
Koko perheen

KEVÄT- 
TEMPAUS

Me palvelemme - We Seve - Vi Hjälper 
Tue nuoria itsenäisyyteen - Stöd unga till självständighet

Tehdään yhdessä - Vi gör tillsammans

YK:n kansainvälinen Äiti Maan juhlapäivä

Espoon Laaksolahden monitoimitalolla, 
urheilupuistossa, Lähdepurontie 2, 
sunnuntaina 22.4.2018,  klo 11–14

Lions Club Espoo Pohjoinen – Esbo Nord
lcespoopohjoinen.wordpress.com

Tapahtuman järjestäjä:

Grillimakkaraa

Lohikeittoa

Kahvio

Leivonnaisia

Pomppulinna

Vohveleita

Klovni

Poniratsastusta ja ajelua 
ponirattailla, koko perheelle 
(klo 12-14)  

Arpajaiset

Kalle Salonen Band

Ilmapallot vapuksi

Tee-se-itse ja valmiita 
linnunpönttöjä

Paloauto



2 KEVÄTTEMPAUS 22.4. TERVETULOA!

Suomen sekä Lions-järjestön 100-vuotisjuhlavuosi on takana. 
Lions Club Espoo Pohjoinen - Esbo Nord on ollut juhlassa 
mukana julistamallaan teemalla ”Lions ja Suomi 100 tehdään 

yhdessä”. Tämä toimintavuosi toi mukanaan muistoja ja tapahtumia 
niin Suomen vaiherikkaasta historiasta kuin Lionsin kantavasta peri-
aattesta - auttamisesta, jonka tarve ei ole kadonnut. 

Lionsin keskiössä on muiden palveleminen ja hyvän tekeminen. 
Lions toiminnan kantava ajatus ”Me palvelemme” toimii edelleen ja 
tämä kanavoituu palveluhaasteteemoissa, joita on ollut nälänhätä, 
nuoriso, näönsuojelu ja ympäristö. Lions-järjestön satavuotiskausi 
toi viidennen palveluhaastekampanjan: diabetes. Diabetes on maailmanlaajuisesti osasyy 
yli viiteen miljoonaan kuolemaan joka vuosi ja se on 8. suurin kuolemaa aiheuttava sai-
raus koko maailmassa. 

Suomessa on jo pidemmän aikaa Lions kohdistanut nuoriin erityisen huomion. Tämä 
näkyy Suomen Lionsin teemassakin ”Tue nuorta itsenäisyyteen”. Vuosien 2014 - 2018 
aikana Suomen lionien tavoitteena on palvella 1,8 miljoonaa ihmistä ja tänä aikana to-
teutimme Punainen Sulka -keräyksen, jonka tuotto ohjattiin kokonaisuudessaan nuorten 
syrjäytymisen ehkäisytyöhön. Keräyksen suojelijana toimi Tasavallan Presidentti Sauli 
Niinistö. 

Jo 25 vuotta Suomessa toiminut nuorisoon kohdistuva aktiviteettimme on Elämisen-
taitoja – Lions Quest -ohjelma. Lions Quest -koulutus antaa opettajille, kasvattajille, lii-
kuntaseuravalmentajille ja muissa vapaa-ajan harrastuksissa toimiville aikuisille käytän-
nön työkaluja ryhmien kanssa toimimiseen, elämäntaitojen harjoitteluun ja toimimiseen 
erilaisista taustoista tulevia lapsien ja nuorien kanssa. Ilmapiirin parantamiseen tai itse-
luottamuksen kasvattamiseen ei vaadita ihmeitä, vaan sen sijaan säännöllisesti toistuvia 
pieniä tekoja.  

Nuoria ei ole unohdettu myöskään itse Lions-toiminnassa. Nuoria lionia varten on 
leoklubit, joiden toiminta täytti 60 vuotta. Ensimmäinen leoklubi perustettiin 5.12.1957. 
Leot jatkavat palveluperinteen rakentamista pystyäkseen vastaamaan nouseviin globaa-
leihin tarpeisiin. 

Lions Club Espoo Pohjoinen – Esbo Nord on vuonna 1964 perustettu Espoon toisek-
si vanhin Lionsklubi. Ilokseni voin todeta klubimme jäsenmäärän olevan kasvu-uralla ja 
toivotan kaikki pyyteettömästä auttamisesta kiinnostuneet mukaan toimintaan. Tekijöitä 
tarvitaan myös klubimme aktiviteeteista vanhimpaan Kevättempaukseen, joka järjestetään 
jo 36. kerran. Tällä keväisellä koko perheen tapahtumalla Espoon Laaksolahden monitoi-
mitalolla on siis pitkät perinteet ja tänäkin vuonna on monenlaista mukavaa tiedossa niin 
lapsille kuin aikuisille.

Toivonkin runsasta osanottoa Kevättempaukseemme. Kaikki tapahtuman tuotot me-
nevät lyhentämättöminä hyväntekeväisyyteen, ensisijaisesti oman alueemme tarvitsijoi-
den hyväksi, Lionsperiaatteiden mukaisesti.
 
Tervetuloa! 
Valtteri Tamminen 
Presidentti kaudella 2017 - 18 
Lions Club Espoo Pohjoinen - Esbo Nord

Kevättä ilmassa!

Såväl Finland som Lions-rörelsen har nu firat sitt 100-års jubi-
leum. Lions Club Espoo Pohjoinen – Esbo Nord har deltagit i 
festligheterna med temat ”Lions och Finland 100 görs tillsam-

mans”. Detta verksamhetsår förde med sig händelser och minnen som 
baserar sig såväl på Finlands mångskiftande historia som på Lions-
rörelsens bärande tanke, dvs att hjälpa. Behovet av hjälp har inte för-
svunnit någonstans.

Det centrala inom Lions-verksamheten är alltså välgörenhet och 
att tjäna andra. Lions-rörelsens bärande tanke ”Vi hjälper” fungerar 
fortfarande och den kanaliseras i form av teman som under årens lopp 

har varit hungersnöd, ungdomen, ögonskydd och miljön. Lions-rörelsens etthundrade 
verksamhetsår förde med sig ett femte hjälptema: diabetes. Globalt utgör diabetes en bid-
ragande orsak till mera än fem miljoner människors årliga död och den är den åttonde 
största dödliga sjukdomen i världen. 

I Finland har Lions redan länge fäst en speciell uppmärksamhet vid de unga. Detta 
framgår också av Finlands Lions tema ”Stöd de ungas självständighet”. Under åren 2014 
– 2018 var Finlands Lions målsättning att betjäna 1,8 miljoner människor. Under denna 
period genomfördes Röda Fjädern – insamlingen, vars resultat i sin helhet riktades till att 
förebygga de ungas isolering och utslagning. Republikens president Sauli Niinistö funge-
rade som insamlingens beskyddare.

Redan under 25 år har vi i Finland drivit det till unga riktade utbildningsprogrammet 
Livskunskap – Lions Quest. Denna utbildning ger lärare, uppfostrare, idrottstränare och 
andra vuxna, som fungerar som fritidsinstruktörer praktiska redskap för att arbeta med 
grupper och att utveckla levnadskunskap hos barn och ungdomar med olika bakgrund. 
För att förbättra atmosfären eller självförtroendet behövs inga under, endast mindre åtgär-
der som upprepas regelbundet. 

De unga har inte heller glömts bort i den egentliga Lions-verksamheten. För unga 
Lions finns det Leo-klubbar. Denna verksamhet fyllde redan 60 år då den första Leo-
klubben grundades 5.12.1957. Leos fortsätter uppbyggandet av service-traditionen för att 
kunna svara mot framstigande globala behov.

Lions Club Espoo Pohjoinen – Esbo Nord är den nästäldsta Lions-klubben i Esbo. Jag 
kan med glädje konstatera att klubbens medlemsantal utvecklas i positiv riktning och jag 
önskar alla som är intresserade av ett osjälviskt hjälpande hjärtligt välkomna med i verk-
samheten. Funktionärer behövs också i Vårjippot, som är den äldsta aktiviteten i vår klubb. 
Den ordnas nu för 36 gången. Detta vårliga evenemang i Allaktivitetshuset i Esbo Dalsvik 
bygger alltså på en lång tradition och även i år kommer det att där finnas mycket trevligt 
både för barn och vuxna. 

Jag hoppas alltså på ett rikligt deltagande i Vårjippot. Alla inkomster kommer oav-
kortade att gå till välgörenhet, i första hand för att hjälpa behövande inom vårt eget verk-
samhetsområde. Detta helt i enlighet med Lions-rörelsens principer. 

