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Erkki Voutilainen. 

Kansikuva: Joulun kukka 

”Talven tullen käy viimat yli maan ” 

Talvi on tullut vaihtelevin säätiloin. Aluksi saimme odotella vesisateisissa merkeissä. 

Mutta niin vaan saatiin todella runsasluminen talvi tännekin Hämeen maisemiin. 

Joulukin on jo lähellä ja valmisteluihin on käytetty ja käytetään vielä aikaa. Joulukortteja 

ovat leijonat taas lähetelleet mukavasti Liiton ja klubien aktiviteettien tueksi. 

Monet sairaudet ovat rajoittaneet useiden osallistumista toimintaan. Vaan sitkeästi on toi-

mintaa silti jatkettu käytössä olevin voimavaroin. Nyt on aika kerrata muutamia tapahtu-

mia toimintakauden ensimmäiseltä puolivuotiskaudelta. 

Paljon iloista leijonahenkeä ja aktiviteettitoimintaa toivottaen 

Erkki Voutilainen 
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LC Tampere-Harju toteutti talkootyönä Rongankoti Onkiniemen terassin 

 
Vapaaehtoistyön kohde 
Tampereella sijaitseva Rongankoti Onkiniemi on perustettu vuonna 1992. Tampereen Kehitysvam-
maisten Asuntosäätiön perustaja DI Kalevi Ahonen osti 30 v sitten Onkiniemestä vanhan Mauri Haarlan 

asuintalon, johon Rongankoti Onkiniemi perustettiin. DI Kalevi Ahonen ja DI Pentti Palenius perusti-

vat Tampereelle vuonna 1959 Insinööritoimisto Ahonen-Paleniuksen. Yrityksen nimi muuttui 1982 A-
Insinöörit Oy:ksi. Se on tällä hetkellä yksi maan johtavista insinööritoimistoista ja työllistää yli 1100 
henkilöä. 
 
Rahoitus ja toteutus 
Historia huomioiden olikin luontevaa, että A-Insinöörit lahjoittivat rahaa Rongankotiin  rakennetta-
vaan, kodin käyttöä parantavaan terassiin. Arne Ritari-säätiö jakoi tähän aktiviteettiin myös apurahaa 
sääntöjensä puitteissa. Vapaaehtoistyön tekijäksi ohjautui Lions Club Tampere-Harju. 
 
Valmistelevat työt 
Ennen terassin rakentamista oli tontilla tehtävä valmistelevia töitä. Puiden kaataminen, tukimuurin 
rakentaminen terassin eteläsivulle ja siihen liittyvät täyttö- ja tiivistystyöt teetettiin rakentamisen am-
mattilaisilla. 
 
Vanhan purkamista ja uutta pintaa 
LC Tampere-Harjun jäsenet ottivat tehtävän vastaan innolla. Töitä tehtiin viikottain kahdessa vuorossa 
niin, että päivätöissä käyvillä oli iltaisin mahdollisuus myös osallistua tähän talkootyöhön. Aktiivisesti 
olivat mukana myös ladyt ja vapaajäsenet. Vanhojen päällysteiden purku, piha-alueen tasaus ja tiivis-
tys sekä uuden kivipinnan asennus sekä terassirakennelmien tekeminen sujuivat hyvin presidenttimme 
Aarne Jänneksen johdolla ja hyvässä yhteistyössä Rongankoti Onkiniemen kanssa. 
 
 
Mielekäs aktiviteetti 
Aktiviteetti koettiin klubissa mielekkääksi ja onnistuneeksi. Päällystettävää pihaa oli kaikkiaan noin  
220 m2 ja työtunteja tehtiin noin 650. Kaikki kokivat olevansa oikealla asialla ja antoivat mielellään 
oman panoksensa hyvän asian puolesta. Nähtiin, että toimintamme oli lions-aatteen ydintä. Korona-
ajasta huolimatta terassi saatiin valmiiksi hyvissä ajoin ennen Rongankoti Onkiniemen 30 v juhlia 
28.7.2022. 
 
