
• Grillimakkaraa 
• Lohikeittoa 
• Kahvio 

– Leivonnaisia 
– Voileipiä 

• Vohveleita 
• Klovni 
• Poniratsastusta 
• Paloauto 

(mikäli ei ole sidottu hälytystyöhön) 

• Arpajaiset 
• Live-musiikkia jne... 

Tapahtumasisältö voi poiketa 
kadunvarsimainoksista, jotka ovat 
monivuotisia. 

     Lions-Club  
Espoo Pohjoinen  
– Esbo Nord 
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Tervetuloa Kevättempaukseen Laaksolahden monitoimitalolle 28.4.2019 klo 10-13! 
  

Kevättempauksella on pitkät perinteet ja tänäkin vuonna on monenlaista mukavaa niin lapsille, kuin 
aikuisille. 

Toimimme alueellamme (Pohjois-Espoo) elämänlaatua parantava järjestönä ja uusimpana aktiviteettina 
meillä on helmikuussa ensi kertaa järjestämämme ”Lahjan osto vähävaraisille” - K-Supermarket 
Lähderannassa. Koska aktiviteetti sai todella positiivista palautetta, järjestämme aktiviteetin uudestaan 
ensi syyskuussa. 

Muita aktiviteetteja meillä on mm. Kaunialan Sairaalan asiakkaiden kahvitus (samalla mittaamme 
istuttamamme Rauhanpuun korkeuden), joulukuusitempaus Snettaan kartanolla Pohjois-Espoossa, 
kevättempaus, äitienpäivä ruusujen jako Aurorakodissa. Tuemme varainkeruuaktiviteeteista 
saaduillamme varoilla alueemme nuorisotyötä esim. Pitkäjärven VPK, alueemme partiolaisia, jne. 

Mikäli Sinua kiinnostaa Pohjois-Espoon Lions toiminta ota rohkeasti yhteyttä  
espoo.pohjoinen-esbo.nord@lions.fi  
  
Tervetuloa! 
Antti Tiensuu 
Presidentti kaudella 1.7.2018 – 30.6.2019 
 

Järjestömme, Lions, on maailman laajuinen järjestö, jonka tavoite on parantaa ihmisten elämänlaatua. 
Järjestö on kasvanut maailman suurimmaksi ja luotetuimmaksi palveluklubien järjestöksi. 

Lions Club Espoo Pohjoinen – Esbo Nord on vuonna 1964 perustettu Espoon toiseksi vanhin Lionsklubi, 
kts. lisää https://lcespoopohjoinen.wordpress.com/ 

Välkommen till Vårjippot på Allaktivitetshuset i Dalsvik den 28.4.2019! 
  

Vårt vårjippo har en lång tradition och det bjuder också i år på mångt och mycket trevligt för såväl 
barn som vuxna. 

Vår Lions-klubb fungerar i inom vårt område (Norra Esbo) som en organisation, som vill förbättra 
människornas livskvalitet. Vi ordnade vår nyaste aktivitet ”Köp en gåva åt mindre bemedlade” vid K-
Supermarket i Källstrand i februari. Då aktiviteten fick en verkligt positiv respons kommer vi att 
ordna den på nytt i september. 

Bland våra andra aktiviteter ingår en kaffebjudning för klienterna vid Kauniala sjukhus (samtidigt 
mäts det av oss planterade Fredsträdets höjd), julgransjippot på Snettans gård i Norra Esbo, 
vårjippot samt utdelningen av Morsdagsrosor i Aurorahemmet. De medel vi samlar in med hjälp av 
våra aktiviteter används till stöd för ungdomsarbete inom vårt område, t.ex. Långträsk FBK, 
scouterna osv. 

 

Tag gärna kontakt om du är intresserad av LC Espoo Pohjoinen - Esbo Nord:s verksamhet! 

espoo.pohjoinen-esbo.nord@lions.fi 
  
Välkommen!  
Antti Tiensuu 
President under perioden 1.7. 2018 – 30.6.2019. 
 

Vår organisation, Lions, är en världsomfattande organisation, vars mål är att förbättra människornas 
livskvalitet. Den har utvecklats till världens största och mest välrenommerade organisation för 
serviceklubbar. 

 Lions Club Espoo Pohjoinen – Esbo Nord grundades 1964 och är den nästäldsta Lionsklubben i Esbo. 
Läs mera på https://lcespoopohjoinen.wordpress.com/ 
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Toiminnantarkastaja 

Jouni Laukkarinen 

Varatoiminnantarkastaja 

Petri Kelo 

Mitä Pohjois-Espoon Leijonat tekevät? 
 
