin ja 
jättipalsamin poistamiseen julkisilta alueilta ja 
kävelyteiden läheisyydestä. Tässä projektissa 
otettiin huomioon talkoolaisten ikä ja ylipäätään 
turvalliset työskentelyolot. Esimerkiksi liiken-



22 23

nöityjen teiden varsille nuoria ei voinut laskea, 
silloin tarvittaisiin jokaiselta toimijalta voimas-
sa oleva tieturvallisuuskortti. Myöskään esim. 
erinomaisen myrkylliset jättiputken kimppuun ei 
nuoria voitu laskea, se on huolellisesti suojattu-
jen aikuisten ammattilaisten hommia.

Varsin palkkaahan nuoret eivät tästä ’kesä-
työstä’ saaneet, heidän urheiluseuroilleen ja 
lippukunnalle maksetaan sovittu korvaus tuke-
maan tulevan kauden harjoittelua.

Vieraslajihankkeesta vuotuinen 
aktiviteettiperinne

Lionsclubeille tämä vuosittainen projekti on 
tärkeä osa palvelutoimintaa, jonka vaikutukset 
ja kohderyhmä ovat laajat – koko alueen hyvin-
voinnin lisääminen.

Yhdessä työskentelyryhmässä on enintään 
10 nuorta ja 1–2 lionia, joiden toimesta työn oh-
jaaminen ja valvonta tapahtuu. Miia Korhonen 
Luontoturva Ky:stä on antanut ohjaaville lionille 
koulutuksen vieraslajeista sekä niiden hävittä-
misestä. Vieraslajien kitkeminen tehdään vie-
raslajihankkeen vastaavan, Lahden kaupungin 
metsäasiantuntijan Markus Niemelän osoitta-
mista kohteista.

Palkittua toimintaa

Jo ensimmäisenä vuonna LC Lahti/Ankkureille 
myönnettiin useita palkintoja sekä huomion-
osoituksia.  Kuluvana vuonna Lahden kaupunki 

huomioi toimitamme Ympäristöpalkinnolla, mer-
kittävä kiitos sekä lionien että nuorten paneutu-
miselle kotiseutunsa ja asuinympristönsä elin-
voimasta huolehtimisesta.
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LC Tawastin Aurausviittatalkoot

Pusikonraivaus golfkentällä
Tawasti komennossa

Klubimme marinoitunut/ansioitunut sihtee-
rimme Pekka Ahonen  varustautui golfkentän 
vesaikoiden raivauksiin turvallisesti ja asiaan-
kuuluvasti.

Tämä porukka varmisti  raivausurakalla tulevana kesänä 
2023, golffareille upeat järvinäkymät Katumajärvelle väylältä 
kahdeksan.

Iltapäivän saalis keppiäijien ihailtavana ja siirtoa odottamassa teiden reunoille.  Kuva Teppo Valtonen
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Lions Club Salpakangas järjesti Hämeenkos-
kella lauantaina 12.11.2022 1–2 luokkalaisille 
koululaisille salibandyturnauksen. Turnaus on 
järjestetty nyt 19. perättäisenä vuonna. Täl-
lä kertaa siihen osallistuvat tytöistä ja pojista 
koostuvat joukkueet Hämeenkoskelta ja Lam-
milta sekä kaksi joukkuetta Kärkölästä. Lasten 
vapautunut nauru ja äänekkäät kiljahdukset toi-
vat mukavan ja iloisen tunnelman päivän tapah-
tumaan.    

Lasten vallaton ilo ja loppumaton into juos-
ta pallon perässä on peleille ominaista. Tur-
nauksen aikana saattoi joissakin peleissä olla 
pelitaulussa rumatkin tappiolukemat. Tulokset 
eivät lapsia haitanneet. Pääasia oli päästä pe-
laamaan. 

Nyt turnauksen voittajaksi noussut Lammin 
joukkue sai vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon, 
jääkiekkomaalivahti Jarmo Myllykseltä lahjoi-
tuksena saadun pelimailan. Lammilla on kier-
topalkintoon jo useita kiinnityksiä aiemmiltakin 
vuosilta. Tyhjin käsin ei muidenkaan pelaajien 
tarvinnut kotiin lähteä. Turnauksen päätyttyä 
myös jokainen pelaaja palkittiin. Lisäksi siis-
teimmäksi pukuhuoneensa jättänyt joukkue sai 
vielä erikoispalkinnon 

Salpakankaan Lions-klubista koottu työryh-
mä huolehti turnauksen järjestelyistä ja turnaus-

Lasten ilo ja riemu näyttävien tuuletusten 
kanssa täyttivät peliareenan!

ohjelmasta. Perinteiseen tapaan klubi tarjosi 
turnauksen aikana myös oheispalveluja kuten 
buffetin ja arpajaiset. Lasten parissa järjestetty 
vauhdikas päivä toi piristystä ja mukavaa vaih-
telua klubinkin toimintaan.

Turnauksen järjestämisen tavoitteena on 
innostaa koululaisia vauhdikkaan liikunnan ja 
mukavan yhdessäolon pariin. Joillekin turnauk-
sessa syntyneet pelikokemukset voivat tuoda 
mukanaan jopa uuden harrastuksen. 

Päivän tapahtumaa oli seuraamassa n. 100 
henkeä, lasten vanhempia, koulukavereita ja 
muita kannustusjoukkoja.
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Lions Club Vihdin elokuun alussa järjestämä 
Leijat Nummelan yllä -tapahtuma houkutteli 
paikalle runsaasti yleisöä, ei vain Vihdistä vaan 
myös naapurikunnista Espoosta, Lohjalta, Kirk-
konummelta, Karkkilasta ja Nurmijärveltä. Tilai-
suus oli suunnattu etenkin lapsiperheille, mutta 
voidaan sanoa, että väkeä oli vauvasta vaariin.

Aamuvarhaisella reippaat Leijonat saapuivat 
paikalle eri tehtäviin. Autopaikoitus sujui heti 
klo 10:stä lähtien, Tarmon majalla kuuma tee ja 
kahvi herkullisine leivonnaisineen tuoksui, gril-
lit tirisivät makkaroita ja lättypannut paistoivat 
ohukaisia nälkäisille. Jäätelö- ja hattara-         jo-
noissa näkyi lapsia runsain määrin. Vihdin 
Salisudet opastivat lapsia salibandyn saloihin 
paikalle pystytetyllä salibandykentällä. Keppi-
hevosrata oli lasten ahkerassa käytössä. Lisäk-
si peräkonttikirppis houkutti uteliaita ostajia.

Monia kiinnosti päästä istumaan lentoken-
tän toimijoiden esittelemään ultrakevytlentoko-
nee-seen ja aistimaan, miltä tuntuisi kokeilla 
lentää kaksipaikkaisella koneella. Lentokentän 
yllä kieppuivat RC Nummelan radio-ohjattavat 
moottorilennokit taiturimaisissa esityksissään. 
Suurta uteliaisuutta kohdistui täysin varustet-
tuun paloautoon kaikkine monimutkaisine lait-
teineen ja nappuloineen. Paikalla kävi myös 
poliisin ”maija” miehistöineen. Poliisiautoon ja 
poliisimiehiin tutustuminen oli monelle lapselle 
ja aikuisellekin mieluisa kokemus.  

