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Pääkirjoitus, palvelujohtaja GST —Arja Tuominen 

LIONS CLUB maailman suurin palvelujärjestö 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Julkaisupäivä 16.12.2021 

Hyvää joulua! 
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PÄÄKIRJOITUS 12/2021                                                        

GLT-DC Kalevi Sillanpää, LC Punkalaidun            

 

Virkailijoiden valmentautuminen varmistaa klubien palvelutyön jatkuvuuden 

Elämme juuri vuoden pimeintä aikaa. Kaunista, talvista joulunaikaa ennustanut lyhyt pakkasjakso lumiker-

roksineen jäi taakse ja säätila on kääntynyt taas leudommaksi.  

Lions-toiminnassa loppuvuosi on monella klubilla sekä varainkeruu- että palveluaktiviteettien vilkasta ai-

kaa. Ennen jouluun hiljentymistä pitää ehtiä moneen asiaan; myyjäisiin, joulukorttien markkinointiin, koti-

seutujulkaisujen myyntiin, sääveikkauksiin, konsertteihin ja moniin lähiyhteisöämme ilahduttaviin tilai-

suuksiin ja vierailuihin. 

Tämän kaiken palvelun saavat aikaan aktiiviset klubit ja niiden jäsenistö. Klubien aktiivisuus edellyttää klu-

bin kaikkien leijonien yhteistä työpanosta, mutta toiminnan koordinoinnista huolehtivat klubien vastuu-

vuorossa olevat virkailijat. Klubivirkailijat huolehtivat aktiviteettien ajoituksesta, tarvittavista yhteyden-

otoista ja luvista sekä lopuksi kirjaavat kaiken tekemisen Lions-järjestön yhteiseen tietokantaan. 

Usein vuosittain pitkään toistuneet – ja sinänsä yksinkertaiset - aktiviteetit hoituvat sidosryhmien näkökul-

masta sujuvasti ja antavat toiminnastamme luotettavan kuvan. Jotta asiat sujuvat Lions-toiminnan peri-

aatteiden mukaisesti ja tulevat oikein raportoitua, edellyttää se klubivirkailijoiden perehtymistä asiaan. 

Meillähän on pääsääntöisesti vuosittain vaihtuvat virkailijat ja siksi ei aina pelkkä, pitkäkään klubikokemus 

riitä. Myös järjestön sisäinen ohjeistus päivittyy kausittain. 

 

Tarvitaan siis klubivirkailijoiden koulutusta.  

Joulunajan juhlaviikkojen jälkeen toimintamme kääntyy kevätpuolelle. Klubeissa aloitetaan kevätkauden 

palveluohjelman rinnalla valmistautuminen tulevaan kauteen 2021-22. Tuleva presidentti etsii ehdokkaat 

klubin uusiksi hallitustoimijoiksi ja aloittaa oman kautensa toiminnan suunnittelun.  

Piirin koulutustoimikunta aloittaa klubivirkailijoiden valmennukset juuri klubipresidenteistä heti tammi-

helmikuussa ja muut klubivirkailijat valmennetaan huhtikuussa piirikokouspäivänä tai ainakin huhtikuussa, 

mikäli koronapandemia edelleen estää perinteisen kokousviikonloppumme toteutumisen. 

Koulutuksista lähetetään klubeille erilliset kutsut ilmoittautumisohjeineen. Otamme myös vastaan ehdo-

tuksia muista koulutustarpeista tai koulutusten sisällöistä. 

Toivotan piirin kaikille lioneille Hyvää Joulunaikaa ja Menestyksellistä Uutta Vuotta 2022! 

Pidetään yhteyttä ja tavataan Lions-koulutuksen merkeissä!                         

                                               

                  

GLT-DC Kalevi Sillanpää, LC Punkalaidun                                                                                 
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Huittisten klubit järjestivät KiTeNet-tilaisuuden yhteistyönä  

 
Huittisten kaikki viisi lionsklubia (Huittinen, Huittinen/Doris, 
Huittinen/Gerda, Lauttakylä ja Vampula) yhteistyössä järjesti-
vät KiTeNet (Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen) -ta-
pahtuman Pellonpuiston koulun auditoriossa 16.11.  
 

