LC ROVANIEMEN vauhdikkaat naiset, LC ROVANIEMI/RONJAT

Rovaniemeläiset naisleijonat Ronjat ovat vauhdikkaita ja elämäniloisia naisia, jotka haluavat tehdä
yhdessä hyvää. Ronjat täyttivät tänä vuonna kuusi vuotta, ja tuo eskari-ikäisen lapsen ilo meillä on
läsnä toiminnassamme. Presidenttinämme tällä kaudella toimii Sari Ihalainen, joka jo itsessään on
vauhdikas ja moneen heittäytyvä persoona.
Näiden muutaman vuoden aikana Ronjat ovat ehtineet olla jo monessa mukana. Olemme
järjestäneet niin konsertteja kuin leikkimieleisiä tapahtumia lapsille luistinkentällä. Viime keväänä
koronasta huolimatta intouduimme viemään Rovaniemeläiseen palvelutaloon ”Kevätkimaran”, ja
voi - ”kaikilla oli niin mukavaa..” . Tässä toiminnassa yhdessä tekemisen ilo on aina suurinta ja
myös se ilo, kun voi palvella apua tarvitsevia ryhmiä tai se riemu, jonka olemme saaneet kohdata,
kun olemme lahjoittaneet esimerkiksi Auta lasta – Auta perhettä keräyksissä saamiamme
lahjoituksia paikallisille vähävaraisille lapsiperheille.
Olemme toiminnassamme melko ennakkoluulottomia, olemmehan kuorona laulaneet Rovaniemen
kirkon alttarilla joulukonsertissa, jonka tähti kuitenkin oli tangokuningas Kauko Simonen ja
nousimmepa jopa Korundin lavalle Inga Söderin ”lämppärinä” laulaen Ronja-laulun. Olemme siis
valmiit laittamaan itsemme likoon hyvän eteen.
Meidän toimintaamme kuvastavat erilaiset innovaatiot, mikä osoittaa, että olemme monitaitureita,
vaikka itse emme aina sitä huomaakaan. Viime vuonna päädyimme rakentamaan puisia Ronjakuusia, joita syksyllä myimme ja näin keräämämme rahat lahjoitimme Lapin sairaanhoitopiirin
lasten ja nuortenpsykiatrian seikkailumetsän rahoitukseen. Lahjoitus tehtiin 5.12.2020 Lordin
aukiolla verkkoon livenä kuvatussa Rovaniemen joulukalenterin luukun nro 5 avaustilaisuudessa.
Tilaisuuteen oli yksi Ronjista laatinut tarinan Ronja-tyttösestä, joka halusi tulla isona tontuksi.
Ronjat esittivät tilaisuudessa noin 12 minuuttia kestävän esityksen ja luovuttivat lahjoitusshekin
Lapin sairaanhoitopiirin edustajille. Monet meistä eivät olleet koskaan aiemmin tarttuneet ruuvariin
tai porakoneeseen, mutta upeita kuusia niistä tuli. Kuusista on tarkoitus tehdä pitempiaikainen
perinne, onhan aidot Ronja-kuuset numeroitu ja merkattu Ronja-logolla. Ne toimivat hyvin
ympärivuotisina sisustuselementteinä niin sisällä kuin ulkona.
Emme ainoastaan uskalla tarttua porakoneisiin ja ruuvareihin, yhtä lailla olemme tarttuneet
sukkapuikkoihin kutoen yhdessä L-piirin Rovaniemen muiden klubien kanssa yhteistyössä
villasukkia ja keränneet, ommelleet tai kutoneet pipoja Lapin keskussairaalalle lahjoitettavaksi.
Olemme olleet mukana myös L-piirin Rovaniemen klubien yhteisesti järjestämien
hyväntekeväisyystanssiaisten toteuttamisessa. Näemme klubien välisen toiminnan tärkeäksi, sillä
yhdessä olemme enemmän.
Kauden 2021 - 2022 ensimmäinen tempaus oli Jukolan viestissä, jossa Ronjat hoitivat
juomapisteitä reitin varrella ja toimivat päivien aikana järjestyksenvalvojina.
Ronjana toimiminen on tuonut meille saman mielisille naisille uusia ystäviä. Olemme toimintamme
aikana viettäneet mukavia klubi-iltoja erilaisten teemojen merkeissä ja tehneet yhteisiä retkiä. Näitä
reissuja ja erilaisia palvelu- ja varainkeräystapahtumia muistellaan naurussa suin edelleen.
Laulaminen on meille Ronjille hyvin läheinen asia ja olemmekin vieneet laulutervehdyksiä
palvelutaloihin, Lotille ja sotaveteraaneille sekä muille erityisryhmille. Harriet Urponen sävelsi ja
sanoitti meille oman Ronja-laulun Rovaniemellä ollessaan. Puemme meitä Ronjia kuvastavat
oranssit huivit kaulaamme ja esitämme laulua ylpeinä. Ronja-laulun sanoin: ”Olen Ronja, tahdon
palvella, tahdon tulla viereen ja kuunnella”.
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