Leijat Nummelan yllä
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Aamu oli valjennut hieman harmaana, mutta 
puolenpäivän tienoissa aurinko hymyili ja tuuli 
päätti puhaltaa sopivasti varsinaista tapahtu-
maa varten. Leijayhdistyksen ihmeelliset, suu-
ret ja pienemmätkin leijat saatiin taivaalle, jos-
sa ne liitelivät sekä nousivat ja laskivat yleisön 
ihastellessa niiden taianomaista liikehdintää. 
Monet lapset lennättivät omia leijojaan, joiden 
pakkauksia he olivat klubilta paikan päällä osta-
neet ja itse koonneet ohjeiden mukaan. Riemu 
oli ylimmillään, kun oma leija nousi tuulen mu-
kana ilmaan kaarrellen kauniisti. Kaiken kaik-
kiaan tapahtuma sai runsaasti kiitosta.

LC Vihti kiittää Nummelan lentokentän toimi-
joita ja muita yhteistyökumppaneitaan hyvin su-
juneesta tapahtumasta. Kiitokset kohdistetaan 
myös osallistujille ja samalla toivotetaan kaikki 
tervetulleiksi ensi kesän leijajuhlaan. Siellä ta-
vataan!

Kuvassa vasemmalta lion presidentti Pentti Ku-
rula, Seppo Rantanen sekä lionit Vesa Rauttu ja 
Kari J. Hietala.

Heijastimia
koululaisille

LC Järvenpää/Jean Sibelius ja Chebici Oy lah-
joittivat koululaisille 500 kpl polkupyörän hei-
jastinpakettia. Anttilan alakoulun rehtori Seppo 
Rantanen vastaanotti lahjoituksen. Hän kiitti ja 
kommentoi, että lahjoitus on erittäin tärkeä kou-
lulaisten liikenneturvallisuuden kannalta. 
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Hyvinkää leijonajumppa on tarkoitettu jäykkien 
jäsenien verryttämiseen ja vahvistamiseen. 
Sitä on harrastettu jo toistakymmentä vuotta. 
Alusta lähtien sen sukupuolijakauma on ollut 
yksipuolinen, kysyntää on nimenomaan ollut 
vain miehille suunnatulle jumpalle.

Hyvinkää
leijonajumppa
piristää ja virkistää

Janakkalan Idoilla monta ilon aihetta

Lions Club Janakkala/Idat on ”herännyt” pandemiaunesta täyteen vauhtiin monella tavalla. Syksy on 
ollut tapahtumarikas ja vauhdikas pitkän hiljaiselon jälkeen. Idat ovat olleet mukana paikkakunnan 
messuilla ja markkinoilla näkyvästi. Voimien yhdistäminen muiden klubien kanssa jatkossakin tuo 
enemmän tuloksia ja näkyvyyttä.

Ulkoiluystävät hyvällä asialla
Vanhusten ulkoilutus käynnistyi viime keväänä uudelleen Idojen ja Turengin klubin kanssa yhteistyös-
sä. Tätä varten Janakkalan kunta järjesti vapaaehtoisille yhdistyksille Ulkoiluystävä- koulutuksen.  
Koulutuksen jälkeen Idat ovat aktiivisesti osallistuneet palvelutaloissa vanhusten ulkoilutukseen. Ul-
koilutus tuo hyvää mieltä niin ulkoiluttajalle kuin ulkoilijallekin. Vanhuksen puhe alkaa sujumaan, lau-
lun sanat löytyvät ja iloinen ilme on paras kiitos lyhyestä hetkestä raikkaassa ulkoilmassa.  Sydän 
aivan halkeaa tuon hetken ilosta ja hyvästä mielestä. 

Teksti ja kuva Asta Törmä 

Kuvassa  Ylh. vas uudet jäsenet kummeineen: Taina Kaija, Asta Törmä (kummi), Raija Torttila, Pirkko 
Kostamo (kummi), klubin presidentti Soile Huhtinen, Sinikka Keskinen (kummi), Pirjo Kilpeläinen, 
Maija Tuuri (kummi) ja Leena Linna sekä toinen varapiirikuvernööri Anne Vanhala
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LC Hyvinkää Höffinga vieraili Metsakalmis-
tus hautausmaalla, jonne on haudattu klubin 
edesmennyt Suomi-poika. Suomi-pojille on 
hautausmaalla muistomerkki.

Päivän aikana klubilaiset kävivät tutus-
tumassa myös Fotografiska -museoon.

LC Hyvinkää Höffinga teki 
hallituksen vaihto risteilyn Tallinnan

Tallinnassa klubilaiset vierailivat paikallisen 
oppaan opastamana Loewenschede-nimi-
sessä tornissa sekä siinä sijaitsevassa kera-
miikkapajassa.
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Tovin tauon jälkeen yhdistynyt LC Riihimäki/
Uramo - Kara toteutti lupauksensa ja järjesti 
Suuren Autonäyttelyn kaupungin vanhalla torilla 
sunnuntaina 24.huhtikuuta 2022. Tapahtuma ja 
autouutuudet kiinnostivat kaupunkilaisia ja tori 
täyttyi pian aamupäivän aikana. Musiikki soi, 
onnenpyörää pyöritettiin, virvokkeet maistuivat 
– osallistuimme rajoituksista vapaana.

Näytteilleasettajat pohjustivat kauppojaan
väen kierrellessä menopelien ja standien lo-
massa. Liikkeessä tavataan!

Auringon ollessa korkeimmillaan tapahtu-
ma huipentui huutokauppaan, jossa kunnon 

Autonäyttelyperinne jatkui Riihimäellä

käyttöauto ja upouusi sähköskootteri vaihtoi-
vat nopeasti omistajaa. Kaikki näyttivät olevan 
tyytyväisiä päivään ja klubi käyttää tapahtuman 
tuoton lyhentämättömänä paikalliseen hyvänte-
keväisyystyöhön. 

Hyvän asialla jälleen keväällä 2023!
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LC Parola Fredikat kuvakavalkadi

Klubin syksy lähti käyntiin arvokeskustelulla, ja kuten nä-
kyy, tylsää ei ainakaan ollut. Kuvassa klubilaisia (vasem-
malta Leena Tarvonen, Virpi Pitkänen, Riitta Ringman, Rai-
ja Nieminen, Päivi Väisänen). Kuva Arja Sarusto.

LC Parola Fredrikat lahjoitti myös Hat-
tulan seurakunnalle pyörätuolin, joka 
tulee seurakuntatalolle apuvälineeksi 
sitä tarvitseville. Lahjoituksen oli vas-
taanottamassa diakoniatyöntekijä Ritva 
Viitala. Kuvassa lahjoitusta luovutta-
massa Tarja Lindstedt. Kuva Tarja Lind-
stedt.