Kohderyhmänä oli kolmas- ja neljäsluokkalaisten huoltajat. Tie-
dot opettajille ja huoltajille menivät koulun Wilma-järjestelmän 
kautta ja sosiaalisessa mediassakin oli mainos. Rehtori Timo 
Mäkinen, LC Lauttakylä, toivotti tapahtumaan osallistujat ter-
vetulleiksi. Äidinkielen opettaja, kuvaaja, Marjaana Mitikka 
Nakkilasta oli kertomassa tästä tärkeästä, ajankohtaisesta ai-

heesta. Hän käsitteli aihetta paljon KiTeNetistä Lions-liiton si-
vuille tehdyn aineiston ja KiTeNet -vihkosen materiaalin poh-
jalta.  
Hänellä oli käytännön esimerkkejä esim. tapahtuneista nettikiusaami-
sista ja digipelaamisesta tulleista oireista sekä aiheita ryhmäkeskuste-
lua varten. Jonkin verran asiasta keskustelua syntyikin.  
 

Tilaisuuden päätteeksi jutustelua oli mahdollista jatkaa kahvi- ja pullatarjoilun äärellä ruokalassa. Huoltajia odo-
timme tähän mielenkiintoiseen tilaisuuteen enemmän, mutta kuitenkin heitä tuli sen verran, että tilaisuus järjes-
tettiin. Järjestäjäklubien leijonia oli paikalla kiitettävästi, myös naapurikunnista oli muutama leijona mukana.    
KiTeNet –vihkosia oli varattu jokaisen kolmas- ja neljäsluokkalaisen perheelle ja kouluille. 

 
Teksti: Rauni-Eliisa Wasell, Gerdasta Kuva: Riitta Heikkilä, Doriksesta 
 
 
 
 
 

Lions Club Huittinen ja Huittinen/Gerda Huittisten kaupungin 

itsenäisyyspäiväjuhlassa lipunkantajina 6.12.2021 

 

Kuvissa nopealla varoitusajalla paikalle saapu-
neet vasemmalta: 

 Lions Club Huittinen/Gerdan presidentti 
Rauni-Eliisa Wasell, Erja Urvikko-Vainio ja 

Merja Evala. Lions Club Huittisista Markku 
Evala, Ilkka Isokallio ja Veli-Matti Wasell.  
 
Naiset toimivat alkuperäisestä suunnitelmasta 
poiketen airueina ja miehet lipunkantajina. 
 
Tilaisuus oli arvokas ja vaikuttava. Kuvat lai-
nattu Rauni-Eliisan Facebookista 
 
 

Minnamari Salmivaara 

Tilaisuuden jälkeen naisklubien presidentit                    

- Aliisa Isotalo LC Huittinen/Doris ja Rauni-Eliisa 

Wasell LC Huittinen/Gerda - ojensivat kukkakim-

pun luennoitsija Marjaana Mitikalle 
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Ratakelaaja Amanda Kotajaa muistettiin hopeamitalijuhlissa       

Vampulassa      Tapio Nieminen, LC Vampula sihteeri 

 

Tokion paralympialaisissa saavutetun 

menestyksen johdosta Amanda Kota-

jalle järjestettiin Huittisten kaupungin 

ja hänen seuransa Vampulan Urheilijoi-

den toimesta mitalijuhla 7.11.2021.  

-Tiedän tapauksia, jossa jonkin vam-

man takia ei ole päästy mukaan urheilu-

seuraan tai koululiikuntatunneille, ker-

too Amanda Kotaja. Minulle on ollut 

hyötyä siitä, että olen pienestä kylästä 

kotoisin, jossa kaikki tuntevat toisensa, 

eikä erilaisuutta ole karsastettu. 

