
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Julkaisupäivä 20.5.2022 

Leijonahenki piirin vuosikokouksessa                

KUVA: Aarno Niemi 
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Leijonavuosi 2021–2022 lähenee loppuaan ja kevät etenee pitkän talven jälkeen vaikkakin hi-

taasti. 

 

Omalta osaltani tuleva kausi 2022-2023 on valmisteluiden osalta käynnissä ja tulevaa kautta var-

ten koulutukset on käyty paikallisesti ja nyt keväällä pidempi jakso etänä. 

  

Tämäkin kausi alkoi koronarajoituksilla osittain, mutta klubikokouksia on pidetty piirissä siitä 

huolimatta, tietenkin ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Kokoukseen osallistuminen etänä antaa 

mahdollisuuden osallistua kokouksiin, jos muutoin ei ole mahdollista. 

 

Tulevien piirikuvernöörien välinen yhteydenpito etänä on antanut paljon, nyt olemme hyvin use-

asti pitäneet yhteyttä ja jakaneet tietoa toisillemme, jokaisen ei ole tarvinnut ”keksiä ruutia uudel-

leen” 

 

Tuleva kausi toivottavasti saadaan käydä normaaleissa olosuhteissa, pitää kokoukset ja tapaami-

set kasvokkain.  

 

Piiri järjestää valmennuksia jäsenille kauden aikana hyvin paljon, näihin kannattaa jokaisen osal-

listua oli virkailija tai ei, valmennukset ovat laadukkaita ja hyvin vedettyjä. 

 

Klubeilla on mitä suurimpia hankkeita toteuttaa aktiviteetteja ihmisille ja avustuksia. Noita hank-

keita on ilo kuulla klubi vierailuilla ja tuntuma on, että kaikki ovat 100% mukana hankkeissa.  

Tämä antaa voimaa jatkaa tätä jaloa toimintaa.  

Kauden aikana klubivierailuilla olen puhunut hyvin usein jäsenien hyvinvoinnista, pitämällä 

huolta toisistamme klubikin voi hyvin ja näin saamme toimintaan uutta virtaa. 

Klubin voidessa hyvin, se näkyy myös ulospäin yleisölle. Sen myötä ehkä lisääntyy kiinnostus 

meidän toimintaamme ja halu liittyä mukaan Lions järjestöön. 
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Klubien välistä yhteistyötä kannattaa kehittää ja ylläpitää. Yhdessä tekeminen tuo uusia ajatuksia, 

ulottuvuutta, mielenkiintoa ja uusia ystäviä. Lähtekää rohkeasti klubivierailulle piirissä ja miksei 

toiseen piiriinkin. 

Tällä kaudella on jo aloitettu jossain muodossa näkyväisyys kampanja ja sitä jatketaan myös tule-

vaisuudessa. Ensi tuntuma asiasta on, että tämä konsepti on onnistunut. Klubit tuntuvat ottaneen 

sen mukana tulleen paketin hyvin käyttöön. 

Toimintamme kaipaa julkisuutta, niin kuin kaikki muukin avustus ja palvelutoiminta. 

Myös yhteistyötä eri tahojen kanssa pitää kehittää. Monella paikkakunnalla järjestöt tuskailevat 

samoista asioista, joten tuntuisi järkevältä tehdä jollain tasolla yhteistyötä. 

Tämä erikoinen maailman tilanne aiheuttaa suurta avun tarvetta ihmisille. Moni kärsii elintarvik-

keiden, vaatteiden yms. puutteesta pandemian vuoksi. 

Nyt apuamme tarvitaan normaalia enemmän myös Ukrainassa käytävän sodan vuoksi.  

Sieltä saapuvat pakolaiset tarvitsevat kaiken avun ja tunteen, että heitä autetaan ja heistä välite-

tään. Lapset ovat huonossa tilanteessa, jos tuntevat itsensä ulkopuolisiksi. Tällöin syrjäytymisen 

vaarat kasvavat ja se saattaa aiheuttaa lisä ongelmia myöhemmin.   

Tämän vuoksi teemme tätä työtä täällä kotimaassa niin kuin maailmallakin. Jotka apua tarvitse-

vat, saavat sitä. Luotettavuus ja palveluhalu on yhä meidän tunnusmerkkejämme ja järjestömme 

kuuluu maailman luotettavimpiin jälleen kerran. 

