
Lions Club Rauma Kanali Helme tarinaa   

Pirjo Laitinen 

 
 

eilu kaksikymmentä vuotta sitten Raumalla virisi ajatus LC Rauma Reimari-klubissa naisklubin 
perustamisesta. Kuusi vuotta aiemmin Poriin oli perustettu M-piirin ensimmäinen naisklubi. 
Yhtenä puuhamiehenä oli Jouko Salo, jonka oma tytär Outi oli puuhaillut LEO-toiminnassa 
viisitoista vuotiaasta lähtien. 

 
Sana ja innostus klubin perustamisesta levisivät tuttujen keskuudessa ja riittävä joukko, 22 
leijonatoiminnasta kiinnostunutta naista kokoontui allekirjoittamaan klubin perustamiskirjaa 17.1.2001. 
Klubin charter-presidentiksi valittiin Outi Ankelo (Salo).  
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Klubin perustamista edelsi muutama kokoontuminen, jossa mietittiin mm. klubin nimeä. 
Suunnittelukokouksessa Rauman Seudun Osuuspankin kerhohuoneella Viljasen Silja katseli ulos 
kohti kanaalia ja näki Kanali Helm patsaan. Näin nimiasia ratkesi. 
 
Varmaan monella klubiin mukaan liittyneellä oli ajatuksissa hädässä olevien auttaminen ja uusien 
tuttavuuksien solmiminen. 
Perustajajäseniä klubissa on edelleen viisi ja yli kymmenen vuotta klubia on palvellut puolet jäsenistä, 18. 
Klubi voi iloisena todeta, että jäsenmäärä on vuosittain lisääntynyt ja yhä uusia leijonatyöstä 
kiinnostuneita saadaan kutsua mukaan. 
 
Klubilla on yhdistäviä varainkeruu aktivitteeja.  Keväinen Lastentapahtuma kerää raumalaisia 
lapsiperheitä Keskuspuistoon. Pitsiviikolla klubi järjestää kirpputorin ja joulun aikaan 
Hyväntekeväisyysmyyjäiset nousevat talkoovoimin pystyyn. Myös Tonttujen yössä Kanali Helme 
villasukka-arvat ovat tehneet kauppaansa. Hyväntekeväisyyskonsertilla kerättiin varoja 20-
vuotisjuhlavuoden avustuksiin. 
 
Myös alkutaipaleilta asti klubilla on ollut Sri Lankassa kummilapsia. 
Klubi on voinut aktiivisen jäsenistönsä ansiosta olla mukana avustamassa monia kohteita, lähinnä 
raumalaisia lapsia ja nuoria. Klubilaiset osallistuvat aktiivisesti myös moniin vapaaehtoistyön kohteisiin. 
 
Monta tapaa tehdä hyvää, toteutuu konkreettisesti klubin toiminnassa.  
 

Elämisentaitoja Lions Quest 

Elämisentaitoja Lions Quest -koulutustiimi 
 

yvät klubit! Kutsumme teidät yhteistyökumppaneiksi kevään 2022 Elämisentaitoja Lions Quest -
koulutuksiin.   
 

Yli 30 vuotta järjestetyt Quest-koulutukset ovat edelleen hyvä ja toimiva tapa vaikuttaa lasten ja nuorten 
tunne- ja vuorovaikutustaitojen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tiedottamalla ja sponsoroimalla oman 
alueenne opettajia ja urheiluseurojen valmentajia sekä lasten ja nuorten parissa toimivia muita kasvattajia 
olette mukana tärkeässä työssä. 
 
Peruskoulutusten hinta on 410 euroa (sis. alv). Liikuntaseurakoulutuksista on vielä osa osallistujille 
maksuttomia Punainen Sulka -keräyksestä saatujen varojen turvin. Maksullisten koulutusten hinta on 248 € 
(sis. alv). 
 
Huhti-kesäkuussa 2022 tarjolla ovat seuraavat Elämisentaitoja-koulutukset: 
Peruskoulutus JOENSUU ma-ti 4.-5.4. 
Peruskoulutus VANTAA to-pe 7.-8.4. 
Liikuntaseurakoulutus KOKKOLA la 9.4. (maksuton) 
Liikuntaseurakoulutus TAMPERE ti 19.4. ja ti 26.4. (2 iltaa, maksullinen) 
Liikuntaseurakoulutus PORI ke 20.4. ja ke 27.4. (2 iltaa, maksullinen) 
Liikuntaseurakoulutus RIIHIMÄKI to 21.4. ja to 28.4. (2 iltaa, maksullinen) 
Liikuntaseurakoulutus TORNIO la 14.5. (maksuton) 
Liikuntaseurakoulutus HELSINKI la 21.5. (maksullinen) 
Liikuntaseurakoulutus VANTAA ma 2.5. ja ti 3.5. (2 iltaa, maksuton) 
Liikuntaseurakoulutus OULU la 11.6. (maksuton) 

 
Lisäinfo löytyy osoitteesta www.lions.fi/lions-quest/lionsklubilaiselle 
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http://www.lions.fi/lions-quest/lionsklubilaiselle

