
Suomen Lions-liiton toimin-
tavuoden 2010–2011 tee-
mana on "Vastuu on minun 

– Ansvaret är mitt". Sen tavoit-
teena on informoida perheitä sel-
keällä tavalla tietokoneen ja inter-
netin käyttöön liittyvistä mahdol-
lisuuksista ja uhkista. Aktiviteetin 
kummina on toiminut Lions Club 
Espoo/Keskus, ja vastuuhenkilö-
nä on lion Jukka Isotalo. 

Internet on nykyisin jokapäi-
väinen osa lasten ja nuorten arki-
elämää. Kotitietokone ja netti tar-
joavat lapsille paljon uusia mah-
dollisuuksia: internetiin liitetyn 
kotitietokoneen näytölle avautuu 
koko maailma hyvine ja huonoine 
puolineen. Siksi sekä lasten että 
heidän vanhempiensa on syytä 
tuntea yhtä lailla niin netin mah-
dollisuudet kuin riskitkin. 

Tietokoneen ja internetin käyt-
töön liittyy monenlaisia mahdol-
lisuuksia ja uhkia. Emme aina 
tiedä, kenen kanssa lapsemme 
viettää aikaa netissä. Tapaamisiin 
liittyy aina riskejä, sillä nimimerk-
kien takaa voi paljastua mitä vaan. 
Nämä ongelmat on syytä tiedos-
taa.

Riippumatta siitä, millä tasolla 
vanhemman oma nettiosaaminen 
osa, hän on vastuussa alaikäisten 
lastensa tukemisesta ja tekemisis-
tä myös tällä elämän alueella. Kun 
lapselle ostetaan mopo, vanhem-
man tulee pitää huoli siitä, että 
lapsi käyttää kypärää, noudattaa 
liiken nesääntöjä sekä ymmärtää 
oman vastuunsa liikenneturvalli-
suudesta. Samalla tavalla vanhem-
mat ovat vastuussa myös lasten 
tietokoneen ja internetin käyt-
töön liittyvissä asioissa. 

Mitä nuoremmasta lapses-
ta on kysymys, sitä enemmän 
opastusta, valvontaa ja rajojakin 
tarvi taan. Rajojen asettaminen on 

hyvä tehdä koko perheen voimin 
– keskustellen ja yhdessä sopien. 
Kannattaa huomata, että van-
hempien lisäksi myös lapsilla on 
oma vastuunsa kotitietokoneen 
turvallisesta käytöstä: esimerkiksi 
netissä eteen tulevista hämmen-
tävistä asioista ja virusepäilyistä 
tulee kertoa vanhemmille, jotta 
ongelmiin voidaan yhdessä etsiä 
apua.

Vankka tietopaketti 
koteihin

"Vastuu on minun"-aktivitee-
tin ensisijaisena kohderyhmänä 
ovat 10–11-vuotiaat koululaiset 
ja heidän vanhempansa. Tietoa 
välitetään ensisijaisesti Vastuu on 
minun -oppaan avulla. Kyseessä 
on 24-sivuinen opasvihko, jossa 
pyritään vastaamaan muun muas-
sa seuraaviin kysymyksiin: Mitä 
lapset ja nuoret tekevät internetis-
sä? Mitä vanhempien tulisi tietää 
lasten ja nuorten netin käytöstä? 
Minkälaisia ovat internetin käyt-
töön liittyvät sosiaaliset uhat ja 
miten niihin voi varautua? 

Oppaasta löytyy käytännön 
apua kodin pelinsääntöjen mietti-
miseen sekä tietokoneen käyttöön 
liittyvien teknisten ongelmien ja 
apuvälineiden suhteen. Lapset 
saavat kotiin vietäväksi Vastuu on 
minun -oppaan, ja kotona on tar-
koitus tutustua yhdessä vihkossa 
käsiteltyihin asioihin ja kysymyk-
siin, keskustellen ja oman per-
heen netin käyttöä miettien. 

Lions-klubit kotien tukena
Kampanja toteutetaan ympäri 

maata Lions-klubien paikallisena 
ja valtakunnallisena aktiviteettina. 

Aktiviteetin toteutus ja oppai-
den jakelu tapahtuu paikallisten 
klubien toimesta näiden omien 
alueiden peruskouluissa.

Aktiviteetin kustannuksen 
rahoittaa Lions-klubi omista 
aktiviteettivaroistaan, joita klubi 
hankkii erilaisilla tempauksilla ja 
talkoilla. Tärkeässä osassa ovat 
myös minigolfratamme tuotot, 
joiden avulla me leijonat palve-
lemme lähialuettamme. Ohjelma 

ei aiheuta kustannuksia kouluille 
eikä perheille. Kyseessä on tärkeä 
ja ajankohtainen asia, josta tie-
toa on ollut tarjolla valitettavan 
vähän.

Aktiviteetin kautta saadaan 
luotua lisää kiinnostusta Lions-
toimintaa kohtaan niin opetta-
jien kuin lasten vanhempienkin 
kohdalla. 

Kiinnostusta myös 
ulkomailla

Uutta aktiviteettia on menneen 
talven aikana kokeiltu muutamis-
sa kouluissa eri puolilla Suomea. 
Kokemukset ovat olleet erittäin 
positiivisia ja kiinnostus on ollut 
niin suurta, että oppaasta joudut-
tiin ottamaan pilottikouluja var-
ten lisäpainos. Nämä kokemukset 
otetaan huomioon aktiviteetin 
jatkokehittelyssä jo ennen syksyä 
2010, jolloin hanke käynnistyy 
valtakunnallisena. Tällöin myös 
Espoon alueen koulut pääsevät 
mukaan.

Viime syksynä eurooppalais-
ten Lions-klubien tapaamisessa 
esitelty kampanja on herättänyt 
kiinnostusta muissakin Euroopan 
maissa. Muun muassa Eestissä, 
Saksassa, Irlannissa ja Italiassa on 
pohdittu mahdollisuuksia vastaa-
van kampanjan aloittamiseen. 

Asiaa saatetaan jatkossa käsi-
tellä myös osana Lions Quest 
-hanketta, sillä internetiin liitty-
vät ongelmat koskettavat nykyisin 
monia. 

Lisätietoa verkossa: www.vas-
tuuonminun.info

Jukka Isotalo
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Vastuu on minun 
– kotitietokoneen ja Internetin

turvallinen käyttö

Jukka Isotalo tutkii poikansa kanssa internetin maailmaa.

Lisätietoa verkossa: 

www.vastuuonminun.info
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Pääkirjoitus

Vanha sanonta ”Nuorissa on tulevaisuutemme” 
pitänee edelleen paikkansa. 

Olemme saaneet viime aikoina seurata eri tiedotus-
välineistä ikäviä uutisia nuorison pahoinvoinnista ja 
väkivaltaisesta käyttäytymisestä kotimaassamme. Ei voi 
olla pohdiskelematta, mistä nämä ikävät tapahtumat 
ovat oireita. Olemmeko me, vanhemmat, omalla käyt-
täytymismallillamme olleet edesauttamassa väkivallan 
lisääntymistä nuorison keskuudessa? 

Nuorten kasvatusvastuuta ei voi sysätä kodin ulko-
puolelle. Ensimmäiset roolimallimme saamme omista 
vanhemmistamme sekä omasta kasvuympäristöstäm-
me. Myös koulu pyrkii antamaan kasvun siemeniä 
elämää varten.

Kasvuympäristö on muuttunut ja maailma globali-
soitunut siitä ajasta, kun isä lampun osti. Maailma on 
tullut meitä paljon lähemmäksi, etäisyydet ovat kaven-
tuneet niin hyvässä kuin pahassa – kiitos nykyaikais-
ten tiedotusvälineiden. Nuorten, usein myös meidän 
aikuistenkin, on vaikea käsittää kaikkea raakuutta, jota 
meille tarjoillaan lähes päivittäin eri tiedotusvälineistä. 

Väkivallasta on tullut arkipäiväistä: sen koetaan kuulu-
van jokapäiväiseen elämäämme.