 

Hopeamitalisti Amanda Kotajaa muistivat stipendillä LC Vampulan puolisot Maarit Nieminen, Mirja-Leena Vähä-

Heikkilä ja Leena Ylikännö 

 

 
 

Rauhanjulistekilpailu  

 

Rauhanjulistekilpailun tämän vuoden aiheena oli: Olemme kaikki yhteydessä toisiimme.  

 

M-piirin voittajatyö valittiin osittain poikkeuksellisesti piirihallituksen kokouksessa ja piiri-
hallituksen antamin valtuuksin DG-tiimin palaverissa. Piirin kolme parasta työtä olivat: 

 1. Nea Suutari, 6 luokka, Pirkkalan koulu Harjavalta, LC Kokemäki / Jokilaakso  

2. Ella Hakala, 5 luokka, Friitalan koulu Ulvila, LC Pori / Sofia  

3. Tyyne Laine, 6 A luokka, Lauttakylänkoulu Huittinen. LC Huittinen / Gerda  

 

Kolmella parhaalle taiteilijalle tullaan toimittamaan palkinto. Suomen edustaja valittiin ku-
vernöörineuvoston kokouksessa 27.11., mutta tällä kertaa valinta ei osunut M-piirin edusta-
jaan. 

 
 Palkintojen toimittamisesta juttu/ kuvat paperisessa M-viestissä 
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Lions Club Pori/Katariina joulun ajan talkoissa 

 

Toimeliaat Katariinat pitivät marraskuun 

kokouksessaan joulukorttien 

kirjoitustalkoot. Ikäihmisille tarkoitettuja 

joulukortteja kirjoitettiin yhteensä 200 

kappaletta. Myös korttien kuoret koristeltiin 

vuodenajan edellyttämillä somisteilla. 

Joulukortit löysivät tiensä Porin 

perusturvan kautta alueen ikäihmisiä 

ilahduttamaan. 

 

Teksti ja kuvat: Lion Sirkka-Liisa Varjus, Lions Club Pori/Katariina  

Perhe- ja naisasiavastaava, Lions-piiri 107-M 

 

 
 
 
 
 

Myös Lions Club Huittinen/Gerda talkoili 
 
11.11.2021 olimme kirjastolla kirjoittamassa joulukortteja ja muhviprojektia suunnittelemassa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Teksti ja kuvat: Rauni-Eliisa Wasell,                                                                                    
Lions Club Huittinen/Gerda ry,  presidentti  

 



 
14 

 

 

 

 

Huittinen / Gerda ry:n 15-

vuotisjuhlaa vietimme vuo-

den myöhässä, pikkujoulun 

merkeissä. Arvovieraana 

presidentin ja jäsenten li-
säksi oli 2. VDG Arja Tuomi-

nen.  KORONA-AJAN JATKUESSA 

PÄÄTIMME JUHLISTAA VASTA 

20-VUOTISPÄIVIÄMME ISOSTI. 

  

Virallisen osuuden jälkeen pelmahti paikalle Teatteri Hirvenpäästä Taini Rantanen ja Lionimme Erja Ur-

vikko-Vainio, jotka esittivät molemmat humoristisen monologin. 

 

Past presidentti Irene Ojainmaan kaudelta siirrettyyn 15-

vuotisjuhlaan Irene toivotti tervetulleeksi. Presidentti 

Rauni-Eliisa Wasell lausui tervetulleeksi runon muodoin 
pikkujouluun. (vas.) 

 

Lion/ perustajajäsen Merja Evala kertoi tiivistettynä klu-

bimme vaiheista. Perustajajäseniä oli klubissa 26 ja nyt, 

kuudentoista vuoden päästä meitä on yhä 25 jäsentä. 

(oik.) Klubissa on tänään 6 perustajajäsentä. 

 

2 varapiirikuver-

nööri Arja Tuomi-

nen luovutti piirin 
puolesta adressin 

presidentti Rauni-

Eliisalle klubin 

merkkipäivän 

johdosta. 

