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Palveleva Leijona

Ilokseni voin todeta Espoon keskuk-
sen Lionsien Palveleva Leijona-lehden 
ilmestyvän tänäkin vuonna. Lehden 

teemaksi valikoitui tänä vuonna koulut, 
joita toiminta-alueellamme on parikym-
mentä. Useana vuonna olemme tehneet 
paljon yhteistyötä koulujen kanssa niin sti-
pendien kuin nuorisovaihdonkin kanssa. 
Lisäksi olemme osallistuneet koulujen ta-
pahtumiin sekä kouluttaneet opettajia en-
naltaehkäisevään nuorten syrjäytymiseen. 
Muitakin erilaisia yhteistyötapoja löytyy 
vuosien varrelta useita.

Maaliskuussa 2016 käynnistynyt valta-
kunnallinen Punainen Sulka-kampanja on 
leijonille suuri koitos. Kampanja on julki-
sesti näkyvillä ja erilaisia kampanjatapah-
tumia järjestetään puolentoista vuoden 
ajan ympäri Suomea. Tavoite on korkealla 
ja kaikki keräystuotot ohjataan kotimai-
selle nuorisotyölle useaan eri kohteeseen 
loppuvuodesta 2017. Sopivasti osuu sekä 
Suomen että Lionsjärjestön 100-vuotis-
juhla samalle vuodelle, mikä ei ole puhdas 
sattuma. Osa keräyksen tuotoista lahjoite-
taan valtakunnallisella tasolla, mutta osa 
kampanjan tuotosta tullaan palauttamaan 
Espoon keskuksen alueelle, johon paikal-
linen lionsklubimme valitsee tarvittavat 
avustuskohteet. Osallistumalla Punainen 
sulka-kampanjaan tai keräyksiin osallistut 
samalla myös suoraan oman asuinalueen 
nuorten avustami-
seen.

Va ikka  pa ika l l i -
nen k lubimme on 
vain reilut 30 hen-
keä, teimme rohkean 
vedon viime kesänä 
palkkaamalla useita 
nuoria kesätöihin mi-
nigolfratamme päi-
vystystehtäviin. Ylpe-
änä voin todeta ettei 
parempaa palvelevaa 
avustustapaa voi olla 
kuin työll istämällä 
kouluikäisiä nuoria. 
Hei l le  tar josimme 
mahdollisuuden an-
saita, hankkia työko-

Jakoalue Espoon keskus ympäristöineen

Suomen ulkopuolella - Australiassa, 
Espanjassa ja Kanadassa - toimii 
tänä päivänä seitsemän lionsklubia, 

joiden jäsenet ovat suomenkielisiä. Ka-
nadassa näitä klubeja on kolme, LC To-
ronto/Suomi, LC Toronto/Finlandia ja 
LC Sudbury/Suomi. 

Sudburylla onkin erikoisasema Suomen 
lionstoiminnan historiassa. Se on Suo-
men ensimmäisen lionsklubin perustajan, 
Arne Ritarin kotikaupunki. Ritari perusti 
Suomen ensimmäisen Lions-klubin, LC 
Helsinki/Helsingforsin 14.8.1950 järjes-
täessään omistamansa matkatoimiston 
johtajana kanadalaisten turistien matkoja 
Helsingin olympialaisiin.

Tapasin Torontossa toisen polven ka-
nadansuomalaisen, sujuvasti suomea 
puhuvan Harold Huhtasen. Hän tutus-
tui 12-vuotiaana Arne Ritariin, joka kävi 
kodissa vierailemassa. ”Arne myi äidille 
vakuutuksen”. Myöhemmin Arne Ritari 
pyysi Haroldia kokoamaan suomenkie-
lisen Lions-klubin Sudburyyn. Harold 
kokosi 80 nimeä ja LC Sudbury/Suomi 
perustettiin. Tuolloin, vielä yli 80-vuoti-
aanakin Arne Ritari teki työtä suomalais-
ten puolesta.

Kuka oli Arne Ritari
Arne Ritarin sukujuuret ovat Etelä-
Pohjan maalla ja hän kävi syntymässä Sei-
näjoella, äitinsä kotitalossa 7. maaliskuuta 
1906. Siellä hän myös vietti elämänsä en-
simmäiset 7 kuukautta. Hänen vanhem-
pansa olivat jo kanadalaisia. Arnen isoisä 
sai perinnönjaossa laivalipun Kanadaan ja 
pian hänen poikansa seurasi äitinsä kanssa 
perässä. Arnen perhe asui Sudburyssa. 

 Suomessa hän vieraili uudelleen en-
simmäisen kerran 41 vuoden kuluttua, 
mutta sen jälkeen lähes joka vuosi aina 
1990-luvun alkuvuosiin saakka yhteensä 
n. 30 kertaa. 

Arne Ritari oli myyntimies ja henkiva-
kuutusedustaja. Hän johti va kuutus- ja 
matkailualalla toimivaa Ritari Agencies 
yhtiötä. Arne Ritari kuoli 18. päivä lo-
kakuuta 1996. Hänen 100-vuotisjuhla-
vuonnaan v. 2006 lionit paljastivat hänen 
muistomerkkinsä Seinäjoella.

Lions-liike Suomeen 
Arne Ritari oli kiinnostunut syntymä-
maastaan ja vanhempiensa ja isovan-
hempiensa entisestä kotimaasta ja mat-
kailualalla kun toimi, konkreettinen en-
sikontakti tapahtui kesällä 1948 kun hän 
matkusti Suomeen. Tulossa olevat Olym-
piakisat toivat töitä matkan järjestäjille 
Kanadassakin ja Arne Ritarin ammatin 
takia myös hänen ensimmäiset kontak-
tinsa Suomessa olivat matkailualan tai lii-
kenteen ammattilaisia. 

Näiden kontaktien pohjalta syntyi kah-
den vuoden valmistelujen tuloksena LC 

Helsinki-Helsingfors vuonna 1950. Ritari 
osallistui myö hemminkin käytännöllisesti 
katsoen kaik kiin Suomen lionsjärjestön 
vuosi kokouksiin järjestön kun niajäsenenä 
aina kuolemaansa saakka. Sadat ovat ol-
leet ne leijonat, jotka näissä tilaisuuksissa 
ehtivät puristaa Rita rin kättä.

Suomen vierailujen yhteydessä Ritarin 
vakituinen kumppani oli vaimo Kaarina 
(os. Heinonen), hänkin sukujuuriltaan 
suomalainen, Tampereella synty nyt. Rita-
rit kävivät mielellään Suomessa, kun mo-
lemmat puhuivat täydellisesti vanhempi-
ensa äidinkieltä. 

Toisen maailmansodan aikana hän oli 
Sudbury District Finnish War Aid Asso-
ciation-yhdistyksen rahastonhoitaja ja 
toimitti järjestön avulla ja yksi tyisesti 
apua Suomeen. Lisäksi hän oli mm. Suo-
malais-Kanadalaisen Historiallisen Seu-
ran johta ja, toimi Suomalais-Kanadalais-
ten Suurjuhlien järjestelytoimikunnassa ja 
oli moneen otteeseen suomalaisten kuo-
rojen vierailujen organisoija.

Arne Ritari säätiö vaalii 
Ritarin perinnettä
Arne Ritari on suomalaisen Lions-liik-
keen isä ja kummi. Hänen työnsä kunni-
oittamiseksi Suomen Lions-klubit perus-
tivat 15.2.1986 säätiön, joka Arne Ritarin 
luvalla sai nimekseen Arne Ritari Säätiö. 

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edis-
tää Suomen Lions-klubien hyväntekeväi-
syysaktiviteetteja ja vaalia Arne Ritarin 
elämäntyötä. Säätiö toteuttaa tarkoitus-
taan jakamalla apurahoja Suomen Lions-
liitto r.y:n jäsenklubien omille ja yhteisille 
hyväntekeväisyysaktiviteeteille sekä tu-
kemalla muutenkin suomalaista Lions-
toimintaa.

Säätiö kerää varoja myymällä adresseja 
sekä myöntämällä lioneille jäsenyyksiä 
perustamassaan Arne Ritari-killassa. Jä-
sen no. 1 oli Arne Ritari. Tähän men-
nessä jäsenyyksiä on myönnetty yli 1500.

Säätiö on tukenut myös LC Espoo/
Keskuksen aktiviteetteja. Se lainoitti osal-
taan ensimmäisen mini-golfratamme ra-
kentamisen 1990-luvun alussa.

Ritarin jalan jäljet
Arne Ritarin elämänkaaressa näemme 
esimerkillisen lionin elämän työn. Hän 
koki päivätyönsä kutsumuksena ja hä-
nestä tuli omin kyvyin menestynyt liike-
mies. Hän palveli omaa yhteiskuntaansa 
niin kotimaassaan Kanadassa kuin rakas-
tamassaan Suomessa. Hän oli aktiivinen 
omassa yhteiskunnassaan.

