
PIIRIKUVERNÖÖRIN LADYN 
AJATUKSIA DG-KAUDESTA

Varsinaisesti kautemme alkoi 
Kuopiosta kesäkuussa 2005.  
Koulutusta ko. tehtäväämme 
olimme toki saaneet jo lähes 
vuosi aikaisemmin, mutta 
Lions-marssi halki Kuopion 
kaupungin oli arvokkaampi 
ja jotenkin merkityksellisem-
pi kuin koskaan aikaisemmin 
kokemamme marssit. Olim-
me piirimme 107-M etune-
nässä kansallispukuinemme 
edeltäjiemme DG Hakosalon 
Laurin ja Ainon kanssa. Au-
rinko paistoi ja tunnelma oli 
arvokas.  Hienoa, kuten Lauri 
(huuliensa välistä) asian ilmai-
si, saatuaan raiteilleen välillä 
menetetyn arvokkaan marssin 
tahdin.  Tunnelma oli samalla 
myös varsin kotoinen.

Kiitokset
Saimme todella paljon onnitte-

luja, muistamisia ja kannustami-
sia niin Merikarvialla, Kuopiossa 
ja kotikaupungissamme Kankaan-
päässä eli Suurkiitos niistä vielä 
kerran!  Onnen toivotusten joukossa 
oli myös lukuisia toivotuksia, kuten 
jaksamista tulevalle vuodelle jne. 
Etenkin edelliset piirikuvernöörit 
ja heidän puolisonsa lisäsivät tuol-
laisen ihmeellisen jaksamislauseen 
onnitteluihinsa ”jaksamista tuleval-
le kaudelle” .  Henkilökohtaisesti it-
selleni välähti mieleen, että ”ei täs-
sä nyt niin vanhoja olla, että tuom-
moista jaksamista tarvittaisiin”. Täl-
lä hetkellä, kun on noin puolet DG-
kaudesta on kulunut, tulemme toi-
vottamaan DG-seuraajillemme sitä 
samaa. Tosin, kuten PDG-lady He-
lena Harju asian kiteytti; nauttikaa, 
koska vuoden päästä tehtävä lop-
puu ja sen jälkeen sitä tulette kaipaa-
maan. Ja varmasti näin on. Olemme 
käyneet piirimme klubien vieraina 
koko syksyn ajan niin vuosijuhlissa 
kuin kuukausikokouksissa ja toden-
neet, että jokainen vierailu on ainut-
laatuinen. Suurkiitokset Teille kai-
kille meille järjestetyistä hienois-
ta yhdessäolon hetkistä ja kaikista 
niistä huomionosoituksista ja koke-
muksista, joita olemme osaksemme 
vierailuillamme saaneet. 

Tärkeä tuki
Olen ollut positiivisesti yllätty-

nyt piirimme puolisotoiminnan ak-
tiivisuudesta, joka monessa klubis-
sa yltää aktiivisemmalle tasolle kuin 
varsinainen Lions-toiminta jossain 

muualla.  Mieleeni on tullut, että on-
ko aktiivinen Lady-toiminta ns. ka-
toavaa kansanperinnettä; uusia nais-
klubeja perustetaan ja ladyjen aktii-
visuus keskittyy monesti sen jälkeen 
omaan Lions-toimintaan.  Jossain ti-
lanteissa olen törmännyt myös ne-
gatiiviseen ajatukseen Lady-toimin-
nassa, että entäs sitten, kun tulee 
eteen esim. avioero tai kuoleman-
tapaus. Joissain keskusteluissa eri-
tyisesti nuoremmat ladyt ovat olleet 
hieman kriittisiä.  Korostankin sitä, 
että ns. Lions-leskeä ei saa unoh-
taa, vaan tulee pitää huolta, että hä-
net vedetään mukaan takaisin tähän 
mukavaan yhdessäoloon ja toimin-
taan kuten aikaisemminkin.  Valitet-
tavasti avioerotapauksissa tilanne on 
vähän mutkikkaampi juttu. 

Hongkong elekti-     
koulutus ja conventio
Varsinaisessa DG-elekti koulutuk-

sessa olimme Hongkongissa n. 750 
muun DG-elektin ja puolison kanssa 
ympäri maailmaa.  Teuvolla oli etu-
käteistehtävineen tiukka aikataulu 
aamusta iltaan, meille puolisoille oli 
oma koulutuksemme aamupäivisin: 
yleistä Lions-asiaa pääteemoineen, 
oman roolin ja vastuun tunteminen 
piirikuvernöörin puolisona, psyko-
analyyttinen kuvaus naisten ja mies-
ten välisistä eroista, lisäksi oli Body-
Languagea, johtamis- ja esiintymis-
taitokoulutusta varsin tasokkaasti. 

DG pariskunta Teuvo Männistö 
ja Tuija Ikonen tapasivat kansain-
välisen presidentin Ashok Mehtan 
puolisoineen  Hong Kongissa.

Hongkongissa ilman kosteuspro-
sentti oli n. 90 % luokkaa eli kun tu-
li ilmastoidusta bussista, hotellista 
tai kongressikeskuksista ulos, meni 
rillit huuruun. Koska paitoja ei tie-
tenkään riittävästi mukaan mahtu-
nut, tuli pesu / kuivausoperaatioista 
mielenkiintoista askaretta ladyjen il-
tapäiviin. Glamour oli siinä touhus-
sa kaukana.  Tosin Glamouria saa-
tiin, kun saimme vierailla Suomen 
Hongkongin suurlähettilään luona 
kaupallisessa lähetystössä.  Paikka 
sijaitsi Hongkongin näköalapaikal-
la ja sieltä oli mahdollisuus seurata 
esim. maailman vilkkaimmin liiken-
nöityä satamaa.  Suurlähettiläs Pau-
li Mäkelä myös kertoi tämän hetken 
kaupan näkymistä ja muuta ajan-
kohtaista asiaa Hongkongista.   Toki 
useita muitakin mieliin painuvia ti-
laisuuksia ja tapahtumia saimme ko-
kea.  Ensimmäinen viikko oli todel-
la melkoista ”haipakkaa” paikasta ja 
tilanteesta toiseen. Muutamana ilta-
päivänä meillä puolisoilla oli mah-
dollisuus tutustua paikalliseen elä-
mänmenoon ja shoppailuun, tosin 
Hongkong on yksi maailman kal-
leimmista kaupungeista.

Toisella viikolla tulivatkin sitten 
ns. Lions-turistit varsinaiseen Lion-
sien maailmankokoukseen, johon 
osallistui n. 22.000 henkilöä ympä-
ri maailman.  Tunnelma oli melkoi-
nen ja kun vielä siihen lisää muuta-
man oikein kunnollisen monsuunisa-
demyrskyn, kuten ennen päätösjuh-
laa tapahtui, oli sekin kokemus si-

nänsä. Monsuunisadekausi oli siel-
lä aluillaan.

Kansallispukumarssi Hongkon-
gissa oli siirretty ilmastollisista syis-
tä iltapuoleen eli 147 maata edusta-
jineen marssi siinä ilmastossa n. 1,5 
– 2 km matkan. Matka ei ollut pit-
kä, niin marssijoitten suuri lukumää-
rä hidasti marssin etenemistä ja olin 
tosi tyytyväinen jättäessäni kansal-
lispukuun kuuluvat valkoiset sukat/
sukkahousut pois.  Oli melkoisen hi-
kinen meininki.

KVN Uusikaupunki

Paljon hienoja kokemuksia ja 
myös joitakin kommelluksia olem-
me saaneet kokea kuluneena kau-
tenamme.  Yksi mieleenpainuvam-
pia kokemuksia oli kuvernöörineu-
voston kokous omassa piirissämme 
Uudessakaupungissa, jossa kansain-
välinen presidenttimme Ashok Meh-
ta oli Suomen vierailun yhteydessä 
läsnä miellyttävän Kokila vaimonsa 
kanssa. Hienoa, että hänen Suomen 
vierailunsa ajoittui juuri 107-M pii-
rissämme tapahtuneen KVN-koko-
uksen ajankohtaan. 

Kun antaa niin saa
Olemme saaneet paljon mukavia 

ja mielenkiintoisia tuttavia ja ystäviä 
sekä omasta piiristämme että muu-
alta Suomesta kuten myös oman 

maamme rajojen ulkopuolelta. Nä-
mä suhteet ovat myös antaneet uutta 
perspektiiviä ajatuksiimme ja mieli-
piteisiimme. Hyvin usein monet asi-
at ovat meistä itsestämme kiinni. 
Meillä kahdella on ollut se onni, et-
tä ajattelemme monista asioista var-
sin samansuuntaisesti ja siksi meil-
le on ollut helppo se ajatus, että mi-
tä enemmän antaa sen enemmän saa. 
Olemme saaneet myös matkan var-
rella todeta ja kokea, kuinka hyvin 
valtaosalla meistä asiat ovat ja kuin-
ka etuoikeutettuja me täällä Suomes-
sa olemme.  Autettavia kohteita on 
maailmassa paljon ja toivonkin, et-
tä omalla pienellä panostuksellamme 
olemme pystyneet antamaan ainakin 
pienen siivun helpotusta jonkun apua 
tarvitsevan elämään.

Puolisokirjeeni ovat luettavissa 
www.lions.fi klikkaamalla alareu-
nassa piiri M / DG / puolisotiedot-
teet.

Piirimme puolisopäivää vietämme 
aprillipäivänä eli 1.4.2006 Kankaan-
päässä.  Tervetuloa. Tarkempi aika-
taulu ohjelmineen ilmoitetaan erik-
seen.

	 Tuija	Ikonen
	 DG-lady	2005-2006
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Enemmän lionismista

Tässä tämä 
nyt sitten on!

Arvoisat M-piirin Lionit,  puolisot,  PDG:t 
ja  Lions-ystävät.

Tätä kirjoitettaessa on toimintavuotem-
me 2005-2006 puolessa välissä.  Kansain-
välisen presidenttimme tohtori Ashok 
Mehtan teema Taidolla tavoitteisiin (Pas-
sion to Excell) perustuu sitoutumiseen ja 
taitoon, joka meissä jokaisessa lionissa on 
vastatessamme haasteeseen päästä hyviin 
tuloksiin. 

Klubivierailujen, erilaisten tapahtumien, juhlien ja 
muiden tapaamisten yhteydessä olemme saaneet puoliso-
ni kanssa todeta konkreettisesti, kuinka hienoa lions 
toimintaa piirissämme harjoitetaan. Lasten, nuorten, 
vanhusväestön ja vähempiosaisten hyväksi osaamme te-
hdä auttavaa työtä eli lions-aate on ymmärretty aivan 
oikein. 

Punainen Sulka 2006 kampanja on täydessä vauhdissa.  
Isoja sulkatauluja on enää muutama kymmenen myymät-
tä, pienen taulun ensimmäinen painos on myyty loppuun 
ja toisen taulun optio on lunastettu.  Uskon, että onnis-
tumme tämänkertaisessa kampanjassamme saavuttama-
an sen tavoitteen, jonka olemme itsellemme asettaneet 
sekä M-piirissä että valtakunnallisesti.  

