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Pääkirjoitus, palvelujohtaja GST —Arja Tuominen
LIONS CLUB maailman suurin palvelujärjestö

Vuoden lionien hyväntekijäksi on valittu LC Kokemäki/Jokilaakso
Hyvän Päivänä 8.10.2021

Julkaisupäivä 16.10.2021
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PÄÄKIRJOITUS
GMT/ PDG Raimo Gröhn
Piirimme 52. kausi on lähtenyt jäsenasioissa mallikkaasti matkaan, vain kahdeksan jäsentä puuttuu siitä, kun kausi vaihtui 1.7.2021.
Kausi tulee olemaan mielenkiintoinen. Miten klubit pystyvät ja osaavat hoitaa koronan tuomat jälkimainingit ja pystyvät kääntämään ne hyödyksi kokouksissa sekä aktiviteetti ja palvelutehtävissä.
Kokonaisuudessaan lions-toiminta elää maassamme suurta murroskautta. Olemme viiden kauden
aikana menettäneet lähes 5000 jäsentä. Nyt valitettavasti tämä sama murros on pesiytynyt myös tänne meidän omaan piiriimme. Olemme menettäneet neljän kauden aikana 300 jäsentä. Vaikkakin näistä osa on luonnollista poistumaa.
M - piiri on ainakin 15 viimeistä kautta mennyt samaa plus miinus nolla -linjaa jäsenistössä eli ei paljon muutoksia. Paitsi nämä neljä viimeistä kautta. Myös osa klubista elää ns. huonoa aikakautta, koska piirissä on 64 klubia. Näistä klubeista 22 on sellaisia, joissa on alle 20 jäsentä. Eli ⅓:ssa M-piirin
klubeista.
Miten tästä murroskaudesta päästään ylitse ja yleensä eroon, on varmasti hyvä kysymys. Pitäisi uudistua ja muuttua, muuttaa kokous tapoja, kokouspaikkoja, tehdä vierailuja esim. yrityksiin. Kokoukset voivat olla muuallakin kuin siinä samassa salissa, missä on kokoonnuttu jo useita vuosia. Tehdään
kokoukset vapaammiksi, lopetetaan pönötys, tuodaan hauskuutta ja” lystiä” lisää.
Tilannehan on se, että kukaan ei oikein tiedä mitä pitäisi tehdä ja miten muuttua. Sitä onkin hyvä
kysyä klubilaisilta itseltään, keskustella asiasta. Suurena positiivisena asiana kuitenkin pidän, että
piirin järjestämiin neljän alueen seminaareihin oli osanotto kohtalaisen hyvä.
Nyt onneksi klubeissa on valtava innostus ottaa uusia jäseniä. Se onkin klubin oma etu. Jokainen uusi
jäsen tuo uutta innostusta ja uusia ideoita. Lähes kaikissa lohkoissa ja klubeissa on ns “PÖHINÄ
PÄÄLLÄ”. Osa klubeista on jo nyt kasvattanut jäsenmäärää usealla uudella jäsenellä, ja monella on
haku päällä. Tästä kiitos kaikille, koska ei nyt eikä tulevaisuudessakaan saada aikaiseksi mitään ilman
jäseniä.
Ne, ketkä ette päässeet alueseminaareihin mukaan: jäsentoimialan sekä kaikkien muidenkin toimialojen aineisto on piirin sivuilla materiaalipankki/ alueseminaari aineisto 2021-2022.
Jos ja kun tulee jäsenasioissa kysymyksiä tai mietteitä,
voi soitella tai lähettää viestiä.

Raimo Gröhn, p. 0400 593820
sähköp. grohn.raimo@gmail.com
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Apua paikkakunnalle ja paikallisesti
(juttu lainattu Lions-liiton Facebookista)

” Suomen Lions-liitto jakaa vuosittain
Hyvän Päivänä 8.10. tunnustusta
henkilöille tai tahoille, jotka ovat toiminnallaan vahvistaneet yhteistä hyvinvointia Suomessa. Huomionosoitus jaettiin 8.10.2021 Tampereella. ”

-

LL

Anna-Kaisa Jansson
Suomen Lions-liitto ry
viestintä- ja markkinointipäällikkö
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Hyvän Päivän kävely 9.10.2021
LC Harjavallan ja LC Kokemäki/Jokilaakson yhteistyönä
LC Kokemäki/Jokilaakso järjesti yhdessä LC Harjavalta/Huovin kanssa
Hyvän päivä kävelyn Harjavallan torilla 9.10.2021.
Ennen tapahtuman alkua kerääntyi
väkeä jo mukavasti paikalle. Verensokerin mittauspisteelle kertyi jo pientä
jonoakin. Varsinainen tapahtuma
aloitettiin alkulämmittelyllä, jonka
jälkeen oli mahdollisuus osallistua
kahden tai neljän kilometrin merkitylle kävelymatkalle.
Kävelyn jälkeen oli tarjolla hernekeittoa ja mehua, sekä arvottiin neljä
herkkuämpäriä. Osallistujia oli lähemmäs sata.
Tina Viberg
Lions Club Kokemäki/Jokilaakso