 
Kuva 1 teksti: 
Terassialueen lisäksi pihapäällysteet uusittiin myös sisääntuloalueella. 
 
Kuva 2 teksti: 
Terassirakenteet esivalmisteltiin etukäteen ja asennettiin paikoilleen talkootyön viimeisessä vaiheessa. 
 
Teksti: Heikki Pimiä           
Kuvat: Jouko Savijärvi 
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KUVA 1 ja KUVA 2 
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Hannu Kiviaho - In Memoriam 

LC Lempäälä 

s. 5.6.1951 

k.31.8.2022 

 

Kesän vaihtuessa syksyyn saimme suruviestin - Lions Club Lempäälän pitkäaikainen ja pidetty lion-veli 

Hannu Kiviahon nukkui pois kotonaan 31.8.2022.  Hannu oli syntynyt Pirkkalassa 5.6.1951.  Lions klu-

biimme Hannu liittyi helmikuussa 1995 ja oli aktiivisesti mukana klubin toiminnassa lähes kolmen vuo-

sikymmenen ajan. Klubin presidenttinä hän toimi 2003-2004 ja sitä ennen sihteerinä kaudella 1999-

2000 ja rahastonhoitajana 1997-1998.  ARS ritariksi no 397 Hannu lyötiin 2001 ja Melvin Jones jäsenyys 

hänelle myönnettiin 2013. Klubin ARS asiamiehen tehtävää hän hoiti poismenoonsa saakka. 

Koulutukseltaan Hannu oli rakennusmestari, mutta varsinaisen uransa Hannu teki kokkina, keittiömes-

tarina ja pitopalveluyrittäjänä.  Hän toimi kokkina laivalla, piti Lempäälässä ravintola Mainiemeä. Yh-

dessä vaimonsa Annelin kanssa he perustivat ja rakensivat Juhlatalo Kiviahon Lempäälän Nurmen ky-

lään. Hannun intohimona oli kehittää gastronomiaa ja ruokakulttuuria. Ansioistaan hänelle myönnettiin 

kansainvälisesti arvostettu Chef Rôtisseur -arvonimi. 

Klubitoiminassa Hanulle oli tärkeää perinteisen klubitoiminnan ohella erityisesti yhteisöllisyys ja klubi-

henki. Klubitalo Kiviahossa klubi kokoontui jonkin aikaa kuukausikokouksiinsa ja perinteisesti vuosittain 

hyvissä ajoin ennen joulua sinappitalkoisiin. Hannun yli neljäkymmenen vuoden kokemuksella hiotulla 

reseptillä valmistettua konjakkisinappia on nautittu vuosikymmenien ajan lempääläläisissä joulupöydis-

sä.  

Lionstoiminnan lisäksi Hannu osallistui myös aktiivisesti muuhun yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja 

kunnallispolitiikkaan kunnanvaltuutettuna ja lautakunnissa. 

Hannua jäi kaipaamaan Anneli vaimo, tytär perheineen, sukulaiset, lukuisat ystävät, lionit ja ladyt.  
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Lions Club Lempäälä Kipinän Diabeteskävely 

Lions Club Lempäälä Kipinä järjesti kansainvälisen diabetespäivän kunniaksi 14.11.2022 kävelytapahtu-

man Hakkarin Koivunokalla Lempäälässä. 

Tapahtumaan Kipinä oli haastanut mukaan kaikki Lions E-piirin klubit. Paikalle saapui edustajia kahdek-

sasta eri Lions Clubista, yhteensä lähes neljäkymmentä. 

Reittivaihtoehtoina oli kahden ja kolmen kilometrin pituiset lenkit, jotka suuntautuivat Hakkarin vanhan 

rautatiesillan yli Hollon puolelle ja sieltä takaisin. 

Kävelylenkin päätteeksi laavulla oli tarjolla makkaraa, kahvia, teetä, ym. 

