Suomen Lions-liiton vuosikokous Kouvolassa 10-12.6.2022

Julkaisupäivä 15.7.2022
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Nyt jo IPDG näkövinkkelistä muistoihin siirtyvän leijonavuoden aika oli melkoista draaman kaarta. Kaikkea vapaaehtoistoimintaa rajasivat maailmanlaajuisen tautipandemian poikkeusolot. Piirikuvernöörin tehtäviin valmentautuminen toteutettiin etäopiskeluna. Kansainväliset tapaamiset peruuntuivat, mukaan lukien Montrealiin suunniteltu
viime kesän vuosikokous. Tuli puutteita kokemuksiin ja eväisiin päättyvän kauden tehtävien hoitamisessa. Mutta
kertyi siinä järjestölle säästöjäkin. Myös kotimaassa tapaamiset kasvotusten olivat ”kortilla”. Hienoa, että te klubeissa saitte pandemiasta huolimatta pidettyä toimintaa yllä. Klubivierailujen yhteydessä nousi esille, että kehittävä
kanssakäynti tarvitsee myös lähitapaamisia. Uuteen normaaliin aikaan palatessa tuo on hyvä muistaa. Monet valmennukset ja kokoukset soveltuvat jatkossakin verkkotapahtumiksi, mutta otetaan taas tavaksi nähdä toisiamme
silloin tällöin myös kasvotusten.
Järjestön kansainvälinen presidentti Douglas X Alexander kertoi hänkin Lions-liiton vuosikokouksessa Kouvolassa
vieraillessaan myönteisesti tapaamisista kenttäväen kanssa. Pidän tärkeänä, että myös kutsutaan vieraita ja itse
osallistutaan tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan. Ottakaa tulevaisuudessa tavoitteeksi, että klubistanne on aina
joku edustaja paikalla niin piirin kuin liitonkin tapahtumissa. ”tekevä näkyvä lion”
Lämmin kiitos kauden 2021-2022 piirin alueen upeille leijonatyön tekijöille! Usein kauden päättyessä muistetaan
menneitä ja tapaillaan uusia eväitä alkavalle kaudelle. Tällä kertaa saimme sovitella kaudella monin tavoin askelmerkkejä tulevaankin leijonatyöhön. Haasteita on, niihin haetaan nyt uusia vastauksia.
”Yhdessä voimme tehdä paljon”
Onkin hyvä tiedostaa, että tavoitteisiin pääsyyn vetäjät tarvitsevat kaikkien meidän piirin alueen lionien tukea ja
kannustamista. Myös uudet ideat ja kehittämisehdotukset ja miksei väliin rakentava kritiikkikin on toivottavaa.
Mutta hyvä on muistaa, ilman klubien toimintaa kehitys tuppaa pysähtymään.
Esimerkin kannustamana kehotan rohkeasti kysymään uusia jäseniä mukaan toimintaan kaikissa mahdollisissa tilanteissa! Itseä harmitti, muutaman historiallisesti merkittävän klubin toiminnan hiipuminen. Eli pitää olla tahtoa,
ja uskoa uusien jäsenien löytämiseen. Meillä jokaisella on lähipiirissäkin potentiaalisia jäsenehdokkaita, kunhan vaan
kysymme. Lions-järjestön toiminnan ytimessä ovat paikallisesti, rajatuilla alueilla toimivat klubit ja niissä tekevät
lionit. Palvelut ja varainhankinta kohdistuvat pääasiassa lähiympäristöön. Klubien yhteistyön kautta toiminta-aluetta on hienosti laajennettu perinteisestä. Merkittävin kannuste tähän on ollut Ukrainan sota, siitä johtunut vaikea
pakolaistilanne ja suuri avun tarve. Piirin alueella useat klubit ovat nyt antaneet pakolaisasiassa huomattavia summia avustuksena järjestön LCIF:n tai muiden avustusjärjestöjen kautta. Siitä lämmin kiitos! Tuli taas hienosti todetuksi: ”Missä avun tarve – siellä lion”!
Toivotan kaikille hyvää kesää! Vaiherikkaan ja antoisan kuvernööriajan jälkeenkin leijonatyö jatkuu. Menestystä
uudelle kaudelle kaikkiin M-piirin klubeihin ja leijonille sekä tsemppiä myös piirin tehtävissä tulevina kausina toimiville!