Lions Club Kankaanpään hyväntekeväisyys--aktiviteetti
Lions Club Kankaanpää järjesti
mukavassa syyssäässä 18.9.2021
Veneskosken Kesäteatterilla
hyväntekeväisyyshuutokaupan, jonka tukemiseen osallistuivat lahjoituksin niin alueemme
yritykset kuin yksityishenkilötkin. Huudettavaa riitti
laidasta laitaan.
Tuloja kerättiin tulevan nuorisokonsertin järjestämiseen.
Kuvassa järjestävä porukka.
Kuvan otti: Matilda Pirttikangas
Teksti: Petri Pirttikangas, Lions Club Kankaanpää
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Leijonat ja Rotaryt suunnistivat
Vampulassa Lion Mauno Kotamäki
Suomen Lions-liiton ja Rotaryjen suunnistusmestaruuskisat pidettiin Vampulan ulkoilumajan
maastossa. Suunnistusrata sijoittui näköalalaavun
ja ulkoilumajan väliselle alueelle, johon radan oli
laatinut LC Vampulan Lasse Varjonen. LC
Vampula vastasi myös kisan järjestelyistä.
Osanottajat olivat järjestelyihin sekä rataan ja
maastoon tyytyväisiä.
-Vähän hakuja tuli, mutta lenkki oli kaikkiaan
mukavaa suunnistaa, totesi monen muun tapaan
maalissa veteraanisuunnistaja, LC Punkalaitumen
Heikki Nurmo.
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Suunnistuksen tulokset 21.8.
Leijonat:
M21 4,9 km: 1) Jari Åkerman LC Alavus 45,34.
M40 4,9 km: 1) Jani-Tapani Kontturi LC Roihuvuori 1.04,34.
M60 3,5 km: 1) Osmo Suominen LC Turku City 36,09.
M65 3,5 km: 1) Lasse Laaksonen LC Karjalohja/Sammatti 36,53, 2)
Tapio Vuolle LC Alastaro 1.24,10.
M70 2,4 km: 1) Erkki Kallio LC Alastaro 29,31, 2) Jouko Kontturi LC
Roihuvuori 42,23.
M75 2,4 km: 1) Vesa Haarala LC Liperi 28,19, 2) Jorma Heikkilä LC
Punkalaidun 30,01, 3) Reino Niskanen LC Lapua/Simpsiö 33,15, 4)
Björn Forsén LC Närpes 34,03.
M80 2,4 km: 1) Heikki Nurmo LC Punkalaidun 37,41.
M85 2,4 km: 1) Pertti Laurila LC Hämeenlinna/Vanaja 1.04,17.
N75 2,4 km: 1) Hellevi Haarala Liperi 37,55.
Rotaryt:
M55 3,5 km: 1) Ari Eklund Porin Rotaryklubi 51,23.
M70 2,4 km: 1) Kalevi Suvila Alastaron Rotaryklubi 32,00.
M75 2,4 km: 1) Pekka Ketonen Lempäälän Rotaryklubi 32,28.
M85 2,4 km: 1) Martti Peltonen Lapuan Rotaryklubi 1.48,52.

Kuva 1: Lasse Varjonen (keltaisessa liivissä) ohjeistaa suunnistajia näköalalaavun
lähtöpisteessä.
Kuva 2: LC Alavuden Jari Åkerman pinkaisee maastoon, lähtöä valvoo vas. PetriTaura.
Kuva 3: Iloisena maalissa LC Punkalaitumen Heikki Nurmo.
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Emmat mukana monessa
Emmoilla on syyskuussa ollut ennätyksellisen paljon säpinää monessa eri tapahtumassa.
Nakkilan kunnan järjestämässä Amazing race-tapahtumassa 11.9,
oli mukana yhdistyksiä eri tehtäväpisteillä ja kaikki olivat
ideoineet haasteensa kilpailuun osallistujille.
Emmat järjestivät tietovisan ja aiheena
oli Koskilinnan ja Villilän historia.

Näissä rakennuksissa on aikoinaan vaikuttaneet Emma-nimiset rouvat,
joiden mukaan klubimme on nimetty.
Emmojen piste sijaitsi Koskilinnan pihassa ja paikalla kävi kuhina, kun kilpailijat juoksivat kysymyskaavakkeiden
ja pihasta löytyvien tietopakettien väliä.
Hauska päivä ja erityisesti viimeinen kilpailija sulatti Emmojen sydämet.

