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INNOVAATIO -INNOVAATIO -
PORTTI TULEVAISUUTEEMMEPORTTI TULEVAISUUTEEMME

Lions-vuosi on tullut vaiheeseen, 
jossa rutiinit on saatu haltuun ja 
seuraavan vuoden suunnittelu niin 
piirissä kuin klubeissa on vähitel-
len käynnistymässä. Kansainväli-
sen presidentin Tae-Sup Leen teema 
tälle kaudelle on ”Innovaatio: port-
ti tulevaisuuteemme”. Uudistumi-
nen innovaatioiden ja uusien ideoi-
den kautta on selvästi välttämätön-
tä ajan ja sen ongelmat sisäistävälle 
palvelujärjestölle kuten meille lei-
jonille. Uudistuminen ei kuitenkaan 
ole itsetarkoitus ja meillä muutok-
sen pitää olla hallittua: lions-liik-
keen historian ja arvojen kunnioi-
tus on elimellinen osuus tätä uu-
distumisprosessia. Toimintaamme 
suunniteltaessa meillä pitäisi olla 
myös toisenlaista rohkeutta luopua 
sellaisesta, joka ei enää toimi ja jo-
hon käytetyt resurssit menevät aina-
kin osittain hukkaan. Toisaalta uut-
ta voi rakentaa vain kokemuksen ja 
osaamisen avulla vanhan hyväk-
si koetun päälle. Innovaatio ei ole 
meille M-piirin leijonille mikään 
uusi asia. Lähes jokaisessa klubis-
sa, jossa olen vieraillut,  olen ha-
vainnut uusien ideoiden etsimistä, 
tutkimista ja myös käyttöönotta-
mista. Tämä yhdistettynä perisuo-
malaiseen talkoohenkisyyteen on 
varmaakin se voima, joka on teh-
nyt suomalaisesta lionismista erään 
maailman vahvimmista.

Tulevaisuus alkaa
tänään

                Piirin teema tälle kaudelle 
on ”Tulevaisuus alkaa tänään”. Lau-
se on tietysti itsestäänselvyys mut-
ta sillä haluan kuvata tiettyjä pai-
notuksia. Hyvä esimerkki tästä tu-
levaisuuteen tähtäämisestä oli tä-
män kauden alkuvaiheessa. Elo-
kuun puolessa välissä huipentui pii-
rin nuorisoleirikausi kuunari Hele-
nalla tapahtuneeseen purjehduslei-
riin. Mukana merellä Rauman, Uu-
denkaupungin ja Turun edustalla oli 
yli kaksikymmentä nuorta eri puo-
lilta maapalloa: kaukaisimmat vie-
raat Kanadasta, lähimmät Ruotsis-
ta ja muut eri puolilta Eurooppaa 
ja yksi myös Turkista. Leiri päät-
tyi Raumalla vietetyn päivän jäl-
keen ja nuoret matka kääntyi kohti 
kotimaita. Keskustelin monien näi-
den nuorten kanssa ja heillä jäi ko-
tiin viemisiksi hyvä kuva Suomes-
ta itsessään, suomalaisista leijonis-
ta ja suomalaisesta elämäntavasta. 
Purjehdusleirin toteutukseen liitty-
neet lähinnä SARS-hysteriasta joh-
tuneet vaikeudet voitettiin tosi lei-
jonamaisella otteella: ei jääty ih-
mettelemään ja voivottelemaan 
vaan mietittiin miten ongelmat rat-

kaistaan, käärittiin hihat ja laitettiin 
asiat kuntoon!

Piirissämme on tällä kaudella 
kiinnitetty erityistä huomiota myös 
koulutukseen. Syksyn ensimmäis-
ten PNAT:ien yhteydessä järjestet-
tiin sihteereille jatko- ja kertauskou-
lutus. Syitä tähän oli lähinnä kak-
si. Varsinainen koulutushan tapah-
tuu edellisenä keväänä pirikoko-
uksen yhteydessä eli sihteeri pää-
see soveltamaan saatua oppia vas-
ta lähes puolen vuoden päästä. Toi-
nen akuutti ongelma oli järjestön 
tietojärjestelmien jatkuva takkuilu 
ja tempoilevat ratkaisuyritykset se-
kä sitä kautta kertautuvat ongelmat 
klubien raportoinnissa. Uusien lei-
jonien koulutuksessa ollaan myös 
haettu uusia ideoita. Pilottikoulu-
tuksena tätä koulutusta on toteutet-
tu klubikohtaisena: samalla saadaan 
mukaan myös ne lionit, jotka eivät 
aikanaan ole saaneet ko. koulutusta, 
ja samalla voidaan myös ottaa mu-
kaan klubin omia perinteitä ja tapo-
ja toimia. Lisäksi klubien presiden-
teille sekä piirihallituksen jäsenille 
ollaan ideoimassa koulutusta, jos-
sa keskitytään mm. järjestötoimin-
taan, kokoustekniikkaan ja esiinty-
mis-taitoon.

MERL
MERL-kampanja on jatkunut 

myös tällä kaudella ja jäsenmäärä 
onkin lievässä nousussa. Tämä ei 
ole meille itsetarkoitus: tahdomme 
saada lisää auttavia käsiä tekemään 
tätä palvelutyötä. Haluamme myös 
turvata klubien toimintamahdolli-
suudet tulevaisuudessa ja samalla 
lionismin jatkuvuuden ja vahvis-
tumisen täällä koti-Suomessa. Uu-
det jäsenet tuovat uusia ideoita klu-
bitoimintaan ja saavat myös ”van-
hat” jäsenet ehkä miettimään asi-
oita uudella, innovatiivisella taval-
la. Pelkkä määrällinen kasvutavoi-
te on lyhytnäköistä ajattelua ja se 
voi olla vain osatavoite. Klubit te-
kevät arvokasta palvelutyötään ai-
noastaan ja vain toimivien jäsenten 
innostuksen ja henkilökohtaisen 
panostuksen varassa. Klubin toimi-
van johdon tehtävä on taas kanavoi-
da tämä resurssi innostavalla taval-
la ympäröivän yhteiskunnan palve-
lukseen. Pitkän tähtäyksen eli mo-
nen vuoden jänteen tavoitteeksi täl-
le jäsenkampanjalle täällä M-piiris-
sä voisi kirjata: ”Klubit uudistuvat 
suunnitellusti, terveellä tavalla ja 
niissä on tasapainoinen jäsenraken-
ne niin iän kuin ammatillisen jakau-
tuman suhteen.”

Hyviä klubeja
Olen piirikuvernöörikautenani 

usein ollut mukana erilaisissa yh-

teyksissä pohtimassa hyvän klu-
bin määritelmää. Jos jätetään tar-
kastelun ulkopuolella tuo kaikki 
virallinen raportointi, joka tietys-
ti on myös tärkeää, niin esille nou-
see – lähes yksimielisesti – muuta-
ma asia. Ulkopuolelta tarkasteltuna 
hyvän klubin tunnusmerkki on yh-
teiskunnallinen näkyminen aktiivi-
sena, pyyteettömänä palvelutyönä. 
Sisältäpäin katsottuna hyvä klu-
bi ilmenee sujuvina kokouksina, 
joissa asiat käsitellään niiden vaa-
timalla vakavuudella, joihin tullaan 
mielellään, joissa viihdytään hyvi-
en lions-ystävien seurassa ja joista 

lähdetään taas kotiin hyvällä mielel-
lä. Hyvälle klubille ominainen piir-
re on myös huumorin läsnäolo: asi-
at sujuvat mutta aina on tilaa leikki-
mielisyydelle ja asioiden valoisien 
puolien näkemiselle. Lyhyesti sa-
nottuna; klubissa on hyvä henki.

Hyvässä klubissa on sekä innos-
tusta että kokemusta ja asioiden mo-
nipuolista näkemistä.  Ja näitä hy-
viä klubeja on M-piirissä monia: on 
ollut ilo olla mukana palvelemassa 
klubien kanssa ja klubeja.

Pekka Tuuna
DG

M-piiri Vantaan vuosikokouksessa.

Lion Ritva ja DG Pekka Tuuna
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Valmistaudun ottamaan
piirikuvernöörin tehtävät

Leijonat ovatLeijonat ovat
näkyneetnäkyneet

Kuluva kausi on ollut klubeille toiminnallisesti menestyksekäs.  Tälle 
kaudelle on osunut useampia valtakunnallisia aktiviteetteja, jotka ovat 
teettäneet meillä töitä, mutta samalla tuoneet leijonat esille. Jo kesällä, 
kun pääosa klubeista vielä vietti lionstoimintaan kuuluvaa ”kesälomaa”, 
toteutettiin piirimme toimesta hienosti onnistunut nuorisovaihtoleiri.  
Syksyllä seurasi valtakunnallinen turvapäivä, jolloin leijonat jalkautuivat 
heijastimien jakoineen ja muine liikenneturvallisuutta edistävine tapah-
tumineen yleisön keskuuteen.  Myöhäissyksyllä jatkettiin jo edellisellä 
kaudella alkanutta Vastuu on sinun –kampanjaa, johon piirimme klubit 
osallistuivat kiitettävästi.  Nämä kaikki tapahtumat ovat saaneet tiedotus-
välineissä ansaittua huomiota. 

Kun näihin laajempiin tapahtumiin vielä lisätään klubien joko yk-
sinään tai yhdessä muiden järjestöjen kanssa toteuttamat aktiviteetit, 
on yksittäisiä tapahtumia ollut jo piirimmekin alueella satoja.  Näiden 
toimintojen myötä on lionstyö jälleen saanut runsaasti myönteistä julki-
suutta, leijonat ovat näkyneet.

Historiikit

Useat piirimme klubeista ovat tällä kaudella täyttäneet ”tasavuosia”.  
Merkkipäivät ovat luonnollisesti tuoneet tullessaan uusia, toinen toistaan 
hienompia klubihistoriikkeja.  Jotkut näistä ovat olleet todella laajoja, 
perusteellisia ja yksityiskohtaisia toiminnan tarkasteluja.  Esimerkkinä 
voidaan mainita piirimme vanhimman klubin 50-vuotishistoriikki.  Voin 
vain kuvitella sitä työn määrää, jonka laajan arkiston, yli 40 mapin lä-
pikäynti ja tämän aineiston työstäminen 200 sivuiseksi kirjaksi on vaa-
tinut.  – Se on vaatinut runsaasti aikaa, se on vaatinut harrastusta, mutta 
lopputulos on mahtava.

Lähivuosina näitä puolivuosisataisen toiminnan tarkasteluja on tulos-
sa lisää.  Olihan 50-luku vilkasta klubien perustamisen aikaa.  Monessa 
klubissa katseet alkavatkin pikkuhiljaa kääntyä historiikkimielessä arkis-
tojen suuntaan.  Toivottavasti arkistot ovat kunnossa ja saamme jatkos-
sakin hyviä katsauksia menneeseen toimintaan.  Lukemani perusteella 
voin todeta, että jos klubi asettaa historiikkitavoitteensa samalle tasol-
le kuin LC Pori ja lion Matti Teljo, niin se ei totisesti lähde vaatimatto-
min tavoittein liikkeelle.

Kiitokset klubeille hyvästä tiedotusvuodesta.  Pidetään jatkossakin 
lionstoimintaa sopivasti esillä!

Martti Lehtelä
PRC

Merikarvian leijonat sytyttivät kynttilät sankarihaudoille itsenäisyyspäivänä

Valmistaudun ottamaan
piirikuvernöörin tehtävät

Tuleva piirikuvernööri Lauri Hakosalo ja tuleva piirisihteeri Veli-Erkki 
Miettunen saattavat Merikarvian LC:n oman lipun vihkimiskuntoon 
klubin 30-vuotisjuhlassa vuonna 1994

Piirikuvernööri Pekka Tuuna on 
tarjonnut minulle mahdollisuuden 
tehdä viisi ns. piirikuvernöörivie-
railua. Vierailut ovat olleet minulle 
mieluisia ja hyödyllisiä. Muu-
toinkin VDG-kausi tarjoaa hyvän 
näköalapaikan valmistauduttaessa 
tulevaan DG-kauteen. On rauhassa 
mahdollisuus kaiken arkisen työ-
kiireen keskellä suunnitella omaa 
kauttansa. Näin olen tehnytkin. 
Olen kasvanut uuden haasteen vas-
taanottamiseen.

Olen ryhtynyt kokoamaan kau-
den 2004-2005 piirihallitusta. Pii-
risihteerinä tulee toimimaan lion 
Veli-Erkki Miettunen omasta Me-
rikarvian klubistani. Naapuriklu-
bin Siikaisten veljistä tulee piirin 
rahastonhoitaja lion Aulis Suomi-
nen ja I alueen puheenjohtaja li-
on Heikki Santala. II- alueen pu-
heenjohtaja tulee LC Kokemäeltä 
ja hän on lion Tapio Ranne. III-alu-
een puheenjohtajaksi tulee LC Kiu-
kaisista lion Juha Suonpää. IV-alu-
een puheenjohtaja tulee LC Laiti-
lasta ja hän on Jarkko Männistö.

Olen pyytänyt klubien ehdotuk-
sia lohkojen puheenjohtajista. Tällä 
hetkellä selvillä on seuraavat lohko-
jen puheenjohtajat: I-alueen 1. loh-
kon Reijo Sainio LC Noormarkusta, 
2. lohkon Olli Kahilaluoto LC Jämi-
järvi,  3. lohkon Vesa-Pekka Kuuse-
la LC Lavia.  II-alueen 1. lohkon pu-
heenjohtajan Jouko Färd LC Pori/
Koivisto, 2. lohkon Tapio Haclin 
LC Pori/Meri-Pori, 3. lohkon Mau-
ri Mikola LC Kauvatsa,  III-alu-
een 1. lohkon Veikko Pitkänen LC 
Vampula, 2. lohkon Jukka Suvio LC 
Eurajoki/Pyhäjärvi klubista, IV-alu-
een 2 lohkon puheenjohtaja on Rei-
jo Koskinen LC Laitila/Untamoi-
nen-klubista.

”Pykälää paremmaksi” tulee ole-

maan minun ja kaikkien piirihalli-
tukseni jäsenten kannustavana työ-
ohjeena. Tulen saamaan näkyväksi 
tunnukseksi ja kannustimeksi py-
kälän muotoisen puusta valmiste-
tun nuijan, jolla on hyvä vahvistaa 
yhdessä valmistellut ja tehdyt pää-
tökset. Tämän tärkeän esineen val-
mistaa lion Reijo Iisakkala.

Erityisteemanani tulee olemaan 
”Leijonatyö on parhaimmillaan 
myös valveutunutta kotiseututyö-
tä”. Olen saanut tämän teeman ve-
täjäksi lion Risto Peevon LC Noor-
markusta. Tulen edellyttämään, että 
kaikki piirimme klubit tekevät ku-
kin omalla paikkakunnallaan jon-
kin näkyvän kulttuuriteon. Toivon 
vielä, että löytäisimme piirin yh-
teisen kotiseututyötä tukevan hank-
keen, jonka voisimme todeta toteu-
tuneeksi kauden päättävässä piiriko-
kouksessa.

Piirimme alueella tehdään hyvin 
monenlaisia hienoja aktiviteetteja, 
joista ei ole olemassa kokonaisel-

vitystä. Pyydän monipuolisen lei-
jonauran tehneen lion Jouko Väli-
mäen LC Uusikaupungista laati-
maan kauteni aikana tämän selvi-
tyksen, joka kauteni päättyessä luo-
vutetaan kaikkien klubien käyttöön 
ja avuksi klubien omien aktivitet-
tien suunnitteluun.

Uskon, että saan lionsaatteista in-
nostuneen piirihallituksen, joka ai-
kaisempien piirihallitusten tavoin 
hoitaa kunnialla piirin yhteiset asiat 
ja edistää lionsjärjestön päämääriä.
Toivon kauteni samalla antavan jo-
kaiselle meistä uutta sisältöä elä-
määmme ja yhteenkuuluvaisuuden 
tunnetta.

Jo etukäteen kiittäen omas-
ta ja vaimoni Ainon puolesta.
Käykäämme veljet työhön, 
kun työ siihen kutsuu. 

Virpolassa 05.01.2004

Lauri Hakosalo
VDG

LION M VIESTI
Julkaisija:
 Suomen Lions-Liitto ry
 piiri 107-M

Toimittaja:
 Martti Lehtelä
 Vammalantie 821
 31900 Punkalaidun

Paino: Satakunnan Painotuote Oy
 Kokemäki   2004
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Olem me aloittaneet toimintakau-
temme 2003-2004 kevätpuolen 
toivottavasti iloisella mielellä ja 
innovatiivisesti. Ensimmäiset vuo-
den 2004 kuukausikokoukset ovat 
pidetyt ”Me palvelemme” leijona-
aatteen ja klubien toimintasuunni-
telmien mukaisesti. 

Tällä kaudella, kansainvälinen 
presidenttimme DR Tae Sup Leen 
ohjelma ohjaa meitä tulevaisuutem-
me portille ja varmasti, myös roh-
keasti astumaan siitä sisään. Tule-
vaisuutemme portti ei ole mikä ta-
hansa kulkutie, vaan nimetty port-
ti: innovaatio.

Innovaatio, portti
tulevaisuuteemme

Lionstoiminta ja
innovatiivisuus! 

Innovaatio, uudistus, uutuus, 
luovuus; näitä sanoja on helppo 
yhdistää vaikkapa suomalaiseen in-
sinööritaitoon. Suuret, ihmiskuntaa 
palvelevat keksinnöt edellyttävät 
innovatiivisuutta, mielikuvituksen 
rikkautta, uteliaisuutta, rutiineista 
poikkeavaa ajattelua ja assosi-
aatioita, yhdistämistä vanhan ja 
uuden välillä. Alan perusteellinen 
tunteminen, tiedolliset rakenteet ja 
taloudelliset realiteetit tulee ottaa 
huomioon ja tulosta syntyy.

Samalla tavalla palvelujärjes-
tömme voi olla innovatiivinen, luo-
da uutta vanhalle, arvojamme kun-
nioittavalle perustalle. Palveluhalui-
suus, talkoohenkisyys, ja auttavai-
suus ovat vahvoja arvoja toiminnas-
samme, eikä niitä ole sidottu tiet-
tyyn toimintamalliin. Kuten IP DR 
Lee asian ilmaisee: ”Tulee tehdä jo-
takin, mitä ei aikaisemmin klubitoi-
minnassa ole tehty, rohkeasti, uusil-
la toimintatavoilla!” Tähän on vielä 
muutama kuukausi aikaa, mikäli ei 
vielä ole uusia, ennen käyttämättö-
miä toimintamalleja kokeiltu. Uusia 
jäseniäkin on hyvää aikaa rekrytoi-
da toimintaamme mukaan.

Uusien, vasta perustettujen klu-
bien etuna on se, että luodaan ai-
van aikaisemmista poikkeavia, in-
novatiivisia toimintatapoja, niin ei 
aikaisemmin ole tehty, toiminta on 

uutta ja ainutlaatuista. Hyvä on toi-
mia kuitenkin niin, että perusajatus, 
klubitoiminta, tietty säännöllisyys, 
kokouspaikat ja -ajat valitaan lion-
saatteen mukaisesti. Vuorovaikutus 
ja yhteistyö klubien kesken on omi-
aan edistämään laajemmankin alu-
een kehittymistä yhteisvastuuseen 
asukkaittensa hyvinvoinnista.

Turvallinen tulevaisuus 
nousevalle sukupolvelle

Tunnuslauseen, vuosittain valitta-
van toiminta-ajatuksen ja teeman 
puitteissa järjestämme siis paikka-
kunnillamme vapaaehtoispalveluja 
yhteisöjemme hyväksi. 

”Turvallinen tulevaisuus” on ko-
timainen teemamme. Tämä turvalli-
suus ei rajoitu pelkästään yhteiskun-
nan ulkoisiin puitteisiin, esimerkik-
si liikenneturvallisuuteen tai erilai-
siin konfl iktitilanteiden ja huume-
ongelmien ehkäisyyn, vaan turval-
lisuus koskee myös ihmisten sisäis-
tä, yksilön henkistä turvallisuutta. 

Tällä saralla esimerkiksi iltapäi-
väkerhotoiminta on voimakkaas-
ti suojaava tekijä ja Suomen Las-
ten ja Nuorten Säätiön perustaja-
jäsenyys on omiaan tuomaan mei-
dät leijonat hyvän elämän puoles-
tapuhujiksi suomalaisessa yhteis-
kunnassa. Iltapäiväkerhotoimin-
nan kehittämisajatus ei ole vieras 
meille kenellekään, olemmepa sit-
ten vanhemmuus- tai isovanhem-
muusikäisiä. Ja joillakin klubeilla 
on jo valmiudet toimia sen eteen. 
Toiminnan lakisääteisyys ei ole es-
teenä vapaaehtoisen avun tarjoami-
seen, päinvastoin sitä edelleen tar-
vitaan. ”Leijonan teko” on eräs toi-
mintamme innovatiivisimmista va-
linnoista.

Haluamme osallistua myös syr-
jäytymistä ehkäisevään työhön las-
ten ja nuorten osalta mm. Lions-
Quest ohjelmallamme. Olemme jo 
yli kymmenen vuotta olleet rohkeita 
aikuisia ja antaneet lapsille mahdol-
lisuuden elämän puolella olemiseen 
ja hyvän eteenpäin viemiseen kou-
luttamalla jo 9000 opettajaa Lions-

Quest-ohjelman käyttäjiksi. Hy-
vässä pysyminen on nimittäin vaa-
tivampaa kuin pahoinvointi. Pahoin-
vointiinkin vielä pyrimme vaikutta-
maan esimerkiksi Huumeiden vas-
taisella ohjelmallamme. Vastuu on 
sinun - vihkonen on jo löytänyt ja 
löytää tiensä moneen suomalaiseen, 
12-vuotiaan nuoren kotiin. Yhdessä 
kasvaminen, terve itsetunto ja sosi-
aalinen verkosto vahvistavat myös 
ulkoista turvallisuutta.

Myös pitkäaikaista leijonatyötä 
ovat olleet valtakunnalliset,  nuo-
riin kohdistuvat aktiviteetit. 

Leot toimivat omana järjestönään 
ja nuorisovaihto auttaa nuoria näke-
mään, kokemaan ja ymmärtämään 
muitakin kulttuureja ja olosuhteita. 
Ymmärryksen kasvaessa epäluu-
loisuus häviää ja elämä on entis-
tä turvallisempaa. Tämä myös aut-
taa meitä kotimaisen iskulauseem-
me mukaisesti luovuttamaan isän-
maamme onnellisempana nouse-

Puheenjohtajan tervehdysPuheenjohtajan tervehdys
valle sukupolvelle. Lapset ja nuo-
ret, tämä nouseva sukupolvi, tulee 
olemaan myös suuraktiviteettim-
me Punainen Sulka 2006 keräyk-
sen kohde.

Uudet valinnat kohti 
muutosta

Kevät koittaa ja sen myötä uudet 
valinnat seuraavan vuoden tehtäviin 
niin klubi- kuin liitotasollakin. Toi-
mintavuosi, yksi vuosi, on hyvin ly-
hyt aika todella uusien asioiden lä-
piviemiseen, mutta jokainen meistä 
antaa suunta lionstoimintaan. 
Perinteet, toimintasuunnitelmat ja 
valitun toiminta-ajatuksen viitoit-
tama tie ovat toiminnan vakaina 
pilareina. Myös paikkakunnan ja 
koko yhteiskunnan muutokset vai-
kuttavat lionstoiminnan muut-tu-
miseen. Muutos on hidasta, mutta 

historiallisesta perspektiivistä tar-
kastellen sitä on tapahtunut paljon 
sitten lions-liikkeen perustamisen 
vuoden 1917 jälkeen.

Olemme toiminta-ajatukses-
samme vuodelle 2003-2004 mää-
ritelleet, että suomalainen lions-lii-
ke on eettinen ja aktiivinen palvelu- 
ja auttamisjärjestö, joka tukee yh-
teiskunnan kehittymistä yhteisvas-
tuuseen kansalaisten hyvinvoinnis-
ta paikallisesti, kansallisesti ja kan-
sainvälisesti.

Haastava, nyky-yhteiskuntaan so-
piva ja motivoiva tehtävä!

Arvoisat leijonat ja puolisot, 
me yhdessä muodostamme tämän 
liikkeen. Arvostakaamme ja tuke-
kaamme toisiamme etenemään tu-
levaisuutemme portista, innovatii-
visesti!

Marja-Leena Knuutinen
CC 2003-2004

Suomen Lions-liiton puheenjohtaja, CC Marja-Leena Knuutinen
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PIIRIN VUOSIKOKOUS
24.4.2004 PORIN LYSEOLLA

PIIRIKUVERNÖÖRI-
EHDOKAS

LAURI HAKOSALO
(lady Aino)

Syntymäaika:
30.01.1941

Lapset:
kaksi aikuista lasta

Varatuomari, asianajaja
Uudenkaupungin johtava julkinen oi-
keusavustaja
Valmistelee lisensiaattityötä aihees-
ta: ryhmäkuri kunnallisissa toimie-
limissä

Lions-toiminta:
LC-Merikarvian jäsen vuodesta 1975
Klubin presidentti 1981-1982
Lohkon puheenjohtaja 1983-1984
Alueenpuheenjohtaja 1989-1990
Varapiirikuvernööri 2003-2004
Tutustunut lukuisten klubien toimintaan klubivierailuilla
Haluaa viedä lionstyötä eteenpäin teemalla: Leijonat mukaan kotiseutu-
työhön
Muu toiminta: Merikarvian kunnanvaltuusto 20 vuotta
Tarmokas yhdistystoimintamies
Kunnia/ansiomerkit
Suomen Leijonan ansioristi
Suomen kuntaliiton hopeinen ansiomerkki

VARAPIIRIKUVERNÖÖRI-
EHDOKAS 2004-2005

TEUVO MÄNNISTÖ
(lady Tuija Ikonen)

Syntymäaika:
7.11.1952

Lapset:
2 aikuista lasta, 1 lapsenlapsi

Kankaanpääläinen kengäntekijä

Lions-toiminta:
LC K:pää/Kuninkaanlähteen 100% jäsen vuodesta 1995
Klubin presidentti 2000-2001
Sitä ennen useita klubin hallitusvirkokja
Piirisihteeri 2001-2002
Lohkon puheenjohtaja 2002-2003
Aluejohtaja 2003-2004
Kankaanpään Ammatillisen Aikuiskoulutuskeskuksen jalkinelinjan näyt-
tökokeiden arvioitsija.
Harrastukset: kesällä mökkeily, talvella lions ja jääkiekko: pelaa lätkää kan-
kaanpääläisessä harrastekiekkojoukkueessa.

VARAPIIRIKUVERNÖÖRI-
EHDOKAS 2004-2005

VEIKKO VALAVUO
(lady Sirpa)

Syntymäaika:
26.09.1945

Lapset:
kolme poikaa ja neljä pojanpoikaa

Sotilasarvo: Res.aliluutnantti

Lions-toiminta:
100% jäsen vuodesta 1978
LC-Rautammin jäsen vuodesta 1978
siirotojäsenenä LC-Luviaan 1989
Presidentti 1995-1996
Quest-toimikunnan puheenjohtaja 1996-1999
Quest-jatkotapaamisten mentor 2000-
Piirikokoustoimikunnan puheenjohtaja 2000
Lohkon puheenjohtaja 2002-2003
Alueen puheenjohtaja 2003-2004

SUOMEN LIONS-LIITTO RY:n
PUHEENJOHTAJAEHDOKAS

TIMO HEIKKILÄ
(lion, DC Maija-Liisa)

Syntymäaika:
29.05.1943 Kauvatsalla

LC Porin 100%:n jäsen vuodesta 
1982
Klubin presidentti 1989-1990
Piirihallitus 1992-1996

Piirihallitus 1997-2003
Varapiirikuvernööri 1997-1998
Piirikuvernööri 1998-1999
SLL ry:n hallitus DG-jäsen 1998-1999
SLL ry:n hallitus PDG-jäsen 1999-2000
Klubin presidentti 2002-2003
SLL ry:n varapuheenjohtaja 2003-2004
SLL ry:n hallitus varapuheenjohtaja 2003-2004
Klubin sihteeri 3 kautta
Campaign-Sight First Porin kordinaattori 1992-1994
Melvin Jones-jäsen 1995

LC Pori 50 vuotta

Piirin vanhin klubi LC Pori vietti syyskaudella 50 vuotisjuhlaansa. 
Kevään 2003 piirikokouksen päätöksellä LC Porin leijonilla ja ladyilla on ilo toivottaa 107-M 
piirin leijonat ja puolisot tervetulleiksi vuosikokoukseen perinteikkääseen Porin Lyseoon.

