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MAANANTAINA 29. MARRASKUUTA 2021

Yhdessä touhuten oman
kotiseudun hyväksi
KUVAT: PIA KORPELA-MÄKI

Järjestö Lasten
jouluvaellus siirtyy koronan vuoksi ensi vuoteen.
VÄHÄKYRÖ Lions Club Vähäkyrö täytti marraskuun
puolivälissä 60 vuotta. Järjestöllä on korona-ajasta huolimatta monenlaista toimintaa. Lisää jäseniä
mahtuisi vielä mukaan monipuoliseen ja toimeliaaseen porukkaan.
– Toiminnassamme huomioidaan lapset, opiskelijat, vanhukset ja avun tarpeessa olevat, kiteyttää Vähänkyrön Leijonissa lähes
50 vuotta mukana ollut Lasse Reinman.
– Olemme osallistuneet
vuosikymmenien varrella
erilaisiin tapahtumiin ja rahankeräyksiin sekä jakaneet
tukia ja stipendejä. Yhteistyökumppaneitamme ovat
paikalliset ja Vaasan seudun yritykset, Vaasan kaupunki, Vähänkyrön seurakunta sekä muut paikalliset
yhdistykset. Yhteistoimintaa on myös muiden Lions
Clubien kanssa, eniten lähikuntien klubien kanssa,
selvittää clubin viime kauden presidentti Tapani Karinkanta.
Lionsien järjestämät vierailijat ovat tuttu näky Fyrrykartanon pienkodeissa.
Asukkaita ilahdutetaan ko-

Tervetuloa
Tervetuloa

juhlimaan kanssani
lakkiaisiani sekä ammattiin
valmistumista (2020)
Jokikylän yhteistalolla
4.12.21 klo 15-18

Elijas Jokela

Tiatoloota
Lions Club
Vähäkyrö
Perustettu 15.11.1961.
Noin 25 jäsentä.
Myös jäsenten puolisot,
ladyt, osallistuvat tapahtumien järjestämiseen.

,,
Hannu Härö, Tapani Karinkanta, Jussi Kriikkula ja Lasse Reinman viihtyvät hyvin Leijonien leppoisassa porukassa. Kruutari-talo Selkämäellä toimii heidän tukikohtanaan.

ronatilanteen niin salliessa
muun muassa musiikilla.
Viime vuonna ensimmäisen kerran järjestetty joulukeräys saa jatkoa ensi kuussa.
Toiminnan alusta alkaen
on sytytetty jouluaattona
kynttilät Vähänkyrön sankarihaudoille. Perinne jatkuu tänäkin vuonna.
Klubin jo pitkään Kruutari-talolla ja sen pihapiirissä
järjestämä lasten jouluvaellus joudutaan jättämään
nyt väliin koronapandemian vuoksi. Siihen palataan
taas vuoden kuluttua.
– Osallistuin perheeni kanssa jouluvaellukselle
viitisen vuotta sitten. Se oli
ensikosketukseni tähän toimintaan, kertoo Lions Club
Vähänkyrön 33-vuotias presidentti Jussi Kriikkula.
– Lasten jouluvaellus on
mielestäni paras tapahtumamme. Sillä saadaan aikaan iloa lapsille, samalla
tulee itsellekin hyvä mieli,

Vallintie 1, 66400 LAIHIA

p. 06-477 1335

Ma 29.11. klo 17.45
Poikakerho
Ti 30.11. klo 9.30
Aamurukouskokous
Ke 1.12. klo 19.00 Rukouskokous, Hannu Mehtonen
Pe 3.12. klo 19.00
Nuortenilta
Su 5.12. klo 11.00
Ehtoolliskokous, Hannu
Mehtonen ja Tero Heikinmäki
laihia.helluntaiseurakunta.fi

Facebook: Laihian Helluntaiseurakunta, Avoin

Kotimatkalle Henkesi Rauhaan
Tapaamiset 0500 560 353

Hautauspalvelu

NIEMI

Viikon jokaisena päivänä

P. 0500 219 311

KaiKKi hautausalan palVelut
ylistaro, isokyrö, Vähäkyrö, laihia

Karjalankatu 13, www.isonkyronhelluntaiseurakunta.fi

Ma 29.11. klo 18.00 Vekkulit -lastenkerho
Tuuralan kylätalolla, os. Tuuralan kylätie 41.
To 2.12. klo 18.00 Sana ja rukous
Pe 3.12. klo 19.00 Zaba -nuortenkahvila
Su 5.12. klo 15.00 Ehtoollistilaisuus
Joni Matilainen, Hannu Piippo.
Lapsille pyhis. Kahvitarjoilu

Tämä on loistava tapa tutustua
uusiin ihmisiin.
TAPANI KARINKANTA

lasten patikkareitti Hyyriässä. Sen konseptisuunnittelun toteutti opiskelija, jonka
työtä rahoitettiin Lionsien
tuella. Myös tällä hankkeella, jossa Leijonat ovat mukana, juhlistetaan LC Vähänkyrön 60-vuotista taivalta.