Juha Suonpää
IPDG
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Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa Kouvolassa vieraili kansainvälinen presidentti Douglas X Alexander
Teksti: Anna-Kaisa Jansson, Lions-liiton sivuilta

Kuvat: Niilo Hirvonen, Lions Club Kitee

Suomen Lions-liiton 69. vuosikokousviikonloppu Kouvolassa käynnistyi 10.6.2022. Iltapäivällä CC- ja
VCC-vaalitentissä ehdokkaat miettivät muun muassa ratkaisuja laskevaan jäsenmäärään ja tärkeimpiä
viestintäkanavia, joilla kerromme leijonien monista tavoista tehdä hyvää.
Kouvolan kaupunginhallitus puolestaan toivotti Suomen Lions-liiton edustajat ja kutsuvieraat tervetulleiksi pitämään kokousta Kouvolassa.
Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa liiton uudeksi puheenjohtajaksi seuraavalle kaudelle valittiin
VCC Heikki Mäki LC Paattinen ja varapuheenjohtajaksi B-piirin piirikuvernööri DG Mika Pirttivaara, LC
Tapiola. Lue lisää äänten jakautumisesta liiton sivuilta https://www.lions.fi/uutishuone/ajankohtaista/maki-ja-pirttivaara-uudet-puheenjohtajat/.
Arne Ritari säätiö:
Adressien myyntikilpailun parhaat palkittiin Kouvolan vuosikokouksessa.
1. LC Pori/Karhu
2. LC Imatra
3. LC Ylistaro
4. LC Toijala Akaa
5. LC Karvia

160 adressia
120 adressia
100 adressia
100 adressia
100 adressia

sijat 3-5 määräytyivät kilpailun sääntöjen mukaisesti
11.6.
Kansainvälinen presidenttimme Douglas X. Alexander osallistui ja toi tervehdyksensä Kouvolan vuosikokoukseen. Vaikuttava puhe Lions International toiminnasta ja tulevaisuuden näkymistä.
Suomen Lions-liiton 69. vuosikokouksen avajaisissa tervehdyksensä toi Kouvolan kaupungin ja liiton
puheenjohtajan lisäksi kansainvälinen vieraamme, Lions Clubs Internationalin 104. kansainvälinen presidentti Douglas X. Alexander.

Seuraavaksi kuvia sattumanvaraisessa järjestyksessä. Lisää kuvia osoitteessa:
https://vk2022kouvola.kuvat.fi/kuvat/
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Niilo Hirvonen, Lions Club Kitee kuvasi edellä olevat kuvat. Kuvassa ilmoittautumassa vuosikokoukseen.
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Kuvavälähdyksiä M-piirin Lions juhlasta 30.4.2022 Laitilan Louhenlinnasta

Lions-juhla siirtyi koronarajoitusten vuoksi alkuvuodesta
vappu-aattoon. Järjestäjänä
toimi Lions Club Laitila/Untamoinen.
Tervetuliaissanat lausui Esa
Nieminen. Alkumaljan jälkeen
puheenvuororon piti M-piirin
piirikuvernööri Juha Suonpää.
Esiintyjinä juhlassa olivat mm. Sauli Soini band sekä Old disco music ja loppuillasta: last song by
Jarcco.
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RLLI-KURSSIN kauden 2021-2022 2.VDG:t kuvassa

LIONS CLUB kurssi RLLI 2022 Jyväskylässä 13-15.5.2022 – Mukana oli 25
lionia, heistä 6 oli 2. varapiirikuvernööriä ( kuvassa ).
KIITOS Aarno ja muut "opet"!

kuva ja teksti: Arja Tuominen (2. oik)