Oman piirin tämän kauden tärkein aktiviteetti, Rau-
man – Uudenkaupungin vesillä heinä-elokuun vaihtees-
sa toteutettava purjehdusleiri tuo piiriimme 15 ulkolaista 
nuorta. Omasta mielestäni nuorisovaihto on yksi hienoim-
mista lions toiminnan muodoista ja kuten tiedämme tästä 
meillä täällä M-piirissä on pitkät perinteet.  Nuorisoleiriin 
olennaisesti liittyvä isäntäperheprojekti on sellainen asia, 
joka on hoidettava kunnolla. Jostain syystä aikaisemmin 
isäntäperheitä on ollut vaikea löytää, mutta uskon, että 
me nyt ryhdistäydymme ja tämäkin asia tulee hoidettua.

Euroopassa jäsenmäärässä mitattuna Suomi on hienos-
ti neljännellä sijalla, edellä ovat ainoastaan Saksa, Ran-
ska ja Italia. Kuitenkaan meiltä ei ole vielä ollut ainut-
takaan kansainvälistä presidenttiä (IP). Ruotsistakin, jon-
ka väkiluku on lähes kaksinkertainen  Suomeen verrat-
tuna ja lioneita on ainoastaan vajaa 15000, on ollut jo 
kaksi kansainvälistä presidenttiä. Kuten tiedämme, on 
aloitettu kampanja saadaksemme koko lions järjestön jo-
htoon noin vuonna 2010  suomalainen.  Olen iloinen, et-
tä tämäkin kampanja on saanut klubeissa kannatusta, sil-
lä järjestöstämme yli 6000 on jo osallistunut ”Suomi jo-
htoon 2010”  kampanjaan.

Sain osallistua 24 muun suomalaisen lionin ja puoli-
son kanssa marraskuun alussa 2005 Eurooppa-Forumiin 
Stuttgartissa  Saksassa, jossa kokousjärjestelyt ja semi-
naarit sujuivat saksalaisella järjestelmällisyydellä. Itä-
Euroopan maiden tuloa lionismin piiriin pidettiin hyvänä 
asiana ja kuten tiedämme olosuhteet ovat monissa maissa 
niin paljon parantuneet, että lionismin kaltaiselle vapaae-
htoistyölle on liikkumatilaa nykyään enemmän kuin es-

Enemmän lionismista

im. vuosikymmen sitten. Vahvoja lionsmaita ovat esim. 
Puola, Liettua ja Slovenia. Myös Virossa on lions toimin-
ta voimissaan ja suomalaisethan ovat perustaneet sinne 
monia lionsklubeja. Maahanmuuttajien integroitumisen 
on todettu olevan ongelma monessa maassa. Lionsklu-
bit ympäri Eurooppaa voisivat ottaa rohkeasti riveihin-
sä maahanmuuttajia ja näin osaltaan madaltaa kynnystä 
heidän sijoittumisessaan yhteiskuntaamme. Yhteistyön 
tiivistäminen eri Euroopan maiden kesken olisi suotavaa 
ja samalla voitaisiin ehkä kehittää ”omia eurooppalaisia”  
palveluohjelmia yhden globaalin ohjelman sijaan.  

Lions Quest, yhdessä kasvamisen ohjelma on toiminut 
Suomessa 15 vuotta ja yli 10000 kasvattajaa, lähinnä 
opettajia, on koulutettu näillä ohjelmilla.  Pienen notkah-
duksen jälkeen näyttää siltä, että Quest-ohjelma on jäl-
leen saanut tuulta purjeisiinsa, sen verran hyvin on jäl-
leen tänä keväänä kursseja tulossa.  Omassa piirissäm-
mekin järjestetään kaksi kurssia:  20-21.3.2006 on Rau-
malla alakoulun Vatupassi ja Kompassi –ohjelmat ja 22-
23.3.2006  Porissa yläkoulun ja nuorisoasteen Passi-
ohjelma.  Materiaalia näihin ohjelmiin on uudistettu ja 
toivokaamme, että kurssit saadaan myytyä täyteen, sen 
verran hienosta ja tärkeästä asiasta on kysymys.

 Haluan kiittää Teitä kaikkia ja erityisesti puolisoani 
Tuijaa saamastani tuesta.  Kiitos myös IPDG  Laurille 
ja lady Ainolle.  Heiltä saamamme neuvot ja ohjeet ovat 
olleet kullanarvoisia hoitaessamme  tätä kunniakasta pi-
irikuvernööri tehtävää.

Keväällä tapaamme 107-M piirikokouksessa Köyliössä 
22.4.2006.  Toivon Teidän osallistuvan runsaslukuisesti 
kokoukseen, jossa on taas mahdollista saada ensiluokkai-
sta koulutusta, vaihtaa mielipiteitä ja ajatuksia muiden 
klubien edustajien kanssa sekä tietysti vaikuttaa piirimme 
asioihin päätöksenteossa.

	 	 	 Teuvo	Männistö
  	 Piirikuvernööri	2005-2006

LION M VIESTI
 Julkaisija: 
 Suomen Lions-Liitto ry piiri 107-M
Toimittaja: 
 Juha Suonpää
 Haapaniemenkuja 4,
 27400 Kiukainen
Paino: 2300 kpl
Jakelu: MD107-M piirin leijonat, 
 sekä sidos- ja yhteistyöryhmät
Paino:
 Satakunnan Painotuote Oy, Kokemäki   2006

Lions Club Köyliö saa klubimme 40-vuotistaipaleen kunniaksi kutsua piirimme klubit piirikokoukseen 
Köyliöön 22.4.2006. Piirikokous pidetään Köyliössä Lallin koululla ja iltajuhla läheisellä Lallintalolla.

Klubimme juhlallista vuosijuhlaa vietämme myöhemmin syksyllä.  

Toivomme, että klubit lähettävät täyden miehityksen kokoukseen ja osallistuvat kaikkiin piirin järjes-
tämiin koulutuksiin, sekä tuovat klubilippunsa juhlistamaan kokouspaikkaa. Vuosikokouksen ajaksi jär-
jestämme puolisoille mielenkiintoista ohjelmaa Piispa Henrikin ja talonpoika Lallin historiallisilla jalan-
jäljillä.

Viralliset ilmoittautumiskaavakkeet ja tarkemmat ohjelmat piirikokouksesta tulevat piirimme nettisivuil-
le. Noudata tulevissa kaavakkeissa olevia päivämääriä ja ohjeita. Toivomme, että nykyinen sähköinen vies-
tintä parantaa tiedonkulkua järjestäjien ja klubien välillä.

Vuosikokous järjestetään vain kerran vuodessa. Varaa jo nyt lauantai 22.4. piirikokousta varten. Tähän 
kokoukseen voinee jokainen lion ja puoliso varata vuorollaan yhden keväisen päivän lionstyön edistämi-
seksi.

Tervetuloa Köyliöön!

Tapio	Putko	 	 	 	 	 Jukka	Ryömä
Piirikokoustoimikunnan	pj.		 	 	 Kansliatoimikunnan	pj.
tapio.putko@reppu.net	 	 	 	 jukka.ryoma@pp.inet.fi
0400-125864     0500-262884

Arvoisat
107 M-piirin

lionit

Vuosi sitten silloinen VDG Teuvo Männistö soitti ja kysyi oli-
sinko kiinnostunut kasaamaan piirilehteä. Tuntui hiukan hurjalta 
ryhtyä tähän vaativaan tehtävään. En ihan heti suostunut, mutta 
muistin, että Lions-työn periaatteisiin kuuluu hoitaa annetut teh-
tävät. Olen ollut leijonissa noin 18 vuotta ja edelleenkin kaikki 
hienot tittelit ja termit ovat epäselviä tai menevät sekaisin. Lions-
työssä on hienoa mm. se, että tehtävät vaihtuvat joka vuosi. Har-
vemmin ollaan esimerkiksi presidenttinä kahta kertaa samassa 
klubissa.

Lion M –viestillä on pitkä perinne. Lehden tarkoituksena on 
olut ja on nytkin antaa kuvaus M-piirin vuoden 2005 toiminnasta. 
Kun lehden teosta meni kirje klubeille, kului vain muutama päivä, 
kun ensimmäisiltä klubeilta alkoi tulla juttuideoita ja mainoksia. 
Erityisen kiitoksen ansaitsevat LC Pori/Katariina ja LC Pori/Sofia, 
näistä klubeista löytyy todellista leijonaenergiaa. Toimitaan aktii-
visesti ja hoidetaan homma heti kuntoon. 

Lions-liike tuli Suomeen 1950 –luvun alussa ja siitä asti se on 
ollut eräs yhteiskuntamme aktiivisimmista vapaaehtoisjärjestöistä. 
Leijonamerkki on tullut tutuksi suomalaisille. Harmittavan mones-
ti vain näkee lioneja, jotka eivät edes klubikokouksissa käytä lei-
jonamerkkiä. Leijonamerkistä tulisi olla tavallaan ylpeä, ja ennen 
kaikkea pitäisi muistaa, mitä hyvää vuosien varrella leijonatyöllä 
on saatu aikaiseksi.

Yhdessä työskenteleminen antaa niin paljon palautetta. Arki-
päiväisten huolten jälkeen tuntuu rentouttavalta saada työskennel-
lä yhdessä toisten lion-jäsenten kanssa. Toisten auttaminen tuntuu 
mukavalta. Usein voimmekin hyvin vähäisellä rahasummalla tu-
kea kanssaihmisiämme siedettävämpiin elinolosuhteisiin. Yhdessä 
voimme tehdä paljon. Apuamme tarvitaan sekä paikallisesti että 
maailmanlaajuisesti.

Kansainvälinen presidentti Ashok Mehta puhuu lionien halusta 
palvella ihmiskuntaa monin eri tavoin. Kauden teema Taidolla ta-
voitteisiin, perustuu sitoutumiseen ja taitoon päästä entistä parem-
piin tuloksiin toiminnassamme. Yhdessä tekeminen on klubin ja 
sen lionien voimavara. Nykyinen entistä kovempi ja edelleen kiris-
tyvä kilpailu yhteiskunnan eri alueilla vaati yksilöltä aina vain suu-
rempia ponnistuksia pysyäkseen vauhdissa mukana. Meidän tulee 
pitää huoli jäsenten jaksamisesta ja mitoittaa aktiviteetit sen mu-
kaan. Klubiviihtyvyyttä tulee korostaa, kokouksista pitäisi jäädä 
hyvä mieli ja se välittyy myös klubilaisten kotiin. Toimintamme ei 
saa hukkua aktiviteetteihin. On”kiva” olla päättämässä vuosikoko-
uksessa uusista aktiviteeteista, mutta harvoin tulee mietittyä, miten 
kaikesta selviävät ne pienten paikkakuntien klubit, tai sellaiset klu-
bit joiden jäsenten keski-ikä on korkea. Kuopion vuosikokoukses-
sa päätettiin toteuttaa SigtFirst II-kampanja erillään sulkakeräyk-
sestä, Molemmat ovat hienoja asioita, mutta vaativat paljon työtä 
meiltä leijonilta, jotta päästään asetettuihin tavoitteisiin. Joskus 
pienellä pakkakunnalla on vaikea pyytää aina samoilta yrityksiltä; 
ensin keräät joululehteen mainosta, sitten urheiluseuran käsioh-
jelmaa, sen jälkeen piirilehteen ja vielä myyt sulkataulun samalle 
yritykselle. Tällaisten suoritusten jälkeen yrittäjä saattaa ajatella, 
että onpas mukava toimia pienellä paikkakunnalla.

Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat omalta 
osaltaan edesauttaneet tämän lehden teos-
sa. Kiitän kaikkia niitä klubeja, jotka ovat 
lähettäneet juttuja yhteiseksi iloksem-
me. Erityiskiitos  RC Martti Lehtelälle 
ja RC Martti Soinille saamastani 
avusta.

      Juha	Suonpää
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 VDG  Veikko Valavuo 
           ( lady Sirpa )

 synt. 26.09.1945  

 Lapset: kolme poikaa, 
 viisi pojanpoikaa ja prinsessa 

 sotilasarvo: aliluutnantti 

Lions-toiminta:
Klubissa: 
100 % jäsen vuodesta  1978
LC Rautalammin jäsen vuodesta  1978
siirtojäsenenä LC Luviaan  1989
Rahastonhoitajana  1983 – 1984
Sihteerinä  1985 – 1986 ja 1991 – 1992
Presidenttinä  1995 – 1996
Eri toimikuntien puheenjohtajuuksia

Piirissä:
Piirin Lions Quest-toimikunnan pj.  1996 – 1999, 2005
Piirin Lions Quest-mentorina  1996 alkaen
Piirin piirikokoustoimikunnan puheenjohtajana  2000
Lohkon puheenjohtajana  2002 – 2003
Alueen puheenjohtajana  2003 – 2004
LSC-toimikunnan pj.  2004 – 2005
Varapiirikuvernööri   2005 –2006

Lions-palkitsemiset: 
M-piirin viiri  2000 
Yhden ruusukkeen ansiomerkki  2001 
Liiton Lions Quest –viiri  2003 
MJF  2005

Harrastuksia Lions-työn ohella: 
Mieskuoro , Kenneltoiminta , Purjehdus ja mökkeily

PIIRIKUVERNÖÖRI-
EHDOKAS �006-�007

 MAIJA-LIISA 
 (Maikki)
 HEIKKILÄ
 (Timo)
 
 Syntymäaika:
 16.2.1948
 
 lapsi: Jutta

Lions-toiminta:
Piirin puolisokouluttaja  1998 – 2000
Piirin 1. puolisopäivän järjestäminen 1998
100% jäsen vuodesta  2000
3 v klubin hallituksessa LC Pori/Katariinoissa
siirtojäsenenä LC Pori/Sofiaan  2004
Charter-presidentti 2004 – 2005

Piirissä:
Piirisihteeri 2002 – 2003
Piirin koulutus- ja  naisjohtaja 2003 – 2006
Opaslion-koulutus 2005
Opaslion LC Huittinen/Gerda 2005 – 2007
Suomen ”Uudistettava-lionismi” työryhmän jäsen 2005– 
Osavastuu 2 kuvernöörineuvoston
(KVN) kokouksen järjestämisestä 

Osallistumiset kotimaassa:
15 piirin vuosikokousta, 11 Lions-liiton vuosikokousta,
26  KVN-kokousta

Osallistumiset ulkomailla: 
3  NSR-kokousta, 2 Eurooppa-Forumia, 2 Conventionia, 
vuosikokoukset ulkomailla: Saksa, Tanska, Islanti sekä Viro 3 kertaa
Tutustunut useiden eri klubien ja myös muiden piirien toimintaan.

VARAPIIRIKUVERNÖÖRI-
EHDOKAS �006-�007

VARAPIIRIKUVERNÖÖRI-
EHDOKAS �006-�007

 MIKKO TORKKELI
 (seuralainen Päivi Järvinen)

 Syntymäaika;
 09.06.1959

 Lapset: kaksi aikuista tytärtä

 Uusikaupunkilainen
 autonrakentaja

Lions-toiminta:

LC Uudenkaupungin 100 % jäsen vuodesta     1996 –
Klubin sihteeri 1999 – 2000
Klubin presidentti  2000 – 2001
Klubin tiedotussihteeri (4 kautta)              2002 – 2006
Lohkon puheenjohtaja             2002 – 2003
Alueen puheenjohtaja 2003 – 2004
Piirin nuorisovaihtotoimikunnan jäsen              2005 – 2006
Piirin Kv. Nuorisopurjehduksen paikallinen  
koordinaattori  2006
Kuvernöörikokouksen näyttely- ja tilakoordinaattori              2005 
 
Useita vuosi- ja piirikokousedustuksia

Muu toiminta, mm.:
Uudenkaupungin Työvoimatoimikunnan jäsen
STTK:n V-S paikallisyhdistyksen puheenjohtaja

Harrastukset: kaikkinainen kuntoa ylläpitävä toiminta
(lenkkeily, pyöräily, tanssi, uinti),
matkailu koti- ja ulkomailla.  

 

  

Köyliön

piirikokouksessa 
valitaan

varapiiri-

kuvernööri

kaudelle

2006–2007.

Ehdokkaita

on kaksi.

Kirjoittaessani tätä, on lions-
järjestömme perustajan Melvin 
Jones’in syntymäpäivä.  Me lei-
jonat olemme tottuneet pitämään 
liikkeemme perustajan syntymä-
päivän tienoilla perinteisesti pal-
velupäivää, minkä tarkoituksena 
on muistuttaa myös meitä itseäm-
me järjestömme perustehtävästä ja 
kansainvälisyydestä.

Tuohon aikaan 1917, jolloin jär-
jestömme perustan luominen ta-
pahtui, oli miehillä jo palvelemisen 
meininki, tyyliin:  ”Mikään klubi 
ei saa pitää tavoitteenaan jäsenien-
sä taloudellisen tilanteen paranta-
mista”. Epäitsekäs palvelu onkin 
yhä yksi järjestön pääperiaatteista, 
mikä näkyy tuossa varhaisvuosina 
julkituodussa periaatteessa.  Ku-
luvana ja tulevina vuosina meil-
tä kysytään juuri tätä aktiivisuutta 
palvelemiseen  ja omien aktiviteet-
tien, asettamista liiton ja järjestön 
luomiin kehyksiin.

Tänä vuonna Punainen Sulka-ke-
räys on ollut ykkösjuttu ja sehän jat-
kuu vielä syksyllä.  Tämä keräyshän 
on kotimainen ja klubien on mah-
dollista saada osa keräämästään tu-
loksesta (40 %) kotipaikkakunnan 
lasten ja nuorten avustuskohteisiin.  

Tämän jälkeen keskitymme toiseen 
suureen projektiin Campaign Sight 
First II:een, mihin osallistuminen 
osoittaa, olemmeko valmiit toimi-
maan täyspainoisesti kansainvä-
lisessä järjestössä.  Uskon siihen, 
että jäsenistömme ymmärtää näke-
misen ja näönsuojelun merkityksen 
osallistumalla aktiivisesti myös tä-
hän kansainväliseen aktiviteettiin.  
Osallistuimmehan varsin merkittä-
vällä summalla tsunamin turmele-
mien alueiden jälleenrakennukseen 
ja siten tuon luonnonkatastrofin uh-
rien avustamiseen. 

Vuonna 1925 Helen Keller pi-
ti uheen lionien kansainvälisessä 
vuosikongressissa Cedar Pointissa 
(Ohio, USA). Hän haastoi lionit 
ryhtymään ”sokeiden ritareiksi ris-
tiretkellä pimeyttä vastaan”. Täs-
tä kongressista saakka lionsklubit 
ovat ajaneet sokeiden ja näkövam-
maisten asioita aktiivisesti.

Sight First I –keräys suoritet-
tiin 1990-1994 ja sen keräystuot-
to oli merkittävä, niin kuin kerä-
ykseen lahjoitetuilla rahoilla suo-
ritettu näönsuojelun eteen tehty 
työkin.

Lions Clubs International on 
kasvanut, ja nykyään siihen kuu-

luu 1,35 miljoonaa miestä ja naista 
46 000 klubissa 196 maassa ja alu-
eella.  Nämä ihmiset, kautta koko 
maailman, ovat vastanneet kutsuun 
palvella ja auttaa maailman, Suo-
men ja oman paikkakunnan avun-
tarvitsijoita.

Melvin Jonesista, miehestä, jon-
ka henkilökohtainen tunnus oli, ”Et 
voi päästä kovin pitkälle, jollet ala 
tehdä jotain jonkun toisen hyväk-
si”, tuli johtava esimerkki yhteistä 
hyvää ajatteleville ihmisille kautta 
maailman.  Voimme tehdä myös 
tästä palvelutyöstä iloisen, yhdessä 
tekemisen tapahtuman.  

Ensi toimintakauden teematkin 
ovat tähän tähtääviä.  Kansainväli-
sen varapresidentin Jimmy Ross’in 
teema ensi toimintavuodelle on 
”We Serve”, kansallinen teemam-
me on vielä ensi kauden ajan ”Tur-
vallinen tulevaisuus” ja itse olen 
ajatellut omaksi teemakseni ottaa: 
”Palvellen yhdessä parempaan”.  
Näin alkavana toimintavuonna pa-
laisimme lionismin peruslähteille 
panostaen palvelutyöhön.

	 VDG		
	 Veikko	Valavuo

VDG:n tervehdys

Varapiirikuvernööriehdokkaat

Lionismin alkulähteille

Varapiirikuvernööriehdokkaat
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Syksyllä 2004 kokoonnuimme 
jälleen, ensimmäistä kertaa kesä-
tauon jälkeen, ladyiltaan. Höyryä-
vän kahvin äärellä kartoitimme tu-
levan kauden ohjelmaa, jota vetovas-
tuussa olevat ladyt olivatkin jo alus-

LC Luvian ladyt tilkkuja tehtailemassa
tavasti suunnitelleet. Suunnitelmis-
sa oli aikaisempien vuosien tapaan 
tehdä erilaisia vierailuja, kokoontua 
ladyjen kodeissa jne.  Myös oman 
kummilapsen ottamista Lions-liiton 
kautta Sri Lankasta esitettiin. Idea 

sai keskuudessamme varauksetto-
man kannatuksen ja vuoden päivät 
olemme nyt nuoren Ashani – tytön 
kummitäteinä saaneet olla.. 

