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PÄÄKIRJOITUS
Piirikuvernöörin mietteitä kauden alussa
Elokuu on kohta puolivälissä, lomat on suurella osalla pidetty ja on aika
aloittaa arkinen aherrus ja pikkujoulujen odotus. Elämme haasteellista
aikaa, ei oikein tiedä, miten pitäisi toimia, ohjeita ja määräyksiä on yllättävän vaikea soveltaa käytäntöön. Erityisesti tulee huomioida toiminnassaan paikkakuntakohtainen koronatilanne, ja tarvittaessa tehdä
omia, ehkä tiukempiakin ratkaisuja.
Meille leijonille yksi tärkeä asia on tavata toisia ja palvella apua tarvitsevia. Vaikka M-piirin alue on
koronan suhteen leviämisvaiheessa, klubitoimintaa ei pidä pysäyttää. Arvioidaan mahdollinen
riski, käytetään suojaimia jne. Nyt ainakin vielä tapaamisia voidaan pitää ulkona tai hakeudutaan
väljiin kokoontumistiloihin, joissa etäisyyksiä voidaan pitää helposti. Tehdään klubilaisille sitä
omaa kotiseutua tutuksi, samalla saattaa löytyä joku hyvä avustuskohde tai palveluaktiviteetti.
Syyskuun alussa järjestetään perinteiset alueseminaarit neljällä toimialueella, matka ei pitäisi olla
esteenä. Koulutus on tärkeä osa leijonavuotta, uskon vahvasti, että näistä tilaisuuksista saa uutta
puhtia oman klubin toimintavuoteen, tapaa kollegoita naapuriklubeista ja kuka tietää, vaikka kehittyisi joku seudullinen yhteinen aktiviteetti.
Jäsenhankinta puhututtaa meitä joka kausi. Teemmekö me jokainen asian eteen töitä, kysymmekö rohkeasti uusia jäseniä mukaan toimintaan. Tavoitteena on, että syyskaudella jokainen piirin klubi ottaa vähintään yhden uuden jäsenen ja klubin kuukausisaldo on positiivinen jäsenmäärän suhteen. Voisimme myös herättää klubeissa keskustelua, kuinka saada passiiviset jäsenet
aktivoitumaan klubitoimintaan entistä paremmin. Samalla olisi myös hyvä keskustella siitä, miten
säilytetään vanhat jäsenet toiminnassa mukana, jotta sitä kautta poistuminen olisi mahdollisimman vähäistä.
M-piirin toiminta on ollut leppoisaa ja aktiivista, eri aktiviteetteihin on osallistuttu mahdollisuuksien
mukaan. Mutta tietysti parantamisen varaakin on jäänyt. Kaikki klubit eivät aina jaksa innostua yhteisistä projekteista, aktivoidutaan myös tässä suhteessa ja ollaan yhteyksissä lähiklubien
kanssa. Kauden 2021−2022 liiton puheenjohtajan teemana on ”Tekevä, näkyvä lion”. Tähän sisältyy ydinajatus: me leijonat olemme aktiivisia toimijoita. Olemme liikkeellä suurella sydämellä ja
auttavin käsin. Sen, mitä teemme, teemme näkyvästi. Olemme itse lionstyömme parhaat markkinoijat. Palvelutyö ja yhdessä tekeminen on hauskaa ja houkuttelevaa. Jokainen aktiviteettimme
on itsessään mainos ja kutsu liittyä mukaan. Näihin ajatuksiin voimme toivottavasti kaikki samaistua.

Pidetään huolta toistemme jaksamisesta ja hyvästä hengestä!