Välkomna!
Valtteri Tamminen
President under perioden 2017 - 2018
Lions Club Espoo Pohjoinen - Esbo Nord. 

Det är vår i luften!

Presidentti
Valtteri Tamminen
1. Varapresidentti
Antti Tiensuu
2. Varapresidentti
Pertti Mustonen
Past President
Jouni Laukkarinen
Sihteeri
Maarit Turunen

Lions Club  Espoo Pohjoinen - Esbo Nord 

Presidentti
Antti Tiensuu
1. Varapresidentti
Pertti Mustonen
2. Varapresidentti
Mårten Malmström
Past President
Valtteri Tamminen
Sihteeri
Jouko Lehtomäki

Klubiorganisaatio 2017 - 2018

Rahastonhoitaja
Leo Sorokin
Tiedottaja
Kari Komonen
Jäsentoimikunnan
puheenjohtaja
Pekka Valkonen
Klubimestari
Olli Mäkinen

Tail Twister
Aarni Soininen
Lapsi- ja nuoriso-ryhmä 
pj &Quest vastaava 
Taru Lehtinen
Toiminnantarkastaja
Petri Kelo
Varatoiminnan 
tarkastaja
Jaakko Heinonen

Klubiorganisaatio 2018 - 2019  
Rahastonhoitaja
Ari Ahlfors
Tiedottaja
Kari Komonen
Jäsentoimikunnan
puheenjohtaja
Pekka Valkonen
Klubimestari
Olli Mäkinen

Tail Twister
Aarni Soiminen
Lapsi- ja nuoriso-ryhmä 
pj &Quest vastaava 
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Yhteystiedot: Lions Club Espoo Pohjoinen - Esbo Nord ry, espoo.pohjoinen-esbo.nord@lions.fiKevättempaus-lehden toimitus: 
LIONS  CLUB  Espoo Pohjoinen – Esbo  Nord 

Toimittajat: 
Jouko Lehtomäki 
Maarit Turunen 

Pekka Valkonen
Tuula Jaatinen
Taru Lehti

Taitto: 
Viestintätoimisto Luova Ratkaisu  Oy

Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy

Tervetuloa Kevättempaukseemme!
Kevättempaus, on klubimme järjestämä keväinen koko perheen markkinahenkinen ta-
pahtuma Espoon Laaksolahden monitoimitalolla ja sen ympäristössä. Olemme järjes-
täneet Kevättempauksen jo vuodesta 1982 alkaen, joka vuosi, ja perinne jatkuu edel-
leen. Kevättempauksen ajankohta on tänä toimintavuotena sunnuntaina, 22.4.2018 klo 
11-14.

YK:n yleiskokous on julistanut saman huhtikuun 22. päivän Kansainväliseksi Äiti 
Maan päiväksi, jotta muistaisimme elää arjessamme harmoniassa luonnon kanssa, ja 
jotta niin nykyisillä kuin myös tulevilla sukupolvilla olisi oikeudenmukainen mahdol-
lisuus elää tasapainoista elämää maapallollamme. 

Tule maistamaan legendaarista lohisoppaa, sekä muita buffetin antimia, nauti Kal-
le Salonen Bändin musiikista, kokeile onneasi arpajaisissa! Tai kokeile poniratsastusta 
tai ajelua ponirattailla. 

Paikalla on myös pomppulinna lapsille, ilmapallomyyntiä ja paloauto. Klubilaiset 
myyvät laadukkaita linnunpönttöjä. Tänä vuonna voit ostaa myös ”tee-se-itse” linnun-
pönttö-rakennuspalikat, jos haluat myöhemmin askarrella oman linnunpöntön lapsesi 
tai kavereitten kanssa.  

Nähdään Kevättempauksessa. Tervetuloa mukaan koko perheen voimalla!
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Suomessa on kymme-
niä tuhansia nuoria, 
jotka ovat syrjäyty-

neet tai ovat vaarassa syr-
jäytyä. Lions-klubit tekevät 
arvokasta palvelutyötä tu-
kemalla nuorison kasvamis-
ta tasapainoisiksi yhteis-
kunnan jäseniksi.

Lionsjärjestöllä on tut-
kimukseen perustuva apu-
väline, jonka avulla syrjäy-
tymistä voidaan ehkäistä 
ennakolta. Apuväline on 
kahden päivän mittainen tii-
vis, toiminnallinen Lions 
Quest-koulutus. Ohjelman 
avulla annetaan kasvattajil-
le, kuten opettajille, var-
haiskasvattajille ja nuoriso-
työntekijöille välineet 
opettaa lapsille ja nuorille 
elämisentaitoja. Lions 
Quest on ollut Suomessa 
käytössä jo yli 20 vuotta. Si-
nä aikana on koulutettu run-
saat 17.000 kasvattajaa. 
Myös LC Espoo Pohjoinen 
– Esbo Nord tukee opettaji-
en ja kasvattajien Lion 
Quest – koulutuksiin osal-
listumista.

Sekä vanhempien että 

Lions Quest – Elämisentaitoja
koulun tehtävänä on antaa 
lapsille ja nuorille valmiuk-
sia selvitä yhä kasvavien 
haasteiden keskellä. Monet 
koulut pyrkivät vastaamaan 
tähän haasteeseen muun 
muassa käyttämällä itse-
luottamusta, jämäkkyyttä, 
vuorovaikutustaitoja ja tun-
netaitoja lisäävää Lions 
Quest -ohjelmaa.

Ohjelmassa käydään 
lasten kanssa läpi seuraavia 
isoja kokonaisuuksia:

1. Perusryhmän avoi-
muus, myönteisyys ja tur-
vallisuus. Lapset oppivat 
tuntemaan toisiaan parem-
min ja heidät valmennetaan 
arvostamaan erilaisuutta.

2. Itseluottamus ja 
päätöksentekotaidot. Val-
mennetaan itsetuntemusta 
ja vastuuta, itsensä ja toisen 
arvostamisesta. Erittäin tär-
keää etenkin meille suoma-
laisille on oppia ilmaise-
maan arvostusta ja ottamaan 
sitä vastaan. Kyky tehdä 
päätöksiä liittyy vastuun ot-
tamiseen. Lapsia ja nuoria 
opastetaan löytämään omat 
tärkeät arvonsa ja liittämään 

ne mukaan päätösten teke-
miseen.

3. Vuorovaikutustai-
dot. Harjoitellaan toisen ak-
tiivista kuuntelemista ja 
oman mielipiteen esittämis-
tä ja samalla opetellaan kes-
kustelun taitoja. Harjoitel-
laan myös toimimista 
ristiriitatilanteissa niin, että 
molemmat voittavat.

4. Tunnetaidot. Tunne-
taitoihin sisältyy tunteiden 
tunnistaminen ja nimeämi-
nen sekä tunteiden käsittely 
siten, että niitä ilmaisemalla 
emme vahingoita toisia em-
mekä itseämme. Toisia va-
hingoitamme silloin, kun 
kaadamme oman pahan 
olomme toisen niskaan. It-
seämme vahingoitamme sil-
loin, kun keräämme vaikeat 
tunteet sisällemme ilmaise-
matta niitä toisille ihmisille.

5. Terveys. Terveyttä kä-
sitellään kullekin ikäryh-
mälle sopivalla tavalla. Pää-
periaatteena on se, että 
pyritään tunnistamaan ter-
veyttä vaarantavia tekijöitä 
ja samalla etsitään keinoja 
terveyden rakentamiseksi.

Koko perheen 
Kevättempaus

Äitien- 
päiväruusut 
Aurorakotiin

Partiotoiminnan 
tukeminen

Koululaisille 
Lions-stipendien 
jako

Lions Suomi 100 Blues  
musiikkitapahtuma 
Marketan puistossa

Suomi 100  
tammen 
istutus

Sankarihaudoilla 
käynti

Kuusitempaus 
Snettanilla

Lahjoituksia 
vähävaraisille

Lions-toiminta voi antaa uusia ulottuvuuksia elämääsi! 
Lions-toiminta tarjoaa mahdollisuuden palvella avun tar-
peessa olevia ihmisiä. Vapaaehtoisena toimiessa saa laatua 
omaan elämään ja muita auttaessa saa samalla myös omaan 
elämään uutta sisältöä. Arvostukset saattavat muuttua ja 
vapaa-ajan käyttämiselle tulee mielekäs vaihtoehto. 