Porin Lyseo täyttää 125 vuotta.

Hotelli Otavassa 17.2.1879 pidetyssä kokouksessa, jossa oli läsnä kansalaisia kaikista Satakun-
nan seurakunnista (huom. Satakunnan silloin suurempi koko) päätettiin aloittaa yksityisillä va-
roilla ylläpidettävä suomenkielinen oppikoulu Porissa. Elokuun 30. päivänä koulun ovet avattiin 
kaksipäiväistä pääsykoetta varten. 52 kouluunpyrkijästä hyväksyttiin 40 poikaa. Porin Lyseon 
tunnetuin oppilas on ollut tasavallan presidentti Risto Ryti. 

Piirin 35. vuosikokous

Päivä aloitetaan seppeleen laskulla Keski Porin sankariristille. 
Klubivirkailijoiden ja puolisoiden koulutukset alkavat kello 10.00. 
Lounas on porrastetusti klo 11.30 – 13.30. 
Vuosijuhla  klo 13.30 – 14.30
Iltapäiväkahvi klo 14.30 – 15.00
Piirikokous klo 15.00 – 17.30
Tauko, vaatteiden vaihto klo 17.30 – 19.00 
Iltajuhla Lyseolla klo 19.00 – 01.00
Piirikokouksen ajaksi on puolisoille järjestetty omaa ohjelmaa.
Piirikuvernööri lähettää klubeille kokouskutsun ja päivän tarkennetun ohjelman.
Piirikokousohjelma löytyy netistä piirin sivuilta osoitteesta: http://www.lions.fi /district107-M.

Toivotamme piirihallituksen jäsenet, klubien leijonat, PDG:t ja puolisot tervetulleiksi Poriin viet-
tämään leijonahenkistä päivää.

LC Pori ry
piirikokoustoimikunta

PIIRIN VUOSIKOKOUSPIIRIN VUOSIKOKOUS
24.4.2004 PORIN LYSEOLLA24.4.2004 PORIN LYSEOLLA

LC Pori/Katariinalla on 
taas tällä kaudella ollut pal-
jon hyviä aktiviteetteja. 
Istutettiin tulppaane-
ja, osallistuttiin turvapäi-
vään, saatiin taiteilijoiden 
suunnittelemia kortte-
ja myyntiin sekä tutus-
tuimme Tuomasmessuun ja 
ortodoksiseen kirkkoon. 

Maaliskuussa huipen-
tuu naistenpäivätanssi-
aiset ravintola Sofi assa 
keskiaikaiseen tyyliin…pu-
kuloistoa, mahtavaa ruo-
kaa, tanssia ja yhdessäoloa. 
Kaikki leijonat puolisoineen 
ja ystävineen mukaan sankoin 
joukoin 6.3.2004.

PorilainenPorilainen
naisenergianaisenergia

jyllää! jyllää! 
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Suomen Lions-liitto ry on valmis-
tanut jälleen ”Vastuu on sinun” op-
paan, joka jaetaan kuudesluokka-
laisten huoltajille valtakunnallisesti. 
Jakelu toteutettiin ensimmäisen ker-
ran viime vuonna. Porissa kampan-
jaa on taloudellisesti tukenut Radio 
Pori. Opas sisältää pelisääntöjä 12-
vuotiaan vanhemmille ja aihealuei-
ta ovat kaveripiiri, tupakka, alkoho-
li ja huumeet.

Opas menee koteihin oppilaiden 
mukana suljetussa kirjekuoressa, 
ja huoltajan allekirjoituksella var-
mistetaan, että viesti varmasti me-
nee perille. Porissa, Väinölän ala-
asteen kuudennen luokan opettaja 
Anu Haranen uskoo, että kodeissa 
otetaan opas hyvin vastaan: ”Tar-
koitus ei ole missään pelotella esi-
merkiksi huumeilla vaan informoi-
da vanhempia. Tämä kuuluu myös 

Vastuu on vanhemmillaVastuu on vanhemmilla
yhtenä osa-alueena ko-
din ja koulun välisessä 
yhteistyössä.”

Anu Haranen nostaa 
oppaan tärkeimmäk-
si osa-alueeksi erityi-
sesti kaveripiirin ja sen 
ympäristön missä lap-
si liikkuu. ”Vanhempi-
en tulisi tietää missä ja 
kenen kanssa lapsi liik-
kuu ja viettää aikaan-
sa. Kaverilla on muuta-
kin kuin nimi eli tiedos-
sa tulisi olla myös per-
he, huoltajat, osoite ja 
puhelinnumero.” Hara-
nen toteaa.

Oppilaat itse ottavat aktiivisesti 
heidän mieltään askarruttavia asi-
oita esille ja luokassa onkin ollut 
kova kysyntä postilaatikolle, jo-
hon saisi laittaa omia kysymyksi-
ään. ”Murkkuikä” ja ylä-asteelle 
siirtymisen mukana tuoma jänni-
tys alkaa viidennellä/kuudennella 
luokalla. Eettisistä tärkeistä asiois-
ta pyritään myös antamaan tietoa ja 
valistusta päivänavauksissa. Hara-
nen toteaakin, että tärkeää on ottaa 
asiat esille harkitusti. Pelottelulla ei 
ole mitään hyötyä vaan esim. tupak-
kaa ja alkoholia aiheena tulee kä-
sitellä realistisella tavalla ja apuna 
voidaan käyttää myös harjoituksia, 
leikkejä ja tehtäviä.

Väinölän ala-asteen terveyden-
hoitaja Tuula Korkeaoja kertoo ole-
vansa aina hyvin mielissään kaikista 
kampanjoista, joissa lähestytään op-

pilaiden vanhempia. Merkkejä, jois-
ta voi päätellä, että lapsella kaikki 
ei ole hyvin ovat muun muassa vä-
symys eli ei oikein jakseta aamulla 
nousta kouluun ja lapsella on myös 
halua pinnailla koulusta. Kaveripii-
rin äkillinen muutos voi olla myös 
merkki siitä, että kaikki ei ole kun-
nossa. Jos kotoa katoaa rahaa niin 
tämä voi olla merkki tupakan pol-
ton aloittamisesta. On täysin tutkit-

tu ja todettu, että harva nuorista siir-
tyy suoraan kokeilemaan huumeita, 
mutta jos on taustalla tupakkakokei-
luja kynnys huumeita kohtaan ma-
daltuu. Onneksi ala-asteella huume-
kokeilut ovat todella vähäisiä, ehkä 
se on juuri se tupakka, mitä ensim-
mäisenä kokeillaan, Tuula Korkea-
oja toteaa. Vielä lopuksi hän haluaa 
muistuttaa, että vanhemmat seurai-
sivat lastensa käyttäytymistä ja ha-

kisivat tarvittaessa myös ulkopuo-
lisen apua: ”Siitä ei moitita jos ot-
taa opettajaan tai terveydenhoita-
jaan turhaan yhteyttä, mieluummin 
vaikkapa herkästi!”

M-piirin alueella oppaita jaettiin 
tällä kaudella noin 4500 kappaletta. 
Opas tavoittikin alueellamme kaik-
kien kuudesluokkalaisten vanhem-
mat. Kiitokset klubeille aktiivises-
ta mukanaolosta.

 Väinölän ala-asteen kuudennen luokan opettaja Anu Haranen jakaa oppilailleen kotiinviemisiksi ”Vastuu 
on sinun”-vihkosen.

Haaste kirkkovenesoutuunHaaste kirkkovenesoutuun
LC Pori haastaa kaikki 107 M-piirin 
klubit

KIRKKOVENESOUDUN 
SUOMEN LIONS-LIITON 

MESTARUUSKILPAILUUN

Soutu tapahtuu Kokemäenjoella 
sunnuntaina 8.8. 
Soudettava matka n. 14 km.
Tarkempi ilmoitus asiasta myöhem-
min The Lion-lehdessä.
Kirkkovenesoutu käsittää 14 souta-
jaa ja perämiehen. 
Joukkueeseen tulee kuulua vähin-
tään 2 klubiveljeä ja  2 leidiä, muut 
voivat olla klubin ulkopuolisia.
Näe ja koe Kokemäenjoki venees-
tä käsin.
 
Lc Pori
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26.1. järjestettiin Raumalla uusien naislionien opetustilaisuus. Osallis-
tujia LC Rauma Kanali Helmestä ja Pori Katariinoista.

Uudet lionit

Uusien lionien perehdyttämis-
tilaisuudessa Porissa 24.11.2003 
oli paikalla uusia leijonia, heidän 
kummejaan ja puolisoita, yhteen-
sä 33 henkilöä.  Kouluttajina oli-
vat DG Pekka Tuuna, lion Ritva 
Tuuna ja DC Maija-Liisa Heikki-
lä.  Kävimme läpi lions-historiaa, 
-organisaatiota ja klubitoimintaa.  
Tilaisuudesta saadussa palautteessa 
hyvänä asiana koettiin mm. tutustu-
minen vuosikirjaan.  Vuosikirjasta-

”EI OPPI OJAAN KAADA”

hoitaa tehtävää aina kauden kerral-
laan eli virkailijat ovat aina syksyl-
lä uusien haasteiden ja uusien ”on-
gelmien” edessä.  Siksi piirikoko-
uksen yhteydessä järjestetään kou-
lutukset seuraavan kauden virkaili-

joille.  Piirikokous on tänä kevää-
nä 24.4.2003 Porissa.  Tarkempaa 
tietoa asiasta saatte kevään aikana 
piirikuvernöörin tiedotteista ja pii-
rin nettisivuilta.  

Ensi kauden virkailijat, tervetu-

loa mukaan!

Lions-terveisin
Maija-Liisa Heikkilä
DC/koulutus

Kuva Porin koulutustilaisuudesta, jonne saapui yhteensä 33 henkeä.

”EI OPPI OJAAN KAADA”
han löytyy oikeastaan kaikki tarvit-
tava tieto lionstoiminnasta.  Kum-
miensa avustamina tehtäviä ratko-
en uudet leijonat perehtyivät vuosi-
kirjan sisältöön.

Kevätkaudella tullaan järjestä-
mään toinen vastaava tilaisuus.

Klubivirkailijoiden
koulutus

Lions-järjestön toimintaan kuu-
luu, että klubissa kukin virkailija 

Välähdyksiä pimeässä Välähdyksiä pimeässä 
- ajatuksia- ajatuksia

turvapäivän tiimoiltaturvapäivän tiimoilta

Turvapäivään liittyvä heijastin-
kampanja oli iso asia Leijonille. 
Kuitenkin onnistuimme erittäin hy-
vin ja mielestäni pääsimme tavoit-
teisiimme. Tästä kuuluu kiitos kai-
kille Leijonille, vaikka tiettyjä on-
gelmia kampanjan aikana esiintyi-
kin. Ensimmäiseksi mieleeni tuleva 
asia on se, kun aktiviteetti menee 
yli toimikauden rajan, niin tieto ei 
aina klubeissa kulje vanhalta halli-
tukselta uudelle hallitukselle. Tässä 
ongelmassa mielestäni auttaisi, jos 
klubin tuleva Presidentti, jonka toi-
mikaudella varsinainen toiminta ta-
pahtuu, otettaisiin mukaan toimin-
taan mahdollisimman varhain.

Toimintamalli jossa oli valit-
tu klubille turvapäivävastaava, oli 
useissa tapauksissa sekoittanut vas-
tuunjaon niin, että esimerkiksi hei-
jastintilaukset olivat jääneet teke-
mättä. Heijastimet olivat jääneet ti-
laamatta, koska klubissa ei tiedetty, 
pitikö tilaukset hoitaa vanha presi-
dentti, uusi presidentti vai kenties 
turvapäivävastaava. Mielestäni täl-
laiset aktiviteettiasiat pitäisi hoitaa 
klubin presidentin kautta jo senkin 

takia, että yhteystiedot ovat var-
mimmin saatavissa. 

Jonkin verran ongelmia aiheutti 
myös selkeän toimintamallin puu-
te. Tästä aiheutui, että klubeissa ei 
tiedetty, mitä toimenpiteitä aktivi-
teetti vaatii klubeilta. Kun tämän 
toimintamallin puuttuminen lopul-
ta tiedostettiin, ideoita löytyi ja toi-
minta oli todella näyttävää ja mo-
nipuolista. Aktiviteetin seurantara-
portointi kangerteli myös hieman. 
En tiedä, johtuiko asiantila alueem-
me ihmisten luonteesta, jossa ei ar-
vosteta itsensä kehumista vai oliko 
klubeissa ymmärretty, että pelkäs-
tään Lions-heijastimien jaosta ra-
portoidaan. Raportointia on voinut 
hankaloittaa myös epäselvyydet ra-
portointikaavakkeessa. Raportointi-
kaavake valmistui myöhään ja sen 
jakelu kangerteli.

Kaikesta huolimatta pääasia eli 
heijastinten jako ja liikenneturval-
lisuuden lisääminen onnistuivat hy-
vin. Me Leijonat osoitimme, et-
tä pystymme hoitamaan isoja ak-
tiviteetteja, varsinkin kun saamme  

yyhteistyökumppaneiksemme alan 
osaavia tahoja, joilla on tarvittavat 
resurssit sekä taloudellisesti että tie-
dollisesti. Haluan kiittää kaikkia yh-
teistyökumppaneita tästä aktivitee-
tista ja toivon, että tulevaisuudes-
sa voimme yhdessä viedä läpi uu-
sia aktiviteetteja lähimmäistemme 
paremman elämän puolesta.

”Kun uskot, uskallat, niin ihmi-
syyttä eespäin mittas viet”

Turvavastaava
Altti Tuomela  
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Joka syksy  toimintakauden alka-
essa klubeja muistutetaan siitä kuin-
ka tärkeää on lahjoitusten antami-
nen AR-säätiölle ja LCIF:lle. Klubi-
en suhtautuminen asiaan on ollut ja 
tulee varmasti olemaan vastakin hy-
vin vaihtelevaa. Useimmiten unoh-
detaan että molemmat säätiöt myös 
”jakavat” rahaa avustusten muodos-
sa. Seuraavassa yksi esimerkki AR-
säätiön avustuksesta.

Oma klubini, LC Rauma/Reimari 
on vuosien aikana suhtautunut 
myönteisesti AR-säätiön toimin-
taan. Vuositasolla käytämme sää-
tiön adresseja parisenkymmentä, 
minkä lisäksi klubimme leijonista 
7 on palkittu Lions-ritarin arvolla. 
Tämän vastapainona olemme myös 
saaneet avustuksia säätiöltä. En-
simmäisen kerran raumalaisten lei-
jonien yhteis-projektiin huumevide-
on tuottamiseksi. Seuraava avustus 
saatiin meripartiolaisten uuden ma-
jan rakentamiseen ja nyt tämä vii-
meinen.

Olemme jo vuosia tehneet yh-
teistyötä Rauman Seudun Invali-
dien kanssa avustaen heitä erilai-
sissa projekteissa joko rahallisesti 
tai työtä tekemällä. Keväällä 2002 

saimme tietää ja käytännössä myös 
kokea heidän kesäpaikkansa ranta-
saunan olevan kiireellisen korjauk-
sen tarpeessa. Pukuhuone oli jo ai-
kaisemmin saatettu kuntoon, mut-
ta runsas käyttö vuosien aikana oli 
saanut pesuhuoneen ja saunan sii-
hen kuntoon, että jotain oli tehtävä.  
Korjaus oli kuitenkin pakko siir-
tää seuraavaan syksyyn .  Klubim-
me teki päätöksen, että osallistum-
me tähän korjaustyöhön sekä rahal-
lisella avustuksella että työtä teke-
mällä. Korjauksen kustannusarvio 
oli 8.000 € , mistä summasta pää-
timme antaa avustuksena 3.000 € 
ja lisäksi anoa  AR-säätiöltä avus-
tusta toiset 3.000 €.  Rahoituksen 
loppuosa  jäi Invalidien itsensä jär-
jes-tettäväksi.

Lomake apurahan  hakemiseen 
löytyi ja löytyy AR-säätiön inter-
net-sivuilta. Hakemus täytettiin ja 
siihen liitettiin tar- kemmat tiedot 
kohteesta ,  palvelutyöstä sekä ko-
pio sen klubikokouksen pöytäkir-
jasta, jossa päätökset tehtiin. Ano-
mukseen tuli myös tarkka selvitys 
rahoituksesta. Sitten paperit postiin 
ja päätöstä odottamaan.

Syksyllä tietoa myönteisestä pää-

AR-säätiön apuraha auttoi

töksestä tuli ja tämän myötä projek-
ti voitiin aloittaa. Joukko klubilai-
sia lähti paikalle hoitamaan purku-
työn. Tietystikin projekti toi mu-
kaan myös yllätyksiä. Paneeleja 
purettaessa kävi selville, että sei-
nissä  ei ollut vain yhtä paneeliker-
rosta vaan kaksi päällekkäin. Yllä-
tys löytyi myös saunan takaseinäs-
tä , jossa eristeitä ei ollut lainkaan 
ja osa juoksuista oli lahovikaisia. 
Käyttökelpoinen puutavara katkot-
tiin heti polttopuiksi, kaatopaikalle 
menevä osa , vanhat tiilet, kiuas ja 
pata siirtolavalle. Uudet rakennus-
tarvikkeet siirrettiin vielä rakennus-
paikalle ja niin alkoi klubimme työ-
osuus olla loppusuoralla. Yksi jäse-
nistämme oli vielä lupautunut hoita-
maan varsinaisen uusimistyön val-
vomisen ja opastamisen, mutta var-
sinainen työ jäi ammattilaisten teh-
täväksi.

Vuoden vaihteen jälkeen kaikki 

alkoi olla kunnossa ja niinpä sää-
tiölle laadittiin loppuselvitys kus-
tannuksista ja  avustuksen käytös-
tä. Alkuperäinen kustannusarvio ei 
pitänyt paikkaansa vaan se ylittyi 
osin yllämainituista seikoista joh-
tuen. Rahoitus kyettiin kuitenkin 
hoitamaan. Säätiön hallitus hyväk-
syi selvityksemme ja avustuksen 
käytön ja niin tämä projekti oli lop-
puun käsitelty.

Edellä esitetty osoittaa, että avus-
tuksen hakeminen ei ole vaikeaa 
kun vain sopiva kohde on löydetty 
ja uskon, että piirimme klubeilla nii-
tä kyllä on. Muutamia seikkoja on 
hyvä muistaa kun päätöstä avustuk-
sen hakemisesta tehdään:

- Avustus voidaan myöntää vain 
tuloa tuottamattomaan kohteeseen, 
joka on suunnitteilla tai  aloitus-
vaiheessa

- Eduksi katsotaan kohteen hy-

väksi tehtävä palvelutyö
- Avustus voi olla enintään saman 

suuruinen kuin hakijan oma rahalli-
nen osuus 

- Avustukset julistetaan haetta-
vaksi  Leijona-lehdessä

- Jos hakija on saanut aikaisem-
min apurahan voi uutta hakea aikai-
sintaan kolmen vuoden kuluttua.

Kun nämä seikat huomioidaan  on 
toivoa siitä että hakemus hyväksy-
tään, mutta  jotta säätiöllä on rahaa 
mitä jakaa se edellyttää myös klu-
beilta osallistumista säätiön varojen 
kartuttamiseen.

Teksti: K.Rouhas
Kuvat:  K.Oikari

Sauna remontin alussa, rakenteet purettuina.

Sama kohde valmiina.

Satakunnan erityishuoltopiiri eli Ulvilan Antinkartano sai jo taista-
miseen lahjoituksena terapiakkodan LC Ulvila/Olavilta. Joulutunnel-
missa suoritettiin kodan vihkiminen. Vasemmalla talousjohtaja Pekka 
Kauppinen, asumispalvelujohtaja Merja Paavola ja LC Ulvila/Olavin 
presidentti Aki Kevätsalo.

Terapiakota
Antinkartanoon
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Maanpuolustushengen 

säilyttämiseksi tarkoitettu 

”Kaveria ei jätetä” video 

syntyi kahden paikallisen 

klubin yhteistyönä Uudes-

sakaupungissa.

LC Uudenkaupungin jäsen res. 
maj. Erkki Luntamo on vuosien mit-
taan kertonut klubi-illoissa muistel-
miaan sotiemme ajoilta. Tällöin klu-
bin piirissä heräsi vuonna 1999 aja-
tus, että olisi sääli, jos hänen lois-
tavan muistinsa ja esitystaitonsa tu-
lokset menisivät hukkaan. Niin syn-
tyikin päätös esitysten videoinnista 
ja niiden tallentamisesta tavoittee-
na maanpuolustushengen säilyttä-
minen tuleville sukupolville.

Myöhemmin kävi ilmi, että 
myöskin Puolustusvoimat oli kiin-
nostunut hänen johtamistaidois-
taan, ja Koulutuksen Kehittämis-
keskuksen fi lmiryhmä kävi Uudes-
sakaupungissa tallentamassa hänen 
kokemuksiaan  fi lmiinsä ”Ihmisten 
johtaminen taistelussa” sekä toi-
seen yleisesti johtamista käsittele-
vään fi lmiin, joka tehtiin haastatte-
lumuodossa. Molempia fi lmejä käy-
tetään reservin upseerien sekä hei-
dän kouluttajiensa koulutukseen ja 
ne tulevat näin vaikuttamaan vielä 
kauan tulevien nuorten upseerien 
johtamistaitoihin. 

Koska klubissamme ei ollut min-
käänlaista kokemusta fi lmin teos-
ta, otimme yhteyttä naapuriklubiin, 
LC Uusikaupunki/Männäinen, josta 
saatiinkin merkittävää apua.

Niinpä perustettiin työryhmä, jo-
hon kuuluivat LC Uudestakaupun-
gista  Esko Vento, phj. (fi lmin ohja-
us), Erkki Luntamo ja Raimo Kuu-
sinen sekä Männäisten klubista 
Touko Heino ja Martti J. Soini (fi l-
min editointi).

Koska alun perin oli ajateltu, et-
tä tuleva video parhaiten palvelisi 
maanpuolustushengen säilyttämis-
tä, jos se jaettaisiin kaikkiin Suo-
men lukioihin ja yläasteille, otettiin 
jo alkuvaiheessa yhteyttä paikalli-
siin opettajiin, minkä perusteella 
päädyttiin siihen, että noin kolmen 
tunnin mittaiseksi aiottu talvi- ja jat-
kosodan omakohtaisista kokemuk-
sista kertova video pyrittäisiin jaka-
maan noin kymmeneen korkeintaan 
puolen tunnin mittaisiin osiin, joista 
historian opettaja aina

voisi valita  kulloiseenkin opetus-
tilanteeseen sopivan osan.

Videon lopullisesta sisällöstä 
(mahdollinen fi lmiaineisto, tausta-
kuvat, musiikki jne.) ei ollut tark-
kaa käsitystä ja niinpä otettiin yh-
teyttä eri tahoihin mahdollisuuksi-
en selvittämiseksi. Olimme yhtey-
dessä mm. Puolustusvoimiin, YLE 
TV 1:een ja MTV3:een, mutta em-
me saaneet yhteistyöpyyntöihimme 
oikein vastakaikua. Ja aikaa kului 
vastausten odotteluun ja asian kyp-
syttelyyn. 

Alussa oli ajatuksia mm. fi lmi-
osioista esitelmän täydentämisek-
si, mutta kun ei ollut mitään aineis-
toa käytettävänä tai sen hankkimi-
nen olisi ollut liian suuri juttu, tästä 
täytyi luopua.

Saimme kuitenkin lahjoitukse-
na käyttöömme neljä tuntia studio-

KAVERIA EI JÄTETÄ —  ErkkiKAVERIA EI JÄTETÄ —  Erkki
Luntamon muistelmat ikuistettu.Luntamon muistelmat ikuistettu.

aikaa, ja niin ihmeelliseltä kuin se 
tuntuukin, Erkki Luntamo pystyi 
siinä ajassa pitämään kolmen tun-
nin kronologisesti etenevän  ja su-
juvan esitelmän 60 vuoden takaisis-
ta tapahtumista yksityiskohtineen ja 
nimineen ilman papereita. Erkki oli-
kin siihen aikaan vasta  86-vuotias! 
Suunnistusharrastus on pitänyt yllä 
hyvää fyysistäkin kuntoa ja seitse-
mästä veteraanisuunnistuksen maa-
ilmanmestaruudesta kaksi viimeistä 
on tullut vuonna 2003.

Esitelmän  digitaalisten kuvaus-
ten valmistuttua kypsyteltiin ajatus-
ta fi lmin sisällöstä ja otettiin lisää 
selvää, mistä saataisiin apuaineis-
toa. Leipätyötkin häiritsivät hyvää 
harrastusta. Suuri henkinen takais-
ku koettiin keväällä 2001, kun leh-
distä saatiin lukea, että Kadetti-
kunta oli saanut Wihuri-Säätiöltä 
1.000.000 markan suuruisen lah-
joituksen, vastaavanlaisen projek-
tin tekemiseen. Se miljoonakin oli 
vain osa tekeillä olevan hankkeen 
kokonaisbudjettia. Hanke nopeas-
ti toteutettiinkin  sisältäen erittäin 
paljon mm. fi lmiaineistoa ja dvd:t 
levitettiin kaikkiin Suomen koului-
hin aina ala-astetta myöten.  Meis-
tä tuntui pitkän aikaa siltä, että tehty 
työ oli mennyt hukkaan, koska näin 
suurilla resursseilla oli tehty vastaa-
vanlainen suoritus.

Jatkoimme kuitenkin  aineiston 
keruuta käymällä mm. Turun So-
tilaspiirin Esikunnassa tutustumas-
sa siellä olevaan aineistoon ja hank-
kimalla Talvisota-fi lmin tekijöiltä ja 
Kadettikunnalta valokuvien käyttö-
oikeuksia  ja etsimme paikkaa, mis-
sä voisimme alkaa editoinnin. Jos-
sain vaiheessa tiedustelimme ai-
neistoa myös Sota-arkistosta.

Vuoden 2001 lopulla pääsimme-
kin sitten editointityöhön käsik-
si tosin ”hyyryläisinä” erään yri-
tyksen lahjoittamiin tiloihin sil-
lä ehdolla, ettemme olisi häiriök-
si muuta tuotantoa tehtäessä. Tä-
mä tietenkin aiheutti sen, että vain 
harvoin pääsimme paikalle ja  kun 
ei kuvankäsittelyohjelmiakaan oi-
kein hyvin tunnettu, tulos takkui-
li ja edellisellä kerralla opittu taito 
pääsi osittain unohtumaan seuraa-
vaan istuntoon mennessä. Editoin-
nin suoritti veli Martti Soini ja hän 
oppi koko ajan yhä enemmän oh-
jelmista  ja yhteensopivuusongel-
mista. Aineisto oli hankittu eri ai-
koina ja eri ohjelmilla ja niiden so-
vittaminen toisiinsa  oli aika ajoin 
tuskastuttavaa.