LC Espoo/Keskus pyrkii omalla työllään edesaut-
tamaan alueemme nuorten selviytymistä kasvuvaihei-
den kiusauksista. Olemme muun muassa keränneet 
varoja jo usean vuoden ajan opettajien kouluttamiseen 
huumeiden vastaiseen työhön alueemme kouluissa. 
Jaamme myös stipendejä alueemme koululaisille. Uusi 
Kirkkojärven minigolfrata palvelee niin nuoria kuin 
varttuneempiakin pelaajia.

Yksi ensi toimintakauden teemoista on kertoa van-
hemmille internetin vaaroista. Vastuu on minun -
kampanja pyrkii valistamaan ja ohjaamaan vanhempia, 
jotta heillä olisi eväitä neuvoa omia lapsiaan internetin 
käytössä.

Meillä kaikilla, on omalta osaltamme vastuu nuorten 
kasvatuksesta. Leijonatoiminta pyrkii kantamaan tätä 
vastuuta omalla toiminnallaan. 

Jouko Filppula
Klubipresidentti

HYVÄ LUKIJA

Painos 11 000 kpl

Jakoalue Espoon Keskus ympäristöineen

Julkaisija 

Lions Club Espoo/Keskus ry

Vastaava toimittaja 

Martti Miettinen puh. 050 3068802
martti.miettinen@inspecta.fi

Taitto ja painopaikka

Painoyhtymä Oy, Porvoo
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Espoon tuomiokirkkoseu-
rakunta on jäsenmääräl-
tään Suomen suurimpia 

seurakuntia. Ulkomailla asuvat jä-
senet mukaan laskien jäseniä meil-
lä on noin 50 000. Seurakuntam-
me alue kattaa yli puolet Espoos-
ta. Seurakuntalaisten tasapuolinen 
palveleminen on työn suunnitte-
lun eräs keskeinen haaste.

Jo parikymmentä vuotta pää-
osa seurakuntamme toiminnasta 
on toteutunut alueellisten toimin-
takeskusten, kappelien, suojissa. 
Seurakunnallamme on yleisesti 
ottaen erittäin ajanmukaiset ja 
tarkoitukseen soveltuvat kap-
pelitilat Kalajärvellä, Aurorassa, 
Nupurissa, Viherlaaksossa, 
Laaksolahdessa, Kauklahdessa 
ja Suvelassa. Näistä kuitenkin 
Suvelan kappeli on jäänyt ahtaak-
si ja toive uudesta kappelista on jo 
vuosia ollut enemmän kuin perus-
teltu. Luottamushenkilömme 

tekevät parhaansa, että asiassa 
voitaisiin edetä kiiruusti. 

Espoon tuomiokirkkoseura-
kunnan uusi seurakuntasuunnitel-
ma lähivuosille hyväksyttiin seu-
rakuntaneuvostossa helmikuussa. 
Julkisen talouden heikentyneet 
näkymät heijastuvat väkisin myös 
seurakuntien lähivuosien tilantee-
seen, sillä verokertymät ovat kau-
pungin verotulojen tapaan pie-
nentyneet merkittävästi. Lapsi- ja 
perhetyön toimitiloja tarvittaisiin 
lisää monellakin uudella alueella, 
mutta tiukka talous ei lupaa lähi-
vuosina helpotusta asiaan.

Seurakuntatyö painottuu jat-
kossakin vahvasti lapsi- ja perhe-
työhön. Lastenohjaajia on koko 
työvoimasta melkein neljännes ja 
esimerkiksi rippikoulun käy vuo-
sittain 750 nuorta, mikä tarkoittaa 
noin 30 rippikoulua joka vuosi. 
Taloudellisesti vaikeina aikoina 
on seurakunnan diakonista avus-
tustoimintaa pyritty entisestään 
tehostamaan.

Monikulttuurisuus haastaa
Erityisesti Espoon keskuk-

sen aluetta leimaa monikult-
tuurisuus ja monikielisyys. 
Maahanmuuttajista noin puolet 
on kristittyjä, joiden kotoutumi-
nen eri kirkkoihin ja seurakuntiin 
on merkittävä tavoite, sillä heistä 
vain pieni osa kuuluu Suomessa 
mihinkään kirkkokuntaan. 

Seurakuntamme on varautunut 

kohtaamaan maahanmuuton aset-
taman haasteen. Kuudella seu-
rakuntamme työntekijällä on maa-
hanmuuttajatausta ja pitkään ul-
komailla palvelleita työnteki-
jöitä on toista kymmentä. Seu-
rakunnassamme kokoontuu jo 
puolisen tusinaa erikielistä ryh-
mää ja kaikkiaan pääkaupunkiseu-
dun seurakunnissa näitä ryhmiä 
on kymmeniä.

Seurakunnan perusluonne Je-
rusalemin alkuseurakunnasta läh-
tien on ollut monikielinen ja moni-
kulttuurinen. Haasteenamme on 
tulijoiden kotoutuminen ja hyvä 
vastaanotto. Muita kuin suomen- 
ja ruotsinkielisiä seurakuntalaisia 
Espoossa on jo yli 1000.

Työntekijöistä valmentajia
Kirkkomme työntekijäkunta on 

erittäin hyvin ja monipuolisesti 
koulutettua ja kestämme kansain-
välisen vertailun. Tämä on ehdo-
ton seurakuntatyön voimavara 
myös tulevina vuosina. Sen sijaan 
olemme tähän asti vain varsin 
rajoitetusti onnistuneet saamaan 
seurakuntalaisten osaamista ja 
intoa yhteiseen käyttöön. Ensi 
vuodesta alkaen vapaaehtoistoi-
minnan monipuolistaminen ja 
vapaaehtoisten seurakuntatyön 
panoksen lisääminen on eräs seu-
rakuntatyön peruspainotuksia.

Seurakunnan työntekijöiltä 
vapaaehtoisuuspainotus edel-
lyttää ammattiosaamisen lisäksi 
aivan uudenlaista roolia: valmen-

tajan, varustajan ja kannustajan 
tehtävää.

Seurakunnan yhteisistä asiois-
ta päätetään seurakuntaneuvos-
tossa, koko Espoota koskevista 
yhteisessä kirkkovaltuustossa. 
Näihin seurakuntalaiset pääsevät 
valitsemaan edustajiaan taas ensi 
syksynä, marraskuussa. Tulevana 
syksynä myös 16 vuotta täyttä-
neet pääsevät ensi kertaa äänes-
tämään.

Nyt on aika löytää hyviä ehdok-
kaita seurakuntavaaleja varten. 
Ehdokkaiden keruu alkaa jo 
kevään loppupuolella ja ehdo-
kaslistat viimeistellään elokuun 

aikana. ESSE-lehdessä ja seura-
kuntien www-sivustoilla annetaan 
ohjeita vaaleja varten. Lähdetkö 
itse ehdolle, vai pyydätkö jota-
kuta, joka mielestäsi on tähän 
tehtävään sopiva? 

Meidän kirkkomme on jäsen-
tensä kirkko.

Antti Kujanpää
kirkkoherra

Espoon
tuomiokirkkoseurakunta

Espoon tuomiokirkkoseurakunta 2010-2015
SUUNNITELLEN KOHTI TULEVAA
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Minigolfrata Kirkkojärvellä
avaa taas ovensa toukokuussa 

Kirkkojärvellä on toiminut 
Espoon keskuksen leijo-
nien perustama ja ylläpi-

tämä minigolfrata vuodesta 1993. 
Alkuperäinen ratakokonaisuus jäi 
uuden Kirkkojärven koulun pysä-
köintialueen alle, minkä johdos-
ta kenttä uusittiin täysin vuonna 
2008 yhteistyössä Espoon kau-
pungin ja Espoon seudun koulu-
tuskuntayhtymä Omnian kanssa. 
Pelaajat ovat löytäneet kiitettäväs-
ti tiensä myös uusille radoille. 