Meidän kannaltamme merkittävin oli 
hänen työnsä lionstoiminnan tuomisessa 
Suomeen. Nyt meitä on 24 500 lionia 930 
klubissa ja koko tällä voimalla autamme 
omaa yhteiskuntaamme ja osana kansain-
välistä järjestöä koko maailmaa. 

Tätä työtä teemme myös LC Espoo/
Keskuksessa.

Harri Ala-Kulju

Suomalainen toi Lions-
toiminnan Suomeen 
Kanadasta

kemusta, tehdä asiakaspalvelua, käsitellä 
rahaa sekä oppimaan oma-aloitteisuutta. 
Aiheesta löytyy tästä lehdestä oma artik-
kelinsa, jossa nuoret kertovat kesätyöko-
kemuksistaan. Haastan samalla muutkin 
alueen yhdistykset ja yritykset tekemään 
saman perässä ja tarjoamaan kesätöitä 
nuorille. Jatkuvasti lisääntyvä nuorisotyöt-
tömyys johtaa ennen pitkään nuorten syr-
jäytymiseen sekä passivoi nuorisoa.

Toinen nuorten itsenäisyyttä tukeva 
toimintamme on kansainvälinen nuori-
sovaihto. Nuorisovaihto on tarkoitettu 
17-21-vuotiaille käytännössä lukioikäisille 
nuorille. Nuorisovaihdossa matkustetaan 
kesällä 3-5 viikoksi jonnekin päin maail-
maa itsenäistymään, pärjäämään vierailla 
kielillä ja ennen kaikkea verkostoitumaan 
samanikäisiin nuoriin ympäri maapal-
loa. Usein kohdemaissa saattaa olla jopa 
30 eri kansallisuutta yhtä aikaa. Loistava 
mahdollisuus hankkia siis uusia kansain-
välisiä ystäviä. Lehden sisäsivuilta löytyy 
yhteystiedot nuorisovaihtoon. Hakuaika 
on syksyisin, mutta mikään ei estä jo nyt 
ottamasta yhteyttä.

Espoon keskuksen lionsit järjestävät 
perinteiset perhelystit sunnuntaina touko-
kuun 15 päivä sekä äitienpäiväkonsertin. 
Molemmat tapahtumat ovat osa Punainen 
Sulka-keräystä. Osallistumalla lysteihin 
tai äitienpäiväkonserttiimme tuet samalla 

nuorisotyötä. 
Olen ol lut  Lion 

nyt 10 vuotta ja se 
aika on ollut erittäin 
antoisaa kaikin puo-
lin. Välillä stressaava 
työelämä vie mennes-
sään, mutta pyyteetön 
palvelutyö antaa sille 
sop ivan  vas tapa i -
non. Mikäli Lionstoi-
minta kiinnostaa niin 
otamme mielellään 
vastaan uusia jäseniä.

Jukka Hagman
Klubin presi-

dentti 2015-2016 

Arne Ritari Säätiö

Suomen Lions-
toiminnan kummi 

Arne Ritari 
(1906-1996)
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Punainen Sulka -kampanjat 
lienevät yleisölle suomalaisen 
lions-toiminnan tunnetuin 

projekti. Monet muistanevat keltai-
sissa lions-liiveissä kauppakeskuk-
sissa ja katujen kulmissa seisseet 
varainkerääjät, myynnissä olleet 
erilaiset Punainen Sulka-tuotteet 
tai paikalliset ja valtakunnalliset  
Sulka-tapahtumat.

Suomalaiset lions-klubit ovat ke-
ränneet vuodesta 1972 lähtien Pu-
nainen Sulka -kampanjoissaan n. 
21 miljoonaa euroa, joiden avulla 
on taisteltu syöpää vastaan, torjuttu 
sydäntauteja, autettu sotiemme 
veteraaneja ja tuettu vammaisia ja 
vanhuksia.

Edellinen Punainen Sulka-keräys 
toteutettiin vuonna 2006 ja sen n. 4 
miljoonan euron tuotolla autettiin 
lastensuojelun avo- ja jälkihuoltoa. 
Nyt ollaan jälleen asialla. Tämän-
kertainen kampanja on 19.3.2016 – 
30.6.2017 ja se toteutetaan Suomen 
nuorten hyväksi. Tavoitteemme on 
estää nuorten syrjäytymistä, tukea 
heidän elämänhallintaansa, edistää 
terveellisiä elämäntapoja, ehkäistä 
päihteiden käyttöä ja tukea nuorten 
mielenterveystyötä.

Lions-klubit ovat asettaneet ta-
voitteekseen hankkia 5 miljoonaa 
euroa yleisökeräyksellä, yritysten 
ja yhteisöjen lahjoituksilla ja Pu-
nainen Sulka -tuotteiden myyn-
nillä. Keräyksen tuotto on lahja 
100 vuotta täyttävälle Suomelle. Se 
jaetaan kampanjan tavoitetta tote-
uttavien nuorisotyöjärjestöjen pro-
jekteille. Punainen Sulka 2017 on 
hyväksytty Suomi 100 -ohjelman 
hankkeeksi.

Nuorten syrjäytymisestä puhu-
taan paljon. Maassamme onkin ar-
vioitu olevan peräti n. 40 000 kou-
luttamatonta ja syrjäytymisvaarassa 
olevaa nuorta. Maan hallitus on 
käynnistänyt Nuorten yhteiskunta-
takuu -nimellä kulkevan kokeilun, 
jolla on tarkoitus taata kaikille nuo-

Nenäpäivä-säätiön järjestämä 
Nenäpäivä-kampanja hank-
kii vuosittain varoja kehi-

tysmaiden lasten auttamiseksi. Ne-
näpäivään voi lähteä mukaan kuka 
tahansa. Jo kymmenet päiväkodit, 
koulut, oppilaitokset, liitot, yrityk-
set, harrastusporukat ja julkisuu-
desta tutut henkilöt ovat antaneet 
tukensa Nenäpäivälle. Nenäpäivän 
symboli on punainen nenä. 

Nenäpäivä - apua maail-
man köyhimmissä oloissa 
asuvien lasten hyväksi
Nenäpäivän keräystuotoilla muu-
tetaan monen lapsen elämää. Pie-
nikin apu on arvokasta, sillä jo eu-
rolla kolme lasta saa aterian, 10 eu-
rolla aliravittu lapsi saa tarvitse-

rille mielekästä tekemistä. Yhteis-
kunnan tarjoama tukiverkko ei ole 
kuitenkaan yksin riittävä vaan tar-
vitaan paikallistason toimia ja suo-
raa työllistämisen tukemista. Siinä 
lionit haluavat olla vahvasti mukana 
keräämällä varoja ja palvelemalla 
myös käytännön toimin. Nuorissa 
on tulevaisuus eikä maallamme ole 

maansa kuntouttavaa lisäravintoa 
kahden kuukauden ajan ja 20 eurol-
la yksi lapsi käy vuoden koulua tai 
saa rokotteet kuutta tappavaa tautia 
vastaan.

Lions-liitto oli jälleen 
yksi vuoden 2015 
Nenäpäiväkumppani
Suomen Lions-liitto ja maamme 
klubit ovat osallistuneet Ylen Hyvä 
Säätiön Nenäpäivä -keräykseen 
vuosina 2010, 2011, 2013 ja 2014.

Myös viime vuonna Suomen 
Lions-liitto osallistui jälleen Nenä-
päivään. Leijonien Nenäpäiväke-
räys onnistui paremmin kuin us-
koimmekaan – keräystulos oli noin 
160 000 euroa. Siitä todella iso kii-
tos kaikille teille, jotka lahjoititte va-

varaa menettää yhtään nuorta yh-
teiskunnan ja työelämän ulkopuo-
lelle.

Työ nuorten mahdollisuuksien 
parantamiseksi on työtä koko 
maamme tulevaisuuden hyväksi.

Keräyskumppanimme ovat Tu-
kikummit säätiö, Suomen lasten 
ja nuorten säätiö, Myrsky -hanke, 

roja lipaskeräykseemme.
Vuoden 2015 keräyskohteita oli 

jälleen useita, esim. Itä-Afrikka 
Tansaniassa. Keräysvaroilla opete-
taan köyhille perheille kate- ja vuo-
roviljelyä, tehostetaan sadeveden 
keräilyä, perustetaan taimitarhoja 
ja mallipeltoja sekä hankitaan sie-
meniä ja viljelyvälineitä.

