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eLionMViesti 12/2020, Pääkirjoitus 

Kouluttautuminen kannattaa aina 

 

 Lions-toiminnassa jäsenten kouluttamisella ja valmennuksella on tärkeä rooli ja itsensä kehittämisen mah-

dollisuus onkin tunnistettu yhdeksi tärkeimmistä syistä Lions-toimintaan mukaan tulemiseen.  Koko järjes-

tön kattava koulutusorganisaatio huolehtii Lions-toiminnan eri tasoilla toimivien jäsenten valmentami-

sesta. Sillä varmistetaan, että koko organisaatio tuntee Lions-toiminnan periaatteet ja tavoitteet ja osaa 

toimia niiden mukaisesti. Samalla kehitetään myös itse koulutusorganisaatiota ja sitä kautta jäsenet saavat 

myös muussa elämässä tarvittavia valmiuksia. 

 Lions-piirin tasolla annettavan valmennuksen pääkohderyhmät ovat uudet jäsenet sekä klubien presiden-

tit ja virkailijat. Koulutustilaisuuksissa käydään läpi Lions-toiminnan perusteita ja kulloisessakin tehtävässä 

tarvittavia yleisiä ja järjestön sisäisiä käytäntöjä. Näin varmistetaan klubien yhdenmukainen toiminta yh-

teisen palvelutyön tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuloksellinen palvelutoiminta on myös tae meidän kaik-

kien viihtymiselle Lions-järjestössä. 

 Vuosi 2020 koronapandemioineen on ollut myös koulutustoiminnan kannalta poikkeuksellinen ja haasta-

vakin. Klubien virkailijakoulutusten kannalta keskeinen ajankohta on pitkään ollut kevään piirikokous ja 

sen yhteydessä järjestettävät tilaisuudet. Viime keväänä perinteinen piirikokouspäivä jouduttiin perumaan 

ja virkailijoiden perehdyttäminen siirrettiin etätapahtumiin.  

 Syyskauden alussa koronatilanne näytti helpottuneen ja muutamia piirin koulutuksia järjestettiin normaa-

leina läsnäolotilaisuuksina. Samalla tarjottiin eri kohderyhmille koulutusta myös etänä, jotta myös esim. 

riskiryhmiin kuuluvat saattoivat niihin osallistua. 

 Sinänsä syyskaudelle suunniteltu koulutusohjelma saatiin toteutettua. Korona ja sen mukana tulevat vi-

ranomaismääräykset eivät kuitenkaan hellittäneetkään ja nyt kevätkauden kynnyksellä ollaan hyvin epä-

varmassa tilanteessa.  

 Kaiken koulutustoiminnan päämääränä on toiminnan kehittäminen. Siitä näkökulmasta poikkeustilanteen 

valoisaksi puoleksi voi kirjata eräänlaisen digiloikan toteutumisen Lions-toiminnassa. Välttämättömän 

edessä olemme kovasti kehittyneet sähköisten yhteydenpitovälineiden hyödyntämisessä ja sitä oppia var-

maan tarvitaan tulevaisuudessa, vaikka toivottavasti jossakin vaiheessa etätilaisuuksia voidaan hyödyntää 

vapaaehtoisesti muita tilaisuuksia täydentävänä toimintamallina. 

 Kevätkaudella 2021 koulutusten pääpaino tulee olemaan tulevan kauden 2020-2021 piirin ja klubien vir-

kailijoiden valmistautumisessa omaan toimintakauteensa.  

 Jo tammikuussa aloitetaan klubipresidenttien valmennuksen 1. vaiheella. Valmennukseen on toistaiseksi 

tarjolla sekä perinteinen koulutustilaisuus Harjavallassa 26.1 että etänä verkossa 9.2. Valmennukset ovat 

samansisältöisiä ja varapresidentit voivat valita niistä aikataulullisesti tai muuten sopivimman. Luonnolli-

sesti tässä tilanteessa muutokset ovat mahdollisia. 
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 Presidenttien 2. vaiheen valmennus sekä muiden virkailijoiden valmennukset järjestetään suunnitellusti 

huhtikuussa, järjestelyt tarkentuvat myöhemmin, riippuen tietysti vahvasti piirikokouksen toteutumisesta.  

 Piirin palvelutyöhön saadaan koko ajan ilahduttavasti uusia toimijoita. Uusien lionien ja heidän kum-

miensa opastustilaisuuksia tullaan kevätkaudella järjestämään ainakin 23.3. ja 27.4.   

 Koulutustoimiala lähettää kaikista tilaisuuksistaan klubeille erilliset kutsut ilmoittautumisohjeineen, mutta 

em. ajankohdat kannattaa jo laittaa muistiin. Otamme myös vastaan ehdotuksia muista koulutustarpeista 

tai koulutusten sisällöistä. 