Ratakokonaisuus koostuu 18 
yksittäisestä radasta. Kaikki näis-
tä täyttävät viralliset kilpailuvaa-
timukset, mikä tekee radasta hy-
vin kilpailukykyisen suhteessa 
pääkaupunkiseudun ratoihin. 
Kirkkojärvellä järjestetään aina 
kesäkuun alussa firmaturnaus, jo-
hon alueen yritykset voivat osal-
listua nelimiehisin joukkuein. 
Syyslukukauden alettua monet 
koululuokat tulevat pelaamaan 

minigolfia liikuntatunneilla. 

Rata avataan suunnitelmien 
mukaan lauantaina 8.5.2010 ja 
se on avoinna

• arkisin klo 17:00 – 21:00 
• viikonloppuisin klo 13:00 

– 21:00

Pelilippujen hinnat
Aikuisen yhden pelin hinta on 

4,50 euroa ja lasten lipun hinta on 
2,50 euroa. 

Myynnissä on myös 10 pelin 
sarjalippuja, jolloin yhden pelin 
hinta tulee edullisemmaksi. 

Radalla toimii myös kioski, 
josta saa ostaa virvokkeita. 

Radan päivystyksestä ja kun-
nossapidosta huolehtivat vapaa-
ehtoisvoimin Espoon keskuksen 
leijonat. Minigolfradan tuotto 
käytetään lyhentämättömänä LC 
Espoo/Keskuksen avustuskoh-

teisiin. Näitä ovat muun muassa:
• nuorisovaihto ja nuorisoleirit
• vanhukset
• vammaiset
• stipendit alueen kouluihin 
• Kuusikodin toverikunta
• yksityiset henkilöt ja perheet
• Lions Quest -koulutus, joka 

pyrkii parantamaan lasten ja 
nuorten itsetuntemusta

Rata sijaitsee Kuninkaantien 
lukion ja Kaivomestarin uima-
hallin takana Kaivomestarin-
kadun loppupäässä. 

Toivotamme alueen asukkaat 
lämpimästi tervetulleiksi radal-
le taas toukokuussa 2010! 

Lions Club Espoo/Keskus 

Lisätietoa minigolf-radasta Lions 
Club Espoo Keskuksen sivuilta 
(www.lions.fi /district107-b/
EspooKeskusta/)

Helmikuisena pakkaspäi-
vänä lumihangen keskel-
lä on vaikea kuvitella, 

että ensi kesänä maisema tulee 
olemaan Kirkkojärvellä aivan eri-
näköinen. Työmaalla YIT:n stabi-
lointikone suihkuttaa sideainetta 
saviseen maaperään, jonka kove-
tuttua alkavat varsinaiset puiston 
rakennustyöt. Lumivalkeus vaih-
tuu vihreyteen.

Ensimmäisenä vaiheena kesällä 
2008 pengerrettiin minigolfalueen 
pohja, jonne leijonat rakensivat 
uuden ja hienon minigolfkenttän-
sä. Mukana talkoissa olivat kau-
pungin lisäksi Omnian oppilaitok-
sen puutyökurssin oppilaat, jotka 
nikkaroivat radat oppilastyönään. 
Radat avattiin heinäkuussa 2008 
ja ensi kesänä alkaa kentän kolmas 
toimintavuosi uudessa paikassa.

Alue täydentyy ympäröivällä 
puistolla, joka muodostuu useista 
osista. Ensimmäisenä valmistui 
Kuninkaantien lukion viereen 
Terveyslähteen puisto, joka on 

saanut nimensä aikoinaan paikalla 
sijainneesta lähteestä ja kaivosta. 
Syksyllä valmistuvan Kirkkojärven 
koulun ympäristöön rakenne-
taan koulun pelikenttä sekä kai-
kille asukkaille avoin puistoalue. 
Vihreä rakennettu vyöhyke ulot-
tuu lähelle Espoonjoen rannan 
"Tulvapuistoa". Sitä rajaa tulevai-
suudessa jalankulkutie, joka kul-
kee Kirkkokadulta Espoonjoen 
rannan tuntumassa puiston kaut-
ta Keski-Espoon urheilupuistoon 
ja edelleen Kauniaisten puolelle.

Alueen halki tulee kulkemaan 
uusi katuyhteys Kirkkojärven kou-
lulle. Samassa yhteydessä rakenne-
taan lisää pysäköintipaikkoja ja täy-
dennetään muutenkin alueen pol-
kuyhteyksiä sekä kuivatusjärjestel-
mää. Minigolfalueen viereen syn-
tyy torimainen oleskelualue, jo-
hon on mahdollista rakentaa tule-
vaisuudessa pienimuotoinen pavil-
jonki, jossa voisi toimia kesäkahvi-
la ja kioski.

Puiston, kadut ja Kirkkojärven 

koulun rakennuttaa Espoon kau-
punki. Koulua urakoi Peab Seicon 
ja muuta aluetta YIT Rakennus 
Oy. Ehkä haastavinta työssä on 
alueen heikko savinen maaperä. 
Pohjaa täytyy vahvistaa kalkkipi-
larein, jotka muodostuvat maa-
han ruiskutettavasta sideaineesta. 
Pilareita tehdään urakassa peräti 
noin 200 kilometriä. Vaativa työ-
vaihe on myös pääsadevesiviemä-
reiden asennus. Kaksi halkaisi-
jaltaan 1,4 metristä betoniputkea 
purkaa vettä Espoonjokeen valu-
ma-alueenaan koko junaradan 
eteläpuolinen Suviniityn alue.

Puistohanke sekä katu-urakka 
valmistuvat heinäkuussa 2010 ja 
hankkeen kustannukset ovat noin 
3 miljoonaa euroa. Tervetuloa ensi 
kesänä tutustumaan alueen vihre-
ään keitaaseen ja pelaamaan mini-
golfia leijonien erinomaiselle ken-
tälle.

Torsti Hokkanen
Projektijohtaja,

Espoon kaupunki

Kirkkojärven puistosta alueen vihreä keidas

Stabilointia työmaalla

Näkymä radalta
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Lions Quest on turvalli-
suutta ja terveyttä edistävä 
toiminnallinen ohjelma, 

joka on kehitetty lasten ja nuorten 
ongelmien ennaltaehkäisemisek-
si. Ohjelma tukee 5–25-vuotiaille 
suunnattujen valtakunnallisten 
opetussuunnitelmien toteuttamis-
ta.  Sen keskeisimpiä teemoja ovat 
ihmisenä ja yhteiskunnan jäsene-
nä kasvaminen sekä eri kulttuu-
reista tulevien ihmisten vuorovai-
kutuksen lisääminen.

Opettajat voivat perehtyä 
Quest-ohjelmiin kaksipäiväisissä 
koulutuksissa. Lions-klubit toi-
mivat Quest-ohjelman tukijoina 
ja rahoittajina. Oma klubimme 
Espoo/Keskus on jo pitkään ak-
tiivisesti osallistunut tähän toi-
mintaan. Olemme rahoittaneet 
130 opettajan kaksipäiväisen kou-
lutuksen ja lisäksi 19 opettajan 
täydennyskoulutuksen.

Helmikuussa pidettiin Es-
poossa täydennyskoulutus, johon 
klubimme kautta osallistui kolme 
opettajaa.  Seuraavassa he kerto-
vat omia ajatuksiaan ja kokemuk-
siaan.

Kirkkojärven koulun luokan-
opettaja, Ulla Tuominen on saa-
nut osallistua Lions Quest -perus-
koulutukseen keväällä 2008 ja 
täydennyskoulutukseen helmi-
kuussa 2010. ”On hienoa, että 
paikalliset Lions Clubit tukevat 
opettajien täydennyskoulutus-
ta järjestämällä mahdollisuuden 
osallistua näihin koulutuksiin. 
Lions Quest -materiaali on moni-
puolinen ja sisältää paljon hyö-
dyllisiä harjoitteita, jotka sopivat 
erilaisille ryhmille erilaisissa tilan-
teissa. Lions Questin ideoita voi 
siis soveltaa opetuksessa omalle 
oppilasryhmälle sopivalla tavalla. 
Kiitokset!”