Tänä vuonna 
Nenäpäivä-kampanja on 
20.10.–20.11.2016
Nenäpäivä, koko kansan karne-
vaali, huipentuu 11.11.2016, jolloin 
se näkyy joka paikassa televisiossa, 
kaduilla ja tapahtumissa. Olethan 
Sinäkin mukana!

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, 
Suomen Partiolaiset – Finlands 
Scouter ry, Aseman Lapset ry – 
Walkers, Näkövammaisten keskus-
liitto, Nuorten mielenterveysseura 
Yeesi ry ja Lions-Quest – elämisen 
taitoja nuorille ohjelma.

NUORI SIIVILLEEN – 2017 TEKOA NUORTEN HYVÄKSI  

YHTEISTYÖSSÄ:

Nenäpäivä täyttää jo 10-vuotta

Lions Club Espoo/Keskuksen punanenät kauppakeskus Entressen 
käytävillä

Punainen Sulka 2017-keräys: 
Tue nuorta itsenäisyyteen

Kampanjan suojelijana

toimii

tasavallan presidentti

Sauli Niinistö
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Gayani Priyanga Sriwarnasinghe (lem-
pinimeltään Sudunona) on ollut Lions 
Club Espoo/Keskuksen kummilapsi 
vuodesta 2004. Hän on kirjoittanut yli-
oppilaaksi ja hän pitää sunnuntaisin py-
häkoulua lapsille Buddha-temppelissä. 
Hän aikoo parantaa ylioppilastodistuk-
sensa arvosanoja elokuussa.

Hän on opiskellut tämän vuoden 
avoimessa yliopistossa mm. maantie-
dettä, kristinuskoa, tietotekniikkaa ja 
tamilien kieltä. Gayani on sinhaleesi. 
Sinhaleesit ovat suurin väestöryhmä Sri 
Lankassa, n. 70 % väestöstä. Tamilit 
ovat toinen väestöryhmä Sri Lankassa ja 
sitä puhuu n. 30 % väestöstä. 

Gayani on ulospäin suuntautunut ja 
tarmokas tyttö, joka pyrkii eteenpäin 
elämässä. 

Kummit
Suurin osa tukijoista on lions-klubeja, 
mutta paljon on myös yksittäisiä klu-
bien jäseniä, siis henkilökohtaisia kum-
meja. Kummeina on myös henkilöitä, 
jotka eivät ole lions-klubien jäseniä. 

Espoon tuomiokirkkoseura-
kunta toimii yhtenä lähetys-
työntekijäpariskunta Niko 

ja Marija Ijäksen nimikkoseura-
kuntana. Siltä pohjalta lähdimme 
suunnittelemaan seurakunnan 
nuorten vierailua Mongoliassa. 
Matka tuli melkein heti täyteen il-
moittautuneita.

Ennen matkaa tapasimme ryh-
män kanssa muutamaan otteeseen 
sekä tutustumisillassa että varain-
keruun yhteydessä. Varainkeruun 
merkeissä olimme ravintolapäi-
vänä Träskändan puistossa tarjoi-
lemassa itse tehtyä mongolialaista 
ruokaa ja myymässä tekemiämme 
helmikoruja. Yhdessä tekemällä ja 
rahaa hankkimalla tutustuimme 
toisiimmekin vähän jo ennen 
matkaa.

Kesäkuussa 2015 matkaan lähti 
lopulta 21 hengen seurue, johon 
kuului kaksi seurakunnan työnte-
kijää ja kaksi seurakuntaneuvos-
ton edustajaa – loput seurakun-

Kummilapsitoiminta
Suomen Lions liitto on harjoittanut 
kummilapsitoimintaa Sri Lankassa jo 30 
vuotta, yhteistyössä Sri Lankan Lionien 
kanssa. Kummilapsitoiminnan tarkoitus 
on edistää lasten koulun käyntiä. 

Elintaso Sri Lankassa on hyvin alhai-
nen ja se johtaa usein siihen, että lapset 
joutuvat keskeyttämään koulun käyn-
tinsä ja menemään työhön. Muutaman 
kymmenen euron summalla kuukau-
dessa voidaan kuitenkin varmistaa las-
ten koulunkäynti. Monet suomalaiset 
kummit tukevat kummilastaan ammat-
titutkintoon saakka.

Kummilapsia on ollut tänä aikana yli 
2000. Tällä hetkellä kummilapsia on 
noin 1100. Ohjelmasta on poistunut 
koulunsa ja opiskelunsa päättäneinä 
lääkäreitä, insinöörejä, opettajia ja suuri 
joukko erilaisten ammattien harjoittajia.

Kummilasten tapaaminen
Kummilasten tapaamisessa on kaksi 
tärkeätä asiaa: 1) kummilasten koulun-

tamme nuoria ja nuoria aikuisia. 
Itse matka kesti 11 päivää. Ensim-
mäinen matkapäivä oli väsyttävä 
aikaerorasituksineen. Oli todella 
jännittävää viimein monen tunnin 
lennon jälkeen nähdä Mongolian 
maankamara lentokoneen ikku-
nasta. Näytti siltä kuin olisimme 
laskeutumassa kuuhun. Koko alue 
näytti autiolta ja kaikkialla näkyi 
pelkkää hiekkaa. 

Matkan aikana tutustuimme 
Lähetysyhdistys Kylväjän ja Niko 
Ijäksen tekemään urheilulähe-
tystyöhön, Ijäksen perheeseen, 
mongolialaisiin ihmisiin, kolmeen 
nuoreen luterilaiseen seurakun-
taan sekä Mongolian luontoon 
ja historiaan. Osallistuimme pal-
lopeleihin, maalasimme koripal-
lokenttää ympäröivän tiiliaidan 
ja järjestimme lapsille leikkejä ja 
muuta ohjelmaa. Vierailimme 
myös Ulan Batorin jurtta-alueella 
sijaitsevissa kodeissa viemässä 
Suomesta tuomiamme vaatteita 

käynti, joka tarkistetaan joka vuosi Sri 
Lankalaisten lionien kanssa ja 2) kum-
milasten henkilökohtainen tapaaminen.

Sri Lankaan järjestetään matkoja vuo-
sittain tapaamaan kummilapsia. Matkat 
järjestetään yleensä tammi-helmikuussa. 
Silloin Sri Lankalaiset klubit järjestävät 
lastenjuhlia ja niihin kutsutaan myös 
suomalaiset kummit. Siinä yhteydessä 
tavataan kaikki lapset ja saadaan selvitys 
heidän koulunkäynnistänsä ja perheen 
tilanteesta. Jos selviää, että lapsi on lo-
pettanut koulunkäynnin, silloin tuki-
maksut lopetetaan. Tällaisia tapauksia 
on ollut erittäin harvoin.

Uusia kummilapsia otetaan lisää joka 
vuosi, jolloin tarvitaan myös lisää uusia 
kummeja. Jos asia kiinnostaa, otathan 
yhteyttä.

Aulis Eskola
puh. 0400 405768

Espoon tuomiokirkkoseurakunnan nuorten 
opintomatka Mongoliaan

ja leluja sekä esittelemässä jurttien 
asukkaille paikallista seurakun-
taa. Pääkaupunki Ulan Batorin 
lisäksi vierailimme Zuunmodissa 
ja Mandalgobissa sekä kansallis-
puisto Tereljissä.

Matka maksoi nuorilta jonkin 
verran, mutta helpotusta kuluihin 
toi se, että matkaamme avustivat 

rahallisesti mm. seurakunta ja 
Lions Club Espoo/Keskus. 

Onnistuneesta matkasta jäi pal-
jon hyviä muistoja ja se rakensi 
yhteyttä Ijäksen perheen ja tuo-
miokirkkoseurakunnan nuorten 
välillä. Se toi mukanaan myös 
uusia ystävyyssuhteita lähellä ja 
kaukana sekä antoi paljon ajattele-
misen aihetta muun muassa maa-
ilman epätasa-arvoisuudesta. 

Tämä oli minulle seurakunnan 
työntekijänä oikea once in a li-

Gayani – LC Espoo/Keskuksen kummilapsi

fetime -kokemus. Yhteiskunnan 
säännöt eivät olleet Mongoliassa 
kovin tarkkoja ja suomalaiselle 
yhteiskunnalle ominainen jär-
jestelmällisyys ei siellä pätenyt. 
Esimerkiksi maksupäätteet ja 
pankkiautomaatit toimivat sil-
loin kun sattuivat toimimaan ja 
kuka tahansa autoilija sai toimia 
taksina ja ottaa kyytiin peuk-
kua näyttävän ihmisen. Mon-
golialaiset vaikuttivat kuitenkin  
rehelliseltä ja sympaattiselta kan-
salta.