Samaisessa ladyillassa heräsi 
myös halu tehdä jotain konkreet-

tisempaa auttamistyötä, halu teh-
dä jotain omin käsin. Olihan lady-
jen edellisestä käsityöprojektista-
kin kulunut jo vuosia. Tuolloin la-
dyt valmistivat talkoilla ns. ”Äiti Te-
resa” -peittoja. Asiaa päätettiin sel-
vittää sopivan auttamiskohteen löy-
tymiseksi. Mikä voisi olla sellaista, 
jonka tekeminen onnistuisi mahdol-
lisimman monelta?

Pienen etsimisen jälkeen löytyi 
sopiva taho, joka ottaisi vastaan ja 
toimittaisi avun tarpeessa oleville 
mm. neulottuja tilkkupeittoja. Tänä 
vuonna vuorossa on Pristinan las-
tensairaala Kosovossa, jossa jokai-
nen synnyttänyt äiti saa kotiin läh-
tiessään vauvaa varten oman läm-
pimän, iloisenkirjavan villapeiton. 
Myös Viron alaikäiset äidit ja hei-
dän lapsensa ovat peittotoimitusten 
kohteena. Tilkkupeittoprojektia esi-
teltiin ladyille seuraavalla kokoon-
tumiskerralla. Ajatus tilkkutalkois-
ta sai heti kannatusta ja ladyt ottivat 
innolla haasteen vastaan. 

Lankoja ostettiin muovikassikau-
palla ja puikot suihkivat yhden jos 
toisenkin ladyn kotona vinhaa vauh-
tia. Valmiita 20x20 cm kokoisia tilk-
kuja syntyi kuin sieniä sateella. Tilk-
kuja oli helppo valmistaa kutomalla 
”ainaoikeaa” ja niiden pienen koon 
vuoksi kudinta oli helppo kuljettaa 

mukana vaikka ladyiltoihin, mihin 
monet ladyt kutimiensa kanssa saa-
puivatkin. 

Huhtikuussa -05 ladyiltaa vietet-
tiinkin sitten tilkkujen yhteenneulo-
misen merkeissä. Valmiita peittoja 
syntyi iloisen puheensorinan valli-
tessa, ja saman peiton tilkkuja pääsi 
useampikin lady yhdistelemään, ku-
kin eri kulmassa. Peittoja saatiin val-
miiksi kymmenkunta eteenpäin toi-
mitettavaksi. Vaikka suurin tilkkuin-
nostus vähän kesän aikana laantui-
kin, on uusia peittoja syntynyt lady-
jen keskuudessa vielä kuluneenakin 
syksynä. 

Peittojen valmistus on tuottanut 
meille jokaiselle iloista mieltä ja var-
masti usein on langan lisäksi tilkkui-
hin tullut neulottua lämpimiä ajatuk-
sia ja ripaus äidinrakkauttakin. Ra-
hallisen avun jakaminen on mones-
ti korvaamaton apu sitä tarvitseville, 
mutta se tunne mikä syntyy kun voi 
tehdä jotain näkyvää omin käsin, on 
jotain mitä rahan antamisesta ei voi 
koskaan saada. Loppuun vielä aja-
tus tilkkupeittoja eteenpäin toimit-
tavan yhdistyksen nettisivuilta lai-
naten; jos moni tekee pikkuisen niin 
maailma muuttuu.

	 Lady	Johanna	Ahola
	 LC	Luvia	

Huhtikuun 2005 ladyillassa  valmiista tilkuista kasattiin iloisenkirjavia tilkkupeittoja lähetettäviksi vastasyn-
tyneiden lämmikkeeksi Pristinaan, Kosovoon.

  LC LAITILA
  MYYNTITUOTTEET:

Iso pellavasaunapyyhe.. 22,00 €
Kahvikuppi ja lautaset.. 25,00 € 
Isännänviiri…………... 60,00 €
Laitila – pinssi………… 3,50 €

Tuotteet voit hankkia:
Osuuspankista tai
Laitilan kaupungintalolta

Luvialaiset kesäjuhlat

4.7.200 LAITAKARISSA
su 2.7.2006 klo 12.00

T E R V E T U L O A

Muina aikoina vuokraamme mm.:

- keitinvaunua ja esiintymislavaa

LC LUVIA

Tässä yksi mukava iltapäivä LC Pori/
Katariinojen toiminnasta

Torstaina 6.10.2005 iltapäiväl-
lä lähdimme istuttamaan krookuk-
sia ja tulppaaneja  Porin Suomalai-
sen Palvelukodin pihamaalle. Kuk-
kasipulit olimme saaneet lahjoituk-
sena Porin Euromarketista. Paikka 
istutuksille oli jo valmiina työ kä-
vi joutuisasti. Palvelukodin johta-
jan, Sirpa Tuomisen, opastuksel-
la tutustuimme kodin toimintaan ja 
pirteisiin vanhuksiin, joita myös ta-
pasimme. 

Saimme kutsun saapua kevääl-
lä katsomaan, kuinka istutuksem-
me on onnistunut. Kutsua tulemme 
taatusti noudattamaan.

Porin Suomalaisen Palvelukodin 
pihamaalta jatkoimme matkaa syk-
syiseen Porin metsään. Tarkoituk-
sena oli löytää korit täyteen sieniä. 
Oman asiantuntijamme, lion Pau-
la Kankaan opastuksella niitä löy-
tyikin!

JA MEILLÄ KAIKILLA OLI NIIN MUKAVAA...

	 Sinikka	Raja-aho,	sihteeri
	 LC	Pori/Katariina

LC Luvian ladyt tilkkuja tehtailemassa
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Liikenteestä ja sen vaaroista tus-
kin koskaan puhutaan liikaa. Vaikka 
olemme osana liikennettä joka päi-
vä, ei ole itsestään selvää, miten tu-
lee toimia eri tilanteissa ja miten var-
mistetaan turvallinen liikkuminen. 
Jatkuva valistus ja ohjaus ovat aina 
paikallaan. Köyliössä opiskeltiin lii-
kenteen sääntöjä hieman tavanomai-
sesta poiketen. Lions Club Köyliö 
ja Köyliön Osuuspankki organisoi-
vat yhteistyönä Kankaanpään, Ke-
polan ja Vuorenmaan koulujen kai-
kille 1.−6.-luokkalaisille liikenne-
valistuspäivän, jonka tarkoituksena 
oli ohjata koulujen oppilaita oike-
aan liikennekäyttäytymiseen mah-
dollisimman käytännönläheisesti. 

Jo varhain tapahtumapäivän aa-
muna saapui koulun pihalle vie-
rasta väkeä, jonka rakennuspuu-
hat herättivät kouluun saapuvien 
lasten mielenkiinnon ja uteliaisuu-
den. Liikenneopettaja, liikennetur-
van kouluttaja Jorma Anttilan joh-
dolla koulun pihalle kohosi mielen-

Lions Club Köyliö opastaa nuoria turvalliseen 
liikenteeseen

Koululaisia opas-
tamassa ylhäällä 
kuvassa lion Ur-
po Ohvo ja al-
haalla lion Jouko 
Peltonen

kiintoinen lasten liikennekaupunki 
katuineen, suojateineen ja liikenne-
valoineen. Kaupungin valmistuttua 
oppilaat pääsivät laaditun aikatau-
lun mukaisesti puikkelehtimaan 
harjoitusradan koukeroissa. Lyhy-
en teoriaosuuden jälkeen kaikki 
oppilaat pääsivät vuorollaan otta-
maan tuntumaa liikenteestä oikein 
auton kuljettajana ohjaajan paikal-
ta. Liikennekaupungin henkilökun-
ta ja paikalliset lionit toimivat an-
siokkaasti opastajina ja neuvoji-
na. Lokariautot kiersivät vilkkaas-
ti kaupunkia ja innokkaat kuljetta-
jat pyrkivät selviytymään kaupun-
gin liikenteen ongelmista mahdolli-
simman virheettömästi. Tulevat ral-
li- ja formulakuskitkin ottivat har-
joituksen tosissaan ja pyrkivät sel-
vittämään radan mahdollisimman 
vähäisin virhein. Pulmatilanteista 
selvittiin ohjaajien asiantunteval-
la avustuksella ja samalla opittiin 
ymmärtämään liikenteen ongelmia 
oikein käytännössä. Monet olisivat 

halunneet kiertää radan useampia-
kin kertoja. Innostus oli harjoitus-
radalla käsin kosketeltavaa, ja jär-
jestäjien tyytyväisyys näkyi aurin-
koisissa ilmeissä. Kouluväki iloit-
si LC Köyliön ja Köyliön Osuus-
pankin tarjoamasta riemukkaasta 
ja opettavaisesta aamupäivästä, ja 
päivän antiin olivat kaikki tyyty-
väisiä. Järjestäjät toivovat, että yh-
teistyö kantoi runsaan sadon ja jo-
kainen oppi päivän aikana jotakin. 
Liikennepäivä painui mieluisasti 
poikkeavana koulupäivänä pikku-
kansan mieliin. 

LC-Köyliö tukee kouluja vuosit-
tain mm. jakamalla stipendejä, lä-
hettämällä opettajia quest-koulu-
tukseen ja tarjoamalla nuorille mah-
dollisuuden osallistua nuorisovaih-
toon.

Terveisin	Risto	Routama
Köyliöntie	6,	27710	Köyliö
puh.	050	5543520

puh. (02) 8399 7700  www.vuojoki.fi 
Kartanontie 28  27100 Eurajoki 

Kokouksista, koulutuksista ja juhlatilaisuuksista muodostuu arvokkaassa 
ympäristössä  tyylikäs  elämys!  Tervetuloa! 

HYVÄNTEKEVÄISYYS-
KONSERTTI

PROMENADIKESKUKSESSA
KESKIVIIKKONA 15.3.2006 KLO 19.00 

      

Hanurista viis… Jean S. 

Tilaisuudessa julkistetaan 
satakuntalainen 

VUODEN LADY 

        2006 
Tuotto: Paikkakunnan lasten ja nuorten hyväksi 

  LIPUT 26 €�
    Ennakkomyynti: Lippupalvelu 
    Hööveli ja Sokos Satakunta, Pori                      

LC Pori/Katariinat joulutervehdyskäynnillä Porin Kaupunginsairaalan pitkäaikaisosastolla. Tarkoituksena 
piristää ja tuoda jouluiloa potilaille pienillä lahjoilla  ja kauniilla joulukoristeilla. Kuvassa henkilökunnan 
edustajia sairaanhoitaja Susanna Alarvo-Messo, osastonhoitaja M-L Immonen, perushoitaja Minna Javanainen, 
sekä LC Pori/Katariinoista lionit Helena Harju ja Paula Kangas.