 

Yhdessä olemme enemmän. 

 

Hannu Nurmikko 

  

 

 

 

 

         

Leijonan (1.VDG, allekirjoittanut) 

lepohetki Elvis-hyväntekeväisyys-

konsertissa 10.4.2022.   

             Leijonapuku on osa M-piirin                     

näkyvyys kampanjaa. 

 

KUVA: DG JUHA SUONPÄÄ 
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 https://www.vk2022kouvola.fi 

Juuri tulleen tiedon mukaan 31,3 % klubeista M-piirissä (20/64 klubia) on il-

moittautunt liiton vuosikokoukseen. Vielä ehtii mukaan! 

Ilmoittautua voi osoitteessa: 

https://www.vk2022kouvola.fi/ilmoittautuminen/?fbclid=IwAR1JIEB-d-

3xwxGaLfCGmfinkkFaQL4h7Sgqjy44FYeeUvydwrJFrgVMGsw 

Joka 100. ilmoittautuja saa yllätyslahjan! 

 

           Liiton puheenjohtajaehdokas: 

HEIKKI MÄKI   ESITTELY: https://www.verkkoviestin.fi/d-piiri/data/liitteet/heikki_maki.pdf 

https://www.vk2022kouvola.fi/
https://www.vk2022kouvola.fi/ilmoittautuminen/?fbclid=IwAR1JIEB-d-3xwxGaLfCGmfinkkFaQL4h7Sgqjy44FYeeUvydwrJFrgVMGsw
https://www.vk2022kouvola.fi/ilmoittautuminen/?fbclid=IwAR1JIEB-d-3xwxGaLfCGmfinkkFaQL4h7Sgqjy44FYeeUvydwrJFrgVMGsw


 
4 

 

Liiton varapuheenjohtajaehdokkaat:  

 

EHDOKKAIDEN OMAT ESITTELYT: 

NINA MOILANEN  https://www.verkkoviestin.fi/d-piiri/data/liit-

teet/nina_moilanen.pdf 

MIKA PIRTTIVAARA https://www.verkkoviestin.fi/d-piiri/data/liit-

teet/mika_pirttivaara.pdf 

VEIKKO TEERIOJA  https://www.verkkoviestin.fi/d-piiri/data/liit-

teet/veikko_teerioja.pdf 

 

Vuosikokouksen asiakirjat löytyvät liiton jäsensivuilta  

https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/kokoukset/kokousmateriaaleja/vuosikokous-

2022/ 

Arttu Wiskarin konserttiliput sunnuntaille ovat nyt myynnissä osoit-

teessa 

 www.ticketmaster.fi/event/lions-hyvantekevaisyyskonsertti-esiintyjana-arttu-wiskari-

lippuja/309015 

 

https://www.verkkoviestin.fi/d-piiri/data/liitteet/nina_moilanen.pdf
https://www.verkkoviestin.fi/d-piiri/data/liitteet/nina_moilanen.pdf
https://www.verkkoviestin.fi/d-piiri/data/liitteet/mika_pirttivaara.pdf
https://www.verkkoviestin.fi/d-piiri/data/liitteet/mika_pirttivaara.pdf
https://www.verkkoviestin.fi/d-piiri/data/liitteet/veikko_teerioja.pdf
https://www.verkkoviestin.fi/d-piiri/data/liitteet/veikko_teerioja.pdf
https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/kokoukset/kokousmateriaaleja/vuosikokous-2022/
https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/kokoukset/kokousmateriaaleja/vuosikokous-2022/
http://www.ticketmaster.fi/event/lions-hyvantekevaisyyskonsertti-esiintyjana-arttu-wiskari-lippuja/309015
http://www.ticketmaster.fi/event/lions-hyvantekevaisyyskonsertti-esiintyjana-arttu-wiskari-lippuja/309015


 
5 

 

Hei kaikki M-piirin klubit, 

Kampanjaa on vielä 6 viikkoa jäljellä ja viimeisen tie-

don mukaan enää reilu 4 miljoonaa puuttuu 300 mil-

joonan tavoitteesta, kun mukaan lasketaan myös mal-

liklubien ja yksityisten lahjoittajien lupaukset, 

ks. http://lcifday.eu/lions_help_ukraine.htm  Ukraina tuli 

Euroopanlaajuiseksi pääkohteeksi ja sitä voi auttaa 

LCIF:n tiskillä vielä Montrealissa niin, että maksu me-

nee klubin ja maksajan Kampanja100- sekä Melvin-ti-

lille. Lisäksi Malliklubiksi tai yksityiseksi lahjoittajaksi 

sitoutumalla saa 3v lisäaikaa. 