Raumalla Pitsiviikolla perinteinen
Lions Club Rauma Kanali Helme järjestämä

Kirpputori Narvi-Sähkön pihalla
osoitteessa Kauppakatu 5.
Kirpputori avoinna
lauantai 23.7 - tiistai 26.7
päivittäin klo 10-18.
Tervetuloa tekemään löytöjä!
Tuotto nuorten ja lasten hyväksi.
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Tavataan Kolmen sepän aukiolla 14.8.2022
Suomalaisen lionstoiminnan vuosipäivänä esittelemme jälleen upeaa toimintaamme iloisessa ja näkyvässä leijonanluolassa, jonka pystytämme viime vuoden tapaan Kolmen sepän aukiolle Aleksanterinkadun ja Mannerheimintien risteykseen.
Ohikulkijoiden on hauska pysähtyä leijonanluolassamme tutustumassa yli 70 vuotta Suomessa toimineeseen lionstoimintaan. Ensimmäinen suomalainen lionsklubi LC Helsinki-Helsingfors perustettiin 14.8.1950.
Pystytämme sunnuntaina 14.8.2022 Helsingin keskustaan Kolmen sepän aukiolle lionstoiminnan esittelypisteen, jossa tuomme esille kaikenlaisia leijonia ja leoja sekä monia tapojamme tehdä hyvää. Myös mediaa informoidaan yleisötapahtumasta.
Tapahtumaan olemme poimineet painopistealueiksi yleisen lionstoiminnan esittelyn lisäksi nuorisovaihdon, LionsQuestin, Puhtaat vedet/Ympäristöleijonat, Orkester Nordenin, leotoiminnan sekä Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen eli KiTeNet-hankkeen.
Lisäksi pyydämme tapahtumateltalla kaikilta suomalaisilta ehdotuksia valtakunnallisesta Vuoden Hyväntekijästä,
joka palkitaan Hyvän Päivänä 8.10.

Paikalle lionstoimintaa esittelemään ovat tervetulleita toimialajohtajat, hallituksen ja kuvernöörineuvoston jäsenet. Myös kaikki lionit ovat tervetulleita vierailemaan teltalla.

•
•
•

•
•

Tapahtuman aikataulu: 14.8.2022 klo 12-16 (esittelymateriaaleja voi tulla laittamaan esille klo
11)
Tapahtumaa varten viranomaisluvat (Raimo Sillanpää)
Tapahtuman perusmateriaali: pöydät, juhlavuoden banderollit, heliumtäytetyt ilmapallot, juhlavuoden heijastimet, esitteet (jäsenhankinta- ja yleisesite), LION-lehti, tapahtumateltta, makeisia
(?) (toimisto)
Kestävän kehityksen tavoitteiden teemalla onnenpyöräpeli, mahdollisesti näkösyvyyslevydemoa?? (Puhtaat vedet/Ympäristöleijonat)
Valtakunnallisen Vuoden Hyväntekijän ehdotusten etsiminen esim. flyereilla (Hyvän Päivän työryhmän pj.)

Lisätietoja saat liiton viestinnästä viestinta@lions.fi.
Tervetuloa mukaan!

Heikki Mäki
puheenjohtaja 2022-2023

Petri Kaukiainen
toiminnanjohtaja

Suomi on tuhansien leijonien ja leojen maa. Suomi kuuluu 70 toimintavuoden jälkeen edelleen maailman aktiivisimpiin lionsmaihin. Suomi on maailman 13. ja Euroopan neljänneksi suurin jäsenmaa. Lue lisää www.lions.fi.

Anna-Kaisa Jansson
YTM, viestintä- ja markkinointipäällikkö
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Jaettu ilo on moninkertainen ilo
Lions Club Punkalaidun/Fiinat
halusivat antaa tukea nuorille johonkin
kivaan asiaan.
Kysyimme nuorisovaltuustoston jäseniltä mitä se olisi.
Kuvista näkyy mitä saatiin aikaiseksi yhdessä Punkalaitumen kunnan hyvinvointipalveluiden sekä koulun kanssa.
Viesti oli, että nuoret tykkäsivät valtavasti.