Työn jonkin verran edistyttyä 
huomattiin, että  koneen  käytettä-
vissä oleva muistikapasiteetti oli ai-
van liian pieni ja aiheutti jatkuvasti 
suuria ongelmia. Käännyimme sit-
ten paikallisen Suomalaisen Seuran 
Säätiön puoleen, jolta saimme 500 
E lahjoituksen, jolla voimme hank-
kia oman kovalevyn aineistolle ja 
vähän muutakin tarpeellista. Koska 
teimme työn palkattomana leijona-
työnä, ei työstä aiheutunut juokse-
via kuluja.

Vaivalloinen editointityö saatiin 
valmiiksi vuoden 2003 alussa ja 
maaliskuussa alettiin etsiä rahoitta-
jia ja tehdä laskelmia siitä, mitä vi-
deoiden kopioiminen ja levittämi-
nen kouluihin maksaisi.

Samalla oltiin yhteydessä eri ta-

hoihin tuloksen tarkistamisek-
si. Näin otettiin yhteyttä mm. pai-
kallisiin historian opettajiin, Ope-
tusministeriöön, sotaveteraanien 
liittoon ja eräisiin muihinkin ta-
hoihin, kuten  historian opettaji-
en liittoon(HYOL), minne sittem-
min toimitimme yhden videonkin 
ja saimme lausunnon sen sopivuu-
desta aiottuun tarkoitukseen.

Mietimme myös sitä, voitaisiinko 
videot markkinoida kouluille edul-
liseen hintaan, mutta totesimme, et-
tä työ olisi liian suuri kahden pienen 
klubin muiden projektien rinnalla. 
Niinpä päädyimme tutkimaan sitä, 
saisimmeko jostain sponsorin ko-
piointi- ja jakelukustannuksia var-
ten. Lahjoittamalla videot   kouluille 
olisivat kustannukset ja vaiva aivan 
eri luokkaa kuin yrittämällä mark-
kinoida tuotetta. Tuntien paikal-
listen koulujen säästötoimenpiteet 
työtä olisi kyllä riittänyt hankinta-
kynnyksen ylittämiseen. 

Kävi ilmi, että voidaksemme lah-
joittaa videot kouluihin meidän tuli 

1. Ostaa osoitteet ja osoitetarrat 
Opetusministeriöltä, n. 1400 kpl

2. Ostaa kuljetuspakkaukset 
3. Ostaa postilta kuljetus
4. Järjestää talkoot osoitetarrojen 

kiinnittämiseksi pakkauksiin

Lahjoittaminen ei ollutkaan niin 
yksinkertaista, vaan vaati monia toi-
menpiteitä.

Rahoituksessa käännyimme en-
sin Wihuri-Säätiön puoleen, jos-
ta ilmoitettiin, että heillä on kyl-
lä periaatteelliset mahdollisuudet 
tämäntapaiseen  tukemiseen, mut-
ta yleensä heillä on ollut kansalli-
nen organisaatio vastapelurina tä-
mäntapaisissa hankkeissa. Veljem-
me Jukka Mattilan kautta  saim-
mekin Suomen Lions-liiton ano-
maan puolestamme tukea hank-
keelle. Helmikuussa 2003 saim-
me kuitenkin kuulla, että valitetta-
vasti muut hyvät hankkeet menivät 
omamme edelle ja jouduimme miet-
timään rahoituksen saamista muista 
lähteistä (9500 €).

Maaliskuussa 2003 ryhdyimme 
sitten hankkimaan kotimaasta tar-
jouksia kopioitten tekemiseksi. Sa-
malla päätettiin myös tutkia aineis-
ton siirtämistä videon lisäksi myös 
dvd:lle. Yllättäen löysimme Uudes-
takaupungista nuoria yrittäjiä, jot-
ka pystyivät tekemään taloudelli-
sesti molemmat hankkeet.

Mutta ennen kuin kopiointiin 
kunnolla päästiin, kului aikaa kuu-
kausikaupalla. Olimme kuvitel-
leet kopiointia vain rutiinivaiheek-
si, mutta standardien puute ja mo-
net eri laitteiden  ja ohjelmien yh-
teensopivuusongelmat olivat vie-
lä tässäkin vaiheessa isoja vastuk-
sia. Vasta lokakuussa 2003 oli kaik-
ki ongelmat saatu ratkaistua monen 
henkilön sinnikkään ponnistelun tu-
loksena.

Tällä hetkellä tekniset ongelmat 
ovat takanapäin ja rahoittajan löy-
dyttyä pääsemme toteuttamaan al-
kuperäisen tavoitteen ja jakamaan 
aineiston kaikkiin Suomen lukioi-
hin ja yläasteille.

Videota on toimitettu veljien 
kautta myös muille, esim. sotavete-
raaneille, joiden lapset monesti ovat 

halunneet antaa isälleen  tämän vi-
deon, jonka arvo vain nousee vuo-
sien myötä. 

Lisätietoa asiasta saa käymällä 
internetin kotisivullamme:

http:// www.uusikaupunki.fi /
~LIONSUKI/kaveria ei jateta. 

LC Uusikaupunki/ 
Esko Vento
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Lions Club KöyliöLions Club Köyliö
Lions-viikkolla Köyliön Lions 
Clubin Ladyt ja Veljet luovuttivat 
Köyliön palokuntien ensivaste-
ryhmälle defi brillaattorin. Päätös 
kyseisen laitteen hankinnasta oli 
tehty jo aiemmin. Noin kahden ja 
puolen tuhannen euron lahjoituk-
sen mahdollisti viime keväänä ja 
–kesänä onnistuneet aktiviteetit. 
Keväällä klubi julkaisi uuden Köy-
liö-Oppaan, jonka  mainoshankinta 
ja markkinointi onnistuivat hyvin ja 
Mikko Alatalon tähdittämä kesäkui-
nen  juhannus-show oli menestys 
kehnosta säästä huolimatta.  

Sydänpotilaille ensiapua 
defibrillaattorilla

Defi brillaattori eli sydämen säh-
köinen rytminsiirtolaite on elvy-

tystilanteessa käytettävä laite, josta 
saatavan sähkövirran avulla kam-
miovärinä eli sydämen pumppaus-
toiminnan pysäyttävä rytmihäiriö 
voidaan pysäyttää ja sydän saadaan 
oikeaan rytmiin.

Perinteisesti elvytys on mielletty 
puhallus- ja paineluelvytyksen yh-
distelmäksi. Tämä ei kuitenkaan ai-
na riitä, etenkään jos elvytettävän 
sydän on pysähtynyt ja on kam-
miovärinätilassa. Tällöin selviyty-
misen ennustetta parannetaan huo-
mat-tavasti mitä nopeammin oikea 
apu saadaan paikalle, silloin on ky-
se muutamista minuuteista. Mi-
tä nopeammin sydän saadaan ta-
kaisin normaalitilaan, sitä suurem-
malla todennäköisyydellä elvytet-
tävä selviää.

Laitetta käyttää palokuntien en-
sivastekoulutuksen saaneet henki-
löt ja se on merkittävä täydennys 
palokuntien ensiapuvälineistöön. 

Laite tullaan sijoittamaan Köyli-
ön VPK:n miehistönkuljetusautoon 
(KÖ 217) jossa on ensivasteryhmän 
muukin hoitovälineistö.

Toivottavasti vähän 
käyttöä

Defi brillattoria pidetään Köyli-
össä erityisen tarpeellisena, sillä 
sairaankuljetusta joudutaan odot-
tamaan useasti kohtuuttoman kau-
an. Ensivaste kuitenkin pyrkii pää-
semään koko kunnan alueella häly-
tystilanteeseen 15 minuutin kulu-
essa. Tämä on kuitenkin laite, jol-
le toivotaan mahdollisimman vähän 
käyttöä, sillä aina kun defi brillaatto-
ri joudutaan ottamaan käyttöön, on 
kysymys elämästä ja kuolemasta.

Lions Club Köyliö

Lions Club Köyliön sihteeri Jouko Peltonen (vas), klubin presidentti Olli Markkula ja Lions Ladyjen vetäjä 
Hanna Markkula luovuttivat Köyliön VPK:lle defibrilaattorin, joka täytentää merkittävästi ensivasteyksikön 
ensiapuvälineistöä. Lahjan ottivat vastaan ensivasteyksikön puolesta Matti Vähätalo, Virpi  Vähätalo ja Asseri 
lehtoranta.
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Pomarkun VPK:n palopäällikkö 
Pekka Koivunen pitämässä 
kiitospuhetta 15.12. 03 Palo-
asemalla
järjestetyssä tilaisuudessa, jossa 
VPK:lle luovutettiin merkittävä 
lisä ensiapukalustoon eli De-
fibrillaattori. Klubin puolesta 
olivat tilaisuudessa Presidentti 
Kari Nenonen ja sihteeri Lauri 
Lehtinen. Klubi lahjoitti laitteen 
hankintaa varten VPK:lle yli 
tuhat euroa. 

Poimintoja LC-  Pomarkun
lähiajan toiminnasta

Pomarkun Joulumyyjäisistä v. 
2003. Etualalla veljet Timo 
Kytölaakso ja Toivo Vainio.
Kuvassa näkyy veljien syksyn 
aikana talkoissa valmistamia 
tuotteita. Taustalla pilkottaa 
Ladyjen
osasto.

Klubimme Presidentti Kari Nenonen pitämässä puhetta Pomarkun vanhainkodilla Loppiaisena 2004. Klubi 
on yli 40-vuotisen toimintansa aikana käynyt joka vuosi Loppiaisena pitämässä vanhainkodin asukkaille 
laulutilaisuuden kahvi- ja kakkutarjoiluineen. Tilaisuuteen ovat myös Ladyt osallistuneet. 

Jarmo Viitala
LC- Pomarkku
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LC Lauttakylä järjestää piirin 107M 
ilma-asemestaruuskilpailut maalis-
kuussa Huittisissa.

Aika : tiistai 23.3.2004  klo 17.00-
20.00 

Paikka : Huittinen, Huittisten ilma-
ampujien tilat Huhkolantie 6. 
Paikka sijaitsee lähellä Turku- Tam-
pere valtatietä. Valtatieltä suurin 
piirtein Saarioisten kohdalta pääsee 
suoraan kiinteistölle, jossa ilma-
aserata sijaitsee. Ampumaradalle 
pääsee myös ajamalla Huhkolinnan 
ohitse menevää Huhkolantietä koh-
ti Turku-Tampere valtatietä.
Ampumarata sijaitsee vanhassa ki-
vinavetassa. 

Sarjat:
Henkilökohtainen kilpailu 5 lauka-
usta ilmapistoolilla ja 5 laukausta il-
makiväärillä.

Kolme parasta palkitaan

Klubien välinen joukkuekilpailu

Kolme ampujaa/joukkue. Tulokset 
henkilökohtaisen kilpailun pohjal-
ta. Kolme parasta joukkuetta pal-
kitaan. Lisäksi kiertopalkinto, joka 
katkeaa kolmesta voitosta.
Myös ladyille vastaavat sarjat.

Osallistumismaksut:
10 eur/osallistuja. Jos klubista 
osallistuu joukkue, niin maksu on 
25 eur/joukkue. Jos klubista osal-
listuu enemmän kuin kolme henki-
löä, niin veloitus on seuraavilta  8 
eur/osallistuja.
Paikalla mahdollisuus nauttia kah-
via ja pulla yhteishintaan 2 euroa ja 
makkaraa hintaan 1 euro/kpl.

Ilmoittautumiset 9.3.2004 men-
nessä.

Maksu kilpailupaikalla joko kätei-
sellä tai etukäteen LC Lauttaky-
län  tilille 445610-250174 merkin-
nällä  ”ilma-asekilpailut” 9.3.2004 
mennessä.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Klubimestari Esa Kontio
puh. 0400-929078 tai sähköpostilla
esa.kontio@ofergo.fi  
Sähköpostitse voi ilmoittautua myös 
seuraaviin osoitteisiin :
Jarmo Sivunen
jarmo.sivunen@pp.satabaana.net tai
Jouni Isotalo
jouni.isotalo@huittistenlaatuauto.fi  

Ladyt, veljet ja klubit joukolla mu-
kaan !

Terveisin LC Lauttakylä

Piirin Piirin 
ilma-asemestaruuskilpailutilma-asemestaruuskilpailut

Paikkakunnan muisti on kulttuurin 
tekijä siinä kuin kansakunnan muis-
ti. Puhua voidaan myös ihmiskun-
nan muistista, jonka varassa suuret 
kertomukset sodista, nälkävuosista 
ja vedenpaisumuksista täälläkin 
elävät. Käden ja silmän muisti 
siirtävät tietoa ja taitoa ihmiseltä 
toiselle ja sukupolvesta toiseen. 

Kansalliskirjallisuudessamme 
meillä on erinomainen esimerkki 
siitä, että kaiken tämän voi saada ja 
säilyttää samassa paketissa. Kansal-
lisfi losofi mme Johan Vilhelm Snell-
man kokosi ympärilleen herättämi-
sen arvoiset nuorukaiset ja onnis-
tui innostamaan heistä kaikkein 
merkillisimmän luomaan kuvauk-
sen siitä, millä tavalla ihmisjouk-
ko, huonekunta, kyläkunta tai kan-
sakunta oppii löytämään itsensä ja 
luomaan omannäköisensä kulttuu-
rin sen ympärille. Yhtä hyvin kuin 
kulttuuriksi voimme nimittää sitä 
perinnöksi ja perinteeksi. Yhteisön 
kulttuurin muodostavat siinä vallit-
sevat tiedot, taidot, arvostukset ja 
mielikuvat. 

Kun Aleksis Kivi otti vastaan 
Snellmanin taikka kansakunnan 
tilauksen ja päätti lähettää sopi-
van kokoisen näytteen suomalai-
sia metsään ikään kuin testattaviksi 
ja kasvamaan keskimääräistä vaati-
vampiin oloihin, hänen otokseensa 
ei osunut ruohoa purevia kasperei-
ta eikä eläimenkieltä opettelevia tar-
zaneita, vaan jo kasvamaan saatettu-
ja nuoria aikuisia. Jukolan veljekset 
osasivat käsitellä kirvestä ja luodik-
koa, he   tiesivät kuinka hirsitalo ra-
kennetaan ja karhu kierretään, kuin-
ka rasi sytytetään ja karannut val-
kea sammutetaan. Kun susilaumas-
ta yksi täytyi ampua hankeen toisten 
syötäväksi tai pudottaa orava puus-
ta kiljuvimpaan nälkään, Tuomaan 
vakaa käsi ja Laurin tarkka sil-
mä saivat heiltä kunnioittavan kat-
seen ja kyselemättömän luottamuk-
sen. Aapo kertojankyvyllään ja Ti-

Ouraooppera merikarvialaisenaOuraooppera merikarvialaisena
kulttuuri-ilmiönäkulttuuri-ilmiönä

mo lauluntaidollaan  keräsivät het-
kessä kuulijoita ympärilleen, ja kun 
Taula-Matti istahti penkin päähän ja 
avasi sanaisen konttinsa, ei kiitolli-
sia kuulijoita pitkään aikaan puut-
tunut. Eeron kompakykyä kadeh-
dittiin, vaikka se puri, samoin Kis-
salan Aapelin klaneettia, vaikka se 
keljutti. 

Hahmoteltuaan tämän impivaa-
ralais-nurmijärveläis-suomalais-
europpalaisen kulttuuriympäristön 
ja istutettuaan siihen oikeutettui-
na ja perustellen myös yhteiskunta-
vallan vaatimukset ja viranomaisten 

väliintulon Kivi siirtää kerrontansa 
yleisinhimilliselle tasolle ja näyt-
tää, että ihminen saa itsestäänkin 
irti enemmän, kun hyväksyy ne ka-
lut ja käsitteet jotka yhteiseen käyt-
töön on kehitetty.

Kun ajattelen merikarvialaista  
kulttuuriympäristöä, silmään nou-
see meri, sen  maisemassa luotojen 
rivi ja komeana aaltoihin kiilautuva 
moottoripaatti, ja korvaan kuuluu 
varttuneen ammatti-ihmisen selos-
tus siitä millä tavalla mikin peli sun 
vehje käy. Murteella maustettuna ja 
ilmankin se toimii niin kuin elävän 

kielen tulee. Ja jos minulta kysy-
tään, millä tavalla siitä saataisiin jo-
tain yhdessäolon iloa, otan heti esiin 
sen musikaalisen lahjan eli laulan-
nan ja soitannan taidot, joilla me-
rikarvialaisuus on hankkinut mah-
tavan maineensa maassa ja merten 
takana. Kun itsetuntoamme aikojen 
alusta ja puolitoistasataa vuotta vi-
rallisestikin ylläpitänyt 

luotsaustaito ja sitä ilmentänyt 
luotsiasema tahdottiin edes muis-
toissa säilyttää, astuivat Ouraoop-
peran ainekset kuin omasta tahdos-
taan esiin ja istuivat olemassaole-

vaan kulttuuriin kuin siihen synty-
neinä. Sanat syntyivät, lauseet läh-
tivät lentoon, sävelet syttyivät, sä-
velmät sytyttivät. Pian pääsimme 
Tarkkion Karin kanssa kuulemaan 
ja näkemään, kuinka koko Merikar-
via lauloi ja liikehti kuin kalastajien 
ja luotsien valtaama meri ja kuunte-
li kuin kulttuuritilaisuuden kouliin-
tunut yleisö.

   
    
Arvo Salo

Vakaakätisimmät ja tarkkasilmäisimmät lionsladyt löytyivät vuonna 
2003 Punkalaitumelta. Joukkueessa ampuivat Leena Teerinen, Päivi 
Roukka ja Tuula Kuuri.
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Yleistä

 Kulunut toimintavuosi sujui piirimme osalta laadukkaasti van-
hoja perinteitä noudatellen. Piirimme on LION Waltsua sitee-
raten kuulunut aina maan kärkipiireihin ja sinne kuulumme 
edelleen.

Jäsenmäärämme on pysynyt vuodesta toiseen ennallaan, 
vaikka monissa piireissä ja koko järjestössä jäsenkato on ollut 
pikemmin sääntö kuin poikkeus.

Kuluneella  kaudella osallistuimme järjestön jäsen- ja laajen-
nuskampanjaan niin sanotusti klubien ehdoilla, tavoitteenam-
me entiset jäsenmäärät ja viihtyminen klubeissa. Tavoitteessa 
onnistuimme, jäsenmäärä putosi vain yhdellä, toimintavuoden 
päättyessä meitä oli 1851.

Toisena tavoitteenamme olleen  yhden  naisklubin perustami-
sessa emme onnistuneet. Tavoite on kuitenkin syytä pitää voi-
massa ja toteuttaa lähitulevaisuudessa, piirimme tarvitsee lisää  
ahkeria palvelijoita. Piirimme teema  ”Näytä nuorelle tie”,  sai 
kaikkialla myönteisen vastaanoton.

Lukuisat ovat ne toimintamuodot, joita piirin klubit toteutti-
vat tukiessaan nuorison hyväksi tehtävää työtä. Erityisesti mer-
killepantavaa oli klubien työ quest- koulutusten ja huumetor-
junnan työsaroilla, nuorille osataan näyttää tie turvalliseen tu-
levaisuuteen.                        

Suuri osa piirin klubeista järjesti kehittämispäivän, joissa yh-
dessä ruodittiin klubin heikkoudet ja uhat, käytiin läpi parhaat 
puolet ja mahdollisuudet.Kun monissa klubeissa vielä keskus-
teltiin klubin ja jäsenten arvoista ja etiikasta, voidaan varmuu-
della sanoa toimintamme olevan hyvällä pohjalla.

Jos aiomme menestyä palvelutehtävässämme, on meidän 
tunnettava itsemme, toisemme, arvomaailmamme, yhteistyö-
kykymme ja paljon paljon muuta.

 

Osakan vuosikokous
                       
Järjestömme kansainvälinen vuosikokous, convention pidettiin 
8.-12.7.2002 Japanin teollisuus- ja talouselämän keskuksessa 
Osakassa. Vuosikongressiin osallistui 45.000 leijonaa eri puo-
lilta maailmaa, suurin osa tietysti äärimmäisen kohteliaita isän-
tämaan edustajia. Kongressi pidettiin valtavassa Dome- hallis-
sa, jossa on mm. 75.000  istuinpaikkaa,paljon ravintoloita, eri-
laisia myymälöitä ym. Ennen kokousta 750 tulevaa piirikuver-
nööriä osallistuivat nelipäiväiseen tiukkaan koulutukseen. Suo-
malaisten pääkouluttajana toimi jo neljättä kertaa IPCC Erkki 
Laine, eli koulutus saatiin pääosiltaan omalla äidinkielelläm-
me. Suomalaisten kanssa koulutukseen osallistui Viron kuver-
nöörielekti Harri Viik Tallinnasta.

Lions Clubs International (LCI) 
Piiri 107-M

ToimintakertomusToimintakertomus
kaudelta 2002-2003kaudelta 2002-2003

Kauden 2002 – 2003  kansainväliseksi presidentiksi valittiin 
amerikkalainen japanilaiset sukujuuret omaava Kay K. Fukus-
hima, jonka teema ”Yksi maailma Yksi sydän” on ollut kaikille 
leijonille johtoajatuksena myös 107 M-piirissä. ID Harri Ala-
Kulju jatkaa kansainvälisen johtajan virkaansa toisen kauden.

Merkittävimmät konventionin käsittelemät asiat olivat presi-
dentin teema, jäsenlaajennusohjelma sekä LCIF, jonka toimin-
taa ja merkitystä kuvattiin monin tavoin. Erityisesti tuli esille 
säätiön rooli kansainvälisessä avustustoiminnassa.

Kuvernöörineuvosto (KVN) 2002-03

MD 107 eli Suomen moninkertaispiirin kuvernöörineuvosto 
valittiin Lahden vuosikokouksessa     7-9.6.2002
Puheenjohtajat:  
Pj CC Markus Flaaming LC Vantaa/Martinlaakso
Varapj. VCC Marja-Leena
 Knuutinen LC Turku/Aurora
Jäsenet:
A-piiri DG Björn Hoffrèn LC Turku- Åbo
B-piiri DG Kalevi Ourama LC Lohja/Harju
C-piiri DG Timo Haasto LC Vihti/Hiidenvesi
D-piiri DG Arto Lehtovirta LC Hamina
E-piiri DG Rauno Sulonen LC Lempäälä/Kanava
F-piiri DG Heikki Isosomppi LC Kauhava
G-piiri DG Tarmo Tiihonen LC Petäjävesi
H-piiri DG Erkki Huopio LC Joensuu/Puukello
I-piiri DG Matti Ojala LC Pattijoki
K-piiri DG Eero Holopainen LC Leppävirta/  
  Unnukka
L-piiri DG Seppo Husa LC Tornio/Pudas
M-piiri DG Raimo Järvinen LC Pori/Meri-Pori
N-piiri DG Christer Löfström LC Helsinki/Siltamäki
O-piiri DG Anja Mehtälä LC Kokkola/Kokkotar
Kuvernöörineuvoston sihteerinä ja liiton pääsihteerinä toimi 
SG/PDG Juha Kuittinen

Suomen Lions-liitto ry:n hallitus 2002-03

KVN nimitti kokouksessaan  30.8.2002  seuraavan hallituk-
sen:
Puheenjohtaja CC Markus Flaaming
Varapuheenjohtaja VCC Marja-Leena Knuutinen
 IPCC Erkki Laine
 DG Seppo Husa

 DG Arto Lehtovirta
 IPDG Paavo Tyni
 IPDG Heikki Kuivinen
Sihteeri SG/PDG Juha Kuittinen

Suomen Lions-liitto ry:n (LCI MD 107) 
50. vuosikokous

Liiton vuosikokous pidettiin 6-8.6.2003 Vantaalla. Kokoukses-
sa valittiin ensimmäisen kerran Suomen Lions-liiton johtoon 
nainen, CC Marja-Leena Knuutinen LC Turku/Aurora. Varapu-
heenjohtajaksi (VCC) valittiin PDG Timo Heikkilä LC Pori.

Kokoukseen osallistui 1275 klubien virallista edustajaa edus-
taen 562 klubia.  Vuosikokous päätti säilyttää liiton entisen ni-
men, mutta hyväksyi kuvernöörineuvoston esittämät muutok-
set sääntöihin.

KVN-kokoukset 2002-2003

KVN 1/02-03 31.8.2002  Jyväskylä
KVN 2/02-03 30.11.2002 Rovaniemi
KVN 3/02-03 15.2.2003 Varkaus
KVN 4/02-03 6.6.2003 Vantaa
DG osallistui lisäksi edellisen kauden KVN-kokouksiin hel-
mikuussa Pietarsaaressa ja  kesäkuussa Lahdessa.

Lionspiiri 107 M

Toimintakausi 2002-2003 oli piirin 34. Lionsklubeja on 58 
sekä yksi haaraklubi. Piirissä on kaksi naisklubia. Jäsen-
määrä kauden lopussa oli 1851.

Kansainvälinen toiminta

Suomen edustus kansainvälisessä hallituksessa:
CC Erkki Laine valittiin Suomen ehdokkaaksi kansainväli-

seen hallitukseen kaudelle 2003-2005
ID Harri Ala-Kulju on Suomen edustaja 2001-2003
Piirikuvernööri osallistui puolisoineen Osakan Conventio-

niin 8-12.7.2002.

DG Raimo Järvinen.

Conventiomatkalla Japanissa.
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Piirikuvernööri osallistui myös NSR- eli Pohjoismainen yh-
teistyöneuvoston kokoukseen, joka  järjestettiin 17-19.1.2003 
Boråsissa, Ruotsissa.