Ukrainan ansiosta me Suomen lionit olemme ottaneet tosi kovan loppukirin. Kuluvan kauden tulos 

lähentelee jo puolta miljoonaa, mihin muut Pohjoismaat eivät ole päässeet. Piirit A, B, C, D, G, H, N 

ja O ovat jo saavuttaneet 30.000 rajan, millä DG ja piirikoordinaattori ansaitsevat Puheenjohtajan 

Mitalin.  E on vain reilun Melvinin päässä, eikä I tai M myöskään paljoa tarvitsisi lisää. Siis tsemppiä 

Vellu ja Juha! 

Pidetään vielä vauhtia yllä ja järjestetään viikon päästä näyttävä LCIF-Eurooppa -päivä. Keräyskoh-

teenahan on edelleen Ukraina, viimeöinen viisuvoittaja. Ukrainan Lions-klubit ovat mm. LCIF:n 

apurahojen tuella voineet ruokkia, lääkitä, vaatettaa ja majoittaa ainakin 150.000 kotinsa menettä-

nyttä naista ja lasta.  Monella ei entisestä turvallisesta - ja vauraastakaan - elämästä ole jäljellä 

muuta kuin se mitä reppuun mahtuu. Valentin Kravchenko kertoi viime tiistaina organisoineensa 

heti alkuun turvallisiin sisämaan kaupunkeihin avustuskeskukset tätä työtä varten. Lisäksi he huo-

lehtivat tarvikkeiden kuljetuksista etulinjan läheisiin sairaaloihin. Maan sisäisiä pakolaisiahan on jo 

lähes kymmenen miljoonaa. Ja monia miljoonia on naapurimaissa. Meillä vasta reilut 20.000. Ke-

räys on tuottanut jo 2.4 miljoonaa, josta apurahoina on jaettu 1.2 miljoonaa, ks alla Euroopan lah-

joitukset.  Meillekin on saatu viisi 15.000 dollarin apurahaa, 75.000 yhteensä. Yksi teidänkin piiriin! 

Meillä lioneilla on etuna organisaatio, jonka toiminnasta ei aiheudu hallintokuluja. Kaikki lahjoite-

tut varat, 100% menee perille. Turvaamaan Ukrainalaisten toimeentuloa, infrastruktuuria, tietotai-

toa, koko elämää.  Meillä on sijoituskohde, jolla voimme olla estämässä jopa maailmanlaajuista 

ruoka- ja pakolaiskriisiä. Jos yksi maailman suurimmista vilja-aitoista menee kiinni, nälänhätä Afri-

kassa ja Lähi-Idässä voi tuoda Eurooppaan pakolaisaallon, jossa 7 vuoden takainen oli vain alku-

soitto. Siis vieläkin, kaikki mukaan! 

Ole rohkea - Ole Melvin 

Heikki Hemmilä 

Row Labels Sum of LCDonationAmount 

AUSTRIA $ 485.00,  BELGIUM $ 61'972.68,  CHANNEL ISLE $ 10'556.82 CROATIA $ 200.00,  CYPRUS $ 

100.00,  CYPRUS $ 1'527.00 DENMARK $ 1'500.00,  ENGLAND $ 440'293.10,  FINLAND $ 278'973.15 

FRANCE $ 479'580.49,  GERMANY $ 2'740.00,  GREECE $ 5'443.27 ICELAND $ 13'511.29,  ITALY $ 

648'623.61,  LUXEMBOURG $ 100.00 NETHERLANDS $ 171'815.88,  NORWAY $ 2'050.00,  PORTUGAL $ 

http://lcifday.eu/lions_help_ukraine.htm
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50.00 REP OF SAN MARINO $ 242.43,  REPUBLIC OF IRELAND $ 113'450.64 REPUBLIC OF NORTH MACE-