Fiinat esillä Valman ja Viljon
huoltopäivässä
LC-Punkalaidun Fiina osallistui 7.5. Punkalaitumen naisyrittäjien järjestämään Valman ja Viljon huoltopäivään liikuntahallilla. Myimme leivonnaisia sekä toimme esille omaa toimintaamme.

Sirkka Madekivi ja Hanna-Maija Ojainmaa

Tiina Niemelä, LC Punkalaidun/Fiina

Vahvat, tekevät ja näkyvät. Punkalaitumen
kunnanjohtaja Tuija Ojala poseeraa leijonamaskotin kanssa osastollamme.
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Lions Club Kokemäki/Jokilaakson
kevätjuhlassa kaksi uutta Melvin Jones -jäsentä
LC Kokemäki/Jokilaakso -klubissa päätettiin juhlistaa
kevättä ja koronatilanteen sallimaa yhdessäolon mahdollisuutta järjestämällä toukokuinen kevätjuhla. Juhlaan
antoi aihetta myös klubin kahden uuden Melvin Jones jäsenen julkistaminen. Keväinen aurinko antoikin oman
säihkeensä juhlaillalle, jota vietettiin viehättävässä Villilän kartanossa Nakkilassa. Hyvää ruokaa ja hyvää seuraa, kaunista laulua ja tilanteeseen sopivat puheet tekivät
illasta antoisan ja viihtyisän.
Klubin tuoreet Melvin Jones -jäsenet ovat Ritva Mäkelä
ja Arja Tuominen.

Kevätjuhlassa palkittiin Ritva Mäkelä ja Arja Tuominen
Melvin Jones -jäsenyydellä, mukana seremoniassa olivat
presidentti Kristiina Hokkanen ja piirikuvernööri Juha Suonpää.

Ritva on 18-vuotiaan klubin perustajajäseniä,
hänen erityisenä vastuualueenaan on ollut
jo yli kymmenen vuotta toteutettu Kirje
Joulupukille -kampanja, jossa toteutetaan
lahjatoiveita lapsille.
Arja taas on jäseniältään nuorempi, mutta
ottanut vastuulleen monia isoja aktiviteetteja sekä piirin luottamustoimia. Molemmat leijona-naiset välittävät aina iloista ja
positiivista Lions-henkeä niin klubin sisällä kuin muussa toiminnassaan.
Klubin kevätjuhlaa vietettiin kauniissa Villilän kartanossa.

