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LIONS CLUB maailman suurin palvelujärjestö
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PÄÄKIRJOITUS
Pasi Kallioinen
M-piirin palvelujohtaja

HYVÄN VUOSI
Haluan nostaa täksi kaudeksi muutamia palvelu- ja varainhankinta-aktiviteetteja, joihin toivon mahdollisimman monen klubin ottavan osaa.

KiTeNet – Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen
Kyseessä on valtakunnallinen hanke, jonka tarkoituksena on jakaa n. 10 vuotiaiden vanhemmille tietoa
koulukiusaamisesta ja siihen puuttumisesta. Tietoa pyritään jakamaan koulujen vanhempainiltojen tai vanhempainyhdistysten tapahtumien kautta. Toivottavasti mahdollisimman moni klubi lähtee mukaan tähän
tärkeään aktiviteettiin. Te olette parhaat asiantuntijat oman kuntanne asioissa. Sopikaa tilaisuus vanhempainyhdistyksen/koulun kanssa. Mikäli haluatte ulkopuolisen asiantuntijan, niin olkaa minuun yhteydessä.
Olen sopinut asiasta kahden eri henkilön kanssa, jotka ovat valmistautuneet juuri tähän. Lisätietoa saa minulta sekä nettivivulta lions.fi/kitenet

Kulmat kuntoon
Tämä on ympäri vuoden tapahtuva talkootempaus, jonka tavoitteena on saada miljoona suomalaista tuunaamaan lähiympäristöä kuntoon. Tempaus voi olla lähitienoiden siivousta sekä muuta kotikulmien ja lähiympäristön tuunausta, kuten vieraslajien kitkemistä, purotalkoita tai arvokkaan kulttuurikohteen korjausta. Mitkä asiat kaipaavat kulmillasi tuunausta? Lisätietoa lions.fi -sivustolla.

Hyvän päivä
Hieno aktiviteetti klubien yhteiseksi tapahtumaksi. Sopikaa esim. oman lohkon klubien kesken miten,
missä ja milloin, näin yksi hieno tapahtuma näkee jälleen päivän valon.

Nuorisoarvat
Arvat on lähetetty klubin presidentille ja niiden myyntiaika on 31.1.2022 asti. Tuotto käytetään Lions-liiton nuorisotyöhön, joten tavoitteenamme on saada kaikki arvat myytyä. Välttämätöntä ei ole, että ostamme tai edes myymme
kaikki itse, vaan voimme tarvittaessa käyttää myös muita myyntikanavia.

Joulukortit
Lions-joulukorteilla tuetaan lasten ja nuorten hyväksi tehtävää työtä. Joulukortteja tilaaville klubeille jää
puolet tuotosta paikallisen nuorisotyön tukemiseen. Joulukorttien käyttö on viime vuosina vähentynyt,
mutta yrityksillä joulukortti on edelleen yleinen muistamistapa. Jatkossa voisimme kannustaa myös muita
uudelleen joulukorttien lähettämiseen.
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Ulkoilupäivä 26.9.2021
Hyvinvoiva Leijona on lähtökohta hyvälle palvelulle. Hyvinvointia voimme tukea mm. liikunnalla ja yhdessäololla. Järjestämme sunnuntaina 26.9. ulkoilupäivän kaikille M-piirin Lioneille ja heidän puolisoilleen
Nakkilassa Salomonkalliolla. Ohjelmassa ulkoilun lisäksi tutustuminen ”Hiitolan kirkkoon” ja Rieskaronmäen muinaisalueeseen sekä mahdollisuus myös kokeilla golf-pallon lyömistä.

MyLion
Jotta saamme nämä hienot palvelut näkyväksi, niin muistakaa kirjata ne kaikki MyLion -järjestelmään. Mikäli haluatte siihen opastusta, niin ottakaa yhteyttä Mari-Anna Niemeen.

Esille nostamani aktiviteetit ovat vain murto-osa palveluista, joita klubinne ovat tehneet tai tulevat tekemään. Olette tehneet jo vuosikymmeniä merkittäviä palvelutehtäviä, mutta mitä tarkoittaa palvelun merkittävyys? Se on henkilökohtainen näkemys eli myös aivan pienikin auttaminen tai jopa ele saattaa olla jollekin iso asia. Koska meillä on paljon tekijöitä, niin pystymme isoihin palvelutehtäviin, mutta pitää siis
muistaa myös pienten auttamisten merkitys.
Pieniin auttamisiin liittyen haastan teidät kaikki Hyvän päivän lisäksi Hyvän vuoteen. Tee hyvää ja kerro
kauden jokaisessa klubitapaamisessa / -kokouksessa jokin pieni hyvä teko, jonka olet tehnyt kuukauden
aikana. Näitä tilanteita tulee kaikille useasti, mutta unohtuvat herkästi niiden pienuuden vuoksi.
Jotta pääsen klubien arkeen kiinni, niin pyrin käymään mahdollisimman monen lohkon kokouksessa. Toivon, että myös minuun ollaan yhteydessä ja kerrotaan kehittämisideoita tai uusia ajatuksia palvelutoimintaan.

