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Minigolfrata on palvellut asukkaita jo yli 25 vuotta
Minigolfrata Kirkkojärvellä avaa taas ovensa 6.5.2018

Kirkkojärvellä on toiminut 
Espoon keskuksen lionsien 
perustama ja ylläpitämä mi-

nigolfrata vuodesta 1993. Rata si-
jaitsee tutulla paikalla Kirkkojärven 
koulun, Kuninkaantien lukion ja 
Kaivomestarin uimahallin naapu-
rissa, Kaivomestarinniitty 8. 

Ratakausi avataan Lions Lystien 
merkeissä sunnuntaina 6.5.2018. 
Seuraavana sunnuntaina, äitienpäi-
vänä äidit saavat pelata ilmaiseksi ja 
jokaiselle äidille jaetaan ruusu peli-
kierroksen jälkeen. 

Viime vuosina radan päivystyk-
sestä on Lions-veljien lisäksi huo-
lehtineet nuoret, niin että he päi-
vystävät arkisin ja veljet viikonlop-
puisin. Tämän on mahdollistanut 
paikkakunnan nuorten palkkaami-
nen Espoon kaupungin kesäsete-
leillä. Kesäkaudella on yleensä ollut 
5-7 nuorta huolehtimassa päivys-
tyksestä sekä nurmikon leikkuusta. 

Rata koostuu 18 erilaisesta pe-
liväylästä täyttäen viralliset kilpai-
luvaatimukset ja näin ollen se on 
hyvin kilpailukykyinen pääkaupun-
kiseudun muiden ratojen kanssa.

Radan päivystyksestä ja kunnos-
sapidosta vastaavat vapaaehtois-
voimin ja korvauksetta Espoon 

Jo peräkkäin viidentenä vuonna 
järjestetään Kirkkojärven koululla 
ja Leijonien minigolfradalla koko 
perheille tarkoitetut Lystit. Tavoit-
teena on, että rennossa tapahtu-
massa virkistyy niin mieli kuin ke-
hokin. 

Koulun sisätiloissa on kahvia 
ja vastaleivottuja voisilmäpullia ja 
monenlaista ohjelmaa mm. OVOn 
voimistelijat, Espoon miekkailijat, 
Espoon musiikkiopiston lasten ha-

Keskuksen lionsit. Minigolfradan 
tuotto käytetään lyhentämättö-
mänä LC Espoo Keskuksen avus-
tuskohteisiin, mm.: nuorisovaihto 
ja nuorisoleirit, vanhukset, vam-
maiset, stipendit alueen kouluihin 
ja avustukset yksityisille henkilöille 
ja perheille. 

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 

nuriryhmä ja tanssiseura Habana-
ren tanssiesityksiä. Sisätiloissa on 
myös askartelua, kasvomaalausta, 
ongintaa, kirppis ja arpajaiset siellä 
jaetaan myös ilmapalloja.

Piha-alueilta löytyy poniratsas-
tusta, hevoskärryajelua, suloisia 
alpakoita ja ystävällisiä Hali-Berni-
koiria. Kaksi pomppulinnaa heti 
pihaan tultaessa toivottaa lapset 
tervetulleiksi. Pomppulinnoja on 
kaksi, jotta myös pienetkin lapset 

avaamista. Pelaajia oli yhteensä 
noin 2 000 viime kesäkaudella. 

Rata on avoinna arkisin klo 
17.00 – 21.00 ja viikonloppuisin 
klo 13.00 – 21.00 elokuun lop-
puun asti. Sadesäällä rata on usein 
valitettavasti suljettava. 

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

Voit myös ostaa 10-pelin sarja-
lipun, jolloin yhden pelin hinta tu-

pääsevät riemuitsemaan. Piha-alu-
eella järjestää Pääkaupunkiseudun 
perinneleikit ry leikkejä lapsista 
aikuisiin hyvän ohjauksen kera. 
Kun nälkä kasvaa, sitä voi helpot-
taa kuumilla makkaroilla ja hotdo-
geilla ja partiolaisten paistamilla 
letuilla.

Minigolfrata on Lystien kunni-
aksi pelattavissa edullisesti koko 
tapahtuma-ajan ja se onkin aikai-
semman kokemuksen mukaan ol-
lut ahkerassa käytössä.

Haluamme järjestää Espoon 
keskuksen ja sen ympäristön asuk-
kaille ja perheille viihtyisän tou-
kokuisen yhdessäolohetken. Ta-
pahtumasta kertyvä tuotto jaetaan 
avustuksina espoolaisille nuorille, 
kouluille ja muille tarvitsijoille.

LC Espoo/Keskus
Tauno Jouhtimäki

Tapahtumatoimikunnan pj

lee edullisemmaksi. 
Radalla toimii myös kioski, josta 

saa ostaa virvokkeita. 
Myös tänä kesänä radalla on 

erilaisia tapahtumia, kuten perin-
teinen firmaturnaus keskiviikkona 
13.6. Ratakausi alkaa Lions-lysteillä 
sunnuntaina 6.5. 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 minigolfteemalla. 

Lasten syntymäpäiväjuhlia voi pitää 
radalla ja tuoda vaikka täytekakku 
ja virvokkeita, joita voi nauttia ra-
dan terassialueella. Sopimuksesta 
voimme olla auki normaalin auki-
oloajan ulkopuolella. 

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

Minigolf  on mukava peli – tule 
mukaan pelaamaan! Toivotamme 
alueen asukkaat lämpimästi terve-
tulleiksi radalle taas toukokuussa 
2018! 