Nakkilan Nahkiaismarkkinat järjestettiin 25.9 ja Emmat olivat mukana infopisteellä ja
kahviossa sekä järjestivät keppihevosradan lapsille ja lapsenmielisille.
Keppariradan vetäjiksi saatiin leijonamaskottimme lisäksi
ihanat Lotta, Aino-Emilia ja Liinu.

Syyskuu oli ehdottoman
hieno kuukausi Emmojen näkyvyyden kannalta ja
hyvää palautetta on tullut monelta eri taholta
aktiivisuudestamme ja monipuolisuudestamme.

LC Nakkila Emma
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Linkissä juttu talon julkistamistilaisuudesta: https://ls24.fi/uutiset/legendaarisen-ravintolakompleksin-tiloihinmuuttaneen-tulestalon-varausaste-jatkaa-kasvamistaan-jarjesto-ja-yhdistyskentta-kaipaa-uutta-verta
Hankkeessa mukana
myös LCIF, M-piirin
LCIF-koordinaattori
Veli-Matti Anderssonin
(kuvassa) toimesta ja
Lions Club Rauma/Reimari. Jutun
lähetti PDG Aarno
Niemi, Lions Club
Rauma/Reimari.
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Lions Club Huittinen/Gerdan Hyvän Päivän aktiviteettina järjestimme koko perheen liikuntatapahtuman. Gerda-leijona (lion Mirva
Törmälä) esittäytyi ensimmäistä kertaa ja lion Silja Haaviston ideoimilla tehtävärasteilla sekä Leijona-leikkipuistossa riitti kävijöitä.
IPDG Veli-Matti Wasell toimi ilmapallovastaavana. Toimittajia oli
saapunut paikalle kahdesta paikallislehdestä. Alueviestin juttu ylhäällä.
Kuvassa keskellä talkoolaisista/Gerdoista Silja Haavisto, Kirsi Yli-Sipilä,
Merja Evala, Gerda-leijona, Maija Marttila ja LC Huittinen/Gerdan presidentti Rauni-Eliisa Wasell. Ilmapallovastaava IPDG vasemmassa kuvassa
oikealla.
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Leijona-areena Punkalaitumelle
klubin historian suurimmassa hankkeessa

Kuva kaukalon avajaisista 21.8.2021
Ville Seppä,
Helmi Siuko
ja Nina Rantanen
opastavat lapsia salibandyn aakkosiin.

Kuvaaja Juha Aro

Salibandyharrastus on Punkalaitumella ollut voimakasta jo
useita vuosikymmeniä ja laji on saanut paikkakunnalta useita
maajoukkuetasonkin pelaajia. Salibandyn harrastaminen on
keskittynyt pääasiassa talvikauteen, koska sopivia pelipaikkoja
ei kesällä ole ollut käytettävissä. Lions Club Punkalaitumen
presidentti Olli Kohijoki ideoi ja käynnisti kaudella 2019-2020
hankkeen monitoimikaukalon hankkimiseksi punkalaitumelaisten nuorten - ja varttuneempienkin - salibandyharrastajien
käyttöön. Ollin tavoitteena oli paikkakunnan liikuntamahdollisuuksien parantaminen, pihapelikulttuurinkin elvyttäminen
sekä lasten ja nuorten saaminen liikkumaan pallon perässä.
Koronapandemia jonkin verran hidasti hankkeen etenemistä, mutta lopulta 20.8.2021 voitiin uusi, upea Leijonaareena luovuttaa Punkalaitumen kunnan hallintaan ja liikkuvien kuntalaisten käyttöön. Monitoimikaukalon mitat
ovat 28 x 14 metriä ja pelialusta soveltuu monen palloilulajin peli- ja harjoitusalustaksi ympäri vuoden.

Monitoimikaukalon aikaansaaminen oli Punkalaitumen klubin historian taloudellisesti suurin hanke. Kaukalon
hankintakustannus oli n. 30 000 euroa ja klubi sai hankkeeseen Arne Ritari -säätiön enimmäistuen 10 000 euroa.
Loppu hankintakustannus katettiin paikallisten yhteisöjen ja yritysten hankkimilla lainamainoksilla. Klubin jäsenet myivät hankkeen tueksi myös kotiseutuaiheista taulua. Kunta valmisteli Vartiolan urheilukentän yhteyteen
kaukalolle sopivan alustan.
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Taloudellisen panostuksen lisäksi kaukalon pystytyksessä
tarvittiin runsaasti klubin jäsenten talkootunteja kaukalon
alustan, laitojen ja päätyverkkojen asentamisessa sekä laitamainosten liimaamisessa. Talkoisiin osallistui myös useita
Laitumen Pallon varttuneempia sb-harrastajia ja juniorien
vanhempia. Kaukalon pystytys toteutui alkukesän hellejaksolla, mikä osaltaan vielä lisäsi talkoohikoilua.
Leijona-areena on otettu Punkalaitumella hienosti vastaan ja
päivittäiseen käyttöön. Isommat ja pienemmät harrastajaryhmät ovat pelailleet kaukalossa itsekseen ja ohjatusti
höntsäillen tai tiukempia pelikuvioita hioen. Sitä varten Punkalaitumen leijonat sen toteuttivatkin!
Kalevi Sillanpää, Lions Club Punkalaidun