Olemme n. 30 hengen joukko hyväntuulisia pohjois-espoolaisia, jotka viihtyvät 
tehdessään hyviä asioita lähiympäristössään. Kuten muutkin Leijonat, kokoonnumme 9 
krt vuodessa klubikokoukseen, jossa käsittelemme mm. eri avustuskohteita ja nautimme 
päivällistä ravintola Lagunassa. Tämän lisäksi kokoonnumme erilaisissa aktiviteeteissa, 
joissa keräämme varoja jaettavaksi avustuskohteisiin. Tärkeimmät aktiviteettimme ovat 
perinteikkäät Joulukuusitempaus ja Kevättempaus. Lisäksi tapaamme muutaman kerran 
vuodessa yhteisissä tapahtumissa, joita ovat erilaiset illanvietot (konsertit, teatterit, 
pikkujoulu, reissut…) 
Klubin hallitus kokoontuu lisäksi viikkoa ennen kutakin klubikokousta valmistelemaan 
päätettävät asiat. Kokoontuminen on yleensä istuvan presidentin kotona. Klubin hallitus 
vaihtuu vuosittain.  
Toimintamme pohjautuu vapaaehtoisuuteen, ja kullekin jäsenellä löytyy yleensä hänelle 
mieluisaa tekemistä. Keräämämme avustusvarat menevät lyhentämättömänä 
avustuskohteisiin, omat hallinnolliset kulumme katamme jäsenmaksuillamme. 
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Aktiviteetti: Kevättempaus 
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Aktiviteetti: Joulukuusitempaus 
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Joonas Rasinen, Special Olympics-
kilparatsastaja 
Special Olympics on maailman suurin 
kehitysvammaisten urheilutapahtuma ja se 
järjestetään neljän vuoden välein. Tänä vuonna 
Special Olympics kisat järjesti Abu Dhabi, 
Arabiemiraateissa.  
Kisoihin osallistui urheilijoita 190 maasta, kaiken 
kaikkiaan noin 7000 urheilijaa. Suomen 
joukkueessa oli 71 urheilijaa. Yksi urheilijoista oli 
30-vuotias ratsastaja Joonas Rasinen Espoosta, 
jonka matkaa Abu Dhabiin oli tukemassa Lions 
Club Espoo pohjoinen.  Joonas voitti kilpailuissa 
kultaa English Equitation -luokassa ja hopeaa 
kouluratsastuksessa. Hän valmentautuu 
päävalmentaja Maritta Enqvistin ohjauksessa 
Kartanon Ratsastajien tallilla, Kirkkonummen 
Veikkolassa.  
Joonas on ratsastanut kilpaa jo 20 vuotta ja nämä 
olivat hänelle nyt toiset Special Olympics -kisat, 
joihin hän osallistui. Aikaisemmat kilpailut olivat 
Ateenassa 2011, joissa hän voitti silloinkin kultaa 
englantilaisessa luokassa. Ja myös silloin 
Joonaksen matkaa oli tukemassa Lions Club 
Espoo pohjoinen. 
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Linnunpönttöjen tekoa. 
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Marketanpuisto 
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Ruokakeräys 
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Lions-nuorisovaihto edistää 

kansainvälistymistä 

Kesällä 1987 kodissamme Elimäellä vieraili Lions-nuorisovaihdon 

merkeissä japanilainen Ayuko Tamura. Hän oli kovasti kiinnostunut 

suomalaisista nähtävyyksistä ja kulttuurista. Tarjosimme hänelle 

tilaisuuden tutustua suomalaiseen kotiin, kesämökkeilyyn ja 

rantasaunaan uinteineen sekä tietenkin nähtävyyksiin Helsingistä 

napapiirille joulupukin pajaan saakka. Vierailun päätteeksi pois 

lähtiessään hän kertoi olevansa Suomi- ja saunafani. 