Ilpo Lintula

Koko perheen Lystit 
sunnuntaina 6.5. klo 10–14
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Palveleva Leijona

We Serve on kansainvä-
lisen Lions-järjestön 
teema. Tätä teemaa 

me leijonat toteutamme myös 
Lions Club Espoo/keskuksessa. 
Kansainvälisesti Lions-järjestö 
on palvellut yli sataa miljoonaa 
ihmistä satavuotisessa historiassa. 
Viime vuonna kansainvälinen 
Lions-järjestö täytti sata vuotta 
eli yhtä paljon kuin itsenäinen 
Suomi. Kansainvälisen Lions-
järjestön palvelualueet ovat näkö-
kyky, nälän helpottaminen, ympä-
ristö, lapsuusiän syöpä ja diabetes.

Lions-järjestö on luotettava 
palvelujärjestö. Järjestön kaikilla 
klubeilla on erilliset tilit hallinto-
varoille ja aktiviteettivaroille. Hal-
lintovarat ovat klubien jäseniltä 
kerättyjä varoja, joilla rahoitetaan 
klubien hallinnollinen toiminta 
klubikokouksista kansainvälisiin 
jäsenmaksuihin. Ulkopuolisilta 
kerätyt varat ohjataan aina sata-
prosenttisesti aktiviteettivaroihin, 
jotka käytetään täysimääräisesti 
erilaisiin aktiviteettikohteisiin. 
Klubin hallintokulut klubilaiset 
rahoittavat omista varoistaan.

Espoon keskuksen Lions-klubi 
on toiminut 40-vuotta. Klu-
bissamme on edelleen mukana 
muutama jäsen, jotka ovat ol-
leet mukana klubin toiminnassa 
klubin perustamisesta lähtien. 
Useimmille jäsenille toiminnasta 
muodostuu kymmenien vuosien 
antoisa harrastus.

Klubillamme on erittäin paljon 
erilaista palvelu- ja avustustoimin-
taa ympäri vuoden. Kukin klubi 
toimii erityisesti oman paikkakun-
nan asukkaiden hyväksi. Erilaisten 
katastrofien sattuessa me Espoon 
keskuksen klubista osallistumme 
myös maailmanlaajuisiin kerä-
yksiin sekä avustamme mm. sil-
mäsairaalaa Sri Lankassa. Viime 
kaudella päättyi valtakunnallinen 
Punainen  Sulka- keräys, johon 
klubimme osallistui. Klubimme 

keräsi keräyksessä huomattavan 
summan, joka osittain käytetään 
tällä kaudella alueemme nuorten 
hyväksi ja osittain varoja on oh-
jattu valtakunnalliseen nuorten 
hyväksi tehtävään työhön.

Kesäaikaan klubimme jäseniä 
tavoittaa minigolfradaltamme 
Kirkkojärveltä. Klubimme jäsenet 
hoitavat minigolfrataa pääasiassa 
viikonloppuisin. Tästä työstä he 
eivät saa korvausta vaan työ teh-
dään talkootyönä. Muutamana 
viime vuotena klubin minigolfra-
taa hoitamaan on palkattu nuoria 
kaupungin kesäsetelien avulla. 
Myös ensi kesänä radallamme on 
palkattuja nuoria. Tästä nuoret 
saavat arvokasta työkokemusta. 
Minigolf-ratamme pelimaksut 
olemme halunneet pitää suhteel-
lisen edullisina, jotta kaikilla on 
mahdollisuus tulla mukaan har-
rastukseen. Muutamille erityisryh-
mille olemme kohdennetusti tar-
jonneet ilmaisia pelipäiviä radal-
lamme klubin aktivitettitoiminnan 
puitteissa.

Alkutalvesta minigolfrataamme 
kohtasi tulvat, jolloin useat radat 
siirtyivät paikoiltaan. Radat saa-
tiin kuitenkin nopeasti paikoilleen 
talkoovoimin ja minigolfratamme 
saadaan pelattavaan kuntoon tou-
kokuun alkupuolella.

Jokavuotisi in aktiviteettei-
himme kuuluu alueen koulujen 
päättävien luokkien parhaille op-
pilaille jaettavat stipendit. Viime 
kaudella jaoimme 14 koululle 59 
oppilaalle 2710 euroa stipendejä. 
Järjestämme kouluille myös kan-
sainväliset rauhanjulistekilpailut. 
Useina vuosina tuemme myös 
nuoria, jotka lähtevät kansainvä-
liseen nuorisovaihtoon. Muuta-
mana viime vuotena olemme jär-
jestäneet myös perhelystit Kirk-
kojärvellä. Moniin tapahtumiin 
osallistumme mielellämme, myös 
oman alueemme ulkopuolella. Pa-
rina viime vuotena olemme osal-

listuneet Tapiolan talviriehaan, 
vaikka periaatteessa toiminta-
alueemme on Espoon keskus ym-
päristöineen. Valtakunnalliseen 
useiden järjestöjen yhteiseen Ne-
näpäiväkeräykseen osallistumme 
myös vuosittain. 

Klubi jakaa vuosittain erilaisia 
avustuksia. Avustusten ja palvelu-
jemme kohteina ovat useimmiten 
vähäosaiset, vammaiset, vanhuk-
set ja sotaveteraanit. Erityisesti 
haluamme tukea nuoria.

Klubissamme on puolisoille 
Lady-toimintaa ja Ladyt osallistu-
vat aktiivisesti erilaisiin aktiviteet-
teihin. Klubimme on avoin myös 
mahdollisille naispuolisille leijo-
nille. Periaatteessa klubimme jä-
seneksi tullaan suosittelijan kautta 
ja kutsusta, eli jokaisen jäsenen 
kohdalla suoritetaan jäsenen hy-
väksymismenettely. Klubi ottaa 
toimintaan mukaan palveluhenki-
siä uusia jäseniä.