 Toivotan piirin kaikille lioneille Rauhallista Joulunaikaa ja Hyvää Uutta Vuotta 2021! Pidetään yhteyttä ja 

tavataan Lions-koulutuksen merkeissä! 

 

GLT-DC Kalevi Sillanpää, LC Punkalaidun 
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EUROOPAN LCIF -PÄIVÄ JA KAMPANJA100 KLUBIKILPAILU 

 

Ensi vuonna järjestetään kaikissa Euroopan Lionsmaissa toukokuussa ja kesäkuun alussa 

Euroopan LCIF -päivä, LCIF Europe Day, jolloin on tarkoitus tuoda esille LCIF:n maailmanlaa-

juista palvelutoimintaa ja aktiviteetteja, kerätä varoja ulkopuolisilta meneillään olevaan 

Kampanja 100:  LCIF Palveluvoimaa -keräykseen sekä tiedottaa suurelle yleisölle kaikesta 

Leijonatoiminnasta. 

Keräyspäiväksi on Suomessa alustavasti ehdolla lauantai 22.5.2021 joka päivämäärä vahvis-

tunee tai muuttuu alkuvuodesta. Ulkopuolisilta kerättävien varojen keräystavoite on 10,00 

euroa klubin jäsentä kohden. 

Keräys voidaan järjestään Suomen Lions-liiton nykyisin voimassa olevalla keräysluvalla ja 

keräyslippaat ja niihin kiinnitettävät keräystarrat sekä keräyslupa ovat saatavissa minulta. 

Euroopan LCIF -päivä on loistava tilaisuus tuoda esille LCIF:n ja koko Lionsliikkeen toimintaa 

mutta Suomen Rahankeräyslaista (863/2019) johtuen on huomioitava, että  rahankeräysta-

pahtumaan on muun muassa kiellettyä yhdistää arpajaisia sekä kaupankäyntiä ja klubin jä-

senhankintaa, antaa lahjoittajalle muu kuin arvoltaan vähäinen lahja tai keräyksen tunnus 

sekä antaa harhaanjohtavia tietoja keräystarkoituksesta tai keräyksen järjestäjästä ja sen 

toiminnan tarkoituksesta. 

Suomi, niin kuin useimmat muutkin Euroopan maat ovat selvästi jäljessä maailmanlaajui-

sen Kampanja 100: LCIF Palveluvoima -keräyksen 300 miljoonan dollarin keräystavoitteesta 

ja toisena tapana keräystavoitteen saavuttamiseksi on julistettu kaikkia Suomen Lionsklu-

beja koskeva Kampanja100 klubikilpailu jonka sisältö ja säännöt selviävät tarkemmin tämän 

lehden erillisestä artikkelista. 

Euroopan LCIF -päivän keräys ja Kampanja100 klubikilpailu kasvattavat kumpikin klubin sal-

doa jolla on mahdollista hakea klubin jäsenelle Melvin Jones Fellow -jäsenyyksiä ansiok-

kaasta palveluksesta. 

Veli-Matti Andersson                     

LCIF Piirikoordinaattori 

S-posti veli-matti.andersson@hotmail.com                                      

Puhelin 044 958 5715 

 

 

mailto:veli-matti.andersson@hotmail.com
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Laavu partiolaisille 

LC Eurajoen laavuprojekti 

 

Meillä oli klubissa tarve saada aktiviteetti, joka ei ole ra-

hankeräämistä, vaan tekemistä. Niitä on ollut ennenkin, 

mutta edellisestä on jo hetki aikaa. 

 

Pienen kartoituksen jälkeen saatiin selville, että vanhalla 

yhteistyökumppanilla, partiolippukunta Jokilaakson Ra-

vuilla, oli tarvetta laavulle. 

Kevättalvella 2019 perustettiin toimikunta selvittämään 

ja hoitamaan laavuprojekti. 

 

Kesän aikana selvisi, että saatavilla oli vanha hirsinen 

riihi, josta voimme saada tarvittavat hirret. Riihi oli aina-

kin 150 vuotta vanha, mutta osittain vielä hyväkuntoinen. 

Toimikunta päätyi käyttämään näitä hirsiä ja laavun mal-

liksi valikoitui eräs Metsähallituksen mallilaavuista. Tar-

kempi paikka ja mitat sovittiin partiolaisten kanssa. Laavu 

rakennettiin heidän retkipaikkaansa, jossa oli jo kämppä 

ja kota. Näitäkin olemme olleet rakentamassa. 

Hirret numeroitiin ja purku sekä siirto tehtiin Salosen      

Jussin tukkiautolla ja sen nosturilla syyskuussa. 

 

Laavu rakennettiin syksyn aikana. Talkooporukat olivat 
noin 5-8 henkilöä kerrallaan. Työt täytyi tehdä päiväsai-
kaan ja hyvällä säällä. Täten se sopi paremmin leijonille, 
joita ei muut työvelvoitteet haitanneet. 