DONIA $ 20.00,  ROMANIA $ 10'000.00 SCOTLAND $ 4'420.59,  SLOVENIA $ 240.00,  SPAIN $ 15'595.90 

SWEDEN $ 4'551.00,  SWITZERLAND $ 159'997.77,  TURKEY $ 7'780.00 UKRAINE $ 50.00,  Unknown $ 

2'109.00,   WALES $ 7'125.32 

Grand Total $ 2'445'104.94 

 

 

  

 

LC Huittisten kuukausikokous 11.5.2022 ennen 

muiden lions asioiden ja aktiviteettien käsittelyä 

otettiin Rami Tynkkynen klubin jäseneksi. Rami on 

toista 

polvea klubissamme, hänen isänsä Juha-Pekka oli 

klubimme aktiivinen jäsen kuolemaansa asti. 

 

Toivotamme Ramin tervetulleeksi hienoon jouk-

koomme. 

 

 

IPDG Veli-Matti Wasell otti lu-

paukset vastaan niin Ramilta 

kuin kummiltaan Raimo Ali-

Raatikaiseltakin. 

 

 

IPGD Veli-Matti Wasell,                                          

Lions Club Huittinen 
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LCICon 2022 -vuosikokouksessa on jokaiselle jotain. 

Tule mukaamme Montrealiin, jossa pääset kuuntelemaan innostavia puhujia, 

näet maailmanluokan viihdettä kuten Motown-legendan Smokey Robinsonin, 

Kansainvälisen kansakuntien paraatin ja paljon muuta! 

ILMOITTADU MUKAAN! LCICon 2022 sivustolla:  https://lcicon.lionsclubs.org/fi/attend/about-lcicon/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauden 2021-22 toukokuun teema on . Palvelun matka muodostuu 

vaiheista: opi, löydä, toimi ja juhli. 

Onnistumiset toiminnassa ovat ilon ja ylpeyden aihe.                                              
Hyvin tehdystä työstä on tärkeää kiittää. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Joskus kiitos on huomionosoitus, virallisemmin tai epävirallisemmin. 

Tärkeintä ovat sydämestä lausutut kiitoksen sanat ja                                            

hyvän työn huomaaminen.  

Viimeinen teemawebinaari ke 25.5. klo 18.00. Kiitos. Ilmoittaudu 

tästä https://attendee.gotowebinar.com/re-

gist…/6622385341749032460 

https://lcicon.lionsclubs.org/fi/attend/about-lcicon/
https://attendee.gotowebinar.com/register/6622385341749032460?fbclid=IwAR1hoSFXfEcEcg_56JeAxKDv0lz_Uk8N_0Y69zUhzdRS1WB-sx77uzMdOnA
https://attendee.gotowebinar.com/register/6622385341749032460?fbclid=IwAR1hoSFXfEcEcg_56JeAxKDv0lz_Uk8N_0Y69zUhzdRS1WB-sx77uzMdOnA
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Kolmas kerta toden sanoo - M-piirin nuorisoleiri v. 2023 

 

Kansainvälisen nuorisoleirin valmistelussa päästiin jo hyvään vauhtiin, kunnes korona romutti 

kaikki suunnitelmat. Nyt suunnittelu on aloitettu uudelleen ja leiri järjestetään kesällä 2023 heinä 

- elokuun vaihteessa viikoilla 30 – 31.  

Ajankohtaan vaikuttaa eniten muun Euroopan koulujen aikataulut, sillä monessa maassa kesälai-

tumille kirmataan vasta kesäkuun lopussa tai heinäkuun alussa. Tähän leiriin ei sisälly perhema-

joitusjaksoa Euroopasta tuleville nuorille.      

Leiripaikkana toimii Länsi-Suomen opisto Huittisissa ja leiriläisiä 

voidaan ottaa maksimissaan 30, lisäksi mukana on leoja ja paikallisia 

nuoria. Piiri kantaa päävastuun käytännön järjestelyistä mutta var-

sinkin leiriohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen pyydetään klu-

beilta apua.  