Haluan kiittää klubimme yh-
teistyökumppaneita ja sponso-
reita sekä kaikkia henkilöitä, jotka 
käyvät pelaamassa minigolfradal-
lamme kesäisin.  

Lisätietoja toiminnastamme 
saa klubin kotisivuilta. Nähdään 
kesällä minigolfradallamme Kirk-
kojärvellä!

Tuomo Laurikainen
Klubin Presidentti

www.allastekniikka.fi

MYYNTI, SUUNNITTELU, KONSULTOINTI, KUNTOKARTOITUKSET,

ASENNUS, HUOLTO, LAITTEISTOT, TARVIKKEET JA KEMIKAALIT

UIMA-ALTAAT

POREALTAAT

VESIAIHEET

SUIHKULÄHTEET

ALTAIDEN JA ALLASLAITTEIDEN ASIANTUNTIJA

0400-998190/Hannu Dahlgren

0400-998195/Henri Dahlgren

allastekniikka@allastekniikka.fi

Kilonkallio 5A, 02610 Espoo

SOITA TAI JÄTÄ

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ!

Klubi lahjoitti 30 ostokorttia Espoon seurakunnan diakoniatiimille 
jaettavaksi vähävaraisille henkilöille. Tiimin puolesta lahjoituksen 
otti vastaan Ayda Meskanen, Diakonian työalavastaava Espoon 
tuomiokirkkoseurakunnasta. Hänen rinnalla diakoniatiimi lähes 
kokonaisuudessa. Lahjoituksen kävivät antamassa Tapio Koivisto 
(vas.), Martti Miettinen ja Timo Uusimäki.
  

 Uudenmaan Lions klubit kunniakäynnillä Hietaniemen hautaus-
maalla 13.1.2018. Lionien seppeleet laskettiin Kaatuneiden 
sankariristille sekä Suomen marsalkka Mannerheimin haudalle. 
Kuva: Antti Tuomikoski

 Leo Club Espoo / Downtown oli 10.2.2018 järjestetyssä Tapiolan 
talviriehassa jälleen mukana. Viime vuoden pipon tuunauspaja 
oli vaihtunut ystävänpäiväkortteihin. Taiteelliset lapset löysivät 
pöytämme heti aamusta ja täyttivät pöydän ympärystän koko 
päiväksi. Osa lapsista teki töitä todella itsenäisesti, kun taas osalle 
apu oli tarpeen. Yksi asia on kuitenkin varma. Moni ihminen 
tuli ilahtumaan ystävänpäivänä, kun saa omin käsin tehdyn 
persoonallisen kortin. Kortteja piirrettiin lähes 200 lapsen voimin 
viiden leon avustamina. Leo Club Espoo / Downtownissa on tällä 
hetkellä jäseniä yksitoista. Tule mukaan jos hyvän tekeminen 
yhdessä kiinnostaa. Markus Kuosmanen, Leojen klubipresidentti, 
044 2629 385 tai Timo Holttinen, LC Espoo / Keskus, Leoneuvoja, 
050 3323 604.
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Kirjoittaja, nuorisovaihdokkimme Iisa  Mustonen (keskellä) jossain 
Australian rannikolla.

Wau-ryhmäläisiä Espoon Kirkkojärven koulun 1. luokalta 

Oli heinäkuun alku. Päivä 
oli Suomen kesälle tyypil-
linen, ei lämmin, mutta 

ei kylmäkään. Jotain erikoista päi-
vässä kuitenkin oli: lähdin matkalle 
kohti maapallon toista puolta. Mat-
kustaminen Australiaan kesti 36 
tuntia. Siihen sisältyi juoksemista 
terminaalien välillä, auringonlaskun 
ihailua Singaporessa ja uusiin ihmi-
siin tutustumista. Jännitykseltäni en 
nukkunut ollenkaan, vaikka ehkä 
olisi pitänyt.

Lentokoneen renkaat tömähtivät 
Australian mantereelle aamukym-
meneltä. Innostuneena, toisaalta 
hieman unisena laskeuduin koneen 
portaat alas. Jouduin siristelemään 
silmiäni hetken nähdäkseni eteeni, 
sillä aurinko porotti taivaalta kirk-
kaammin kuin olen eläessäni näh-
nyt. 

Yhdistyksemme on perustettu 
vuonna 2009 ja tavoitteenamme 
on elvyttää ja ylläpitää perinne-
leikkikulttuuria, jotta Kirkon-
rotta, Purkkis ja Tervapata palai-
sivat mahdollisimman moneen 
kotipihaan. 

Liikkuakseen ei tarvitse aina ur-
heilla tai kilpailla - leikkien liikkuu 
huomaamatta.

Visionamme on, että lapset 
ja aikuiset kokoontuisivat leik-
kimään yhdessä vanhoja perin-
neleikkejä. Toivomme, että näin 
ihmiset vähentäisivät tietokoneen 
”hupikäyttöä”. Samalla lisääntyisi 
sosiaalinen mukava leikkiminen 
vanhempien ja lasten välillä.

Toimintamme pääpaino on 
leikitys eri tapahtumissa, joita to-
teutamme useiden yhteistyötaho-

WAUn mielestä jokaisella lapsella 
Suomessa on oikeus laadukkaaseen 
harrastukseen asuinpaikastaan tai 
perheen sosioekonomisesta taus-
tasta huolimatta. 

Lisäksi suomalaiset liikkuvat kai-
kissa ikäluokissa liian vähän. Liik-
kumattomuuden suorat ja välilliset 
terveydenhuollon kustannukset 
ovat yhteiskunnalle vuosittain jopa 
2-4 miljardia euroa.