Mukana oli pari laavunrakennuksessa jo ansioitunutta lei-

jona. Me muut saimme heiltä peruskurssin hirsitöiden te-

kemisessä. Moottorisahat lauloivat muutaman viikon ja 

kehikko muodostui. Kattoon laitettiin huopakate. Lauta-

lattia tehtiin leveistä lankuista, jotka oli kaadettu lähistön 

metsästä jo 100 vuotta sitten.Laavun kustannukset jäivät 

pieniksi, joten emme voineet käyttää LCIF:n rahoja tähän 

hankkeeseen. 

Kuva 2  Rakentajat työssään 

Kuva 3  Laavun luovutustilaisuus 

Kuva 1  Riihen purku tukkinosturilla    
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Laavu ja sen ympäristö olivat valmiit 23.11.19 ja se luovu-

tettiin partiolaisten käyttöön juomalla yhteiset kahvit ja 

syömällä makkarat laavulla. Partiolaiset testasivat laavun 

yöpymällä siinä. Lopputulos oli hyvä. 

Keväällä koronakurjimuksessa teimme lopuista hirsistä 

klapeja. Niillä täytettiin heidän puusuulinsa kattoa myö-

ten. 

Teksti ja kuvat: Laavutoimikunnan vetäjä Jari Sepponen 

Kuva 4  Laavu valmiina. Laavun tulipaikka ison kiven kupeella on perinteinen 
nuotiopaikka. 

 

 

Lions Club Rauma/Kanali Helme järjesti 

myyjäiset marraskuun lopussa 2020 

Torilla oli vilskettä ja vilinää ja klubi toimi suositusten mukaisesti. Ka-

kut valmistuivat ajallaan ja pakattiin ennen myyntipöydälle pääsyä. 

Kiitos      

  

Mari-Anna Niemi 

               Lions Club Rauma/Kanali Helme  

 

 

Lions Club Huittinen/Gerdan myyjäiset 27.11.2020 
 
 
järjestettiin perinteisesti K-Supermarket Lautturin sisääntuloaulassa.  Tuotteina mm. gerdalaisten leipo-
muksia ja askarteluja. Uutena kokeiluna oli ostoskärry, johon voi ostaa tuotteita vähävaraiselle nuorelle 
lahjoitettavaksi. Tuotteita kertyi kahdelle nuorelle paketoitavaksi, joten ensi vuonna tarvitsee markkinoida 
enemmän, jos aktiviteettia jatketaan. 

Glögitarjoilu peruuntui ko-
ronarajoitusten vuoksi.  
 
 
 
 
 
 
 

Minnamari Salmivaara          

Lions Club Huittinen/Gerda 
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LC Pori/Karhu järjesti 29.11. Adventtikonsertin  

 

 Jo perinteeksi muodostunut Adventtikonsertti Länsi-Porin kirkossa järjestettiin tänä 

vuonna poikkeusolosuhteiden takia ilman paikalla olevaa yleisöä. Konsertti striimattiin to-

della ammattitaitoisesti ja laadukkaasti ja katsojia/kuuntelijoita oli linjoilla varsin paljon ja 

myöhemminkin konsertin taltioinnista ovat monet nauttineet.  

 LC PoriKarhu kiittää kaikkia esiintyjiä Sopraano Reetta Haavisto, Bassobaritoni Antti Pakka-

nen, Baritoni Jori Lilja, Kanttori Sakari Salminen, Kuoronjohtaja Leelo Lipping ja lapsikuoro 

Satakielet. Striimauksesta huolehti Mikko Jokinen. Erityinen kiitos kaikille konserttia tuke-

neille lahjoittajille. LC PoriKarhu on tilittänyt konsertin tuoton Porin ev.lut seurakuntayhty-

män diakoniatyölle, joka jakaa avustukset apua tarvitseville lapsiperheille vielä ennen jou-

lua.  

 

 Juha Paukkunen, presidentti 

Lions Club Pori/Karhu 
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Lions Club Ulvila/Olavin Lady- toiminta lahjoitti  

 

10 joulupakettia jaettavaksi nuorille etsivän nuorisotyön kautta. 
Lahjoja oli vastaanottamassa Helena Kivi ja Janne Eräpuro. 
LC Ulvila Olavin Lady- toiminnan puolelta lahjoja oli luovuttamassa Riitta Pohjola. 