Eräänä lokakuisena Hyvän päivänä muutamia kymmeniä 
hattulalaisia onnisti verensokerin ja veranpaineen mittauk-
sella. Kuva Arja Sarusto.

Täytyyhän sitä joskus juhlistaa tehtyä hyväntekeväisyyttä. 
Kuvassa Fredrikoiden vuosijuhlan vietossa Freduja sekä 
puolisoita. Kuva Arja Sarusto.
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Klubin presidentin Risto Ojalan juhlavuoden oh-
jeena oli, että merkkivuotta vietämme rennosti, 
mutta juhlavasti eikä palvelutyötä unohdeta. 
Näin myös toimittiin. Iltajuhlassa 23.4.2022 Hä-
meenlinnan Hotelli Vaakunassa vietimme iltaa 
hyvän ruoan ja upean tunnelman merkeissä. 
Juhlapuheen piti Janakkalan kunnanjohtaja 
Reijo Siltala. Viihteellisestä puolesta ja juonta-
misesta vastasi trubaduuri, humoristi Aimo Kok-
kola. C-piirin puolesta paikalla olivat piirikuver-

Lions Club Janakkala/Turenki 60 v.
Aktiivista palvelutyötä juhlavuoden merkeissä

Tunnelma 60-vuotisjuhlassa oli korkealla.

Lions Club Turenki perustettiin vuonna 1962 ja se toimi vuoteen 2016, jolloin klubi yhdistyi Lions 
Club Janakkalan kanssa. Näin syntyi Lions Club Janakkala/Turenki. Klubi on ollut 60 toiminta-
vuoden aikana aktiivinen ja palveleva toimija. Tänä päivänä klubi voi hyvin ja tekee näkyvää 
palvelutyötä Janakkalassa monella rintamalla auttaen apua tarvitsevia lapsista ja nuorista aina 
vanhuksiin, vammaisiin ja veteraaneihin. 

nööri Eija Björkbacka sekä varapiirikuvernööri 
Ismo Kajaala ja puolisonsa Ritva Kajaala. 

Koronasta huolimatta klubi pystyi toimintakau-
della 2021-2022 lähes normaaliin toimintaan. 
Kokouksia ja klubitapaamisia kauden alussa 
pidettiin Teams-kokouksina ja osin luonnon hel-
massa. Klubihenki pysyi korkealla 60-vuotisjuh-
lia valmistellen. Varainhankintaa tehtiin metalli-
romun kierrätyksellä, pullonpalautusaktiviteetilla 
Turengin K-supermarketissa sekä auttamalla 
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Janakkalan Musiikkipäivien järjestäjiä järjestys- 
ja naulakkopalveluissa.

Palvelun ja aktiviteettien suhteen klubi ei 
levännyt laakereillaan. Syyskaudella kunnioi-
tettiin sotiemme veteraaneja havuttamalla san-
karihaudat ja sytyttämällä itsenäisyyspäivänä 
muistotulet maanpuolustajien patsaalle. Viron 
Suomi-poikien pitkäaikainen tukeminen saa-
vutti päätepisteensä. Viimeinen tukemamme 
veteraani Endel Tonka menehtyi korkeassa 
iässä. Klubimme oli edustettuna kesällä 2022 
pidetyssä muistotilaisuudessa. Palvelutalojen 
vanhuksia ei unohdettu, vaan klubi muisti heitä 
joulukukkasin sekä lahjoittamalla ulkoilutukseen 
soveltuvia lämpimiä huopia ja käsineitä. Veljet 
osallistuivat myös vanhusten ulkoilutuksiin sekä 
kesäpäivän järjestelyihin makkaratarjoilulla.

TeeHyväTeko –aktiviteetit K-Supermarket 
Turengissa olivat erityisen menestyksekkäitä 
tekoja. Joulun alla 2021 keräsimme lahjoitta-

Liikuntavälinelahjoituksen ottivat vastaan koulun rehtori Pekka Pihko ja liikuntavastaava Sirpa Liukko-
nen. Luovuttajina presidentit Risto Ojala ja Martti Kallonen.

jilta yli 30 banaanilaatikollista ruokatarvikkeita 
ja muita tuotteita Janakkalan apua tarvitseville 
perheille. Vastaavasti toukokuussa 2022 aktivi-
teetti Ukrainan pakolaisten hyväksi tuotti noin 
40 laatikollista jaettavaa todelliseen tarpeeseen. 
Lahjoitusten apu ja rahallinen arvo oli kokonai-
suudessaan merkittävä.

Lapsia ja nuoria tuettiin juhlavuonna tekemäl-
lä merkittävä lahjoitus Turengin ala-asteen kou-
lun liikunta-ja välituntivälineisiin. Lahjoitus liikun-
taharrastuksiin oli monella tapaa hyödyllinen ja 
kaivattu. Lisäksi jaettiin stipendejä Janakkalan 
oppilaitosten opiskelijoille.

Palveluaktiviteetit ja klubin positiivinen näky-
vyys paikkakunnalla ovat tuoneet klubille myös 
monta uutta jäsentä. Tästä voimme olla erityi-
sen iloisia ja suhtautua luottavaisesti tulevaisuu-
teen totesivat presidentti Martti Kallonen ja past 
presidentti Risto Ojala. 
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Lions Club Keravan perustajajäsen valtiotieteen 
maisteri Kauko ”Kake” Järvelä on poissa. Hän 
nukkui rauhallisesti ikiuneen Keravan terveyskes-
kuksessa 24.8.2022 kunnioitettavassa 97-vuo-
den iässä.

Ei liene montaa keravalaista joka ei olisi tun-
tenut Kaukoa ja puolisoaan Norjoa. Niin pitkään 
ja aktiivisesti he ovat olleet mukana sekä työelä-
mässä että paikallisissa yhteisöissä. Kauko oli 
suurella  sydämellä mukana niin sotaveteraani-
toiminnassa, Keravan taideyhdistyksessä, Kera-
va-seurassa (kunniajäsen) kuin Lions-toiminnas-
sakin. Moni koululainen muistaa Kauko Järvelän 
vierailut sotaveteraanien edustajana mm. itse-
näisyyspäivän teematilaisuuksissa jne. Elämän-
työnsä Kauko teki koulutuslaitoksen rehtorina, 
joka rooli näkyi hänessä hienosti myös kaikessa 
muussa  sosiaalisessa toiminnassa.

Kauko Järvelä oli perustamassa Lions-klubia 
Keravalle jo vuonna 1962. Tuolloin Lionismi oli 
aatteena maassamme vielä nuori, mutta nopeasti 
laajeneva ilmiö. Kauko osallistui Lions-klubin toi-
mintaan aktiivisesti viime vuosiin asti ja oli vah-
vasti hengessä mukana vaikka fyysisesti ei aina 
olisi paikalle päässytkään.