Tuhannet kiitokset Lionseille 
tuestanne! Tämä matka oli nuo-
rille avartava kokemus. Monet 
nuoret kertoivat matkan jälkeen 
kuinka olivat saaneet uutta ym-
märrystä elämään tältä matkalta. 
Köyhyys ja ihmisten pohjimmai-
nen samankaltaisuus oli puhu-
tellut heitä. Saimme myös nähdä 
lähetystyön arkea joka oli sekin 
hyvin mielenkiintoista. 

Anni Vanhanen, diakonissa
Espoon tuomiokirkko- 

seurakunta 
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Vuoden 2015 alussa näimme 
netissä ilmoituksen työpai-
kasta minigolf-radalla ja 

päätimme hakea yhdessä työpaik-
kaa. Pian yhteydenoton jälkeen 
saimme tiedot Jouko Filppulalta 

missä tavata ja allekirjoittaa työso-
pimukset. Kun työsopimukset saa-
tiin allekirjoitettua, sovimme kaik-
kien kesätyöläisten kesken päivän, 
jolloin olisi perehdytys ratatyöhön. 
Perehdytyksessä kävimme läpi ra-
dan kunnossapidon perusasioita, 
kassakoneen käyttöä, kirjanpitoa 
sekä radan avaamisen. 

Ensimmäinen työpäivä jännitti 
molempia, mutta ensimmäisten 
asiakkaiden jälkeen työ tuntui 
jo tutummalta ja rennommalta. 
Vaikka kassakoneen käytön opet-
teleminen vei aluksi hieman aikaa, 
opimme vaikeammatkin toimin-
not tuvassa olleiden ohjeistuksien 
avulla. Ei mennyt kauaakaan, kun-
nes osasimme myydä lippuja ja 
kioskin tuotteita jopa suuremmil-
lekin perheille ja ryhmille. 

Päivämme minigolf-radalla al-
koi tuttuun tapaan radan ja tuvan 
avaamisella sekä Lions- viirin nos-

Kesätöissä Minigolf-radalla 
tamisella pihan salkoon. Ennen ra-
dan avaamista tai päivän päätteeksi 
putsasimme radan roskista tai sa-
devedestä. Rata avattiin klo 15.00, 
mutta tulimme paikalle hyvissä 
ajoin, jotta ehdimme valmistella ra-
dan asiakkaita varten. Kuuden tun-
nin työpäivä ei tuntunut pitkältä, 
sillä asiakkaita riitti aurinkoisina ja 
lämpiminä päivinä hyvin. Ihmis-
ten iloisuus ja rento olemus piristi 
tunnelmaa radalla päivittäin. Joskus 
pidimme rataa auki hieman pidem-
pään, jotta perheet ja ryhmät saivat 
pelattua pelinsä rauhassa loppuun. 
Sadekuurojen aikanakin muutamia 
asiakkaita ilmestyi pelaamaan, ei-
vätkä huonot sääolot näyttäneet 
haittaavan innokkaimpia pelaajia 
ollenkaan. 

Työstämme radalla pidimme to-
della paljon. Päivät eivät koskaan 
käyneet tylsiksi, sillä aurinkoisten 
ja lämpimien kelien ansiosta ihmi-

set viihtyivät radalla sulkemisaikaan 
asti. Työn ansiosta nopea laskutaito 
sekä asiakaspalvelutaidot kehittyi-
vät huimasti. Mieleemme työstä on 
jäänyt erityisesti mukavat asiakkaat 
sekä ystävällinen Lions Clubin jä-
senistö. Epäselvien tilanteiden sat-
tuessa jäsenistö oli aina tavoitetta-
vissa ja vastasi mielellään kysymyk-
siimme. Olemme todella kiitollisia 
ajasta radalla, sillä työnteko opetti 
monia hyödyllisiä asioita ja saimme 
hyvää kokemusta työelämästä. 

Lämpimät kiitokset Lions Clu-
bille mahtavasta työpaikasta !

man ilmaisun kannalta ja ne käyvät 
läpi useita arviointitasoja: paikal-
linen, piiritasoinen, kansallinen ja 
lopuksi kansainvälinen. Kansainvä-
linen tuomaristo, joka kootaan eri 
taide-, rauhantyö-, nuoriso- ja kou-
lutusyhteisöistä sekä tiedotusväli-
neiden edustajista, valitsee yhden 
pääpalkinnon voittajan ja lisäksi 23 
kunniamaininnan saavaa työtä.

Kohta päättyy lukuvuosi ja kou-
luissa ryhdytään suunnittelemaan 
taas uutta. Niinpä onkin hyvä aika 
harkita osallistumista myös ensi 
vuoden rauhanjulistekilpailuun, 
joka tarjoaa varmasti ylimääräistä 
motivaatiota oppilaiden kuvataide-
harrastukseen. Kauden 2016–17 
rauhanjulistekilpailun teemaksi tu-
lee ’Juhlimme rauhaa’.

LC Espoo/Keskus sponsoroi 
mielellään alueella toimivien kou-
lujen osallistumisen rauhanjulis-
tekilpailuun. Koulu voi Ilmoittau-
tua mukaan sähköpostilla klubin 
osoitteeseen espoo.keskus@lions.
fi vaikka heti mutta viimeistään 
30.9.2016. Kilpailuun osallistuvien 
töiden tulee olla valmiina edelleen 
lähetettäväksi 15. marraskuuta. 

Lisää aiheesta www.lcif.org/FI  
(hakusana ’rauhanjulistekilpailu’).

Raimo Luomaranta

Suomen lionsklubit kutsuvat 
vuosittain maamme ala-asteen 
kouluista 11-13-vuotiaita kou-

lulaisia mukaan kansainväliseen 
rauhanjulistekilpailuun. Vastaavasti 
lionsklubit eri puolilla maailmaa 
järjestävät joka vuosi rauhanjulis-
tekilpailun paikallisissa kouluissa ja 
nuorisoryhmissä.

Tällä kilpailulla halutaan kannus-
taa nuoria ympäri maailmaa ilmai-
semaan näkemyksiään rauhasta ja 
ymmärtämään rauhan merkitystä. 
Samalla halutaan edistää koululais-
ten kuvataideharrastusta. Miljoonat 
lapset lähes sadasta maasta ovat 
osallistuneet kilpailuun jo yli 25 
vuoden aikana. Kilpailun voittaja 
kutsutaan henkilökohtaisesti vas-
taanottamaan palkintonsa vuosit-
tain YK:n päämajassa vietettävässä 
Lions-päivän juhlassa.

Meillä Suomessa rauhanjulistekil-
pailu toteutetaan valtakunnallisena 
kuvataiteen kilpailuna, johon voivat 
osallistua kaikki Suomen ala-asteen 
koulut ja nimenomaan niiden 11-
13 -vuotiaat oppilaat. Kustakin 
koulusta valitaan yksi työ Suomen 
loppukilpailuun ja niistä puolestaan 
paras jatkaa maailmalle kansainvä-
lisen raadin arvioitavaksi. Kauden 
2015-2016 kilpailun teemana oli 
’Jaetaan rauhaa’. 

Klubimme LC Espoo/Keskus 
alueelta kilpailuun osallistui neljä 
koulua ja hienoja kilpailutöitä syn-
tyi kymmenittäin. Osallistuneista 
kouluista valittiin jatkokilpailuun 
niiden oman suosituksen mukai-
sesti oheiset neljä rauhanjulistetta, 
joiden tekijät ovat: Annika Blom-
qvist (Kirstin koulu), Veera Niemi 
(Kirkkojärven koulu), Anniina 
Hainari (Tuomarilan koulu) ja Selja 
Vuorinen (Mikkelän koulu).

Julisteet arvioidaan niiden oma-
peräisyyden, taiteellisuuden ja tee-

Lions 
Rauhanjulistekilpailu

Jenni Tiihonen & Amaia Marquinez

Selja Vuorinen, Mikkelän koulu

Annika Blomqvist, Kirstin koulu

Veera Niemi, Kirkkojärven koulu

Anniina Hainari, Tuomarilan koulu
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Karhusuo,    
Karhuniitynkuja 3 
Koululla opiskelee 223 oppilasta ja 35 eskarilaista. Eskarilai-
set ja 1.-2- luokkalaiset opiskelevat Karhusuon koulun mäellä 
sijaitsevassa 2015 valmistuneessa siirtokelpoisessa tilassa ja 
3.-6- luokkalaiset väistötiloissa Lagstadin koulussa.

Karhusuon 1961 rakennetussa koulurakennuksessa on 
käyttörajoituksia, mistä johtuen osa oppilaista on siirtynyt 
väistötiloihin Lagstadin kouluun. 

Karhusuon koulun mäelle tullaan rakentamaan uusi yhte-
näinen peruskoulu vuosina 2018-2020.

Ennen uuden koulurakennuksen valmistumista Karhu-
suon kentälle rakennetaan lisää siirtokelpoista koulutilaa, 
joka otetaan käyttöön viimeistään tammikuussa 2017.