 

Edustukset

Piirin lioneista  ovat Suomen Lions-liitto ry:n eri tehtävissä 
toimineet kaudella seuraavat:
Huumeidenvastaisentyöntoimikunta DG Raimo Järvinen
Koulutustoimikunta PDG Timo Heikkilä
The Lion-lehden toimikunta PDG Jukka Mattila
Moninkertaispiirin jäsenohjelma tiimiVDG Pekka Tuuna
kampanjavastaava  PDG Pertti Harju

107 M piirihallitus

Piirikuvernööri DG Raimo Järvinen (Anja)  
 LC Pori/Meri-Pori
Varapiirikuvernööri VDG  Pekka Tuuna (Ritva)
 LC Rauma
Piirisihteeri CS Maija-Liisa Heikkilä (Timo)
 LC Pori/Katariina
Piirin rahastonhoitaja CT Tapio Hacklin (Kirsti ) 
 LC Pori/Meri-Pori

Alueiden ja lohkojen puheenjohtajat

I Alue Pj.  Olavi Prihti (Arja) LC Kiikka
1.lohko Pj. Tapio Heikintalo (Minna) LC Pomarkku
2.lohko Pj. Teuvo Männistö (Tuija Ikonen) 
    LC  Kankaanpää/ 
    Kuninkaanlähde
3. lohko Pj. Jouko Reikko (Reetta) LC Kiikoinen

II Alue Pj. Juha Saarnilehto (Paula Blomster)
    LC Pori/Ulvila               
1. lohko Pj. Veikko Valavuo (Sirpa) LC Luvia
2. lohko Pj. Markku Welling (Sirkku Huhdanmäki)
    LC Ulvila
3. lohko Pj. Jari Mäntyvaara (Irene)   LCHarjavalta/ 
    Huovi
7.2.2003 alkaen Antti Tuomisto LC Harjavalta
III Alue Pj.  Pentti Laine (Anneli)  LC Köyliö
1. lohko Pj. Simo Pietilä (Sirpa) LC Alastaro
2. lohko Pj. Raimo Heikkilä (Tuula) LC Säkylä
IV Alue Pj. Markku Nurmi (Anja) LC Pyhäranta
1.lohko Pj. Kalevi Suhonen (Marja-Terttu)
    LC Rauma/Ruori
2.lohko Pj.Mikko Torkkeli (Kaija) LC Uusikaupunki

Toimialajohtajat

TIEDOTUS- JA PR-  Pj. Martti Lehtelä (Hellene)
LC Punkalaidun
INTERNET- Pj. Kalevi Alvalahti (Arja) LC Pori/Karhu
HUUME-   Pj. Tuija Lahtinen (Simo) LC Pori/Katariina
AR-SÄÄTIÖ- Pj. Timo Heikkilä (Maija-Liisa) LC Pori
NUORISOVAIHTO- Pj.Juhani Huppunen(Suvi Vuori)
LC Köyliö
KOULUTUS-  Pj. Juhani Erkintalo (Pirkko)
LC Rauma/Ruori
LEO- JA NUORISO Pj Reija Värre (Juha) 
LC Rauma/Kanali Helme
LCIF-, IR- JA KONGRESSI-  Pj. Ossi Lahtinen (Kirsti)
LC Luvia
PDG- ja KUNNIA- Pj. Raimo Junttila (Terttu) 
LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde
JÄSEN- JA LAAJENNUS Pj. Pertti Harju (Helena)  

LC Pori/Koivisto
QUEST- Pj.  Juhani Vihervuori (Leena) LC Kiukainen
AKTIVITEETTI- JA KILPAILU Pj. Antti Paala  (Anni) 
LC Ulvila/Olavi
SÄILYTTÄMIS- Pj. Antti Seppä (Seija) LC Lauttakylä

Piirihallituksen kokoukset

Piirihallitus kokoontui viisi kertaa. Ensimmäinen kokoontumi-
nen oli Seija ja Antti Sepän järjestämä piirihallituksen tutustu-
mistilaisuus 17.8.2002 Huittisissa. Tilaisuudessa piirihallituk-
sen jäsenet esittäytyivät ja saivat virkamerkkinsä.

Piirin vuosikirjat toimitettiin ensimmäisen kerran piireittäin 
lohkon puheenjohtajien edelleen toimitettavaksi. Kirjat olivat 
tässä tilaisuudessa jaossa.

Ensimmäinen piirihallituksen varsinainen kokous oli 13-
14.9.2002 Uudessakaupungissa. Kokousjärjestelyistä vasta-
sivat  aluejohtaja Markku Nurmi ja lpj Mikko Torkkeli. 13.9. 
Piirihallitus tutustui Saab Valmetin tehtaaseen ja vietti yhteis-
tä iltaa. Piirihallituksen kokous 14.9. oli Hotelli Aquariuksessa.  
Kokouksessa käsiteltiin mm. piirin tavoitteet toimintakaudelle 
ja toimintasuunnitelmat. Todettiin että kaudella on tulossa ko-
ko Suomea koskeva ”Vastuu on sinun”-kampanja, joka jakaa 
tietoa huumeista, purjehdusleiri ”5.Finnish Archipelago Sailing 
Camp” ja piiriaktiviteettina verenluovutus. Puolisot tutustuivat 
Uuteenkaupunkiin kaupunkijunan kyydissä.

Marraskuun kokous oli  22.11.2002 Köyliön seurakuntata-
lolla. Kokousjärjestelyistä vastasivat aluejohtaja Pentti Laine 
ja puoliso Anneli. Köyliön Osuuspankin toimitusjohtaja, lion 
Matti Hyrsylä toivotti vieraat tervetulleiksi Osuuspankin spon-
soroimaan tilaisuuteen ja sai DG:ltä  muistoksi  juhlamitalin.

Kolmas kokous pidettiin 7.2.2003 Äetsän koululla, Kiikassa. 
Järjestelyistä vastasivat aluejohtaja Olavi Prihti ja puoliso Ar-
ja. Kokouksen aluksi lion Juha Kujansuu kertoi piirihallituk-
selle Äetsän kunnasta.  Todettiin, että PDG Pertti Harju on va-
littu liiton tiedotusjohtajaksi ja PDG Timo Heikkilä on ehdolla 
SLL:n varapuheenjohtajaksi.  Puolisot tutustuivat koulun uu-
disosaan ja Kiikan Laukku Ky:n tehtaanmyymälään.

Neljäs piirihallituksen kokous järjestettiin piirikokouksen 
yhteydessä 26.4.2003 Pripolissa, Porissa. 

Isäntinä olivat aluejohtaja Juha Saarnilehto ja lady Paula 
Blomster. Piirikuvernööri muisti piirihallituksen jäseniä asian-
mukaisin merkein. Puolisot tutustuivat silkkikukkatukkuun ja 
Ortodoksikirkkoon.

Järjestämiensä kokousten yhteydessä kukin aluejohtaja sai 
Osaka Convention-viirin ja puoliso pienen lahjan.

Kaikissa kokouksissa oli läsnä joitakin edellisiä piirikuver-
nöörejä (PDG) puolisoineen.

Lohkojen kokoukset

Kauden ensimmäiset PNAT-kokoukset pidettiin alueit-
ten yhteisinä kokouksina, joissa piirikuvernööri ja pii-
rin toimialajohtajat kertoivat oman alansa toiminnasta ja 
toimintasuunnitelmista.  Menettely koetaan hyväksi tiedon-
kulun kannalta.

Lohkojen puheenjohtajat järjestivät muut PNAT-kokoukset.

Varapiirikuvernöörin toimintakertomus 
2002-2003

Varapiirikuverööri Pekka Tuuna
Perustehtävien hoito 

Varapiirikuvernööri on pyrkinyt edistämään järjestön tarkoi-
tusta ja sen päämääriä sekä käytännön työn tasolla että toimi-
malla kykyjensä mukaan esimerkillisenä leijonana. Tämä on 
toteutunut perustehtävätasolla seuraavasti:

- toiminut piirikuvernöörin apuna ja sijaisena mm. suoritta-
malla kaksi virallista vuosivierailuja ja osallistumalla kahteen 

vuosijuhlaan piirikuvernöörin sijaisena
- suorittamalla muita piirikuvernöörin erikseen antamia teh-

täviä kuten antamalla ammatillista apua tietotekniikkatehtä-
vissä

- toimimalla klubien ja piirihallinnon yhdyssiteenä osallis-
tumalla piirihallituksen työskentelyyn ja vierailemalla PNAT-
kokouksissa ja muutamissa yksittäisissä klubeissa

- osallistumalla KVN-kokouksiin ja liittotason MERL-ko-
kouksiin

Erityistehtävien hoito  
Varapiirikuvernöörin vastuulla on ollut
- MERL-toimikunnan vetäminen
- LCIF-säätiön toiminnan ja myös Melvin Jones-jäsenyyden 

tunnetuksi tekeminen klubitasolla. Tämä on tapahtunut PNAT-
kokous ja klubivierailujen yhteydessä.

Muuta
Varapiirikuvernööri on myös
- tutustuminen piirikuvernöörin tehtäviin piirikkuvernöörin 

ja PDG:ien avulla
-osallistunut aktiivisesti DG-koulutukseen sekä kotimaassa 

että conventio-matkan yhteydessä
- pyrkinyt verkottumaan eri lions-vaikuttajien, erityisesti 

muiden MD-107:n piirikuvernöörien sekä piirikuvernöörien 
kanssa maailmanlaajuisesti (erityisesti pohjoismaisten, Viron 
ja twin-kuvernöörin kautta Pohjois-Karoliinan) kanssa.

IR- LCIF- ja Kongressitoimikunta, 
2002 - 2003

Toimikuntia johti PDG Ossi Lahtinen LC-Luvialta.
Kongressitoimikunta: - Tehtävänä oli valvoa piirin vuosi-

kokouksen järjestelyjä siten, että kaikki ne toiminnot mitä ko-
kouksen onnistumiselle on välttämätöntä, myös tapahtuisi. Täl-
laisia asioita olivat mm. käytettävissä olevien tilojen tarkastus, 
sekä aikataulun laadinnan avustaminen siten että kaikki tar-
vittavat tapahtumat kerittäisiin hoitamaan kunnolla, mutta tur-
haa odotusaikaa ei juurikaan olisi. Samoin läpi käytiin kaik-
ki lähtevä posti, ilmoittautumisineen, kutsuineen, veloituksi-
neen jne. Pyrkimyksenä oli myös, mahdollisuuksien mukaan, 
siirtyä internetin kautta tapahtuvaan  tiedottamiseen ja -pos-
tiin. Omalta osaltaan järjestelyjä valvoi ja hyväksyi myös DG 
Raimo Järvinen. 

LC-Pori/Karhu oli kauden 2002 - 2003 piirin vuosikoko-
uksen (piirikokouksen) järjestäjä. Paikka oli Porissa Tegnolo-
giakeskus Pripolin tiloissa. Paikka oli ensiluokkainen ja jär-
jestävä klubi suoriutui presidenttinsä, PDG Kalevi Alvalah-
den johdolla, niin koulutuksien, kokouksien kuin juhlienkin 
osalta hyvin. 

 Järjestäjien viaksi ei varmasti nytkään voi katsoa sitä ikävää 
viimeaikoina vaivannutta ilmiötä, että koulutuksen jälkeen osa 
kokoukseen ilmoittautuneista ”lintsaa”.  (klubit maksavat ko-
kouskuluista ja koulutuksesta, mutta valtuutetut puuttuvat ??) 
Huono vahti tekee monta varasta!  Klubit valvokaa.

IR- ja LCIF -toimikunta: Yhteis -PNAT:issa ja klubitiedot-
teissa kehotettiin klubeja pitämään mielissä erästä järjestöm-

Piirikokouksen puheen-
johtajisto RC:t Markku 
Nurmi ja Olavi Prihti, CS 
Maija-Liisa Heikkilä, DG 
Raimo Järvinen, VDG Pek-
ka Tuuna sekä RC:t Pentti 
Laine ja Juha Saarnilehto.

Entineen kuvernöörskä päässyt kuvaan nykyisen kansain-
välisen presidentin puolison kanssa.
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me ensimmäistä tavoitetta, johon kuuluu myös kansainvälinen 
toiminta.   Vajaa puolet klubeista maksoi ehdotetun ja hyväk-
sytynkin 5€ /klubijäsen. LCIF maksun. 

Velvollisuutensa suorittivat seuraavat M- piirin klubit:   
Alastaro, Eura, Eura/Pyhäjärvi, Harjavalta, Kankaanpää/
Kuninkaanlähde, Karvia, Kauvatsa, Kiukainen, Kullaa, Köy-
liö, Luvia, Pori, Pori/Karhu, Pori/Meri-Pori, Pori/Ulvila, Pun-
kalaidun, Rauma/Ankkuri, Rauma/Reimari,  Siikainen, Uusi-
kaupunki, Vampula, Äetsä/Keikyä. 

Toivon kaikkien klubien osallistuvan kaudella 2003 - 2004. 
Halutessaan voi klubi käyttää ko. maksua myöhemminkin, 
hankkiessaan esim. jäsenelleen MJF palkintoa, jonka tällä 
kaudella lunastivat LC- Pori/Meri-Pori ja LC- Uusikaupunki.  
Kiitokset klubeille ja onnittelut palkituille. 

Huumeidenkäytön vastaisen työn
toimikunta

Toimikuntaa johti DC Tuija Lahtinen.
Kuluneen toimintakauden tärkein projekti oli valtakunnalli-

nen ”Vastuu on sinun”-lehtisten jako peruskoulun 6. luokka-
laisten oppilaiden vanhemmille. Lehtinen sisältää neuvoja 12-
vuotiaiden vanhemmille.

M-piirissä kuorellisia vanhemmille tarkoitettua opasta jaet-
tiin 4400 kappaletta sekä kuorettomia opettajille, klubeille ja 
päättäjille suunnattua lehtistä noin 300 kappaletta.

Piirimme osalta jakelu kattoi 98 prosenttia 12-vuotiaiden 
vanhemmista. Jakelu sujui pääasiassa lohkojen puheenjohtaji-
en kautta klubeille ja klubien kautta kouluvirastoille/kouluille. 
Kouluilla opettajat jakoivat lehtiset oppilaiden vietäväksi van-
hemmilleen. Perillemenoa kontrolloitiin kuoressa olleella pa-
lautelapulla.  Tilausten kerääminen ja jakelun sujuvuus toimi 
erinomaisesti – mistä lämmin kiitos lohkojen puheenjohtajil-
le sekä vastuuklubeille. 

”Vastuu on sinun” –oppaasta on piirissämme saatu myönteis-
tä palautetta ja media on huomioinut asian positiivisesti. Lisäk-
si klubit ovat huomioineet kiitettävästi huumeidenkäytön en-
naltaehkäisyn tehdessään lahjoituksia.

AR-Säätiö-toimikunta

Toimikunnan puheenjohtajana toimi PDG Timo Heikkilä.
Kauden tavoitteena oli edelleen kymmenen uuden Lions- ri-
tarin nimeäminen. Klubit toimivat hienosti ja tavoite ylitet-
tiin jälleen. Uudet Lions-ritarit ovat:
391 lion Timo Sipilä LC Rauma/Reimari
392 lion Pentti Vilo LC Rauma/Reimari
393 lion  Matti Yli-Kahrakuusi LC Rauma/Reimar
398 lion  Seppo Rantanen LC Pori/Linna
415 lion Simo Lahtinen LC Pori/Karhu
416 PDG Kalevi Alvalahti LC Pori/Karhu
417 lion  Kari-Pekka Toivonen LC Pori/Karhu
430 lion Antero Hiitiö LC Kiukainen
443 lion Antti Pirttimäki LC Eura
449 lion Esko Vento LC Uusikaupunki
450 PDG  Eero Tamminen LC Luvia

Adressien lunastus laski alle puoleen edellisestä vuodesta. 
Syykin on selvillä. Tällä kaudella ei harrastettu minkään kal-
taista pakkomyyntiä. 19 klubia täydensi varastojaan hankki-
malla yhteensä 217 adressia.  Piirien vertailussa olimme selväs-
ti alle keskiarvon. Ritariksi nimeämisillä ja adressien myynnillä 
piiristä kertyi rahaa AR-Säätiölle yhteensä 11 520 EUR.
Säätiöltä saadut avustukset:
LC Rauma Reimari         3 000 EUR

Lions Quest-toimikunta

Piirin Quest-toimikuntaa johti DC Juhani Virhevuori
Yleistä
Lions Quest- koulutuksen  M-piirin alueella  on  täällä kau-

della saanut  71 henkilöä, joista 2 A-piirin alueelta. Kaikkiaan 
koulutettuja on  528  eli  ka.  9,1 koulutettua /klubi. Toimiala-
johtaja osallistui kauden aikana  liiton koulutustilaisuuksiin 
Heinolassa ja Jyväskylässä.

Kevätkauden uudet hinnat ja kurssien minimi- ja maksimi-
koot:                
Yläaste:  270 € ,  18 -24 osall. 
Ala-aste:  260 €,  24 -32 osall.
Esikoulu:  220 €,  18 -28 osall.
Vanhemmat:  200 €,  14 -24 osall.

Hinnat sisältävät edelleen kirjat sekä ALV:n

Peruskurssit M-piirissä

Kauden ensimmäiset  Lions Quest-peruskurssit  pidettiin                        
Luvialla :
25.-26. 11. 02 ( Passi ), johon osallistui 25 koulutettavaa:
Eura 2 Harjavalta 2 Kiukainen 2
Luvia 8 Nakkila  3 Pori 5 
Rauma  3   yht. 25

27.-28. 11. 2002
(Vatupassi), johon osallistui 22 koulutettavaa:
Eura 2 Eurajoki 2 Luvia 6  

Kullaa 1 Nakkila  1 Pomarkku 1  

Pori 3 Raisio  2 Rauma 3
    yht. 22
Säkylä 1     
PASSI-kurssi  pidettiin  23.-24. 4.2003 Kankaanpäässä, Ha-
koniemen leirikeskuksessa. Koulutukseen osallistui 18 kou-
lutettavaa:
Harjavalta  1 Kankaanpää 4 Karvia  1
Kiukainen 1 Kokemäki  1 Lavia 1
Noormarkku 2 Merikarvia 1 Pomarkku 1
Pori 2 Ulvila 1 Rauma  2 
     yht. 18
M-piirin ulkopuolisiin koulutuksiin on osallistunut:
Äetsä 1 Karvia 3 Pori 2  yht.  6

Seurantakoulutus

Maksuttomat  jatkotapaamiset ( 2-3 tuntia)
Monessa klubissa ollaan tilanteessa, että koulutettuja on jo 

runsaasti ja aikaa kulunut kunkin peruskoulutuksesta. On aika 
kerrata ja mahdollisesti käynnistää uudelleen Quest-opit.

Seurantakoulutuksia on  pidetty mm. Kankaanpäässä, Lapis-
sa, Eurajoella ja Köyliössä.

Mentor-kouluttajina ovat toimineet  Sirpa Sepponen Eu-
rajoelta sirpa.sepponen@eurajoki.fi , Veikko Valavuo Luvi-
alta veikko.valavuo@lions.fi  / sekä  Virpi Joutsa Raumal-
ta virpi.jousa@rauma.fi  ja Virpin tiimiparina  Liisi Heino-
nen  Raumalta. 

Quest-materiaali

Ohjelmaan liittyy laaja materiaali ja hinnat löytyvät osoitteesta 
http://www.lions.fi /quest/tilauslomake.doc 

 Seurantakoulutuksissa koulutetut saivat tutustua myös uu-
siin koulutusmateriaaleihin.

Tiedottaminen

Toimikauden alun tiedottaminen hoidettiin ensimmäisten  
PNAT- kokousten puitteissa 

Tarvittaessa informointiin käytettiin piiri- ja sähköpostia. Li-
sätietoa Ques´tístä löytyi  www.lions.fi /quest  ja  paikallista 
www.lions.fi /district107-M/lionsquest     

Internet-toimikunta

Toimialajohtajana toimi PDG Kalevi Alvalahti kuudetta kaut-
ta. Piirimme Internet-sivut perustin ja avasin 19.7.1997. Vii-
meisen kerran päivitin ne 27.4.2003.

Piirin omilla kotisivuilla olivat piirihallituksen virkailijoi-
den yhteystiedot sekä muiden tärkeiden tietojen lisäksi piiri-

kuvernöörin ja piirikuvernöörin ladyn tiedotteet luettavissa hy-
vissä ajoin ennen niiden ehtimistä postin kautta kirjeenä klu-
beille tai muille asianomaisille. Kirjeet ja tiedotteet klubeil-
le kulkivat ensisijaisesti sähköisesti, sillä kaikilla klubeilla oli 
@lions.fi  sähköpostiosoite.

Piirimme tiedotustoiminta sujui joustavasti edellisen kauden 
tapaan sähköpostitse. Porin 34. piirikokouksen 2003 tiedotuk-
set klubeille lähetettiin ja 90 % kokoukseen ilmoittautumisis-
ta tapahtui netin kautta.

Internet-sivuilla oli myös varsin laaja ja kattava piirimme 
historia piirin perustamisesta 1969 lähtien kauden 2003 lop-
puun.

Lions-liiton oma Internet-palvelin (www.lions.fi ) mahdol-
listi klubeille maksuttoman kotisivun paikan. Kauden lopus-
sa  piirimme 27 klubin kotisivut olivat kyseisellä palvelimella. 
Muutamat klubit eivät kumminkaan huolehtineet kotisivujen-
sa päivittämisestä, sillä klubin sivuilla oli muutaman vuoden 
takaista tietoa. Toivonkin, että klubit pitävät jatkossa sivunsa 
ajan tasalla. Klubin sivujen tarkoitus on, että sivuilla vieraili-
jat saavat klubista ajan tasalla olevaa tietoa. 

Kauteni oli viimeinen piirimme sivujen ylläpitämisessä ja 
päivittämisessä. Kiitän kaikkia lioneja vuosien varrella saamis-
tani kommenteista, vinkeistä ja ehdotuksista. 

Jäsen- ja laajennustoimikunta

Jäsen- ja laajennustoimikunnan puheenjohtajana toimi PDG 
Pertti Harju. Toimikunnan jäseniä olivat aluejohtajat, jotka ra-
portoivat alueittensa jäsenkehityksestä puheenjohtajalle nel-
jästi kaudessa. Myös VDG Pekka Tuuna osallistui toimikun-
nan kokouksiin.

Kauden aikana toimikunta kokoontui neljä kertaa.
Kansainvälisen presidentin Kay K. Fukushiman päätavoit-

teena oli saada negatiivinen jäsenkehitys uudelleen kasvun tiel-
le. Kampanjan nimeksi tuli MERL.

M-piirissä asian tiimoilta kokoonnuttiin ensimmäisen ker-
ran jo 28.1.2002, jolloin piirin PDG:t kokoontuivat luomaan 
yhteiset pelinsäännöt.

M-piirissä asetettiin kolme tavoitetta. Piiriin perustettaisiin 
kolmas naisklubi, eroavien jäsenten määrää vähennetään voi-
makkaasti ja jäsenkehitys käännetään taas positiiviseen suun-
taan.

Naisklubia ei saatu tällä kaudella perustettua, mutta siemen 
on kuitenkin kylvetty ja sato korjataan myöhemmin.

Eroavien jäsenten määrässä tapahtui merkittävä vähennys ja 
negatiivinen jäsenkehitys saatiin pysäytettyä.

Kauden alussa piirissämme oli 1845 jäsentä ja lopussa sama 
määrä. Uusia jäseniä liittyi 68 (ed. kaudella 92), jäseniä ero-
si 57 (88) ja kuolleita oli 7. Kauden lopussa etuoikeutettuja jä-
seniä oli 155  (146), ulkojäseniä 19 (20), ainaisjäseniä 14 (14) 
ja tukijäseniä 10 (5).

Piirin jäsenkehitys oli kauden aikana nähtävillä piirin net-
tisivuilla.

Kokonaisuutena voimme pitää piirimme jäsentilannetta hy-
vänä. MERL ponnistelut jatkuvat myös kaudella 2003-2004, 
jolloin erityisesti keskitytään jäsenten viihtyvyyteen omissa 
klubeissaan. 

Joulukuun -02 kuukausikokouksessa LC Rauma/Kanali Helme vietti riemukasta pikkujoulua DG Raimo Järvinen vieraa-
naan. Samassa tilaisuudessa otettiin vastaan kolme uutta jäsentä. Kuvassa takana kummit lion Ritva Varjonen, lion Ritva 
Kruuti, lion Sirke Lehtinen sekä edessä uudet lionit Auli Niemi, Ritva Tuuna ja Kati Vuorela.
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Säilyttämistoimikunta
 
Kaudella 2002-2003 oli piirihallituksessa ensi kertaa säilyttä-
mistoimikunta. Toimikunnan puheenjohtajana toimi lion Antti 
Seppä.  Toimikunta otti heti kauden alussa ns. passivisen taktii-
kan, ts. toimikunta ei pyri aktiivisesti lisäämään leijonien mää-
rää, vaan tarkkailee taustalta tilannetta. Toimikunnan puheen-
johtajalle ohjattiin kaikki sähköisesti liikkuvat toimintailmoi-
tukset. Näistä puheenjohtaja seurasi, ettei jäsenkatoa missään 
klubissa pääsisi tapahtumaan yksittäisiä eroamisia lukuunotta-
matta. Jos näin olisi tapahtunut, olisimme piirihallituksen avul-
la ottaneet ko. klubiin yhteyttä.Toimikunta ei kokoontunut kau-
den  aikana kertaakaan muulloin kuin piirihallituksen kokouk-
sien yhteydessä. Jäsentilanne pysyi hyvin hallinnassa ja jäsen-
määrä kohtalaisen vakiona. Täten voinemme todeta säilyttä-
mistoimikunnan onnistuneen tavoitteessaan kohtalaisesti.

Nuorisovaihto

Nuorisovaihtotoimikunnan puheenjohtajana kaudella toimi 
PDG/YEC Juhani Huppunen.

Kauden muutoin hyvin sujunutta nuorisovaihtoa sävytti ikä-
västi ns. sars-epidemiaan vedonnut eräiden maiden viime het-
ken peruutusepidemia sotkien pahasti lähes valmiit suunnitel-
mat ja saattaen toiminnan alkukesästä ympäri maailmaa pitkäl-
le kesään lähes kaaosmaiseen tilaan. Oman piirimme eniten va-
litut kohdemaat Italia ja Ranska peruuttivat koko vaihtotoimin-
tansa, edellinen toukokuun lopulla ja jälkimmäinen lopullises-
ti kesäkuun toisella viikolla.

Kiireestä huolimatta eri maiden yhteistoiminnalla pystyttiin 
järjestämään lisäpaikkoja puolin ja toisin ja näin uusi kohde-
maa useimmille peruutuksen kohteeksi joutuneille. Muutama 
halusi jäädä odottamaan alkuperäiseen kohdemaahan tulevalle 
kaudelle luvattua paikkaa.

Lähteneet

Klubit lähettivät 28 hakemusta. Peruutusten ja muutosten jäl-
keen matkaan lähti 22 nuorta.

Maa  Ykköstoive    Tilanne toukok    Toteutunut.
Belgia  1 2
Englanti 6  1
Hollanti  2 3
Irlanti 1
Islanti 1 1 1
Italia 5 5
Itävalta 2
Kanada 1 1 1  (Ontario)
Norja  1
Portugali 1
Ranska 5 5
Saksa 2 2 2
Slovakia   2
Sveitsi 1 1 1
Tsekki  1 1
Turkki   1
Unkari  2 2
USA 2 4 4
(Connecticut 3, Florida 1)
Uusi Seelanti 1 1 1
odottaa Italiaan   2
odottaa Ranskaan  2
perui   1 (Viro)
perui, oma halu  1
Yhteensä 28  28 28

Toukokuun tilanteessa 21 nuorta oli saamassa hakutoivei-
densa mukaisen kohdemaan. Muiden kanssa muutoksesta oli 
sovittu.

Saapuneet

Myös saapuvien lista oli viime hetkeen asti kaaosmaisessa ti-
lassa. Mm. italialaisten ja japanilaisten perumisen lisäksi Kro-
atiasta tulijoiden nimet vaihdettiin neljään kertaan ja lopulta 
tulo peruttiin kokonaan. Kaikesta huolimatta Italiastakin saa-
pui kaksi nuorta. Näistä toinen, M-piirin leirille halukas, mut-
ta tilanpuutteen takia Kuusamoon menossa ollut poika kään-
nytettiin vasta lentokentältä kohti Poria. Tämän teki mahdolli-
seksi tuntia aikaisemmin tullut tieto erään nuoren peruuttami-
sesta hänen loukkaannuttuaan onnettomuudessa lähtöä edel-
tävänä päivänä.

Tulijoista osan tiedot, joiltakin jopa nimikin, saatiin vain 
muutama päivä ennen saapumista.

Jatkuvat muutokset vaikeuttivat huomattavasti niin vastaan-
oton kuin isäntäperheidenkin järjestämistä, mutta kaikki tulevat 
saatiin onnistuneesti perille. Yksi tosin kaksi päivää myöhäs-
sä virkailijoiden jätettyä hänet ajoissa varatuista lipuista huo-
limatta lentokentälle ylibuukatusta koneesta.