”Kake” oli Keravan Lions-klubin Grand Old 
Lion. Innokkaana ja sitoutuneena yhteisöaktivis-
tina hänellä oli mahdollisuus klubin jäsenenä seu-
rata maailman muutosta kuuden vuosikymmenen 
aikana. Aikaisempien vuosien aktiivinen toiminta 
alkoi painottua myöhemmin Lions-hengen ja pe-
rinteiden vaalimiseen sekä  ”viisaan valtiomie-
hen” rooliin. Kokouskeskustelujen velloessa välil-
lä hyvinkin värikkäästi saattoi Kauko hetken niitä 
seurattuaan pyytää puheenvuoroa. Ja kun hän 
aloitti aina tarkkaan punnitut puheenvuoroa sa-
noilla ”Hyvät Veljet” loppuivat salista muut pulinat.

Lähimmät sukulaiset ja ystävät tunsivat myös 
Kaukon taiteellisen puolen - rakkauden kirjalli-
suuteen, kuvataiteeseen ja musiikkiin sekä kiin-
nostuksen käden taitoa vaativiin harrastuksiin. 
Kirjallisuuden puolelta erityisen lähellä hänen 
sydäntään oli kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven 
tuotanto. 

Kaukolla oli tapana vuosien ajan ilahduttaa lä-
himpiä ystäviään mm. jouluaiheisilla kuvaelmilla, 
jotka hän oli valmistanut uskomattoman taitavasti 

Kauko Järvelä in Memoriam

ja pikkutarkasti vapaalla kädellä piparkakkutaiki-
nasta leikaten. Paistamisesta vastasi puolestaan 
puoliso Norjo Kaukon tarkasti valvovan silmän 
alla. 

Yksi hänen rakkaimmista harrastuksistaan oli 
aivan myöhäisempiinkin vuosiin jatkunut kiinnos-
tus lähihistoriaamme. Lions Club Kerava jakaa-
kin joka vuosi yhdelle keravalaiselle lukiolaiselle 
Kauko Järvelän ideoiman nimikkostipendin. Sen 
myöntämisperusteena on kiinnostus historiaan ja 
sen opinnoissa menestyminen.

Kauko ei koskaan ollut kehityksen jarruna. 
Vaikka Lions-vuosikymmeniä oli takana klubis-
samme  enemmän kuin kellään muulla oli hänellä 
kadehdittava ja epäitsekäs taito ymmärtää välttä-
mätön kehitys osana maailman kulkua. Kauko kyl-
lä muistutti aina tarpeen tullen veljiä Leijonaperin-
teistä ja arvoista,  mutta teki sen aina rakentavasti 
ja ohjaavasti. Hän arvosti vilpittömästi nuorem-
piaan ja osasi viisaasti nähdä väistämättömien 
muutosten takana aina myös mahdollisuuksia. 
Se taito teki moneen leijonaveljeen lähtemättö-
män vaikutuksen.  Kauko Järvelälle myönnettiin 
vuonna 2004 Arne Ritari-säätiön jäsenyys huo-
mionosoituksena Lions-aatteen hyväksi tehdystä 
arvokkaasta ja pitkäaikaisesta työstä.

Kaukon myötä klubista lähti paljon arvokkuutta, 
mutta nuoremmalle polvelle jäänyt perintö velvoit-
taa meitä jatkamaan hänen viitoittamallaan tiellä.

Kaukon muistoa kunnioittaen
Lions Club Keravan veljet ja ladyt



34 35

Annojen 15 aktiivista toimintavuotta tuli täyteen 
6.11.2021. Juhlat siirtyivät pandemian takia 
syyskuulle 2022. Juhlapaikaksi valikoitui ravin-
tola Kinuskilla, jossa nautimme herkullisen päi-
vällisen, jonka kruunasi runsas kakkubuffet ja 
kahvi avec.

Juhlatoimikunta oli oli järjestänyt meille iki-
muistoisen illan. Ohjelmassa oli palkitsemisia, 
musiikkiesityksiä, puheita, kilpailuja, arpajaiset 
ja mikä parasta rentoa yhdessäoloa.

Juhlapuheessa lion Eija Liljavirta muisteli, 
moninaisia aktiviteettajamme, joita olemme to-
teuttaneet pääosin paikallisesti Kellokoskella. 
Palveluaktiviteeteista kirjoittajan mieleen on 
vuosien varrelta jäänyt erityisesti kokkausiltojen 
ohjaaaminen nuorille, Kustaa Adolf kodissa jär-
jestetyt tapahtumat senioreille, perhekeskuksen 
hemmotteluillat äideille, Annojen-avun ystävä-
toiminta senioreille, taidepolkuprojekti ja varain-
keräysaktiviteeteista useat konsertit, muotinäy-
tös, pyhäinpäivän seppelemyynti, perinteiset 

Lions Club Kellokoski/Annat 15 vuotta

joulumyyjäiset sekä Auta lasta, auta perhettä 
keräys paikallisessa kaupassa.

Tästä on teini-ikäisen klubin hyvä jatkaa ja 
edelleen kehittää toimintaa.
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Kutsuimme alueemme lioneja 30-vuotissynt-
täreidemme merkeissä pikkujouluilemaan 
4.12.2022 Lahden Upseerikerhon Wanhan 
Soden -tiloihin. Hyppäsimme aikakoneeseen, 
matkustimme 30 vuotta taaksepäin neonvärien, 
vyölaukkujen, olkatoppauksien sekä CD-levyjen 
kultakaudelle. 

Illan ohjelmassa kurkkasimme matkan var-
rella olleisiin pääaktiviteetteihimme, Masked 
Singerin takaa löytyi Voicestakin tuttu laulaja, 
lauluntekijä Ilkka Olkku ja mystiikan maailmaan 
meidät vei Antti Pylsy esittäen valojongleerausta 
säveltämäänsä musiikkiin. Perinteinen klubi-il-
tojemme bingo oli myös ohjelmassa sekä kisai-
limme legendaarisella Speden nopeustestillä. 
Loppuillan musiikista vastasi DJ Upi, vieden 
meidät entiset nuoret disco&yökerhomaailman 
pyörteisiin. Unohtaa ei voi myöskään Lahden 
Upseerikerhon ideoimaa 90-luvun mukaista 
herkullista menuuta ja jälkkäriä ”minä juon nyt 
kahvia” kera mokkapalan.

LC Lahti/Ankkurit perustettiin 2.12.1992 
ja ankkureiden aika alkoi puhtaasti valkoisil-
la ”Ankkuri”-pyyhkeillä. Usean vuoden ajan 
pääaktiviteettimme oli Lahden Sokoksen mark-
kinakahvitus pitkopullan kera. Ihana, kiirus tun-
nelma ja Sokoksessa kierteli pitkät jonot mutta 
kuitenkin kerkesimme vaihtamaan kuulumisia-
kin asiakkaiden kanssa.

LC Lahti Vesijärven järjestämillä Kalamark-
kinoilla olemme olleet myymässä Pulla-Poikien 
meille erityisesti suunnittelemaa ja valmista-
maansa ruisleipää. Ja sitähän meni!