Vapaaehtoistyötä apua tarvitsevien hyväksi
Teemme vapaaehtoistyötä yhtä hyvin lasten ja nuorten ter-
veen elämän ja kehityksen turvaamiseksi kuin ikääntynei-
den, perheiden, vammaisten ja muiden apua tarvitsevien 
tukemiseksikin. Keskitämme toimintamme ensisijaisesti 

Kiinnostaako jäsenyys? LIONS CLUB Espoo Pohjoinen - Esbo Nord 

lähialueellemme Pohjois-Espoossa ja kohteina ovat mm. 
koulut ja päiväakodit, vanhainkodit ja palvelutalot, vam-
maiset ja näkövammaiset sekä lasten liikuntaharrastukset. 

Uusia ystäviä
Me leijonat tiedämme, että Lions-toimintaan antamamme 
aika auttaa meitä kehittymään myös ihmisinä. Saamamme 
hyvä palaute antaa hyvän mielen, ja se antaa taas uutta intoa 
olla mukana toiminnassa. Lions-toiminnan kautta hankim-
me myös uusia ystäviä. Syntyy yhdessä tekemistä ja yhtei-
söllisyyttä, mikä on jokaiselle ihmiselle tärkeää. Jäsenenä 
saat mielenkiintoisia tehtäviä ja osallistut palveluaktiviteet-

teihin sekä tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen mah-
dollisuuksiesi mukaan. 

Tule mukaan toimintaamme 
Lions liiton http://www.lions.fi/etusivu/ ja klubimme 
https://lcespoopohjoinen.wordpress.com/ sivuilta on saata-
vissa lisätietoja ja mahdollisuus antaa tiedot jäseneksi liit-
tymistä varten. Ehkä kuitenkin luontevin tapa jäseneksi 
liittymisessä on ottaa yhteys Lions-järjestön äjseneen, jol-
loin on mahdollisuus keskustella jäsenyyden lisäksi toimin-
nasta jäsenyys- päätöksen tueksi. 

 Auroran Autopesu 
  ja Autohuolto

Tehopesu ja kovavaha

Renkaiden vaihto, auton 
käsinpesu ja kevytvaha

Ark. 9-17.30, la 10-17 ja su 10-16
Kylänportti 12, halli H, 02940 Espoo

(nor. 55,-)

Puh 0400 137 758

89€

45€
(nor. 120,-) 

Rengashotelli   59€ /kausi
(nor. 79,-)
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Satavuotias ansaitsee juhlat!

KEVÄTTEMPAUS 17.4. TERVETULOA!

Lions Club Espoo Pohjoinen-
Esbo Nord’illa on ollut on-
ni saada jäsenikseen Börje 
Malmström ja hänen poikan-
sa Mårten, jotka ovat isännöi-
neet Snettansin tilaa, joka on
yksi vanhimmista tiloista Es-
poossa. Röylän kylä asutettiin
luultavasti 1300 luvulla kol-
mannen ristiretken seuraukse-
na Asiakirjojen mukaan Mår-
ten Malmström on 13. suku-
polven edustaja ja historia läh-
tee vuodelta 1540. Tila häipyy
veroluetteloista , mutta ilmes-
tyy 1620 uudestaan. Tämä oli
hyvin tavallista. Tila oli välil-
lä kannattamaton. Tila vauras-
tuu ja jo 1623 se saa rälssitilan
arvon, joten vaurastuminen on
tosiasia. Isojako 1700-luvul-
la oli iso yhteiskunnallinen uu-
distus, joka kuitenkin Röylässä
oli helppo. Muodostettiin kak-
si suhteellisen isoa tilaa Stor-
Snettans ja Lill-Snettans. Tilat
yhdistyvät 1800-luvun lopulla
ja muodostetaan Snettans. Tila
säilyy maatilana ja metsätilana
eikä joudu suurhakkuiden koh-
teeksi. Nimi tullee lisänimestä
”Snätt”, joka oli erään omista-
jan nimi.

Monet sodat ovat olleet
maallemme tuhoisia. Snettans
säilyi sekä Isovihan 1714-1721
että Pikkuvihan 1741-1743
kauhuista kuin ihmeen kaupal-
la. Vanhin säilynyt rakennus on
vuonna 1756 rakennettu luhti.
Sisällissodan aikana jouduttiin
pakosalle, mutta rakennuksille
ei tapahtunut mitään.

Oma rautatie

Tilalla oleskeli vuosisadan
alussa kiinalaisia ja kirgiisejä,
jotka osallistuivat linnoitustöi-
hin ensimmäisen maailmanso-
dan aikana. Näiden linnoitus-
ten rippeitä on siellä täällä pää-
kaupunkiseudulla jäljellä. Tä-

mä oli mittava rakennushan-
ke, joka sittemmin luonnolli-
sista syistä lopetettiin. Kiina-
laisten ja tilan palkollisten vä-
lillä syntyi muutama kärhämä,
jonka aikana mm. paja melkein
tuhoutui. Nämä ajat ovat Snet-
tansin suuruuden aikoja. Poh-
jois- Espoosta rakennettiin rau-
tatie Espoon keskukseen Lind-
holmin sahalle. Mittava puuta-
varakuljetus sai alkunsa. Rata
oli niin sanottu kapearaiteinen
rautatie, joka palveli aikansa.
Siitä ei ole mitään jäljellä. Nyt
tälle alueelle on kaksi linja-au-
toreittiä ja kymmenen vuoroa
päivässä Espoon keskuksesta
sekä Leppävaarasta.

Snettans 2011

Tämän vuoden alussa tilalla
tapahtui sukupolvenvaihdos,
kun isännyyden otti Mårtenin
poika Thomas, hän edustaa

nyt siis 14. sukupolvea.
Tänä päivänä Snettans on

iso 400 ha tila, josta on 260
ha metsää ja 52 ha viljeltyä
maata. Lisäksi on vuokralla
90 ha viljeltyä maata. Kolme
ja puoli neliökilometriä on
upeata suunnistusmaastoa, jo-
ta on vilkkaasti käytetty kah-
den sukupolven aikana. Se-
kä edesmennyt Börje Malm-
ström että Mårten Malmström
ovat olleet ja ovat innokkaita
suunnistajia.

Snettans alkoi vuokrata ti-
lojaan hevosille vuonna 1982.
Nyt toiminta on laajentunut ja
käsittää 20 hevospaikkaa ho-
tellissa.

Kulttuurimaisema, joka ym-
päröi Snettansin tilaa, on yleis-
kaavassa merkitty maa- ja met-
sätila alueeksi. Natura ei ole
myöskään rajoittanut tätä yleis-
kaavan määriteltyä toimintaa
joten tulevaisuus näyttää tur-

vatulta.
Lions toiminta on ollut Snet-

tansin väelle tuttua. Vuosikym-
menien aikana on joulukuuset
haettu Snettansin metsistä. Vii-
me vuosina on järjestetty viik-
koa ennen joulua kuusenhaku-
tilaisuus johon on liitetty lap-
sille erilaista riehaa. Tarjoilua
ja erilaisia joulunalustapahtu-
mia on ollut ja väkemme tut-
tavineen ovat innolla osallis-
tuneet. Tästä Snettansin väelle
suurkiitos.

Yllä oleva artikkeli on va-
paasti muokattu lehtiartkke-
lista joka on julkaistu  FSO’n
suunnistusmestaruuskilpailu-
jen yhteydessä julkaistusta leh-
destä 2007.

Pohjois-Espoossa
15.3 2011

Lasse Hoffman ja
Mårten Malmström

Snettansin tila – rälssitilasta hevoshotelliksi

Tämän vuoden alussa tilalla suoritettiin sukupolvenvaihdos, 
kun Mårten luovutti tilan pojalleen Thomasille. Kuvassa myös
Thomasin poika Alexander.

Vanha ja uusi isäntä tallin suurimman hevosen kanssa, tallissa on tilaa kahdellekymme-
nelle hevoselle.

LA 8-20, SU 10-20

Fallåker 3 Espoo • Puh. 09-5124125 
Avoinna ark. 8-17 la 10-14

Uusi yrittäjä tutussa paikassa.