Mervi Niini, luokanopettaja, 
Kirkkojärven koulu: ”Olen käy-
nyt peruskurssin jo 11 vuotta sit-
ten Laurinlahden koululla. Silloin 
osallistuin kurssille vanhempain-
yhdistyksen edustajana. Aika 

pian sen jälkeen pidin silloisessa 
koulussamme vanhempainryh-
mää, jossa soveltuvin osin käytiin 
Quest-ohjelmaa läpi. Muistaak-
seni tapaamiskertoja oli viisi. 
Tunnelma oli hyvä ja tutustuim-
me toisiimme hyvin ja siitä poru-
kasta saimme toimivaa väkeä van-
hempainyhdistykseen.

Aiemman oman luokkani kans-
sa olen toteuttanut myös vali-
koivin osin ohjelmaa. Työtapana 
se on ollut mukava ja käyttökel-
poinen. Olen saanut hyviä harjoi-
tuksia monenlaisiin tarpeisiin ja 
ideavirta-menetelmää käytän vie-
läkin aika usein. Täydennyskurssi 
antoi muutamia uusia harjoituk-
sia. Koko ohjelman palautumi-
nen mieleen olisi ehkä kaivannut 
syvempää tutkiskelua”

Raila Mundill (Jalavapuiston 
koulu): ”Otin ensimmäisen ker-

ran osaa Lions Quest -ohjelmaan 
2000-luvun alussa, jolloin olin 
vasta muuttanut Suomeen Eng-
lannista. Olin myös suhteellisen 
tuore opettaja, vaikka olinkin jo 
keski-iän kynnyksen ylittänyt. 
Kaikki asiat tuntuivat uusilta ja 
olin avoin kokeilemaan ideoita 
omassa työssäni opettajana. 

Peruskurssista on hauskoja 
muistoja yhdessä tekemisen ilosta 
ja eri aktiviteeteista, joilla ryh-
mät koottiin ja saatiin liikkeelle. 
Leikit ja toiminnot tuntuivat 
luonnollisilta ja kevyiltä vetää, 
mutta samalla lopputuloksena oli 
ryhmä, joka oli saanut toisiltaan 
jotain arvokasta. Minulla on nämä 
vuodet ollut melkein pelkästään
5. ja 6. luokkia, joten kaikki se 
materiaali, jota silloin hankin, an-
toi "avaimia" ja käytännön ohjei-
ta, kuinka työskennellä varhais-
murrosikäisten parissa. Sain myös 
materiaalin englannin kielellä, mi-
kä oli mahtavaa, sillä opetan aino-
astaan englannin kielellä. Monista 
kasvuun ja kehitykseen liittyvis-
tä kysymyksistä ei ole helppo 
aloittaa keskustelua – varsinkaan 
vieraalla kielellä. Menetelmistä 
haluaisin mainita hyödyllisen ’kol-
mijalkaisen jakkaran’, joka koros-
taa nuoren omien vahvuuksien 
löytämistä. 

Täydennyskurssi palautti mie-
leen Quest-toiminnan vahvat 
perusperiaatteet ryhmän toimin-
nasta ja muistutti, miten helposti 
ja kevyesti on mahdollista lähteä 

liikkeelle. Haasteellisinta oli miet-
tiä ryhmän toiminnan aspekteja 
ja miten nämä kytkeytyivät oppi-
miseen. Lions Quest -toiminnan 
ydin on mielestäni toisten koh-
taamisessa ja huomioon ottami-
sessa.”

Olen Lions Quest -oppaasta 
poiminut kaksi määrittelyä, joihin 
opettajien teksteissä viitataan:  

Kolmijalkainen jakkara on itse-
tunnon kohentamiseen liittyvä 
harjoitus.  Oppilaita pyydetään 
kirjoittamaan vastaukset seuraa-
viin kysymyksiin

1. Missä kolmessa asiassa olen 
hyvä?

2. Mitä kolmea asiaa toiset 
minussa arvostavat?

3. Mistä kolmesta asiasta olen 
vastuussa?  

Ideavirtaa voi käyttää esimer-
kiksi harjoiteltaessa sanomaan 
”ei” silloin, kun joku tai jotkut 
yrittävät saada meidät ajattele-
maan, sanomaan tai tekemään jo-
tain sellaista, josta voi seurata mie-
lipahaa, haittaa tai vaaraa itsel-
lemme tai toisille. Oppilaat ide-
oivat yhdessä, pareittain tai pien-
ryhmissä, millaisiin huonoihin 
ehdotuksiin tulisi sanoa EI!

Risto Railo
Quest-leijona

Puh. 050 571 9928
risto.railo@kolumbus.fi

LIONS QUEST 
- yhdessä kasvamisen ohjelma

Tuomarilan perhetukikes-
kuksesta lähti kesäretkelle 
aurinkoisen sään suosies-

sa bussilastillinen lapsia, nuoria, 
äitejä ja työntekijöitä. Retkipäivää 
oli odoteltu ja valmisteltu muka-
vissa tunnelmissa. Nuorin osan-
ottaja oli hurmaava, alta kaksi-
kuinen neiti, joka lähti matkaan 
äitinsä ja isonsiskonsa kera.

Aloitimme tutustumisen Tam-
misaareen Pohjoissatamasta. Pie-
nimmät lapset temmelsivät isossa 
leikkipuistossa ja nuoret suunnis-
tivat kohti uimarantaa.

Seuraavaksi bussinkuljettaja tai-
turoi meidät näköalareittiä pikku-
ruisia ja kapeita katuja pitkin GH- 
ravintolaan. Ravintolan väki otti 
meidät erittäin lämpimästi vas-
taan ja jokaista asiakasta, niin lap-
sia kuin aikuisia kohdeltiin arvos-

tavasti. Ruoka oli maittavaa ja se oli 
katettu kauniisti. Ruoan jälkeen 
tarjottiin vielä kahvit pöytiin. 

Lounaan jälkeen jatkoimme 
kaupunkiin tutustumista jalkai-
sin. Kävelimme pitkin kapeita ja 
pikkuruisia katuja nauttien Tam-
misaaren ainutlaatuisesta tunnel-
masta ja ihaillen toinen toistaan 
viehättävimpiä pikkupuoteja. Kä-
velyretken jälkeen nuoret suun-
nistivat kohti minigolf-rataa, osa 
poikkesi Ektaan taidenäyttelyyn 
ja osa suuntasi kohti uimarantaa. 
Rohkeimmat lapset ja eräs äitikin 
uskaltautuivat uimaan mereen. 

Ennen kotiinlähtöä ehdimme 
vielä nauttimaan virvokkeita ja 
suuret jäätelötötteröt. Oli siinä 
myyjällä pyörittämistä kun yh-
teensä väkeä Tuomarilasta oli yli 
30 henkeä.

Paluumatkalla porukka oli jo 
väsynyttä ja pienimmät matkus-
tajat nukahtivatkin bussiin. Koti-
matka sujui rauhallisesti ja viiden 
aikaan olimme turvallisesti takai-
sin Tuomarilassa.

Vietimme Tammisaaressa iha-
nan kesäisen päivän. Lämpimät 
kiitoksemme Lions Club Espoon
/Keskuksen ladyille kesäretken 
mahdollistamisesta!

Tuomarilan Perhetukikeskus

Kesäretki Tammisaareen

Tammisaaren idyllinen katunäkymä

Lady terveiset!
LC Espoo/Keskuksen 
ladyjen muutaman viikon 
itsepalvelukirpputori tuotti 
tulosta. Keräsimme omista 
kaapeistamme, sekä saimme 
myös lahjoituksena kirppu-
torille hyvää käyttökelpois-
ta tavaraa. Näin saimme 
maksettua bussin päiväksi 
Tuomarilan perhetukikes-
kuksen kesäretkeläisille. 
Jouluksi lahjoitimme pie-
nille lapsille kirjoja ja isom-
mille pelejä sekä muutaman 
lahjakortin alueemme per-
heelle.