Leiri, Finnish Archipelago Sailing Camp 02-13.08.2003

M-piiri järjesti vuoronsa mukaiseti kaudella leirin jo perinteek-
si muodostuneena purjehdusleirinä Kuunari Helenalla. Purjeh-
dus alkoi Turusta, josta matkattiin Tall Ship Race-tapahtumaan 
osallistuen aluksi Maarianhaminaan ja sieltä edelleen omia tei-
tä lounaisessa saaristossa päätyen Raumalle 12.08.
Leirille osallistui nuoria seuraavista maista:
Espanja  1
Hollanti  1
Italia  2
Itävalta  1
Kanada, Ontario  3
Puola  3
Ruotsi  1
Saksa  4
Slovakia  2
Slovenia  1
Turkki  1
Ukraina  1
Yhteensä 21

Pääosa nuorista oleskeli isäntäperheissä ennen purjehdusta 
19.07-01.08. Raumalaiset lionit järjestivät päätöspäivän ohjel-
man, joka sisälsi mm. tutustumista kaupunkiin ja päättyi illal-
liseen yhdessä isäntäperheiden kanssa. Osa leiriläisistä yöpyi 
entisissä isäntäperheissään, osa raumalaisten tilapäisisäntien 
hoivissa. Paluumatkalle nuoret hoidettiin lentokentille ja sata-
miin 13.08 isäntien toimesta. 

Isäntäperheet
Eri piireistä oli isäntäperheitä seuraavasti (osalla nuorista oli 
kaksi isäntäperhettä):
A 4
B 1
C 4
E 1
F 2
G 1
M 9
O 1
Yhteensä   24

Kiitos
Mukana olleet klubit ja niiden nuorisovaihtajat sekä isäntäper-
heet ansaitsevat kiitoksen tekemästään arvokkaasta työstä nuo-
rison hyväksi. Samoin ne klubit, jotka piirikokouksen päätök-
sen mukaisesti ovat tukeneet leiriä.

Koulutustoimikunta

Piirin koulutusjohtajana toimi DC Juhani Erkintalo. 
Aluejohtajien ja lohkon puheenjohtajien koulutus pidettiin 

Porissa 11.6.2002.  Kouluttajina toimivat DG Raimo Järvinen, 
VDG Pekka Tuuna ja RC Juhani Erkintalo.

 Klubivirkailijoiden koulutukset tapahtuivat piirikokouksen 
yhteydessä 26.4.2003 Porin Pripolissa.  Presidenttien koulu-
tuksesta vastasi PDG Kimmo Rouhas, osanottajia 50.  Sihtee-
rit  koulutti DC  Juhani Erkintalo, osanottajia 45.  Rahaston-
hoitajat koulutti lion Raimo Vuorinen, osanottajia 31.  Tiedo-
tussihteerien koulutuksesta vastasi DC Martti Lehtelä, osanot-
tajia 8.   Puolisokoulutuksesta vastasi lion Helena Harju, osan-
ottajia 37.

Uusien lionien ja heidän puolisoidensa opastustilaisuuk-
sia pidettiin kolme toimintavuoden aikana.  Ensimmäonen 
järjestettiin Yyterissä 12.12.2001, toinen pidettiin Raumal-
la 27.1.2003 ja kolmas Säkylässä 20.03.2003.  Perehdyttäji-
nä toimivat  DG Raimo Järvinen, DC Juhani Erkintalo ja  CS 
Maija-Liisa Heikkilä  Tilaisuuksiin  osallistui yhteensä  39 uut-
ta lionia ja 11 puolisoa sekä 26 kummia.

Aluejohtajien ja lohkonpuheenjohtajien koulutus järjestet-

tiin 24.5.2003

Tiedotus- ja PR-toimikunta

Piirin tiedotus- ja PR-johtajana toimi DC Martti Lehtelä.  Pii-
rin lehti, Lion M Viesti, julkaistiin helmikuun alussa.  Lehdes-
tä otettiin 2500 kpl:n painos ja sitä jaettiin piirin lionien lisäk-
si ilmoittajille ja muille yhteistyötahoille.  Lehti oli taloudelli-
sesti tuottava ja oli omalta osaltaan tukemassa kesällä –03 jär-
jestetyn nuorisovaihtoleirin rahoitusta.

Piirin klubien tiedotustoiminta oli kuluneella kaudella kii-
tettävän aktiivista.  Lionstoiminta tuli kauden aikana esille ai-
nakin 30 eri tiedotusvälineessä.  Aktiivisimmat tiedottajaklu-
bit pääsivät vuoden aikana näkyvästi lehtien palstoille useita 
kymmeniä kertoja.

Noin puolet piirin klubiesta julkaisee säännöllisesti omaa 
klubilehteään.  Nämä sisäiset tiedotteet ovat olleet hyvin toi-
mitettuja, kiitoksen arvoisia, ja ovat omalta osaltaan taanneet 
tiedonkulun klubin sisällä.

Piirin parhaana tiedottajaklubina palkittiin LC Pori/
Katariina, saaden kiertopalkinnon, leijonapatsaan, vuodeksi 
haltuunsa.  Klubi on julkaissut asiasisällöltään laajaa ja ulko-
asultaan näyttävää lehteä toimintansa alusta, vuodesta –95 asti.  
Klubi pääsi vuoden aikana useissa eri tiedotusvälineissä julki-
suuteen mm. vuoden ladyn nimeämisen ja muiden tapahtumien 
yhteydessä.  Myös ”vastuu on sinun” –kampanjan näkyvyys ja 
kuuluvuus Porin seudun tiedotusvälineissä oli klubin ansiota.  
Kunniamaininnoin tiedotuskilpailussa huomioitiin LC Köyli-
ön, LC Laitilan ja LC Uudenkaupungin ansiokas toiminta.

PDG- ja kunniatoimikunta

Toimikunnan puheenjohtajana toimi edellisen kauden piiriku-
vernööri IPDG Raimo Junttila.

Aktiviteetti- ja kilpailutoimikunta

Toimikunnan puheenjohtajana toimi PDG Antti Paala.
Rauhanjulistekilpailu on piirustuskilpailu 11-13 vuotiail-

le koululaisille.  Kaudella 2002-2003 kilpailun teemana oli 
”unelma rauhasta”.

LC Pori/Katariina järjesti kilpailun Mäntyluodon kouluun ja 
sen oppilas Pauliina Pärssisen tekemä työ valittiin piirin par-
haimmaksi piirustukseksi.

Joulukorttiaktiviteetti on Lions-liiton luoma mahdollisuus 
leijonille ostaa Lions-aiheisia joulukortteja.  Asiasta tiedotet-
tiin klubien toimihenkilöitä syyskuun PNAT-kokouksissa.  Tie-
toa asiasta oli saatavilla myös Lions-lehdestä ja suorakirjeistä.  
Klubien korttivastaavat hoitivat tehtävänsä kiitettävästi ja kort-
teja ostettiin todella runsaasti.

Lentopallon piirin mestaruusottelun järjestämisestä kiitos 
LC Kiikoisille.

Tulokseksi tuli:
1. LC Säkylä
2. LC Kiikoinen
3. LC Pori/Juhana

Verenluovutus oli toimikauden 2002-2003 piiriaktiviteettina.  
Piirikuvernöörin teema kaudelleen oli ”näytä nuorelle tie” ja 
sen mukaisesti oli tarkoitus näyttää nuorille esimerkkiä luo-
vuttamalla verta.  Klubeilla oli mahdollisuus, joko käydä Po-
rin veripalvelussa tai järjestää yhdessä SPR:n paikallisosaston 
kanssa paikkakunnallaan luovutustapahtuma.  Raporttien pe-
rusteella veren luovuttaminen oli aktiivista, josta lämmin kii-

Tiedotuskilpailun voitti LC Porin/Katariina.

LC Ulvila/Olavi avusti SPR:n liikkuvaa verenluovutus-yk-
sikköä Ulvilassa. Kuvassa veljet Into Keitaanniemi ja Asko 
Santa-Nokki työntouhussa.
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tos kaikille.

Puolisotoiminta

Kauden aikana lions-ladyille järjestettiin kysely heidän toimin-
nastaan. 24 klubia vastasi kyselyyn, joka koski mm. kokoontu-
mistiheyttä, osallistumista, varainhankintaa,palveluaktiviteette
ja, lahjoituksia, virkistystoimintaa ym.

17 klubin ladyt kaikista vastanneista kokoontuvat  säännölli-
sesti kuukausittain. Lopuissa 7 klubissa kokoonnutaan harvem-
min. Läsnäoloprosentti keskimäärin on ollut noin 40. Saaduista 
vastauksista ilmenee ladyjen palveluaktiivisuus, joka varsinkin 
vanhustyössä nousee merkittävään asemaan. Erilaisten palve-
luaktiviteettien kirjo: vanhainkodin pikkujoulu, vanhusten jou-
lulounas, joululauluilta, kahvitus vanhuksille, sotaveteraanien 
lehtien jako, förskottivappu vanhainkodissa, kertovat halusta 
palvella ja tuottaa mielihyvää kaikille osapuolille.                  

Erisuuruisia lahjoituksia ladyt ovat tehneet 20 klubissa. Tär-
keimpinä kohderyhminä ovat olleet vanhukset, lapset ja nuoret, 
omaishoitajat ja vanhustyötä tekevät, sotaveteraanit ja heidän 
puolisonsa. Joillakin klubeilla kaikki edellä mainitut kohteet 
saavat oman osansa. Neljä klubia kertoi tekevänsä kaikki lah-
joituksensa ja aktiviteettinsa yhdessä lionien kanssa. Kolmen 
klubin ladyilla on  jossakin päin maailmaa autettava kummilap-
si – ollaanhan mukana kansainvälisessä palvelujärjestössä.

Yhteensä noiden 20 klubin ladyjen lahjoitukset kuluneel-
la kaudella olivat 15.460 euroa !!?!! . Markoissa se tekee noin 
92.000  ”mummunmarkkaa ”.Jos mukaan lasketaan ne 34 klu-
bia, jotka eivät vastanneet kyselyyn, summa nousee vähintään 
kaksinkertaiseksi, koska näissäkin klubeissa ladyt toimivat te-
hokkaasti ja tekevät lahjoituksia vastaaviin kohteisiin.                  

Ladyjen osuus klubien virkistys- ym. toiminnassa on myös 
huomion arvoinen. Yhdeksässä klubissa  on käyty yhteisellä te-
atterimatkalla, kolmessa on järjestetty yhteisin voimin tuottoi-
sa konsertti ja erilaisia virkistystilaisuuksia ja - matkoja on ol-
lut 18 klubissa – viihdytään yhdessä.

Vapaaehtoista ladyjen jäsenmaksua peritään neljässä klubis-
sa ja erisuuruinen kahviraha peritään 11 klubin ladykokouksis-
sa. 15 klubin ladyt järjestävät erilaisia arpajaisia, paras tuotto 
tuli  LC Honkajoen ladyjen  joulusäkki- arpajaisissa 1250 eu-
roa. Mitä mahtoi säkissä olla ?

Viimeistään kyselyn jälkeen, monelle jo paljon ennen, selvi-
ää mikä merkitys hyvin hoidetulla puolisotoiminnalla on koko 
lions- järjestölle. Meitä naisia tarvitaan, meitä kuunnellaan ja 
meitä arvostetaan. Parhaiten toimintaamme ehkä kuvaa LC Ul-
vilan ladyjen yhteinen mielipide ladytoiminnasta ” mukavien 
ihmisten tapaaminen, yhdessäolo ja aktiviteettien kautta annet-
tava hyvä mieli toisille ” . Yhteiseksi tavoitteeksemme sopinee 
heidän toiveensa  uusien nuorten ladyjen osallistumisesta.

Piirimme ladypäivä järjestettiin 22.3.2004  Yyterin kylpylä-
hotellissa, Porissa teemalla ”Ihanat naiset”. Tilaisuuden luen-
noitsijana oli TV-toimittaja Riittasisko Räike. Muusta ohjel-
masta vastasivat Porin Poliisilaulajat sekä lady Leena Sankari. 
Tilaisuuden järjestelyistä vastasi LC Pori/Meri-Porin ladyt. 

DG-lady Anja Järvinen vieraili kauden aikana useissa lady-
kokouksissa.     

In Memoriam

Muistamme kaipauksella ja kiitoksella poisnukkuneita leijo-
nia:
Lion Antti Aronen  LC Karvia
Lion Bertil Blomqvist  LC Rauma
Lion Reino Haanpää  LC Karvia
Lion Aimo Heinonen  LC Äetsä/Keikyä
Lion Heikki Hurmalainen  LC Ulvila
Lion Erkki Kasterinne  LC Köyliö
Lion Viljo Kuusisto  LC Lappi TL
Lion Veikko Laaksonen  LC Köyliö
Lion Anssi Lainio  LC Rauma/Lokki
Lion Eino Leppäkorpi  LC Punkalaidun
Lion Juha-Pekka Minkkinen  LC Suodenniemi
Lion Antti Pietilä  LC Vampula
Lion Kauko Tulonen  LC Rauma
Lion Kimmo Tuori  LC Lavia
Lion Eero Väätäjä            LC Laitila/Untamoinen

Palkitsemiset

Piirin pöytästandaari:
IPDG Raimo Junttila LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde
Convention-viiri 2002:
PDG  Timo Heikkilä LC Pori 
VDG  Pekka Tuuna LC Rauma
Medal Of Merit:
Lion Antti-Matti Kankaanhuhta  LC Kiikoinen
Suomen Lions-liitto ry:n yhden ruusukkeen ansiomerkki:
DC  Martti Lehtelä  LC Punkalaidun
Lion Tapio Juusela  LC Rauma/Reimari
Lion  Jukka-Pekka Pitkäjärvi  LC Lavia
Lion  Ari Nivola  LC Laitila
Lion  Erkki Grönroos LC Luvia

Lion  Hannu Vaitomaa  LC Luvia
Suomen Lions-liitto ry:n ladymerkki:
Lady  Leena Sankari  LC Pori/Meri-Pori                 
Piirikuvernöörin arvostuspalkinto:
CS  Maija-Liisa Heikkilä  LC Pori/Katariina 
DC  Juhani Erkintalo  LC Rauma/Ruori.
DC  Juhani Vihervuori  LC Kiukainen 
Piirikuvernöörin ansiotähti:
Piirikokouksen  järjestelytoimikunta:
Lion  Arja Alvalahti  LC Pori/Katariina
Lion  Riitta Laurila  LC Pori/Katariina
Lion  Pertti Kauppila  LC Pori/Karhu
Lion  Eero Laurila  LC Pori/Karhu
Lion  Kari-Pekka Toivonen  LC Pori/Karhu
Lion  Olli-Pekka Varjus LC Pori/Karhu
Lion  Hannu Virtanen  LC Pori/Karhu
Lion  Raimo Vuorinen  LC Pori/Karhu
Lion Raimo Gröhn  LC Pori/Meri-Pori 
Kotimainen 100% presidentin ansiomerkki v. 2001 – 
2002:
Lion  Mauri Teerinen  LC Punkalaidun
Lion Hannu Vahanen  LC Eura
Lion Heikki Pakola  LC Köyliö
Lion Timo Salmivaara  LC Rauma/Ruori
Lion  Pauli Kurunmäki LC Huittinen
Lion  Olli Kahilaluoma  LC Jämijärvi
Lion  Leo Järvinen  LC Kokemäki
Lion  Lasse Hilakari  LC Laitila
Lion  Jarmo Aho  LC Pori
Lion  Teuvo Karhu  LC Pori Juhana
Lion Esa Puolamäki  LC Pori/Ulvila
Lion  Raimo Kuusinen  LC Uusikaupunki
Kansainvälinen erittäin hyvän klubipresidentin palkinto 
vuodelta 2001 -2002
Lion  Simo Pietilä   LC Alastaro
Lion  Kari Isotalo   LC Vampula
Lion  Heikki Pakola   LC Köyliö
Lion  Jukka Pusa   LC  Kiikka
Lion  Antti Aronen   LC Karvia
Lion  Olli Kahilaluoma   LC Jämijärvi
Lion  Pauli Kurunmäki   LC Huittinen
Lion  Kalle Lammela   LC Honkilahti
Lion  Erkki Wartiainen   LC Eurajoki
Lion  Raimo Kuusinen   LC Uusikaupunki
Lion  Timo Tuomola   LC Ulvila
Lion  Outi Ankelo  LC Rauma/Kanali Helme
Lion  Keijo Kallio   LC Pori/Linna
Lion  Teuvo Karhu   LC Pori/Juhana
Lion  Jari Kangas   LC Lappi Tl.

Piirikilpailu
I-alue

Piirikilpailu  
1. LC Kiikka
2. LC Karvia
3. LC Merikarvia
Klubitoiminta
1. LC Karvia
2. LC Merikarvia
3. LC Kiikka
Sihteerit
1. Jarmo Viitala/LC Pomarkku

2. Simo Ruoho/LC Merikarvia
3. Pentti Kankaanpää/LC Kiikka

II-alue
Piirikilpailu
1. LC Luvia
2. LC Pori/Juhana
3. LC Pori
Klubitoiminta:
1. LC Luvia
2. LC Pori/Juhana
3. LC Pori
Sihteerit
1. Petri Ruoho/LC Pori
2. Ari Lehtola/LC Pori/Juhana
3. Virpi Heikkilä/LC Pori/Katariina

III-alue
Piirikilpailu
1. LC Köyliö
2. LC Huittinen
3. LC Punkalaidun
Klubitoiminta
1. LC Köyliö
2. LC Huittinen
3. LC Punkalaidun
Sihteerit
1. Vesa Kynnysmaa/LC Köyliö
2. Tapani Madekivi/LC Punkalaidun
3. Martti Nieminen/LC Honkilahti

IV-alue
Piirikilpailu
1.LC Eurajoki
2.LC Laitila
3. LC Rauma/Ruori
Klubitoiminta
1. LC Laitila
2. LC Eurajoki
3. LC Uusikaupunki
Sihteerit
1. Vesa Jalonen/LC Eurajoki
2. Erika Kukkola/LC Rauma/Kanali Helme
3. Timo Hakala/LC Uusikaupunki
Piirin paras klubi:
LC Eurajoki
Tiedotuskilpailu:
LC Pori/Katariina
kunniamaininnat:
LC Köyliö, LC Laitila, LC Uusikaupunki
Rauhanjulistekilpailu
1. LC Pori/Katariina Mäntyluodon koulu    
    Pauliina Pärssinen
2. LC Kokemäki/Teljä Tulkkilan koulu 
    Katja Krekula
3. LC Pori/Karhu Länsi Porin YA 
     Mari Heinonen
Piirin lentopalloturnaus:
1. LC Säkylä
2. LC Kiikoinen
3. LC Pori/Juhana

Klubien merkkipäivät
klubi vuodet perustettu
LC Kiikoinen 40 30.10.1962
LC Honkajoki 40 26.11.1962

Piirihallitus ensimmäisessä puhuttelussa 17.8.2002.
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LC Pori/Linna 40 27.11.1962
LC Äetsä/Keikyä 35 12.12.1967
LC Lavia 40 15.12.1962
LC Kiukainen 40 18.12.1962
LC Kokemäki/Teljä 35 18.12.1967
LC Pori/Karhu 30 2.1.1973
LC Kiikka 40 15.2.1963
LC Rauma/Ruori 25 27.2.1978
LC Rauma/Ankkuri 40 7.5.1963
LC Uusikaupunki 40 11.6.1963 

Piirikokous Porissa 26.4.2003
Piirin vuotuinen päätapahtuma, piirin vuosikokous järjestettiin 
Pripolissa, Porissa LC Pori/Karhun toimiessa järjestäjänä. 

Päivä aloitettiin perinteisesti seppeleen laskulla sankari-
muistomerkille. Lisäksi aamupäivällä pidettiin piirihallituk-
sen kokous sekä koulutettiin uusia klubivirkailijoita ja puoli-
soita. Kokouksen ajaksi oli piirihallituksen puolisoille järjes-
tetty omaa ohjelmaa.

Vuosijuhla aloitettiin lippujen saapumisella paikalle ja yh-
teisesti lauletulla Leijonamarssilla. Tervehdyssanat lausui jär-
jestävän klubin presidentti, PDG Kalevi Alvalahti, Porin kau-
pungin tervehdyksen tilaisuuteen toi apulaiskaupunginjohtaja 
Kari Hannus ja juhlapuheen piti PDG Pertti Harju. Ohjelmas-
sa oli musiikkia, jota taidokkaasti esittivät Palmgren konser-
vatorion huilut: Noora Koskiahde, Jasmina Limnell ja Valtte-
ri Virtanen. Lopuksi laulettiin yhteisesti Satakunnan laulu li-
on Hannu Leivon säestämänä.

Piirikokouksen avasi DG Raimo Järvinen palauttaen mie-
liin tärkeimpiä asioita kuluneelta kaudelta.    Avauksen päät-
teeksi DG luki kauden aikana poisnukkuneiden lionien nimet. 
Samalla sytytettiin kynttilät ja lopuksi vietettiin hiljainen het-
ki. Piirikokouksen puheenjohtajiston muodostivat piirikuver-
nööri, varapiirikuvernööri, piirisihteeri ja aluejohtajat. Koko-
uksen puheenjohtajana toimi piirikuvernööri ja sihteerinä pii-
risihteeri. 

Kokouksessa oli 157 valtuutettua edustajaa edustaen 54 
klubia.

Tili- ja toimintakertomukset  hyväksyttiin lyhyen tuleville 
vuosille suuntaa antavan  keskustelun jälkeen.

Tilintarkastajiksi kaudelle 2003-2004 valittiin lionit Pekka 
Koivunen ja Pentti Kuuri-Riutta ja varalle lionit Pekka Ham-
mais ja Aarno Järveläinen kaikki LC Pori/Karhusta.

Piirikuvernööriehdokkaaksi kaudella 2003-04 valittiin VDG 
Pekka Tuuna/LC Rauma ja varapiirikuvernööriksi valittiin li-
on Lauri Hakosalo/LC Merikarvia.

LC Pori oli anonut vuoden 2004 piirikokousjärjestelyjä, jo-
ka klubille myönnettiin. PDG Timo Heikkilä toivotti 50 vuot-
ta ensi kaudella täyttävän LC Porin puolesta kokousväen ter-
vetulleeksi piirikokoukseen 24.4.2004 Poriin.

Kolmen vuoden välein toteutettavaa nuorisoleiriä varten 
kerättävän nuorisoleirimaksun suuruudeksi kaudelle päätet-
tiin 2,20 €/jäsen.

Kokouksen päätteeksi DG Raimo Järvinen kiitti kokousvä-
keä hyvästä, lämminhenkisestä kokouksesta.

Kokouspäivä päättyi Pripolissa järjestettyyn iltajuhlaan. Il-
tajuhlan tervehdyssanat lausui LC Pori/Karhun presidentti, 
PDG Kalevi Alvalahti. Iltaa vietettiin juhlaillallisen ja tans-
sin parissa.

Arvoisat 107 M – piirin lionit ja puolisot

Merkittävä leijonavuotemme on painumassa historiaan. Lions-
työ on antanut meille kaikille mahdollisuuden ystävän käden 
ojentamiseen. Olemme auttaneet - palvelleet  -  olemme näyttä-
neet nuorille tietä. Kiitos siitä Teille kaikille, työmme jatkuu.

Raimo Järvinen Maija-Liisa Heikkilä Tapio Hacklin
piirikuvernööri piirisihteeri rahastonhoitaja

Piirihallitus 2002-2003

Piirihallitus oikein fyysisessä työssä vuosikirjojen lastauk-
sessa 17.8.2002.
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LCPori vietti 50-vuotisjuhlaansa 
viime vuoden marraskuun 22. päivä-
nä Ravintola Sofi assa, joka sijaitsee 
Porin yliopistokeskuksessa, entisen 
Porin Puuvillan tiloissa. Tilat toi-
mivat klubin perustamisen aikoina 
tehdastiloina, joissa työskenteli n. 
3000 henkeä ”kehräten puuvillaa”. 
Ravintolasali oli koristeltu valoku-
vin ja sanomalehden sivuin, jotka 
olivat 1953, -63 ja –73 vuosilta. 
Myös juhlaillallinen joka juhlassa 
tarjoiltiin oli perinteisiä satakun-
talaisia ruokia edellä mainituilta 
vuosilta. Tarjoilun oli suunnitellut 
Ravintola Sofi an keittiöpäällikkö 
Jukka Luojukoski, leidien Jaanan 
ja Maikin avustamana.

Juhla alkoi lippujen juhlallisel-
la sisääntulolla. Lippulinnassa oli-
vat Suomen-, Lions-liiton- ja LC-
Porin liput.

Yhteisesti lauletun Leijonamars-
sin jälkeen tervehdyssanat lausui 
klubin presidentti Petri Ruoho, jo-
ka toivotti kutsuvieraat ja klubin 
jäsenet puolisoineen tervetulleiksi 
juhlatilaisuuteen.

Porin kaupungin tervehdyksen 
juhlaan toi apulaiskaupunginjohta-
ja Kari Hannus. Hän mainitsi ter-
vehdyksessään LCPorin perusta-
misvuonna olleen mm Pori-Rauma 
eli 8-tien olleen rakenteilla. Allekir-
joittanut, joka oli tilaisuuden ”juon-
taja”, totesi, että tuntuu se tie ole-
van vieläkin rakenteilla sen verran 
kovin se autoa röykyttää, kun tie-
tä ajelee.

Nautitun hyvän juhlaillallisen 
jälkeen klubiveli Suomen Lions-
liiton varapuheenjohtaja VCC Ti-
mo Heikkilä suoritti vieraiden esit-
telyn. Esittelyssä hän käytti apu-

naan ”sukupuuta”, kun hän esitteli 
juhlassa olleiden LC Porin perusta-
mien klubien edustajia.

Lions-liiton M-piirin tervehdyk-
sen juhlaan toi piirikuvernööri DG 
Pekka Tuuna. Hän muisteli men-
neitä tapahtumia Rauman kielel-
lä, mutta kyllä siitä ison miehen jy-
kevästä puheesta sai hyvin selvää, 
vaikka ei tuota mainittua kieltä itse 
kovin hyvin taidakaan.

Seuraavana oli vuorossa musiik-
kiesitys, jossa veljekset Pasi ja Pet-
ri Raukola, Porin Palmgren Opiston 
oppilaita molemmat, esittivät haita-
rilla kolme kappaletta. 

Juhlapuheen tilaisuudessa pi-
ti Suomen Lions-liiton puheenjoh-
taja CC Marja-Leena Knuutinen. 
Hän muisteli puheessaan LC Porin 
perustamisvuotta, jolloin Suomi eli 
sotakorvausten maksun jälkeistä ai-
kaa. Juhlapaikka oli tuohon aikaan 
tehdassali jossa työskenteli tuhan-
sia ihmisiä ja aivan naapurissa si-
jaitsi Rosenlewin tehtaat jossa val-
mistettiin sotakorvaustuotteita. Sa-
moin hän muisteli puheessaan, juu-
ri edesmennyttä, hiihtäjälegendaa 
Veikko Hakulista, joka oli edellis-
vuonna voittanut olympiakultaa Os-
lossa 50-kilometrin hiihdossa, iki-
muistoisella ajalla 3.33.33. Nämä 
ja muut tapahtumat loivat Suomen 
kansaan itsetuntoa, joka on johdat-
tanut kansakuntaa eteenpäin ja luo-
nut suotuisaa pohjaa erilaisten yh-
distysten perustamiselle.

Varsinainen juhlaosuus loppui 
yhteisesti laulettuun Satakunnan 
Lauluun ja lippulinnan poistumi-
sella juhlasalista.

Tilaisuuden lopuksi tanssittiin 1½ 

tuntia, vuoden 1953 malliin, orkes-
terin tahdissa. Välillä tietenkin käy-
tiin virkistäytymässä eli ottamassa 
pienet juomat, niin valssi sujui en-
tistä paremmin.