WWW.M-HERKKUKAUPPA.NET

Kievarinpolku 2 
02710 Espoo 
Puh.  09 592 479

E-mail: info@espoonkehysjalasi.fi

Teemme 
ammattitaidolla
ja nopeasti mm.
seuraavia töitä:

•	Ohutlevytyöt	epäkesko-
	 puristimella
•	Hydrauliikkatyöt
•	Rauta-	ja	teräsrannetyöt
•	Paineilmatyöt
•	Asennus-	ja	kokoonpanotyöt
•	Muutostyöt

Finnkoritus Oy
Bodomintie 31
02940 Espoo

puh. 09 855 7109

Ota yhteyttä ja kysy lisää.
Yhteyshenkilö: Matti Kärkäs

Suomi 100 ja 
Lions 100, 
kaksi mahtavaa
syytä juhlia.

LC Espoo Pohjoinen – Esbo Nord juhli satavuotiasta Suomea ja Lions 
järjestöä itsenäisyyspäivänä 6.12.2017  istuttamalla Espoon Marketan-
puistoon Lions perintöprojektina tammen.  LC Espoo Pohjoinen – Esbo 
Nord perusti omana 50v juhlavuonna 2014 Marketanpuistoon lapsille 
leikkipuiston ”Leijonapuiston”,  tätä leikkipaikkaa täydennettiin myös 
juhlavuoden kunniaksi toukokuussa 2017 uusilla välineillä. 100-vuotis- 
juhlapuu istutettiin Leijonapuiston laidalle.

Kutsu 100-vuotisjuhlapuun muistolaatan 
paljastustilaisuuteen 26.5.2018 
kello 12:00 Leijonapuistossa 
Marketanpuiston alueella

100-vuotisjuhlapuun paljastus
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NAUTIC TRADING OY
Täyden palvelun venetalo 

kotimaiset laatuveneet

AMT, FASTER, TERHI, 
SUVI HONDA, MERCURY

Alkutie 3, 02970 Espoo 
Puh: 0201 550 050 

www.nautic-trading.fi

ESPOON VÄRI

Kuusiniementie 2, 02710  VIHERLAAKSO
Puh. 09-597 007

Avoinna: Ma-Pe 8.00–18.00
kesä la 9.00–13.00, talvi la 9.00–14.00

www.varisilmaespoonvari.fi 

Amerikkalainen 38-vuotias 
Melvin Jones halusi vuonna 
1917 tehdä hyvää ihmisille, 
jotka tarvitsevat apua ja tu-
kea. Hän kutsui ystäviään 
mukaan, ja ehdotti, että he 
alkaisivat tehdä suunnitel-
mallista palvelutyötä paik-
kakuntiensa hyväksi.

Ystävykset kokoontui-
vat Chicagoon 7.6.1917 pe-
rustamaan uutta palvelujär-
jestöä. Melvin Jonesin 
visiosta tuli totta jo lähes 
100 vuotta sitten.

 Lionsjärjestö levisi no-
peasti kansainväliseksi 

Juhlakausi 2017-2018
Lions-järjestö täytti 
100 vuotta 7.6.2017.

liikkeeksi, jonka tavoite on 
parantaa ihmisten elämän-
laatua.

 Järjestö on kasvanut 
maailman suurimmaksi ja 
luotetuimmaksi palveluklu-
bien järjestöksi. Lions-toi-
minnan visio ja palveluaja-
tus ”We Serve”, on kantanut 
Lionstoiminnan 2000-lu-
vulle, ja palveluajatus kan-
taa seuraavalle vuosisadal-
le. Järjestö toimii tällä 
hetkellä yli 200 maassa tai 
itsehallintoalueella ja jäse-
niä on lähes 1,4 miljoonaa. 
Lionsjärjestö on vuonna 

1945 perustetun YK:n pe-
rustajajäsen.

 100-vuotistapahtumiin 
liittyen on järjestö asettanut 
jäsenistölle haasteen palvel-
la 100 miljoonaa ihmistä 
1.7.2014 - 30.6.2018 välise-
nä aikana. Palveluhaastetee-
moja on neljä: nälänhätä, 
nuoriso, näönsuojelu ja ym-
päristö. Haastekampanja on 
lähtenyt vauhdikkaasti liik-
keelle kaikkialla maailmas-
sa. Palvelua saaneita ihmi-
siä on jo 49 miljoonaa.

Lionstoiminta 
Suomessa

Suomeen Lions-aatteen toi 
kanadansuomalainen Aarne 
Ritari, jonka sukujuuret 
ovat Etelä-Pohjanmaalla. 
Ensimmäinen lionsklubi 
perustettiin Helsinkiin 
vuonna 1950. Suomen 932 
lionsklubissa on hiukan yli 
24 000 jäsentä. Suomi on 
Euroopan 4. ja maailman 
13. suurin lionsmaa.

Jouni Laukkarinen

Puun paljastustilaisuudessa 
klubimme sai kuulla taitavaa 
viulutaiteilijaa Marju Tsokkista 
Sibeliusakatemiasta.

Presidentti Valtteri Tamminen 
piti 100-vuotisjuhlapuheen.

Kalajärven sivuapteekki
Ruskatie 1
02970 Espoo
Puh. 09-849 2370
Avoinna ma-pe 9-17

Pähkinärinteen apteekki
Lammaslammentie 9
01710 Vantaa
Puh. 09-849 4180
Avoinna ma-pe 9-18,
        la 10-15

www.pahkinarinteenapteekki.fi
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Puh. (09) 562 77461
Fax (09) 562 77461
GSM 0400 959 730

Tom Rosenström
AT Automaalaamo Oy
Muonamiehentie 12
00390 Helsinki

AT.AUTOMAALAAMO@ELISANET.FI

• Mary Cohr -kasvohoidot

• Ihokarvojen poisto sokeroinnilla

• Käsi- ja jalkahoidot 

  (myös geelilakkaukset)

• Kestoväri ja YUMI Lashes kestotaivutus

• Katso muut palvelut sekä lisätiedot 

   www.sinin-lähde.fi josta löydät myös 

   nettiajanvarauksen

Tarjoamamme palvelut:

Palvelemme Viherlaaksossa 

Kuusiniementie 8 G 02710 Espoo

Puh. 044-547 3984

www.sinin-lähde.fi

Yhtä uljaasti kuin 
tunnetussa laulussa 
lähti Lions Club 

Espoo Pohjoinen taistoon 
syksyn arvaamattomia sää-
olosuhteita vastaa. Musii-
killisesti tilaisuus onnistui-
kin erinomaisesti ja laulu 
taivahan kannelle kaikui…

Lions Club Espoo Poh-
joisen järjestämä uusi mu-
siikkitapahtuma kauniissa 
ja monipuolisessa Pohjois-
Espoon Marketanpuistossa 
järjestettiin ensi kerran 
9.9.2017. Tavoitteena oli 
kerätä varoja hyväntekeväi-
syyteen järjestämällä alu-
een asukkaille ja muillekin 
musiikin ystäville nautitta-
va tapahtuma.

Marketanpuiston tarjo-
amat olosuhteet olivat lois-
tavat, järjestelyt oli tehty 
huolella, esiintyjät olivat 
alansa valioita, klubilaiset 
olivat mukana järjestelyissä 
parhaan kykynsä mukaan, 
mutta….

Yhdelle tärkeälle tekijäl-
le ei voitu mitään: sääolo-
suhteet olivat varmaankin 
koko kesäkauden ja alku-
syksyn surkeimpia. Vettä tu-
li koko aamupäivän niin pal-
jon, että nurmikko ei 
pystynyt enää sitä imemään. 
H-hetkellä kello 15 sade 
laantui tihutukseksi, vesi 
imeytyi maahan ja teltat 
penkkeineen tekivät kuunte-
lusta mukavan kokemuksen. 
Sääolosuhteista huolimatta 
esiintyjät hoitivat työnsä 
ammattimaisesti ja taiteelli-

Singin’ in the Rain eli bluesia
Pohjois-Espoon Marketanpuistossa
”Jo saapui myrskysää,
taas pilvi yllättää,
laulu taivahan kannelle
 kaikukoon tää”.
(Arthur Freed / Saukki)

set pisteet olivat todella kor-
keat. Myös tekniset pisteet 
nousivat korkealle, koska 
esiintymislava valoineen ja 
äänentoistoineen hivelivät 
aisteja.  

