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PÄÄKIRJOITUS
YCE Päivi Koivuniemi

Nuorisovaihto
Tiesitkö, että YCE-ohjelma on ollut osa
Lions Internationalia jo 60 vuoden ajan?
Kansainvälinen nuorisovaihto on yksi lions-toiminnan näkyvimpiä
muotoja, jonka kautta on vuosikymmenten ajan luotu kestäviä ystävyyssuhteita, tutustuttu muiden maiden kulttuureihin ja elämään sekä edistetty yhteisymmärryksen henkeä maailman ihmisten keskuudessa.
Viimeiset kaksi vuotta on jouduttu elämään vaihdotonta aikaa mutta nyt viimein ollaan varovaisen toiveikkaina
käynnistämässä uutta vaihtokautta. Europa Forumin päätöksellä vaihto toteutetaan tällä kertaa vain Euroopan
sisäisenä eli kaukomaat ovat vielä pois laskuista ja etusijalla ovat vuonna 2020 vaihtoon hyväksytyt nuoret, mikäli
he ovat vielä halukkaita lähtemään. Kaukokohteiden poisjäänti vähentää hieman paikkoja ja saattaa myös hieman hankaloittaa nuorten mahdollisuuksia päästä ensisijaisiin
toivekohteisiinsa. Kannattaakin suositella nuorille hakeutumista myös niihin ei-niin-suosittuihin kohteisiin, sillä usein juuri niistä löytää paljon mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa. Jälkikäteen keskusteltaessa esille nousee yleensä paikasta ja maasta riippumatta
tärkeimpänä kokemuksena tutustuminen laajalti muiden maiden nuoriin ja kulttuureihin.
Piirin kotisivujen materiaalipankista löytyy päivitetty hakulomake sekä ohjeita hakemuksen täyttöön. Suurin ja tärkein muutos menneisiin vuosiin verrattuna on vaatimus täydestä koronarokotussarjasta. Useimmiten esitetty kysymys on mistä saa lisätietoja kohteista ja vastaus siihen on
yce-europe.eu – sivusto (https://www.yce-europe.eu/menu.htm). Täältä löytyy mm. yhä edelleen päivittyvä leirilistaus, leiriesitteitä ja muita lisätietoja kohdemaista. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa minulle 15.12. mennessä, sen jälkeen aloitetaan hakijoiden sijoittelu ja kohteet vahvistetaan nuorille helmikuun alkupuolella. Maaliskuussa 2022 Europa Forum vielä päättää virtuaalikokouksessaan sen hetkisen koronatilanteen perusteella järjestetäänkö Euroopassa vaihto kesällä 2022. Tehkäämme siis kaikki voitavamme, jotta korona olisi jo tuolloin lannistettu ja voisimme tarjota nuorillemme avoimet ovet Eurooppaan näiden muutaman suljetun vuoden jälkeen.
M-piirin leiri on siirretty pidettäväksi kesällä 2023. Ensi kesänä Suomessa leirejä järjestää C-piiri Tammelassa, Dpiiri (paikka avoin), F-piiri Kuortaneella, I-piiri (paikka avoin) ja L-piiri tammikuussa 2023 Pudasjärvellä. Kaikkiin näihin tarvitaan myös isäntäperheitä eikä niiden tarvitse olla samasta piiristä kuin leiri. Isäntäperheen ei tarvitse olla lioneita eikä mitään muitakaan erityisvaatimuksia ole vaan lähes kuka tahansa voi toimia isäntäperheenä. Isäntäperheenä toimiminen antaa paljon, jopa yhtä paljon kuin varsinainen vaihdossakin oleminen ja siihen kannattaakin lähteä rohkeasti mukaan. Isännöintiä varten ei tarvitse varata lomaa ja huikeaa määrää tekemistä vaan tärkeintä on tutustuttaa vaihtonuori suomalaiseen arkeen.