LC Porin historiikki

LC Porin 50-vuotisjuhlassa julkis-
tettiin klubin 50-vuotishistoriikki, 
jonka on kirjoittanut klubiveli Matti 
Teljo. Tämä nyt valmistunut histo-
riikki on klubin viides. Aikaisem-
mat ovat 20-, 25-, 30- ja 40-vuo-
tisen taipaleen jälkeen kirjoitettuja 

historiikkeja. 50-vuotishistorikki 
nojaa edellä mainittuihin neljään 
historiikkiin, mutta tapahtumia on 
nyt pyritty katsomaan veljien näkö-
kulmasta sekä elävöittämään. Asioi-
ta on pyritty tarkentamaan käymällä 
läpi kaikki toimintakertomukset, 
klubihallituksen eri toimikuntien ja 
klubikokousten pöytäkirjat.

 Mukaan on otettu kuvitusta, yh-
teensä yli 200 kuvaa sekä tilastolli-
nen liitteistö. Sivuja A4-kokoisessa 
historiikissa on kaikkiaan 198.

Historiikista voidaan lukea, et-
tä ensimmäinen Lions-klubi Suo-

meen perustettiin 14.8.1950, LC 
Helsinki. Vasta kolmen vuoden 
kuluttua vuonna 1953 perustettiin 
Suomessa seuraavat klubit, kaikki-
aan seitsemän. LCPorin järjestys-
numero on 4.

Historiikissa kerrotaan klubin ak-
tiviteeteista varojen kartuttamisek-
si, vuosien aikana on suoritettu mitä 
moninaisempia aktiviteetteja. Klu-
bin pääaktiviteettina keväästä 1968 
kesään 1991 loppuun eli 24 vuoden 
oli saunamökkiarpajaiset.

   
    

 Jukka Viitanen

LC Rauma/Ankkuri vietti 40-vuo-
tisjuhliaan 25.10.2003 Raumalla 
Kulttuuritalo Posellissa, joka sijait-
see Vanhan Rauman alueella ja on 
yksi Rauman vanhimmista julkisis-
ta puurakenteisista tiloista.  Juhlalla 
oli näinollen arvoisensa puitteet.

Kuudesta raumalaisesta Lions-
klubista Ankkuri-klubi aloitti toi-
mintansa toisena.  Viidestätoista 
perustajajäsenestä on toiminnas-

sa mukana vielä viisi veljeä.  Klu-
bi on toimintansa aikana osallistu-
nut lukuisiin tärkeisiin kansainväli-
siin sekä oman piirinsä aktiviteettei-
hin ja oli vahvasti mukana 8. loka-
kuuta kansallisen turvapäivän hei-
jastinoperaatiossa.  Ankkurileijonat 
muistetaan ehkä parhaiten Porohol-
mam Pyhälyst –tapahtuman järjes-
tämisestä.  Se oli äitienpäivänä jär-
jestetty raumalaisen kesän avausta-

pahtuma vuodesta 1974 lähtien ai-
na vuoteen 1996.  Tapahtuma kerä-
si vuosittain tuhatpäisen yleisön Po-
roholman niemelle.

Nuorisovaihtotoiminta ja huume-
valistus ovat kuuluneet koko ajan 
toimintaamme.  90-luvun alussa 
osallistuttiin Ankkuri-leijonien 
aloitteesta yhteistoiminnassa mui-
den raumalaisten klubien kanssa 
huumeiden käytön vaaroista kerto-
van viedeon toteuttamiseen.  Jokai-
seen raumalaiseen kouluun toimi-
tettiin oma videokasettinsa.  Myös 
Lions-Quest –toiminnassa ollaan 
mukana.  Tämänpäivän aktiviteet-
timme ”Kotikaupunkini Rauma” –
värityskirja julkistettiin ja luovutet-
tiin Rauman opetustoimen edusta-
jille 24.10.2003.  Taidemaalari, ka-
rikatyyritaiteilija ja itsekin Ankku-
ri-leijona Teuvo Salminen on vas-
tannut kuvien toteutuksesta ja kirjan 
taitosta, onnistuen siinä kiitettäväl-
lä ja uskoaksemme kirjan käyttäjiä 
kiinnostavalla tavalla.  Värityskirjan 
tavoitteena on tutustuttaa vuosittain 
kaikki peruskoulun ala-asteen oppi-
laat omaan kotikaupunkiinsa.  Rau-
man kaupungin opetustoimen päät-

täjille kuuluu erityinen kiitos siitä, 
että se on hyväksynyt värityskirjan 
yhdeksi osaksi oppimateriaalia.

Rauman kaupunki ja raumalaiset 
yritykset sekä liikelaitokset ansait-
sevat suuret kiitokset osallistumi-
sestaan kirjan taloudellisten edel-
lytysten luomiseen.

Värityskirjasta saamansa varat 
Ankkuri-leijonat tulevat jakamaan 
kolmen vuoden aikana stipendei-
nä lahjakkaille musiikkia, laulua, 
tanssia, kuvataiteita, näyttelemis-
tä, kirjallisuutta ja runoutta sekä eri 
liikuntamuotoja harrastaville rau-
malaisnuorille.

LC Rauma/Ankkurin 40-vuoti-
sen toiminnan aikana on avustuk-
sia ja lahjoituksia koskevia päätök-
siä tehty kappalemääräisesti runsaat 
kolmesataa.  Varainkeruuaktiviteet-
tien ja sitä kautta hyväntekeväisyy-
teen ja nuorisotoimintaan tehtyjen 
lahjoitusten yhteinen markkamää-
rä nousee vuoden 2001 markoik-
si muunnettuna lähes miljoonaan 
markkaan eli noin 167000 euroon.

Juhliamme kunnioitti läsnäolol-
laan liittomme korkein kotimai-
nen johto, CC Marja-Leena Knuu-

tinen puolisoineen.  Myös huomat-
tava joukko muita kutsuvieraita oli 
iloksemme voinut noudattaa kutsu-
amme.

Virolainen ”kummipoikamme” 
Edmund Ande oli myöskin muka-
na juhlissamme.  Edmund osallis-
tui vapaaehtoisena maamme puo-
lustamiseen jatkosodan aikana vi-
rolaisista muodostetun JR 200:n ri-
veissä.

LC Rauma/Ankkuri toivottaa kai-
kille M 107-piirin leijonille hyvää ja 
aktiivista kevättä 2004. 

Olavi Birkman

Lions Club Rauma/Ankkuri
toiminut 40-vuotta

LC PORI 50-VUOTTALC PORI 50-VUOTTA
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LC Laitila 40 vuottaLC Laitila 40 vuotta

Tämä uusin piirilehti on jo kahdes-
kymmenes Piiri 107 M:n tiedotus-
historiassa. Etsiessäni lehden tä-
hänastisia ”päätoimittajia” selailin 
arkistossani olevia yhdeksäätoista 
(kaikki siis tallessa !) lehteä ja 
löysin ensimmäiseen lehteen kir-
joittamani selvityksen lehden teke-
misestä ja tekemisen tarkoituksesta 
mm. seuraavin tekstein: 

”Veljien kädessä on nyt piirim-
me historian ensimmäinen piirileh-
ti. Idea sai alkunsa lähinnä siitä, et-
tä haluttiin saattaa kuluneen kau-
den toimintakertomus kaikille vel-
jille tiedoksi ja käsiteltäväksi ennen 
kevään piirikokouksessa tapahtuvaa 
hyväksyttäväksi esittämistä.”

- - - - - - - - -

”Huomautamme, että lehden toi-
mittamiseen ei ole käytetty leh-
tialan ammattilaisia, - puuha on 
hoidettu omin harrastelijavoimin. 
Tämä muistettakoon myös näitä 
lukuelämyksiä arvioitaessa.” To-
sin näin jälkeenpäin muistellen to-
tean oman klubini veli Erkki Sirkiä 
antaneen tarpeellista ammattiapua 
mm. taitossa.

Aikaisempina vuosina lehti pos-
titettiin kaikille piirin veljille, kos-
ka oletimme kokousjakelun jättävän 
ilman lehteä juuri ne veljet, jotka si-
tä eniten tarvitsisivat.

Veljesviesti jäi siis henkiin, jos-
kin sen nimi keväällä 1996 muutet-
tiin. Kun katselee nykyisen lehden 
kannen yläosassa olevaa logoa, on 
siitä vaikea mieltää, mikä on leh-
den nimeä ja mikä muuta rekvisiit-
taa. Vertaan vain alkuperäiseen lo-
gon selvyyteen.

Piirilehtemme täyttää 20 vuotta!

LC Pori/Ulvilasta on oltu useim-
min mukana ja erityisesti sieltä veli 
Juha Saarnilehto on vastannut leh-
destä peräti kuusi kertaa! Tosin kau-
den 1996-97 lehdessä ei ole merkin-
tää tekijästä, mutta oletan Juhan pii-
rin silloisena tiedotusjohtajana ol-
leen tässäkin mukana.

Lehti on kasvanut alun kahdek-
sasta sivusta viime kevään 24-si-
vuiseksi (en tätä kirjoittaessani vie-
lä tiedä kevään 2004 lehden kokoa). 
Martti Lehtelän ensimmäisellä kau-
della 2000-2001 lehteen tulivat en-
simmäiset neljä (25%) värisivua. 
Näiden määrä on kasvanut niin, et-
tä viime lehden kaikki sivut olivat 
nelivärisiä!

Kirjoitin toisen lehteni etusivun 
laatikossa:

”Peräänkuulutimme viime vuo-
den lehdessämme palautetta. Sitä 
ei liiemmälti tullut. Koska  mah-
dollista ensi vuoden lehteä tekee 
joku muu toimittelija, toivoo alle-
kirjoittanut tämänvuotisen lehden 
antavan aihetta palautteeseen aina-
kin siitä, pidetäänkö lehteä edes tar-
peellisena.”

No, ei sitä palautetta silloin-
kaan tullut, mutta ainakin äskei-
sessä lainauksessa kyseenalaistet-
tu lehden tarpeellisuus tulee todis-
tettua lehden täyttäessä kaksikym-
mentä vuotta. 

Onnea lehdelle ja sen tuleville te-
kijöille!

PDG Jouko Välimäki
LC Uusikaupunki               

Seuraavassa lehden tekijät:

1984-85 Jouko Välimäki LC Uusikaupunki
1985-86        ”   
1986-87 Pekka Kivimäki LC Rauma/Ruori
1987-88 Juha Saunamäki LC Pori/Juhana
1989-89 ”
1989-90 Arvi Rönnholm LC Pori/Ulvila
1991-91  ”
1991-92 Juha Saarnilehto LC Pori/Ulvila
1993-93  ”
1994-94  ”
1995-95  ”
1995-96 Pertti Harju LC Pori/Koivisto
1996-97      Juha Saarnilehto LC Pori/Ulvila
1997-98 Pertti Harju LC Pori/Koivisto
1999-99  ”
1999-00 Juha Saarnilehto LC Pori/Ulvila
2000-01 Martti Lehtelä LC Punkalaidun
2001-02 ”
2002-03 ”
2003-04  ” 

Kahden ensimmäisen lehden toimittamisesta vastasi PDG Jouko Väli-
mäki Uudestakaupungista.

Lions Club Laitilan perustava 
kokous pidettiin 29.1.1964. Sitä 
ennen oli pidetty valmisteleva ko-
kous, jossa euralaiset leijonat Jorma 
Kataja, Niilo Pere, joka oli syntyisin 
Laitilasta sekä Vihtori Siivo selos-
tivat lionstoiminnan periaatteita ja 
tarkoitusta. Erityisesti he korostivat 
Lions-järjestön tunnuslausetta ”Me 
palvelemme ” Laitilan klubiin tuli 
27 perustajajäsentä, joista mukana 
toiminnassa on vielä kaksi, PDG 
Heimo Rinne ja Eino Palonen.

Lions Club Laitila toimii toisen 
paikkakunnalla vaikuttavan Lions 
Clubin; LC Lai ti la/ Untamoisen se-
kä LC Kustavin kummiklubina. 

Lions Club Laitilan jäsenmäärä 
kasvoi enimmillään 45:n suuruisek-
si, ja on siitä vähi tel len tasaantunut 
vähän yli 30.een. Nykyinen jäsen-
määrä on 31.

Varojen keräämistä varten paikal-
lisiin tarpeisiin on toteutettu monen-
laisia aktiviteetteja. Alkuvuosikym-
menten tärkein varojenhankinta-ak-
tiviteetti oli verokalenterin painat ta-
minen. Verokalenterin tilalle varo-
jen hankkimista varten ryhdyttiin 
toimittamaan Laitilan Joulu - leh-
teä. Muina tulonlähteinä ovat olleet 
myyntiartikkelit, kuten: Laitila-ai-
heiset kahvi kupit, pellava pyyhkeet, 
Laitila-viirit, -paidat ja -pinssit sekä 
joulukuuset. Uusimpana aktiviteet-
tina on parina vuotena toimeenpan-
tu vapunpäivän lämpötila veikkaus, 
joka on saavuttanut hyvän menes-
tyksen.

Vuodesta 1984 lähtien klubi on 
lähettänyt vaihto-oppilaita aluksi 
Yhdysvaltoihin ja myöhemmin Eu-
roopan ja Lähi-Idän maihin. Näis-
tä ulkomaanmatkoista on päässyt 
osallisiksi 30 lukiolaista. Toimin-
nan alkuvuosista lähtien on keväi-
sin muistettu koululaisia ja opiske-
lijoita stipendeillä.Klubin katastro-
fi rahaston varoin on voitu avustaa 
muutamia hädänalaiseen tilaan jou-
tuneita perheitä.

Laitilan lionsklubit rakensivat 
yhdessä Leijona-leikkipuiston Seu-
rakuntatalon viereiselle alueelle. 
Se luovutettiin päiväkerholaisten 
ja muiden lasten käyttöön vuon-
na 1990.

Lions Club Laitilan jäsenet ovat 
muiden Vakka-Suomen leijonien 
kanssa lukeneet nauhalle Vakka-
Suomen äänilehteä, joka leviää alu-
een näkövammaisten keskuuteen. 
Kukin viidestä klubista on vuorol-
laan hoitanut äänilehden lukemisen 
ja klubit ovat myös yhdessä vas-
tanneet äänilehden kustannuksista. 
Äänilehteä on toimitettu jo 18 vuo-
den ajan.

Laitilan klubit ovat muutaman 
vuoden aikana kustantaneet Laiti-
lan peruskoulujen opettajia Lions 
Quest-koulutukseen.

Klubin jäsenten puolisot osallis-
tuvat toimintaan avustamalla ak-
tiviteettien toteut ta misessa. Heillä 
on ollut myös omaa toimintaa. He 
ovat tehneet lahjoituksia mm. ter-
veyskeskukselle, seurakunnalle se-

kä vähävaraisille joulupaketteja.
Hallinnollisia aktiviteetteja on 

vuosien saatossa ollut lukuisia; 
naulojen nyppimistä laudoista, 
lamppujen vaihto-operaatioita, kla-
pitalkoita ja viimeisimpänä pihaki-
vetyksen asentamista. Näillä aktivi-
teeteilla on saatu hallintotili pysy-
mään positiivisena.

LC Laitila on julkaissut jo kah-
den vuosikymmenen ajan omaa tie-
dotuslehteä ”Leijonan Jäljillä. Ny-
kyisin lehti julkaistaan sähköposti-
versiona 95% jäsenistölle ja lisäk-
si lehti on kaikkien luettavissa hie-
man lyhenneltynä LC Laitilan omil-
la kotisivuilla.

40-vuotista toimintaansa Lions 
Club Laitila juhli tammikuun lopul-
la, ja juhlan merkeissä myönsi ta-
vanomaista merkittävämpiä lahjoi-
tuksia. Lions Club Laitila lahjoitti 
40-vuotisen toimintansa kunniaksi 
6 700 euroa (1000 ”mummonmark-
kaa” / toimintavuosi) paikal liseen 
lapsi-, nuoriso- ja vanhus työhön. 
Lisäksi kesällä 2004 kaksi oppilas-
ta pääsee nuorisovaihtomatkalle ja 
keväällä kouluihin jaetaan n. 2000 
euron stipendit. 

Presidentti Petri Pihlava kiteyt-
tää 40 –vuotishistoriikissa tulevi-
en vuosikymmenten toimintaa seu-
raavasti:

Yhteiskunnan asettamat ”velvoit-
teet” jäsenistölle niin oman työn 
kuin perheenkin taholta pakotta-
vat klubit tiivistämään ajankäyt-
töä. Toimintaan saadaan mukaan 

yhä vähemmän jäseniä, joilla ei oli-
si muitakin vapaa-ajan harrastuksia. 
Uusien lionien rekrytointi tulee ole-
maan, edellämainitusita syistä joh-
tuen, aiempaa vaikeampaa.

LC Laitilan osalta muutokseen 
on jo osittain sopeuduttu. Klubiko-
kouksien byrokratiaa on pyritty vä-
hentämään asettamalla hallituksel-
le entistä suurempi rooli avustusten 
ja lahjoitusten myöntäjänä. Aktivi-
teeteistä on pyritty löytämään pa-
ri suurempaa helposti hoidettavaa 
kohdetta, joiden tuotolla pystymme 
hoitamaan ne lahjoitustarpeet, jot-
ka toimintaamme oleellisesti liitty-
vät. Toiminnallisia joko jäsenistöl-
le tai perheille tarkoitettuja tapah-
tumia on pyritty järjestämään lioni-
en toiveiden mukaisesti.

LC Laitila 40 vuottaLC Laitila 40 vuotta

Lions Club Laitila uskoo, että 
siirtyessään uudelle vuosikymme-
nelle, toiminta tulee olemaan ny-
kyisen kaltaista. Jäsenistön viih-
tyvyyteen, perheitä unohtamatta, 
kiinnitetään entistä enemmän huo-
miota. Uusien lionien saamisek-
si toimintaan mukaan tehdään vie-
läkin pontevammin töitä. Aktiivi-
nen toiminta laitilalaisten vanhus-
ten ja nuorten hyväksi tulee jatku-
maan vähintään yhtä mittavana kuin 
tähänkin asti. Valtakunnallisten ak-
tiviteettien sijasta tullaan panosta-
maan ehkä vieläkin enemmän pai-
kalliseen toimintaan. 

Ari Nivola
LC Laitila

Hallinnollista tiliä on kartutettu lamppujen vaihto-operaatioilla.Hallinnollista tiliä on kartutettu lamppujen vaihto-operaatioilla.

Piirilehtemme täyttää 20 vuotta!Piirilehtemme täyttää 20 vuotta!
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49. Eurooppa Forum
Kyproksella

”49. Eurooppa Forum on omalla 
tavallaan historiallinen forum.  Se 
järjestetään täysin yhtenevästi uu-
sien ohjeiden ja sääntöjen mukaan, 
paljolti uudistuneena, miten me tä-
hän saakka olemme tottuneet Foru-
min tuntemaan.  Se tapahtuu aikana, 
jolloin merkittävä Euroopan Unio-
nin laajeneminen toteutuu kymme-
nen uuden jäsenmaan toimesta.  Li-
massolilla tätä tapahtumaa isännöi 
MD 117 Kreikka-Kypros.  Ja juu-
ri Kypros on yksi uusista Euroopan 
Unionin täysivaltaisista jäsenmais-
ta toukokuussa 2004.”

Näin meidät noin 40 suomalais-
ta kokoukseen osallistujaa toivotti 
tervetulleiksi Forumin presidentti 
CC Takis Kyriakides.  Saarelle oli 
saapunut kaikkiaan yli 800 leijonaa 
muualta Euroopasta sekä noin 300 
Kreikasta ja Kyprokselta.

KOKOUKSET

Puitteet kokouspaikalla olivat 
juhlavat.  Varsinainen kokous jär-
jestettiin Limassolin läheisyydes-
sä olevassa upeassa kongressiho-
tellissa.  Avajaisjuhlaan meidät vie-
tiin noin 70 km päähän Nikosiaan.  
Siellä esiintyjäjoukko oli hyvin ar-
vovaltaista mm. Kreikan nykyinen 
presidentti ja pääpuhujana entinen 
presidentti sekä tietenkin IP, DR 
Tae-Sup Lee.

Itse kokouspaikalla järjestettiin 
65 eri istuntoa tai tapahtumaa, jo-
ten jokaiselle oli tarjolla toimen-
kuvansa mukaista ohjelmaa.  Ta-
van mukaan suomalaiset olivat mu-
kana tunnollisesti niin monessa is-
tunnossa kuin mahdollista.  Hyviin 
kokouksiin kuuluu tietysti äänes-
täminen, niin sielläkin.  Äänestet-
tiin mm. tulevasta kokouspaikasta.  
Saksan Stuttgart oli onnekas, ainoa-
na hakijana.  Siellä Forum on 2005.  
Tulevalla kaudella kokous järjeste-

tään Roomassa.

MIKÄ ON EUROOPPA 
FORUM?

Se on Euroopan Yhteistyöneu-
voston järjestämä kokous, kansal-
lisuuteen tai kulttuuriin katsomat-
ta Euroopan maiden kaikkien leijo-
nien vuotuinen tapaaminen, jonka 
tarkoituksena on:  Edistää yhteen-
kuuluvuutta ja molemminpuolis-
ta ymmärtämystä Euroopan kaik-
kien lionsklubien kesken.  Tarjota 
avoin keskustelutilaisuus klubi- ja 
piirihallinnosta, lions-aktiviteeteis-
ta sekä palvelusta eurooppalaisten 
ihmisten hyväksi.  Edistää LCI:n 
ja LCIF:n pyrkimyksiä ja toteuttaa 
kansainvälisen presidentin kulloin-
kin asettamia tavoitteita.

VCC Timo Heikkilä

49. Eurooppa Forum
Kyproksella

DG- ja VCC-pari Eurooppa Forumin iltajuhlassa.

NSR-
kokous

NSR-kokous on pohjoismai-
nen yhteistyökokous, jonka 
kukin maa järjstää vuorollaan. 
Tänä vuonna kokous oli 16-
17.1.2004 Norjan Sandefjo-
dissa.

Kuvassa kokousväkeä.
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Yleistä

Turvapäivä 2003 Ðliikennevalis-
tuskampanja 8.10.2003 oli  Suo-
men Lions-liitto ry:n organisoima 
tapahtuma, joka liittyi osana lei-
jonien  valtakunnalliseen teemaan 
”Turvallinen tulevaisuus”. Teema 
hyväksyttiin LC  Pielavesi/Lepikko 
Ðklubin aloitteesta Tampereella 
vuonna 2000 ja sitä on  jatkettu 
vuonna 2001 Joensuussa, 2002 
Lahdessa ja 2003 Vantaalla. Lions-
klubit  ovat teeman mukaisesti 
toteuttaneet vuosien aikana tur-
vallisuuteen liittyviä  aktiviteetteja 
itsenäisesti. Vuoden 2002 Lahden 
vuosikokous hyväksyi Turvapäivä  
2003-kampanjan valtakunnallisek-
si aktiviteetiksi. Silloinen tarkoitus 
oli  leijonien heijastinten jako kou-
lulaisille. Myöhemmin tarkoitus 
laajentui mukaan  saatujen yhteis-
työkumppanien myötä.

 Ensimmäiset yhteistyökumppa-
nit olivat Liikenneturva,  Autoliit-
to ry ja poliisi. Myöhemmin mu-
kaan tulivat tiedotuksen osalta Ra-
dio  Suomi ja liike-elämän edusta-
jina S-ketjusta Prismat ja ABC-lii-
kenneasemat  yhteistyökumppanei-
naan Radiolinja, Silmäasema, Tapi-
ola ja Maan Auto,  Citymarketit yh-
teistyökumppaneinaan   VV-auto, 
Tähtioptikko, joissakin paikoissa 
rengasliike ja autokoulu, ja  Teboil- 
ja Shell- öljy-yhtiöt. Paikkakunnit-
tain vaihdellen yhteistyökumppa-
neita  olivat myös S- ja K-ketjujen 
marketit, eri vakuutusyhtiöt, mo-
net huoltoasemat  sekä Tuurin ky-
läkauppa. 

 Tarkoitus

Turvapäivä 2003- kampanjan ensi-
sijainen tavoite oli  turvallisuuden 
lisääminen. Pimeässä liikkuminen 
nousi tapahtuman merkittäväksi  
aiheeksi. Tavoitteena oli useiden 
tarpeettomien liikennekuolemien 
ehkäiseminen,  vammautumisten 
vähentäminen sekä aineellisten 
vahinkojen estäminen.

Keskiviikkona 8.10.2003 toteu-
tettiin eräs mittavimmista liikenne-
valistuskampanjoista maassamme. 
Päivän aikana yli 10 000 leijonaa 
sekä yhteistyökumppaneiden edus-
tajaa toteuttivat tätä massiivista ope-
raatiota. Päivän aikana leijonat ja-
koivat vajaa miljoona ilmaista hei-
jastinta kouluissa, päiväkerhois-
sa, vanhustentaloissa, marketeissa, 
huoltoasemilla eli kaikkialla siellä, 
missä ihmiset liikkuivat. 

Tämä Suomen Lions-liiton or-
ganisoima ja poliisin, Autoliiton ja 
Liikenneturvan kanssa toteuttama 
liikenneturvallisuuskampanja täh-
täsi useiden ihmishenkien säästä-
miseen, lukuisten loukkaantumis-
ten välttämiseen sekä melkoisten 
aineellisten vahinkojen estämiseen.

Myös liike-elämä oli vahvas-
ti mukana. K-ryhmän ja S-ryhmän 
marketit yhteistyökumppaneineen, 
ABC- Shell ja Teboil-huoltoasemat 
eri puolilla maata tekivät turvalli-
suuteen liittyviä tarjouksia ja osal-
listuivat tapahtumien järjestelyihin.

Turvapäivä 2003Turvapäivä 2003
 Toinen päätavoite oli tieliiken-

nelain muutosten korostaminen,  
olihan vuoden vaihteessa voimaan 
astunut lakimuutos antanut ohjeet 
mm.  heijastinten käytöstä.

 Kampanjan avulla pyrittiin myös 
kehittämään yhteistoimintaa  eri 
järjestöjen, poliisin ja liikemaail-
man kanssa. 

 Turvapäivä 2003 tähtäsi myös 
leijonien klubitoiminnan  kehittä-
miseen ja sillä pyrittiin antamaan 
”uutta potkua”  klubiaktiviteeteille. 

Tapahtumapäivä valittiin leijoni-
en kansainväliseksi  palvelupäiväk-
si 8.10., koska sen katsottiin täyt-
tävän erinomaisesti  palvelupäiväl-
le asetetut vaatimukset ja Turvapäi-
vä 2003 korosti myönteisesti  liiton 
kotimaista teemaa ”Turvallinen tu-
levaisuus”.

Toteutus

Turvapäivä 2003 toteutettiin kak-
sivaiheisena. 7.10.2003 oli  valta-
kunnallinen avajaistilaisuus Hel-
singissä Munkkivuoren ostoskes-
kuksessa ja  samana päivänä tiedo-
tustilaisuuksia jokaisessa lionspii-
rissä. Munkkivuoren  avajaistilai-
suudessa oli puhumassa mm. sisä-
asiainministeri Kari Rajamäki.  Alu-
eella järjestettiin ylikomisario Heik-
ki Sepän johtama heijastindemonst-
raatio.  Tapahtuman juonsi toimitta-
ja Olli Ihamäki. Radio Suomi lähet-
ti tapahtumasta  suorana 20 minuu-
tin lähetyksen.

Tiedotustilaisuuksia pidettiin yh-
teensä 28 paikkakunnalla ja  me-
dia oli myönteisesti mukana. Tilai-
suuksiin oli saatu nimekkäitä puhu-
jia, mm.  Oulussa puhui eduskun-
nan I varapuhemies Markku Kos-
ki, Rovaniemellä maaherra  Hanne-
le Pokka ja Kuopiossa kansanedus-
taja Markku Rossi. 