Päivän surkeat sääolo-
suhteet pelottivat pois ylei-
söä, vaikka pyrimme viesti-
mään, että kastua ei tarvitse. 
Näin ollen tilaisuudelle ase-
tettuihin tavoitteisiin ei 
päästy, mutta paikalla ollut 
yleisö antoi tilaisuudelle ja 
järjestelyille suuret kiitok-
set. Lopuksi pari sanaa 
esiintyjistä ja tapahtumapai-
kasta:

HONEY B 
& T-BONES
Honey B & T-Bones kuuluu 
suomalaisen rytmimusiikin 
klassisiin kokoonpanoihin. 
Samalla se on maamme 
bluesnäyttämön evolutiivi-
simpia toimijoita. Jo 35 
vuotta vaikuttanut bändi ei 
tarjoile kilotavaraa, vaan 
väkevän coctailin, jossa ny-
kypäivä ja historia lyövät 
kättä sopusoinnussa. Kakun 
koristeena on musiikin toh-
tori Aija ”Honey B” Puurti-
sen laulu. Yhtyeen uusi stu-

dioalbumi Time Was 
valittiin Soundi-lehden krii-
tikkoäänestyksessä vuoden 
2016 parhaiden albumien 
joukkoon. Kokoonpano: Ai-
ja Puurtinen: laulu, Esa Ku-
loniemi: kitara ja laulu, J 
Sees Steinway Salonen: 
rummut ja laulu, Pekka Ra-
jamäki: basso ja laulu, Jari 
Holmberg: miksaus

Tomas ja Maria Höglund sekä orkesteri
Voice-kilpailussa eri tuotantovuosina menestynyt aviopari 
esitti tanssittavaa Rythm and Blues -musiikkia. Tomas 
osallistui Voice of Finland vuonna 2013, jolloin pääsi se-
mifinaaleihin. Tomas asuu Kirkkonummella vaimonsa Ma-
rian ja perheensä kanssa. Maria työskentelee freelance 
laulajana oman päivätyönsä ohessa HR-spesialistina. 
Vuonna 2015 hän osallistui Voice of Finland laulukilpai-
luun, jossa hän pääsi loppukilpailuun. Kokoonpano: Voice 
of Finland menestyjät Tomas ja Maria Höglund, ”Vain Elä-
mää” -orkesterista tuttu kosketinsoittaja Mikko Mäkinen, 
Talent-Suomi finalisti Lauri Schreck, Janne Rajala (basso 
ja taustalaulu) ja Hannes Pirilä (rummut).  

Riikka Keränen Quartet
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Honey B & T-Bones bluesin syövereissä

Höglundit vauhdissa

Keränen esittää yhtyeineen 
pop/soul-musiikkia. Kerä-
nen jakoi lavan lempimuu-
sikoidensa ja ystäviensä 
kosketinsoittaja Mikael 
Myrskogin, basisti Eero Se-
pän sekä rumpali Anssi 
Tirkkosen kanssa. Yhtye on 
tavannut yhteisten jazzopin-
tojen myötä Taideyliopiston 
Sibelius-Akatemiassa. Ko-
koonpano Riikka Keränen 
– laulu, Mikael Myrskog – 
koskettimet, Eero Seppä – 
basso, Anssi Tirkkonen – 
rummut. 

Marketanpuisto
Marketanpuisto ravintoloi-
neen sijaitsee Kehä III:n vä-
littömässä läheisyydessä 
Bodom-järven itäpuolella. 
Se on Suomen suurin piha- 
ja puistorakentamisen näyt-
telypuisto. Siellä sijaitsee 
myös Lions Club Espoo 
Pohjoisen perustama lasten 
Leijonapuisto

Marketanpuistosta on 
vuosien kuluessa kehittynyt 
monipuolinen tapahtuma-
puisto, jossa järjestetään 
vuosittain näyttelyitä, työ-
näytöksiä ja erilaisia yritys-
ten markkinointi- ja koulu-
tustapahtumia. 
Toukokuussa puistossa jär-
jestetään Puutarhamarkki-
nat, ja elo- syyskuun vaih-
teessa Syysmarkkinat, 
joissa on vuosittain vierail-
lut lähes 4000 kävijää. Tila-
uksesta puistossa järjeste-
tään myös maksullisia 
esittelykierroksia kävijöille. 
Lisäksi puistoa hyödyntävät 
myös alan oppilaitokset, 
mm. kasvituntemuksen, 
puutarharakenteiden, raken-
nus- ja kasvimateriaalien 
sekä teknisten ratkaisujen 
opetuksessa.

BANDARIS

Juvanteollisuuskatu 38 A Espoo  Tai  Liikkuvapalvelu  Työmaallasi.  010 778 7767

RENKAAT | VANTEET | PESU

MAINOS LEHTEEN taitto.qxp_Taitto 1  9.3.2017  17.08  Sivu 1
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Espoolainen Laakson 
Liljat -lionsklubi 
täyttää tänä vuonna 

10 vuotta.  Jäsentemme ja 
klubimme tavoitteena on 
toimia alueemme lasten, 
nuorten, vanhusten ja per-
heiden hyväksi. Liljoihin 
kuuluu nykyisin 23 jäsentä.  
Jäsenemme ovat eri amma-
teissa ja se tuo oman rikkau-
tensa tekemiseen ja toimin-

LC Espoo Laakson Liljat

Hyvinvointiteemalla 
tapahtumia ja hyväntekeväisyyttä

• Ystävällinen ja palveleva
	 • Kesäkukat pihalle ja parvekkeelle
	 • Meiltä myös oman puutarhan tomaatit ja kurkut

Pehtorinkuja 4 (Marketanpuisto) 02940 ESPOO
Puh. 0290017181

PUUTARHAMYYMÄLÄ

overby@overby.fi

	 • Ystävällinen ja palveleva
	 • Kesäkukat pihalle ja parvekkeelle
	 • Meiltä myös oman puutarhan tomaatit ja kurkut

Pehtorinkuja 4 (Marketanpuisto) 02940 ESPOO
Puh. 0290017181

PUUTARHAMYYMÄLÄ

overby@overby.fi

, även på svenska
• Ystävällinen ja palveleva
• Kesäkukat pihalle ja parvekkeelle

	 • Meiltä myös oman puutarhan tomaatit ja kurkut

Pehtorinkuja 4 (Marketanpuisto) 02940 ESPOO
Puh. 0290017181 

PUUTARHAMYYMÄLÄ

rby@overby.fi    

	 • Ystävällinen ja palveleva
	 • Kesäkukat pihalle ja parvekkeelle
	 • Meiltä myös oman puutarhan tomaatit ja kurkut

Pehtorinkuja 4 (Marketanpuisto) ESPOO

PUUTARHAMYYMÄLÄ
, även på svenska

Puh. 0400 981181    overby@overby.fi
VIHERLAAKSO • ma-pe 10-19, la 10-15

puhelin 09-594 749 • Kuusiniementie 2, 02710 Espoo
kauppa@lemmikkitaivas.fi • lemmikkitaivas.fi

Röyläntie 5
02940 Espoo

Katso huoltotarjoukset
osoitteesta:

WWW.RACESERVICE.FI
puh. 040 527 5097

VALTUUTETTU MONIMERKKIHUOLTO:
Mopo, mopoauto, mp, atv, huolto, varaosat

nan ideointiin.
Arki on usein kiireistä ja 

omasta itsestä huolehtimi-
nen on tärkeätä.  Aloitimme 
kolme vuotta sitten hyvin-
vointiin liittyvän vuosittai-
sen tapahtumasarjan. Ke-
väällä 2016 Mielen 
Triathlon -liikuntatapahtu-
massa fysioterapeutti ja joo-
gaohjaaja Kylli Kukk puhui 
mielen ja kehon hallinnasta. 

Tammikuussa 2017 järjes-
timme Kauniaisten Uudessa 
Paviljongissa luentotilaisuu-
den, jossa Marika Borg esit-
teli käytännön keinoja, mi-
ten saada elämään lisää iloa, 
innostusta, energiaa ja jaksa-
mista. Tämän vuoden tam-
mikuussa puolestaan Joni 
Jaakkola luennoi kokonais-
valtaisesta oman hyvinvoin-
nin rakentamisesta. Tilaisuu-

det keräsivät ilahduttavan 
suuren joukon kuulijoita.  
Keskittyminen onnistumi-
siin, myönteisiin ajatuksiin, 
hyvä terveellinen ruokailu, 
liikunta ja hyvä uni ovat asi-
oita, joita valmentajat koros-
tavat.

Kaikkien järjestämiem-
me tapahtumien tuotto lahjoi-
tetaan kokonaan klubimme 
kautta hyväntekeväisyyteen. 