Liikunnan merkitys ja sen vai-
kutus terveyteen on tutkittu ja to-
distettu asia. Niin ikään lapsuusiän 
liikunnalla on selkeä vaikutus kou-
lumenestykseen sekä kauaskantoi-
sia seurauksia myös koulutus- ja 
työurien näkökulmasta. Aihees-
ta on kir joitettu viime aikoina 
mm. Turun Sanomissa ja Aamuleh-
dessä.

Ylen verkkosivuilla kirjoitetaan 
artikkelissa lasten kuntotestien hei-
koista tuloksista ja asian pitkän täh-

Seuraavat kolme viikkoa vie-
tin Queenslandissa sijaitsevassa 
Mackay nimisessä kaupungissa. 
Asuin meren rannalla, aivan ihanan 
eläkeikäisen pariskunnan luona. 
Huoneeni jaoin tanskalaisen tytön 
kanssa.

Australian sokerikaupunkina 
tunnettu Mackay tarjosi sokeri-
ruokoja silmänkantamattomiin. 
Tosin löytyi kaupungista muutakin: 
upeita vuoria, pitkiä hiekkarantoja 
ja kauniita puistoja. Suomalaiselle 
eksoottisinta olivat kuitenkin ta-
kapihalla elävät krokotiilit. Mat-
kan aikana pääsin tutustumaan 
australialaiseen luontoon todella 
läheltä – pitelin niin vauvakroko-
tiilia kädessä kuin halasin sydämet 
sulattavaa, pörröistä koalaa. Eräänä 
päivänä syötin kengurua ja toisena 
päivänä törmäsin käteni kokoiseen 

jen kanssa, mm. Helsingin, Es-
poon, Vantaan ja Keravan kau-
punkien sekä Tuusulan kunnan 
kanssa. Vuonna 2017 leikityksiä 
kertyi 378 kappaletta. Tulevai-
suuden kuvassa pystymme tarjo-
amaan leikityksiä kautta maan.

Yhdistyksemme säilyttää ja 
kokoaa monipuolisesti erilaisia 
leikkejä kirjoihin, kalentereihin 
ja muihin tuotteisiin, jotta leikit 
jatkuisivat myös tulevaisuudessa. 
Tuotteita toimitetaan kouluille ja 
päiväkodeille sekä niiden kautta 
lapsille omiksi. Lisäksi tuotteita 
jaetaan tapahtumissamme leikki-
jöille. Tuotteita on  kulkeutunut 
ympäri Suomen jo yli 500 000 
kappaletta.
www.perinneleikit.fi
www.facebook.com/perinneleikit

täimen vaikutuksesta. “Kuka myisi 
liikunnan niille suomalaisille, joi-
den tutustumispakkaus tuotteeseen 
on ollut viallinen?” WAU on teh-
nyt tätä menestyksellä jo 10 vuo-

hämähäkkiin kävelylenkillä.
Reissun kohokohta oli matka 

isäntäperheeni kanssa maailman 
kauneimpiin saariin kuuluville 
Whitsundays saarille. Muutaman 
tunnin lauttamatka kului valaita 
bongaillessa ja hyvään kirjaan up-
poutuessa. Määränpää – White-
haven Beach – oli kaunein paikka, 
jossa olen koskaan käynyt. Koko 
saarelta ei löytynyt mitään ylimää-
räistä – ei mitään rakennettua, ei 
roskia, ei mitään sinne kuuluma-
tonta. Ainoastaan valkoista hiek-
kaa ja turkoosia merivettä silmän-
kantamattomiin. 

Nuorisovaihto huipentui viikon 
mittaiseen leiriin Sunshine Coas-
tilla, kun minä ja 41 muuta nuorta 
ympäri maapalloa kokoonnuimme 
yhteen. Viikkoon mahtui paljon 
naurua, auringonnousujen ihailua 

Alpakka on kiltti, herkkä ja ute-
lias eläin. Sen veitikkamainen ul-
konäkö nostattaa hymyn huulille. 
Alpakkalaumassa vallitsee sopu-
sointu ja harmonia. Tunnetila vä-
littyy vahvasti myös laumasta ulos-
päin. Lauman lähellä mielen valtaa 

den ajan, ilon kautta ja lasta osal-
listamalla saadaan hyvää aikaan!

Voittoa tavoittelematon, koti-
mainen WAU ry järjestää yli 40 
paikkakunnalla viikoittain maksut-

ja omien pelkojen voittamista. Pää-
simme kokeilemaan muun muassa 
surffausta, bodyboardingia ja me-
lomista sekä seinäkiipeilyä ja pui-
den latvoissa roikkumista. Parasta 
olivat kuitenkin juttuhetket illan 
viileydessä ja höpöttelyt huoneka-
vereiden kanssa. 

Reissu oli kokonaisuudessaan ai-
van huippu, kiitos lukuisten vapaa-

rauha ja tyyneys. 
Ensimmäiset alpakat tulivat Suo-

meen vuonna 2002. Nyt niitä on 
arviolta 1 300. Alpakoita pidetään 
monesta eri syystä: villan takia ja 
lemmikkieläiminä, joku harras-
taa niiden kanssa alpakka-agilityä. 

tomia matalan kynnyksen liikun-
takerhoja koulupäivän yhteyteen. 
WAU! -kerhoja on jo noin 400 ja 
toimintaa laajennetaan vuosittain 
tarpeen sekä mahdollisuuksien mu-
kaan.

Kerhotoiminnan lisäksi WAU 
järjestää maksutonta liikunnallista 
välituntitoimintaa ja leirejä kou-
lujen loma-aikoina. WAUn kanta-
vana ajatuksena on kuunnella las-
ten omia ideoita ja osallistaa heitä 
mukaan toiminnan suunnitteluun. 
Näin lapset viihtyvät, lähtevät ker-
hosta hymyssä suin, ja haluavat 
tulla sinne seuraavalla kerralla uu-
destaan.