Vaihtoterveisin
YCE Päivi Koivuniemi paivi.koivuniemi@lions.fi puh. 050 408 1382
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Lions Club Pori/Sofia ja Lions Club Merikarvian
Diabeteskävely
Christa Ruissalo,LC Pori/Sofia
Mika Ruissalo, LC Merikarvia

Diabeteskävely 16.10 kokoontuivat LC
Pori/Sofia ja LC Merikarvia ulkoilemaan jo
kolmannen kerran Diabeteskävelyn merkeissä. Jälleen kerran olimme päättäneet järjestää tapahtuman Merikarvilla klubien välisenä yhteistyönä. Tällä kertaa saimme yhteistyökumppaniksi myös Merikarvian kunnan.
Tarjolla oli kaksi eri mittaista kävelyreittiä,
joiden varrella oli diabetes aiheisia kysymyksiä. Kysymykset olivat joillekin osallistujille varmasti melko helppoja,
mutta antoivat myös ajattelemisen aihetta.
Olisitko sinä osannut vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:
Tyypin 2 diabeteksen omahoidon perusperiaatteita ovat
a) Ruokailutottumusten muuttaminen askel
kerrallaan terveellisempään suuntaan
b) Säännöllisen liikunnan lisääminen
c) Painonhallinta
d) Tupakoimattomuus
Kohonneen verensokerin oireita voivat olla
a) Lisääntynyt janon tunne ja virtsaamisen
tarve
b) Väsymys
c) Mielialan vaihtelut
d) Näkökyvyn heikkeneminen

Kaikkien kävelyyn osallistuneiden kesken arvottiin kaksi
lahjakassia. Lisäksi diabeteshoitaja Kirsi Kangas mittasi halukkailta verensokerit, fysioterapeutti Olli Kaipio auttoi mittaamaan puristusvoimaa ja Merikarvian kunta tarjosi kaikille mahdollisuuden kehonkoostumusmittaukseen ilmaiseksi. Ilahduttavan moni näihin mahdollisuuksiin tarttuikin. Tapahtuma koettiin sen verran tärkeäksi, että seuraavan vuoden suunnitelmiakin jo tehtiin, luvassa on jotain
erilaista, mutta siitä lisää ensi syksynä!
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Lions 107-A ja 107-M piirien tapaaminen / piirihallitusten kokoukset 13.11.2021
Yhteiseen tapaamiseen kokoonnuttiin tänä vuonna Apiirin alueelle, Turkuun Hyvinvointikeskus Meri-Karinan tiloihin. Piirikuvernöörit toivottivat lionit ja puolisot tervetulleiksi. M-piirin DG luovutti viirin muistoksi
A-piirin DG Eija Kestille. Lions liiton varapuheenjohtaja Heikki Mäki piti puheenvuoron.
Sari-Anne Poikkijoki Åma Oy:stä luennoi aiheesta Palveluhalu ja ihmisläheisyys -. DG Eija Kesti palkitsi
hänet Service on the heart -pinssillä.

DG:t Juha Suonpää ja Eija Kesti

VCC Heikki Mäki

Sari-Anne Poikkijoki luennoi

Luennon jälkeen piirihallituksen jäsenet ja puolisot tutustuivat pihapiirissä sijaitsevaan kauniiseen Pyhän Henrikin Ekumeeniseen Taidekappeliin.
Ruokailun jälkeen piirit kokoontuivat omiin tiloihinsa piirihallituksen kokouksiin ja puolisot lähtivät yhteiskuljetuksella Turun taidemuseoon.

M-piirin väkeä

Pyhän Henrikin

Puoliso-ohjelman puolisoja

Ekumeenisen
Taidekappelin sisätilat

Kuvat: Rauni-Eliisa Wasell
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M-piirin piirihallituksen kokous hyvinvointikeskus Meri-Karinan kokoustilassa 13.11.2021, kuvaaja IPDG Veli-Matti

Perinteisessä klubikokouksessa tunnelmaa
Olli-Pekka Varjus, Lions Club Pori/Karhu

Lions Club Pori Karhun leijonat puolisoineen kokoontuivat lähitapaamiseen lokakuun alussa, tällä kokoonpanolla pitkästä
aikaa. Perinteinen klubikokous vuosikokouksineen pidettiin Porissa Kokemäenjoen rannassa sijaitsevassa ravintola Klubissa.
Kokoukseen osallistui myös piirikuvernööri Juha Suonpää puolisoineen.

Illan ohjelmassa oli tarjolla vuosikokousasioita, ansioituneiden leijonien palkitsemisia sekä piirikuvernöörin puheenvuoro toimintakauden teemoista. Tulipa hänen puheenvuorossaan esille myös Karhujen pitkäaikainen ansiokas toiminta sekä klubin
perustajajäsenten huomiointi. Tulevan joulun ajan teemana käsiteltiin myös aina ajankohtaisia hyväntekeväisyysasioita. Tänäkin jouluna tuetaan vähävaraisten perheiden joulun viettoa ja arjen elämää.