 

Presidentti Rauni-Eliisa Wasell antoi klubimme viirin 2. VDG Arja Tuomiselle muistoksi vierailusta. 

 
2. VDG Arja Tuominen piti puheenvuoron ja palkitsi allekirjoittaneen (Minnamari Salmivaaran) Melvin 

Jones Fellow - jäsenyydellä. KIITOS klubilleni kunnianosoituksesta!   

 
    Teksti: Minnamari Salmivaara, LC Huittinen/Gerda ry 

    Kuvat: Helena, Merja, Irene, Rauni-Eliisa ja Gerdan WAP 
 

 

Lions Club Huittinen/Gerda ry      
15-vuotisjuhla / pikkujoulu  

19.11.2021                                                                                       
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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 klubi-

vierailuja tehdessään adresseja mukana, joten myös sitä kautta saatte niitä. 

APURAHAHAKEMUKSET: 

Apurahan hakeminen tehdään hakulomakkeella (löytyy säätiön sivuilta), joka toimitetaan piirin ARS- toimikunta-

puheenjohtajalle. Apurahoja myönnetään vain toteutumattomiin kohteisiin. Tarkemmat apurahan haku ohjeet 

löytyvät AR-säätiön nettisivuilta.     

Näissä asioissa sinua palvelee piirin 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/ 

 

 

mailto:vesa.kynnysmaa@lions.fi
mailto:vesakynnysmaa@gmail.com
https://www.lions.fi/arne-ritari-saatio/
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Lions Club Sastamala/Linda jälleen hyvää tekemässä 

 

Lindat askartelivat upeita erivärisiä mustekaloja, jotka luovutettiin seuraaviin paikkoihin.  

     mustekalat              Pehulakoti                           Niittyvilla, Kiikka  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ikipihlaja Anne, Karkku                Attendo Amanda, Pehula 

Lindat pullaa leipomassa 

Hopun kahvituspullat leivonnassa ja luovutus Hopun vanhainkodille!  

 

 

 

 

 

Leipomassa Linda-naisia ja Hopulla luovuttamassa presidentti Marja-Leena Tikka ja Hanna Ruutikainen. 
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MNUU HUKI JA LIONIT 

Rauman kaupungilla on käynnissä osallistava budjetointihanke ”Mnuu Huki”, jossa toteutetaan kolme 

kaupunkilaisilta eniten ääniä saanutta hanketta. Yksi hankkeista on sotainvalidien merkkien kiinnittämi-

nen kaupungin lipputankoihin. Kaupunki hankki ensivaiheessa merkit 51 lipputankoon. Merkkien asen-

tamisen lipputankoihin hoitavat itsenäisyyspäivään mennessä raumalaiset lionsklubit Lappi Tl, Rauma 

Fänikk, Rauma Reimari ja Rauma Ruori.  

Merkit luovutettiin lioneille juhlallisessa tilaisuudessa 23.11.2021 asennettaviksi ja samana päivänä oli 

suuri osa merkeistä jo kiinnitetty tankoihin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Aarno Niemi, Tiedotussihteeri LC Rauma Reimari 

 

Lions Club Huittinen/Gerda 
 

piti perinteiset joulumyyjäiset K-Supermarket Lautturin au-
lassa 3.12.2021.  

 

Kuvassa lionit Merja Turto ja Sirkka-Liisa Koivula 
 
                
                            Kuva lainattu Rauni-Eliisa Wasell:n FB:stä 

Merkkien luovutus. Rauman kaupungin talous-

johtaja Fredrik Lindström luovuttaa merkit LC 

Rauma Fänikk klubin Heidi Kehusmaalle 

 

Merkkien kiinnitys. LC Rauma Ruorin 

Jukka Huttunen poraa kiinnitysreiät 

ja LC Rauma Reimarin Veikko Vala-

vuo huolehtii, että reiät tulee porat-

tua oikeaan paikkaan. 