WAUn ennaltaehkäisevässä toi-
minnassa on mukana viikoittain 
noin 10 000 lasta. WAU toimii 
valtakunnallisesti ja menee eten-
kin sinne, missä muiden tahojen ei 
ole syystä tai toisesta mahdollista 
toimia. Vaikka pääkohderyhmänä 

ehtoisten, jotka mahdollistivat mat-
kan. Käteen jäi valtava määrä uusia 
kavereita, parantunut kielitaito sekä 
kultaisen ruskea iho. Ehkä myös 
pieni kaipuu Australian lämpöä ja 
ihmisten ystävällisyyttä kohtaan. 
Sen tiedän, että Australiaan haluan 
palata vielä joku päivä. 

Niitä voi käyttää maisemanhoi-
toon, koska ne eivät möyhennä 
maata ja katkaisevat heinän sopivan 
mittaiseksi. Kotitilamatkailuyrittäjät 
ovat ottaneet alpakoita tilan veto-
nauloiksi. 

Kasvava käyttökohde on eläina-
vusteinen toiminta ja terapia, jossa 
eläimet otetaan mukaan lisäämään 
ihmisen hyvinvointia ja elämänlaa-
tua. 

− Olipa minulla ollut miten 
stressaava työpäivä tahansa, niin 
alpakoiden luona rauhoitun ja voi-
maannun. Haluan jakaa omaa te-
rapeuttista kokemustani alpakoista 
muillekin, kertoo fysioterapeutti 
Terhi Elo, jolla asustaa kuusi al-
pakkaa Enkelikartanossa Kirkko-
nummella. Kaksi vuotta hän on 
harjoittanut eläinavusteista toimin-
taa.

− Alpakoiden kanssa lähdetään 
luontoon vaeltamaan tai vieraillaan 
päiväkodeissa ja kouluissa, vanhus-
ten tai mielenterveyskuntoutujien 
luona tai viedään eläimiä messuille 
ja tapahtumiin, missä ihmiset saa-
vat niihin tutustua ja ihastua.

ovat alakouluikäiset lapset, on toi-
mintaa viime vuosina laajennettu 
koskemaan myös yläasteikäisiä, ja 
toimintaa on pilotoitu hyvin tu-
loksin niin ikään päiväkotimaail-
massa.

Julkisen ja yksityisen rahoituk-
sen yhdistelmällä toimiva WAU 
on perustettu vuonna 2009, ja ta-
savallan presidentti Sauli Niinistö 
on yhdistyksen suojelija. 10-vuo-
tisjuhlavuotemme kunniaksi tavoit-
telemme miljoonan liikutetun tun-
nin rajan rikkomista. Järjestämme 
myös tapahtumia ja tempauksia 
pitkin vuotta, joten kannattaa py-
syä kuulolla, esim. nyt käynnissä 
olevalla maskottipiirustuskilpailulla 
haemme lasten ehdotuksia WAUta 
edustavaksi Wauhti-maskotiksi. 

Kesävaihto Australiassa

Wau ry liikuttaa lapsia

Perinneleikit ry
- Kaikki leikistä

Alpakka rakastaa sinua
juuri sellaisena kuin olet
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Tuokiokuvia vuosien varrelta.
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Jos Sinua kiinnostaa jäsenyys Lions 
Club Espoo/Keskuksessa, soittele 
p. 0400 503652 tai lähetä sähkö-
postia os. espoo.keskus@lions.fi . 

Lisätietoja Lions-toiminnasta 
saat parhaiten os. www.lions.fi ja 
Lions Club Espoo/Keskuksesta  
os. www.lc-espookeskus.fi. Jäse-
niksi ovat tervetulleita kaikki, jotka 
tuntevat Lions-klubien arvot (ks. 
tarkemmin artikkeli ”Lions-klubien 
arvot”) omikseen.

LC Espoo/Keskuksen toimin-
toja kuluneena toimintakautena 
ovat olleet mm. Minigolfrata Es-
poon Keskuksen Kirkkojärvellä 
(avoinna touko-elokuu), Palveleva 
Leijona-lehti, perhelystit touko-
kuussa koululais-stipendien myön-
täminen ja rauhanjuliste-kilpailu 
alueemme kouluissa, joulukoreja 
lähiseudun vähävaraisille perheille, 
avustuksia nuorten ja vammaisten 
elämiseen ja harrastuksiin,    Mi-
nigolfin firmaturnaus kesäkuussa, 
Espoo-päivä elokuussa (ilmaista-
pahtuma), Leo Club Espoo Down-
town,   Veteraanikeräykseen osallis-
tuvien varusmiesten logistiikka Es-
poon keskuksen alueella ja Punai-
nen Sulka -keräys (valtakunnallinen 
keräyskampanja nuorten hyväksi).

Lions-toiminnasta
Lions-toiminta on Lions-klubin 
muodostamassa yhteisössä teh-
tävää vapaaehtoistyötä omalla 
paikkakunnalla ja yhdessä muiden 
Lions-klubien kanssa kotimaassa 
ja koko maailmassa. Vapaaehtois-
työn lisäksi Lions-klubit kehittävät 
jäseniään tarjoamalla heille koulu-
tusta ja verkostoitumisen mahdolli-
suuksia muihin klubeihin niin koti-
maassa kuin maailmallakin.

 Lions-klubien muodostamaan 
yhteisöön kuuluu Suomessa noin 
920, Euroopassa 9.600 ja maail-

Suomalaiset lahjoittivat lionsklu-
bien seitsemänteen Punainen Sulka 
-keräykseen 2,9 miljoonaa euroa. 
Keräykseen osallistui eri puolilla 
Suomea 831 lionsklubia ja arviolta 
20.000 lionia. 