 Palvelupäivänä 8.10.2003 lei-
jonat kävivät luovuttamassa omia  
heijastimiaan koulujen ala-asteilla, 
päiväkodeissa ja vanhusten taloissa. 
Klo 16  tapahtumat keskittyivät yh-
teistyökumppanien ympärille ja lei-

jonat olivat  jakamassa heijastimia, 
pesemässä tuulilaseja ja muutenkin 
auttamassa  autoilijoita yhdessä tie-
palvelumiesten kanssa. Yhteistyö-
kumppaneilla oli omia  aktiviteet-
tejaan, tarjoustuotteita, esittelyjä ja 
kilpailuja.  

Palvelutapahtumia järjestettiin 
yli 300 paikkakunnalla ja  kaikki-
aan järjestettiin yli 700 tapahtumaa. 
Esimerkiksi Tampereella oli  liiken-
neaiheisia piirustuskilpailuja lapsil-
le, seurattiin törmäystestiä ja  tehtiin 
liikennenäöntarkastuksia. Kemijär-
vellä kaupunki oli rakentanut toril-
le  esiintymislavan, josta korostet-
tiin liikenneturvallisuutta monin eri 
tavoin.  Rovaniemellä turvapäivään 
kävi tutustumassa Muurmanskista 
virkamiesryhmä, joka  taltio tapah-
tumat omaa televisiotaan varten. He 
olivat kiinnostuneita myös  leijona-
heijastimista ja poliiseille jaettavis-
ta huumetestereistä. Turussa  ava-
jaistilaisuus tapahtui torilla polii-
siautosta ja leijonat jakoivat  hei-
jastimia linja-autoissa. Leppävir-
ralla poliisi toi yleisön nähtäväk-
si ns.  kieputusauton, jossa haluk-
kaat voivat käydä ottamassa tuntu-
maa siihen kuinka  auto kierähtää 
katolleen.

Eräs päivän näkyvimpiä suori-
tuksia oli Espoo/Meren ja  Espoo/
Matinkylän yhdessä K Citymar-
ket Ison Omenan yhteisaktiviteet-
tina jakama 8  300 heijastinta nel-
jän tunnin aikana. Se on enemmän 
kuin yksi heijastin kahdessa  sekun-
nissa neljän tunnin ajan tauotta. LC 
Helsinki/Pakinkylä järjesti Palohei-
nän  urheilukentälle Sebastian Lind-
holmin ralliautoineen sekä moto-
crossin  moninkertaisen SM-mes-
tarin Mika Koukin pyörineen. Pai-
kalla tapahtui myös  polkupyörien 
merkkausta ja jaettiin heijastimia. 
Useilla paikkakunnilla  Liikenne-
turvan myötävaikutuksella jaettiin 
heijastimia elokuvateattereissa.

Palvelupäivästä julkaistiin noin 
340 uutista, mukana TV ja  radiot. 
Levikkilukemien perusteella uu-
tisia julkaisseiden lehtien ja säh-
köisten  viestimien yhteisvaikutus 

oli yli 10 miljoonaa kontaktia. Jul-
kaistujen ja  sähköisesti viestitetty-
jen uutisten rahallinen arvo nousee 
700-800 000 euroon.  Tiedotusra-
portti on erikseen liitteenä.

 

731 klubia ja 10 000
 leijonaa

 Turvapäivän tapahtumiin osallistui 
kaikkiaan 731 lionsklubia.  Henki-
lökohtaisesti mukana oli leijonia 
puolisoineen 9 250. Lisäksi useilla  
paikkakunnissa mukana oli suuri 
joukko leoja.

Yhteistyökumppaneiden edus-
tajia oli mukana lähes jokaises-
sa  palvelupäivän tapahtumassa ja 
useimmissa tiedotustilaisuuksissa. 
Yhteensä heitä  oli mukana noin 2 
600 henkilöä. Näin ollen turvapäi-
vän tapahtumiin osallistui  yhteen-
sä 11 850 henkilöä.

 Klubit jakoivat lionsheijastimia 
päiväkoteihin, ala-asteille  ja van-
huksille yhteensä noin 265 000 
kappaletta. Yhteistyökumppanei-
den  heijastimia jaettiin noin 415 
000 kappaletta, joten kaikkiaan 
heijastimia  jaettiin 680 000 kap-
paletta.

Kun noin 10 000 leijonaa työs-
kenteli palvelupäivänä  keskimää-
rin tunnin, työtuntien määrä ylittää 
10 000 tunnin rajan. 2 600  yhteis-
työkumppanien edustajaa oli muka-
na keskimäärin pari tuntia, joten sii-
tä  kertyy noin 5 000 työtuntia. Yh-
teensä tehtyjen työtuntien määrä on 
noin 15 000,  joka vastaa noin kah-
deksaa miestyövuotta. Työn rahal-
linen arvo on noin 200 000  euroa. 
680 000 heijastimen arvo on vähin-
täänkin 350 000 euroa. Kokonai-
suutena  työpanoksen ja heijastin-
ten yhteinen rahallinen arvo ylittää 
puolen miljoonan  euron rajan.

Palautteita

Turvapäivä 2003 Ðliikennevalistus-
kampanjan palautteissa on  tapah-
tumaa pidetty hyvin suunniteltuna 
ja aiheeltaan jokaista koskettavana.  
Yhteistyökumppaneita pidettiin 
erinomaisina ja erikoisesti Liiken-

neturvan,  Autoliiton, poliisin ja 
Prisman aktiivisuutta kiiteltiin. Sen 
sijaan joidenkin  yhteistyökump-
panien sisäisessä tiedonkulussa 
todettiin kankeutta. Heijastimia  
kehuttiin, vaikka niiden toimitus 
osittain kangerteli. Jotkut paketit 
ovat  vieläkin kateissa. Asiaan 
vaikutti myös se, että suurin osa 
klubeista jätti  tilauksensa vasta 
määräajan 31.5. jälkeen. Kolmisen-
kymmentä klubia tilasi  heijastimia 
Turvapäivän jälkeen, koska eivät 
ehtineet aikaisemmin mukaan ja  
jotkut halusivat jakaa heijastimia 
useammillakin kouluilla.

Leijonien osalta kauden vaih-
tuminen kesällä näkyi osanotos-
sa.  Keväällä työtään päättävä hal-
litus ei enää jaksa innostua seuraa-
van kauden  aktiviteeteistä ja uuden 
hallituksen aloittaessa työtään syys-
kuussa tilanne oli  jo lähes karannut 
käsistä. Virkailijoiden vaihtuminen 
näkyi myös tiedonkulussa,  kirjeet 
tahtoivat jäädä edellisen hallituk-
sen mappeihin.

Julkisuutta tapahtuma sai run-
saasti ja siihenkin  edesauttoivat yh-
teistyökumppanit. Myös niiden si-
säinen tiedotus sekä  asiakaslehtien 
julkistamat artikkelit lisäsivät yleis-
tä huomiota. Radio Suomen  osuus 
tiedotuksessa oli ratkaiseva ja kaut-
ta maan kehuttiin radion  osallistu-
mista tapahtumien uutisointiin. 

 Kangertelevan alun jälkeen kam-
panjan todettiin onnistuneen  hyvin. 
Yhteistyökumppaneiden kanssa on 
ylletty melkoiseen suoritukseen 
ja  positiivista julkisuutta on tul-
lut runsaasti.

 Tästä on hyvä jatkaa. Leijonat 
ovat saaneet paljon hyviä  yhteis-
työkumppaneita, joiden kanssa on 
helppo työskennellä ja joiden ar-
vokasta  työtä leijonat tämän näy-
tön jälkeen yhä enemmän arvosta-
vat. Teeman ”Turvallinen  tulevai-
suus” merkeissä yleisenä toivomuk-
sena on vastaavanlaisen aktiviteetin  
löytämistä seuraavallekin toiminta-
kaudelle.

 
PDG Raimo Naumanen
Turvapäivä 2003 
projektipäällikkö

Kun koko kampanja kesti vain 
yhden päivän ja kuitenkin koko 
Suomi oli saatava tapahtumasta tie-
toiseksi, asetti se erityisvaateita se-
kä markkinoinnille että tiedottami-
selle. Oma kenttämme piti saada si-
toutuneeksi, suuri yleisö tietoiseksi 
ja media välittämään tosiasiat eteen-
päin hyvin lyhyessä ajassa.

Kokonaisvastuu viestinnästä oli 
Suomen Lions-liitto ry:n tiedotus-
johdolla.

Päämediaksi saimme Yleisradi-
on. TV-1 lähetti ennakkoon noin 
viikon aikana turvapäivätietoiskuja 
pääasiassa illan uutislähetysten al-
la sekä ykkös- että kakkosverkossa. 
Radio Suomessa pyörivät tietoiskut 
myös päivittäin.

Ennakkotiedot Turvapäiväs-
tä lähtivät viikkoa ennen kaikille 
muille tiedotusvälineille. STT uuti-
soi ja välitti tiedot myös asiakkail-
leen. Mm. Helsingin Sanomat ker-
toi kuvan kera jo ennakkoon tapah-
tumastamme. Myös muut välineet, 
niin lehdet kuin radiotkin kertoivat 

jo ennakkoon heijastimista ja Tur-
vapäivästä.

Valtakunnallinen tiedotustilai-
suus järjestettiin 7.10.2003 Munk-
kivuoressa ja sen jälkeen pidetty 
avajaistilaisuus radioitiin suorana 
lähetyksenä Radio Suomessa. Kam-
panjan avasi ministeri Kari Rajamä-
ki. Myös illan Ajankohtainen Kak-
konen huomioi Turvapäivän.

Koko Suomen mukaan saamisek-
si järjestimme lisäksi parisenkym-
mentä alueellista tiedotustilaisuut-
ta suurimmissa kaupungeissa. Näin 
tavoitimme maakunnalliset tiedo-
tusvälineet.  

Jos paikkakunnalla ilmestyi oma 
paikallislehti tai ilmaisjakelu, kun-
kin kunnan alueella toimiva klubi 
jakoi keskitetysti saamansa tiedot 
niille. Näin kaikilla välineillä riip-
pumatta toiminta-alueestaan oli sa-
mat tiedot.

Tapahtumapäivänä 8.10.2003 
kampanjasta uutisoitiinkin laajas-
ti. Myös ministerin pitämää puhet-
ta käsiteltiin eri välineissä. Radio 

Suomi oli aamusta alkaen mukana 
sekä valtakunnallisesti että alueel-
lisesti. Mukana olevia tahoja haas-
tateltiin mm. uutisissa, eri teema- ja 
kontaktilähetyksissä. Ylen Yksi kä-
sitteli Turvapäivää ajankohtaislähe-
tyksessään. Ylen Aamu-TV:ssä ker-
rottiin Turvapäivästä. 

Kaupalliset radioasemat olivat 
myös mukana, sekä valtakunnalli-
set että paikalliset. Mm. Nova ja Is-
kelmä kertoivat tapahtumastamme.

Maakunnalliset lehdet kirjoittivat 
Turvapäivästä laajasti, samoin pai-
kallislehdet ja ilmaisjakelut.

TV-uutisten kuvausryhmä vierai-
li päivällä mm. Meilahden koulussa. 
Nelosella oli Turvapäivä myös esillä 
iltalähetyksessään ja MTV käsitte-
li heijastinasiaa vielä aamulla 9.10. 
Ihana Aamu-lähetyksessään.

Kaupalliset yhteistyökumppa-
nimme ilmoittivat turvapäiväkam-
panjoistaan ja heijastimien jaos-
ta päivän lehdissä eri puolilla Suo-
mea.

Suomen Lions-liiton sekä yhteis-
työkumppaneiden nettisivuilla Tur-
vapäivä oli esillä jo viikkoja ennen 
itse tapahtumaa. K-ryhmän Pirkka-
lehti ja S-ryhmän Yhteishyvä kertoi-
vat myös laajalle lukijakunnalleen 
turvapäivästä.

Painatimme myös 5000 Turvapäi-

väjulistetta, jotka jaoimme eri puo-
lille Suomea. Ne olivat esillä marke-
teissa, huoltoasemilla yms.

Tietoja medialle ja yhteistyö-
kumppaneillemme välitimme itse. 
Saimme myös avuksemme Auto-
liitto ry:n käyttämän Competen-
ce Communications Ltd-viestintä-
toimiston, jolla oli hallussaan laa-
ja mediaosoitteisto.

Turvapäivästä tiedotusjohdolle 
syntyneitä suoranaisia kuluja on ol-
lut alle 500 euroa. Voidaan kai sa-
noa että tulos/panossuhde on ollut 
loistava.

Competence Communications 
Ltd:ltä saamamme seurantalistan 
mukaan Turvapäivästä kertovia jut-
tuja oli mediassa yli 300 kpl. Leh-
tien levikki yhteenlaskettuna on 6 
048 647 kpl. Kun mukaan laske-
taan vielä radio- ja TV-jutut, voi-
daan sanoa, että tieto kampanjasta 
tavoitti reilusti yli kymmenen mil-
joonaa kontaktia.

Turvapäivä 2003-tapahtuman 
käyttöön rakennettua tiedottami-
sen mallia voidaan käyttää hyväk-
si myös muissa Suomen Lions-liit-
to ry:n kampanjoissa.

Pertti Harju, PDG, MD-PRC 
2003-2006

Turvapäivä 2003 viestinnästäTurvapäivä 2003 viestinnästä
ja tiedottamisestaja tiedottamisesta
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Punkalaitumella, tuolla Satakun-
nan ja Pirkanmaan rajamaisemilla, 
on runsas peurakanta.  Mutta ... ku-
ten tiedämme, on siellä myös voi-
makas leijonakanta, joka sekin on 
tämän kauden aikana lisääntynyt 
muutamalla yksilöllä.  Suuri osa 
paikallisista leijonista on myös saa-
listajia, metsästäjiä.

Lion Jussi Roukka sai syksyl-
lä ajatuksen, että osaa näistä leijo-

Jalopeuraa Jalopeuraa 
nan kaatamista peuroista voitaisiin 
hyödyntää niin, että paikallinen li-
ha-alan yrittäjä, Metsärannan liha, 
jatkojalostaisi niistä korkeatasoisia 
”jalopeuranpaisteja”, joita sitten 
markkinoitaisiin alueelle jossa tä-
mä herkku on tuntematon.

Ainakin alku tuntuu lupaaval-
ta; kiinnostusta on ollut ja kiitos-
ta tullut.

Lions Quest, järjestömme oma 
kasvatusjärjestelmä, on saanut pe-
ruskoulujen opettajien ja oman jär-
jestömme jäsenistön hyvän vas-
taanoton ja kannatuksen.  Nyt tie-
detään, mitä Quest on.  Osataan tar-
jota opettajille kurssia ja opettajat 
osaavat kysellä mahdollisuutta osal-
listua järjestetyille kursseille, sekä 
klubit osaavat jo talousarviota teh-
dessään varata  Quest-koulutukseen 
määrärahan.  Tätä kirjoittaessani on 
piirimme alueella ilmoitettu järjes-
tettäväksi kaksi kurssia peruskou-
lun1-6 luokkien opettajille.  Uskon, 
että Porissa ja Raumalla järjestettä-
vät kurssit täyttyvät ja kurssitetta-
vat opettajat ovat kurssilla saamaan-
sa tieto-taitoon tyytyväisiä.  

Kokemukseni perusteella voin 
vakuuttaa, että kurssin jälkeen opet-
tajat ovat ”intoa piukassa” ja halu-
avat aloittaa tietojen ja taitojen siir-
ron eli Quest-tuntien pitämisen vä-
littömästi.  Hyvä niin. 

Ajan kanssa tulee kuitenkin tilan-

teita, joissa halutaan toisten opetta-
jien mielipiteitä tiettyjen asiakohti-
en käsittelyssä tai muuten halutaan 
pitää tiedot ja taidot ajan tasalla.  On 
aika päivittää Quest-opit.

Samoin, kuin klubeissamme pi-
dämme huolta lions-hengestä ja jä-
senkunnastamme, on meidän syy-
tä pitää huolta myös Lions Quest 
Ðkoulutetuista opettajistamme.  
Siihen on oiva tilaisuus, sillä mak-
suttomia jatkokoulutustilaisuuksia 
voivat klubit järjestää aina halutes-
saan ( suositus on 2-3 vuoden vä-
lein).  Tilaisuus on 2-3 tunnin mit-
tainen ja järjestelyt sujuvat seuraa-
vasti:  Ensin klubit tiedustelevat 
Quest-koulutetuilta opettajilta ha-
lukkuutta osallistua järjestettäväksi 
aiottuun jatkotapaamiseen ja mah-
dollisesti parhaan viikonpäivän.  Ta-
paamisen järjestämiseksi tulee osal-
listuvia opettajia olla 10 Ð 15.  Seu-
raavaksi tiedustellaan joltakin men-
tor-opettajalta mahdollisuutta osal-

listua ko. tapaamiseen.  Mentor-
opettajina piirimme alueella toi-
mivat: Sirpa Sepponen Eurajoelta 
sirpa.sepponen@eurajoki.fi 
 ja Veikko Valavuo Luvialta (Rau-
ma) veikko.valavuo@luvia.fi  
sekä Virpi Joutsa ja Lii-
si Heinonen (tiimi) Raumalta 
virpi.joutsa@rauma.fi .   Ja 
lopuksi järjestetään tapaamisel-
le paikka ja varmistetaan opettaji-
en osallistuminen sekä ilmoitetaan  
mentorille osallistuvien opettaji-
en määrä.

Jos klubi haluaa, voi se järjestää 
tilaisuuteen kahvituksen tms.

Järjestämällä jatkotapaamisia, 
pidämme huolta siitä, että Lions 
Quest-koulutukseen sijoittamam-
me varat tulee mahdollisimman hy-
vin ja tarkoituksenmukaisesti käy-
tetyksi.     

 Mentor
Veikko Valavuo

Lions QuestLions Quest
-jatkotapaamiset-jatkotapaamiset

Neljä pelaajaa ja maalivahti - sii-
nä joukkue - ja toinen vastassa. Rei-
käpallo ja mailat rapsahtavat vauh-
tiin. Peli on alkanut. Kymmenen 
minuuttia tiukkaa ja nopeatempois-
ta peliä takaa kaikille punoittavat 
kasvot ja hikisen olon! Pelin ede-
tessä maaliverkko heilahtaa kerran 
jos toisenkin ja usein tilanteet ovat-
kin melko tasaväkisiä. Johtunee jo 
koulusta tutusta joukkueiden jako-
tavasta, jossa valitut kapteenit va-
litsevat joukkueen jäsenet

yksitellen. Vaikka lopputulos ei 
aina niin tärkeä olekaan, pitää maa-
lit laskea.

Pieni puuskutus jo kuuluu ken-
tältä ja peliaika täyttyy juuri kun on 
kunnolla vauhtiin päästy.

No, toinen joukkue tauolle ja kol-
mas, levännyt joukkue kirmaa ken-
tälle. Ja ei kun uusiksi…

Yhtenä osana paikallista toimin-

taa Kiukaisten lionit ovat halunneet 
omalta osaltaan innostaa nuorisoa 
liikunnan pariin. Mikä laji sopisi-
kaan paremmin kuin kaikille sopi-
va SÄHLY.

Syyskuussa alkaneet pelit ovat 
keränneet joka sunnuntai 10-18 poi-
kaa (tyttöjäkin on ollut!) puoleksi-
toista tunniksi koulukeskuksen lii-
kuntasaliin. Sunnuntai onkin ajan-
kohtana otollinen käynnistämään 
uutta kouluviikkoa.

Osanottajamäärästä riippuen 
olemme jakaneet porukan alussa 
kahteen tai kolmeen joukkueeseen 
ja olemme pelanneet pelit pikku tur-
nauksina. Palkintoja ei jaeta - tär-
keämpää on liikunnan ilo ja pelaa-
misen riemu! Usein kentällä viilet-
tää myös isiä

pelaamassa, sen minkä kunto kes-
tää, mutta hauskaahan se on! Osal-

Sählyä Kiukaisten malliin!Sählyä Kiukaisten malliin!

Hyökkäämässä Janne Kalli, peesissä Markus Metsämäki ja Henri Haarala.

Maalintekoa yrittämässä Juuso Suonpää, mukana tilanteessa Eetu 
Männistö, Teemu Koivisto, Markus Metsämäki, Jarno Simberg. Maa-
lissa Ville Kalli.

listuminen pelaamiseen on maksu-
tonta, kunhan pelaaja tuo mukanaan 
oman mailansa ja

peliasunsa. LC Kiukainen on ot-
tanut mahdollisia tapaturmia vas-
taan ryhmävakuutuksen.

Toistaiseksi pelit ovat olleet 
“puhtaita” ja hyvähenkisiä ja louk-
kaantumisilta on vältytty!

11 - 14 vuotiaille tarkoitettu säh-
lypelin aika on joka sunnuntai klo 
18.00 - 19.30. Pelipaikkana on kou-
lukeskuksen liikuntasali, jossa on 
hyvä kenttä asianmukaisine

laitoineen ja maaleineen. Ohjaa-
jina ja pelin valvojina toimivat vuo-
roviikoin LC

Kiukaisten jäsenistä Pasi Haara-
la, Seppo Pellikka, Petri Salo, Ju-
ha Suonpää ja Seppo Torkki. Kaik-
ki pelaamisesta kiinnostuneet - ter-
vetuloa!
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Tässä vielä ehkä vähän harvinai-
nenkin  kuva. Historiaa Porista 
joka tapauksessa, sillä tämä on 
se ”Taavin lautta” joka soutuve-
neiden ohella kuljetti väkeä Kirju-
rinluotoon eli Kriivariin. Taustalla 
Porin puuvillatehdas. Tämäkin 
kuva  liittyy ”siihen aikaan” ja  
tällä lautalla olen kulkenut luke-
mattomia  kertoja joen yli. Taisi 
olla 5 penniä per sivu.

Eräässä viime syksyn kokouk-
sessa istuin tauolla lehtemme pää-
toimittaja - tiedotusjohtaja Martin 
kanssa samassa pöydässä tajuamat-
ta sitä, että hän tekee lehteä joka het-
ki. Paransimme maailmaa muistele-
malla menneitä. Keskusteluun osal-
listui muitakin ph:n jäseniä. Itse tai-
sin puhua mm. varisten pesillä käy-
misistä. Se, mikä silloin oli lähes 
velvollisuus, on nykyään sakon ja 
korvausten uhalla kielletty, häpeäs-
tä puhumattakaan.  Lion PRC Mart-
ti ”käski” kirjoittamaan ko. aihees-
ta tähän lehteen. Martti on hauska 
mies. Ehdotusta en tietenkään otta-
nut vakavasti, mutta hän palasi asi-
aan uudelleen ja uudelleen. Puolit-
tain sitten lupasikin jotain kirjoittaa 
ja ajattelin ettei tätä monikaan viit-
si lukea. Toisaalta rikoksenikin, jos 
munarosvoukset olisivat sitä olleet, 
olisivat jo moneenkin kertaan van-
hentuneet. Luulen myös kaikilla 
ikäisilläni olleen saman suuntaisia 
harrastuksia ja kokemuksia. Kohta-
laisen arvokkaan tuntuiset  palsta-
millimetrit huomioon ottaen, yritän 
kaikesta kirjoittaa  hyvin lyhyesti ja 
vakuutan, ettei tämä nosta paineita 
esim. jäsenmaksun korottamiseen.  

Tässä kertomuksessa ei ole san-
kareita, ei voittajia eikä häviäjiä, el-
lei oteta häviäjänä huomioon muu-
tamia variksia ja muitakin lintuja, 
jotka menettivät osan munistaan 
meidän poikien munakokoelmiin. 
Kerron myös eräistä muista pai-
koista, jotka olivat harrastuspaik-
koja useammallekin kotikulmieni 
pojalle.   Kaikki oheiset jutut muis-
tan tapahtuneen ennen 14. ikävuot-
tani, koska silloin menin ensi ker-
ran Torpalle tansseihin ja jäin sille 
tielle, enkä enää ajatellut ainakaan  
linnunpesiä. 

Linnun pesiä ja kaloja
Vaikeimpia olivat juuri varisten 
pesät.  Useimmin niitä löytyi suu-
rehkojen mäntyjen latvaoksilta. 
Suoran rungon kiipeäminen oli aika 
hankalaa, mutta käytimme naruja, 
rautalankaa ja ainakin yksi kaveri 
käytti piikkilankaakin nilkkojensa 
ympärillä. Itselläni en muista olleen 
sellaisia saappaita, että olisi voinut 
käyttää piikkilankaa ja joku oli 
saanut remmistäkin, kun saappaan 
varret olivat repeytyneet. Jos pe-
sään asti päästiin, niin sieltä tuotiin 
muutama muna pipossa, joka oli 
kiipeilyn ajan suussa. Useimmat 
pesät olivat kuitenkin niin heikon 
tuntuisilla oksilla, että oli tultava 
takaisin tyhjin pipoin. En muista 
kovinkaan pelänneeni kiipeämistä 
ylöspäin, mutta vieläkin muistan, 
että jotenkin aina pelkäsin alas tu-
loa. Varikset kyllä huusivat, samoin 
harakat, mutta en muista mitään ak-
tiivista hyökkäystä sattuneen. Näitä 
kiipeilyreissuja ei niin kovin usein 
tehty, koska oli paljon muutakin 
tekemistä. 

Kotini oli Porissa 6. osassa eli 
Kuukkarissa, Pumpputorin laidal-
la, vastapäätä nykyistä Kaupungin 
sairaalaa. Silloin siinä oli Kunnal-
liskoti ja sairaala siitä vähän  län-
teen päin. Keskellä toria oli pump-
pukoppi, joka siihen aikaan toimi 
taksiasemana. Koppi on edelleen 
samalla paikalla ja se on entisöity 
alkuperäisen näköiseksi.Torin länti-
sen laidan kulmassa oli poliisin toi-
misto jossa poliisi, Ruohola nimel-
tään, usein päivysti. Oli melko lyhyt 
matka  Isoonmäkeen, Paviljongille, 

Variksenpesiltä leijonatyöhön
Hirspuumäkeen, santakuopille, Ri-
talan savikuopille, veturitalleille ja 
erityisesti Karjarantaan. Kokemä-
enjoen rannassa kävimme ongella. 
Shellin ja Esson öljysäiliöiltä eli öl-
jypätkiltä  aina Taavin  lautalle Kir-
jurinluodon kohdalle asti, oli mei-
dän ”kalastusaluettamme”. Karja-
rannan makasiinit, kapulalossit, la-
hot laiturit ja rähjäiset  proomut tuli-
vat tutuiksi. Kaikkialla oli hyviä on-
kipaikkoja ja sekä särkeä että lah-
naa saatiin aina. Virveliä ei silloin 
vielä ollut ja lingoten tapahtuvaan  
uistimen heittoonkaan emme vielä 
olleet saaneet ”koulutusta”.  Kun 
edellä mainittuihin paikkoihin lisä-
tään vielä joen yli uimiset sekä vetu-
ritallien seutu valtavine halkopinoi-
neen, vetureineen, vaunuineen kaik-
kineen ja me nuijat siellä joukossa 
vuodesta toiseen, niin arvelen,  ett-
eivät kaikki sodassakaan olleet ole 
kokeneet sellaista kuoleman vaa-
raa, jossa me  olimme lähes päivit-
täin, itse niitä vaaroja ymmärtämät-
tä.  Sodassa eivät kaikki kuole, sivii-
lissä kyllä. Meidän aikamme ei kui-
tenkaan vielä ollut koittanut ja sii-
tä voimme vain Luojaa kiittää.  Yh-
den katkenneen sääriluun muistan, 
mutta muuten selvittiin aika vähin 
vammoin. 