Ennen vierailua alkaneessa ja edelleen jatkuvassa kirjeenvaihdossa 

Ayuko yllätti, kun ilmoitti kiinnostuksensa vierailla miehensä ja 

poikansa kanssa Suomessa kesällä 2010. Hän ilmoitti myös olevansa 

kiinnostunut mahdollisuudesta poimia sieniä ja marjoja. Kesä 2010 

oli harvinaisen kuiva, joten sienestystä emme kyenneet 

järjestämään, mutta kuitenkin he pääsivät Kalajärvellä poimimaan 

mustikoita ja maistelemaan marjoja. Veimme heidät muiden 

kohteiden lisäksi tutustumaan myös joka miehen oikeuksiin ja 

grillaukseen yleisillä grillauspaikoilla, mikä hämmästytti heitä 

vapauden ja maksuttomuuden takia.  

   Jatkuu… 
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…jatkoa 

Kirjeenvaihdon ja tapaamistemme vaikutuksesta kiinnostuksemme 

Japaniin lisääntyi niin, että päätimme keväällä 2014 hypätä 

Finnairin kyytiin ja lentää Japanin Nagoyaan. Siellä pääsimme 

tutustumaan sekä omatoimisesti että Ayukon asiantuntevalla 

opastuksella japanilaiseen kulttuuriin, koteihin, kukkiviin 

kirsikkapuistoihin sekä Nagoyan lisäksi kiinnostaviin kaupunkeihin 

Kioto, Takaoka, Takayama, Nisshin ja Toyota. Havaitsimme 

yöpymistemme perusteella japanilaisten hotellien olevan hieman 

erilaisia kuin suomalaiset ja ryokanit ovat oma lukunsa matalien 

pöytien, kotatsujen, yöksi lattialle levitettävien patjojen ja muiden 

erikoisuuksiensa takia.  

Takayamaa kutsutaan pikku Kiotoksi ja siellä olevassa ryokanissa oli 

seinällä maailmankartta, johon pyydettiin merkitsemään neula 

paikkaan, josta vieras on tullut ja minä laitoin Suomen kohdalle 

viidennen neulan. Takaokassa tapasimme Ayukon vanhemmat ja 

otimme yhteiskuvan paikallisessa ryokanissa. Japanilaiset ovat 

erittäin kohteliaita, ystävällisiä ja avuliaita ainakin suomalaisille, 

joten erilaisen kulttuurin, kirjoitusmerkkien ja kielen tuomista 

haasteista huolimatta siellä pärjää hyvin. 

   Veikko Annala 
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Pohjois-Espooseen Röyläntuvalle Frisbeegolfkenttä 

Frisbeegolf kasvattaa vuodesta toiseen suosiotaan. Pelaaminen on 
mukavaa luonnonläheistä liikuntaa. Pääkaupunkiseudulla on 
runsaasti pelaajia, mutta kenttiä harvemmassa kuin muualla. 
Pelaamiseen tarvitaan sopiva paikka ja maasto sekä hieman tilaa.  

Kun omakotiyhdistyksessämme jälleen kerran pohdittiin, mitä 
harrastuksia voisimme kylällämme kehittää, nousi esiin frisbeegolf. 
Kuin tilauksesta omakotiyhdistyksen Röyläntuvan takapihalta löytyi 
mitä parhaiten frisbeegolfille sopivaa kaupungin omistamaa 
virkistysmetsää. Meillähän ei ennestään ole kovin runsaasti 
harrastusmahdollisuuksia kotinurkilla, ja joka paikkaan on pitkä 
matka. Tämä olisi se meidän juttumme! 

Kun kartoitimme tulevaa projektiamme, Espoon kaupunki oli juuri 
sattumalta perustanut poikkihallinnollisen Osallistuva Espoo -tiimin 
työskentelemään asukkaiden kanssa. Saimme tiimin Iiralta, 
Martalta ja Nikolta paljon ohjeita ja apuja, kun lähdimme 
suunnittelemaan kenttää ja hakemaan Leader -rahoitusta. Espoon 
maaseutualueilla on mahdollisuus hakea EU -rahaa asukkaiden 
yhteisiin hankkeisiin. Yhteistyö Espoon kaupungin kanssa oli tiimin 
ansiosta helppoa ja vaivatonta! 

Myönteisen päätöksen rahoituksesta saimme vuodenvaihteessa, ja 
tänä kesänä aloitamme 9 -väyläisen kentän rakentaminen. 
Omarahoitusosuutemme on talkootyö. Tarvitsemme innokkaita 
talkoolaisia tekemään ratoja kanssamme. Pelaaminen tulee 
olemaan kaikille ilmaista. Tulethan sinäkin mukaamme!! 

 

 
 
 
Hilkka Karimo 
puheenjohtaja,  

Röylän ja Bodomin 
Seudun Omakotiyhdistys 
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