Kolmas isompi pääaktiviteetti meillä on ol-
lut Launeen perhepuistossa elokuinen Lasten 
Liikennepäivä, jossa tutustuttiin monenlaisiin 
liikenteen turvallisuuteen vaikuttavaan tekijään. 
Ideana oli kiertää tapahtumaa rastipisteeltä toi-
selle ja riittävä määrä leimoja liikennepäiväpas-
sissa oikeutti haluttuun liikennepäivämitaliin.

Uusimmassa klubimme lion Anne Vanhalan 
ideoimassa ja operoimassa Lions Lahti Green 
City -projektissa lahtelaisten urheiluseurojen ja 
nuorisopalvelujen nuoret ovat olleet jo kahtena 
kesänä (2021 ja 2022) hävittämässä vieraslaje-
ja lionien opastuksella. Projekti on saanut paljon 

LC Lahti/Ankkurit 30-vuotta – nostalgiaa, 
muistoja ja ysärihuumaa!

julkisuutta ja huomioitu mm. maailmanlaajuisel-
la Kindness Matters -palkinnolla, Lions-liiton 
ympäristöpalkinnolla sekä Lahden kaupungin 
ympäristöpalkinnolla. Kampanja on ollut suuri 
menestys, ja saa jatkoa tänäkin vuonna.

Klubimme on ollut myös erityisen innokas 
retkeilemään ja tapaamaan uusia ihmisiä sekä 
tutustumaan uusiin asioihin. Ennen koronaa 
pääsimme kurkkaamaan silloin vielä salaisen 
Masked Singer -ohjelman nauhoitukseen. 

Toimintamme on ollut vilkasta ja monessa 
olemme vuosien saatossa olleet mukana, myös 
yhteistyössä muiden klubien ja järjestöjen kans-
sa. Ja työ jatkuu edelleen - yhdessä autamme 
enemmän!

Teksti: Taina Räty, LC Lahti/Ankkurit
Kuvat: Osmo Niiranen, LC Lahti/Vesijärvi

Juhlatoiminta Sirpa Vaahto, Virpi Kesonen, Mer-
ja Keskiväli ja Taina Räty

Tervetuloa
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Discopallon alla DJ Upi pyöritti levyjä ja meitä 
entisiä nuoria

Kalamarkkinoilla kovinkin toimeliaina Vesijär-
vi klubista Pertti Vainio ja ankkurilainen Sirpa 
Vaahto.

”Historiikkimme” kertojana ja illan juontajana 
toimi Merja Keskiväli.

Markkinakahvitus ja Aija Tiilikai-
nen sekä Helli Jalas

Lions Lahti Green City -puu-
hanaisina Maritta Väisänen ja 
Anne Vanhal

Tuire Potinkara on pysäyttänyt 
Susanna Kivekkään, ja hänel-
lähän on riittävä määrä leimoja, 
joten Merja Kauppila ojentaa lii-
kennepäivämitalin

Pöytien välisen Speden peli-
en nopeuskilpailun voiton vei 
Kiia-Maria Pakarinen Vesijärvi- 
klubista.

Aina ei voi voittaa mutta onneksi lähellä on lion, 
joka lohduttaa. Kiitos VCC Mika Pirttivaara.
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ARNE RITARI-SÄÄTIÖN AATE
Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Suo-
men lionsklubien hyväntekeväisyyteen johtavia 
aktiviteetteja sekä vaalia Suomen Lions-toimin-
nan kummin, Arne Ritarin elämäntyötä maamme 
lionstoiminnan perustamisessa.
Säätiö toteuttaa toimintaansa jakamalla apura-
hoja Suomen Lions-liitto ry:n jäsenklubien omille 
ja yhteisille piiri- tai liittotason aktiviteeteille sekä 
tukemalla muutenkin suomalaista lionstoimintaa.

AVUSTUSTOIMINTA
Arne Ritari-Säätiö on toiminut vuodesta 1986 al-
kaen ja tukenut vuosikymmenien ajan suomalais-
ten lionsklubien palveluaktiviteetteja niin lasten ja 
nuorten kuin myös ikäihmisten sekä erityisryhmi-
en hyvinvointia sekä mm liikuntaa edistäviä hank-
keita. 
Myös katastrofin kohdatessa säätiöltä on saanut 
merkittävää tukea.

Vuosien myötä ovat lisääntyneet myös aktivi-
teetit, joissa klubi lahjoittaa eteenpäin aineellista 
hyvää. Tästä hyvänä esimerkkinä on edelleen jat-
kunut sydäniskurien eli defibrillaattorien hankinta 
yhteisöjen hyväksi. Tässä on siis kyseessä klubin 
hallinnoima aktiviteetti. Kuntoportaat ovat olleet 
myös kovassa suosiossa.

Säätiö on luokitellut apurahat kahteen eri luok-
kaan, joiden perusteet löytyvät säätiön kotisivuil-
ta. Sieltä löytyy lomakkeet ja ohjeet hakemuksen 
tueksi.
Tärkeintä tässä on, että hakemus liitteineen teh-
dään ja toimitetaan ennen kuin hanke on aloitettu 
AR-toimikuntapuheenjohtaja Ritva Kajaalalle rit-
va.kajaala@lions.fi (puh: 040 587 9915) 

ADRESSIT
Säätiön adressit on suunniteltu niin, että toimivat 
käytettäviksi, monien erilaisten tunteiden tulkiksi 
niin myötätunnon, kiitoksen kuin myös onnittelu-
jen viestintään.

Adressi sisältää viisi erilaista välilehteä ja on 
mahdollista käyttää myös vaihtoehtoisena omaa 
tai lasten taidetta ja kuviakin.

ARNE RITARI-KILLAN JÄSENYYS
Lions Ritarin arvo on arvostettu kunnianosoitus 
klubissa ansioituneelle lionille.

Perinteisesti jäsenyys luovutetaan klubin juhla-
vassa tilaisuudessa, kuten vuosijuhlat.

Lions-Ritarille luovutetaan arki- ja juhlamerkit 
sekä kehystetty nimitaulu.

Pro ritarille luovutetaan käädyt ja miekka sekä 
kehystetty nimitaulu, arvo myönnetään henkilölle, 
joka on jo ritari.

Jäsenyyttä voi hakea klubi tai piiri. 
Ritarijäsenyys maksetaan aktiviteettitililtä!

HUOMIONOSOITUKSET 
Arne Ritari-Säätiön sääntöjen mukaan on mah-
dollista välittää merkkipäivälahjoituksia klubeille 
Säätiön kautta, jolloin onniteltava klubi voi käyttää 
Säätiölle annettua lahjoitusta osana hakemaansa 
Lions-Ritariarvoon viimeistään seuraavan toimi-
kauden loppuun mennessä.

Jos klubi ei käytä saatua lahjoitusta em. päi-
vämäärään mennessä, lahjoitus siirtyy Säätiölle.

Kevään aikana pyritään järjestämään piirin 
AR-toimikuntapuheenjohtajan toimesta Seminaa-
ri kaikille klubien ARS lioneille!