Kirkkojärvi,    
Kaivomestarinnitty 5 
Koulu toimii elokuussa 2010 valmistuneessa, palkitussa ra-
kennuksessa.  Koulurakennus on suunniteltu niin, että eri-
ikäiset oppilaat jakautuvat omille alueilleen niin oppituntien 
aikana kuin välitunneillakin. Yleisopetuksen lisäksi koulus-
samme on luokilla 7-9 erityisluokkia. Maahanmuuttajien 
valmistavaa opetusta on kahdessa ryhmässä, joista toinen on 
luokille 3-6 ja toinen luokille 7-9. Koulussa toimii myös kaksi 
inklusiivistä valmistavan opetuksen esiopetusluokkaa.

Kirkkojärven koulu on hyvin kansainvälinen. Sitä tukevat 
myös valmistavat luokat: vuosiluokilla 3-6 valmistavan ope-
tuksen tavoitteena on edistää oppilaan suomen kielen taitoa 
ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tar-
vittavat valmiudet perusopetukseen siirtymistä varten.

Valmistavassa opetuksessa oppilas saa opetusta perusope-
tuksen oppiaineissa ja mahdollisuuksien mukaan oppilaan 
omassa äidinkielessä. Oppilaat opiskelevat taito- ja taideai-
neita, englantia sekä matematiikkaa integroituina perusope-
tuksen ryhmiin.

Vuosiluokilla 7-9 valmistavan opetuksen tavoitteena on 
antaa tarvittavat valmiudet suomen kielessä perusopetukseen 
siirtymistä varten. Suomen opetus sisältää paljon eri oppiai-
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Hösmärinpuisto,    
Hösmärinahde 5 
Hösmärinpuiston pienten lasten koulu sijaitsee Keski-Es-
poossa Hösmärin alueella. Rakennukseen on sijoitettu päi-
väkodin, esiopetuksen ja kahden ensimmäisen luokka-asteen 
toiminnot. Joustavat opetusryhmät antavat lapsille mahdolli-
suuden rikkaaseen ja monikulttuuriseen kasvuun ja kehityk-
seen. Toiminta-ajatuksemme on: ”Yhdessä, mutta erilaisina 
valmistaudumme tulevaisuuteen harjoitellen sekä oppien 
elämäntaitoja.”

Hösmärinpuiston koulu-  ja  pä iväkot irakennuk-
sen arkki tehtuur i  on huomioitu kansainväl isest i . 
Hösmärinpuiston puurakenteinen koulurakennus on pääs-
syt mukaan OECD-maiden 50 parhaan koulurakennuksen 
julkaisuun. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Yrjö 
Suonto.

Jalavapuisto,    
Jalavakuja 1 
Jalavapuiston koulu aloitti ensimmäisen toimintavuotensa 
syksyllä 1998. Koulu on uusi ja moderni, ja se sijaitsee puu-
tarhamaisessa Saarniraivion kaupunginosassa keskuspuiston 
tuntumassa. Keskeisen sijaintinsa vuoksi koululle on hyvät 
juna- ja linja-autoyhteydet.

Jalavapuiston koulussa vuosiluokilla 1- 10 on 304 oppi-
lasta. Näistä oppilaista on toiminta-alueittain järjestettävässä 
opetuksessa (TAO) oppilaita on 16 luokilla ESI 3-10.

Koulumme pyrkii edistämään myönteisiä oppimiskoke-
muksia, erilaisuuden hyväksymistä ja suvaitsevaisuutta. Mo-
nimuotoisessa koulussamme on luokkia yleisopetuksessa, 
kaksikielisessä opetuksessa sekä toiminta-alueittain järjeste-
tyssä opetuksessa (TAO).

neiden sanastoa ja niissä vaadittavia tekstitaitoja.
Oppilaat suorittavat taito- ja taideaineiden pakollisia kurs-

seja aikana perusopetuksen ryhmissä tuetusti. Niissä aineissa, 
jossa oppilaan tiedot ja taidot ovat hyvät, voidaan perusope-
tus aloittaa valmistavan vuoden aikana.

Valmistavaopetus kestää yhden lukuvuoden. Valmistavan 
opetuksen jälkeen oppilas siirtyy perusopetukseen, jossa hän 
saa tarvittaessa tehostettua tukea opiskeluunsa.

Kirsti,    
Kirstintie 11 
Koulu sijaitsee Suvelassa lähellä Espoon keskusta. Koulu 
on reilun 300 oppilaan alakoulu. Tänä lukuvuonna opetus ta-
pahtuu väistötiloissa eli värikkäissä parakeissa.

Kirstin koulun tiloissa sijaitsee Espoon Matikkamaan toi-
mipiste. Koulun matematiikan opetuksessa hyödynnetään 
Matikkamaan tietotaitoa kaikilla luokka-asteilla. Laadukas 
matematiikan opetus alkaa Kirstin koulussa kaikilla oppilailla 
jo esikoulusta alkaen. Matikkamaan tiloissa järjestetään kou-
lutusta myös opettajille.

Kirstin koulu on virkeä ja kansainvälinen alakoulu. Pi-
dämme tärkeänä vastuullisuutta, työn arvostamista ja mui-
den kunnioittamista. Kirstin koulussa opiskellaan 3. -luokalta 
alkaen englantia ja 4. -luokalla on mahdollista valita ruotsin 
kieli. Kirstin koulun yhteydessä toimii Kirstin päiväkoti.

Kirstin koulu ja ympäristö tarjoavat hyvät mahdollisuudet 
monipuoliseen liikunnanopetukseen. Koulun liikuntasali on 
suuri ja varustetasoltaan hyvä. Lisäksi koulun pihan yhtey-
dessä on urheilukenttä, joka talvella toimii luistinratana sekä 
upouusi parkour-rata. Keskuspuisto ulkoilureitteineen on 
myös koulun välittömässä läheisyydessä.

Lions Club Espoo/Keskus jakaa stipendejä joka kevät kaikille 
toiminta-alueensa koulujen päättäville luokille. Stipendejä annetaan 
vuosittain 30-40 kappaletta ja niiden yhteisarvo on noin 1500 euroa.  
Stipendeillä halutaan palkita oppilaita niin hyvän opintomenestyksen, 
esimerkillisten vuorovaikutustaitojen kuin muut huomioon ottavan 
käyttäytymisenkin perusteella. Seuraavassa on esitelty osa näistä 
kohteena olevista kouluista.

(Lähde: Espoon kaupungin kotisivut ja hagerlund.net)
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Nöykkiö,    
Nöykkiönlaaksontie 3

Koulu sijaitsee Nöykkiössä Espoonlahden alueella bus-
siyhteyksien 42, 158 ja 160 varrella. Koulussamme on noin 
450 yläkoululaista ja 40 opettajaa. Koulussa on yleisopetuk-
sen lisäksi matemaattis-luonnontieteellinen painotus, kaksi-
kielinen opetus (suomi-englanti alkamassa myöhemmin) sekä 
erityisluokkaopetusta.

Nöykkiön koulu antaa painotettua opetusta matemaattis-
luonnontieteellisissä aineissa. Painotusta integroidaan eng-
lannin kieleen ja siinä hyödynnetään tietotekniikkaa. 

Kouluun valitaan yksi kaksikielinen luokka. Tämän luokan 
opinnoista vähintään 25 % tapahtuu englanninkielellä. Luo-
kalle hakeudutaan kaupungin antamien ohjeiden mukaisesti. 

Saarnilaakso,    
Hösmärintie 1
Koulu on eurooppalaista kansainvälisyyttä painottava ja kan-
sallista kulttuuriamme kunnioittava peruskoulun yläasteen 
koulu, joka aloitti toimintansa 15.8.1994.

Oppisisältöjen lisäksi opetuksessa ja kasvatuksessa koros-
tetaan luontevan sivistynyttä käytöstä, vuorovaikutustaitoja ja 
kykyä monipuoliseen itsensä ilmaisuun.

Tavoitteiden saavuttamisen tukena käytetään uusinta vies-
tintäteknologiaa. Koulun suuntautuneisuus informaatiotek-
nologian käyttöön kytketään luontevasti eri oppiaineiden 
sisältöihin. Lisäksi tietoteknisiä aineita tarjotaan valinnais-
aineina kaikille oppilaille. Painotetussa opetuksessa infor-
maatioteknologiaa käytetään mahdollisimman monen aineen 
opetuksessa tehostetusti.