”Yhdessä voimme tehdä paljon”
Juha Suonpää
piirikuvernööri 107 M-piiri
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iitoon puheenjohtajan ideoimana otetaan käyttöön kuukauden teemat, klubit voivat halutessaan ottaa ne
huomioon toimintasuunnitelmissaan. Esittelemme kunkin kuukauden teeman edeltävän kuun uutiskirjeessä. Teemoina ovat suomalaisen lionstoiminnan arvot ja maailmanlaajuiset palvelualueet sekä viimeisenä teemana kiitos.
-

8/21 Lasten syöpä (lasten syövän kuukausi on syyskuu)
9/21 Näkö (lionien näköpäivä lokakuussa)
10/21 Diabetes (kansainvälinen diabetespäivä marraskuussa)
11/21 Nälkä
12/21 Palveluhalu ja ihmisläheisyys
1/22 Kansainvälisyys
2/22 Paikallisuus ja talkootyö
3/22 Ympäristö
4/22 Luottamus
5/22 Kiitos

Alkaneen lionstoimintakauden aikana tulemme esittelemään kuukauden teeman 1) kuun puolivälissä lähetettävissä
liiton uutiskirjeissä, 2) loppukuun liiton webinaareissa ja 3) kuvernöörien kirjeissä. Näin saatte materiaalia seuraavaan klubikokoukseenne, tässä tapauksessa syyskuulle, teeman käsittelyyn.

Ensimmäisenä teemana on Lions Clubs Internationalin palvelun painopistealueista lapsuusiän syöpä. Suomessa vuosittain 130-150 lasta saa syöpädiagnoosin. Syöpädiagnoosi on aina järkytys niin pienelle potilaalle kuin hänen perheelleen ja muulle lähipiirilleen. Lapsen normaali kasvu ja kehitys ovat sairauden myötä uhattuna, kun tauti ja sen
hoidot aiheuttavat rajoitteita ja ongelmia arkeen.

Maassamme syövän hoitotulokset ovat erinomaisella tasolla ja valtaosa syövistä voidaan parantaa. Matkalla hyvään
lopputulokseen me lionit voimme tukea lasta ja hänen perhettään niin, että ammattilaiset pääsevät tekemään
oman työnsä parhaalla mahdollisella tavalla ja perheet voivat poikkeuksellisessa tilanteessa elää niin tavallista arkea
kuin suinkin.

Elokuun webinaarissa ke 25.8.21 kuulet ideoita siitä, miten voit olla mukana auttamassa esim. tukemalla yliopistosairaaloiden lasten syöpätautien yksiköitä, olemalla mukana yhteistyössä Lastenklinikoiden kummit ry:n kanssa tai
osallistumalla Sylva ry:n projekteihin. Muistathan myös 2018 vuosikokouksessa hyväksymämme kantasolurekisterialoitteen. Kantasoluluovutuksia hyödynnetään syöpähoidoissa.
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Piirihallitus ja toimialajohtajat 2021-2022
Piirikuvernööri (DG)
1. varapiirikuvernööri (1. VDG)

Juha Suonpää

LC Kiukainen

Hannu Nurmikko
Arja Tuominen
Timo Lätti

LC Ulvila
LC Kokemäki/Jokilaakso
LC Köyliö

Rahastonhoitaja (CT)
Edellinen piirikuvernööri (IPDG)
Maailman laajuinen toimintaryhmä, GAT
GAT (puheenjohtaja)
GLT (koulutusjohtaja)
GMT (jäsenjohtaja)
GST (palvelujohtaja)