Huom! Arne Ritari-Säätiö järjestää klubeille 
kilpailun adressilahjoituksia eniten hankkineiden 
klubien kesken.

ARNE RITARI-SÄÄTIÖ
Suomalaisen Lions-toiminnan tukijana.
C-piirin AR-toimikuntapuheenjohtaja PDG Ritva Kajaala
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Palkintoina on I:lle 600€, II:lle 500€, III:lle 400€ 
ja IV:lle 300€ kunniatauluineen.

Kilpailuaika on 1.7.2022 – 15.4.2023. Lasken-
taan otetaan mukaan 15.4.2023 mennessä tilatut 
ja laskulla 17.5.2023 maksetut adressit. Kilpai-
luun osallistuvat kaikki Suomen Lions-klubit.

Piirin Lions-ritarien ja Melvin Jones jäse-
nien (avec) Leijonahenkinen iltajuhla pidetään 
14.1.2023.

Lions-ritarien ja Pro Ritarien Ritarilounas 
4.3.2023 (paikka avoin.)

Adresseja on tilattavissa AR-säätiön kotisivu-
jen kautta. Adresseja voi tilata myös Ritva 
Kajaa-lalta ja toimikunnan jäseniltä https://
www.d107c.fi/17292

Ota yhteyttä niin kerron mielelläni lisää ja olen 
tukenasi kysymyksissä, joita toivottavasti herää!

Ritva Kajaala PDG
AR-toimikuntapuheenjohtaja
ritva.kajaala@lions.fi 
040 587 9915

Kuvat ovat eräästä onnis-
tuneesta ja onnellisesta 
tarinasta Arne Ritari-sääti-
ön apurahalla toteutetusta 
hankkeesta Lions Club Pa-
dasjoen kanssa yhteistuu-
min.

Liisa Markkanen kertoi Visakodin väen olevan niin onnellisia ja iloisia ”mökkipaikasta”. Kaikki 20 asukas-
ta mahtuu kotaan yhtä aikaa, myös pyörätuolilla ja rollaattorilla pääsee luiskaa myöden sisälle. Makka-
ranpaistoa, laulua ja soittoa (kitarataituri on omasta takaa).
Kota tuo huoltovarmuutta myös mahdollisten sähkökatkosten varalle.



Arne Ritari - säätiö 
Arne Ritari - säätiö tukee suomalaista 

lionismia apurahoilla. 

Säätiön adresseja käyttämällä edistät lionstoimintaa. 

Arne Ritari - stiftelsen 
Arne Ritari - stiftelsen stöder den finländska lionismen 

med bidrag. Genom att köpa stiftelsens adresser 

främjar du lionsverksamheten. 

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



ARS toimikunnan jäsenet 2023 
 

C-piirin AR-toimikunta 

  

Päivitetty 30.7.2022 https://www.d107c.fi/17292 

 

Toimikunta 2022-23: 

PJ PDG Ritva Kajaala, LC Riihimäki/Kristalli, ritva.kajaala(a)ar-saatio.fi, puh. +358 40 587 9915 

DG Ismo Kajaala, LC Riihimäki/Uramo-Kara, ismo.kajaala(a)lions.fi 

1.VDG Hannu Ojala, LC Kärkölä, hannu.ojala(a)lions.fi 

2.VDG Anne Vanhala, LC Lahti/Ankkurit, anne.vanhala(a)lions.fi 

ZC Elisa Jääskeläinen, LC Hyvinkää/Höffinga, elisa.jaaskelainen(a)lions.fi 

ZC Keijo Leppänen, LC Forssa, keijo.leppanen(a)lions.fi 

ZC Kirsi Tevajärvi-Pärssinen, LC Askola/Kanava, kirsi.tevajarvi-parssinen.fi 

CT Teppo Valtonen, LC Hämeenlinna/Tawasti, teppo,valtonen(a)lions.fi 
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C-piirin nuorisovaihtajien
terveisiä Euroopasta
Pandemian vuoksi kaksi kertaa siirtynyt Lions Nuorisovaihto 
päästiin toteuttamaan tauon jälkeen vihdoin kesällä 2022. 
C-piirin klubien tukemana Nuorisovaihtoon lähti 6 nuorta. He
osallistuivat vaihtoon eri puolilla Eurooppaa: Meeri Belgias-
sa, Anni Saksassa, Erika Norjassa, Alina ja Sanni Italiassa
sekä Hilkka Virossa. Tässä heidän matkatunnelmiaan ja ku-
vaterveisiä.

Terveisiä Reinin jokilaaksosta
Todella upeat ja ikimuistoiset viikot takana täällä isäntäperhe oli aivan ihana sekä leirillä tutustuin 
mahtaviin ihmisiin eri maista! Viikkoihin on sisältynyt paljon mukavaa tekemistä eri kaupungeissa 
ja eri aktiiviteettien parissa.

Teksti ja kuvat: Anni Pesonen
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Terveisiä Italiasta!
Saavuttiin perjantaina 
Roomaan ja kaikki on 
menny tosi hyvin! Oon 
kaks viikkoa leirillä 9 
muun nuoren kanssa 
ja vikan viikon isän-
täperheessä. Laitan 
tähän myös muutamia 
kuvia!

Terveisiä Perugiasta!
Meijän leiri on rakenteeltaan semmonen, että ollaan tietyssä kaupungissa noin kolme päivää 
ja sitten vaihdetaan seuraavaan kaupunkiin ja uuteen hotelliin. Tähän mennessä ollaan yövytty 
Roomassa, Formiassa ja nyt Perugiassa. On hauskaa päästä näkemään monia paikkoja ja vaih-
tamaan hotelleja

Tekstit ja kuvat: Alina Uotila
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Vieraanvaraiset Lopen MaijaStiinat
Viime kesänä kolme MaijaStiinaa miehineen 
lähti isäntäperheiksi, taustalla suunnitelma, että 
koko perhejakson aika toteutetaan yhteistyöllä, 
vastuuta jakamalla. Käytännössä tämä tarkoitti, 
että hyvissä ajoin perheet lupautuivat vuoropäi-
vinä järjestämään ohjelmaa tai tekemistä kai-
kille Lopelle majoittuville nuorille. Näin kenelle-
kään ei tulisi liikaa paineita ja perheet saisivat 
vapaapäiviä jakson aikana. Moni MaijaStiina, 
joka ei voinut ottaa nuorta majoitukseen kotiin-
sa, lupautui aktiviteettien ja retkien järjestäjiksi 
ja valvojiksi yksittäisiksi päiviksi. Meitä osallis-
tuvia MaijaStiinoja helpotti myös päätös, että 

MaijaStiinat klubina lupasi tukea nuorten reissu-
kuluja aktiviteettirahoista.