 



 
19 

 

Lämpöä ja iloa ikäihmisille 

- lämpimin ajatuksin marraskuussa 

Tiina Niemelä, Lions Club Punkalaidun/Fiina 

 
LC Punkalaidun/Fiina luovutti 15.11.2021 Punkalaitumella Kunto-Pakarin asiakkaille käsineitä, villasuk-

kia, säärystimiä ja nahkarukkasia sekä Myllyniemi Oy:n lahjoittamia lukulaseja. 

Lisäksi lahjoitukseen kuului mm. erilaisia pelejä, värikyniä, yms. Näitä asiakkaat voivat hyödyntää päi-

vien puuhahetkissä. 

 

Samalla Fiinat luovuttivat myös Esperin Hoivakotiin täydennystä muhveihin, säärystimiin ja villasukkiin. 
 
 
 
 
 
 
Luovuttamassa olivat 
Fiinojen presidentti Tarja Höjer-Brum-
mer, Sirkka Madekivi, Tarja Kurikka (ku-
vissa) ja Tiina Niemelä 
Lahjoituksen otti vastaa Kunto-Pakarilla 
lähihoitaja Merja Loponen 

 

 

 

Lions Club Olavin Ladyt lahjoittamassa 

LC Olavi Ladytoiminta harrastaa hyväntekeväisyyttä ja nyt kohteenamme oli Ulvilan Etsivänuorisotyön 

nuoret. 
Lahjoitimme heille yht. 10kpl lahjakorttia valitsemaamme tavarataloon, sekä ruokapaikkaan. 

  

Lahjakortteja vastaanottamassa oli MC Hellu ja lahjakortteja luovuttamassa LC Olavin Ladytoiminnan 

puolesta Riitta Pohjola ja Henna Wallin. 

 

 

 

 

 

Henna Wallin 
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Lion Pirjo Laitisen mietteitä 16.11.2021 

Olen leijona, Lions Club Rauma Kanali Helme jäsen – ylpeä siitä  

Eilisessä kuukausikokouksessa saimme taas olla onnellisia ja ylpeitä siitä, että olemme saaneet uusia jäse-

niä Rauma Kanali Helme lionsklubiimme. Monet jäsenistämme ovat olleet jo perustamisesta vuodesta 

2001 lähtien klubissa. Osa on liittynyt matkan varrella joukkoon ja nyt saamme iloita, että klubimme jä-

senmäärä on 36. 

Olen miettinyt, mikä sai minut liittymään aikoinaan noin 8 vuotta sitten leijoniin. Toiminta itsessään oli 

tullut mieheni kautta tutuksi Rauman Ruori klubin kautta. Jäsenyys velvoittaa, mutta se antaa myös pal-

jon hyvää mieltä. Yhdessä tekeminen, toisia auttaen ja tukien sekä yhteisten tavoitteiden ja päätösten 

eteenpäin vieminen ja ystävyys ovat kantavia voimia lions-toiminnassa. Niistä olen saanut voimia omaan 

elämääni ja intoa toimia klubissamme erilaisissa tehtävissä. Kiitos klubille, että olette luottaneet minulle 

tehtäviä alusta asti.  

Tänä syksynä kahdessa kuukausikokouksessa klubissamme on kuultu sekä uuden jäsenen lupaus että 

kummin lupaus. Jäin miettimään näitä lupauksen sanoja eilisen klubikokouksen jälkeen, kun klubimme 

sai vastaanottaa kolme uutta jäsentä. Nämä lupaukset velvoittavat meitä kaikkia leijonataipaleella tuke-

maan ja kannustamaan sekä nykyisiä että uutena klubiin tulevia.  

Jokaisen kauden virkailijat 

hoitavat tehtävänsä omalla 

tavallaan ja tähän tarvitaan 

muiden apua ja kannus-

tusta. Klubin jäsenten väli-

nen yhteistyö on yksi kul-

makivi, jolla luodaan me-

nestyvä ja vetovoimainen 

klubi.  