Henna Wallin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lions Club Huittinen/Gerda jakoi jouluruokakassit tänäkin 

vuonna 

 Tutkimusten mukaan Suomessa asuu noin 150 000 lasta vähävaraisessa perheessä. Perheiden pienituloi-
suuden taustalla voi olla monenlaisia tekijöitä. Yksinhuoltajaperheistä joka neljäs kuuluu pienituloisiin ta-
louksiin. Perheiden vähävaraisuuden taustalla voi olla työttömyyttä, työkyvyttömyyttä, terveysvaivoja tai 
ylivelkaantumista.  
 Vaikka talousvaikeudet ovat Suomessakin yleisiä, ne usein aiheuttavat 
huolta varojen riittävyydestä koko perheelle. 
Huittisissa LC Huittinen / Gerda aloitti joulukassien kokoamisen jo vuonna 
2017. Aluksi joulukasseja jaettiin 20 kpl, mutta vuonna 2019 mukaan tuli 
LC Huittinen 10 kassilla. Joulukassien sisältö on tarkkaan mietitty niin, 
että sen sisältö vastaa laadultaan jouluruokia. Kaikki 30 kassia on sisällöl-
tään samanlaisia käsittäen 22 eri tuotetta. 
 Yhteistyökumppanina toimii Huittisten seurakunnan diakoniatoimisto, 
joka tänäkin vuonna hoitaa ruokakassien jakamisen. Joulukassien sisältö 
koostuu paikallisten yritysten lahjoittamista, Gerdan itsensä tekemistä ja 
paikallisten Leijonien keräysvaroilla hankituista tuotteista. 
 

LC Huittinen / Gerda  LC Huittinen  
Merja Evala  Markku Evala    
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LC Vampula pystyttää vuosittain yli 100 kilometrin matkalle      

aurausviittoja 
 

Mauno Kotamäki, Lions Club Vampula 

LC Vampulan toimesta on 1990-luvulta alkaen joka 

syksy pystytetty aurausviittoja yli sadan kilometrin 

matkalle ja kerätty keväisin pois. Aktiviteetissa ovat 

perinteisesti mukana kaikki klubin leijonat. 

LC Vampula pääsi alkuaan lion Ilpo Hosiken joh-

dolla aurausviittojen laitosta ja poistamisesta sopi-

mukseen tielaitoksen kanssa ja siitä toiminta on jat-

kunut ja toivottavasti myös jatkuu edelleen.  

Vuosien varrella klubi on viitoittanut tiestöä yh-

teensä useiden tuhansien kilometrien verran. Aktivi-

teetti tuo klubille varoja lahjoitettavaksi tarvitseville. 

Pääasiallisia avustuskohteita ovat vuosien varrella ol-

leet paikalliset vanhukset ja nuoret. 

 
 

LC Vampulan leijonia valmiina aurausviittojen  laittoon,                                                                                                        

kuvassa Matti Reijonen vas., Heikki Mäkelä, Tapani Koiranen ja Ilpo Hosike. 
 

 

LC Huittinen/Gerdan hyvänpäivän tanssit 

Gerda on nyt järjestänyt  neljä kertaa tanssikurssin jollekin ryhmälle. En-
sin lapsille, seuraavana vuonna tanssitettiin ysiluokkalaisia, sitten vanhuk-
sia ja nyt vuorossa olivat erityislapset. Olipa joukossa yksi erityinen aikui-
nenkin. Tanssin opettajana toimii Gerdan Lion Mirva Törmälä ja musii-
kista vastaa yleensä miehensä muusikko Markus Törmälä LC Huittisten 
klubista. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Lokakuun kokouksen lopuksi asetuimme tonttu-

kuvaan kummilapsen Parindya Sandepaanin jou-

lutervehdystä varten.                                                

Joulutervehdys lähti postitse Sri Lankaan  
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Lions Club Ulvila/Auroran aktiviteetit 

JOULUKAHVILA 

Olipa taas mainio päivä! Yhdessä on kiva tehdä hyvää - Auroran joulukah-
vila houkutteli paljon kävijöitä ja asiakkaita. Meidän Lions Club Ulvila/Auro-
ran ja kummiklubimme Lions Club Ulvilan teltat muodostivat upean koko-
naisuuden, jossa huomioitiin kävijöiden eri tarpeita. 
Pisteemme vieressä kerrottiin hankkees-
tamme  
St. Olavs Historical Route 

.  
Kahvilamme letuista, kahvista ja mehusta 
nautittiin paikan päällä sekä moni myyjäis-

ten leivonnainen ja käsityö pääsivät ostoksina mukaan. Ja voi niitä riemun-

kiljahduksia kun arpajaisvoitto osui kohdalle  
Ja päivän huipennus oli, kun arpajaisten päävoiton voitti Onni 2v. Kuvassa 

näkyy pienokaisen hämmästys, kun hänelle ojennetaan pääpalkinto.      

JOULUKORTIT VANHUKSILLE 

 

Tässä kirjoitettuna ja lähdössä yli 70 joulukorttia Lions Club Ulvila/Auro-
rasta yksinäisille ja vanhuksille kotipalvelun mukana. Kaikissa kaunis joulu-

värssy jouluntoivotuksineen  

Vastasimme Lions Club Huittinen/Doriksen välittämään haasteeseen "Jou-
lupostia ikäihmisille".  
 