Leirin aktiviteetteihin kuuluu tutustumista paikalliseen luontoon ja 

kulttuuriin ja on hyvä muistaa, että se mikä meille on arkipäivää voi-

kin olla hyvin erilaista ja ihmeellistä leirille saapuvien nuorten silmissä.    

Leiritoimikunta toivoo, että piirin klubit ottavat huolehtiakseen jonkun leiripäivän tai sen osan 

ohjelmallisesta annista. M-piirissä on paljon näytettävää ja pystymme varmasti antamaan nuorille 

paljon suomalaisia elämyksiä. Ohjelman voi toteuttaa klubin omissa kotinurkissa tai Länsi-Suo-

men opiston tiloissa.  

Kesän aikana on hyvä hieman katsella omaa ympäristöään ja miettiä sopivaa ohjelmaa, syksyn 

koittaessa piirikuvernööritiimi ja leiritoimikunta lähestyvät klubeja asian tiimoilta tarkemmin ja 

toivovat silloin saavansa runsaasti ideoita ja ehdotuksia.     

Aurinkoista ja idearikasta kesää kaikille  

toivottaa nuorisoleiritoimikunnan puolesta  

YEC Päivi  

paivi.koivuniemi@lions.fi 

puh. 050 408 1382 
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M-PIIRIN LCIF -APURAHA UKRAINALAISTEN 
PAKOLAISTEN AUTTAMISEKSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC Huittisen jäsenten keskuudessa   

heräsi huhtikuun alussa halu tehdä jota-

kin konkreettista Huittisten seudulle saa-

puneiden Ukrainan pakolaisten autta-

miseksi.  

M-piirin nimissä tehty pakolaisapuraha-

hakemus lähetettiin maanantai aamulla 

11.4.2022 LCIF:lle ja hyväksyvä vastaus 

saatiin vielä samana päivänä ennen nuk-

kumaanmenoaikaa.   

Pienen neuvottelukierroksen jälkeen 

Huittisten kaupunkialueelta saatiin käyt-

töön noin 300 neliömetrin uutta vastaa-

vat myymälätilat ilman vuokrakuluja, jo-

hon on hankittu apurahan turvin kaikkea 

tarpeellista, jota alueella olevat ja tulossa 

olevat ukrainalaiset tarvitsevat jokapäi-

väisessä elämässään.  Säilyvät elintarvik-

keet, kaikki henkilökohtaiseen hygieni-

aan ja siivoukseen liittyvät artikkelit oli-

vat hankintaohjelmassa ja niistä on täy-

tetty yhdessä avun saajien kanssa vähit-

täiskaupan myyntihinnoin laskien noin 

50,00 €:n arvoisia avustuskasseja yhtä 

avun saajaa kohti.   

Yhdessä avunsaajien kanssa toimimi-

sessa on pyritty siihen, että avunsaajan 

yksilölliset tarpeet tulisivat mahdollisim-

man hyvin täytettyä. Avustuskasseissa on 

myöskin huomioitu tarvittaessa pikku-

väen tarpeita. 

 

Avustustarvikkeita hankittaessa useat 

yritykset ja yrittäjät antoivat huomatta-

via alennuksia normaaleista myyntihin-

noistaan ja osalta saatiin toimituksia il-

man korvausta lahjoituksina. 

Oikeiden avunsaajien löytymiseksi ja 

näille tiedottamisessa avunsaantimahdol-

lisuudesta käytettiin apuna muutamilta 

julkisyhteisöiltä ja kolmannen sektorin 

toimijoilta saatuja tietoja. 

Ennen LC Huittisten käynnistämää avus-

tusprojektia LC Köyliön Ladyt olivat 

käynnistäneet - muutamaa päivää Ukrai-

nan sodan alkamisen jälkeen - oman 

avustuskampanjansa Säkylän kunnalta 

saadussa entisessä hammaslääkäriase-

massa. Lähiseudun asukkaat lahjoittivat 

sinne hyvin nopealla aikataululla kaikkea 

arkielämässä tarpeellista tavaraa jaetta-

vaksi alueella oleville Ukrainan pakolai-

sille.   

LCIF:n kanssa solmitun pakolaisapura-

haa koskevan sopimuksen perusteella 

osa hankituista tavaroista jaetaan avun 

tarvitsijoille LC Köyliön Ladyjen toimesta 

heidän toimipisteestään. 