 

 

 

 

 

 

 

Uudet jäsenet Krista Aarlahti ja Satu Koivusalo 

Presidentti Piia Murto ja kummi Mari-Anna 

Niemi 

 

Uudet jäsenet Liisa Snellman, Marja Mäntylä ja 

Maarit Nieminen Presidentti Piia Murto ja kummit 

Päivi Yli-Karro ja Sirpa Valavuo. 
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LC Rauma/Kanalin Helme järjestää tapahtumia.. 

 Jokainen klubi on erilainen ja jokaisessa klubissa on hyvin erilaisia ja eri ikäisiä ihmisiä rakentamassa 

yhteistyötä. Naisklubissa olen aistivinani erilaista ilmapiiriä kuin mitä koin vieraillessani mieheni klu-

bissa. Täällä naisenergia saa joskus hyvinkin näkyvän roolin kokouksissa. Mutta hyvä yhteishenki ja huu-

mori vievät toimintaa eteenpäin klikkitilanteistakin. Klubillamme on tällä kaudella edessä vielä monta 

haastetta sekä varainkeruuaktiviteeteissa että varojen lahjoittamisessa apua tarvitseville. Marraskuun vii-

meinen lauantai kokoonnumme Rauman Torille Hyväntekeväisyysmyyjäisiin. Sitä ennen myyjäisvalmis-

telut hoidetaan Ailan kutsumina Koti-Vakassa. Talkooillat ovat olleet ainakin itselleni toiminnan koko-

kohtia.  

Joulukokousta vietämme 13.12. Savilassa ja mukaan pitää löytää C-kirjaimella alkava pikkupaketti.  

• Jouluna ja joulun alla muistamme raumalaisia lapsia ja nuoria monilla lahjoituksilla. Kirjalahjat ja 

ruokapaketit ohjataan Rauman Perhekeskuksen kautta tuomaan hyvää mieltä. Joulutervehdykset 

ikäihmisille lähtevät leijonakorttien myötä Rauman vanhuspalveluiden vapaaehtoisten kautta Pal-

velutaloihin ja kotona asuville.  

•  Vuodenvaihteen jälkeen ja viimeistään silloin alkaa Hyväntekeväisyyskonsertin Elämän Lauluja 

tapahtuman toteutus ja viimeinen rutistus lippujen myynnissä.  

• Ystävänpäivänä 14.2.2022 klo 18.00 meillä on ilo saada raumalaislähtöinen baritoni Aarne Pelko-

nen säestäjänsä Juho Alakärpän kanssa Rauma Saliin. Tällä konsertilla juhlistamme klubimme 20-

vuotisjuhlavuotta. Juhlavuoden sekoitti tosin eräs C-alkuinen pandemia. 

• Huhtikuussa saamme emännöidä / isännöidä M-107 piirin piirikokousta. Sen valmistelut on myös 

aloitettu piirikuvernööri Juha Suonpään kanssa.  

• Toukokuussa suunnitelmissa on kahden pandemia vuoden jälkeen taas Iloinen Lastentapahtuma 

Rauman Keskuspuistossa.  

Yhdessä voimme tehdä paljon! Hyvää  

leijonahenkeä jäsenet sekä omassa     

klubissani että kaikissa Suomen             

leijonaklubeissa! 

 

Lions Club Rauma Kanali Helme         
puolesta Pirjo Laitinen                            
kauden tiedottaja 

 

 

 

LIPUT 30 € 

MYYNTI PALVELUPISTE PYYRMAN                   
JA JÄSENET 
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Karhuviestiin huhtikuussa! ota haaste vastaan!  
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Urheilutervehdys Raumalta klubillenne 

 

Lions Club Rauma järjestää kauden 2021-2022 M-piirin lentopallo-

mestaruusturnauksen sunnuntaina 6.3.2022 alkaen klo 10.00 Rau-

malla. Ottelupaikka on Kourujärven koulun liikuntasali, os. Karpalo-

tie 3 Rauma 

Joukkueen kokoa ei ole rajoitettu. Kentällä on kuusi pelaajaa, mutta 

viidelläkin saa pelata. Joukkueessa voi olla yksi klubin ulkopuolinen, 

jos klubilla ole pelaajia itsellä riittävästi. Kustakin osallistuvasta klubista pitää löytyä yksi henkilö, joka on 

käytettävissä turnauksessa ottelutuomarina. Tuossa hommassa huonokuuloisuus on hyve! 