 

AURORAN LAHJAT IKÄIHMISILLE 

Tänä jouluna me Auroran lionit halusimme ilahduttaa vanhuksia. Sovimme, 
että muistamme 10 vanhusta. 
Keräsimme rahaa kirpputorimyynnillä ja saimme kasaan juuri toivomamme 
summan, jolla saatoimme ostaa herkkuja ja tarpeellistakin syötävää Ulvilan 
K-Supermarket Hansasta. 
 
Lisäksi Ulvilan apteekki lahjoitti lahjakort-
teja ja ahkerat lionit neuloivat sukkia vilui-
sille varpaille. Sukkia tuli niin paljon, että 
niitä saavat muutkin kuin vain lahjakassin 

saavat vanhukset. 
Olemme antaneet lahjakassit eteenpäin toimitettavaksi Ulvilan kotipalve-
lun kautta. 
Kiitos kaikille, jotka osallistuitte yhteiseen projektiimme! 

sivun kuvat ja tekstit  

Virpi Äijö, LC Ulvila/Aurora 
 

https://www.facebook.com/stolavshistoricalroute/?__cft__%5b0%5d=AZW6C1e8IT264FwupJ2XqW_euftqGxxozJOwp8Gs1jWSbdJJfKN7lSOA2-hTYvakWatkbHHArd-TsFKPQy3k5A480pXN_9uGFztF5qErsF0txlpuSlTjWgo7b5LmJkiKTsiIfAD1S7LLCMR1s29zTprUZf4jK27_nuVgiih2II6SE2VtNhrEWZaKnA6vXNayNuVnin0frDcUsywgiLOEyE-yhIw-GNoq_LS_s5ZzB7i2EA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/stolavshistoricalroute/?__cft__%5b0%5d=AZW6C1e8IT264FwupJ2XqW_euftqGxxozJOwp8Gs1jWSbdJJfKN7lSOA2-hTYvakWatkbHHArd-TsFKPQy3k5A480pXN_9uGFztF5qErsF0txlpuSlTjWgo7b5LmJkiKTsiIfAD1S7LLCMR1s29zTprUZf4jK27_nuVgiih2II6SE2VtNhrEWZaKnA6vXNayNuVnin0frDcUsywgiLOEyE-yhIw-GNoq_LS_s5ZzB7i2EA&__tn__=kK-R
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JOULUPUUKERÄYS 

Lions Club Ulvila/Aurora osallistui Porin Nuorkauppakamarin järjestämään 

joulupuukeräykseen Ulvilassa🎄. 
Haimme paketit keräyspaikoista, tarkistimme ne ja toimitimme edelleen 

Ulvilan sosiaalityöntekijöille jaettaviksi lasten ja nuorten jouluiloksi🎁 
 
 
Kuva ja teksti 

Sirkka Saari, LC Ulvila/Aurora  
 
 
 
  

 

 

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn lionstoiminnasta! 

Vastaamalla kyselyyn autat meitä ymmärtämään, missä olemme onnistuneet ja missä 

voimme vielä parantaa. Lisäksi autat meitä kehittämään entistäkin parempaa lionstoimin-

taa!  

Vastaa kyselyyn täällä 

Kyselyyn vastaaminen vie vain noin 8 minuuttia ajastasi.  

Arvomme kaikkien sähköpostinsa jättäneiden kesken kolme leffalippupakettia (Finnkino, arvo 

47€/paketti)! 

Vastausprosentti piirissämme on vielä suhteellisen alhainen, pyydän että vastaat kyselyyn, 

vastausaikaa on hiukan pidennetty, vielä 26.12. tehdyt vastaukset ehtivät mukaan. Yllä 

olevassa tekstissä on linkki kyselyyn. 

 Terveisin 

Veli-Matti Wasell, piirikuvernööri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEDOKSI 

Lions liiton hallitus päätti torstain kokouksessaan että nuorisovaihto 

peruutetaan. Nuoria ei lähde eikä tule ensikesänä. Huittisten leiri ei toteudu. 

t. DG Veli-Matti 

 

VIRHE  lokakuun e-lionMviestissä                                                                                                                                                                         

Lions Club Kiikoinen ja diabeteskävely Aleksis Kiven päivänä (Otsikko korjattu 26.11.2020 toimituksen 

virheen takia. KirmauSPortaat rakensivat paikallinen urheiluseura ja talkooväki, ei LC Kiikoinen.) 