Katariinat auttaaKatariinat auttaa
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Piirikuvernööri Lauri Hakosalon 
teeman mukaisesti kauden pääakti-
viteetti kohdistettiin kotiseututyö-
hön. Vuosikymmeniä LC Kokemäki 
on ollut tukemassa ulkomuseon ra-
kennusten kunnossapitoa. Milloin on 
oltu tilkitsemässä seiniä, milloin taas 
korjailtu perustuksia ja kattoja. Nyt 
oli vuorossa haastava ja paljon työ-
tä vaativa päreiden teko ja niiden ka-
tolle asennus. Näyttää siltä että, mi-

Pärekattotalkoilla juhlittiin �00�-�00�
kotiseutuvuotta Kokemäellä

tä haastavampi ja työläämpi urakka 
LC Kokemäellä edessään on, niin 
sitä päättäväisemmin toimeen myös 
tartutaan. Tusinan verran veljiä oli 
päättänyt antaa ahkeran työpanok-
sensa tähän kotiseutuhenkiseen ak-
tiviteettiin. Työ toteutettiin 14.5.-
31.5. 2005 välisenä aikana.

Työtunteja käytettiin 172 jotta ma-
teriaalista saatiin kaunis ja tarkoituk-
sen mukainen lopputulos.

Tarveaineet: 
Puut päreitä varten
n. 3 kiintomottia
lautaa 63 m
nauloja 11 kg
laastaria 4cm
juomia 14 litraa
lihasoppaa 4 litraa

Tässä vain muutamia mainitak-
seni.

Leijonat halusivat omalta osaltaan 
auttaa perinteen säilyttämisessä jäl-
kipolville.

	 	 Esa	Halme
	 	 LC	Kokemäki
	 	 Sihteeri

 Kauden 2004-2005 yhdeksi kes-
keiseksi kansainväliseksi teemaksi 
Clement F. Kusiak otti klubiviihty-
vyyden parantamisen. Tämä teema 
sopi hyvin myös 107-M-piirin DG 
Lauri Hakosalon pirtaan. Hän nime-
si heti avukseen taitavaksi tietämän-
sä ja monipuolisia taitoja osaavan 
oman klubin lionin PERTTI ”OSKA-
RI” KANKAAN, joka ei tiettävästi 
ole sukua PENTTI Oskari Kankaal-
le, mutta huulenheitto sujuu yhtälail-
la laulun ja imitoinnin ohella.

Kauden aikana Pertin lauluimitaa-
tioita kuultiin monilla piirin paikka-
kunnilla DG:n klubivierailujen yhte-
ydessä. Piirikokouksen piirijuhlassa 
Merikarvialla Pertti Kangas antoi jo 
esimakua siitä mitä piirin iltajuhlassa 
tullaan näkemään ja kokemaan, kun 
hän oikein ajan kanssa pääsee omim-
milleen.

Kuka sitten on         
Pertti Kangas

Pertti Kangas on syntyperäinen 
merikarvialainen ja toisen polven 
leijona. Isänsä Antti Kangas on ol-
lut Merikarvian klubin jäsen vuo-
desta 1984 lukien. Poika Pertti aloit-
ti leijonauransa LC Pori/Meri-Poris-
sa 2002. Muutettuaan takaisin koti-
pitäjäänsä hän tuli vuonna 2004 Me-
rikarvian klubiin siirtojäsenenä. Täl-
lä kaudella Pertti on klubin tiedotus-
sihteerinä ja toimii myös kehittämän-
sä ”Kissavisan” vetäjänä. 

Pertti Kangas pääsi ylioppilaaksi 
Merikarvian lukiosta vuonna 1989, 
valmistui merkonomiksi Porin Kaup-
paoppilaitoksesta 1992, ja suoritti 
kursseja myös Porin taidekoulun il-
talinjalla.

Aikomuksena Pertillä oli pätevöi-
tyä myös opettajaksi, mutta pääsy-
kokeissa pisteet jäivät aina viivan 
alapuolelle. Erilaisia opettajan si-
jaisuuksia hän teki kuitenkin lähes 

kuusi vuotta, kunnes päätti kokeilla 
myös muunlaisia työtehtäviä. Tällä 
hetkellä Pertti Kangas työskentelee 
Merikarvialla  Meriser Oy:ssä, joka 
on yksi kunnan suurimmista ja me-
nestyneimmistä liikeyrityksistä. Yri-
tys valmistaa vesi- ja viemärialan 
muovituotteita sekä koti- että ulko-
maan myyntiin. Arkipäivätyö mah-
dollistaa Pertille vapaat viikonloput 
toteuttaa esiintyvän taiteilijan elä-
mää,  joka toimii sopivana vastapai-
nona päätyölle.

Miten esiintymistaito on 
saavutettu

Pertti Kangas kertoo kiinnostu-
neensa imitoinnista jo pienenä poi-
kana, jolloin hän ihaili TV:stä Rei-
jo Salmista, Klaus Thomassonia ja 
muita sen ajan kuuluisia äänitaitei-
lijoita. 

- Tuntui vaan niin metkalta, kun jo-
ku osasi puhua ja laulaa toisen äänel-
lä. Se oli niin kiehtovaa, että minäkin 
halusin oppia puhumaan Tarvajärven 
ja Jukka Virtasen äänillä, toteaa Pert-
ti Kangas parin vuosikymmenen ta-
kaisesta ihastumisestaan imitoinnin 
maailmaan. Kitaransoiton oppimisen 
myötä jäljiteltäviin ääniin tulivatkin 
jo mukaan laulajat aina Irwinistä J. 
Karjalaiseen. 

 Vuosikaudet Pertti piti kuiten-
kin kynttiläänsä vakan alla ja kes-
kittyi muihin hommiin, kunnes kipi-
nä tosissaan syttyi uudestaan muuta-
ma vuosi sitten. Äänet ovat alkaneet 
luistaa todentuntuisella tavalla, mutta 
kärsivällisyyttä ja aikaa se on vaati-
nut. Toki peruslahjakkuuttakin tarvi-
taan, eihän kaikista voi tulla laulajia, 
saati sitten imitaattoreita. Esiintymis-
kokemus on karttunut monilla synty-
mäpäivillä, hirvipeijaisissa sekä kai-
kenlaisissa juhla- ym. tilaisuuksissa, 
joissa Pertti Kangas on päässyt näyt-

tämään show-miehen kykynsä. Voit-
to Satakunnan imitaattorimestariki-
sassa 2002 toi lisää esiintymispyyn-
töjä myös maakunnan ulkopuolelle. 
Viime vuonna sana edelleenkin kiiri 
leijonatuttavuuksien kautta.

Pertti Kangas on toppuutellut 
ihailijoitaan, kun nämä ovat vaati-
neet häntä esiintymään jo TV:ssä-
kin. Sinne Pertti Kangas toki kuu-
luisikin, mutta toistaiseksi hän halu-
aa välttää LIIAN suurta julkisuutta. 
–Perhe-elämä ja polla olisivat todel-
la koetuksella, jos olisin koko ajan 
tien päällä menossa. Esiintyminen 
on mukavaa, kun se pysyy kohtuul-
lisissa rajoissa ja voi itse määrätä ai-
kataulunsa niin, että pääsee keikalta 
kotiin yöksi, toteaa hiljattain avioitu-
nut taiteilija.

Taiteilijana venyy      
moneksi

Laulava imitaattori Pertti Kangas 
on myös taitava piirtäjä, tekstaaja ja 
kuvittaja. Porin taidekoulun iltalin-
jaa hän kävi aikoinaan kauppaopis-
ton ohella 90-luvun alussa. Pertin 
osaaminen näkyy vaikkapa Merikar-
vian kunnanviraston valtuustosalissa. 
Siellä hänen piirtäminään ovat muo-
tokuvat kaikista valtuuston puheen-
johtajista. Niin taitavaa jälkeä Pertti 
Kangas saa aikaan, että Merikarvian 
vapaa-aikakeskus Rysän liikuntasa-
lin seinällä oleva MeSA:n ilmakivää-
ri näyttää niin aidolta, että että monet 
ovat pitäneet sitä valokuvana. Mutta 
Pertti sen on maalannut, kuten myös 
muut liikuntasalin ja uimahallin sei-
nillä olevat piirrokset. Myös koulu-
keskuksessa ja sotaveteraanien kor-
sutuvalla voi ihailla Pertin siveltimen 
aikaansaannoksia.  

Ihmeelliseltä tuntuu, että yhdelle 
ihmiselle on annettu niin paljon lah-
joja. Jo useana kesänä Pertti Kangas 
on muuttunut myös Ouraoopperan 

nuoremmaksi luotsiksi Merikarvian 
Krookan kesäteatterissa. Pertin imi-
taattorin lahjojen ansiosta on Kroo-
kassa saatu kokea monet hauskat het-
ket hänen tuuratessaan harjoituksis-
ta poissaolleita kollegoitaan. Joku 
onkin väläyttänyt, että Ouraooppe-
ra voitaisiin Pertin toimesta esittää 
vaikkapa yhden miehen monologi-
na, lauluäänet vain vaihtuisivat hah-
mojen mukaisesti.

 Pertti Kangas on normaaliolois-
saan vaatimaton mies, mutta estradil-
le päästyään hän haluaa herättää hen-
kiin Molli-Jorin, Irwinin, Rauli Bad-
dingSomerjoen ja tietysti myös Se-
veri Suhosen, kunhan saa ensin te-
kohampaat pois suusta. Pertin bra-
vuureihin kuuluu lisäksi edesmen-
nyt kenraali Ehrnrooth sekä radion 

ex-pääkuuluttaja Fagerholm. Luon-
nollisesti monet merikarvialaiset 
persoonat aina työnantajaansa Han-
nu Kuusista myöden ovat Pertin imi-
toinnin kohteina. Niitä tietenkään ei 
voi esittää kunnan ulkopuolella, sil-
lä esityskokonaisuus edellyttää, et-
tä kuulijat tuntevat henkilöt entuu-
destaan hyvin. Merikarvialaiset ovat 
saaneet paljon lystiä kuunnellessa 
Perttiä vaikkapa pankinjohtaja Pih-
lajamäkenä tai putkiasentaja Surak-
kana. Taitavasti Pertti Kangas osaa 
myös imitoida DG Hakosalon ään-
tä. Olikin aivan vähällä, etteikö DG 
Hakosalo kovan flunssansa takia olisi 
tarvinnut lainata Kankaan ääntä piiri-
kokouksen aikana. 

	 	 Lauri	Hakosalo

Imitaattori Pertti Kangas toteutti oivasti kauden 
�00�-�00� viihdyttämisteemaa

Imitaattori Pertti Kangas toteutti oivasti kauden 
�00�-�00� viihdyttämisteemaa
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Kausi startattiin elokuussa Ahlais-
ten markkinoilla myyden hyvänte-
keväisyysarpoja. Syyskuun koko-
uksessa oli sitten mukavaa kerrot-
tavaa arpajaistuoton suhteen. Hu-
seerasimme samoilla markkinoilla 
myös joulumyyjäisissä. Saatoimme 
viedä raha-avustuksen syyskaudella 
Satakunnan sairaanhoitopiirille las-
ten ja nuorten psykiatrian yksikölle. 
Jatkossakin keräämme rahaa Porin 
seudun lasten ja nuorten hyväksi.