Maija Marttila
Veli-Matti Wasell

LC Huittinen/Gerda
LC Huittinen

Juha Suonpää
Kalevi Sillanpää
Raimo Gröhn
Pasi Kallioinen

LC Kiukainen
LC Punkalaidun
LC Ulvila
LC Olavi

I Alueen pj
1. Lohkon pj
2. Lohkon pj

Jorma Pohjus
Jaakko Viitala

LC Kankaanpää
LC Karvia

Mirja Viitasalo

LC Kankaanpää/Helmi

II Alueen pj
1. Lohkon pj
2. Lohkon pj

Mika Kallioinen
Tommi Hopearuoho
Virpi Vuorinen

LC Olavi

3. Lohkon pj

Hannu Haapanen

LC Ulvila

III Alueen pj
1. Lohkon pj
2. Lohkon pj
3. Lohkon pj

Jorma Suominen

LC Lauttakylä

Irene Ojainmaa
Erja Leppänen
Tarja Höijer-Brummer

LC Huittinen/Gerda

IV Alueen pj

Jaakko Räikkönen

LC Rauma/Ruori

1. Lohkon pj
2. Lohkon pj
3. Lohkon pj

Noora Pohjola
Ilkka Koivusalo
Martti Vähätalo

LC Rauma/Fänikk
LC Rauma/ Reimari
LC Laitila/untamoinen

2. varapiirikuvernööri (2. VDG)
Piirisihteeri (CS)

LC Pori/Otava
LC Pori/Sofia

LC Kokemäki/Jokilaakso
LC Punkalaidun/Fiina

TOIMIALAJOHTAJAT (DC)
PDG- ja kunnia

Veli-Matti Wasell

LC Huittinen

Perhe ja naisasiavastaava
Quest
Nuorisovaihto ja -leiri
Kummilapsitoiminta
Tietotekniikka
Tiedotus/Viestintä

Sirkka-Liisa Varjus
Kirsti Vuorela
Päivi Koivuniemi
Leena Marvola-Sine
Pekka Tuuna
Minnamari Salmivaara

LC Pori/Katariina
LC Nakkila / Emma
LC Huittinen/Doris
LC Rauma/Kanali Helme
LC Rauma
LC Huittinen/Gerda

Sosiaalinen media
Kokous- ja juhlatilaisuudet
Arne Ritari-säätiö
LCIF piirikoordinaattori
LEO- toiminta

Virpi Äijö
Jari Vuorinen
Vesa Kynnysmaa
Veli-Matti Andersson
Antti Valavuo

LC Ulvila/Aurora
LC Ulvila
LC Köyliö
LC Pori/Ulvila
LC Rauma/Fänikk
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TOIMIALOJEN TUKIHENKILÖITÄ
Koulutustoimiala
Palvelutoimiala Vesileijona
Jäsentoimiala

Torsti Ruokoski
Riitta Valavuo
Sirkka-Liisa Varjus

LC Kankaanpää
LC Rauma/Fänikk
LC Pori/Katariina

MyLCI ADMIN JA TUKIHENKILÖ
MyLCI admin ja tukihenkilö

Mari-Anna Niemi

LC Rauma Kanali Helme

eemat
• Kansainvälinen: Me palvelemme – We Serve
• Kansallinen: Monta tapaa tehdä hyvää
• Liiton puheenjohtaja Tekevä, näkyvä lion
• Piiri: Yhdessä voimme tehdä paljon

iirin toiminta-ajatus
Piiri tukee ja ohjaa toiminnallaan klubeja ja toimii virallisena viestintäkanavana klubien, piirien ja liiton sekä päämajan palveluympäristössä. Piiri valmistelee ja toimeenpanee klubien kannalta tärkeät valtakunnalliset ja kansainväliset aktiviteetit valituissa teemoissa. Piirin tärkein tehtävä on toimia yhdyssiteenä ja kouluttajana klubien virkailijoille
ja jäsenistölle.

okoukset
▪ Piirihallituksen tutustuminen 19.8.2021
▪ Piirihallituksen kokoukset
– 28.8.2021 alue 1.
– 13.11.2021 yhteinen A-piirin kanssa (alue 4.)
– 5.2.2022 alue 2.
– 19.3.2022 alue 3.
▪ Piirin vuosikokous 23.4.2022 Rauma
▪ Lohkon kokoukset ➢ vko 35 – 36 ➢ vko 44 – 45 ➢ vko 4 - 5

alvelu (päivämääriä) service (GST) – “toiminnan sielu ja sydän”
▪ Hyvän päivä 8.10.
▪ Perustamispäivä 14.8.
▪ Kulmat kuntoon 25-28.8.2021

15

PDG-tapaaminen Huittisten Laturinteellä
teksti ja kuvat presidentti Rauni-Eliisa Wasell, LC Huittinen/Gerda
IPDG Veli-Matti Wasell järjesti perinteisen PDG-tapaamisen Huittisten Pyölövuoren Laturinteellä 5.8.2021. Elokuisen illan sää oli tapahtumalle suosiollinen. Illan aikana kuulimme kesäiltaan sopivaa musiikkia, kun musiikkiopiston opiskelijatytöt soittivat viulua ja
harmonikkaa.