 Lionsklubien seitsemäs Punai-
nen Sulka - varainkeräys päättyi 
30.6.2017. Maaliskuussa 2016 al-
kaneen varainkeräyskampanjan 
tavoitteena oli Suomen nuorten 
tukeminen itsenäisen Suomen täyt-
täessä 100 vuotta. Vuosi 2017 oli 
myös kansainvälisen Lions-järjes-
tön 100-vuotisjuhlavuosi.

Lions Club Espoo/keskuksen 
keräystulos oli runsaat 15.000 eu-
roa, jolla pääsi seitsemännelle sijalle 
kaikkien klubien välisessä euromää-
räisessä ”keräystulos-kilpailussa”. 
Tulos syntyi kampanjatuotteiden 
myynnillä, perhelystien ja minigolf-
radan tuotolla sekä lipaskeräyksillä.

järjestön, Suomen Lions-liitto ry:n 
hoitamaan klubien valtakunnallista 
yhteistyötä, maanlaajuisia kampan-
joita ja tukemaan klubien toimin-
taa. Liitto järjestää nuorisovaihtoa, 
kouluttaa ja valmentaa sekä vastaa 
Suomen lionsklubien kansallisista 
ja kansainvälisistä aktiviteeteista ja 
yhteistyöstä.

 Lions-liitto harjoittaa myös jul-
kaisutoimintaa. LION-lehti ilmes-
tyy kuusi kertaa vuodessa ja sen 
levikki on noin 24 000. Lisäksi 
liitto ylläpitää nettisivustoa.Suo-
men Lions-liitto kuuluu kansain-
väliseen Lions Clubs Internatio-
nal -järjestöön.

 

Jäsenistö
Suomessa toimi 920 lionsklubia, 
joissa on n. 23.000 jäsentä. Jäse-
nistä naisia on yli 20 %.

  

Lionit palvelevat 
huomennakin
Lions-aatteen peruspilarit ovat 
palvelumissio, työ lähiyhteisössä, 
yhteistyö kotimaan ja maailman 
Lionsklubien kanssa sekä jäsenten 
kehittymisen tukeminen. Ne ovat 
Lions-toiminnan perussisältö huo-
mennakin. Jatkossa työ nuorten 
hyväksi yhdessä heidän kanssaan 
nousee keskeisempään asemaan, ja 
toteutamme entistä enemmän pro-
jekteja myös kehitysmaissa.

 Lionsklubit ovat muuttuneet 
perinteisistä liikemiesyhteisöistä 
naisklubeiksi ja perhe-klubeiksi. 
Naisten lukumäärä järjestössä kas-
vaa voimakkaasti. Lionsklubi tar-
joaa tänä päivänä naisille ja miehille 
mahdollisuuden auttaa lähimmäisi-
ään ja kehittää itseään kyvykkäässä, 
innovatiivisessa ja ihmisen kehitty-
mistä tukevassa ystäväpiirissä.

 

ja Lions Quest -yhteishankkeelle 
187.500 €. Suomen Lions-liiton 
nuorisotyön tukemiseen luovutet-
tiin 401.500 €.

Varainjaolla on myös voimakas 
paikallinen leima, kun 25 prosent-
tia bruttotuotosta ohjattiin 831 ke-
räykseen osallistuneen lionsklubin 
kautta joka puolelle Suomea käytet-
täväksi paikallisesti keräystavoitteen 
mukaiseen tarkoitukseen.

massa 45.900 klubia.
 Suomen Lions-klubit avustavat 

palvelullaan ja rahalahjoituksillaan 
kotimaansa ja maailman apua tar-
vitsevia arviolta 4-5 miljoonalla 
eurolla vuodessa. Maailmassa klu-
bit tekevät arviolta 100 miljoona 
tuntia vapaaehtoistyötä ja lahjoitta-
vat noin 800 miljoonaa euroa vuo-
dessa.

  

Lionstoiminta Suomessa
 Euroopan ensimmäinen lionsklubi 
perustettiin Tukholmaan vuonna 
1948. Suomeen Lions-toiminta tuli 
14.8.1950. Silloin perustettiin maan 
ensimmäinen lionsklubi, LC Hel-
sinki-Helsingfors. Suomi oli maail-
man 29. lionsmaa. Suomen lions-
toiminnan perustajana pidetään ka-
nadansuomalaista matkatoimiston 
omistajaa Arne Ritaria, joka järjesti 
matkoja Helsingin Olympialaisiin 
ja samalla kokosi joukon suoma-
laisia perustamaan ensimmäistä 
lionsklubia.Seuraavina vuosikym-
meninä lionsjärjestö kasvoi yhdeksi 
maamme suurimmista vapaaehtois-
työtä tekevistä järjestöistä. 

 

Suomen Lions-liitto
Suomen lionsklubit perustivat 
24.10.1960 valtakunnallisen katto-

Keräyksen tuotto käytettiin vah-
vistamaan nuorten elämänhallintaa, 
ehkäisemään syrjäytymistä, rakenta-
maan päihteetöntä elämää ja tuke-
maan nuorille suunnattua mielen-
terveystyötä.

Keräyksen tuotto luovutet-
tiin nuorisotyötä tekeville 
järjestöille Suomen Lions-
liiton Hyvän Päivän -juh-
lassa 8.10.2017 Lahden Sibelius-
talossa. Juhla oli samalla Punainen 
Sulka 2017 -kampanjan päätös-
juhla.