Juha Suonpää 

DG 107 M 
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Lions Club Ulvila/Aurora ulkoili 
 

Keväinen tervehdys kuukausikokouksen kuvien innoittamana! 
Lions Club Ulvila/Auroran kauden 2021-2022 viimeinen kokous vietettiin ulkoilun merkeissä. 
Ensin Ulvilan kirkolla kahvitellen ja sitten lenkkeillen Saaren luontoreitillä. Ihastelimme alkavan 
kevään merkkejä, aukeavia silmuja, valkovuokkoja ja auringonvalon leikkiä metsässä. Kevät-
mielellä kohti uutta kautta. 

 

 
Vuoden 2022 Ulvilan Aurora on 
kirkkoherra Marianne Känä 
 

kuvat ja teksti Virpi Äijö, LC Ulvila/Aurora 

 

 

Ulvilan keskiaikaisen kirkon puistossa, Aurora Karamzinin ki-
vipaaden lähellä, Lions Club Ulvila sai ojentaa kunniakirjan ja 
kukan, vuoden 2022 Ulvilan Auroralle, Ulvilan seurakunnan 
kirkkoherra Marianne Känälle. 
 
Perusteluissa klubin presidentti Leena Seppänen sanoi: Mari-

anne on lähimmäistä rakastava, palveleva ja sydämeltään Au-
rora. 
 
Marianne Känä kiitospuheessaan sanoi olevansa otettu valin-
nasta ja totesi myös, että 2022 on diakoniatyön 150-vuotis juh-
lavuosi.  
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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 puur-

tajalle”.  
 
Rahastipendejä vastaanot-
tamassa oli koulun puolesta 
OPOT Paula Tuohino-Ha-
kala ja Leena Saarhelo.  
 
Stipendejä luovuttamassa 
olivat LC Olavin Ladytoi-
minnan puolesta Riitta 
Pohjola ja Henna Wallin 

Kuvassa vasemmalta 

Henna Wallin, Paula Tuo-

hino-Hakala, Riitta Pohjola  

ja Leena Saarhelo. 
 

Henna Wallin, LC Olavi Ladyt 
 

 

LC Huittinen/Gerdan taimienvaihto-kirpputori 

 

 

 

 

 

 

 
Kaunis sunnuntaipäivä 15.5. keräsi mukavasti väkeä taimienvaihto-tapahtumaan, lettuja ja kahvia ostamaan sekä        

kirpparille. Kirpputorimyyjänä lion Erja Urvikko-Vainio ja letunpaistovuorossa ensi kauden pressa Mirva Törmälä. 
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    M-piirin vuosikokous  Raumalla 23.4.2022 

Alla kuvakollaasit M-piirin vuosikokouksesta sattuman-                                                                            

varaisessa järjestyksessä. Kuvat: Aarno Niemi, kiitos kuvista!                                    

Juttu vuosikokouksesta on luettavissa huhtikuun eLionMviestissä. 
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Tulossa heinäkuussa: 

 

Tavataan Kolmen sepän aukiolla 14.8.2022 
  
Suomalaisen lionstoiminnan vuosipäivänä esittelemme jälleen upeaa toimintaamme iloisessa ja näkyvässä leijo-
nanluolassa, jonka pystytämme viime vuoden tapaan Kolmen sepän aukiolle Aleksanterinkadun ja Mannerhei-
mintien risteykseen. LISÄTIETOA SEURAAVASSA e-VIESTISSÄ.  
 
 
 

Tulossa myös     M-piiri 107 GOLF-Mestaruuskisa 
 

 

 

 

 

PAIKKANA ALASTARO-GOLF 

 

AJANKOHTA ILMOITETAAN MYÖHEMMIN 

JÄRJESTÄJÄNÄ LC HUITTINEN 
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Terveiset toimituksesta 

 

M-viesti ilmestyy helmikuussa 2023, aineistopäivä 15.12.2022. 