Syntymäpäivän huomioimiset paikalla olleille Kosti Rasinperälle ja Ossi Lahtiselle luovutti IPDG puolisonsa
kanssa.

PDG Vesa Kynnysmaa ja IPDG Veli-Matti Wasell palkittiin Pro Lion -mitalilla.

Ruokailu alkamassa.

Petteri Hurskaiselle ojennettiin kukkia, olihan hän viime kauden piirisihteeri, illan keittiömestari ja tällä viikolla vietti syntymäpäivää.
Veli-Matti muisteli hieman mennyttä kautta ja piirikuvernööri Juha Suonpää kertoili ajatuksiaan tästä kaudesta.
Aarno Niemellä oli koulutusasiaa. (Kuvat alhaalla)

Kosti Rasinperä käytti hienon puheenvuoron.
(Kuva vasemmalla)
Kilpailuissa tuli kolmanneksi Gröhnin joukkue, toiseksi tuli
joukkue Enckell ja Nurmikko ja voittajaksi selviytyi Kallioinen.
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M-piiri 107 GOLF-Mestaruuskisa
Alastaron golfkentällä 15.8.2021
Yhteislähtijät klo 10.00

Aikku Isotalo ja Seija Puutio

Erkki Pekkala, Timo Rantanen
ja Mikko Reittonen

Matti Reijonen, Irene Ojainmaa (caddy), Oskari Ojainmaa ja Markus Törmälä

Tuula Vanha-Aho ja Leena Turve

Tulokset
Naiset
1.Isotalo Aikku (kuvassa) 2. Turve Leena 3. Vanhatalo Tuula
Miehet
1.Ojainmaa Oskari, Oskarille myös Scratch ( vähiten
lyöntejä) pokaali sekä lähemmäs lippua palkinto 2.
Törmälä Markus 3. Pekkala Erkki, joka sai myös
pisin draivi palkinnon.

M-piirin kiertopalkinto Markus Törmälälle Lions Club Huittisiin. Tilaisuuden emäntänä toimi
Sirkka-Liisa Koivula ja palkintojen jakajana/ juontajana Mirva Törmälä. Kisan järjestäjänä
toimi LC Huittinen/Gerda sekä ALASTARO GOLF, jonka yhteyshenkilönä toimi Gerdan Hilkka
Majakulma. Kaikki muut asianosaiset ovat leijonia, paitsi Oskari Ojainmaa (vink: LC Vampula).