H-hetken lähestyessä piiristä tuli tietoa, että
moni nuori oli vieläkin isäntäperhettä vailla. Sil-
loin peräänkuulutin perheitä sosiaalisessa me-
diassa ja kaikille kontakteilleni - sain kodin kai-
kenkaikkiaan yhdeksälle vaihtonuorelle Lopella. 
Kuitenkaan MaijaStiinojen lupaama sponsorira-
ha ei riittäisi näin suuren nuorisojoukon kuluihin 
eikä uusien avuliaiden isäntäperheiden velvolli-
suuksiin tietenkään kuulunut reissuja kustantaa. 
Otin yhteyttä Lopen ja Riihimäen miesklubien 
leijonaveljiin ja aivan upeaa - he lähtivät tuke-
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Vieraanvaraiset Lopen MaijaStiinat

Viime kesänä kolme MaijaStiinaa miehineen lähti isäntäperheiksi, taustalla 
suunnitelma, että koko perhejakson aika toteutetaan yhteistyöllä, vastuuta
jakamalla. Käytännössä tämä tarkoitti, että hyvissä ajoin perheet lupautuivat
vuoropäivinä järjestämään ohjelmaa tai tekemistä kaikille Lopelle majoittuville
nuorille. Näin kenellekään ei tulisi liikaa paineita ja perheet saisivat vapaapäiviä 
jakson aikana. Moni MaijaStiina, joka ei voinut ottaa nuorta majoitukseen 
kotiinsa, lupautui aktiviteettien ja retkien järjestäjiksi ja valvojiksi yksittäisiksi 
päiviksi. Meitä osallistuvia MaijaStiinoja helpotti myös päätös, että
MaijaStiinat klubina lupasi tukea nuorten reissukuluja aktiviteettirahoista.

H-hetken lähestyessä piiristä tuli tietoa, että moni nuori oli vieläkin
isäntäperhettä vailla. Silloin peräänkuulutin perheitä sosiaalisessa mediassa ja 
kaikille kontakteilleni - sain kodin kaikenkaikkiaan yhdeksälle vaihtonuorelle
Lopella. Kuitenkaan MaijaStiinojen lupaama sponsoriraha ei riittäisi näin 
suuren nuorisojoukon kuluihin eikä uusien avuliaiden isäntäperheiden
velvollisuuksiin tietenkään kuulunut reissuja kustantaa. Otin yhteyttä Lopen ja
Riihimäen miesklubien leijonaveljiin ja aivan upeaa - he lähtivät tukemaan
rahallisesti nuorten retkiä. Näin matkat Helsinkiin ja Tallinnaan ruokailuineen
pystyttiin myös toteuttamaan.

Nuorisovaihto klubin yhteisenä aktiviteettina on mahtava ja ikimuistoinen 
kokemus ja yhteistyöllä melkein kuka tahansa lion voi siihen osallistua. 
Mielellämme jaamme kokemuksiamme ja vinkkejä MaijaStiinojen tavasta
toteuttaa nuorisovaihtoaktiviteettia. Kysykää ihmeessä tai pyytäkää lähettämään
toimintakertomus Lopen isäntäperheajasta.
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maan rahallisesti nuorten retkiä. Näin matkat 
Helsinkiin ja Tallinnaan ruokailuineen pystyttiin 
myös toteuttamaan. 

Nuorisovaihto klubin yhteisenä aktiviteettina 
on mahtava ja ikimuistoinen kokemus ja yh-
teistyöllä melkein kuka tahansa lion voi siihen 

osallistua. Mielellämme jaamme kokemuksiam-
me ja vinkkejä MaijaStiinojen tavasta toteuttaa 
nuorisovaihtoaktiviteettia. Kysykää ihmeessä tai 
pyytäkää lähettämään toimintakertomus Lopen 
isäntäperheajasta.



44 45

Report from Finland by  
Alessandro Camesasca: 
Finland: I had no clear idea of what to expect. 
I imagined it as a cold and crowded place, with 
not very sociable people. As I landed, I waited 
for all the last campers to arrive and then by bus 
we went to the camp. My eyes then run on an 
infinite vision of birch woods with the occasional 
little wooden houses painted in a fantastic way. 
As soon as we arrived to Eerikkilä, where our 
camp was going to take place, the camp leaders 
welcomed us and so our experience started. In 
the first days some, and I was one of them, felt 
difficult to approach and communicate with peo-
ple of different language and nationality, but the 
general curiosity and interest in knowing each 
other made us easily to overcome any difficulty, 
also thanks to the camp leaders.

Meanwhile, we increased our knowledge of 
the Finnish culture and landscape with activities 
and excursions. We enjoyed the typical sports, 
frisbee golf and floorball, and we got a sight of 
the local agriculture, like horses raisings and the 
cattle farms. But what got me into the finnish at-
mosphere were the walks by the lake surround-
ed by woods and the hot and relaxing saunas. 
On the day the camp leaders as-
signed for the trekking we visited 
a former watchtower, a red-and-
white building made of wood and 
metal 150 m tall. 

On the top, waiting for us was 
an incredible sight, that I will re-
member as long as I live: a green 
sea of trees and a glimpse be-
tween them revealed a land full of 
lakes extending endlessly to the 
horizon.

As the camp was approaching 
the end, goodbyes were hard and 
I didn’t want the last moments with 
the campers to finish.

To relax in the days between the 
excursions, we’ve been welcomed 
by the various host families. Each 
with their own sauna, which we 
enjoyed, spending some nice time 
together. I must thank all of the 

C-piirin nuorisovaihto

families who made me live these days togeth-
er with the other campers, thus I could develop 
irreplaceable bonds. This first youth exchange 
camp has been an inimitable experience, thanks 
to everyone’s desire to discover each other. Fin-
land has impressed me as a peaceful place with 
welcoming people. I keep in my heart the desire 
to come back.

Teksti: Alessandro Camesasca, Italia
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Reflections from youth exchange: 
host family perspective

Our family had the privilege of hosting Sara, a 
young lady from Switzerland, during the Lions 
exchange program after a common camp period 
in Eerikkilä in western Finland. Our family con-
sists of mother and father and 3 girls of ages 
13-19 years and we live just outside the Helsinki
capital area.

The main motivators for us to welcome an ex-
change student to stay with us was to improve 
the fluency of English language for especially 
the 2 younger daughters but also to contribute 
to cultural understanding between young people 
from different countries. I have in my youth had 
the privilege to attend to similar camps and felt 
it was important to be able to give back a bit 
of my own experiences. Cultural understanding 
feels today even more important than it was in 
early 2022.

We visited Helsinki twice and got some 
overview of several smaller cities like Naanta-
li, Jämsä and Lahti. The 4 young ladies found 
quite easily some nice things to do like small 
bicycle tours and baking. Sara also cooked us 
a Swiss dinner one day. We introduced Sara to 
the very Finnish and our family traditions like 
raspberry picking in the forest and cottage life in 
Western Finland and in the Loppi area.

It was great to see how the young people 
from the camp had formed such close connec-
tions during the short period together. We found 
it also important to organize occasions where 
the young people could meet also during the 
host family period.

It was quite hectic 10 days with the exchange 
student and the young campers but we enjoyed 
it very much. It was also great to get closer ties 
to the other host families, organize activities and 
share experiences with many of them. 