Pasi Kallioinen palvelujohtaja, 107
M-piiri
pasi.kallioinen@lions.fi
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Alla: Juhani Vihervuori

Piirihallituksen tutustumistilaisuus
19.8.2021

Perinnehuone
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Alempi: Juha Suonpää

Lion Juhani Vihervuori, LC Kiukainen, kertoi seuratalon
historiasta ja esitteli yläkerrassa sijaitsevaa perinnehuonetta pienryhmille. (kuvat oikealla)
DG Juha Suonpää toivotti tervetulleeksi tilaisuuteen.
Edellinen piirikuvernööri Veli-Matti Wasell kiipesi tuolille pujottamaan ”piirikuvernöörin kuparikäädyt”
2021-2022 kauden piirikuvernöörin Juha Suonpään
kaulaan. Saunassa pidettävät käädyt kiertävät vuosittain uuden piirikuvernöörin kaulaan. Juha sai myös Mpiirin viirin omaksi.

 IPDG-pari Veli-Matti ja (Lions Club Huittinen
/Gerdan presidentti} Rauni-Eliisa Wasell luovuttivat uudelle piirikuvernööriparille perinteisen selviytymispakkauksen kuvernöörikautta varten.
IPDG palkitsi LEO Aleksi Valavuon yhden tähden Leo-ansiomerkillä ansiokkaasta työstä LEO-toiminnassa. LEO Aleksi Valavuo on Suomen
LEOJEN hallituksen PR-sihteeri.

Piirihallituksen I kokous 28.8.2021
Piirihallituksen ensimmäinen kokous oli Kankaanpäässä Veneskosken kesäteatterin kahviossa. I alueen pj. Jorma Pohjus toivotti tervetulleeksi. Bändi esiintyi.
Puolisoille oli järjestetty tutustumiskierros Kankaanpään eri kohteisiin. Kokouksen jälkeen sai tutustua kesäteatterin alueeseen oppaan avulla.
vas. Piirisihteeri Timo Lätti ja DG Juha Suonpää

Puolisot lähdossä kaupunkikierrokselle

Bändi

Teatterialueeseen tutustujia
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M-PIIRIN ALUESEMINAARIT
Seminaarin järjestäjänä toimi kunkin alueen puheenjohtaja ja alustajana DG Juha Suonpää.
I alue Kankaanpäässä Ravintola Facessa 7.9.2021
I alueen puheenjohtaja: Jorma Pohjus, LC Kankaanpää

II alue Ulvilassa Villa Hellerannassa 9.9.2021
II alueen puheenjohtaja: Mika Kallioinen, LC Olavi

III alue Huittisissa Ravintola Wanha WPK:ssa 14.9.2021
III alueen puheenjohtaja: Jorma Suominen, LC Lauttakylä

IV alue Raumalla Ravintola Tornissa 16.9.2021
IV alueen puheenjohtaja: Jaakko Räikkönen, LC Rauma/Ruori
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ALUESEMINAARI toimialajohtajien puheenvuorot
GST-palvelu DC Pasi Kallioinen
- Aiheina palvelu ja varainhankinta. Kts. tämän lehden pääkirjoitus. Kuukauden
teemat ja muu Lions-liiton toimintasuunnitelmaan perustuvat aktiviteetit eri
kohderyhmille. Auttaa klubien GST-johtajia.
pasi.kallioinen@lions.fi
GLT-koulutus PDG Kalevi Sillanpää
-

GLT-koordinaattorit vastaavat lionsklubien toimihenkilöille ja virkailijoille järjestettävästä koulutuksesta. Uusien leijonien koulutus ja MyLci -koulutus
mm. on syksyllä tulossa. Kalevi kertoi koulutusten päivämääriä. Päivämääristä tiedotetaan klubeille mm. DG-tiedotteissa ja sähköpostilla.
kalevi.sillanpaa@lions.fi