Oskari Ojainmaa

LC Huittinen/Gerdan past presidentti Irene Ojainmaa ja Oskari
Ojainmaa

PCC Matti Reijonen LC Vampula
ja Markus Törmälä LC Huittinen

Kiertopalkinnon Markus Törmälälle
ojentaa Gerdan lion Mirva Törmälä
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Arne Ritari -säätiö
Suomalaisen lionstyön tukena
Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Suomen lionsklubien hyväntekeväisyyteen johtavia aktiviteetteja
sekä vaalia Suomen lionstoiminnan kummin, Arne Ritarin, elämäntyötä maamme lionstoiminnan perustamisessa. Säätiö toteuttaa toimintaansa jakamalla apurahoja Suomen Lions-liitto r.y:n jäsenklubien omille ja
yhteisille piiri- tai liittotason aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin suomalaista lionstoimintaa.
M-PIIRIN ARS-TOIMINTA:
Kun on aika muistaa ja palkita;
Lions Ritari arvo on arvostettu kunnianosoitus klubisi ansioituneelle lionille.
- Ritariksi lyömiseen tarvittavat tarvikkeet ovat piirin ARS-toimikuntapuheenjohtajalla.
LION PRESIDENTTI
Klubisi voi laajentaa palveluaan säätiön apurahoilla mm.
- nuorisotyöhön
- vanhus- ja vammaistyöhön ja muuhun suomalaiseen lionstoimintaan.
ADRESSIT:
Säätiön adressit erilaisiin muistamisiin.
Adressit tilataan, joko itse täyttämälle säätiön sivuilla oleva tilauslomake. Tilauksen voi myös tehdä soittamalla tai lähettämällä sähköpostia Vesa Kynnysmaalle, joka toimittaa klubien tilaamat adressit sekä DG:llä
on klubivierailuja tehdessään adresseja mukana, joten myös sitä kautta saatte niitä.
APURAHAHAKEMUKSET:
Apurahan hakeminen tehdään hakulomakkeella (löytyy säätiön sivuilta), joka toimitetaan piirin ARS- toimikuntapuheenjohtajalle. Apurahoja myönnetään vain toteutumattomiin kohteisiin. Tarkemmat apurahan
haku ohjeet löytyvät AR-säätiön nettisivuilta.
Näissä asioissa sinua palvelee piirin ARS-toimikuntapuheenjohtaja:
Vesa Kynnysmaa, PDG, (LC Köyliö)
Puh: 050-5267721
vesa.kynnysmaa@lions.fi
vesakynnysmaa@gmail.com
Pyhän Henrikintie 401 A, 27750 Köyliö
AARNE RITARI SÄÄTIÖ
Alla linkki, josta pääsette katsomaan ARS:n sivuille, mistä löytyy adressi-, apuraha- ja ARS -ritari ja Pro
Ritari hakemukset.
https://www.lions.fi/arne-ritari-saatio/
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Suojatie-enkelit
uittisten seurakunnan lapsityönohjaaja/gerdalainen Silja Haavisto haastoi työkaverinsa
ja Huittisten leijonat suojatie-enkeleiksi koulujen aloituspäivänä 11.8.2021.
Puoli yhdeksältä kaikkien Huittisten koulujen läheisyydessä ohjasimme alakouluun menijöitä.

Sammun koulun alueella opastamassa olivat Merja Evala ja Helena Brunnila. (Kuvat)

Amelia Ylikännö menossa 1. luokalle

Enni Evala menossa ekaluokalle äitinsä Leenan
saattamana

Huhtalan Eerika menossa kouluun isä Antin
saattelemana

Mukana olivat Loiman koulun alueella Tuija Pirttikoski ja Erja Urvikko-Vainio, Lauttakylän
koulun risteyksissä seurakunnasta kirkkoherra Jani Laaksonen ja pastori Maire Lampikoski.
Lauttakylän koululaisia ohjaamassa olivat myös lapsityönohjaaja/gerdalainen Silja Haavisto
ja Gerdan presidentti Rauni-Eliisa Wasell.
Sammun koulutien risteyksessä opastivat lionit Merja Evala ja Helena Brunnila, Suttilan
koulun alueella lion Markku Evala ja lastenohjaaja Taina Saretsalo. Vampulassa Sallilan
koululla olivat lastenohjaajat Anu Pihlava ja Mari Tervaniemi.

Suojatie-enkelit kokoontuivat aamulla Huittisten seurakuntatalon pihassa ja myöhemmin seurakunnan
tarjoamassa kahvituokiossa.
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Lions Club Kokemäki/Jokilaakso neuloi peittoja vauvoille
ARJA TUOMINEN, LC KOKEMÄKI/JOKILAAKSO

LC KOKEMÄKI / JOKILAAKSON naiset ovat ahkeroineet kesälläkin.
Vauvanpeittoja kaikille Harjavallan ja Kokemäen
vastasyntyneille vauvoille lahjoitettavaksi.
Neuleaktiviteettimme tällä kaudella on tuottaa
yhteensä vajaa sata peittoa kaupunkien
Neuvoloille jaettavaksi ensimmäisen kotikäynnin yhteydessä.