Paikalla oli myös diabeteshoitaja mittaamassa verensokereita halukkailta. Samalla osallistujat saivat 

häneltä tärkeitä neuvoja liikunnan merkityksestä diabeteksen ennalta ehkäisyssä sekä hoidossa. 

Ilta sujui rattoisasti rupatellen nuotiotulen, jätkänkynttilöiden ja ulkotulien loisteessa. 

Kotiin viemisiksi osallistujat saivat mukavan savunhajun ulkoiluvaatteisiinsa. 

Kanadalaisen Toronton yliopiston tutkija Frederick Banting sai nimensä diabeteksen hoidon historiaan 

jo vuonna 1921 insuliinin keksijänä. Maailman diabetespäivää 14.11. juhlitaan juuri hänen syntymäpäi-

vänään. 

Kuvat: LC-Kipinä 

Teksti: Jouni Vaitniemi 
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E-PIIRIN  REPORTTERI 
 
E-piiri on nimennyt piirille reportterin keräämään tietoa ja kuvia piirin Leijona-tapahtumista, aina-
kin Lasten Leijonahiihdoista. Reportteri voi tilaisuuden järjestäjien niin halutessa vierailla kuvaa-
massa ja tallentamassa tapahtumaa.  
Vierailupyyntö tulee toimittaa reportterille sähköpostilla. Useamman pyynnön sattuessa samalle 
ajankohdalle neuvotellaan tapahtuman raportoinnista järjestäjän kanssa erikseen. 
 
Reportteri Erkki Voutilainen 
erkki.voutilainen@lions.fi 
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Hyvänpäivän konsertti 
 
Klubit LC Nokia/Lotus ja LC Siuro järjestivät yhdessä Hyvän Päivän hyväntekeväisyyskonsertin Nokian 
Kerholassa lauantaina, 8.10.2022.  
 
Konsertissa esiintyivät Tangokuningatar Kaija Pohjola, muusikko ja näyttelijä Jari Välimäki, trubaduuri 
Pasi Heino, Tangoseniori Kaija Pietilä sekä Senioritangokuningas Seppo Niemi. Säestyksestä huoleh-
ti "Mirka Dojan Trio".  
 
Väkeä oli runsaasti ja konsertti oli upea. Yhdistämällä kaksi klubia saimme paljon hyvää aikaiseksi. Yh-
teistyömme jatkuu myös tästä eteenpäin.  
 
Konsertin tuotto lahjoitetaan yhteistyössä diakonian kanssa nokialaisille apua tarvitsevilla lapsiperheil-
le.   
 
Ystävällisin terveisin  
Satu Lind - sihteeri  
LC Nokia/Lotus  
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Heini ja Pentti Hietasen  konsertti 20.11.2022 

Katri Virkkusen tiivistys koko konserttiväen tunnoista ja itse esityksestä 

Sunnuntaina 20.11.22 , lasten oikeuksien päivänä, Pirkkalassa valoa synkkään ja pimeään marraskui-

seen iltaan toi viihdyttävä musisointi, josta vastasivat taitava ja upea muusikkopariskunta Heini 

(kosketinsoittimet ja laulu) sekä Pentti Hietanen (laulu, kitara ja huuliharppu). Heidän musiikkinsa valai-

si ja lämmitti jokaisen yleisössä olleen. Useat kommentoivat kylmien väreiden juosseen läpi kehon mu-

siikin siivin.  

Konsertin ohjelmisto oli monipuolinen kansanlauluista herkkiin balladeihin. Kuulimme yksinlaulun lisäk-

si myös kauniin dueton. Ohjelmistosta voisiin esiin nostaa Pentin koskettavat tulkinnat sävelmistä ”Olet 

kaikki” sekä Kummisetä elokuvasta tutusta ”Puhu hiljaa rakkaudesta”. Bravo! Vaikuttava oli myös enco-

rena kuultu vahva tulkinta kappaleesta ”Seitsemän miehen voima”. LC Pirkkala/Pirkattaret järjestivät 

tapahtuman Pirkkalan Silmu-lukiolla. Tapahtumaan osallistui mukavasti yleisöä Pirkkalasta sekä naapu-

rikunnista. Konsertin tuotto käytetään hyväntekeväisyyteen Pirkkalan lasten ja nuorten hyväksi. LC Pirk-

kalan Pirkattaret kiittävät Penttiä ja Heiniä sekä yleisöä.  