Porin seudun vanhuksille lauloim-
me Ruskakodissa ja Porin kaupun-
gin sairaalassa. Ruskakoti oli palve-
luaktiviteeteissämme jo viime kau-
della. Sen verran iloista,  hyväkeuh-
koista  ja suurisydämistä porukkaa 
meillä on, että vierailemme ko. koh-
teissa laulujen merkeissä jatkossa-
kin. Kummiklubimmekin otti meis-
tä mallia ja kävi vetäisemässä mie-
hekkäät soinnut paikallisessa van-
hustentalossa.

Back to the nature- tunnelmaan 
pääsimme Ahlaisten metsästysseu-
ran ampumaradalla. Osa ammutuis-

Miten niin pyssyllä ei miestä saa? Kuvassa vasemmalta: lion Ulla Jaakkola, lion Auli Aaltonen, Paavo Virtanen, 
Jaakko Tuomela ja lion Hannele Vuorinen.

Näin meillä!
ta luodeista sinkoutui ruohikon si-
jasta myös pahvitauluun – jopa na-
pakymppiin. Tosin kiikaripyssyllä 
oli osuutta asiaan. Perinteisemmäl-
lä kiväärillä oli kohdistuksen löytä-
misen kanssa vaikeuksia, mutta met-
sästysseuran miesten sitkeällä opas-
tuksella tähtäys löytyi myös ilman 
kiikaria. Isolla pyssyllä (6 ja puo-
len gramman äänekkäällä ammuk-
sella) kaatui myös itse hirvi – tosin 
pahvisellainen. Tästäkin kokemuk-
sesta on kuvamateriaalia todistusai-
neistoksi.

Yhteisen ja vapaamuotoisen per-
jantai-illan vietimme Porin keilahal-
lilla keilaten - hohdokkaasti - kukin 
omalla tyylillään. Pisteistä viis, kun 
kourupallo teki muutaman täyskaa-
donkin. Sekään ei jäädyt arvoituk-
seksi, että kumpi ompi kovempi kei-
lapallo vai oma kallo. Hauskaa oli.

Merikarvialla – onhan klubis-
samme hyvä edustus paikkakunnal-
ta - herätimme henkiin Lucia-perin-
teen.  Vastaanotto ja yhteistyö me-
rikarvialaisten kanssa oli innokasta 

ja mukavaa. Totesimme, että sädeh-
tivää perinnettä on näin ollen help-
po ylläpitää.

LC Pori/Sofian jäsenenä elämään 
tulee uudenlaista sykettä. President-

timme, Virve, pitää huolen, että toi-
minta on avointa ja hauskan väli-
töntä. Kaikille riittää osallistumisen 
riemua, kun kaikki ovat tervetulleita 

aktiviteetteihin ja delegointi pelaa. 

LC	Pori/Sofia
Satu	Lind
tiedotussihteeri

www.pi-rauma.fi 

Meritekniikan ja 
prosessiteollisuuden

 suunnittelua 

Toimistot: Porissa, Raumalla 
 ja Turussa

NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET 

 Puh 02 5501 200 
  www.satateras.fi 

Kun tieto Siikaisiin rakennettavas-
ta uudesta päiväkodista tuli varmak-
si,  virisi Siikaisten leijonien kes-
kuudessa ajatus, miten me voisim-
me ojentaa  auttavan kätemme asian 
hyväksi.  Niinpä me päätimme jär-
jestää juhlan, josta  saadut tulot oh-
jataan tulevan päiväkodin tarpeisiin. 
Samalla juhla tulisi  olemaan Lions 
Clubimme 40-vuotisjuhlatempaus, 
sillä clubimme perustamisesta  tulee 
24.3.2006 kuluneeksi  40 vuotta.

Juhlan ideana oli kutsua paikal-
le niitä entisiä siikaislaisia, jotka ta-
valla  tai toisella ovat jättäneet omat 
sormenjälkensä kunnan historiaan, 
heitä, jotka ovat muualle muutta-
neet sekä heitä, jotka yhä tallaavat 
kylän raittia. 

Juhlavieraina sekä esiintyjinä näh-
tiinkin useita nimekkäitä entisiä  kun-
talaisia.  Heistä mainittakoon profes-

Siikaisten Lions Club järjesti  hyväntekeväisyys-
juhlan päiväkodin hyväksi 1�.10.�00�

sori Matti Rimpelä, viihdetaiteilijat 
Raimo Inkinen ja Jaana Lammi or-
kestereineen..

Juhlassa esiintyi myös paikkakun-
talaisia nuoria taiteilijoita, lauluin,  
runoin, soitoin ja tanssien. Hilpeyttä 
herättävä oli myös siikaslaisen  näy-
telmäryhmä  Uus Santrojen  esitys, 
miten kunta saataisiin maailman kar-
talle. Noin 300 henkinen juhlayleisö 
sai kokea mahtavan ja mieleenpai-
nuvan illan.  

Iloinen puheensorina täytti liikun-
tahallin vanhojen tuttujen tavatessa  
toisiaan kahvin, ohjelman, hyvän ruu-
an,  tanssin ja seurustelun merkeissä.

Juhlan tarkoitus toteutui myös yli 
sataprosenttisesti sillä saamamme 
nettotulo  juhlasta oli noin 3000 ¬ .  

Päiväkotiin hankittavan tavaran 
tarveharkinta on parhaillaan meneil-
lään ja sen  toteutuessa saamme jäl-

leen todeta leijonien palveluteeman 
toteutuvan: 

LUOVUTA ISÄNMAASI ON-
NELLISEMPANA NOUSEVILLE 

SUKUPOLVILLE.
Kaikki juhlien järjestelytyöt teh-

tiin Siikaisten Lionsveljien ja puoli-
soiden  talkoilla.

Talkootunteja on kertynyt tähän 
asti noin 500.

	 LC-Siikainen
	 Seppo	Mäkiselkä

Lions Club Siikainen 15.10.2005 järjestämän hyväntekeväisyysjuhlan esiintyjät palkittiin kukkasin ja kiitoksin. 
Vasemmalla  juhlapuheen pitänyt professori Matti Rimpelä. Kukat luovuttivat Lions pres. Seppo Mäkiselkä 
ja puoliso Tuulikki sekä päiväkodin lapset Essi Harju ja Tuomas Koskimäki.

Näin meillä!



�

Pohdimme neljä vuotta sitten LC 
Kokemäki Teljässä joukkuetapahtu-
man järjestämistä. Aluksi oli monen-
laista ideaa juoksutapahtumasta eri-
laisiin puuhatapahtumiin, mutta lo-
puksi päädyttiin kehittämään yhteis-
toiminnallista kisaa. Jo ensimmäi-
nen kisa oli nykyisen kaltainen, mut-
ta tehtäviä on kehitetty edelleen tele-
visioista tuttujen Robinson- ja Suu-
ri Seikkailu-ohjelmien hengessä. Ja 
syntynyt Leijonarieha on ollut las-
ten mieleen.

Syyskuun 7.9. käynnistyi neljä  
Leijonarieha Kokemäen keskustan 
pelikentällä. 7 – 12 vuoden ikäiset 
lapset kisailivat neljän hengen jouk-
kueissa, joita oli yhteensä 18. Rieha 
kesti 2 tuntia, jolloin kisailtiin kuu-
dessa lajissa. Riehaa seurasivat jouk-

Leijonarieha �00�
ko lasten vanhempia ja kanttiinin tu-
loilla peitettiin lähes kaikki riehan 
kulut. 

Kisan avainidea on, että joukkue 
suoriutuu tehtävistä yhteistyötä teh-
den. Tehtävää suorittaessa jokaisen 
kädet ja jalat ovat yhtä aikaa käytös-
sä. Työnjako muotoutuu kunkin tai-
tojen ja oivallusten mukaan, eri teh-
tävissä eri tavoin, ja lopputulokse-
na on, että riehan jälkeen kaikki ko-
kevat osallistuneensa joukkueen toi-
mintaan. Tehtäviä ovat olleet esimer-
kiksi tasapainoon ja nopeuteen pe-
rustuvat viestitehtävät, yhteistoimin-
taan perustuvat joukkuehiihto- ja yli-
tystehtävät tai vaikkapa nokkeluutta 
koettelevat Hanoin-torni- tai palape-
litehtävät. Jotta riehan tehtävät olisi-

vat erilaisia sekä vaatimuksiltaan ja 
tasoltaan vaihtelevia, joutuu suun-
nitteluryhmä harkitsemaan tarkoin 
tehtävien sisältöä. Silloin joukkuei-
den tasoerot jäävät pieneksi ja tun-
nelma kohoaa alusta lähtien korke-
alle.

Tänä vuonna järjestimme myös 
rahakeräyksen riehan rinnakkaista-
pahtumaksi. Lahjoittaja sai vastik-
keeksi nimeään näkyville mainok-
sissa ja lehti-ilmoittelussa. Saimme 
pikkusummilla kokoon noin 800 eu-
roa ja lahjoitimme rahat Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton Kokemäen 
osastolle.

Ryhmät siirtävät ”lankkusiltaa/-keinua” pitkin lankkuja yli niin,  ettei leinu osu maahan. 
Ehdottomasti vaikein laji taidollisesti. Joukkue hiihtää ryhmäsuksilla kilpaa. Ei ollut aivan helppoa.

Ryhmä koettelee kuntoaan kantamalla yhtä jäsentään kerrallaan.  
Kilpailijoiden kasvot olivat tämän lajin jälkeen melko punaiset.

Uusia Lions-
ritareita

LC Rauma/Lokki juhli 20-vuotis-
ta taivaltaan Raumalla 12. 03. 2005. 
Juhlat vietettiin Juhlatalo Posellissa. 
Arvokasta juhlaa kunnioittivat läs-
näolollaan myös DG Lauri Hakosa-
lo ja VCC Tapani Rahko puolisoi-
neen.

Juhlan kohokohta oli Lokki-klubin 
ensimmäisen ARS-ritarin lyönti. Ri-
tariksi lyötiin Juhani Kukkonen, jo-

ka on juhlivan klubin perustajapresi-
dentti. Seremonian suoritti kummi-
klubin veli Ilmo Rahkonen. Ilmo on 
Lokki-klubin alkuperäinen kummi, 
joten oli hienoa että juuri hän suoritti 
ansioituneen veljen palkitsemissere-
monian. Samalla palkittiin myös la-
dy Auli Kukkonen ritarin puolisolle 
kuuluvin ansiomerkein.

Juhani Kukkosen lyönti ARS-rtariksi 12.3.2005. Ritari istuu tuolissa. 
Muut henkilöt vasemmalta oikealle ovat presidentti Kari Enqvist, Lad  
Auli Kukkonen, Past presidentti Mikko Jokela ja ritariksi lyöjänä on Ilmo 
Rahkonen.