Tukikohteet päätetään yhtei-
sesti klubin hallituksen esi-
tyksestä.  Ensisijaisesti avus-
tamme Keski-Espoossa 
Laaksolahdessa ja sen lähi-
alueilla toimivia apua tarvit-
sevia yhteisöjä tai henkilöitä.  
Osallistumme myös lionsklu-
bien yhteisiin kansallisiin ja 
kansainvälisiin projekteihin. 
Niistä isoin oli pari vuotta 
kestänyt Punainen Sulka -ke-

räys Suomen nuorten hyväk-
si. Olimme varsin ylpeitä 
omasta panostuksestamme 
keräykseen.

Tänä keväänä asennetaan 
Espoon Marketanpuistossa 
sijaitsevaan leikkipaikkaan, 
Leijonapuistoon, klubimme 
lahjoittamana pesäkeinu.  
Puiston muut laitteet on lah-
joittanut Pohjois-Espoon 
lionsklubi.  Toivomme kei-
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nun tuovan iloa puistossa 
vieraileville lapsiperheille.

Rahallisen tuen lisäksi 
paljon voimme tehdä hyvää 
palvelulla, esimerkiksi jär-
jestämällä virkistyshetken 
vanhuksille palvelukodissa, 
lukemalla, laulattamalla, 
avustamalla ulkoilussa.

Keinoja on monia ja 
monenlaista olemme myös 
näiden 10 toimintavuoden 
aikana toteuttaneet.

 Pyrimme siihen, että 
klubilaiset viihtyvät koko-
uksissa. Usein klubikoko-
uksessamme on jonkin tee-
man lyhyt esittely tai 
tutustuminen yhteisesti 

kiinnostavaan aiheeseen. 
Leijonatoiminnan ydintä on 
se, että yhdessä tekeminen 
on mielekästä ja hauskaa.  
Vuonna 2015 muutama klu-
bilainen sai idean perustaa 
kuoron ja nyt kuoro toimii 
omana harrastusryhmänään 
klubin ohessa.  Jos olet kiin-
nostunut lionstoimintaan 
liittymisestä, ota meihin yh-
teyttä.

www.verkkoviestin.fi/lions-
espoolaaksonliljat

Facebook 
LC Espoo Laakson Liljat

Kaupat houkuttelevat asiakkaita heidän avajaisiin usein ilmaisilla 
ämpäreillä ja joskus niissä on jotain sisällä. Ämpärit ovat erittäin 
suosittuja ja ihmiset voivat tuntikausia jonottaa että saavat näitä. 

Mietimme klubin kanssa että haluamme olla mukana tämän aikakauden 
trendissä ja tehdä oma ”leoämpäri”, joita jaetaan apua tarvitseville. Halu-
simme lahjoittaa nämä ämpärit vähävaraisille nuorille. Päätimme että täyt-
täisimme ämpärin siivousvälineillä ja itse ämpärin voi myös käyttää hyö-
dyksi. Kun nuoret muuttavat pois kotoa, niin heillä on usein paljon 
kustannuksia ja siivoustarvikkeet eivät ole hauskin ostos, mutta pakollinen. 

Otimme yhteyttä Espoon kaupungin sosiaalitoimistoon ja he innostuivat 
ideasta. He järjestivät lokakuussa vähävaraisille nuorille infotilaisuuden 
koskien asumista ja siivousta. Monella info-tilaisuuteen osallistuneista ei 
ole paljon tietoa kodinhoidosta. Kiitokseksi osallistumisesta nuoret saivat 
meidän leoämpärit. 

Tämä oli erittäin helppo ja mukava aktiviteetti. Suosittelemme tätä ak-
tiviteettia lämmöllä muillekin klubeille. Yksi mahdollisuus hankkia siivous-
tarvikkeita on kysyä kaupoista tai siivoustarvikkeiden toimittajilta, jos he 
voisivat sponsoroida ämpärien sisältöä. 
 
Clara Nilsson, Leo Club Espoo/Downtown

Leoämpäri

 Henkilöauto- opetus, myös automaattivaihteisella autolla
 Moottoripyöräopetusta

 Mopo- ja mopoauto- opetusta 
 Harjoitteluvaiheen ja Syventävän vaiheen koulutukset

Lisätietoa kursseista koulujen nettisivuilta

Autokoulu Viheri
Henkilöauto (B)-kurssit alkavat 

kahden viikon välein maanantaisin. 
Myös mopoauto-, mopo- ja moottoripyöräopetusta. 

Palvelut opetuslupaopetukseen.

Lisätietoa kursseista www.autokouluviheri.fi

Tapiolan Autokoulu
Heikintori
Kauppamiehentie 1
1. krs, p. (09) 463 771
www.tapiolanautokoulu.fi

Autokoulu Viheri
Viherlaakson 
ostoskeskus
Rajamännynahde 2
p. (09) 595 900
www.autokouluviheri.fi

Autokoulu Viheri
Tapiolan Autokoulu
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UUSI RAHA ON SYNTYNYT

    KUTSU MARKKINAJOHTAJA 
            KOTIKÄYNNILLE

KIINTEISTÖMAAILMA LAAKSOLAHTI
laaksolahti@kiinteistomaailma.fi
p. 010 235 2210 

Pomppulinna, klovni, ilmapallot vapuksi, linnunpönttöjä...
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DNA:lta
leluja Lionseille –
Liittymät, laitteet
ja lisälaitteet aina
edullisesti

dna.fi  |  DNA Kauppa

Pomppulinna, klovni, ilmapallot vapuksi, linnunpönttöjä...
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Kevättempauksen ta-
lutusratsastus ja 
-ajoponeina toimi-

vat shetlanninponit Agne ja 
Peety asustavat omistajien-
sa kotitilalla Espoon 
Röylässä. Tilalla on ponien 
lisäksi kaksi suomenhevos-
ta. Tilan hevosista huolehtii 
emäntä, kengitysseppä Jo-
hanna Hamunen. 

Agne ja Peety elävät ak-
tiivista ponin elämää. Nor-
maaliin arkeen kuuluu ul-
koilua klo 6-21 0,5 Ha 
isossa metsäisessä aitauk-
sessa, ruokailu 5 kertaa päi-
vässä ja säännöllinen lii-
kunta. Agne on raviponi, 
joka kilpailee säännöllises-
ti, joten hänen kanssaan on 
treenattava kilpailuihin. 
Peety liikkuu Agnen kanssa 
jokaisen treenilenkin. Poni-
en hyvä peruskunto takaa 
sen, että ne jaksavat tapah-
tumien talutusratsastukset 
ja- ajelutukset väsymättä.

Röylä on maatalousvoit-
toista aluetta. Hevospalve-
luiden lisäksi alueella viljel-
lään heinää, kauraa, ruista, 
vehnää, härkäpapua ja 
spelttiä. Agnen ja Peetyn 
kotitilan naapurissa on luo-
muviljelijä Magnus Seleni-

Kevättempauksen ponit; Agne ja Peety

uksen luomutila. Johanna-
emännän ideana hevosten 
pidossa on kestävän kehi-
tyksen huomioiminen niin 
pitkälle kuin se on ajankäy-
töllisesti järkevää, niinpä 
kaikki rehut ja kuivikkeet 
pyritään saamaan läheltä. 
Tilan ponit ja hevoset saavat 
heinänsä naapurista luomu-
tuotettuna, tallin kuivikkeet 
ovat puupohjaisia eli uusiu-
tuvaa luonnonvaraa ja koti-
maista tuotantoa, lanta me-
nee lähipelloille, tarvittavat 
lisärehut ostetaan kotimai-
sena ja talliympäristöstä 
huolehditaan. Tämä tarkoit-
taa muun muassa sitä, että 
hevosten ulkoilualueet sii-
votaan säännöllisesti, laitu-
mista huolehditaan välttäen 
ylilaidunnusta ja laitumien 
pohjat uusitaan säännölli-
sesti. 

Koska kaikkea ei pysty 

tekemään itse, naapurien 
apu on ollut kullan arvoista. 
Tässä astuukin kuvaan 
Röylä- Pakankylän kyläyh-
teisöllisyys. Tämän yhtei-
söllisyyden kautta myös Jo-
hanna osallistuu ponien 
kanssa Kevätriehaan. Jo-
hannan apuna poneja on ol-
lut useasti taluttamassa pit-
käaikainen hevosten hoitaja 
Satu.