Lions Club Vähänkyrön
presidentti Jussi Kriikkula on ollut mukana Lionstoiminnassa viitisen vuotta.
Kruutari-talon saunarakennuksen takkahuoneessa on
mukava rentoutua.

jatkaa Kruutari-talon majaisäntänä toimiva Hannu
Härö.
Jäiden lähtöä Kyrönjoesta on veikattu Lions-veljien
johdolla 1960-luvulta alkaen. Koululaisten myymien
jääveikkausarpojen tuotto
käytetään jatkossakin paikallisten koululaisten ja
opiskelijoiden stipendeihin.
Vähänkyrön kirkossa Leijonat ovat järjestäneet vuosikymmenien varrella lukuisia konsertteja. Ne sekä
yritysvierailut saavat jatkoa
kunhan koronapandemia
laantuu. Köpingin markkinoillakin ollaan perinteisesti oltu arpajais- ja huutokauppatunnelmissa mukana.
Yksi varainhankintamuoto on paalumainosten
myynti paikallisille yrityksille. Mainostauluja on kirkonkylässä ja Tervajoella.
Lionsien silmäterä on sen
Selkämäellä sijaitseva ko-

Vähänkyrön Selkämäentien varressa sijaitseva Kruutaritalo on Leijonien silmäterä. Sitä voi vuokrata erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen.

koontumis- ja juhlapaikka
Kruutari-talo. Saunarakennuksesta löytyvät saunatilat
takkahuoneineen.
Paikkaa vuokrataan yksityisille, yhteisöille ja yrityksille. Sitä on käytetty esimerkiksi kokousten,
perhejuhlien ja tyky-päivien järjestämiseen. Vuokrauksesta saatavat tulot
käytetään kiinteistöjen ylläpitoon. Myös palju ja

ruokatarjoilu järjestyvät vierailijoille yhteistyökumppanien kautta.
Hiljattain on julkaistu
patikkareitistö Kruutarista
Haarajoen Mestoosplassille. – Olen ollut mukana viemässä opastekylttejä maastoon. Kruutari-talon piha
on yksi lähtöpiste, vinkkaa
Härö.
Lisäksi mahdollisesti ensi
keväänä saadaan käyttöön

– Otamme mieluusti uusia jäseniä mukaan toimintaan, sanoo Kriikkula. – Jos
on kiinnostusta, niin kannattaa ottaa meihin yhteyttä. Tämä on loistava tapa tutustua uusiin ihmisiin, jatkaa Karinkanta.
Lionsien
vapaaehtoistoiminnan
yhteisöllisyys
ja hyvä tekemisen meininki kiehtovat myös Häröä
ja Reinmania. Ja jos innostusta riittää, niin Suomen
Lions-liiton kautta voi kouluttautua. Leijonat ovat tarjonneet koulutuksia myös
muille, esimerkiksi opettajille ja liikuntaseurojen ohjaajille Lions Quest- ohjelman puitteissa.
PIA KORPELA-MÄKI

Keräyksellä iloa
moneen kotiin
 VÄHÄKYRÖ Lions Club
Vähäkyrö järjestää joulukeräyksen lauantaina 11.
joulukuuta kello 10-14.
Keräyspaikka on S-market
Vähänkyrön pihassa. Keräykseen otetaan vastaan
kuivaelintarvikkeita, säilykkeitä, hygieniatuotteita
ja pesuaineita.
Keräykseen lahjoitetut
tuotteet jakaa apua tar-

vitseville vähäkyröläisille
Vähänkyrön seurakunnan
diakoniatyö. Keräys järjestetään nyt toista kertaa.
– Yllätyimme viime
vuonna siitä miten hyvin
keräys onnistui. Lahjoittajia ilahdutti erityisesti se,
että he tietävät täsmälleen
mihin apu menee, kertoo
yhdistyksen viime kauden
presidentti Tapani Karin-

kanta.
Lionseissa toivotaan,
että vähäkyröläiset osallistuisivat tälläkin kertaa
innokkaasti keräykseen.
– Pienikin lahjoitus on ok.
Ajatus on tärkein, sanoo
Lions Club Vähänkyrön
presidentti Jussi Kriikkula.
PIA KORPELA-MÄKI