Ulla Tuominen Mervi Niini



Palveleva Leijona 5

Lions-kummilapsiprojekti 
alkoi reilu parikymmentä 
vuotta sitten, kun muu-

tama suomalainen leijona vierai-
li Sri Lankassa ja näki, millaisia 
vaikeuksia monilla lapsilla oli 
käydä koulua. Vaikeudet koski-
vat erityisesti niitä lapsia, jotka 
olivat orpoja ja joille köyhyys teki 
koulunkäynnin käytännössä mah-
dottomaksi. Suomalaiset tapasi-
vat matkallaan paikallisia lioneita 
ja miettivät yhdessä, miten näitä 
lapsia voitaisiin auttaa. 

Keskustelun lopputulos oli, 
että jos näille lapsille voitaisiin 
maksaa kymmenen euroa kuu-
kaudessa, koulunkäynti olisi hei-
dän kohdallaan turvattu. Summa 
tuntui sopivalta ja suomalaiset 
päättivät yrittää lasten tukemista. 
Eteen tuli kuitenkin käytännön 
ongelmia: jos Suomesta lähete-
tään pankin kautta pieni summa 
kuukaudessa lapsen tilille Sri Lan-
kaan, pankkikulut nousevat yli 
kolminkertaiseksi suhteessa tuki-
summaan. Myös lasten koulun-
käyntiä ja rahankäyttöä olisi mah-
dotonta valvoa Suomesta saakka. 

Perustettiin 
kummilapsiprojekti

Asia ratkaistiin rakentamalla 
yhteistyössä kummilapsihanke Sri 
Lankan ja Suomen välille. Hanke 
toimi seuraavasti: Suomessa 
Lions-klubit hankkivat kummeja, 
jotka ovat valmiita maksamaan 
kummilapselle 10 euroa kuukau-
dessa ja srilankalaiset Lions-klubit 
hankkivat puolestaan kummilap-
siehdokkaita ja hoitavat tukimak-
sut perille lapsille. Nämä myös 
seuraavat lasten koulunkäyntiä ja 
valvovat, että raha käytetään kou-
lunkäynnin tukemiseen. Ratkaisu 
oli onnistunut ja järjestelmä on 
toiminut moitteetta jo 24 vuotta.

Rahaliikenne

Sekä Sri Lankassa että Suomes-
sa projektin vaatima työ tehdään 

ilmaisena Lions-työnä, mikä takaa 
avun täysimääräisen perilleme-
non. Kun kummilapsisuhde suo-
malaisen kummin ja srilankalaisen 
lapsen välillä on sovittu, kummi 
maksaa kerralla yhden vuoden 
tukimaksut Suomen Lions-liiton 
tilille. Vuoden tukimaksut siirre-
tään kerralla Sri Lankaan pankki-
kulujen minimoimiseksi. Lions-
klubit Sri Lankassa järjestävät 
kuukausittain lapsille tapaamisen, 
jossa rahan perillemeno varmis-
tetaan. Tässä yhteydessä lapsille 
toimitetaan myös koulussa tar-
vittavia välineitä kuten vihkoja, 
kumeja, kyniä ja viivoittimia.

Monet suomalaiset kummit 
käyvät myös tapaamassa kummi-
lapsiaan ja hankkeen suomalaiset 
vetäjät käyvät vähintään kerran 
vuodessa tapaamassa lapsia ja 
paikallisia klubeja. Näissä tilai-
suuksissa he tapaavat ja haas-
tattelevat jokaisen kummilapsen. 
Tässä yhteydessä koordinaattori 
käy myös läpi klubien kirjanpi-
don ja näin varmistetaan, että 
rahat on toimitettu perille. 

Koulutarvikkeiden sekä pank-
kikulujen korvaamiseksi kummit 
maksavat vuodessa 7 euron lisä-
maksun, joten kummin vuosi-
maksu peruskoululaiselle on yh-
teensä 127 euroa. Lukiolaiselle 
maksu on 15 euroa kuukaudessa 
eli 187 euroa vuodessa ja yliopis-
totasoiselle kummilapselle korva-
us on 30 euroa kuukaudessa eli 
367 euroa vuodessa.

Miten kummiksi pääsee?

Kummiksi pääsee, kun sitoutuu 
maksamaan edellä mainitun tuen 
lapselle. Monet Lions-klubit ovat 
ottaneet kummilapsia samoin 
yksittäiset leijonat, mutta suuri 
osa kummeista on lionsjärjestön 
ulkopuolelta. Monet painottavat 
valinnassaan erityisesti sitä, että 
Lions-klubien kautta maksettu 
raha menee lyhentämättömänä 
perille. Kummisopimus tehdään 

aina toistaiseksi ja jos tuen mak-
saminen käy ylivoimaiseksi, tilal-
le voidaan hankkia myös uusi 
kummi. 

Yhteydenpito

Auttajan ja kummilapsen välil-
le syntyy usein hyvin läheinen 
suhde. Lapset ovat innokkaita kir-
joittamaan kirjeitä ja ovat yleensä 
myös kiinnostuneita kummien 
elämästä Suomessa. Erityisesti 
talvi ja revontulet herättävät 

paljon kysymyksiä. Useimmiten 
vuodessa lähetetään 2–3 kirjettä 
kumpaankin suuntaan. 

Monet kummit käyvät myös 
henkilökohtaisesti tapaamassa 
kummilapsiaan. Projektissa tätä 
ei missään tapauksessa edellyte-
tä, mutta vierailut ovat yleensä 
erittäin palkitsevia. Kummilasten 
luona vierailee vuosittain jopa 
toistasataa kummia.

Me allekirjoittaneet kävimme 

vuoden alussa tapaamassa viittä 
kummilasta. Oheisista kuvista voi 
saada hieman käsitystä siitä, miltä 
elämä Sri Lankassa näyttää.

 
Marja ja Aulis Eskola

P.S. Mikäli asia kiinnostaa voitte ot-
taa yhteyttä puhelimitse: Aulis Eskola 
puh 0400 405 768 tai sähköpostilla 
aulis.eskola@kotiportti.fi

Kummilapset Sri Lankassa

Turvaa pääomallesi
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Rahastojen hallinnoinnista vastaa Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy. Lisätietoja Nordea-rahastoista saat osoitteessa
nordea.fi/rahasto ja indeksilainoista nordea.fi/joukkolainat. * Riippumatta siitä, kuinka markkinat kehittyvät, saat takaisin vähintään
sijoittamasi pääoman eräpäivänä (indeksilaina) tai takuutasopäivänä (rahasto).

Asemakuja 2
Espoo-Keskusta, 0200 3000
nordea.fi

LC Espoo/Keskuksen kummilapsi, Gayani (keskellä) äitinsä ja 
siskonsa kanssa Gayani on 14-vuotias ja opiskelee yläasteen 
viimeisellä luokalla. 

Lastenjuhla on alkamassa. Kummilapset toivottavat kummit tervetulleiksi.

Gayanin kotitalo ja sen edustalla koko perhe ja suomalaiset vieraat. 
Talon rakensi pari vuotta sitten Swiss Caritas.
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Opiskelen Diakonia-
ammattikorkeakoulussa 
sosionomiksi (AMK) 

ja kirkon nuorisotyön ohjaajaksi. 
Opiskeluihini kuuluu neljä har-
joittelujaksoa, joista viimeisen 
suoritin katu- ja orpolasten pa-
rissa Swazimaassa, Afrikassa. Tä-
mä harjoittelu oli kaikista odote-
tuin.

Muistan lähtöhetken syys-
kuun 15. päivänä vieläkin eläväs-
ti. Muistan hyvästelleeni veljeni, 
käännökseni poispäin. Muistan 
ison jääkiekkokassin, jonka kans-
sa lähdin kohti lähtötarkastusta 
ja tähänastisen elämäni suurinta 
kokemusta. Lento kulki Geneven, 
Abu Dhabin ja Johannesburgin 
kautta Mbabaneen, Swazimaan 
pääkaupunkiin, johon saavuin 
noin 39 tunnin matkustamisen 
jälkeen. 

Mbabanessa vietimme muuta-
man yön. Sunnuntaina meidän 
haettiin Manziniin ja maanantaina 
aloitin 10 viikon harjoittelun kol-
men muun suomalaisen kanssa 
Manzini Youth Care -nimises-
sä järjestössä. Meitä suomalaisia 
opiskelijoita oli yhteensä 17.