Nyt luovutimme heti kauden aluksi
noin puolen vuoden tarpeen.
Paketissa lähti perheelle pieni info
klubistamme ja onnentoivotukset
vauvan johdosta sekä
pieni runo.
TEILLE ON SYNTYNYT VAUVA OMA, IHANA
HERTTAINEN VARMAANKIN SOMA.
RUNSAASTI ONNEA PIKKUISEN MYÖTÄ,
JOKA TEETTÄÄ ANTOISAA TYÖTÄ.

Leijonasauvakävely
Rauni-Eliisa Wasell, Lions Club Huittinen/Gerda presidentti

Viime kevättalvelle Huittisten leijonat suunnittelivat lasten
leijonahiihtotapahtuman. Säiden ja koronan takia tapahtuma
peruttiin. Kekseliäät leijonat kuitenkin suunnittelivat tapahtuman uusiksi. Huittisten vanhalla urheilukentällä ja
läheisessä Leijona-leikkipuistossa järjestettiin uudenlainen
tapahtuma 19.6.2021. Huittisten kolmen klubin (Huittinen,
Huittinen/Gerda ja Lauttakylä) yhteistyönä lapset pääsivät tekemään leikkimielisiä tehtäviä.
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info
Tapahtuman aluksi
info-pisteellä ilmoittautumisen
yhteydessä osallistujille annettiin leijonapassit, ja niihin sai leiman jokaisen suorituksen
jälkeen.
INFO

Rastit

Talkooväkeä

Urheilukentälle oli merkitty kaksi erimittaista rataa, jotka sai kiertää sauvojen kanssa tai
ilman. Kentällä oli myös keppejä, joiden yli hypättiin. Leikkipuiston rastit olivat leijonan
halaaminen ja leikkiminen jossakin laitteessa.

Keppien yli hyppelyä

Käy leikkipuiston laitteessa

Lion Silja leimaa suorituksen

Sauvakävelyä

Halaa leijonaa

Kävely suoritettu onnistuneesti
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Lopuksi passi näytettiin viime kauden piirikuvernööri Veli-Matti Wasellille, joka sinetöi
suoritukset leimaamalla passit timanttileimalla ja pujottamalla jokaiselle osallistujalle leijonamitalin kaulaan. Palkintojenjakoassistenttina hänellä oli lapsenlapsi Karita Kunnaala,
joka toimi myös valokuvaajana. Myös makkaraa ja mehua oli tarjolla.
Aamun vesisadekin vaihtui aurinkoiseksi sääksi, joten oli mukava viettää lauantaiaamupäivää leijonamaisesti kisaellen.

Mitalisteja

Terveiset toimituksesta
Klubimme aloitti eilen syksyn kokoontumiset viime kauden piirikuvernöörin luona.
Rauni-Eliisan Wasell on Lions Club Huittinen/Gerdan presidentti ja heillä oli mahdollista järjestää kahvitarjoilu terveysturvallisesti. Teams-kokoustakin mietimme, mutta
kukaan ei tahtonut lähteä kauden aluksi etäkokoontumiseen. Toivottavasti saamme kokoontua jatkossakin turvaohjeet huomioon ottaen.
Olin siis klubin tapaamisessa, vaikka olisi pitänyt olla tietokoneella M-viestin kimpussa ja samalla piirien tiedottajien Teamsissa-palaverissa. No, pahoittelen myöhästymistä ja toivon tällekin kaudelle juttuja klubienne aktiviteeteista.
Sähköisen M-viestin aineistopäivä on aina kuukauden 10. päivä ja se ilmestyy noin 15.
päivä. Printtilehden aineistopäivä on 15.12. ja paperilehti ilmestyy helmikuun puolessa
välissä 2022. Viestitellään!

t. Minnamari

Minnamari Salmivaara
Lions Club Huittinen/Gerda ry
M-piirin tiedotus/ viestintä
045 3222432
minnamari.salmivaara@hotmail.com