GMT-jäsen PDG Raimo Gröhn
- Tavoitteena jäsenkasvu. Klubit haastetaan ottamaan kolme uutta jäsentä
ja pitämään huolen nykyisitä jäsenistä. M-piirin jäsenkato ei ole valtakunnallisesti korkea. Klubien pitää silti houkutella uusia jäseniä tiedottamalla
ja kertomalla toiminnasta kaikissa tiedotuskanavissa ja tilaisuuksissaan.
raimo.grohn@lions.fi
Raportointi MyLci DC Mari-Anna Niemi
- Osalla klubeista raportointi jäänyt tekemättä. Mutta ei hätää, MariAnna neuvoo, miten raportointi tehdään ja toivoo klubeista useamman jäsenen opettelevan MyLci ja MyLion -käytön. Ohjelmat eivät
keskustele täysin keskenään, joten molemmat täytyy opetella.
mari-anna.niemi@lions.fi
Tiedotus DC Minnamari Salmivaara
- M-viesteihin toivotaan lisää juttuja klubien aktiviteeteista. Kuvat ja
teksti sähköpostilla aina, kun olette tehneet hyvää paikkakuntanne
hyväksi. Liitolla on uusi kotisivu-alusta, johon klubit voivat tehdä
sivut. Liton koulutus aiheesta Webinaarina lokakuussa. Tietoa ja
opastusta myös: minnamari.salmivaara@lions.fi
- SOME-jutut virpi.aijo@lions.fi
-
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Arne Ritari -säätiö PDG Vesa Kynnysmaa
- Arne Ritari -säätiön addressit saa suoraan Vesa Kynnysmaalta. Lions
Ritari ja PRO ritari -arvo on arvokas kunnianosoitus klubin ansioituneelle jäsenelle. Lisätietoa ja tarvikkeet Vesalta.
- Apurahaa voi hakea toteutumattomalle projektille. Tarkemmat apurahaohjeet AR-säätiön sivuilta. Lisätietoa saa myös Vesa Kynnysmaalta:
vesa.kynnysmaa@lions.fi
LCIF PDG Veli-Matti Andersson

-

Lions Clubs International säätiö, ”Säätiön tehtävänä on tukea lionsklubien ja yhteistyökumppaneiden tekemää työtä, kun ne palvelevat paikallisia yhteisöjä eri puolilla maailmaa, antamalla toivoa ja vaikuttamalla ihmisten elämään humanitaaristen palveluprojektien ja apurahojen kautta.” Apurahaa on haettavissa. Lisätietoa antaa:
veli-matti.andersson@lions.fi

Lion Pauli Kampille Melvin Jones -jäsenyys
Honkajoen Lions klubilla oli juhlakokous perjantaina 17.9.2021, kun klubin jäsen Pauli
Kamppi sai Melvin Jones -jäsenyyden. Se on korkein kunnianosoitus, jonka Lions klubien
kansainvälinen säätiö voi antaa.
Palkinnon luovuttivat piirikuvernööri Juha Suonpää ja klubin presidentti Hannu Uusihonko.
Pauli Kamppi on ollut Honkajoen Lions klubin jäsen 30 vuotta. Tuona aikana hän on ollut
yhteensä viisi vuotta presidenttinä, viisi vuotta sihteerinä ja seitsemän vuotta Honkajoen
Joulu -lehden päätoimittaja.Pauli Kamppi kertoi kiitospuheessaan olevansa erityisen tyytyväinen siihen, että Honkajoen klubin toiminta ja tulokset ovat viime vuosina lähteneet vahvaan nousuun. Juhlakokouksessa klubiin otettiin kolme uutta jäsentä.

Kuvat: Lion Pauli Kamppi (keskellä) sai arvostetun Melvin Jones -jäsenyyden. Palkinnon luovuttivat Suomen Lions liiton Mpiirin piirikuvernööri Juha Suonpää ja Honkajoen Lions klubin presidentti Hannu Uusihonko. Oikealla juhlaväki.
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Klubien aktiviteetteja
Lions Club Olavin Ladyt lahjoittivat stipendejä
LC Olavi Ladytoiminta harrastaa hyväntekeväisyyttä
ja nyt kohteemme oli Ulvilan yhteiskoulun yhdeksäsluokkalaiset. Lahjoitimme heille 5kpl 40€ stipendejä ”Yläkoulun tunnollisimmalle puurtajalle”.
Stipendejä vastaanottamassa oli rehtori Jukka Kotiranta ja stipendejä luovuttamassa LC Olavin Ladytoiminnan puolesta oli Henna Wallin ja Minna Sjövall.
Henna Wallin, LC Olavi Ladytoiminta