Eri oppiaineisiin integroituna aihekokonaisuuksina oppi-
laan opinto-ohjelmaan sisältyy tietotekniikkaa, ilmaisutaitoa 
ja kansainvälisyyskasvatusta. Hyvien käytöstapojen vaalimi-
nen kytketään kaikkeen toimintaan ja opetukseen.
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Koulumestari,    
Muuralanpiha 3 
Koulu sijaitsee Muuralassa. Koulu aloitti toimintansa vuonna 
2007. Koulussa opiskelee n. 315 oppilasta vuosiluokilla 1-6. 

Samassa talossa toimii myös Koulumestarin päiväkoti.

Mikkelä,   
Lanttikatu 7 
Koulu on pieni luonnonläheinen koulu, joka tarjoaa yleis-
opetusta luokilla 1-6. Lisäksi koulussamme on kaksi erityis-
luokkaa. Ympäröivä luonto tarjoaa monipuolisen oppimis-
ympäristön. Koulussamme toimii Vihreä lippu, KiVa- koulu, 
Liikkuva koulu- projekti sekä oppilaiden välinen Verso -ver-
taissovittelu. Koulumme tavoitteena on tukea jokaisen oppi-
laan yksilöllistä kasvua ja ohjata heitä yhteisölliseen toimin-
taan.

Nuuksio,    
Heinästie 19 
Koulu sijaitsee keskellä kaunista Nuuksion metsämaisemaa. 
Turvallisessa, kodikkaassa ja luonnonläheisessä oppimisym-
päristössä opiskelee tällä hetkellä 56 oppilasta. Oppimisessa 
hyödynnämme eri-ikäisten oppilaiden yhteisöllisyyttä yhdys-
luokissa, välitunneilla ja kummitoiminnassa.

Suna,    
Solisevantie 10 
Koulu sijaitsee Keski-Espoossa keskuspuiston laidalla. Kou-
lussa pyritään laadukkaaseen ja monipuoliseen perusopetuk-
seen oppilaita kannustavassa ilmapiirissä. Koulun vanhem-
painyhdistyksen kanssa tehdään monipuolista yhteistyötä.

Koulussa on oppilaita n. 200 luokilla 0–6. Koulussa on 
luokkamuotoista erityisopetusta, esiopetusryhmä, koululais-
ten lakisääteinen iltapäivätoiminta ja esiopetusta täydentävä 
päivähoito. Kolmannelta luokalta alkaen kaikille opetetaan 
A1 -kielenä englantia ja neljänneltä luokalta alkaen on mah-
dollista valita vapaaehtoinen A2 -kieli, joka on ranska.

Tuomarila,    
Puistotie 13 
Koulu sijaitsee Espoon keskustan alueella, Keskuspuiston 
läheisyydessä. Tarjoamme laadukasta yleisopetusta luokilla 
1-6 kyläkoulumaisessa ilmapiirissä. 

Koulun kasvatustavoitteena on eettisesti ja käytännöllisesti 
ajatteleva ihminen, joka ottaa huomioon toiset ihmiset ja ym-
päristön hyvinvoinnin. Kasvamista tuetaan kannustamalla 
oppilaita, antamalla heille todenmukaista palautetta heidän 
toiminnastaan sekä ohjaamalla heitä oppijoina ja ihmisinä. 
Koulun kasvatustyön tavoitteena on ohjata oppilaat suh-
tautumaan itseensä ja elämään positiivisesti ja luottavaisesti. 
Kasvatus nähdään osana oppimista ja toisinpäin. Tavoitteena 
on, että oppilas oppii ottamaan vastuun omasta oppimises-
taan ja omasta toiminnastaan ihmisenä. Koulu näkee toimin-
tansa osana paikallista mutta myös laajempaa ihmisyhteisöä. 
Näin kotona ja koulutasolla opitut eettiset periaatteet heijas-
tuvat laajemmallekin.

Kasvatuksen tavoite voidaan ilmaista myös hyvien käy-
töstapojen oppimisena erilaisissa elämän tilanteissa. Lisäksi 
koulu painottaa oppilaiden osallistamista mm. oppilaskunta-
toiminnan kautta.

Ymmersta,   
Ristihaantie 5
Koulu sijaitsee Turun radan varressa, Koivuhovin aseman 
tuntumassa. Koulussamme opiskelee noin 330 lasta ensim-
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järjestää useita tapahtumia ja epävirallisempia teemapäiviä.
Olemme menestyvä ja välittävä koulu. Ylioppilaskokeiden 

tuloksemme ovat olleet erittäin hyvät. Lisäksi huolehdimme 
opiskelijoistamme ja tuemme heidän opiskeluaan monin ta-
voin. Opiskelijakyselyissämme saatu palaute on osoittanut, 
että koulussamme viihdytään.

Lukion it- ja mediapainotus näkyy monipuolisesti. Kruu-
nun Takaa -verkkolehti kertoo lukion toiminnasta ja työs-
kentelystä. Median maailma -kurssi johdattelee eri medioihin. 
Multimediasta voi valita 6 ja tietotekniikasta 5 kurssia. Kuva-
taiteessa tarjolla on digitaalisen valokuvauksen, kuvankäsit-
telyn sekä animaation kurssit. Näiden lisäksi mediapainotus 
ja tietotekniikan hyödyntäminen ovat osana monia muita 
kursseja.

mäisestä kuudesluokkalaisiin.
Kirjallisuutta opiskellaan tarinoita lukemalla, kertomalla ja 

kirjoittamalla. Tarinoita kuunnellaan, kuvitetaan, esitetään ja 
katsotaan. Tarinoiden kohtaamisessa on tärkeää oma elämys 
siitä ja elämyksen jakaminen muiden kanssa, vuorovaiku-
tus. Erinomainen koulukirjastomme ja oma opetussuunni-
telma tukevat tällaista opiskelutapaa.

Ilmaisutaidot ovat osa äidinkielen opetussuunnitelmaa. 
Taitoja harjoitellaan koulussa monella tavoin arkisissa vuoro-
vaikutustilanteissa, mutta erityisesti luovaa ilmaisua opiskel-
laan 2. ja 5. luokilla.

Tiedonhallintataitojen opettaminen on oppimaan oppimi-
sen taitojen harjoittelua. Oleellista siinä on oppilaan itsenäi-
nen ja aktiivinen rooli oppijana. Tiedonhallintataitojen avulla 
oppilas osaa itse arvioida tiedon tarpeensa, tunnistaa ja pys-
tyy nimeämään, mitä jo asiasta tietää ja osaa edetä saadak-
seen tarvitsemaansa lisätietoa.

Kuninkaantien lukio,   
Kaivomestarinkatu 2
Kuninkaantien lukio on Espoon keskuksessa toimiva in-
formaatioteknologia- ja mediapainotteinen lukio, jossa on 
uudenaikaiset ja toimivat opetus- ja liikuntatilat, laitteistot 
ja ohjelmistot sekä ennen kaikkea myönteinen opiskeluil-
mapiiri. Normaalin lukio-opiskelun lisäksi lukiossa tehdään 
erilaisia projekteja sekä vietetään teemapäiviä mm. mediaan 
ja kansainvälisyyteen liittyen. Lisäksi aktiivinen oppilaskunta 

Uima-altaat         Porealtaat         Suihkulähteet         Vesiaiheet

PALVELEMME KAIKISSA ALTAISIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA

www.allastekniikka.fi

Myynti, Suunnittelu, Asennus, Huolto,

Altaan pesut, Kuntokartoitukset,

Allasvarusteet, Tarvikkeet, Kemikaalit,

Hoitovälineet

Soita tai jätä yhteydenottopyyntö!

0400-998190/Hannu Dahlgren

0400-998195/Henri Dahlgren

allastekniikka@allastekniikka.fi

Kilonkallio 5A, 02610 Espoo
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Leojen talvipäivät
5.-7.2.2016

Leo Club Espoo/Downtown 
sai Suomen LEF-projektin 
päättyessä haltuunsa 39 rep-

pua. Leijonat olivat lahjoittaneet 
suuren määrän reppuja orgatea-
mille varainhankintaa varten ja 
ylijäämäreput päätyivät LEF ra-
hastonhoitajan kotiklubille eteen-
päin lahjoitettavaksi.

Repuille etsittiin pitkään so-
pivaa lahjoituskohdetta. Pako-
laiskriisin myötä klubimme otti 
yhteyttä SPR:ään. SPR:n kautta 
saatiin tieto, että repuille olisi 
kova tarve Keuruun tukiasumis-
yksikössä, joka on tarkoitettu ala-
ikäisille, ilman perhettä maahan 
tulleille nuorille. Yksikössä on 
14-17-vuotiaita nuoria, joista osa 
oli menossa kouluun ja loput sai-
vat valmistavaa opetusta. 