Turnauksessa pelataan kahdesta voittoerästä (paras kolmesta -systeemillä), 2 ensimmäistä 25 pisteeseen 

ja mahdollinen kolmas 15:een. (taulukkopisteet 2 suoraa erävoittoa 3p, kolmannen erän voittaja 2p, kol-

mannen erän häviäjä 1p, 2 ensimmäisen erän häviäjä 0p.) Joukkueiden mahdollinen lohkojako ilmenee 

vasta virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä.  

Ottelutapahtumassa on Lions Club Rauman järjestämä buffetti sekä tietenkin suihkumahdollisuus. Paras 

joukkue palkitaan. 

Joten jos saatte kokoon porukan viettämään virkistävä leijonapäivää kanssamme, lähettäkääpä sitova       

ilmoittautuminen mahdollisimman nopeasti, mutta viimeistään perjantaina 14.1.2022 vastaamalla säh-

köpostiosoitteeseen karrikivi2@gmail.com. Ilmoittautuminen on siis sitova ja ilmoittautumisen yhteydessä 

ilmoittakaa klubinne sähköpostilaskutusosoite ja yhteyshenkilönne yhteystiedot.  Lions Club Rauma lähet-

tää laskun kunhan saa riittävän määrän joukkueita mukaan. 

Turnauksen osallistumismaksu on 100 € / joukkue. Tuotto käytetään Lions Club Rauman hyväntekeväisyys-

aktiviteetteihin. 

Turnaus tullaan järjestämään KORONATURVALLISESTI ja kaikkien joukkueiden on sitouduttava noudatta-

maan järjestäjän ohjeita ja määräyksiä. 

Runsasta osallistumista toivoen    

 

LIONS-TERVEISIN 

Karri Kivi 

Lions Club Rauman presidentti 

p. 045 315 7240 

karrikivi2@gmail.com 

 

mailto:karrikivi2@gmail.com
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Kuulo- ja näkövammaisten jouluruokailu 

Huittisten kolmen lionsklubin (Huittinen, Huitti-

nen/Gerda ja Lauttakylä), Huittisten seurakunnan ja 

Pitopalvelu Tiina Lähteenmäen yhteistyönä järjestettiin 

ruokailu kuulo- ja näkövammaisille Huittisten seura-

kuntakeskuksessa 12.12.2021. Vuosi sitten oli tarkoitus 

tarjota ruoka sa-

malle kohderyh-

mälle, mutta sil-

loin COVID-19 esti tilaisuuden järjestämisen. Nytkin aluehal-

lintovirasto antoi rajoituksia, mutta koronapassin näyttämällä 

vieraat pääsivät osallistumaan tilaisuuteen. Paikalla oli n. 50 

ruokailijaa järjestäjäklubien edustajien lisäksi.   

Ruoka valmistettiin Tiinan Lähteenmäen pitopalvelukeittiössä 

ja seurakuntakeskuksella tehtiin valmistelut loppuun ja laitettiin tarjoilupöydille. Gerdalaiset kattoivat 

ja koristelivat pöydät sekä olivat keittiöhommissa ja toivat tarjoiluvadit pöydille. Miesklubilaiset aut-

toivat salissa tarpeen mukaan, esim. kaatoivat juomat.  

 

 

Veli-Matti Wasell, LC Huittinen, toivotti vieraat tervetulleiksi ja toimi tilaisuuden juontajana. Helena 

Brunnila, LC Huittinen/Gerda esitti yksinlaulua. Seurakuntapastori Minna Kultalahti piti puheen. 

Ruokailun jälkeen oli vuorossa Huittisten voimistelu- ja liikunta ry:n ryhmä Aavasta viiden nuoren 

esitys ja Helena Brunnila lauloi vielä ennen jälkiruokakahvia. 