 

 

https://fi.surveymonkey.com/r/8KPDN57
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Seppo ja Maija Vesander -  

Lions Club -toiminnassa 55 vuotta  
 

Nakkilan Lions Club perustettiin vuonna 1965. Seppo Vesander on ainoa klubin toi-

minnassa mukana oleva perustajajäsen. Naisten toiminta alkoi seuraavana vuonna, 

jolloin Maija Vesander tuli toimintaan mukaan. Seppo Vesander oli pitkäaikainen lii-

kunnanopettaja ja rehtori ja Maija Vesander äidinkielenopettaja Nakkilan yhteis-

koulussa ja lukiossa. Maija Vesander jäi eläkkeelle vuonna 1997 ja Seppo Vesander 

1998. Klubi-toiminnasta he eivät luopuneet, vaan ovat olleet yhä innolla mukana. 

Tänä vuonna Nakkilan Lion Club jättää vuosijuhlan väliin, syynä on korona.   

 
 Nakkilan Lions Club perustettiin 1965. Puuhamiehenä toimi Leo Hämäläinen, J.W. Suomisen hankinta-

päällikkö. Hän oli klubi-aatteen innokas edustaja. Hän asui ja isännöi Nakkilankulma-nimisessä rivita-

lossa, jossa oli opettajien työsuhdeasuntoja. Sellaisessa asuivat juuri Nakkilaan muuttaneina myös 

Maija ja Seppo Vesander aina vuoteen 1972 asti. Siellä Leo Hämäläinen sai Seppo Vesanderin innostu-

maan Lions Clubin perustamisesta Nakkilaan. Niin tuli Seposta 55 vuotta kestävä Lions-aktiivin uran 

tekijä.  

 Seppo oli pitkäaikainen liikunnanopettaja ja rehtori. Maija Vesander oli äidinkielenopettajana Nakki-

lan yhteiskoulussa ja lukiossa. Näiden toimiensa ohella molemmat osallistuivat innokkaasti Lions-toi-

mintaan ja muihin yhteisiin rientoihin. Maija jäi eläkkeelle 30-vuotisen opettajataipaleen jälkeen 1997 

ja Seppo 1998. Klubi-toiminta ei tähän kuitenkaan päättynyt, vaan he olivat innokkaasti mukana kai-

kissa mahdollisissa toiminnoissa voimiensa mukaan.  

 

 Lions Ladyjen toiminta alkoi 1966, jolloin presidenttinä oli Uolevi Reponen. Hän kutsui Ladyt kotiinsa. 

Emäntänä toimi Martta Reponen. Maija kertoi, 

että tilaisuus oli juhlallinen. Pukeuduttiin juhla-

vaatteisiin. Silloin sovittiin tulevasta toimin-

nasta. Päätettiin kokoontua kunkin Ladyn ko-

tona kahvittelemassa ja vaikkapa sukkaa kuto-

massa. Kerättiin kahviraha, jolla kerrytettiin 

kassaa. Kassan keräämiseksi järjestettiin kirp-

putoreja, myyjäisiä. Onnipekan aula oli mainio 

myyntipaikka. Hankituilla rahoilla mm. lahjoi-

tettiin kaksi vastakkain istuttavaa keinua ja yhteiskoulun yhdeksäsluokkalaisille stipendejä.  

 

 Yksi naisten tilaisuus on jäänyt Maijan mieleen erikoisesti, oli kotiviinin maistajaiset Vesandereilla. 

Arvuuteltiin, mikä viini oli kyseessä ja noudatettiin tiettyä seremoniaa. Maija oli valmistanut useam-

paa sorttia viinejä. Hutikassa ei oltu, vaikka siihenkin olisi ollut mahdollisuus. Se oli vain maistelua. 

Mieleenpainuva asia oli myös Eskolan Hilkan kodissa tehty hapatettu ruisleipä. Leivät menivät ”kuu-

mille kiville”. Miehet auttoivat jauhojen hankinnassa, olipa Antti Koivumäki ”vaivaamassa” taikinaa 

Keskuskoululla.  

 

Maija ja Seppo Vesander olohuoneessaan Nakkilassa. Perustajajäsenet yhteiskuvassa 13.9.1965 

vas. Leo Hämäläinen, Otto Nummela, Olli Sammonkivi, 

Esko Ketola, Uolevi Reponen, Esko Eskolin, Kalevi Ketonen, 

Viljo Koskinen, Onni Kivekäs, Heikki Jokela, Simo Puosi, 

Pekka Oksanen, Ilkka Suominen, Seppo Vesander, Timo 

Jokela, Onni Heinola, Eino Hakala, Kullervo Kares, Kelpo 

Kares ja Matti Puosi.  
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 Klubi on kerännyt varoja mm. nostamalla porkkanoita 

Peren tilalla. Taiteilija ja kuvataideopettaja Jarmo Le-

pistön maalausten painokuvat ovat olleet haluttuja ko-

ristamaan nakkilalaisia koteja ja ovat siis myyneet hy-

vin. Klubi on kustantanut myös kirjoja. Ensimmäinen oli 

paikallisista jutuista kansalaiskeräyksellä tehty kirja, 

jonka kuvituksen teki Jarmo Lepistö. Toinen oli Nakki-

lan arkkitehtuuriin keskittynyt teos.  