Klubimme selvitteli mahdol-
lisuutta täydentää lahjoitusta 
hankkimalla reppuihin mukaan 
mm. heijastimia, urheilusukkia 
tai kouluvälineitä. Tästä kuitenkin 

Aloitin Leoissa viime syksynä ja 
nyt oli ensimmäisen tapahtuman 
vuoro, Leojen talvipäivien. Ko-
koontumispaikkana toimi Vihdin 
pirtti, jonne saavuimme paikalle 
pienissä autokunnissa. Ensimmäi-
sen autokunnan jäseninä tarkis-
timme tilat ja varasimme parhaat 
makuupaikat. Tämän jälkeen alkoi-
vat valmistelut ja ruuanlaitto keit-
tiössä. Tätä ruuanlaittoa oli enem-
män tai vähemmän koko viikon-
lopun ajan. Oli kuitenkin mukava 
huomata, kuinka paljon yhteen 
pieneen keittiöön mahtuu Leoja sa-
maan aikaan kokkaamaan. 

Ensimmäisenä iltana söimme 
hyvin ja seurustelimme. Suurin osa 
tunsi toisensa jo entuudestaan, kun 
taas toisille kaikki kasvot olivat vie-
raita. Muutaman ryhmäytymisleikin 
jälkeen pahimmat jännitykset olivat 
ohi ja talvipäivät avattu. Seuraavana 
aamuna puuron jälkeen aloitimme 
koulutuksen. Siinä meidät jaettiin 
3-4 hengen ryhmiin ja tavoitteena 
oli suunnitella jokin aktiiviteetti. 
Suunnittelu sisälsi muutamia kek-
sittyjä ongelmia, joita sitten yhdessä 
ratkottiin. Lopuksi jokainen ryhmä 
esitti oman suunnitelmansa muille 
ja vastaanotti kommentit. Suunni-
telmia oli monia erilaisia, mutta kai-

luovuttiin, koska tämä olisi han-
kaloittanut postittamista pitkän 
matkan päähän ja SPR toivoi toi-
mitusta pikaisella aikataululla. 

Aktiviteetti herätti paljon in-
nostusta klubilaisissa ja jatkamme 
varmasti tavalla tai toisella osallis-
tumista tämän ajankohtaisen krii-
sin avuntarvitsijoiden tukemiseen. 

Jenni Mäkitalo

Kiinnostaako Leo toiminta 
– ota yhteyttä Timo Holttinen / 
050 3323 604. 

kissa oli sama lähtökohta; auttami-
nen ja yhdessä tekeminen. Tämän 
jälkeen vuorossa oli juhlapäivälli-
nen, jolle osallistui myös Leijonia. 
He antoivat ohjeita klubien toi-
mintaa liittyen. Yksi aihe oli ylitse 
muiden, jäseniä tarvitaan lisää. Hie-
nojen puheiden jälkeen oli perin-
teisten Leojen talvipäiväkilpailujen 
aika. Voitto matkasi tänä vuonna 
Ylivieskaan, eli siellä nähdään vuo-
den kuluttua. Illalla saunoimme, 
uimme avannossa ja tanssimme. Jo-
kainen oli laittanut päälleen jotakin 
itse tehtyä ja tunnelma oli loistava. 

Sunnuntaiaamun talvirieha jou-
duttiin jättämään huonon kelin 
vuoksi. Edellisen päivän luminen 
maisema oli muuttunut apean rus-
keaksi. Tunnelmaa pieni vesisade 
ei kumminkaan pilannut. Kaikki 
uudet ihmiset olivat vaihtuneet vii-
konlopun aikana jo vanhoiksi tu-
tuiksi. Leojen hienoutta ei voi käsit-
tää, ennen kuin sen itse kokee.

Markus Kuosmanen
Varapuheenjohtaja, Leo Club 

Espoo Downtown

Kiinnostaako Leo toiminta 
– ota yhteyttä Timo Holttinen / 
050 3323 604. 

Får det vara ett låneerbjudande?

Om du funderar på att byta 
hem, be att få ett låneerbjudande. 
Vi ger dig ett konkurrenskraftigt 

erbjudande med en lånetid 
som passar just dig.

Boka tid på aktia.fi  eller 
slå en signal på numret

0800 0 2470.

Välkommen till Aktia Bank!
Aktia Esbo Centrum

Saako olla lainatarjous?
Onko mielessä kodinvaihto? 

Kysy ihmeessä lainatarjous meiltä. 
Saat kilpailukykyisen tarjouksen 
juuri sinulle sopivalla laina-ajalla.

Varaa aika osoitteessa aktia.fi  
tai pirauttamalla numeroon 

0800 0 2470.

Tervetuloa Aktia Pankkiin!

Aktia Espoon keskus

Leot lahjoittivat reppuja 
Keuruun tukiasumisyksikköön

Kauniaisten Kello ja Kulta Oy
Grankulla Ur och Guld Ab

Kauppakeskus Grani Köpcentrum,
puh./tel./fax. 505 0090
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 Olimme leirikoulussa 21.4 
- 24.4.2015 ja haluamme 
nyt kertoa teille millaista 

siellä oli ja mitä me teimme.
Lähtö leirikouluun oli klo 9.00.  

Saavuttuamme Soukkaan, käve-
limme metsän läpi Matasaareen, 

joka sijaitsee Suvisaaristossa. Siellä 
vietimme leirikoulumme.

Paikan päällä asetuimme huonei-
siimme ja meillä oli paloharjoitus, 
jonka jälkeen meillä oli ruokailu. 
Ruokana oli makkarakastiketta ja 
makaronia. Kaikki pitivät ruuasta. 
Ruuan ja pienen vapaa-ajan jälkeen 
meillä oli ensiavun ja partiotaito-
jen harjoittelua. Jaoimme porukan 
puoliksi. Puolivälissä vaihdoimme, 
että kaikki pääsisivät kokeilemaan 
kaikkea.

Toinen puoli meni ulos pelaa-
maan hauskoja pelejä ja tekemään 
erilaisia partioon liittyviä harjoi-
tuksia, joita yhden luokkalaisemme 
sisko ja hänen ystävänsä tulivat 
meille opettamaan. Ensin meidän 
piti jakautua neljän hengen ryhmiin 
ja jokaisen ryhmän oli rakennet-
tava mahdollisimman korkea torni 
tietyssä, melko lyhyessä ajassa. Uu-
destaan muodostetuissa ryhmissä 
meidän piti saada neljä ihmistä 
hiekkakentän toiselle puolelle vain 

kahden maitolaatikon avulla. Se oli 
varmaan kaikkien mielestä hauskin 
leikki.

Toiselle ryhmälle ensiaputaitoja 
opetti yhden luokkalaisemme äiti, 
joka oli myös tyttöjen ensimmäisen 
yön valvoja. 

Saimme harjoitella tajuttoman 
laittamista kylkiasentoon, hengi-
tysteiden avaamista ja elvyttämistä. 
Seuraavana ruokana oli uunilohta 
ja jälkiruokana toffeemoussea. Tä-
mäkin ruoka oli erinomaista.

Vapaa-ajalla olimme paljon pin-
gishuoneessa, jossa kuuntelimme 
musiikkia kaikki yhdessä. Ensim-

mäisenä iltana meillä oli leirinuotio 
ja yökirkonrottaa. Se oli hauskaa, 
vaikka jotkut olivatkin niin väsy-
neitä, että lähtivät jo ensimmäisen 
kierroksen jälkeen pois.

Ensimmäinen yö sujui hyvin, 
mutta onneksi yövalvojat pitivät 
järjestystä. Aamulla herättyämme 
oli ensimmäisenä aamupala, joka 
maistui meille kaikille. Ensimmäi-
nen ohjelmanumero oli metsäretki, 
jolla etsimme sammalia ja jäkäliä 
opetustauluja varten. Kävimme 
myös lintutornilla tarkkailemassa 
lintuja. Keskiviikkona me myös 
viimeistelimme opetustaulut, joista 
tuli hienoja, vaikka itse sanomme-
kin.

Lisäksi pelasimme lipunryös-
töä, jossa oli kolme joukkuetta, 
joiden oli kaikkien piilotettava 
aarre. Muut joukkueet etsivät tois-
ten aarteita. Kaikilla pelaajilla oli 
myös vyö, johon oli kiinnitetty 
kaksi lippua, jotka olivat kuin elä-
miä. Toisten elämät oli tarkoitus 
ryöstää, jos halusi tappaa toisen 

pelaajan. Samana päivänä meillä 
oli myös sauna. Osa meistä uskalsi 
jopa käydä uimassa, vaikka vesi oli 
kylmää.

Torstaina vuorossa oli patikoin-
tia Suinonsalmelle, jossa oli upea, 
suuri hiekkaranta. Siellä saimme 
seurata myös kalastajien työsken-
telyä. Torstaina meillä oli myös 

Kirje leirikoulusta

ilmaisuleikkejä, esim. Iso tuuli pu-
haltaa, ja sylileikkiä, sekä paikan 
vaihtoa katseiden kohtaamisen 
jälkeen. Nämä olivat kaikille jo val-

miiksi tuttuja leikkejä, mutta 

leikimme niitä edel-
leen mielellämme.