ELionMviesti ilmestyy noin 15.6.2022 ja siihen materiaali 10.6. 

mennessä.                                                                                                                         

Kuvat erikseen ja teksti .doc muodossa sähköpostiin minnamari.salmivaara@lions.fi 

Olen kuullut, että MyLCI päivityksiä puuttuu vielä 35 klubilta. PÄVITTÄKÄÄ ENSI KAUDEN VIRKAILIJAT järjes-

telmään. MyLCI/ MyLion -neuvojana toimii Mari-Anna Niemi. Sähköposti: niemimarianna@gmail.com ja puhe-

lin: 0400 618 127. 

Lastenklinikoiden kummeille luovutetaan tuotto” Mun sydämeni tänne jää”- ja ”Elvis”-konserteista, vähän yli  

6000 euroa. Luovutuksen jälkeen kuulemme tarkan summan. Kiitos kaikille lippuja ostaneille ja myyneille! 

LC Laitila/Untamoisen järjestämästä Leijona-juhlasta kerään materiaalia seuraavaan lehteen. Piirikuvernööri 

Juha Suonpää pyysi kertomaan kiitokset järjestäjille hienosta juhlasta !  

Ensi kauden 2022-2023 piirihallituksen jäsenet myös seuraavassa lehdessä. 
 
Julkaisen kevään 2020 harjoitustehtävän. Osallistuin silloin etänä Kirjoittajan työpaja-koulutukseen ja tehtä-
vänä oli lähteä luontoon liikkumaan ja havainnoida ympäristöä. Esimerkiksi havuntuoksuinen kuusi – ja kir-
joittaa havainnoista kertomus. Laita kello soimaan, kirjoita 10 minuuttia ja vain kirjoita se aika. Kirjoitusvir-
heitä saa korjata myöhemmin, mutta sanoja ei mielellään. Ennen sitä siis lenkille kirjoittamaan havaintoja vih-
koon. 
 
Minä kun en metsässä kävele (MS-tauti), oletin, luontohavainnointi jää kovin heikoksi. Kokeilin kuitenkin istu-
malla terassilla ja tässä on korjaamaton versio. Kokeile sinäkin!   

 
t. Minnamari    Hyvää kesän odotusta! 
 
 
 
 
 

 

Minnamari Salmivaara 

Lions Club Huittinen/Gerda ry 

M-piirin tiedotus/ viestintä 

045 3222432 

minnamari.salmivaara@lions.fi 

 

TEHTÄVÄ 9. Havaintoja 
 
Istun kansituolissa terassilla kevään ensimmäisenä lämpimänä päivänä. Tai sen piti olla läm-
min, mutta tuuli on kovin kylmä. Haen sisältä pojan sinisen pehmeän ja lämpöisen hupparin. 

Päätän kohdistaa auringonsäteet kasvoilleni, johan talven kalpeus saa väistyä. Maaliskuulle ti-
lattu Teneriffan matka peruuntui omasta pyynnöstä, kun Suomessa astui valmiustila voimaan 
13.3.2020. Tiedän päivämäärän 13. ja perjantai, koska kävimme parturissa päivää ennen, mat-
kaa varten. Nyt tunnen hiusten liiallisen pituuden ja paksuudenkin ärsyttävänä rentouttavaa 
aurinkohetkeäni haitaten. 
 

 Terassille kuuluu tai näkyy yhtä aikaa kaunista titityy laulua, mustan variksen raakkumista ja 
fasaanin soidinlaulua. Pensaita reunustavat moniväriset krookukset. Huomasin ne vasta, kun 
naapurin lapsi alkoi ihastella niitä äidilleen. Oman terassin rauha tarkoittaa siis lasten juttelua 
ja itkua, äidin hyssyttelyä syystä, ettei tahtoisi kaikkia asioitaan lasten puhuvan. Mopon pä-
rinää kuusiaidan takaa kävelytieltä ja harvakseen tiellä suhahtavia autoja.  Tummanvihreän 
tasaisen kuusiaidan takaa kuuluu kompressorin ääni. Naapurin ikäriskiryhmään kuuluva ystä-
vällinen mies siellä pesee autoaan ja heilauttaa kättään. Vilkutan takaisin ja mietin, miksi toi-
sista ihmisistä huokuu hyvyys ja joku taas on luotaantyöntävä. Onkohan niin kuin joku on sa-
nonut, että kaikki mitä et hyväksy toisessa tai rakastat hänessä, on jollakin tapaa itsessäsi.  
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