ALASTARONEuran Klubit
LC Eura 

LC Eura/Pyhäjärvi 
LC Honkilahti

Uusia Lions-
ritareita
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LC Lauttakylä järjestää piirin 107M ilma-asemestaruuskilpailut maa-
liskuussa Huittisissa.

Aika: Tiistai 28.3.2006 klo 17.00-20.00
Paikka: Huittinen, Huittisten ilma-ampujien tilat Huhkolantie 6.
Paikka sijaitsee lähellä Turku-Tampere valtatietä. Valtatieltä suurin 

piirtein Saarioisten kohdalta pääsee suoraan kiinteistölle, jossa ilma-
aserata sijaitsee. Ampumaradalle pääsee myös ajamalla Huhkolinnan 
ohitse menevää Huhkolantietä kohti Turku-Tampere valtatietä.

Ampumarata sijaitsee vanhassa kivinavetassa.
Sarjat
Henkilökohtainen kilpailu: 5 laukausta ilmapistoolilla ja 5 laukaus-

ta ilmakiväärillä. Kolme parasta palkitaan.
Klubien välinen joukkuekilpailu
Kolme ampujaa/joukkue. Yhteistulos henkilökohtaisen kilpailun 

pohjalta. Kolme parasta joukkuetta palkitaan. 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 osallistuu enemmän kuin kolme henkilöä, niin 
veloitus seuraavilta on 8 eur/osallistuja.Paikalla on myös kahvi, pulla 
ja makkara tarjoilua omakustannushintaan.

Ilmoittautumiset 20.3.2006 mennessä.
Maksu kilpailupaikalla joko käteisellä tai etukäteen LC Lauttakylän 

tilille 505900-242213 OP Huittinen, merkinnällä ” ilma-asekilpailut”  
20.3.2006 mennessä.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Klubimestari Timo Ojala puh 040-
5404822 tai e-mail: timo.ojala@promenadi.net       

Sähköpostitse voi myös ilmoittautua seuraavaan osoitteeseen : jou-
ni.isotalo@esanet.fi

Kaikki ladyt, veljet ja klubit joukolla mukaan !
    Terveisin LC	-	Lauttakylä 

LC Lauttakylä Piirin 107M  
ilma-asemestaruuskilpailut

LC Lauttakylä sai viimeinkin val-
miiksi suuren kulttuuritekonsa. Klu-
bin perustajajäsenen John Marto-
man, Jonnen, toive ja unelma hänen 
kuvaamiensa kaitafilmien saamises-
ta nykyaikaisilla välineillä katsotta-
vaksi on nyt toteutunut. Klubimme 
Jonne-toimikunta: Uuno Kulmala, 
Antti Seppä, Antti Nieminen, Kale-
vi Vatja ja Reino Äikiä ovat aherta-
neet projektin parissa viimeisen kol-
men vuoden aikana yli 1800 tuntia 
ja saavat nyt nauttia ansaitusti arvok-
kaan työnsä tuloksista.  

Kuvamateriaalia          
50-luvulta 1970-luvun 

loppupuolelle
John Martoma toimi sodanjälkei-

senä aikana Lauttakylän yhteiskou-
lussa äidinkielen ja historian lehto-
rina. Huoli lapsista ja heidän tule-
vaisuudestaan ei jäänyt vain työai-
kaan, vaan hän oli aktiivinen toimi-
ja myös monissa järjestöissä. Hänen 
sydäntään lähellä olivat lapset, urhei-
lu, maanpuolustus ja isänmaa, kult-
tuuri sekä kunnallispolitiikka. Hänen 
käsiensä jälki näkyy niin Mannerhei-
min lastensuojeluliiton, Lauttakylän 
Lujan kuin 

LC Lauttakylänkin      
toiminnassa.  

Jonne oli innokas kaitafilmikame-
ralla kuvaaja. Hänen filmimateriaa-
linsa pitävät sisällään ihmisiä, raken-
nuksia ja tapahtumia koko senaikai-
sesta yhteiskunnasta. Kukaan ei ollut 
turvassa Jonnen kameralta, vaan hän 
lähestyi kaikkia huittislaisia tasapuo-
lisesti. Nyt tästä aineistosta on koottu 
kolmen DVD-levyn tai VHS-kasetin 
kokonaisuus, joka pitää sisällään yh-

Lauttakylä – Jonnen silmin
teensä kolme tuntia viisikymmentä 
minuuttia kolmesta eri aihekokonai-
suudesta. Ensimmäisessä filmissä on 
kerrottu Lauttakylän rakentamisesta 
ja rakennuksista sekä kunnallispoli-
tiikasta. Toisessa filmissä on kerrot-
tu Jonne työympäristöstä eli koulu-
maailmasta ja kolmannessa on kes-
kitytty kertomaan sen aikaisista yh-
teiskunnallisista tapahtumista ja toi-
minnoista. Muun muassa Lauttaky-
län Seurahuoneen palo, itsenäisyy-
den 50-vuotis juhlallisuudet ja lasten 
kesäleirit ovat ikuistettuna filmeillä. 
Tällaista ainutlaatuista materiaalia, 
saati sitten nykyaikaisilla välineil-
lä katsottavaksi muutettua selostuk-
sen ja tekstityksen kera olevaa liik-
kuvaa kuvaa, ei ole tietääkseni mil-
lään muulla kaupungilla Suomessa 
hallussaan. 

Mikä tekee teoksesta 
suurteoksen

Kaitafilmit ovat 8 mm filmejä, 
joiden maksimipituus on kolme mi-
nuuttia. Alkuperäisiä filmejä voitiin 
katsoa kaitafilmiprojektorilla, jol-
la kuva heijastettiin valkokankaalle. 
Kaitafilmikameroiden aika jäi taak-
se 1970-luvulla, kun videotekniikka 
alkoi saada jalansijaa. Kaitafilmiku-
vaamisen ongelma oli äänen puuttu-
minen ja filmien herkkyys kaiken-
laisille ulkopuolisille häiriötekijöil-
le kuten valolle ja lämmölle. 

Ensin nämä filmit kuvattiin val-
kokankaalta TV-kameroilla digitaa-
liseen muotoon kuvamateriaalin jä-
sentelemiseksi. Yhtenä suurimpana 
ongelmana projektissa oli, että kai-
tafilmiaineistossa ei ollut minkään-
laisia viitteitä siitä, koska aineisto on 
kuvattu ja mitä tai keitä niissä nä-
kyy. Ihmisten ja rakennusten tunnis-
taminen on perustunut muistiin ja sa-

nomalehtien arkistoihin. Paikallisen 
Lauttakylä-lehden arkisto on ollut 
toimikunnalle tärkeä tietolähde asi-
oiden ja tapahtumien sijoittamisessa 
oikealle aikajänteelle. 

Mutta jokainen meistä saattaa kui-
tenkin pystyä kuvittelemaan, min-
kälaista on selvittää viisikymmen-
tä vuotta sitten tapahtunutta kolmen 
minuutin aikajaksoa ilman minkään-
laista ennakkotietoa. Joidenkin mie-
lestä se on jopa mahdotonta. Mut-
ta ei meidän 

Jonne-toimikuntamme.
Jälkipolvien käyttöön
Jonne tiesi jo eläessään minkälai-

sen perinnön hän jättää filmeillään 
tuleville sukupolville. Siksi hän so-
pikin vuonna 1990 paikallis-TV:n 
toimittajan Voitto Haaviston kanssa, 
että tämä materiaali tullaan tallenta-
maan nykytekniikalla katsottavaksi. 
John kuoli 1993 ja vasta joulukuussa 
2002 muunnostyö alkoi saada tuulta 
purjeisiinsa. Joutsenten Reitin kaut-
ta projekti sai rahoituksensa järjes-
tykseen ja 10.10.2005 hankkeen 
ensimmäiset tallenteet lahjoitet-
tiin John Martoman perillisille Riit-
ta Ojaselle ja Kaija Saarelmalle se-
kä Jonnen sisarelle Eeva Salomaal-
le. Huittisten kaupunki, museo, kir-
jasto ja koulutoimi saivat omat kap-
paleensa samoin kuin myös historian 
kirjoittaja Keijo Jaakola.  Myös pro-
jektin onnistumista edesauttaneille 
yritysten, kuten Satakunnan Puhe-
limen, Huittisten Lähivakuutusyh-
distyksen, Huittisten Sanomalehden 
sekä Inkisen Kotiteollisuuden sekä 
Joutsenten Reitin edustajille lahjoi-
tettiin omat kappaleensa.

Näiden lahjoitusten lisäksi klu-
bimme on myynyt näitä kulttuurite-
oksia paikallisissa liikkeissä. Tallen-

John Martoman tyttäret Kaija Saarelma ja Riitta Ojanen saivat en-
simmäiset Lauttakylä – Jonnen Silmin tallenteet luovutustilaisuudessa 
10.10.2005 kaksitoista vuotta isänsä kuoleman jälkeen.

teet ovat saanet erittäin positiivisen 
vastaanoton ja myyntitulojen avulla 
klubimme tulee tekemään lähitule-
vaisuudessa toivottavasti myös muille 
paljon hyvää mieltä tuottavan lahjoi-
tuksen. Meille tallenteen jo nähneille 
tämä kulttuuriteos on jo tuonut mie-
liimme kauniita muistoja ihmisistä ja 
asioista vuosien varrelta. Ystävien, 
tuttujen, vanhempien ja isovanhem-
pien näkeminen nyt jo kadonneessa 

kylämaisemassa on mieliin painu-
va hetki. Siksi tämä teos on suurte-
os isolla ässällä. Ja kiitos tästä kuulu 
klubimme ahkeralle ja peräänanta-
mattomalle toimikunnallemme. Kii-
tos heille tästä suurenmoisesta kult-
tuuriteosta.

Jouni	Isotalo
Presidentti	
LC	Lauttakylä

Lehdistö kiinnitti projektiin 
suurta huomiota sen valmis-
tuttua. Kuva on Huittisten 
Seurahuoneella pidetystä 
lehdistötilaisuudesta.

Jouni Isotalo pitämässä kii-
tospuhetta Jonne-toimikun-
nalle julkistamistilaisuudessa 
10.10.2005.

DG palkitsee  LC 
Köyliön vierailulla 
piirin ilma-asekisan 
parhaan ampujan 
Vesa Kynnysmaan,  
LC Köyliön klubista.

Lauttakylä – Jonnen silmin
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Jo lähes 15 vuoden ajan ovat kan-
kaanpääläiset ja lähiseudun asukkaat 
kokoontuneet yhä runsaammin jou-
koin elo-syyskuun vaihteessa Kan-
kaanpään keskustan alueelle.  Tähän 
ajankohtaan on rakennettu usean eri 
tahon yhteistyönä viiden päivän mit-
tainen tapahtuma, jonka tarkoitukse-
na on tuoda esille alueen kulttuuril-
lista osaamista ja taidetta. 