 

Anita Rannan haastattelusta taiteilijapariskunnalle 

PS. Mitä mieltä itse konsertin esiintyjät olivat: Hietanen Pentti: ”Tästä konsertista oli etukäteisajatus, 

tästä tulee nostalginen, lämminhenkinen ja muistoja herättävä. ja niin se oli oikeesti!  Sain etukäteen 

toiveita kappaleista, yksi toive oli Nessum dorma, jota nyt ei kuultu, mutta otan haasteen vastaan jospa 

20 v jälkeen tämä ooppera kuultaisiin. Olen ollut tässä lukiossa kerran aikaisemminkin. Mutta kyllä tä-

mä koulukeskusalue tuo paljon muistoja, on sen verran aikaa täällä vietetty”.  Kysymykseen voidaanko 

odottaa paluuta, Pentti vastaa ”en ole ennustaja olen laulaja! Ei sanota koskaan ei.  Pirkkala on aina sy-

dämessä”. 

Heini toppuutteli ennen esitystä, että Pentti ei menisi muisteloissa kovin syvälle. Konsertti olikin täydel-

linen musiikki/laulu elämys. 

Kirjoittajat Katri Virkkunen ja Anita Ranta 
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Pelastusarmeijan Joulupata 

LC Nokia/Lotus ja LC Siuro avustivat Pelastusarmeijaa valvomalla Nokian keskustassa jou-

lupatoja ja ottamalla vastaan yleisön lahjoituksia. Keräyksen avustuskohteina olivat Noki-

alla asuvat Ukrainalaiset. 
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Viikon kestävät LC Tampere/Hämeensilta klubin 25-vuotisjuhlat – liity mukaan tarinan siivin 

 

Kun on juhlan aika niin silloin juhlitaan. Näin teki LC Tampere/Hämeensillan 17 hengen naisklubi kun 
koitti klubin 25-vuotisjuhla. Koronarajoitusten jälkeen tuntuu niin kovin hyvältä olla yhdessä ja kerätä 
yhteisiä muistoja ja sitä me totisesti teimmekin. Yksi klubimme valttikorteista on ollut teatterilippujen 
myynti, jota vuodesta toiseen jaksaa yksi klubimme kantavista voimista Helena meille järjestellä. Siksi-
pä sopi vallan hienosti, että ensin lähdimme joukolla aveceinemme istahtamaan joulutarinoiden ja -
laulujen äärelle Tampereen Komediateatteriin kuuntelemaan Christmas Jukeboxia. Tämä korvakarkkia 
tarjoillut hetki käynnisti meidän juhlaviikon, jota seurasi heti seuraavana päivänä Tampereen Linnain-
maan Prisman pihalle tehty hyväntekeväisyystempaus. Keskitimme kuuden tunnin ajaksi Prisman oville 
keräyspisteet, joihin kaupassa käyneet pystyivät tuomaan kuivatavaraa, hygieniatuotteita tai muuta 
sopivaksi katsomiansa tuotteita. Keräyksemme, josta haluamme kiittää osallistuneita, tuotti monta pah-
vilaatikollista ja tämä oli vasta alkua seuraavalle viikolle kun klubilaistemme läheiset edellisen vuoden 
tapaan halusivat lahjoittaa juuri tähän hyväntekeväisyyskampanjaan. Kaikkiaan tempauksellamme toi-
mitimme Pirkon ja Riitan kuljettamana diakoniatyölle 20 laatikollisen verran avustustavaraa, joka selke-
ästi oli enemmän kuin edellisenä vuonna olimme keränneet. Diakoniatyö jakaa tuotteet lahjoituskassei-
na joulun alla Tampereen Messukylän seurakunnan kautta apua tarvitseville perheille. Todella hienoa 
työtä ja haluammekin kiittää vielä ihan kaikkia asiassa mukana olleita ystäviämme ja tuttaviamme. On 
lämmin tunne auttaa kun apu menee ihan varmasti oikeaan osoitteeseen lyhentämättömänä, sanoivat 
ystävämmekin. 