Keräyksen kumppaneille luovu-
tettiin seuraavat summat tuotosta 
nuorten hyväksi tehtävään työhön: 
Tukikummit – säätiölle 401.500 
€, Myrsky-hankeelle 107.000 €, 
EHYT ry:lle 107.000 €, Partiolai-
sille 107.000 €, Aseman lapset ry:lle 
80.000 €, Näkövammaisten liitolle 
53 500 €, Yeesi ry:lle 27 000 € 

Kiinnostaako 
lions-jäsenyys?

Lähes 3 miljoonaa
Suomen nuorille

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tule mukaan
 

 

 firmaturnauksen 
 

 keskiviikkona 13.6.2017 klo 17.00. 

 
 

Kesäinen ja leikkimielinen firmaturnaus 
käydään minigolfradalla Espoon keskuksessa 

Kirkkojärvellä. Rata sijaitsee osoitteessa 
Kaivomestarinniitty 8.  

 
Firmaturnaukseen otetaan mukaan 18 

joukkuetta ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 

Parhaat palkitaan hyvillä palkinnoilla, 
voittajajoukkue saa Leijona-kiertopalkinnon 

vuodeksi itselleen. 
 

Lisätietoja antaa Ilpo Lintula, 
puh. 050-469 0720. 

 
Ilmoittautumiset viimeistään 4.6.2018 
sähköisesti osoitteeseen 
ilpo.lintula@kolumbus.fi   
 
 

 

Golfpäivä Golfpäivä 
Äideille

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 13.5.2018

VÄINÖLÄN KESÄTEATTERI esittää:

Laulun matkassa 40 v.
-lauluja ja tarinoita ihmisyydestä

Ensi-ilta juhannusaattona 22.6. klo 18. 
Muut esitykset sunnuntaisin 1.-22.7. klo 14

sekä keskiviikkona 18.7. klo 19
 

Väinölän yhteisö, Väinöläntie 15, Vilppula, 
puh. 03 4713390
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Taustaa
Kirkkojärvi oli alkujaan matala tul-
vajärvi, jota kuivatettiin jo ennen 
Turunväylän rakentamista. Tien 
rakentamisen yhteydessä Espoon-
jokea ruopattiin ja uoman linjausta 
muutettiin moottoritien alituksen 
kohdalla. Yhtenä tavoitteena on jo 
pitkään ollut kehittää viheralueen 
keskeiseksi maisemaelementiksi 
vesiaihe. Samalla joen tulviminen 
aiheuttaa ongelmia, joitaa ilmasto-
muutos ja maankäytön muutokset, 
kuten huonosti vettä läpäisevien 
alueiden lisääntyminen, taas pa-
hentavat.

Kirkkojärvenpuiston 
asemakaava
Kirkkojärvenpuiston asemakaava 
Turunväylän eteläpuolelle tuli vi-
reille vuonna 2012, ja tarkoituk-
sena on mahdollistaa monipuo-
linen viher- ja virkistysalue. Vesi-
aiheen laajuudesta on laadittu eri 
vaihtoehtoja, ja niiden vaikutuksia 
on pyritty arviomaan. Espoonjoen 
tulvaveden korkeuteen ei arvioitu 
vaihtoehdoilla olevan eroja (ker-
ran 20 vuodessa toistuvan tulvan 
rajoittamiseksi nykyistä keskivir-
taama vastaavaksi tarvittaisiin n. 
6,1 miljoona kuutiota viivytysti-
lavuutta, joten ehdotuksilla ei voi 
laskea olevan vaikutusta). Kaupun-
kisuunnittelulautakunta hyväksyi 
kokouksessaan 13.2.2018 asema-
kaavaehdotuksen ja asemakaavan 
muutosehdotuksen asettamisen 
nähtäville (5.3-6.4.2018). Joissakin 
keskusteluissa esillä ollut Kirkko-
järven palauttaminen pahentaisi 
tulvia, kun pysyvä järvi poistaisi 
tulvimistilaa alueelta.

Espoonjoen 
kunnostussuunnittelu
Espoonjoen kunnostussuunnit-
telu välillä Turunväylä-Lasihytti on 
käynnissä. Työ aloitettiin vuonna 
2016 Espoon kaupungin ja Uu-
denmaan ELY-keskuksen yhteis-
hankkeena. Laajamittainen kun-
nostus tarvitsee vesilain mukaisen 
luvan, joten lupahakemus ja yleis-
suunnitelma kunnostuksesta on 
jätetty Etelä-Suomen aluehallinto-
virastoon lokakuussa 2017. 

Hankkeella on monimuotoisina 
tavoitteina virtauksen ja vedenlaa-
dun parantaminen, virkistyskäytön 
ja maisema-arvojen huomioiminen 
sekä kalojen elinolosuhteiden ke-
hittäminen. Käytännössä toimen-
piteiksi on esitetty kasvillisuuden 
ja kiintoaineksen poistoa, tulva-
tasanteiden ja -niittyjen rakenta-
mista, kiveyksien ja sorauksien 
tekemistä uoman pohjaan sekä 
kosteikkojen ja lietepesien sijoit-
taminen tarkoituksenmukaisiin 
paikkoihin sekä pääuomaan että 
sivu-uomiin. Espoon keskuksen 
alueelle on suunniteltu mm.  vesi-
kasvillisuuden ja pajukon raivausta 
sekä tulvatasanteita. 

kuten Kirkkojärvenpuiston vesiai-
heen koko, tämäkin tulvatilavuus 
jäisi merkityksettömäksi harvinais-
ten ylivirtaamien hillintää ajatellen.