Kukkia hoivakoteihin Ulvilassa

Lions Club Ulvila/Auroran perinteeseen on kuulunut auringonkukkien kerääminen ja niiden vieminen ikäihmisille. Tänä vuonne klubimme lionit
veivät auringonkukkia Ulvilassa Hopeapuistoon,
Esperi Hoivakotiin, Kohtaamispaikka Santraan,
Hoivatar-yksikköön sekä Kullaankotoon ilahduttamaan näiden paikkojen ikäihmisiä, heidän hoitajiaan ja omaisia.
Kuva kertonee, kuinka hauskaa meillä oli. Varsinkin silloin kun annoimme kukat vastaanottajille.
Teksti ja kuva: Lion Virpi Äijö, LC Ulvila/Aurora
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Lions Club Huittinen/Doriksen kesän aktiviteetteja

Vampulan yrittäjät järjestävät aina kesä-heinäkuun
vaihteessa Vampula-viikon, jolloin on ympäri kyliä
erilaisia tapahtumia ja avoimia ovia!
LC Huittinen/Doriksen leijonat piti 7-9.7.2021 pihakirppistä, jossa myimme jäsentemme lahjoittamia tavaroita astioista, vaatteista, kirjoihin ja lehtiin.
Helteisten päivien aikana tarjosimme kävijöille myös
raikasta mehua mansikoiden kera.
Tuotto käytetään paikallisten lasten, nuorten ja vanhusten hyväksi!
Lämmin kiitoksemme kaikille kävijöille ja tavaroita
ostaneille tuestanne!

LC Huittinen/Doriksen leijonaiset kävivät lauantaina 21.8.2021 poimimassa pellolta auringonkukkia ja veimme samantien isot puskat Kaarirannan ja Annalan palvelutaloon tuomaan iloa ja
aurinkoa asukkaille ja
henkilökunnalle.

Vampulan kesäpyöräily käynnistyi 16.5.2021 jo 19.kerran.
LC Huittinen/Doris on kirjaamassa joka sunnuntai 16.5-29.8 kello
17.00-19.00 16.5 -29.8 välisenä aikana Vampulan kirjaston edessä
vihkoon.
Jokaisesta merkinnästä pyöräilijä saa yhden lipun
voittojen arvontoihin. Pääpalkintona kesän aikana
on kaksi polkupyörää ja muita palkintoja.

Kuvat ja tekstit Hilve Reijonen, LC Huittinen/Doris ry
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Saaren tila -yhteistyöprojekti Huittisten kaupungin ja yhdistysten kanssa oli risusavotta.
Lions club huittinen/gerda päivittää projektin edistymisestä kuvin. projekti jatkuu ylläpitotyönä.
kuvat rauni-eliisa wasell

18.4.2021

16.5.2021

24.8.2021

Terveiset tiedotuksesta
Muista aina kysyä julkaisulupa huoltajalta, kun kuvaat lapsia someen tai muuhun julkaisuun. Kouluilla ja päiväkodeissa on monesti kysytty huoltajien lupa julkaisuun. Tämä koskee pääasiassa koulun omia juttuja.
Väärinkäsitysten välttämiseksi selvitä lapsen ja/ tai huoltajien kanta. Tällaisen löysin Lastensuojelun Keskusliiton sivuilta: https://www.lskl.fi/julkaisut/opas-lasten-haastattelijoille-ja-kuvaajille/
OTE OPPAASTA:
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Terveiset toimituksesta
Julkaisupäivä viivästyi taas, koska halusin kaikki Alueseminaari-kuvat mukaan. Asia
kuultiin taas paljon ja kaikki aineisto tulee luettavaksi M-piirin kotisivujen palvelimelle:
https://www.lions107m.fi/#aineisto .
Tällä kaudella pyritään tekemään kotisivut jokaiselle klubille M-piirissä. Lions-liitto on
uusinut kotisivunsa kesäkuun alussa ja siinä samalla mahdollistui myös piireille ja klubeille käyttöön YHDISTYSAVAIN-PALVELU kotisivujen tekoon ja ylläpitoon.

Osoite on www.yhdistysavain.fi/liitot/. Valitse sivulta ”Suomen Lions-liitto”.

KOTISIVULLE MUODOSTUU OSOITE lionsclubKLUBINNIMI.lions.fi
ILMAINEN versio sisältää 5 sivua joihin voi sijoittaa 25 osiota. Osio tarkoittaa joko kuva
tai teksti-ruutua. Ymmärsin, että Facebookin, Twitterin ja Instagramin voi upottaa kotisivulle ilmaiseksi. Liitto järjestää Yhdistysavain-kotisivuista koulutuksen 7.10. ja 21.10.
Linkki webinaariin lähetetään myöhemmin. Minulta saa myös opastusta kotisivuihin liittyen. Muista, että kaikki toimialajohtajat auttavat omalla alueellaan mielellään. Kysy
vain. Sähköpostiosoite on kaikille etunimi.sukunimi@lions.fi.
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@lions.fi