Mutta palataanpa juhlaviikkojemme huipentumaan, joka koitti Prisman tapahtuman jälkeen kolmen 
päivän päästä. Tällöin klubilaiset kokoontuivat Ninan autotalliin hattuihin ja Leijona silkkihuiveihin pu-
keutuneena kuuman jouluglögin ja askarteluiden pariin. Kyllä joukossa on voimaa kun yli kaksikymmen-
tä kättä alkoi tekemään askarteluja kesällä keräämistämme kävyistä, varvuista ja sammaleista. Siinä 
kuumaliimapyssyt saivat kyytiä ja erilaiset nauhat ja koristeet vaihtoivat omistajaa kun luovuus oli voi-
missaan.  
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Kaikkiaan askartelimme noin kaksikymmentä isompaa tai pienempää kranssia, kymmeniä koivun-
lehtipusseja löylyveteen laitettavaksi sekä paljon erilaisia pienempiä käpykoristeita. Hetken auto-
talli näytti ja kuulosti pukin tonttupajalta, kun iloinen puheensorina siivitti tekemistä. Arki-illan het-
ki oli täynnä onnellista yhdessä oloa, askartelua ja joulun läheisyyttä. Kello yhdeksän jälkeen illasta 
alkoi talli tyhjenemään juhlijoista ja joululaulujen musiikki vaimentumaan kun klubin naiset suunta-
sivat koteihinsa onnellisena tuottoisasta illasta vatsat täynnä Kirsin tapahtumaan tuomia Linko-
suon herkkuja. Voi Naiset, että olette upeita kanssakulkijoita! Jokainen ihanalla omalla tavallaan 
upean ainutlaatuinen, elämän nälkäinen ja palavalla halulla muut ihmiset huomioiva. On ilo kuulua 
tähän klubiin ja jatkaa matkaa kanssanne seuraavat 25 vuotta.  

 

Seuraavan sivun kuvissa: 

LC Tampere/Hämeensilta LeijoNaiset: Kaija Ahokas, Jaana Hanninen, Pirkko Holkeri, Kirsi Jänne, 
Miila Juujärvi, Merita Kallioinen, Heli Karaila, Sipi Korpi, Helena Koskela, Anna-Maija Lamberg, 
Saara Lyyski, Nina Makkonen, Kaisa Mattila, Sirpa Sauvola, Terhi Seppälä, Niina Tirkkonen, Riitta 
Tuomisto 

 