Miesklubilaisia passareina 

Vieraita 

Talkoolaiset, juontaja vasemmalla                                         Helena Brunnila                           pastori Minna Kultalahti 
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Jouluruokailun kohderyhmä vaihtuu vuosittain. Olemme järjestäneet tapahtuman mm. omaishoita-

jille ja heidän hoidettavilleen. 

 

Leijonat halusivat järjestää näille kahdelle ryhmälle tilaisuuden irtautua arjesta. Toivottavasti saimme 

jaettua iloista mieltä joulun odotusaikaan.  

                                                                       Teksti ja kuvat: Rauni-Eliisa Wasell, LC Huittinen/Gerda ry presidentti 

 

Lions Club Huittinen/Gerda jakoi jouluruokakassit tänäkin 
vuonna 
Tutkimusten mukaan Suomessa asuu noin 150 000 lasta vähävaraisessa perheessä. Perheiden pienituloi-

suuden taustalla voi olla monenlaisia tekijöitä. Yksinhuoltajaperheistä joka neljäs kuuluu pienituloisiin 

talouksiin. Perheiden vähävaraisuuden taustalla voi olla työttömyyttä, 
työkyvyttömyyttä, terveysvaivoja tai ylivelkaantumista. Vaikka talous-
vaikeudet ovat Suomessakin yleisiä, ne usein aiheuttavat 

huolta varojen riittävyydestä koko perheelle. 
  Huittisissa LC Huittinen / Gerda aloitti joulukassien kokoamisen jo 

vuonna 2017. Aluksi joulukasseja jaettiin 20 kpl, mutta vuonna 2019 

mukaan tuli LC Huittinen 10 kassilla.  

  Joulukassien sisältö on tarkkaan mietitty niin, että sen sisältö vastaa 

laadultaan jouluruokia. Kaikki 30 kassia on sisällöltään samanlaisia. 

  Yhteistyökumppanina toimii Huittisten seurakunta,  

joka tänäkin vuonna hoitaa ruokakassien jakamisen. Joulukassien si-

sältö 

koostuu paikallisten yritysten lahjoittamista, 

Gerdan itsensä tekemistä ja 

paikallisten Leijonien keräysvaroilla hankituista 

tuotteista. 

LC Huittinen / Gerda 

LC Huittinen 

Merja Evala 

Markku Evala 

Huittisten voimistelu- ja liikunta ry:n tanssityhmä Aava 

Ruokakassit kokosivat Evalan lionit 

Huittinen ja Huittinen/Gerdasta 
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Terveiset toimituksesta 

 
 

Alla Lions Club Nakkilan Lady Maija Vesanderin ohje jouluiseen juhlakakkuun 
eLionMViestistä joulukuussa 2020. Kokeilen tänä vuonna kakkutaikinasta muffinsseja, jotka koris-
telen pienillä vihreillä kuulilla. (Nämä pienet jouluna vaikea löytää). Maijan rommipäällisen ohjeet: 
https://www.lions107m.fi/eMviesti/eMviesti5_2020.pdf sivulla 26. 

 

 

 

 

  
Ruoka-aine 1 dl 100 g 

Vehnäjauhot 65 g 1,5 dl 

Sokeri 85 g 1,2 dl 

 

 

 

Rentouttavaa ja  

maukasta joulua  

     kaikille! 
 

              t. Minnamari 

 

 
Sähköisen M-viestin aineistopäivä on aina kuukauden 10. päivä ja se ilmestyy noin 15. päivä. Printtilehden ai-
neistopäivä on 15.12. ja paperilehti ilmestyy helmikuun puolessa välissä 2022.  

 

Minnamari Salmivaara 

Lions Club Huittinen/Gerda ry 

M-piirin tiedotus/ viestintä 

045 3222432 

minnamari.salmivaara@lions.fi 

 

https://www.lions107m.fi/eMviesti/eMviesti5_2020.pdf