Nuorille apua
Manzini Youth Care on järjestö, 

joka auttaa orpoja kaduilla eläviä 
lapsia. Työpäivämme koostuivat 
toimistotöistä ja erityisesti poi-
kien koulunkäynnin tukemisesta. 
Pojat olivat iältään 9–20-vuoti-
aita ja heitä on järjestön piirissä 
noin 120. Manzini Youth Carella 
on viisi kotia, joissa työskentelee 
kaksi ”housefatheria”, taloisää. 

Kyseiset henkilöt pitävät huolta 
poikien hyvinvoinnista ja toimivat 
myös eräänlaisina isähahmoina. 
Päivisin taloilla työskentelee myös 
taloäiti, ”housemother”. 

Oma toimenkuvani oli moninai-
nen. Toimistossa päivitin poikien 
tietoja, koulussa tehtäviin kuului 
muun muassa poikien auttamis-
ta läksyissä ja motivoimista kou-
lunkäyntiin. Työ itsessään oli to-

della palkitsevaa ja opettavaista. Yh-
dessä vietetty aika oli arvokasta 
ja tärkeää molemmin puolin. Eri-
tyisesti työ näytti uusia puolia elä-
mästä, sen arvosta. Afrikassa tulee 
kiitolliseksi siitä, mitä itsellä on.

Elämä Swazimaassa
Elämä Swazimaassa on samaan 

aikaan rauhallista ja raadollista. 
Jos ei satanut, päivät olivat kuu-

mia ja yöt viileitä. Afrikassa kuu-
muus ja viileys ovat erilaisia kuin 
Suomessa. Kuumuus on paahtava 
ja viileys on ytimiin menevä. Myös 
sadekausi ajoittui vierailuni yhtey-
teen: vettä tuli rajusti ja ukkonen 
oli mahtava. Swazimaaliset ihmi-
set, eli swazit, ovat hyvin ystäväl-
lisiä, suoria ja huomaavaisia. 

Swazimaassa noin joka kolman-
nella ihmisellä on HIV tai AIDS. 
Tämä surullinen lukema vaikut-
taa elämään Swazimaassa suu-
resti. Lapset jäävät usein orvoik-
si tai isovanhempiensa hoitoon. 
Lapset lähtevät rahanpuutteessa 
etsimään työtä, mutta päätyvät 
kaduille. Yleinen terveystaso on 
myös heikko ja köyhyydessä elää 
reilusti yli puolet Swazimaan 
väestöstä. Eliniän ennuste on 
Swazimaalaisille noin 42 vuotta.

Nyt kun takaisinpaluusta on 
kulunut noin kolme kuukautta, ei 
Swazimaata ja Manzinia voi kuin 
ikävöidä. Haluan kiittää Lions 
Club Espoo/Keskusta tuesta, 
sillä tästä reissusta en hetkeäkään 
vaihtaisi pois.

Tiia-Tuulia Peltola

Kokemuksia Swazimaasta

Ekologinen kiinteistönpito auttaa selviytymään 

tulevaisuudessa.  Se antaa työkalut suunnitteluun, 

ohjaukseen, opastukseen, seurantaan, johtamiseen 

ja kommunikointiin. Se auttaa tekemään tulosta!

Infranet Partners Finland
Kaupintie 5, 00440 Helsinki

puhelin 0207 690 500
www.fatman.fi

EKOLOGINEN KIINTEISTÖNPITO
Uusi tapa toimia on EKOÄLY-konsepti

Minä ja 
Thabiso 

viimeisenä 
päivänä 

Manzinissa.
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Oma käsitykseni Lions-
järjestön toiminnasta oli 
varsin hataralla pohjal-

la vielä vuosi sitten. Tiesin, että 
kyseessä oli hyväntekeväisyysjär-
jestö ja olin myös kuullut hei-
dän järjestämistään tapahtumista, 
mutta siihen tietoni loppuivatkin. 
Kaikki kuitenkin muuttui kuulles-
sani oivasta tilaisuudesta nähdä 
maailmaa Lionsin nuorisovaih-
don kautta.

Olin aivan tohkeissani kun 
viimein sain kuulla, että minut 
oli valittu vaihtoon juuri sinne 
mihin halusinkin: Minnesotaan, 
Yhdysvaltoihin. Maavalinnalleni 
ei niinkään ollut minkäänlais-
ta loogista syytä, vaan toivoin 
ainoastaan pääseväni USA:han 

harjoittelemaan englanninkielen 
taitojani syksyn ylioppilaskirjoi-
tuksia varten.

Kielitaidon kehittymiseltä ei 
vaihdossa tosiaankaan voi välttyä 
– hupi ja hyöty mukavasti samas-
sa paketissa! Perillä Minnesotassa 
minua odotti ihana isäntäperhee-
ni, johon olin jo alustavasti koto 
Suomessa tutustunut netin väli-
tyksellä. Isäntäperheeseeni kuului 
vanhempien lisäksi myös ikäiseni 
poika Ezra ja hänen nuorempi 
veljensä Theo. Kaiken kukkurak-
si samassa perheessä oli myös 
Norjasta vaihdossa oleva ikäiseni 
Olé.

Isäntäperhe oli kokonaisuu-
dessaan toivomusten täytty-
mys. He olivat valmistautuneet 

tuloomme huolella ja kiertelimme 
heidän kanssaan ympäri maata. 
Mieleenpainuvimpia vierailuja oli-
vat Chicago sekä Memphis, jossa 
kävimme ihailemassa Elviksen 
tiluksia.

Toisten nuorten seurassa vie-
tetty leiriviikkokaan ei pettymystä 
tuottanut. Oli aivan mahtava pääs-
tä tutustumaan ihaniin ihmisiin 
ympäri maailman. Leiriaktiviteetit 
olivat erityisen mieleenpainuvia, 
varsinkin retket huvipuistoon ja 
vesipuistoon. Kyseessä oli eittä-
mättä elämäni unohtumattomin 
ja upein kuukausi, lukemattomine 
rakkaine muistoineen.

Lämmöllä nuorisovaihtoa suo-
sitellen,

Miri Piiroinen

Vaihtonuorena USAssa

Osallistuminen Lions-klu-
bin nuorisovaihto-ohjel-
maan on unohtumaton 

kokemus monelle nuorelle. Mat-
kustaminen toiseen maahan, elä-
minen isäntäperheen kanssa ja 
toisen kulttuuriin tutustuminen 
ovat jännittäviä kokemuksia. Mah-
dollisia kohdemaita on lukuisia 
eri puolella maapalloa ja eri kieli-
alueilla.

Lions-nuorisovaihto on 17–21-
vuotiaiden nuorten kesäaikana 
tapahtuva muutaman viikon mit-
tainen tutustuminen muihin mai-
hin.  Nuorisovaihto tarjoaa mah-
dollisuuden tutustua uusiin kult-
tuureihin kansainvälisten leirien 
muodossa. Tämä on helppo ja 

edullinen mahdollisuus nuorille 
ja isännöiville perheille tutus-
tua ulkomaalaisiin ja saada usein 
elinikäisiä ystäviä muista maista. 
Monelle nuorelle se on myös en-
simmäinen pitempiaikainen oles-
kelu vieraassa ympäristössä ja tar-
joaa näin merkittävän mahdolli-
suuden nuoren itsenäistymisessä.

Vuosittain Suomesta lähtee ja 
tänne saapuu noin 200 nuorta. 
Suomessa järjestetään tavallisesti 
muutama kansainvälinen leiri ke-
sässä. Klubit hyväksyvät ja ”lähet-
tävät” nuoren vaihtoon ja järjes-
tävät perheoleskelumahdollisuu-
den saapuville nuorille. Toiminta 
perustuu vapaaehtoisuuteen. 
Myös Lions Club Espoo/Keskus 

käyttää kesällä minigolfradalta 
saamiaan varoja nuorten leirien ja 
matkojen tukemiseen.