Ilta ruokailuineen oli virkistävä muistutus Lions-toiminnan hengestä, ilosta tehdä yhdessä vapaaehtoistyötä sekä ilosta tavata
samanhenkisiä ihmisiä.
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LC Pori Katariina lahjoitti keskospeittoja
Satasairaalan vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolle
Keskospeitto, nuppupeitto, ensipeitto, tehopeitto, rakkaalla
lapsella on monta nimeä. Kuten nimikin viittaa, on peitto
pieni ja kevyt. Peiton koko vaihtelee, Katariinojen peitoista
pienimmät ovat vain 30 cm x 30 cm ja suurimatkin 55 cm
x 40 cm ja kaikkea tältä väliltä.

Peiton päällinen on toteutettu tilkuista ja muutenkin peitot on
tehty tilkkutyönä eli päällinen, vanu ja vuori. Vanu on mahdollisimman kevyttä ja vuori flanellia. Tilkkauksia vähän,
jotta peitto pysyy kuohkeana,
mutta kuitenkin sen verran,
että kerrokset pysyvät yhdessä.

Kaikkiaan peittoja lahjoitettiin 24 kpl.

Kirjoittaja Sirpa Lepistö-Mäkivaara
Kuvat Antti Mäkivaara
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Lions Club Rauma Reimari
Teksti: 5. marraskuuta kello 15.46

Facebookista Kuvat: Aarno Niemi

Reimari on perinteisesti sytyttänyt kynttilät sankarihaudoille itsenäisyyspäivän ja joulun aattoina. Nyt sytytimme
kynttilät myös Pyhäinpäivän alla sankarihaudoille 15 hengen porukalla.

Lions Club Huittinen/Gerda osallistui talkoisiin ja kirjoitti joulukortteja
vanhuksille 11.11.2021 kirjastolla
Ohjelmassa oli myös muhvitalkoiden suunnittelua. Muhvit on tarkoitettu vanhuksille ja muistisairaille.
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Lions Club Kokemäki / Jokilaakson siivouskävely
Tina Viberg, LC Kokemäki / Jokilaakso
Klubimme aloitti tänä syksynä uuden aktiviteetin eli siivouskävelyn. Kerran kuukaudessa, vuorotellen Harjavallassa tai Kokemäellä. Teemme noin tunnin mittaisen kävelylenkin, jonka varrelta keräilemme
samalla roskia.
Yhdellä kertaa laitetaan kulmia kuntoon, nostatetaan kuntoa ja viimeisenä, mutta ei varmasti vähäisimpänä, ollaan yhdessä ja höpötellään ilman kokouksien asialistoja. Eka kävelykierros kerrytti roskia yli jätesäkillisen.

Lions Club Sastamala Lindan vapaaehtoista palvelua
Jaana Heikkinen, LC Sastamala/Lindat

Kuluvana syyskautena Lindat aloittivat uuden palvelutehtävän. Osallistumme
vapaaehtoisina Sastamalan seurakunnan Löytöpisteen toimintaan.
Löytöpiste on diakonian vaateavun ja lähetyksen kirpputorin yhteinen toimintamuoto kaupungin keskustassa. Tavara kirpputorille saadaan lahjoituksina. Löytöpiste on avoinna kuutena päivänä viikossa. Me Lindat olemme paikalla yhtenä päivänä viikossa. Paikalla on aina myös kokenut työntekijä.
Mitä siellä teemme? Vastaanotamme lahjoitustavaroita ja asettelemme ne
hyllyille. Autamme asiakkaita löytämään etsimänsä tuotteen. Otamme vastaan maksuja ostoksista ja siivoilemme hyllyjä. Löytöpiste poikkeaa tavanomaisesta kirpputorista, sillä siellä on oleskelutilaa, jossa tarjoamme halukkaille kahvia ja teetä. Kahvin keitto ja seurustelu asiakkaiden kanssa on mukavan työmme parasta antia. Kahvikupin ääressä sukeutuu pitkiäkin juttutuokioita lähinnä ihan arkisista asioista. Nelituntisen työrupeaman päätteeksi siivoillaan paikat seuraavaa päivää
varten. Kotiin lähtiessä ei voi olla varma, onko antanut vai saanut enemmän.
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Lions Club Ulvila avusti lokakuussa
LC Ulvila Aktiviteetti tmk auttoi sairauden heikentämään henkilöä. Hänen pihapiirinsä oli puskittunut ja muutoinkin kodin pihapiiri oli villiintynyt.
LV Ulvilan veljet osallistuivat hänen pihansa siistimiseen. Autettava oli iloinen saamastaan huomiosta ja avusta.
Leijonien toteuttamat avustukset
ovat tärkeitä, on ne isoja tai pienempiä asioita.