Ponit ovat itsevarmoja 
eläimiä. Itsevarmuudesta on 
etua lasten tapahtumissa. 
Yllättävät tilanteet kuten 
ilmpallot, riemunkiljahduk-
set, lasten liikehdintä seläs-
sä tai ulkoiset tekijät eivät 
niin herkästi säikäytä pone-
ja. Toisaalta toisinaan poni-
en itsevarmuus ei ole niin 
hyvä asia, sillä välistä ponit 
”tietävät” paremmin kuin 
pienet ratsastajat, mitä pi-
täisi tehdä…

Peety
• syntynyt 2002 Suomessa
• shetlanninponiruuna 
• ratsuponi 
• väri: mustanruunikko
• tykkää: hypätä esteitä ja 
  syödä ruohoa

Agne  
• syntynyt 2009 Ruotsissa
• shetlanninponiori 
• raviponi 
• väri: rautias 
• tykkää: ruoasta ja 
  kärrylenkeistä



13KEVÄTTEMPAUS 22.4. TERVETULOA!

Diabetes 
uudeksi leijonien
palvelualueeksi
Diabetes lisääntynyt, 
mikä neuvoksi?

Lupasin tehdä diabe-
tes-työstä artikkelin 
ilman, että tunnen 

diabetestä hyvin. Tai toki, 
on se joskus pikkutyttönä 
tullut havaittua, mitä se ih-
miselle teettää.

Asuttiin maalla, ja pe-
lättiin sitä. Lapsuuden iässä 
ei oikein voinut käsittää, 
miksi meitä ei haluttu sinne 
kylään. Isännällä oli sokeri-
tauti, jota ei osattu hoitaa. 
Jalat ja keho olivat insulii-
nipuutoksessa, oli pahentu-
neita diabetes-oireita. 
Muistan puheet, häntä pi-
dettiin vihaisena, myöhem-
min tuli tieto, että hän oli 
laihtunut ja varpaitakin oli 
amputoitu, ja että hän kuoli 
tähän sairauteen.

Toisen kokemuksen 

sokeriaineenvaihdunnan 
ongelmasta sain tuta kol-
misenkymmentä vuotta sit-
ten, kun poimin siskoni au-
ton kyytiin. Hän oli joutunut 
olemaan välipalatta pitkään 
ja odottamaan tienposkessa 
minua liian kauan. Muistan 
edelleenkin hänen sanansa: 
”Aja nyt hitsi vieköön nope-
asti sinne kotiin, äläkä puhu 
mulle mitään”. Ja se tuli to-
pakammin kuin huutom-
erkein koko lause. Hänellä 
oli verensokeri alhaalla ja 
kiukku korkealla, eihän se 
ollut hänestä mukavaa, ei 
ollut kummallekkaan.

Nämä kaksi kokemusta 
ovat jääneet pysyvästi mie-
leeni, miten sokerin arvo 
voi heitellä ja vaikuttaa sii-
hen, miten me koetaan ja 
jaksetaan olla, kun sokeri-/
insuliini -tasapaino ovat 
hetkellisesti pielessä, puhu-

mattakaan, että sairastuu 
diabetekseen, jossa haima 
ei itse kykene tuottamaan 
enää insuliinia tai se ei enää 
imeydy. Siinä voi moni saa-
da huonoa kohtelua tai tulla 
huonosti kohdelluksi, kun-
nes käsittää tämän.

Hämmästyttävää, kuin-
ka sokeriepätasapaino voi-
kaan vaikuttaa myös perhe- 
tai ystävyyssuhteissa, kun 
toisen elämään on tullut vi-
haisuutta, joka pitää ym-
märtää sokeritasapainon 
heilumisena tai sairauden 
oireena. Sellainen kysyy 
myötätuntoa itseä tai muita 
kohtaan sekä lujaa tahtoti-
laa olla jakamatta kiukkua.

Positiivinen
elämäntapa avuksi.
Miten voisinkaan olla avuk-
si diabetekseen liittyvän 
kiukkuoireen poistamises-

sa? Asian vakavuus tuli il-
meiseksi luettuani amerik-
kalaisen Diabetes 
Prevention Program’in tut-
kimustuloksia. Niiden mu-
kaan amerikkalaisia odottaa 
melko kova tulevaisuus. En-
nusteen mukaan joka kol-
mas amerikkalainen sairas-
tuu diabetekseen vuoteen 
2050 mennessä, josta seu-
raa sokeutumista, jäsente-
nambutointeja, mutta myös 
muita oireyhtymiä, lähinnä 
ruuan tai aineenvaihdunnan 
pilkkoutumisongelmia.

Siis, että myös kiukkui-
suus lisääntyy? Myös Suo-
messa tilanne on kehittynyt 
samaan suuntaan.

Suomen terveydenhuol-
lon kokonaismenoista dia-
beteksen osuus on liki 
15%:ttia. 1. että 2.diabetek-
seen sairastuvien määrät 
ovat kaksinkertaistumassa 
2000-luvun alussa. Vuosina 
1990-2005 1.diabetes kak-
sinkertaistui alle 15-vuoti-
aitten nuorten joukossa, ja 
2. tyypin diabeteslääkkeitä 
käyttäneiden määrä tuplau-
tui 12 vuodessa, 2000-lu-
vun alussa.

Millaisia omahoitoja tai 
vinkkejä voisi löytyä diabe-
teksen hallintaan? Viime 
vuoden Kevättempaus-leh-
dessämme oli hauska artik-
keli Harpo hypokoirasta, jo-
ka tunnistaa diabeetikon 
liian matalan sokerin (hypo-
hajun) ja myös korkean so-
kerin ja tarjoaa omistajal-
leen lohtua, kunnes paniikki 
on ohi.

Diabeteksen omahoi-
toon on ruokavalioita, joilla 
voi hoitaa myös diabetek-
sestä tai sokeriarvojen heit-
telystä johtuvaa kiukkua.

Ajattelin jakaa omahoi-
tovinkkinä kokemukseni ja 
olla avuksi kertomuksellani, 
miten itse opin toimimaan 
kiukun purkauksissa, myös 
miten vähensin sokeria ja 
siihen liittyvää riskiä sairas-
tua diabetekseen näin liki 
60-vuotiaana? Luen aineis-
toja ja poimin niistä omaan 
elämääni sopivia.

Joskus suutahdin hel-
posti, otin kiukun vastaan 
toisen ’hyvästä’ huonosta 
päivästä, kunnes sovittelin, 
ettei se ollut minulle hyväk-
si.

Hyvää mieltäni inspiroi 
luonnon kaikki puolet, tai-
de, kauneus, ruuan ja ilman 
puhtaus, joilla uskon on hy-
vä ennaltaehkäisevä vaiku-
tus kaikenlaisen kivun tai 
mielipahan vähentämisessä. 
Opin tekemään taidetta ja 
hyvää sekä maistuvia ruo-
kia.

Olen kehittänyt kahvi-
hetkistä rentouttavan nautin-
non. Käytän reilun kaupan 
tummapaahteista Krav-luo-

mukahvia, keitettynä puh-
taaseen lähdeveteen (en käy-
tä hanavettä). Laitan 
kahvinpurua yhden mitalli-
sen mukillista kohden. Kuu-
mennan vielä maidon ja li-
sään joukkoon 
kaardemummaa, joskus ri-
pauksellisen luomukanelia 
tai Ceilonin luomuvanilja-
jauhetta. Kahvi maistuu 
myös kermavaahdon kera, 
mutta sokeria tai makeutusta 
ei tarvita. Mausteet ja kahvi-
aromit tuoksuvat herkullisil-
le ja kun hetkeksi hiljennyin 
tämän äärelle, hermot lauke-
aa ja saan kuin uuden lähdön 
päivääni. Samaan syssyyn 
voin harjoittaa silmänpohja-
jumppaa, pyöritellä käsiä, 
istuessani venyttää ja suoris-
taa niskaa, ravistella kehoa 
ja vertyä. Suosittelen kokei-
lemaan!

Tuula Jaatinen

PS. Juttu Harpo-koirasta 
löytyy yhdistyksemme ko-
tisivuilta. https://lcespoo-
pohjoinen.files.wordpress.
com/2013/08/lionslehti- 
2017.pdf
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Ilmoititko viime vuonna 
pönttösi Miljoona lin-
nunpönttöä -kampan-

jassa? Tänäkin vuonna lu-
kuisat linnut tarvitsevat 
ihmisten apua. Jos haluat 
nikkaroida itse linnunpön-
tön, osta kevättempaukses-
tamme linnunpöntön raken-
nussarja tai valmis pönttö.