We were very happy with the Lions exchange 
and would absolutely recommend it to other 
families.  To see Finland with foreigner’s eyes 
and view the great Finnish places from another 
perspective. All this resulted in very interesting 
discussions and viewpoints and learnings of the 
values from youth in Europe today. A very re-
warding experience in total.

Teksti ja kuvat: Liisa Teppo
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Report from Finland by 
Sara Kuntner:

On July 18th, 2022, I left Switzerland, my 
home country, for the first time alone to expe-
rience an unforgettable adventure in Finland. 
Simultaneously a journey started also for 23 
other teenagers from whole Europe. So, we 
all left our home countries with the foreknowl-
edge that we’re making different excursions, 
playing games, doing a lot of sports and oth-
er interesting activities. And like that we all 
met for the first time at the airport in Vantaa.

We already got on very well as we met 
for the first time. As soon as everybody had 
landed, we took off for a two-hour bus drive 
to the sport camp in Eerikkilä. 

The first day we spent the day in the camp 
by playing some icebreaking games. The 
following days we did a lot of interesting ac-
tivities. In Forssa, we visited a horse farm, 
an old leather factory and a t-shirt factory, 
where we even had the possibility to print 
t-shirts with our self-made logo. We did a lot
of sports and even tried things which were
new for some campers. As it is usual in Fin-
land, we went to the sauna several times and
jumped in the lake to cool down. The eve-
nings were also filled with a great program.
A lot of evenings we sat around the camp-
fire and played some games, chatted a bit
and made some country presentations. Like
that the ten days went by very fast and it felt
like one would know everyone for years. Al-
though we looked forward to the time with
the host families, saying goodbye was very
difficult for some.

On July 28th our host families picked us up 
and they took me to their home in Kirkkonu-
mi, about 30km from Helsinki. With my host 
family I visited a climbing garden in Turku 
and afterwards the city Naantali in the south-
west of the country. With the whole family, 
my host parents and their three daughters, 
we went for two days to their summer cot-
tage in Himos-Ranta. 

In those three weeks I got to know a new 
country with its culture and of course a lot of 
people with whom I still get on very well. It 
was a wonderful experience for me! Although 
I know that I only saw a little part of the coun-

try, I feel like a got to know a lot of the finish 
nature and culture. If I could, I would do the 
trip again anytime!

Teksti: Sara Kuntner, Sveitsi
Kuva: Tarja Salomäki



46 47

Johda Sydämellä
Kilpailu on upea mahdollisuus klubeille tehdä 
yhteistyötä paikkakunnan nuorten kanssa ja 
samalla korostaa rauhan, suvaitsevaisuuden ja 
kansainvälisen yhteisymmärryksen merkitystä. 
Kilpailu kannustaa 11–13-vuotiaita nuoria miet-
timään rauhan merkitystä, miten ilmaista se tai-
teellisesti ja jakaa samalla heidän omat ainutlaa-
tuiset käsityksensä rauhasta muiden kanssa.

Tänä vuonna tuoli 9 valmista työtä raadille. C- 
piiristä jatkoon pääsi LC Kuhmoisten sponsoroi-
ma Helmi Mäntylän työ, Onnittelut! Toiseksi LC 
Asikkala/Kanava ja kolmas LC Hyvinkää/Puoli-
matka. Kiitos kaikille klubeille, jotka sponsoroitte 
tänäkin vuonna kilpailua.

LC Asikkala/Kanava on sponsoroinut usean 
vuodenajan Asikkalan kouluja kilpailussa. Viime 
vuonna Aurinkovuoren koulun työ pääsi edus-
tamaan Suomea. Tänä vuonna saimme jälleen 
kouluilta kilpailutyöt sekä oppilaiden näkemyksiä 
kilpailusta. Tässä Vesivehmaan koulun rehtorin 
ja oppilaiden yhteinen hetki Rauhanjulistekilpai-
lun parissa.

Rauhanjulisteiden kautta rauhaa   
rakentamassa – ” Markus Koskinen,  
Vesivehmaan koulun rehtori ”
Vesivehmaan koulussa on osallistuttu jo usea-
na vuonna Rauhanjulisteiden tekemiseen. Se 
on innostanut oppilaita taiteellisuuteen sekä py-
sähtymään tärkeän aiheen ympärille. Julisteen 
teon yhteydessä on luokissa käsitelty rauhaan 
liittyviä teemoja. Keskustelu on ollut antoisaa ja 
myös pysäyttävää. Esille on noussut paljon hie-
noja ajatuksia, joiden ääressä on voitu esittää ky-
symyksiä ja kehittää omaa ajattelua. Mitä rauha 
oikeastaan on? Onko kaikilla mahdollista kokea 
rauhaa?

Teema on voitu käsitellä kohdistamalla katse 
maailmaan ja sen lukuisiin valtioihin, mutta kat-
somalla omaan lähipiiriin ja aina omaan itseensä. 
Lapset kasvavat ja varttuvat tänään hyvin haas-
tavassa yhteiskunnallisessa hetkessä. Uutiset ja 
sosiaalinen media tuovat jatkuvasti esille levot-
tomuuksia ja vaikeuksia. Samaan aikaan kun 
maailmalla pauhaa, lasten tulisi rakentaa omaa 
identiteettiään ja saada oikeanlaisia eväitä elä-
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Johda Sydämellä  
 
Kilpailu on upea mahdollisuus klubeille tehdä yhteistyötä paikkakunnan nuorten kanssa ja samalla 
korostaa rauhan, suvaitsevaisuuden ja kansainvälisen yhteisymmärryksen merkitystä. Kilpailu 
kannustaa 11–13-vuotiaita nuoria miettimään 
rauhan merkitystä, miten ilmaista se taiteellisesti 
ja jakaa samalla heidän omat ainutlaatuiset 
käsityksensä rauhasta muiden kanssa.  
 
Tänä vuonna tuoli 9 valmista työtä raadille. C- 
piiristä jatkoon pääsi LC Kuhmoisten sponsoroima 
Helmi Mäntylän työ, Onnittelut! Toiseksi LC 
Asikkala/Kanava ja kolmas LC 
Hyvinkää/Puolimatka. Kiitos kaikille klubeille, 
jotka sponsoroitte tänäkin vuonna kilpailua.  
 
LC Asikkala/Kanava on sponsoroinut usean 
vuodenajan Asikkalan kouluja kilpailussa. Viime 
vuonna Aurinkovuoren koulun työ pääsi 
edustamaan Suomea. Tänä vuonna saimme 
jälleen kouluilta kilpailutyöt sekä oppilaiden 
näkemyksiä kilpailusta. Tässä Vesivehmaan 

mää varten. Rauhanjulisteen tekeminen on ollut 
mainio ja turvallinen keino ilmaista omaa ajatte-
lua ja arvoja. Tärkeimpänä tavoitteena on luoda 
ympärilleen rauhaa ja tuntea sitä myös omassa 
sydämessä.
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Rauhanjuliste-
kilpailun satoa
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