Kynttilöiden vienti Ulvilan sankarihaudoille Pyhäinmiestenpäivänä on
myös Lios Club Ulvilan aktiviteetti 5.11.2021

LC Ulvilan monivuotinen aktiviteetti toteutettiin jälleen. LV Ulvilan veljet puolisoineen veivät sankarihaudoille kynttilä.
Tilaisuus on kaunis ja juhlallinen. Leijonien kunnioitus sankareitamme ja isänmaata kohtaa on vankkumaton.

Pertti Berg, LC Ulvila tiedotussihteeri
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Lions Club Punkalaidun/Fiina sienimetsässä
26.9. LC Punkalaidun Fiina teki aurinkoisena sunnuntaina sieniretken Terttu Routsin erinomaisella opastuksella.
Suppilovahveroita löytyi korit/ämpärit lähes täyteen. Tutustuimme tunnistaaksemme myös muihin löytämiimme
sieniin kuten esim. rouskuihin, haperoihin, seitikeihin sekä kärpässieneen.

Kuvassa Fiinoista Hanna-Maija Ojainmaa, Birgitta Vanha-Kuitti sekä oppaana toiminut Terttu Routsi

Hypistelymuhveja hoivakotiin

LC Punkalaidun/Fiina luovutti 6.10. valmistamiaan hypistelymuhveja sekä Myllyniemi Oy:n lahjoittamia lukulaseja Esperin Hoivakotiin Pakariin.
Hypistelymuhvit lahjoitettiin lämpimin
ajatuksin hoivakodin asiakkaille tuomaan iloa ja lämpöä sekä hypistelyä
ajankuluksi käsille.
Muhvit kävi luovuttamassa Fiinoista
presidenttiTarja Höijer-Brummer,
Sirkka Madekivi ja Tarja Kurikka.

Tiina Niemelä, LC Punkalaidun/Fiina
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Terveiset toimituksesta
Klubien aktiviteetti -jutuista loistaa tässäkin lehdessä ilo ja hyvä mieli. Uusia jäseniä voisi kiinnostaa tietää, mitä leijonat tekee.
•
•
•
•
•
•

Ilo tavata samanhenkisiä ihmisiä, tehdä yhdessä vapaaehtoistyötä.
Yhdessä olo on hienoa, vaikka roskakävelyn merkeissä.
Yksi miettii päivän päätteeksi, onko antanut vai saanut enemmän palveluaktiviteetista.
Leijonien toteuttamat avustukset ovat tärkeitä, on ne isoja tai pienempiä asioita.
Juhlapyhinä kunnioitetaan sankarivainajia kauniilla ja juhlallisilla tilaisuuksilla.
Lahjoitetaan lämpimin ajatuksin itse ommeltuja keskospeittoja tai neulottuja muhveja vanhusten käsiä lämmittämään.

.. nämä ovat yhden M-viestin jutuista poimittuja ajatuksia. Kannattaa linkata lehden
osoite mahdollisille uusille jäsenille. https://www.lions107m.fi/index.php#elehti
Mediakorttikin löytyy Uutisia – sivulta https://www.lions107m.fi/#uutisia

18

Kotisivuista: Klubeilla on mahdollisuus 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 tekstiruutua. Ymmärsin, että Facebookin, Twitterin ja Instagramin voi
upottaa kotisivulle ilmaiseksi.
Liitto järjesti Yhdistysavain-kotisivuista koulutuksen 7.10. ja 21.10. Linkki webinaariin osoitteessa: https://www.lions.fi/jasenille/oppaat-ja-ohjeet/it-ohjeet/yhdistysavain/. 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.
Iloista pikkujouluaikaa! Jouluvaloja odotellessa,

viestitellään!

t. Minnamari

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