 

 Kokouspaikka vaihtui vähitellen ravintolaksi. Ravintola 

Mustavaris, alunpitäen Humu-Pekka, oli pitkään klubin 

kokouspaikkana. Sittemmin Villilän kartanosta tuli ko-

kouspaikka. Vuosijuhlia on järjestetty eri paikoissa ku-

ten Viking Linen laivoilla.  

 

 

 

 

 

 

 

   

1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa järjestettiin las-

tenjuhlia yhteiskoululla. Juhlissa olivat esiintymässä 

mm. aikansa superjulkkikset, Niilo Tarvajärvi ja Vesa-

Matti Loiri. Klubin toiminta on keskittynyt tukemaan 

erityisesti nuorison liikuntaharrastuksia. Lions Club teki talkoilla jääkiekkokaukalon ja näytteli mer-

kittävää roolia ensimmäisen liikuntakeskuksen saamisessa Nakkilaan. Erityisesti Uolevi Reponen ja 

Seppo Vesander olivat tärkeässä roolissa, kun piti käydä Helsingissä hakemassa rakentamislupaa. Kul-

lervo Kareksen ansiosta Tervasmäessä on 3,3 kilometriä pitkä pururata. Klubi osallistuu edelleen puru-

radan kunnossapitoon, vaikka lahjoittikin sen kunnalle aikoinaan. Muutenkin kunnan kanssa ollaan 

tiiviissä yhteistyössä.  

  

 Tuoreimmat rakennuskohtet ovat olleet frisbee-rata liikuntakeskuksen maastossa ja lasten liikenne-

puisto. Seppo Vesander on ollut mukana myös niitä rakennettaessa. Nuorisotyön ohella tärkeä kohde 

on alusta asti ollut vanhustyö. Hyppingille on lahjoitettu pyörätuoleja ja perustettu kuntosali, jonka 

nimeksi tuli Leijona-sali. Myös palvelutalo Keinustoolin perustamisessa klubi oli mukana. Kulttuurihis-

torian puolella klubi on toiminut esimerkiksi siirtämällä 1970-luvulla Pakkalan puustellin jokirannasta 

kotiseutumuseolle, joka on liikuntakeskuksen yhteydessä. Klubi on myös mm. korjannut sotaveteraani 

Pentikäisen talon katon. Klubi on osallistunut Nakkilan sotaveteraanien toiminnan tukemiseen mm. 

kuljettamalla veteraanikeräystä tekeviä varusmiehiä. 

 

 Klubi on jakanut apurahoja, alakouluille, yläkoululle ja lukiolle stipendejä sekä vähävaraisille joulu-

paketteja, jotka on saanut hakea Onnipekasta. Nakkilan seurakunta on eräs yhteistyötaho. Nakkilan 

kirkossa on järjestetty kirkkokonsertteja ja klubi on osallistunut kolehdinkeruuseen kerran vuodessa.  

 

 Mutta ”vanhuus tulee niin kuin varjo, eipä jalka nousekaan” eikä jaksa enää kaikissa riennoissa olla 

mukana. Mahdollisuuksien mukaan on nyt toimittava ja edistettävä Lions Clubin toimintaa, sanoo 

Maija.  

Nakkilalaisia sanontoja koottiin kirjaksi  

Siin Nakkila kirko vaiheill. Jarmo Lepistö kuvitti 

kirjan, jonka materiaalia ovat tutkimassa Jarmo  

Lepistö, Antti Koivumäki ja Seppo Jaakkola.  

 

Porkkanannosto-aktiviteetti Peren tilalla, 

edessä Seppo Vesander. 
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Oma lukunsa on Sepon innostus Lions Club Nakkilan toimintaan. Siitä kertoo se, että hän oli 100-pros 

enttisesti mukana Lions Clubin kuukausikokouksissa 55 vuoden aikana. Jos jostain syystä kokous jäi 

väliin, hän paikkasi sen hallituksen kokouksessa. Myös 

kaikki aktiviteetit saivat hänestä innokkaan työnteki-

jän. Nakkilan Joulu -lehden tekoon he ovat myös osal-

listuneet sen ilmestymisen alusta asti. Tänä vuonna 

Seppo Vesander ajatteli jättäytyvänsä eläkkeelle klubi-

työstä. Kiitollisena aktiivisesta osallistumisesta Nak-

kilan Lions Club päätti tehdä Seppo Vesanderista kun-

niajäsenen. Maija Vesander lupasi jakaa edelleen mais-

tuvien leivonnaistensa resepteja tulevissakin nume-

roissa.  