Miljoonalla linnunpön-
töllä pyrittiin helpottamaan 
kolopesijöiden asuntopulaa. 
Ihminen on toiminnallaan 
aiheuttanut linnustomme 
harvinaistumista ja uhan-

Tänäkin vuonna lukuisat linnut 
tarvitsevat ihmisten apua

alaistumista. Tehometsäta-
lous ei suosi lahopuita, joita 
kolopesijät kuten tiaiset 
hyödyntävät. Eri lintulajeil-
le on suunniteltu erilaisia 
pönttömalleja korvaamaan 
luonnonkoloja, ja kolopesi-
jät kiittävätkin kaikkia pön-
tönrakentajia.

Kottarainen on ollut pe-
rinteinen pihapiirin kolope-
sijä, joka välillä oli kadon-
nut lähes kokonaan.  Meillä 
Espoossa on niin paljon he-
vosia ja laidunpeltoja, että 
kottarainen mielellään 

muuttaa takaisin. Se tarvit-
see pönttönsä reilumman 
kokoisella lentoaukolla. 
Saat kottaraisen naapurikse-
si, etenkin jos asut pellon-
laidalla ja valmistat kotta-
raisenpöntön, vinkkaavat 
lintuharrastajat. Pohjois-Es-
poossa on vaihtelevat maas-
tot ja paljon entisiä peltoja, 
jotka kasvavat linnuille mie-
luisaa pensaikkoa. Monien 
lintujen viihtyvyyttä lisää-
vät myös vesistöjen lähei-
syyteen rakennetut kostei-
kot ja viipymisalueet. 

Jos jokin kirja vanhenee 
nopeasti, se on lintukirja. 
Kiitos suomalaisten lintu-
harrastajien, lajien harras-
tustutkimus on viety tieteel-
lisesti pitkälle, ja linnuista 
tiedetään koko ajan enem-
män. Silti niiden kannan-
vaihtelut aiheuttavat tutki-
joille ja harrastajille paljon 
päänvaivaa. Kurjen sykäh-
dyttävä huuto kuuluu nyky-
ään myös pohjoisespoolai-
silla peltoaukeilla. Sulista 
kerättävillä dna -näytteillä 
pyritään selvittämään, onko 
peltokurki siirtynyt erä-
maista pesimään lähelle ih-
mistä, vai onko kyseessä 
vain vaeltavia nuoria lintu-
ja. 

Pihapiirin kaunis viher-
peippo väheni taannoin 
määrältään voimakkaasti 
loistartunnan vuoksi, mutta 
kuluneena talvena niitä on 
jälleen vieraillut pihoilla. 
Kauniita ja vilkkaita tiklejä 
ja pyrstötiaisia on tänä ke-
väänä ollut runsaasti ja niitä 
on kiva seurata lintulaudal-
la. Näillä pihapiirin asuk-

kailla on ihmisen toimesta 
kuitenkin ikävä vihollinen: 
vapaana pidettävät lemmik-
kikissat tappavat tutkitusti 
jopa 50 lintua vuosittain. 
Ruotsissa kissat tappavat 7 
miljoonaa lintua joka vuosi. 
Kissa on petoeläin, joka ei 
kuulu Suomen luontoon. Se 
tulee pitää kiinni. 

Laulujoutsen ja meri-
kotka ovat olleet suomalai-
sen lintujensuojelun menes-
tystarinoita. Isot linnut ovat 
muutenkin pärjänneet pik-
kulintuja paremmin. Meri-
kotka on saaristossa jo aivan 
tavanomainen näky. Meri-
kotkia ryhdyttiin ruokki-
maan 70 -luvulla talvella si-
anruhoilla, jolloin niiden ei 
tarvinnut muuttaa eteläm-
mäs, ja niiden elimistöön 
saama myrkkymäärä piene-
ni. Kotkien pesien hävittä-
minen ja lintujen tappami-
nen saatiin loppumaan. 
Poikaspesiä ei ollut 50 vuot-
ta sitten välillä ollenkaan, 
nyt poikasia on vuosittain 
saatu jopa yli 400. 

Kansallislintumme lau-

lujoutsen oli viime vuosisa-
dalla metsästetty riistalintu-
na lähes sukupuuttoon. 
Joutsen oli siitä syystä pit-
kään hyvin arka lintu. Lau-
lujoutsenta oli maassamme 
pahimmillaan vain pari-
kymmentä yksilöä, nyt ne 
ovat tuttu näky Espoonkin 
järvissä.  Laulujoutsenen 
lentoääni on mukava ter-
vehdys kesäisessä järvimai-
semassa. Isokokoisempi 
kyhmyjoutsen on tulokasla-
ji, jonka alkuperäinen lau-
lujoutsen syrjäyttää lajien 
esiintyessä samalla pesimä-
kohteella. Molempia on 
Suomessa n. 10 000 paria, 
ja ne kisaavat myös Espoos-
sa pesimispaikoista. 

Suomenlahden rannik-
koa pitkin kulkee läntisen 
Euroopan tärkein arktisen 
vesilintujen ja kahlaajien 
muuttoreitti Arktika Siperi-
an tundralle. Toukokuussa 
miljoonat linnut matkaavat 
Afrikasta ja Euroopasta tal-
vehtimispaikoiltaan pesi-
mään arktiselle tundralle. 
Syysmuutto tapahtuu vähi-
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RENGASKAUPPA 
LÄHELLÄ SINUA! 

tellen, ja hanhien paikalliset 
kokoontumislennot kerää-
vät lähtijöitä Röylänkin pel-
loilla. Muuttolinnut kohtaa-
vat usein vaikeuksia 
muuttomatkoillaan. Ne 
saattavat isoina muuttopar-
vina häiritä talvehtimisalu-
eillaan ihmisen toimia, ja 
niitä hävitetään sumeile-
matta. Esimerkiksi Hollan-
nissa kaasutetaan kuoliaak-
si miljoonia siellä talvehtivia 
vesilintuja Schipholin len-
tokentän alueella.  Lintujen 
suojelujärjestö Birdlife 
työskentelee maailman lin-
nuston suojelemiseksi.

Vesilinnuistamme puo-
let on uhanalaisia, niiden 
määrä on pudonnut parin 
viime vuosikymmenen ai-
kana.  Syy ei ole aivan sel-
vä, mutta ainakin saaristoon 
levinneet supikoira ja mink-
ki tuhoavat saarten kivenko-
loissa pesivien lintujen pe-
siä. Supikoira onkin nimetty 
erityisen haitalliseksi vie-
raslajiksi, ja sitä voi pyytää 
ensi vuoden alusta kuka ta-
hansa omistamallaan alu-
eella. Euroopassa sallitaan 
kahdessa maassa vesilintu-
jen kevätmetsästys, Maltal-
la ja Suomessa. Ahvenan-

maalla tapahtuva haahkojen 
kevätmetsästys on ollut en-
tisaikoina ihmisille elintär-
keää, mutta nyt se on häpe-
ällinen suomalainen 
metsästyksen erityispiirre, 
johon EU toistuvasti puut-
tuu. Lintujen kevätmetsäs-
tys tullee loppumaan lähi-
vuosina, mutta sen kyllä 
pitäisi tapahtua suomalais-
ten omasta toimesta eikä 
EU:n määräyksellä.

Useat linnut ovat sopeu-
tumassa ihmisen toimin-
taan. Raakkuva korppi on 
tullut erämaista ihmisten il-
moille ja uljas kanahaukka 

saalistaa pienriistaa pihoilta 
tehden pesänsä jopa pirsta-
loituneisiin metsiin. Huuh-
kaja on maailmankuulu 
kaupunkiin muuttaja. Lintu-
lajeja on paljon ja kaikkien 
levinneisyyteen vaikuttaa 
monta asiaa. Vaikka jotkin 
lajit ovat löytämässä uuden 
ekolokeron, lintujen vähe-
nemisestä on syytä olla huo-
lissaan, sillä se kertoo mei-
dän elinympäristössämme 
tapahtuvista muutoksista. 
Auta sinäkin omilla teoillasi 
noita viehättäviä siipiveik-
koja!

Hilkka Karimo
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Röyläntie 5, 02940 Espoo 
Puh. 050 505 5552
koskelo@ad-autokorjaamo.fi
www.lahnuksenhuolto.fi

AD-AUTOKORJAAMO

Lahnuksen AD-Autohuolto, Espoo
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KATSASTUS	  49€	  	  	  
sis.	  kaikki	  mi(aukset	  	  bensa/diesel

Das	  Auto	  Huolto	  Konala

029	  007	  5	  007

Tarjous voimassa 22–29.4.2018

Viherlaaksontori 8, Espoo
Puh. 044 2306378

Vohveleita 
Paloauto