Miten nuorisovaihtoon 
päästään?

Nuorisovaihtoon pääsemiseksi 
nuoren on syytä ottaa yhteyttä pai-
kalliseen Lions-klubiin syksyisin 
loka- ja marraskuussa. Klubeissa 
asiaa hoitaa tehtävään valittu nuo-
risovaihtoasiamies, jonka kautta 
asia lähtee etenemään.

Haluatko lapsellesi 
ulkomaalaisen ystävän?

Suomesta ja suomalaisista kiin-
nostuneita ulkomaisia nuoria saa-

puu kesällä nuorisovaihtoon Suo-
meen ja siksi meillä tarvitaan isän-
täperheitä. 

Meillä kaikilla on mahdollisuus 
ottaa vastaan ulkomailta Suomeen 
tulevia nuoria 1–2 viikoksi kesäai-
kana. Tämä on helppo ja edulli-
nen tapa kannustaa omia lapsiam-
me kielten opiskeluun, kansain-
välisyyteen ja kulttuurinvaihtoon 
kotiympäristössä. Isäntäperheeksi 
haluavan tulisi ottaa yhteyttä pai-
kalliseen Lions-klubiin talven ja 
kevään aikana.

Rohkeasti mukaan
Nuorisovaihto on jokaiselle läh-

tijälle ja vastaanottajalle tärkeä 
asia. Siitä saa paljon oppia ja mo-
nenlaista hyötyä tulevaisuutta var-
ten. Siihen on myös suhtaudutta-
va vakavasti ja harkiten. Viikkojen 
oleskelu vieraassa ympäristössä 
vaatii henkistä kypsyyttä ja sopeu-
tumiskykyä. Näistä asioista on 
keskusteltava perheen kesken en-
nen päätöstä.

Kun päätös on syntynyt niin 
puhelinsoitto tai sähköpostiviesti 
nuorisovaihtoasiamiehelle riittää. 
Lisätietoja nuorisovaihdosta löy-
tyy internet-osoitteesta http://
www.lions.fi/nuorisovaihto

Nuorisovaihtoterveisin
Jukka Hagman

044-5024 604 
jukka.hagman@gmail.com

Koe Lions-nuorisovaihto

Memphiksen pyramidin 
edustalla minä (oikella) 
isäntäperheen edustajien 
ja norjalaisen Ole-
Jørgenin kanssa. 
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Espoon Urheiluautoilijat ry. 
on vuonna 1967 perustet-
tu autourheilun yleisseu-

ra. Seurassa on tällä hetkellä noin 
350 jäsentä, joista nuorisojäse-
niä on noin kolmasosa. Seuran 
puheenjohtajana toimii tänä vuon-
na Raija Vuorentausta. Espoo UA 
on yksi Suomen suurimmista ja 
aktiivisimmista autourheiluseu-
roista.

Espoon Urheiluautoilijat on 
historiansa aikana järjestänyt 
useita kansainvälisiä ja kansallisia 
kilpailuja: ralleja, autosuunnistus-
kilpailuja, kartingajoja ja aiemmin 
myös jääratakisoja. Kenties mie-
leenpainuvimpana tapahtumana 
muistetaan Eläintarhan kentällä 
järjestetty 50-vuotisjuhlatapah-
tuma, johon vieraaksi saapuivat 
Ruotsin kuningas sekä legendaa-
rinen Juan Fangio.  Yhteistyötä 
on tehty aina maailmanluokan 
formulatähtiä myöten. Toiminta 
on edelleen vilkasta

 
Yksi merkittävä osa-alue seu-

ran toiminnassa on ollut nuori-
sotyö, joka on keskittynyt pitkälti 
Bembölen kartingradan ympärille. 
Radan historia alkaa 1960-luvun 
alkupuolelta, jolloin raittiusseura 
MHF:ssa toiminut Björn-Olof  
Pluten lähti kehittämään nuorille 
suunnattua mikroautoharrastusta. 
Ruotsista oppia hakenut Pluten 
sekä Rolf  Sarlin ryhtyivät töi-
hin, ja monien mutkien jälkeen 
Bemböleen avattiin Suomen toi-
nen mikroautorata vuonna 1965. 

Espoon Urheiluautoilijat oli 
aluksi lähinnä avustajan roolissa. 
1970-luvun loppupuolella radan 
hoito ja siirtyi kuitenkin vähitel-
len seuran harteille kunnes vuo-
sikymmenen taitteessa sen hoito 
siirtyi kokonaan Espoo UA:lle. 
Bembölen radalla ovat harjoitel-
leet käytännössä kaikki suomalai-
set huippukuskit: Keke Rosberg, 
Mika Salo ja Mika Häkkinen, 
Jyrki Järvilehto, Kimi Räikkönen 
ja viimeisimpänä huipulle nous-
sut Aaro Vainio. 

On myös muistettava, että 
monet ovat löytäneet kartingista 
hyvän harrastuksen, vaikka kai-
kista ei huippukilpa-ajajia ole tul-
lutkaan.

Radan tulevaisuus 
puhuttaa

Parikymmentä vuotta sitten 
radan maa-alue siirtyi Espoon 
kaupungilta Espoon seura-
kuntayhtymän haltuun. Maan 
myynnin jälkeen radan yllä on 
ollut jatkuva lopetusuhka, sillä 
seurakuntayhtymän tarkoitukse-
na on tulevaisuudessa laajentaa 
Kellonummen hautausmaa radan 
alueelle. Toistaiseksi alue on jätet-
ty kuitenkin vielä rauhaan, ja yhty-
mä on suhtautunut erittäin myön-
teisesti Espoo UA:n hakemuksiin. 
Vuoden 2010 alusta jatkoaikaa 
saatiin uudet kolme vuotta.

Bembölen kartingrata on kui-
tenkin monessa suhteessa van-
hentunut ja liian pieni. Radalla ei 

voi ajaa esimerkiksi isoilla poikien 
ja tyttöjen kartingautoilla, joiden 
huippunopeudet ovat lähes 150 
km/h. Rata onkin nykyisin lähes 
kokonaan 5–10 -vuotiaiden lasten 
opetus- ja harrastuskäytössä

Espoon Urheiluautoilijat on 
hakenut uutta paikkaa kartingra-
dalle jo vuosien ajan. Vuonna 2000 
Espoon kaupunki alkoi kaavoit-
taa rata-aluetta Kulmakorpeen, 
lähelle Ämmässuon kaatopaik-
kaa. Hanke sai vetoapua Kimi 
Räikkösen maailmanmestaruu-
desta, minkä jälkeen kaupun-
ki on ollut hankkeessa tiiviisti 
mukana. Hanketta koordinoi tällä 
hetkellä useasta seurasta koos-
tuvat Espoon Moottoriradat ry. 
Hakemusta käsitellään Vaasan 

hallinto-oikeudessa ja toiveissa 
on, että uusi rata valmistuisi parin 
vuoden kuluttua.

Lähteminen Bembölestä herät-
tää monissa kuitenkin vahvoja 
tunteita. Taianomainen rata sai 
valtavaa kansainvälistä huomiota 
Räikkösen maailmanmestaruu-
den myötä, ja paikalla kävi lukui-
sia TV-ryhmiä ja toimittajia aina 
Argentiinaa ja Japania myöten. 
Kaikki ihmettelivät, miten vähän 
rempallaan oleva asfalttikiemura 
kasvattaa maailmanmestarin toi-
sensa jälkeen. 

Espoon Urheiluautoilijat on 
käynnistänyt keräyksen, jonka 
avulla kuka tahansa voi osallis-
tua uuden radan rakentamiseen. 

Radasta on tarjolla osuuksia 25 
euron metrihintaan, joten kukin 
voi mitoittaa osallistumisen-
sa mahdollisuuksien mukaan. 
Kaikkien lahjoittajien nimet jul-
kaistaan seuran Spoori-lehdessä 
sekä kunniataulussa Bembölen 
radalla.

 
Lahjoitukset maksetaan Espoo 

UA:n tilille: Nordea 230618-189. 
Viestiin tulee merkitä lahjoittajan 
nimi ja ostettu metrimäärä.