Rakenteellinen 
tulvasuojaus
Kirkkojärven tulvariskialueella ja 
sen lähiympäristössä sijaitsevien 
rakennusten alimmat lattiakorot 
on selvitetty. Arvion perusteella 
Kirkonkympin ja Kuninkaantien 
lukion ja uimahallin kiinteistöä 
lukuun ottamatta harvinaiset-
kaan tulvakorkeudet eivät suoraan 
nouse rakennusten sisätiloihin. 
Piha-alueet, liikenneyhteydet ja 
rakennusten perustukset voivat ti-
lapäisesti harvinaisissa tilanteissa 
jäädä veden alle. 

Rakenteellisista suojauksista eli 
tulvasuojauspenkereistä tutkittiin 
laajempia ja suppeampia vaihto-
ehtoja. Näillä näkymin viedään 
eteenpäin laajemman ratkaisun 
mukainen, eli kevyenliikenteen-
väylän korottaminen tulvapenke-
reeksi. Espoon kaupunki on käyn-
nistämässä toteutussuunnittelua 
kevään 2018 aikana. Rakentami-
nen tullaan todennäköisesti teke-
mään vaiheittain.

Kristina Rocha ja 
Laura Karhumäki 20.2.2018  
Espoon kaupunki / kaupunki-

tekniikan keskus / investoinnit / 
suunnitteluyksikkö

Asiantuntijaryhmä on todennut, 
että tasaisesta profiilista johtuen 
tulvimista ei voida täysin poistaa 
siten, että uoman luonne säilyisi 
ennallaan. On kuitenkin mahdol-
lista ja tavoitteena palauttaa uoma 
siihen kuntoon, missä se on ollut 
ennen umpeenkasvun kiihtymistä. 
Edellinen laaja kunnostus tehtiin 
1950-luvulla Turunväylän eli sil-
loisen Tarvontien rakentamisen 
yhteydessä. Nyt esitettyjen kun-
nostustoimenpiteiden on laskettu 
alentavan vedenpintaa ylivirtaama-
tilanteissa 10-20 cm. 

Seuraavaksi Espoonjoen kun-
nostussuunnitelma kuulutetaan 
ja lausuntoihin vastataan. Vesilu-
van tultua lainvoimaiseksi toteu-
tussuunnitelmat voidaan tehdä ja 
varsinaiset toimenpiteet aloittaa. 
Kyseessä on niin arvokas ja herkkä 
vesistö, että prosessi on pitkä. 
Joessa elää mm. meritaimenta ja 
vaellussiikaa.   

Turunväylän 
korottaminen
Liikennevirastolla on käynnissä 
Turunväylän saneeraushanke, jossa 
savikolla painunutta moottoritietä 
korotetaan Espoonjoen kohdalla 
1,0-1,5 m aiempaa ylemmäksi. 
Urakka valmistuu vuoden 2018 
aikana, ja tulee käytännössä pois-
tamaan tulvariskin moottoritieltä. 

Turunväylän hyödyntämistä hu-
levesien padottamiseen ja moot-
toritien pohjoispuolen käyttämistä 
tulvatilavuutena selvitettiin. Mutta 

Mikä Nenäpäivä on? 
Nenäpäivä kerää varoja maailman 
köyhimmissä oloissa elävien lasten 
hyväksi ja yllyttää suomalaisia haus-
kaan varainkeräykseen. Nenäpäivä 
järjestetään kerran vuodessa loka-
marraskuun aikana. Neljän viikon 
kampanja huipentuu mar raskuussa 
Yle TV2:n Nenäpäivä-show’hun, 
jossa mukana on Suomen nimek-
käimpiä esiintyjiä. 

Mihin Nenäpäivän 
keräystuotto käytetään?
Keräystuotto käytetään lasten aut-
tamiseen Afrikassa, Etelä-Aasiassa 
sekä Väli- ja Etelä-Amerikassa. 

Suomalaisten avulla tuhannet 
lapset pääsevät kouluun, saavat 
suojaa hiv-tartunnalta tai nukkuvat 
yönsä turvassa malariaverkon alla. 
Tuotolla vahvistetaan myös perhei-
den, yhteisöjen sekä terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämistä. 

Kuka Nenäpäivän 
järjestää? 
Nenäpäivä-kampanjan järjestää 
Nenäpäivä-säätiö, tuttavallisemmin 
Nenätoimisto, joka toimii kampan-
jatoimistona yhdeksälle järjestölle. 
Nenäpäivä-säätiön ovat vuonna 
2004 perustaneet Suomen UNI-
CEF, Suomen Punainen Risti ja 
Kirkon Ulkomaanapu yhdessä Ylen 
kanssa. Yleisradio tukee Nenäpäi-
vää ohjelmatoiminnallaan.

Lipaskeräys
LC Espoo/Keskuksen Nenäpäivä-
kerääjät olivat jälleen kauppakeskus 
Entressen käytävillä keräyslippai-
den kanssa. Päivän keräystulos oli 
hieman yli 500 euroa. Kiitos kaikille 
lahjoittajille, tavataan taas marras-
kuussa 2018. 

Klubin Nenäpäivä-
koordinaattori 
Timo lepotauolla. 

Espoonjoki Kirkkojärven alueella

Punaisia neniä 
liikkeellä Nenäpäivänä 

Espoonjoen tulva 
ulottui minigolf-
radallemme asti ja 
kellutti ratoja pois 
paikoiltaan.
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WWW.BASWARE.FI

@BaswareFinland Basware Finland

PELKISTÄ PROSESSIT, 
KÄYTÄ RAHAT 
FIKSUMMIN

Basware auttaa yrityksiä kaikkialla maailmassa 
seuraamaan ja pienentämään kustannuksia, 
hallitsemaan käyttömenoja ja ennakoimaan 
liiketoiminnan kasvua.

Globaalit tarkastuspalvelut 

www.dekra.fi 

Globaalit tarkastuspalvelut 

www.dekra.fi 

Globaalit tarkastuspalvelut 

www.dekra.fi 