Jutun teksti Nina Makkonen 



14 



15 

LEIJONAHIIHTO VALTAKUNNALLISESTI 
 
Lasten Leijona hiihtotapahtumia järjestivät noin 60 klubia yli 40:llä paikkakunnalla viime kaudella. 
Piiriin haetaan innokasta Lasten Leijona Hiihto-vastaavaa, jonka tehtävä on innostaa klubeja järjestä-
mään hiihtotapahtumia sekä kerätä tietoja piirin alueella tapahtuneista hiihdoista. 
Nyt tulevana kautena on jaossa parhaiten Lasten Leijona Hiihto-tapahtumia järjestäneelle piirille iso 
palkintopokaali. Kutsunkin nyt klubeja mukaan järjestämään tapahtumia,  jotta kasvatamme toimin-
tamme näkyvyyttämme niin paikkakunnilla että valtakunnallisesti. Ja eiköhän me tämä pokaali voiteta 
meidän piiriin. 
-Tästä kumppanuus Lasten Leijona Hiihto-ohjelmasta halutaan tehdä vuotuinen pysyvä tapahtuma 
klubeille, oli sitten lunta tai ei. Klubit järjestävät tapahtuman mitaleineen ja mahdollinen paikallinen 
urheiluseura toimii teknisenä apuna tapahtuman järjestämisessä. Lions Liiton sivuilla on selkeät oh-
jeet esim. siitä kuinka tapahtumaa voidaan järjestää myös lumettomissa olosuhteissa. Sieltä löytyy 
myös askelmerkit tapahtumien järjestämiselle, kertoo tapahtuman vastuuhenkilö PDG Erkki Lappi. 
Ilmoita halukkuutesi mukaan Lasten Leijona Hiihto-vastaavaksi sähköpostitse piirikuvernöörille. Teh-
dään tästä piirin yhteinen talvitapahtuma! 
Suomen Lions-liitto ja Suomen Hiihtoliitto tekevät yhteistyötä lasten ja nuorten hiihtoharrastuksen li-
säämiseksi Lasten Leijonahiihto -nimikkeellä. Tavoitteena on saada toteutettua yli 100 tapahtumaa 
vuosittain. Lumettomissa olosuhteissa tarjolla on myös vaihtoehtoinen ohjelma. 
Hiihtoliitto on tuottanut 4-12 vuotiaille suunnatun tapahtuman toteutuskonseptin ja ohjeistukset. Klu-
beilla on kuitenkin mahdollisuus räätälöidä oman näköisensä tapahtuma ja päättää tapahtumalleen 
sopiva ajankohta. 
Paikalliset lionsklubit vastaavat hiihtopäivän kustannuksista ja järjestelyistä, paikalliset hiihtoseurat 
tapahtuman teknisestä tuesta. 
Suomen Lions-liitto on tilannut Lasten Leijonahiihto -mitaleita, jotka ovat myynnissä Lionsverkkokau-
passa www.lionsverkkokauppa.fi/ 

E-piirin Lionien hyödyllisiä www-
osoitteita: 
 

107-E piirin uudet sivut 

https://lions-107e.lions.fi/ 

 

Suomen Lions-liitto 

https://www.lions.fi/ 

 
Piirileijonan arkisto piirin sivuilla 

https://lions-107e.lions.fi/piirileijona/ 

 
LCI Jäsenportaali (MyLion, MyLCI,  

Intl. Verkkokauppa jne.) 

https://myapps.lionsclubs.org/ 

LCIF-sivusto 

https://www.lionsclubs.org/fi 

 

 

E-piiri sosiaalisessa mediassa 

 

107E Facebook 

https://www.facebook.com/groups/111475118930343/ 

 
107E Instagram 

https://www.instagram.com/lions_e_piiri/ 

http://www.lionsverkkokauppa.fi/
https://lions-107e.lions.fi/
https://www.lions.fi/
https://lions-107e.lions.fi/piirileijona/
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/fi
https://www.facebook.com/groups/111475118930343/
https://www.instagram.com/lions_e_piiri/


16 

 

 

Vanhainkodin kahvitus 19.12.2022  

Hei vaan!   
Kävimme Nokian Vihnuskodissa / Marian pirtissä LC Nokia/Lotus sisarien kanssa kahvittamassa van-
huksia. Veimme heille leipomiamme kakkuja sekä joulukortit kaikille 36 asukkaalle. Lauloimme jou-
lulauluja ja moni asukaskin yhtyi laulamaan. Erityisesti ”Kodin kynttilät” innosti heitä.  
Tämä vierailu on kuulunut jo usean vuoden ajan toimintaamme vaihdellen eri osastoilla.   
On niin hyvä mieli, kun voimme ilahduttaa ja viedä joulun sanomaa heille. Joulu asuu sydämessä.   
 
Kuvassa teho tiimimme Jaana Salminen, Kaija Pohjola, Ritva Vasara ja Tanja Tukiainen   
 
Terveisin  
 
Kaija Pohjola  
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https://www.lions.fi/lions-quest/ https://www.lions.fi/arne-ritari-saatio/ 

HUMANITAARISEEN 
 

APUUN 
 

VASTAAMINEN 

NUORISON 
TUKEMINEN 

YMPÄRISTÖNSUOJELU 