Sari Granni, Lions Club Kokemäki/Jokilaakso
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ORKESTER NORDEN/ Hanna Keihäs, tuottaja
Orkester Nordenin kesän leirin ja konserttikiertueen valmistelut ovat jo loppusuoralla, ja kesästä on tulossa upea. Luvassa on erittäin mielenkiintoinen
kokoonpano nuoria muusikoita ja heitä ohjaavia ammattilaisia.
Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee nauttimaan näiden lahjakkuuksien esityksistä kesän kiertueella.
Noin 70 hengen orkesteri kokoontuu Lahdessa 16.7.–29.7.2022 kymmenen päivää kestävälle leirille ja sen jälkeen kiertueelle. Leirin järjestelyistä vastaa Lahden kaupungin
kulttuuripalvelut aikaisenpien vuosien malliin.
Odotettavissa on antoisa ja työntäyteinen 10 päivää Lahden upeissa musiikillisissa puitteissa! Hienoa, että meillä on näin suuri orkesteri koolla tänä vuonna.
Ohjelmistona tänä kesänä kuullaan:
Sauli Zinovjev: Un Grande Sospiro
Carl Nielsen: Helios overture
Pyotr Tchaikovsky: Romeo & Juliet
Gustav Mahler: Sinfonia nro. 1
Kapellimestariksi olemme saaneet kolmen vuoden odotuksen jälkeen norjalaisen Eiving Gullberg Jensenin.
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Kuten ehkä muistatte, kotimaisen 100 % presidentin ansiomerkin hakemisprosessi uudistettiin viime kaudella (H11/12.6.2020/§ 184), jolloin se siirtyi piirien hoidettavaksi.
T:mi Mitali- ja Lipputuotanto Sinikka Waltenbergin kanssa on sovittu seuraavasta toimintatavasta:
Klubit lähettävät kotimaisen 100 % presidentin anomuslomakkeet viime kauden kuvernööreille (IPDG:t) hyväksymistä varten 15.9. mennessä.
·
Viime kauden piirikuvernöörit tilaavat tarvitsemansa määrän Waltenbergiltä
viimeistään 30.9. mennessä. Halutessaan piiri voi tilata niitä enemmänkin (eli piirin omaan ”varastoon”). Merkit tilataan sähköpostitse sinikka.waltenberg@gmail.com , kopio osoitteeseen marko.waltenberg@gmail.com
·
Waltenberg toimittaa merkit yhtenä lähetyksenä viime kauden kuvernöörille ja
laskuttaa niistä ko. piiriä.
·
Waltenberg veloittaa ansiomerkeistä 16 euroa/kpl, johon lisätään alv 24 %
sekä merkkien posti- ja toimituskulun toteutuneen mukaan. Huom! On varauduttava siihen, että ansiomerkkien toimitusaika on 2 kk tilauksesta.
·
Viime kauden kuvernööri jakaa ne oman harkintansa mukaan esim. klubin
juhlassa, piirin kokouksessa tai piirin vuosikokouksessa sekä huolehtii, että piiri
vuorostaan laskuttaa ansiomerkin ko. klubilta.
·
Hakulomakkeet ansiomerkkiä varten ovat liiton nettisivuilla https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/ohjeita-lionstoimijoille/ansiomerkki-ja-palkitsemisohjeet/. (vaatii kirjautumisen).
Näitä merkkejä ei siis tilata verkkokaupasta eikä niitä ole liiton toimistossa.
Terveisin
IPDG Juha

Kaikki piirikuvernöörielektit saivat kirjekuoren, jossa oli omasta piiristä viiden
eniten LCIF:ään lahjoittaneen klubin nimet. Pareittain nostivat toisen kirjekuoresta yhden klubin nimen ja klubille annettiin Melvin Jones -jäsenyys ilmaiseksi.
M-piiristä sen sai LC Honkajoki. Onnea!

Kuva: Tuula Enckell
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Terveiset toimituksesta
M-viesti ilmestyy helmikuussa 2023, aineistopäivä 15.12.2022.
ELionMviesti ilmestyy 15.8.2022 ja siihen materiaali 10.6. mennessä.
Kuvat erikseen ja teksti .doc muodossa sähköpostiin minnamari.salmivaara@lions.fi
Jos MyLCI päivityksiä puuttuu vielä klubiltasi, PÄVITTÄKÄÄ UUDEN KAUDEN VIRKAILIJAT järjestelmään.
MyLCI/ MyLion -neuvojana toimii Mari-Anna Niemi. Sähköposti: niemimarianna@gmail.com ja puhelin: 0400
618 127.
LCICon 2022 -vuosikokouksesta pyydän kertomusta DG Hannu Nurmikolta, kun vihdoin tapahtuma järjestettiin paikan päällä Montrealissa. Siitä lisää elokuun lehdessä. Uudet virkailijat myös kauden 2022-2023 avajaislehdessä 15.8.2022.

Pahoittelen lehden ilmestymistä kuukauden myöhässä! Tämä on siis kauden 2021-2022 viimeinen
lehti ja aloitan uudella innolla elokuussa. Kiitos kaikista jutuista ja palautteista! Jatkan kaudella 20222023. Lähettäkää heti elokuun tapahtumista kuvia ja tekstiä, kiitos!
Vielä on kesää jäljellä ja muutama sukujuhlakin, ennen kuin joudutaan syksyyn.

Kuva Kouvolan vuosikokouksen oheis-ohjelman
kuvista paikassa Arboretum Mustila
ja sen on ottanut
Niilo Hirvonen, Lions Club Kitee

Viestitellään, rentouttavaa kesän jatkoa!
Minnamari

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