TULOSSA: ARJA KORISEVA – RAKKAUDESTA JOULUUN
Lions Club Kankaanpään yksi merkittävimmistä
varainhankinnoista on vuosittain järjestettävä
kirkkokonsertti.

kuva TIKETTI.FI

Korona esti sen toteuttamisen vuonna 2020, mutta
tulevan joulun alla se päästään nyt järjestämään.
Ma 13.12 Kankaanpään kirkon
alttarilla esiintyy koko kansan kestosuosikki Arja
Koriseva. Rakkaudesta jouluun-konsertissa
Arja tuo joulun tunnelmaa Pohjois-Satakuntaan
pianistinsa Minna Lintukankaan kanssa.

Toivotamme kaikki tervetulleiksi tuolloin rauhoittumaan Kankaanpäähän.
Lions Club Kankaanpää
Konserttitoimikunta

Joulukortit tilattavissa osoitteesta www.lionsverkkokauppa.fi
Lions-joulukorteilla tuetaan lasten ja
nuorten hyväksi tehtävää työtä! Klubeille
jää puolet myyntitulosta paikallisen nuorisotyön tukemiseen. Tilaus 30.11.2021
mennessä.
Mallit:
https://www.lions.fi/site/assets/files/1389/3v_esite_lionsjouluk_21_220621.pdf
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Terveiset toimituksesta
Olipa hyvä vetonaula klubillemme presidentti Rauni-Eliisa Wasellin ex tempore hankkima Gerda-leijona. Aktiviteettitoimikunnan kokouksessa 1. varapressa Mirva Törmälä ilmoittautui heti
pukemaan leijonapuvun päällensä, kun tapahtumaa ehdotettiin. Yhdessä lion Silja Haaviston
kanssa he ideoivat lapsille koko perheen liikuntatapahtuman nopealla aikataululla. Joku huomasi, että Nakkilan Emmalla on myös leijonapuku käytössä, mutta siinä vauhdissa ei ehditty
kyselemään käyttökokemuksia.
Minulle on klubin tiedottajan ominaisuudessa tullut sähköpostiin jo kahdesti ”Lehdistötiedotepohja käyttöönne” Lions-liiton tiedotusjohtaja Raimo Sillanpäältä. Nyt sain aikaiseksi Hyvän Päivän vuoksi täyttää sen klubin omilla tiedoilla ja lähetin paikallislehtiin
toivottaen tervetulleeksi tapahtumaamme. Kahdesta lehdestä tuli toimittaja paikalle ja
Alueviestin jutun näette sivulla 12.
Raimo Sillanpää selvitti klubien viestintäjohtajien sähköpostiosoitteita kauden alussa, jotta voisi olla hyödyksi klubien viestinnässä. Nyt, jos joku ei vielä ole ilmoittautunut
hänen listalleen, ilmoita klubisi viestinnästä vastaavan henkilön sähköpostiosoite Raimolle: raimo.sillanpaa@lions.fi.
Itse nyt vasta hokasin, ettei lehdistö tiedä Lions-toiminnasta tai -tapahtumista mitään, jos emme heille sitä kerro. Aina kyllä on pitänyt lähettää juttuja aktiviteeteistamme.
Jospa lähettäisi tästä lähtien kaikista!
KOTISIVU-INFOA:
Liitto järjesti jo yhden Yhdistysavain-kotisivuista koulutuksen 7.10. Linkki koulutukseen Yhdistysavain(jäsensivustolla): https://www.lions.fi/jasenille/oppaat-ja-ohjeet/it-ohjeet/yhdistysavain/
Seuraava (sama sisältö molemmissa) webinaari on 21.10. klo 15.30 osoitteessa
https://attendee.gotowebinar.com/register/1333857555811296015.
Lions-liitto on siis 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”.
Tein omalle klubilleni yksinkertaiset kotisivut, joita voimme tarpeen mukaan kehittää:
https://lionsclubhuittinengerda.lions.fi/
Ilmainen versio sisältää 5 sivua joihin voi sijoittaa 25 osiota. Osio tarkoittaa joko kuva- tai
tekstiruutua. Esimerkiksi Facebookin, Twitterin ja Instagramin voi upottaa kotisivulle.
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