Lisäksi meillä oli myös kaikkien 
odottama disko, jota varten musa-
vastaavat olivat keränneet kaikkien 
lempilaulut, jotka soivat tanssies-
samme. Diskoon kuului myös Twi-
ster-turnaus, sekä tanssibattle, jossa 
kaksi joukkuetta tanssi vastakkain. 
Tästä saimme idean myös kevät-
juhlaesitykseemme.

Seuraavana aamuna oli vähän 
haikea olo, kun mahtava leirikou-
lumme oli jo jäämässä taaksepäin. 

Toki saimme vielä kerran leikkiä 
hauskoja ilmaisuleikkejä, ja viettää 
pienen hetken rantakallioilla ot-
taen kuvia toisistamme ja leirikou-
lumaisemistamme. Leirikoulusta 

parhaiten jäi mieleen disko ja 

lipunryöstö, jota 
olimme kauan suunnitelleet.

Kiitos, kun annoitte meille mah-
dollisuuden viettää leirikoulumme 
näin upeissa rakennuksissa syöden 
hyvää ruokaa ja viettäen mukavaa, 
tapahtumientäyteistä viikkoa.

Terveisin: Ymmerstan koulun 
6.A ja Timo Kaartinen 

PS. Maisemat olivat upeat ja sää läm-
min ja aurinkoinen.

Suomen Muuttolaatikko Oy
Hämeentie 155 , Helsinki

Avoinna ark. 8-17, la 10-14

ESPOO Fallåker 3, 09 512 4125  
LOHJA Levysepäntie 4, 019 312 500

 www.konepalvelu.com

MYYNTI - HUOLTO - VARAOSAT

TOIMIVAT
KONEET METSÄN 
JA PUUTARHAN 

HOITOON.

Tuotteet luovutetaan toiminta-
kunnossa + Käyttöopastus.

SERVICE



Minigolfrata on palvellut asukkaita yli 20 vuotta
Minigolfrata Kirkkojärvellä avaa taas ovensa 8.5.2016 
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Kirkkojärvellä on toiminut 
Lions Club Espoo/Keskuk-
sen perustama ja ylläpitämä 

minigolfrata vuodesta 1993. Rata 
sijaitsee tutulla paikalla Kirkkojär-
ven koulun, Kuninkaantien lukion 
ja Kaivomestarin uimahallin naa-
purissa. Virallinen osoite on Kai-
vomestarinniitty 8. 

Rata on perinteisesti avattu äi-
tienpäiväviikonloppuna ja niin 
tehdään myös tänä vuonna. Viral-
linen avajaispäivä on äitienpäivänä 
8.5.2016, jolloin äidit saavat pelata 
ilmaiseksi ja palkinnoksi annetaan 
ruusu. Rata on joka päivä avoinna 
yleisölle 16.5. alkaen.  

Radan aukioloaikaa on voitu pi-
dentää ja avaamme radan kesä- ja 
heinäkuussa arkisin jo klo 15.00. 
Tämän on mahdollistanut paik-
kakunnan nuorten palkkaaminen 
Espoon kaupungin kesäseteleillä. 
Arkisin nuoret päivystävät radalla 
ja viikonloppuna ja pyhäpäivisin 
tutut lionveljet. 

Rata koostuu 18 erilaisesta peli-
väylästä täyttäen viralliset kilpailu-
vaatimukset ja näin ollen se on hy-
vin kilpailukykyinen pääkaupunki-
seudun muiden ratojen kanssa. Ra-
dan päivystyksestä ja kunnossapi-
dosta vastaavat vapaaehtoisvoimin 
ja korvauksetta Espoon Keskuksen 
lionit. Minigolfradan tuotto käyte-
tään lyhentämättömänä LC Espoo 
Keskuksen avustuskohteisiin, mm.:
• nuorisovaihto ja nuorisoleirit
• vanhukset
• vammaiset
• stipendit alueen kouluihin 
• avustukset yksityisille henkilöille 

ja perheille 
• Lions Quest -koulutukseen, 

jossa opettajia koulutetaan va-
listamaan lapsia ja nuorisoa 
tuntemaan vastuuta itsestään ja 
elämään ilman huumeita.

Minigolf  on mukava kesäinen 
ajanviete alueen asukkaiden, niin 
lasten, nuorten kuin varttuneiden-
kin keskuudessa. Kynnys tulla pe-
laamaan on matala ja tämän huo-
maa myös radalla. Monet lapset ja 
nuoret odottavat jo malttamatto-
mina portin takana ennen radan 
avaamista. Pelaajia oli yhteensä 

noin 3 500 viime kesäkaudella. 

Rata on avoinna

• kesä- ja heinäkuussa arkisin klo 
15.00 - 21.00 

• touko- ja elokuussa arkisin klo 
17.00 - 21.00 

• viikonloppuisin klo 13.00 - 
21.00

Rata on auki elokuun loppuun asti. 

Pelilippujen hinnat
Aikuisen yhden pelin hinta on 5,00 
euroa ja lasten lipun hinta on 3,00 
euroa. 

Voit myös ostaa 10-pelin sarjali-
pun, jolloin yhden pelin hinta tulee 
edullisemmaksi. 

Radalla toimii myös kioski, josta 
saa ostaa virvokkeita. 

Myös tänä kesänä radalla on eri-
laisia tapahtumia, kuten perintei-
nen firmaturnaus. Lions-lystejä vie-
tetään 15.5. Kirkkojärven koululla 
ja radalla. Näistä löytyy tarkempaa 
tietoa muualla lehdessä. 

Otamme mielellämme vastaan 
koululuokkia ja työporukoita pelaa-
maan ja nauttimaan pienestä kisai-
lusta. Voit siis järjestää koululuok-

kasi liikuntatunnin tai työpaikkasi 
virkistyspäivän minigolf-teemalla. 
Sopimuksesta voimme olla auki 
normaalin aukioloajan ulkopuo-
lella. 

Käy tutustumassa klubin koti-
sivuihin osoitteessa www.lc-espoo-
keskus.fi. Sivustolla on tietoa ra-
dasta ja aukioloajoista. 

Suunnitelmissa ollut Frisbeegolf-
radan rakentaminen minigolfradan 
läheisyyteen odottaa Espoon kau-
pungilta tarvittavia lupia.

Minigolf  on mukava peli – tule 
mukaan pelaamaan! Toivotamme 
alueen asukkaat lämpimästi terve-
tulleiksi radalle taas toukokuussa 
2016! 

Lions Club/Espoo keskus 
Ratatoimikunta

Ilpo Lintula 

Pelisäännöt 

Pelimaksu oikeuttaa yhteen pelikierrokseen per henkilö. Peliväli-
neet on tarkoitettu ainoastaan radoilla pelaamiseen. Vältä radalla 
kävelyä, älä astu tai seiso valkoisella reunalla.

 Aloita pelaaminen radalta 1 (mikäli on ruuhkaa radoilla, voit 
aloittaa muualtakin)

 Pidä mailasta kiinni kaksin käsin ja lyö palloa mailan lapaosalla. 
 Yhtä rataa kohden saat käyttää kuusi lyöntiä. Jos pallo ei mene 

reikään kuudella lyönnillä, merkataan tulokseksi seitsemän.
 Kun pallo ylittää radalla olevan punaisen rajalinjan, saat jatkaa 

peliä pallon pysähtymispaikasta. Muussa tapauksessa palaat aloi-
tuspisteeseen.

 Joillakin radoilla olevien esteiden oheen on merkattu keltaisella 
ns. siirtolinjat, joille saakka saat siirtää palloa radan suuntaisesti 
poispäin esteestä.

 Lyöntiä varten voit astua radalle.
 Jokaisen radan vieressä on lyhyt selostetaulu, jossa on radan nimi 

ja faktaa radan luonteesta. 
 Kun tulet radalle 18 ja saat pallon reikään, olet kiertänyt radan.
 Palauta maila ja kirjoitusalusta ratatoimistoon. 

Golfpäivä Golfpäivä 
Äideille

Espoon keskuksen Kirkkojärveltä löydät Lions Club Espoo/
Keskuksen ylläpitämän 18 –reikäisen minigolfradan,

Kaivomestarinkadun päästä, Kuninkaantien uimahallin takaa.

Lisätietoja: www.lc-espookeskus.fi / puh. 0400-851 466

Peliliput: -aikuiset 5,00€ / lapset(alle13v.) 3,00€
Kioskista: -virvokkeita, jäätelöä, makeisia

Etu Äideille voimassa Äitienpäivänä 8.5.2016