 

Maijan reseptit 

Suppilovahvero-syksy on ollut tänä vuonna mitä mai-

nioin. Siksipä Lions Club Nakkilan Joululehden tekijät 

toivoivat, löytyisikö hyvää suppilovahverokeiton oh-

jetta. Löytyihän se. Olen tehnyt erittäin hyvää keittoa 

Mysi Lahtisen ohjeella. Siinä on runsaasti kaloreita, 

mutta sanotaanhan että kerma ja voi kruunaavat 

ruoan. Ja tuskinpa tätä keittoa niin usein tulee teh-

dyksi, että se vaikuttaisi olotilaamme. Siispä herkut-

telemaan!  

 

Suppilovahverokeitto  
2 l tuoreita suppilovahveroita (säilöttynä n. 2 dl, kuivattuna sopiva määrä)  

voita  

2-3 sipulia  

muutama ripaus valkopippuria (mustapippuria)  

3 rkl vehnäjauhoja  

2 l kasvislientä  

2 dl kermaa (2 rkl portviiniä)  

 

Sulata paksupohjaisessa kattilassa hieman voita ja nosta silputut sienet kattilaan. Tuoreita sieniä 

paista niin kauan, että neste haihtuu, säilöttyjen kanssa on eri asia. Lisää vielä vähän voita ja silputut 

sipulit. Paista sen aikaa, että sipuli pehmenee. Mausta paistos valkopippurilla. Ripottele vehnäjauhot 

joukkoon, sekoita ja kaada kuuma kasvisliemi kattilaan.  

 

Kaada puolet kermasta joukkoon.  

 

Anna keiton nyt kiehua rapsakasti välillä avoimessa kattilassa, välillä kannen alla n. puolen tunnin 

ajan. Lisää sitten loppu kerma (ja portviini). Kypsennä keittoa vielä hiljaisella lämmöllä 15 min.  

 

Jotkut kokit jättävät keiton tähän vaiheeseen. Minä olen huilauttanut sauvasekoittimella keiton sile-

äksi herkuksi. Tuntuu ja maistuu paremmalta - minun mielestäni.  

 

Juhlakakku l. Appelsiinikakku  
(Tästä olen kehitellyt rommikakun)  

250 g voita  

250 g sokeria  

5 munaa  

250 g vehnäjauhoja  

1 tl leivinjauhetta  

1/2 appelsiinin (1 appelsiini) mehu + kuori  

mantelirouhetta ehkä kourallinen  

(suklaarouhetta)  

 

Vaahdota voi ja sokeri hyväksi vaahdoksi. Lisää kananmunat yksitellen voimakkaasti vatkaten. Ota 

nyt käyttöön puukauha ja lisää leivinjauhe, vehnäjauhot, appelsiinimehu + kuori ja mantelirouhe  

(, suklaarouhe). Kaada taikina korppujauhotettuun vuokaan. Paista 175-asteessa noin 1 tunti, mielel-

lään uunin alemmalla tasolla.  

 

Maija Vesander, Anja Koivumäki, Enni Perkiökangas 

ja Merja Kalliokorpi kummimummi-tapahtu-

massa, joka järjestettiin Onnipekan Pirkka-ka-

binetissa. ”Mummeille” tarjottiin jalkahoitoa ja 

kahvit. Onnipekka antoi vielä kotiinviemisiä.   
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Olen päällystänyt jäähtyneen kakun seur. seoksella: vaahdota voi ja mahd. paljon sokeria (myös hie-

man pölysokeria) erittäin hyväksi vaahdoksi. Joukkoon lorautan sopivan määrän rommia. Päällystän 

kakun ja laitan kakun päälle punaisia kirsikanpuolikkaita vieri viereen ja tupsuttelen lopuksi pölyso-

keria lumeksi päälle. On jouluisen näköinen.   

 

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta toivottaen  

Maija Vesander  

 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

 
 
  

 
Kiitos Lions Club Nakkilalle mielenkiintoisesta tarinasta! Tarina on sovittu painetta-
vaksi myös helmikuussa ilmestyvään M-viesti printtilehteen. Siinä joulun lukuvinkki, 
jos meinasit vain lukaista pääkohdat. Juhla-/ appelsiinikakkua aion tehdä jouluksi. 
 
Printtilehteen ei tullut mahdottomasti juttuja, joten aion käyttää osan e-viestin syksyn 
materiaalista tarvittaessa. Jos ei klubi missään nimessä tahdo julkaista jotain juttua 
paperisessa lehdessä, ilmoittakoon minulle. 
 
Tätä lehteä taittaessa, tuli myös osallistuttua Lions liiton kyselyyn linkkiä testatessani.  

Vastausaikaa on jatkettu 26.12.2020 asti, mutta helposti pääset vastaamaan täällä. 

 

Hyvää joulua ja onnea vuodelle 2021! 
 
 
 
 

t. Minnamari 
 

Minnamari Salmivaara 
LC Huittinen/Gerda 
M-piirin tiedotus/ viestintä 
045 3222432 
minnamari.salmivaara@hotmail.com 

Terveiset toimituksesta 
 

https://fi.surveymonkey.com/r/8KPDN57