Tule mukaan toimintaan
Espoon Urheiluautoilijoissa 

on toimintaa sekä nuorille että 
varttuneemmallekin väelle. 
Kilpailijoiden lisäksi seurassa tar-
vitaan myös runsaasti järjestötoi-
minnasta kiinnostuneita henkilöi-
tä. Bembölessä juniorit harjoitte-
levat maanantai-, tiistai- ja keski-
viikkoiltaisin klo 17–20. Muista 
aktiviteeteista keskeisimpiä ovat 
toukokuussa järjestettävä karting-
leiri sekä kesän aikana toteutetta-
vat harjoituskilpailut. Lisätietoja 
toiminnasta saat esimerkiksi seu-
ran kotisivuilta, www.espoonur-
heiluautoilijat.fi ja kartingjaoksen 
vetäjältä, Jyrki Mäkiseltä (0400-
469 181). Nettisivuilta löydät 
myös seuran Spoori-lehden.

Bembölen autorata
formulamestareiden takana

Kartingjunnu tauolla

Aaro Vainio (16 v.), Espoo UA:n viimeisin menestyjä (EM-kultaa 2008, 2009 ja MM-hopea 2009). 
Aaro siirtyy vuodeksi 2010 Formula Renault -luokkaan ja on ehdolla Ferrarin junioriakatemiaan. 
Aaron managerina toimii Jean Todt.
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Keskitä - saat 
rahanarvoisia etuja!
Keskitä meille pankki- ja vakuutusasiasi, saat pankkiasioinnistasi OP-bonus-
ta, jolla maksat vaikka vakuutuksiasi. Tervetuloa juttelemaan! 
Espoon keskuksen konttori, Kauppakeskus Entresse, Siltakatu 11. 
Kauniaisten konttori, Kauppakeskus Grani, Kauniaistentie 7
Etua elämään. OP-Pohjolasta. OP 0100 0500, op.fi.

www.lokapalvelueerola.fi

Puh. (09) 855 3040

EEROLA-YHTIÖT

- Vaihtolavat työmaille, siivoustalkoisiin
ym. tarpeisiin

- Kuljetuksia avolavoilla, nosturilavoilla,
umpikaapeilla sekä perävaunuilla

- Puhdasvesipalvelut (veden toimitukset,
kaivojen puhdistukset, vesijohtojen
sulatukset ym.)

- Hiekkojen, hiekoitussepelien, sorien, mullan ym.
toimitukset (avolavat, kuupat, hihnakuljettimet)

- Tehokas nykyaikainen kalusto

Espoo, puh. (09) 855 30 460
- Viemäreiden ja putkistojen saneeraukset/

kunnostukset nykyaikaisilla tehokkailla
yksiköillä pitkäsujutus- ja muotoputki-
saneerausmenetelmillä ilman kaivuutöitä

- Kaivojen saneeraukset
(sisäkaivoasennukset sekä pinnoitukset)

- Rakennuksien alla kulkevien viemäreiden
korjaukset/kannakoinnit

Espoo, puh. (09) 855 30 470

- Viemärihuoltoa kaivojen tyhjennyksestä
viemäreiden puhdistuksiin/kuvauksiin jo
yli 30 vuoden ajan nykyaikaisella tehokkaalla
kalustolla ja ammattitaidolla

- Viemäreiden avaukset, puhdistukset,
sulatukset, TV-kuvaukset ym. palvelut

- Tulppaukset ja ohituspumppaukset
- Myös suurtehoimuroinnit ja soran puhallukset

- PÄIVYSTYS 24 h

Kaarina, puh. (02) 243 3666

Tervakoski, puh. (019) 766 622
Lahti, puh. (03) 756 1115

Espoo, puh. (09) 855 30 450
Jyväskylä, puh. (014) 675 888

EEROLA Oy
Putkistosaneeraus

P. EEROLA Oy
Kuljetusliike

H. EEROLA Oy
Lokapalvelu

LOKAPALVELU
Lokapalvelu Häme Oy

PUTKISTOHUOLTO

Kaarinan
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Etsitkö mielekkäitä koke-
muksia ja uutta sisältöä 
elämääsi? Oletko kiin-

nostunut toisten auttamisesta, 
muiden samanhenkisten ihmisten 
tapaamisesta ja vaikuttamisesta 
sekä omalla paikkakunnallasi että 
kaikkialla maailmassa? Haluatko 
käyttää arvokkaan vapaa-aikasi 
mielekkäästi?

Vapaaehtoisena toimiminen ei 
ainoastaan auta avun tarpeessa 

olevia ihmisiä, se antaa samalla 
itsellesi paljon. Lionsklubin jäse-
nenä pääset suunnittelemaan ja 
toteuttamaan paikallista ja kan-
sainvälistä vapaaehtoistyötä, joka 
parantaa elinympäristöämme ja 
läheisten elämänlaatua. Suomen 
lionsklubit eri puolilla maata tar-
joavat sekä miehille että naisille 
monia mahdollisuuksia toimia 
vapaaehtoistyössä. Klubin jäsene-
nä olet osa lionien kansainvälistä 
verkostoa. Lionstoiminta antaa 

sinulle aivan uusia näkökulmia 
omaan työhösi, vapaa-aikaasi ja 
lähimmäisiisi. Lionsklubeja toimii 
nykyisin yli 200 maassa ja maan-
tieteellisellä alueella. Suomessa 
on 950 lionsklubia, joihin kuuluu 
noin 26 500 jäsentä.

Lionsklubien tekemä 
palvelutyö on monipuolista

Lionsklubit toimivat oman 
paikkakuntansa hyväksi sekä osal-

listuvat kansainväliseen avustus-
työhön. Kansainvälisellä tasolla 
järjestön tärkein palvelutehtävä 
on sokeiden ja näkövammaisten 
auttaminen. Suomessa työsken-
nellään muun muassa lasten, 
nuorten ja vanhusten tukemi-
seksi. LC Espoo/Keskus tukee 
toiminta-alueemme lapsia ja 
nuoria vuosittain nuorisovaih-
don, stipendien ja Lions Quest-
koulutuksen keinoin. Alueemme 
vammaisia ja vanhuksia avustam-

me mm. Kuninkaantien toimin-
takeskuksessa ja Kuusikodissa. 
Kaikki edellä mainitut ikäluokat 
tapaamme myös päävarainkeruu-
hankkeessamme, Kirkkojärven 
minigolf-radalla.

Lisätietoja:
www.l ions.f i/distr ict107-b/
EspooKeskusta/ 

Haluatko mukaan lionstoimintaan?
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www.mhlk.fi

Mannerheimintie 12 B 2. Krs. 00100 HKI

Ajanvaraus 09-612 1122

Logiikkaa logistiikkaan

Varastoinnin ja
kuljetusten järjestelmät

Myös omavalvontajärjestelmät
suurkeittiöille ja kaupalle

www.e-luhta.fi www.transloge.fi
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TARKASTAMME

JA TESTAAMME.

KAHDEN PROSENTIN 
TALLETUSKORKO MYÖS SINULLE

Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

Tervetuloa!
Aktia Espoo Keskusta
Espoonkatu 4, 02770 Espoo
puh. 010 247 6060*

Talletusaika 12 kk. Yksi nosto ilman kuluja 3 kk:n jälkeen. Minimitalle-
tus 10 000 euroa. Lisätietoja Aktia Pankin konttorista tai www.aktia.fi. 

www.aktia.fi

*kiinteästä linjasta 0,08 €/puhelu + 0,06 €/min., 
matkapuhelimesta 0,08 €/ + 0,17 €/min.

Autamme asiakkaitamme pääsemään 
tavoitteisiinsa edistämällä laitteiden sekä 
rakenteiden turvallisuutta, tuottavuutta, 
käyttövarmuutta ja ympäristöystävällisyyttä. 

Palvelemme teollisuuden, energiatalouden 
ja rakentamisen laitteisiin sekä järjestelmiin 
liittyvissä arvioinneissa ja tarkastuksissa.

WWW.DEKRA.FI
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