Toisin kuin varikset, eivät lokit ja 
tiirat jätä pesimispaikalle tunkeutu-
vaa hetkeksikään rauhaan. Naapuri-
ni Jukan perheen omistamalla huvi-
lalla  Viasveden takana Pihlavaluo-
dossa olin usein kesäisin. Kalastus-
retkillä tutustuin  lokkien ja tiirojen 
lisäksi sorsiin ja haahkoihin, jois-
ta varsinkin viimeksi mainitut ovat 
niin maastoon sulautuvia, että oli-
si voinut vaikka päälle astua, ellei-
vät aivan viime tipassa olisi jättä-
neet pesäänsä ja rynnänneet hädis-
sään lentoon. Siellä opin myös ka-
lastamaan sekä vetouistimella, että 
pään yli lingoten ”linttaamalla”. Sii-
nä 1950- luvun alussa näin myös en-
simmäisen virvelin. Jukan perheen 
mökkinaapuri, lääkäri P.Nummi, 
oli sellaisen hankkinut ja sitäkin 
sitten ihmeteltiin. Koska ko. vesi-
alue aukeaa suoraan aavalle merel-
le, oli selvää, että iltapäivisin nou-
seva tuuli yllätti meidät silloin täl-
löin. Kun tuuli kävi maista päin, oli 
kotirantaan soutaminen erittäin ko-
van työn takana. Aina jotenkin jak-
settiin ja kun maissa oli mm. laitu-
mella hevosia, joista ainakin jonkun 
selkään uskalsimme kiivetä ja jopa 
”ratsastaa”, niin pitkästymään em-
me koskaan ehtineet. Koskaan en 
ole nähnyt suurempia kyy käärmei-
tä kun siellä oli. 

Kiehtovan kissaeläimen 
nimellä

Näistä muisteluista on kulunut 
suunnilleen yhtä kauan kuin Lions 
liikkeen saapumisesta Suomeen. 
Omalle kohdalleni klubitoiminta 
”osui”, kun LC-Luvia v.-70 perus-
tettiin. Kesti kuitenkin useita vuosia 
ennen kuin aloin varsinaisesti pitää 
lions- toiminnasta. Aika pitkään pi-
din vain mukavista kavereista, yh-
dessä tekemistämme aktiviteeteista 
ja juhla- ym. tilaisuuksista. Aikaa 
myöden  tuli luettua enemmän sekä 
vuosikirjaa että lehteämme. Klubi-
vierailut koti- ja ulkomailla saivat 
aikaan hienon tunteen siitä, että 
järjestön jäsenet todella arvostavat 

toisiaan. Vastaanotto klubeissa on 
ollut erinomaisen ystävällistä. 
Matkan varrella lions- toimintaan 
kuuluva tietämys on tietysti lisään-
tynyt.  

Vaikka klubien ensisijainen tar-
koitus onkin oman kotiseudun mm. 
lasten, vanhusten ja vammaisten 
avustaminen, niin myös pieni avus-
tus kansainvälisen järjestömme yh-
teistä avustustoimintaa varten pi-
täisi olla jokaisen toimivan klubin 
kunnia-asia. Tätä yhteistä avustus-
toimintaa koordinoi LCIF, josta 
mm. lehtemme ja vuosikirjamme 
kertoo. Niistä on luettavissa mitä 
kaikkia LCIF saa vuosittain aikaan. 
Vaikka klubeilta toivotaan avustusta 
vain 5€ / jäsen, on kokonaissumma 
huomattava  jos kaikki sen maksa-
vat. Kaikki klubit eivät  tällä kaudel-
la ole vielä sitä huomanneet mak-
saa. Maksun suorittaneita saanen 

tässä lämpimästi kiittää ja unohta-
jia varten merkitsen vielä maksuo-
soitteen: 

LCI  Piiri 107-M, LCIF- tili,  
524606-216991.
Kaikki maksetut avustukset kirja-

taan lisäksi optioksi klubin tulevai-
suudessa mahdollisesti hankkimaa 
MJ - palkitsemista varten. Maksimi 

keräys aika on viisi vuotta.
US Dollarin viimeaikaisesta kurs-

sista johtuen, MJ palkitseminen on 
nyt poikkeuksellisen edullinen.

PDG Ossi Lahtinen,
M-piirin IR- LCIF-
ja kongr. tmk.pj.

Kankaanpään aluepalolaitos on 
saanut pitkään hankintalistalla ol-
leen sydämen rytminsiirtolaitteen.  
Tällä laitteella saadaan kammio-
värinään mennyt sydän normaaliin 
lyöntirytmiin.

Laitetta käyttää paloaseman en-
sivasteyksikkö, joka on hätätilapo-
tilaan avuksi ensinmäisenä hälytet-
tävä yksikkö.

Ensivasteyksikkö ei lähde kuljet-

Sydän oikeaan rytmiinSydän oikeaan rytmiin
tamaan potilasta, vaan antaa ensi-
apua kohteessa.  Kammiovärinäta-
pauksissa oikean avun saamisessa 
on kyse muutamista minuuteista.  
Sydämen ollessa kammiovärinäs-
sä, sen toiminta on kaoottisessa ti-
lassa, jolloin koko sydänlihas väri-
see eikä sydän pumppaa verta.

Kammiovärinä johtaa hoitamat-
tomana sydänpysähdykseen.  Vä-
rinässä oleva sydän saadaan takai-

sin oikeaan rytmiin rytminsiirtolait-
teella annettavalla sähkövirralla.

Kankaanpään aluepalolaitokselle 
rytminsiirtolaitteen lahjoittivat LC 
Kankaanpää ja LC Kankaanpää/
Kuninkaanlähde.  Laitteen hinta on 
noin 4000 euroa.

Teuvo Männistö

PDG Ossi Lahtinen esittelemäs-
sä LCIF-asiaa Vantaan vuosiko-
kouksessa kesällä 2003.
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Päättyneen kauden koko Päättyneen kauden koko 

nuorisovaihtoa leimasi, nuorisovaihtoa leimasi, 

ainakin näennäisesti, ainakin näennäisesti, 

maailmalla riehuneeseen maailmalla riehuneeseen 

tautiepidemiaan perustu-tautiepidemiaan perustu-

nut peruutusten aiheut-nut peruutusten aiheut-

tama valtaisa sekaannus,. tama valtaisa sekaannus,. 

Tämä muutti monen nuo-Tämä muutti monen nuo-

ren matkasuunnitelmia ren matkasuunnitelmia 

tai peräti peruutti aiotun tai peräti peruutti aiotun 

matkan kokonaan . matkan kokonaan . 

Keväällä kaiken ollessa loppu-
silausta ja toteuttamista vaille val-
miina alkoi tapahtua kummia. Ensin 
toukuun loppupuolella tuli lähes us-
komaton tieto, että Italia on peruut-
tanut kesän 2003 osalta koko nuori-
sovaihtonsa. Alkoi valtaisa “häslin-
ki”. Eri maiden nuorisovaihtojohta-
jat neuvottelivat keskenään yötä päi-
vää pyrkien löytämään nuorille kor-
vaavia paikkoja. Hyvällä tahdolla 
näitä löydettiinkin. Kaikki haluk-
kaat saivat uuden kohteen, osan to-
sin jäädessä omasta halustaan odot-
tamaan tulevaa kesää ja alkuperäis-
tä sijoitusmaataan. Sitten kesäkuun 
alkupäivinä, juuri lähtijöiden info-
tilaisuuden aikaan saatiin ensim-
mäiset aavistukset Ranskan peruu-
tuksesta. Tieto varmistui muutaman 
päivän päästä, ja viikon kuluttua täs-
tä myös varmasti järjestettäväksi lu-
vatut Ranskan leirit peruutettiin. Ja-
panikin perui. Taas sama muutosten 
ja sovittelujen kierre. Viimeiset pai-
kat saatiin järjestykseen vasta viime 
hetkellä ennen lähtöä.

Kyseisten maiden menettely se-
kä tapa, jolla se toteutettiin, aihe-

”Häslinkiä” ja onnistunut ”Häslinkiä” ja onnistunut 
leiri nuorisovaihdossaleiri nuorisovaihdossa

utti vahinkoa koko lionsien nuori-
sovaihtotoiminnalle. Tilannetta oli 
aktiivisesti seurattu koko kevättal-
vi ja saatu, mm. järjestön pääma-
jasta tieto, että mitään peruutuk-
sia ei tarvita. Niinpä kyseinen häs-
linki aiheutti matkaan valmistautu-
neille nuorille tavattomia pettymyk-
siä, unettomia öitä ja paljon kyyne-
leitä, joillekin myös taloudellisia 
menetyksiä. Uusia kohteita järjes-
tettiin oman piirimme nuorille ke-
sällä toistakymmentä, hankittiin li-
säpaikkoja koordinointimaista ja 
neuvoteltiin käyttämättä jääneiden 
paikkojen uusjaosta. Samalla jär-
jestettiin vastaavasti tänne halua-
ville lisää paikkoja.

Jo aikaisemmin keväällä Penn-
sylvania oli tuottanut pettymyksen. 
Sikäläinen nuorisovaihtojohtaja oli 
luvannut neljä paikkaa. Jatkuvas-
ta vakuuttelusta huolimatta tietoja 
isäntäperheistä ei kuulunut ja viime 
hetkellä hän alkoi perua paikkoja. 
Lopulta kaikki Pennsylvaniaan me-
nossa olleet siirrettiin muihin osa-
valtioihin. Kahden osalta tämä jär-
jestyi muista piireistä vapautuneil-
le paikoille. 

Kahden muun osalta tulivat 
apuun lion Glen H. Teague ja Nian-
tic Lions Club Connecticutista. 
Glen on itse ollut 80-luvulla vaih-
tonuorena Jyväskylässä ja on säi-
lyttänyt yhteyden sikäläiseen per-
heeseensä sekä Suomen ystävyy-
den. Erityisesti Glen, mutta myös 
hänen klubinsa ja sikäläinen piiri-
kuvernööri Diane Pettit ansaitse-
vat erityisen kiitoksen siitä suures-
ta työstä, joka mahdollisti kaikkiaan 

kolmelle nuorelle pääsyn matkalle 
Connecticutiin.

Lähtevissä tytöt
 enemmistönä

 
Viime kauden nuorisovaihtoon 

haki aluksi 28 nuorta, joista vain 
kolme oli poikia. Ovatkohan tytöt 
nykyään noin paljon aktiivisempia 
vai onko heissä muutoin sopivam-
pia lähetettäviä. Joka tapaukses-
sa jotkut maat jo ilmoittelevat, et-
tä mm. leireillä on “poikapaikko-
ja” tarjolla. 

Yksi hakijoista perui, koska ei 
voinut päästä haluamiinsa maihin. 
Kaksi jäi odottamaan pääsyä Itali-
aan ja kaksi Ranskaan. Yksi nuo-
ri sairastui eikä päässytkään lähte-
mään, joten kesän vaihtoon osal-
listui piiristämme 22 nuorta. Heis-
tä Hollantiin matkasi 3, Belgiaan, 
Saksaan, Slovakiaan ja Unkariin 2 
kuhunkin sekä  Englantiin, Islan-
tiin, Sveitsiin, Tsekkiin ja Turk-
kiin yksi jokaiseen. Euroopan ul-
kopuolelle matkustivat yksi Kana-
daan, neljä USA:han ja yksi Uuteen 
Seelantiin.

Palaute matkassa olleilta on yhtä 
lukuunottamatta ollut kiittävää. 

Vastaisuudessa on syytä ottaa 
huomioon, että mm. Englanti antaa 
tavattoman vähän vaihtopaikkoja, 
joten sinne on erittäin vaikea pääs-
tä. Hakijoita on kuitenkin runsaas-
ti. Myös Islantiin, vain yksi paikka 
vuodessa koko Suomelle, Sveitsiin, 
Itävaltaan, Espanjaan ja Kreikkaan 

pääsy on vaikeaa. Italia ja Ranska 
ottanevat jatkossa taas kohtuulli-
sesti nuoria. Lisäksi mm. Pohjois-
maat, Viro, Puola ja Slovakia ovat 
järjestäneet tunnetusti hyviä lei-
rejä. Nyt mukaan on tullut uutena 
myös Kroatia.

Purjehdusleiri -  kotina 
Kaunotar ja Kulkuri - 

Kuunari Helena

Sama peruutusten aiheuttama se-
kasorto, joka vaivasi lähtevien jär-
jestelyjä, sotki myös leirisunnitel-
mia. Alkuaan hyvin tasapuoliseksi 
suunniteltu nimilista vaihtui kaiken 
aikaa. Lopullinen leirin kokoon-
pano selvisi sekin vasta aivan vii-
me hetkillä. Kanadan tytöille sovit-
tiin isäntäperheet pelkän nimen pe-
rusteella, paperit tulivat “sitten jos-
kus”. Kuusamoon menossa ollut 
Italian poika - muutama italialai-
nen saapui “omin eväin”- käänny-
tettiin purjehdusleirille, jonne hän 
kovasti halusikin, vasta lentokentäl-
tä ja isäntäperhe sai todellisen pika-

toimeksiannon. Syynä oli erään lei-
rille tulossa olleen joutuminen on-
nettomuuteen päivää ennen lähtöä. 
Leiri on hyvin suosittu, ja hakijoi-
ta on enemmän kuin voidaan ottaa, 
mutta tällä kertaa jouduttiin käytän-
nössä hyväksymään ne, jotka pääsi-
vät tulemaan. Leirille  saapui lopul-
ta 21 nuorta, joista 13 oli poikia ja 
8 tyttöjä. Eniten nuoria oli Saksas-
ta, neljä leiriläistä. Puolasta ja Ka-
nadasta oli kolme kummastakin, 
Slovakiasta ja Italiasta kaksi mo-
lemmista. Itävallasta, Hollannis-
ta, Sloveniasta, Ruotsista, Turkis-
ta, Ukrainasta ja Espanjasta oli yk-
si nuori jokaisesta.

Neljännestä M-piirin purjehdus-
leiristä Suomen Purjelaivasäätiön 
omistamalla, kauniilla ja nopeal-
la Kuunari Helenalla tuli kuitenkin 
menestys jälleen kerran. Finnish Ar-
chipelago Sailing Camp olikin yk-
si niistä kymmenestä leiristä maail-
massa, jotka saivat erityismaininnan 
Lionsjärjestön Internet-sivuilla. 

Leirille kokoonnuttiin 2.8. Tu-
russa ja purjehdus päättyi Raumal-
le 12.8. Kotimatkat alkoivat pää-
osin seuraavana päivänä. Säiden 
vaihdellessa täysin tyynestä navak-
kaan tuuleen, helteestä villapaitoja 
vaativaan koleuteen leiriläiset sai-
vat tutustua saariston kauniiseen 
mutta myös jylhään ja rajuilmalla 
vaativaan luontoon. Lisäksi he sai-
vat tietoa elinkeinoista, asumises-
ta ja elämisestä saaristossa talvi- ja 
kelirikkoaikoina sekä yleensä Suo-
mesta ja suomalaisista, kulttuurista-
me ja elämäntavoistamme.

Nuoret sopeutuivat nopeasti ah-
taissa oloissa asumiseen, turval-
lisuuden vaatimaan osittain tiuk-
kaankin järjestykseen ja vahtivuo-
roissaan toimimiseen. Yhteistyö oli 
uskomattoman saumatonta ja osal-
listuminen koulutukseen innokasta. 
Vastuu kaikista tehtävistä kansivah-
dista tiskivuoroon kannettiin muki-
sematta, vaikka väsymyskin ajoit-
tain vaivasi. 

Raikas meri-ilmasto ja neljän 
tunnin välein seuraavat kaksitun-
tiset vahtivuorot vaativat vasta-
painokseen unta. Nukkumaankaan 
ei olisi ehtinyt. Olisi pitänyt ehtiä 
viettää mahdollisimman paljon ai-
kaa muiden leiriläisten kanssa. Eipä 
kesäinen Suomen Lounaisen saaris-
ton luonto muutoinkaan olisi  nuk-
kumaan houkutellut. Piti ihastella 
erityisen kauniita auringonlaskuja 
ja elokuun kuutamoita - useille en-
sikertaisia elämyksiä. Aivan kaikki 
tosin eivät edes yrittäneet viettää öi-
tään samassa pienessä “rättipunkas-
sa” kassiensa kanssa, vaan nukkui-
vat kauniit suomalaiset elokuun al-
kupuolen kesäyöt makuupussis-
saan laivan kannella. Ainutlaatui-
nen ja ikimuistoinen kokemus kuu-
lemma sekin.

Eräs leirin kohokohdista oli osal-
listuminen kolmen päivän ajan Tall 
Ship Race-tapahtumaan, suurten 
purjelaivojen kilpailuun, välillä 
Turku-Tukholma. Kuunari Helena 
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oli voittanut edellisen osuuden Gdy-
niasta Turkuun. Nyt se toimi yhtenä 
eskaaderipurjehduksen isäntäaluk-
sena luotsaten vaativassa saaristo-
purjehduksessa seitsemän muun 
aluksen saattuettaan Airistolta yö-
pymissatamaan Katanpäähän.

Sai siinä Helenan nuori miehis-
tö ihmetellä alusten paljoutta. Il-
meisesti Airistolla olivat kaikki vä-
hänkin kelluvat esineet miehitettyi-
nä seuraamassa suurta purjeiden pa-
raatia. Kun vielä kaikki saarten ran-
natkin suorastaan roikkuivat ylei-
söä, nuoret saivat tarpeekseen ter-
vehtiä Helenan partaalla muita “aal-
toja” tekemällä. 

Maarianhaminassa vietettiin hel-
teinen päivä, jonka ohjelmaan kuu-
luivat mm. vierailu museolaiva 
Pommernilla ja kaupungin upeassa 
Merenkulkumuseossa sekä tieten-
kin kaupunkiin tutustuminen.

Onnistuneesta ja opettavasta pur-

jehduksesta sekä koulutuksesta vas-
tasi laivan nelihenkinen oma mie-
histö kipparinaan Olli Niskanen. 
Hän ansaitseekin lämpimän kiitok-
sen, samoinkuin asiantunteva muu-
kin miehistö. Aivan erityisen lisäkii-
toksen saa perämies Juhani Toikka 
Tuula-puolisoineen. Aivan yllättä-
en isäntäperheen asemaan joutunut 
Toikan perhe huolehti mm. Saksas-
sa lentokentälle jätetyn nuoren ma-
joittamisesta ja kuljettamisesta väli-
satamaan muiden mukaan laivaan.

Leirin päätöspäivästä huolehtivat 
raumalaiset lionit  piirikuvernöö-
ri Pekka Tuunan johdolla.. Pesey-
tymis- ja vaatteidenvaihtomahdol-
lisuuksia käytettiin hyväksi innok-
kaasti, minkä jälkeen seurasi mm. 
vierailu kaupungintalolla. Kaupun-
ginjohtaja sai vastattavakseen var-
sin kiperiä nuorten esittämiä ky-
symyksiä.  Museo- ja kaupunki-
kierroksen sekä vapaan ostos- ym. 
ajan  jälkeen seurasi illan koho-
kohta: iloinen mutta samalla hai-
kea päättäjäisillallinen yhdessä pai-

kalle saapuneiden isäntäperheiden 
kanssa. Riemukkaat jälleennäke-
miset, sadat halaukset ja eron kyy-
neleet kuuluivat olennaisena osana 
ohjelmaan. 

Kiitos raumalaisille upeasta tilai-
suudesta.

 

Isäntäperheet

Pääosa saapuneista nuorista oles-
keli pari viikkoa isäntäperheissä 
ennen leirin alkua. Vain vajaa puo-
let leiriläisistä eli 8 sai isäntäper-
heen omasta piiristämme. A-pii-
riin sijoittui 4 ulkolaista vierastam-
me, samoin C-piiriin ja lisäksi pii-
reihin E, F, G, N ja O yksi kuhun-
kin. Näin tosin osalle nuorista mat-
ka leirille muodostui varsin pitkäk-
si, olihan kauimmaksi joutunut si-
joitettu Vimpeliin asti. Samoin joil-
lekin isäntäperheille osallistuminen 

leirin päätöstilaisuuteen oli pitkien 
etäisyyksien takia  käytännön mah-
dottomuus.

Useissa piireissä halukkais-
ta isännistä oli ylitarjontaa, eivät-
kä kaikki saaneet toivomaansa ke-
sävierasta. Toivottavasti M-piirin 
alueellakin yhä useammat havaitse-
vat sen edun, minkä isäntäperheenä 
toimiminen antaa. Lisäksi mei-
tä velvoittaa vastavuoroisuusperi-
aate: eihän kukaan voi jatkuvasti 
nauttia muiden vieraanvaraisuudes-
ta tarjoamatta sitä koskaan muille. 
Edellytetty vähintään yksi isäntä-
perhe kahta lähetettyä nuorta koh-
ti ei pitäisi olla kohtuuttoman vai-
keaa järjestää. Isäntänähän voi toi-
mia vaikka kaksi perhettä yhdessä. 
Isäntien ei myöskään tarvitse olla 
leijonaperheitä. Kokemuksen mu-
kaan myös omasta takaa “nuoriso-

ton” perhe voi hyvällä menestyksel-
lä toimia isäntänä.

Isäntänä toimiminen on iso etu-
oikeus. Saahan siinä yleensä ilmai-
sen kielikurssin lisäksi myös uusia 
ystävyyssuhteita, tilaisuuden tutus-
tua nuoriin muista kulttuureista jne. 
Parhaimmillaan vierailut ovat joh-
taneet vuosikymmeniä kestäviin 
ystävyyssuhteisiin. Viime kesänkin 
isännyydet ovat jo poikineet vasta-
vierailuja.

Kiitän lämpimästi klubien nuo-
risovaihtajia tekemästänne arvok-
kaasta työstä. Te yhdessä klubin-
ne kanssa annatte nuorille mahdol-
lisuuden vierailla muissa maissa, tu-
tustua niiden elämään ja kultuuriin, 
ihmisiin ja ympäristöihin. Samoin 
kiitän lämpimästi kaikkia isäntäper-
heinä toimineita. Teidän panoksen-
ne nuorisovaihdolle on tärkeä. 

Juhani Huppunen YEC  

Purjehdusleirille osallistui 21 Purjehdusleirille osallistui 21 
nuorta; Saksasta, Puolasta, Ka-nuorta; Saksasta, Puolasta, Ka-
nadasta, Slovakias, Italiasta, Itä-nadasta, Slovakias, Italiasta, Itä-
vallasta, Hollannista, Sloveniasta, vallasta, Hollannista, Sloveniasta, 
Ruotsista, Turkista, Ukrainasta Ruotsista, Turkista, Ukrainasta 
ja Espanjasta. Vasemmalla piirin ja Espanjasta. Vasemmalla piirin 
nuorisovaihtojohtaja, PDG Juhani nuorisovaihtojohtaja, PDG Juhani 
Huppunen.Huppunen.
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100 vuotta tulevaisuudessa

www.maatilamajoitussaarinen.fi 
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Presidentti Esa Puonnin johtama 
kausi huipentui LC Huittisten 
toiminnassa keväällä pidettyyn 
veli Jukka Ruusumaan 40-vuotis-
konserttiin, joka vietiin juhlavasti 
läpi.  Hänen lisäkseen konsertissa 
esiintyivät niin ikään kaksi muuta-
kin Jukkaa; Jukka Kuoppamäki ja 
Jukka Keskitalo.  Esiintyjäkaartiin 
kuuluivat myös Jasmin Mäntylä, 
Tiina Räsänen, Petri Hervanto, 
Laura Ruusumaa ja Petri Bondfolk.  
Konsertti uusintoineen saavutti suu-
ren menestyksen ja sen tuotto, noin 
7600 euroa, lahjoitettiin kokonai-
suudessaan Satakunnan Syöpäyh-
distyksen Huittisten osastolle.

Kesäkausi 2003 oli ennätyksel-
lisen vilkas klubin ylläpitämässä 
Leijonapuistossa, kertoi puistos-
ta vastaava ritariveli Tapio Sirviö.  
Pienokaisia vanhempineen vieraili 
puistossa päivittäin runsaasti, naut-
tien uusista ja uudistetuista laitteis-
ta.  Myös vieraita kävi esiintymässä, 
sillä Peppi Pitkätossu, Marjo Suo-
minen, kävi yhdessä taikuri Jari Re-
posen kanssa hauskuttamassa huit-
tislaisia lapsia.

Syksyn myötä uuden presiden-
tin Veli-Matti Vasamaan johtama-
na klubin toiminta sen kun vilkas-
tui entisestään.  Jo vuosikymme-

net on yhdessä kummiklubin, LC 
Lauttakylän kanssa sytytetty kynt-
tilät sankarihaudalle Itsenäisyys-
päivänä ja jouluna.  Viime syksynä 
käytäntöä uudistettiin niin, että Jou-
ko Ritakalliolla teetettiin n. 70 lyh-
tyä, jotka sijoitettiin sankarihaudal-
le ristin muotoon.  Kuhunkin lyh-
tyyn voidaan laittaa kynttilä ja sy-
tyttää se juhlistamaan ja kunnioitta-
maan sankariveljien muistoa.

Ritariveli Pauli Saari organisoi 
joulun alla arvauskisan, jossa ar-
vuuteltiin Loimijoen veden korke-
utta 15.12.-03 veli Paulin sääha-
vaintoasemalla.  Löytyihän se oikea 
korkeus 166 senttimetriä ja voiton 
vei Valtteri Ojala saaden palkinnok-
seen kunnon veneen.  Kahvia voit-
tivat: Aaro Punkari, Matti Punka-
ri, Jukka Ylikännö, Pasi Pärnistö, 
Hannu Aaltonen, Ville Isopahkala 
ja Johanna Halkoaho.  Kampin Er-
kin taiteileman ja tekemän kivikel-
lon voitti Teemu Välkkynen ja 20 
euron ostokortin Veikko Koivisto.  
Onnea voittajille ja kaikille arvaa-
jille kiitokset.

Sitten tehtiin Huittista tunnetuk-
si paidan avulla.  Veli Kalle Hiekka 
organisoi yhdessä veljien ja ladyjen 
kanssa ”Huittinen, paas poiketen” –
paitaoperaation.  Aikaa ja tunteja ei 

laskettu kun paitoja paketoitiin ja 
myytiin.  Oli valkeaa ja mustaa pai-
taa, pientä ja isoa kokoa.  Puolisen 
tuhatta paitaa on löytänyt omistajan-
sa ja vielä joku kymmen on jemmas-
sa kesää varten.  Kallelle kiitos, saat 
kirkkaan kruunun!

Joulun alla klubiveljet hakivat ja 
myivät joulukuusia perinteiseen ta-
paan huittislaisille S-Marketin ja 
LATAMAN  tuntumassa.  Myyn-
tipäivät olivat tosi talvisia päiviä, 
mutta kauppa kävi hyvin.  Muka-
na olleet ansaitsevat tunnustuksen 
työstään!

Klubimme kummipoika Otto Pe-
ters Viron Keilassa jakselee hyvin, 
olemme olleet puolin ja toisin yhte-
ydessä hänen kanssaan.  Otto muu-
ten täyttää kuluvan vuoden syys-
kuun 26.pnä kunnioitettavat 85 
vuotta.  Osasto ”Otto”, johon kuu-
luvat ritariveljet Pekka, Pauli ja Ta-
pio, sekä veli Paavo, käyvät tapaa-
massa Ottoa lähiaikoina.

Tällaiselta näytti kulunut vuosi.  
Omasta mielestä toimintamme oli 
kaikin puolin tuloksellista ja vil-
kasta.  Kiitokset kaikille klubivel-
jille ja ladyille, työ jatkuu!

veli Paavo Punkari

Vilkas toimintavuosi Huittisten klubillaVilkas toimintavuosi Huittisten klubilla

Kuvateksti:  Peppi-Pitkätossu kävi kesällä 2003 hauskuttamassa huit-
tislaisia lapsia.  Kuva: Maija Puonti
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