Keskiviikosta sunnuntaihin asti 
ulottuva ohjelmisto tarjoaa kaikille 
jotain.  Nuorisolle on viihdeilta Nii-
nisalossa, kansainvälistä musiikki-

Taideviikon tapahtumat Kankaanpäässä 
vuoden kohokohta

Osana Kankaanpään Taideviikkoa
järjestämme

Lions Club Kankaanpää
Lions Club Kankaanpää/Kuninkaanlähde

HÖRHIÄISVIIKONLOPUN
1.- 3.9.2006

tarjontaa koulukeskuksessa, lapsil-
le omat ohjelmat, suuri monttukon-
sertti kaikille ja vielä yösoitto kir-
kossa. Musiikkia tarjotaan siis kai-
kille ja kaikkien makuun.  Viikon-
loppuun huipentuva taideviikko suo 
mahdollisuuden tavata tuttuja ja suu-
relle kansanjoukolle kokoontua yh-
teen iloisen meiningin merkeissä.

Toimiva yhteistyö on tämänkal-
taisen aikaansaannoksen avainsa-
na.  Nyt jo vuosien kuluessa on hi-
outunut toiminta yhteen kaupun-
gin, varuskunnan, yrittäjien ja eri 

yhdistysten kesken kulttuuritapah-
tuman järjestämisessä.  Lions klu-
bien osuus on omalta osaltaan olla 
täysillä mukana.  Vastuullamme on 
keskeisten alueiden kuten torin ja 
sen lähikatujen varaaminen tapah-
tuman käyttöön, torialueen myynti 
ja oman Hörhiäisteltan hoitaminen. 
Hörhiäisteltta pystytetään torstaina 
ja teltta on auki perjantaina ja lau-
antaina.  Leijonaveljiltä käy jo ru-
tiinilla juomien myynti ja puolisot 
hoitavat arpamyynnin.  Lauantai-
na on torin laidalla tiilentyönnön 
SM-kilpailu ja illalla teltassa kara-
okekilpailu.  

Lionsperiaatteen mukaises-
ti olemme vuosittain jakaneet saa-
mamme tuotot hyviin tarkoituksiin. 

Kohteina ovat olleet päiväkodit, 
sairaalat, veteraanit ja nuoriso.  Suu-
rin yksittäinen lahjoitus on ollut sy-
dämenkäynnistimen hankinta palo-
laitokselle.   

Etusijalla tässä tapahtumassa on 
kuitenkin se iloinen ja mukava tun-
nelma lionien kesken niin teltan ra-
kentamisessa kuin itse tapahtumas-
sakin.  

Päällimmäisenä kaikilla on sa-
ma tunne: ”Ollaan hyvällä yhteisel-
lä asialla.” 

Lion		Esko	Isohannu
hörhiäistoimikunnan	puhjoht
LC	Kankaanpää/
Kuninkaanlähde

Taideviikon tapahtumat Kankaanpäässä 
vuoden kohokohta

Kuvassa Lionit Olli Isoviita, Seppo Seppälä, Tapio Jussila ja Pentti Järvi.

Tiilentyönnön SM-kisa  käynnissä. Myös lapsille ja nuorille löytyy ohjelmaa Hörhiäisten aikaan.

Ladyt “räknäämässä” arpajaismyynnin tuottoa.
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koulutettu hieroja

Arto
Kaasalainen

Jos ostat tai myyt metsää sisältävää kiinteistöä

LC Pori-Linna sai järjestettäväk-
seen Lions SM-golf -kilpailut 17.–
18.6.2005. Lionit ovat kisailleet Suo-
men mestaruudesta jo usean vuoden 
ajan. Kilpailut on järjestetty eri puo-
lella Suomea. Nyt oli porilaisten 
vuoro.

Onhan meillä Porissa golfin pe-
laamiseen ainutlaatuiset mahdolli-
suudet, kaksi korkeatasoista kenttää 
Porin Golfkerhon Kalafornia ja Yy-
teri Golf.

Kalafornian kenttä sijaitsee Porin 
keskustan läheisyydessä Kokemäen-
joen suistossa ja Yyterin kenttä sijait-
see maankuulujen Yyterin hiekka-
rantojen välittömässä tuntumassa.

Kahtena päivänä Kalafornian ja 
Yyterin kentillä ihanteellisissa olo-
suhteissa ratkottiin lionien ja palve-
lukumppanien Suomen mestaruu-
det neljässä sarjassa. Joukkue- ja 
erikoiskilpailujen voitosta kisailtiin 
ensimmäisenä päivänä. Kilpailuihin 

osallistui 112 osanottajaa ja 30 jouk-
kuetta.

Päivät kuluivat rehdillä ja rentout-
tavalla kilpailulla. Iltajuhlassa Porin 
Suomalaisella klubilla vietimme hy-
vässä seurassa kuunnellen ja katsel-
len hyviä esiintyjiä. Iltajuhlassa pal-
kittiin joukkue- ja erikoiskilpailujen 
voittajat. Henkilökohtaiset palkinnot 
jaettiin kilpailujen päätyttyä lauan-
taina Kalafornian klubilla.

Tuloksia:
Lyöntipelin paras scratch Reino 

Lehtonen TawG 171.
A-sarja: 1. Olli Haapa-aho VGH 

139 2. Mika Pieniniemi LoG 144 3. 
Juha Polvi EPG 146.

B-sarja: (pistebogie) 1. Jukka Aho 
VGH 2. Pertti Julkunen EeG 71 3. 
Mika Hämäläinen EPG 69.

C-sarja: Pirjo Jussila PGK 151 2. 
Saija Huttunen KkG 155 3. Marja-
Leena Liski YG 158.

D-sarja: (pistebogie) Annele Peso-
nen PGS 48 2. Anne Hämynen PGS 
47 3. Anna-Liisa Suortti VGH 47.

Joukkuekisa: 1. LC Helsinki/Itä 
(Olli Haapa-aho ja Jussi Kauppinen) 
73. 2. LC Helsinki/Itä (Jukka Aho 
ja Kari Kallio) 3. LC Mänttä (Jouko 
Hintikka ja Sampo Linkoneva) 66.

Pisin draivi Kalafornia: Leena Pie-
niniemi LoG. Yyteri: Vesa Hanhijo-
ki EeG.

Lähemmäksi lippua Kalafornia: 
Samuli Raitala JGS (760 cm). Yyte-
ri: Marja-Leena Liski YG (299 cm).

Tapani	Liski
LC Pori-Linna

Lions SM-golf �00� Porissa

C-sarjan voittaja Pirjo Jussila LC 
Kankaanpää

Suomen Lions-liiton suunnis-
tusmestaruuskilpailut järjestettiin 
Kankaanpäässä Kuninkaanlähteen 
ja Jämin välillä. Kokenut kisaorga-
nisaatio Jämi-Jukolasta ja paikalli-
sista klubeista tarjosi osanottajille 
mielenkiintoisen kisan helpohkos-
sa maastossa. Pääosin kangasmaas-
tossa järjestetyssä kisassa oli kui-
tenkin pidemmillä matkoilla suota 
ja avokalliota, joka lisäsi suunnis-
tuksen vaativuutta. Maastossa oli 
myös edellisvuoden Jukolan Vies-
tin polkuja. 

Koko perheen voimin kisaan läh-
tenyt LC Someron Raimo Karvo-
nen suunnisti M60-sarjassa ja käyt-
ti aikaa n.4,2 km:n matkaan aikaa 
vain 24.21 ja kehui kisaa ja järjes-
telyitä.

- Oikein hyvä maasto ja juoksu-
voittoinen. Enemmän vain saisi ol-
la osanottajia mukana, toivoi Kar-
vonen.. Nyt heitä oli mukana vain 
runsas kaksikymmentä yhdeksässä 
eri sarjassa.

Suunnistuksen sopivuus 
lionille sai kiitosta

-  Suunnistuksessa ei mitään ole 
ratkaistu ennen kisaa eikä koskaan 
ei ole valmis mestari, pohdiskeli 
kisojen nopeimman ajan suunnista-
nut Karvonen. Tässä lajissa on lu-
pa vaikka kävelläkin, ja tulos saat-
taa olla siitä huolimatta hyvä.

Leijonat suunnistivat Jämi-Jukolan 
maastossa

H60 sarjan somerolainen Raimo Karvonen piti nopeinta vauhtia Lions-liiton SM-kisoissa. 

Tuloksia:
H21 6,9 km: 1) Jari Maunuksela 

LC Urjala 41.12.
H50 5,2 km: 1) Harri Korho-

nen LC Jämsän Jokilaakso 51.04, 
2) Tapio Paakkunainen LC Some-
ro 1.17.14.

H55 5,2 km: 1) Tapani Laakso LC 
Pertteli 44.03, 2) Timo Turpeinen 
LC Vaajakoski 44.56, 3) Hannu Hu-
malamäki LC Ähtäri 45.33, 4) Juk-
ka Mattson LC Urjala 57.45.

H60 4,2 km: 1) Raimo Karvo-
nen LC Somero / Paratiiisi 24.21, 
2) Heikki Nurmo LC Punkalaidun 
31.21, 3) Reijo Torvikoski LC Kan-
tapuhto Haapajärvi 31.30, 4) Matti 
Nikander LC Urjala 35.58, 5) Mat-
ti Leijola LC Karjalohja-Sammat-
ti 37.56, 6) Veikko Ruohomäki LC 
Valkeakoski 38.34, 7) Jukka Viita-
nen LC Pori 43.55, 8) Heikki Hinttu-
la LC Karhula / Kyminsuu 50.58.

H70 2,6 km: 1) Eero Järvinen LC 
Somero 31.26, 2) Raimo Seppänen 
LC Pertteli 36.37.

H80 2,2 km: 1) Ake Viita-Aho LC 
Lempäälä 34.01.

D21 4,2 km: 1) Tiina Karvonen 
LC Somero / Paratiisi 34.23, 2) Kir-
si Karvonen LC Somero / Paratiisi 
41.04.

D40 2,6 km: 1) Raija Sarkki LC 
Pertteli 30.30.

D50 2,6 km: 1) Pirjo Karvonen LC 
Somero / Paratiisi 42.33.

Joukkuetulokset: 1) LC Somero / 
Paratiisi 3, 2) LC Pertteli 4, 3) LC 
Urjala 9.

Paavo	Tuori
Kankaanpää

Leijonat suunnistivat Jämi-Jukolan 
maastossa
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Lions Clubs International (LCI)  Piiri 107-M

Toimintakertomus
kaudelta 2004-2005

Yleistä

Toin kansainvälisen presidenttimme Clement F. Kusiakin 
sanomaa” Jaa menestys palvellen” kauteni aikana klubeille. 
Teema oli hyvin ajankohtainen, kun vietimme jo 87 lionstoi-
mintavuotta.

Näinä vuosina on paljon tehty ja saavutettu. Meillä lioneil-
la on syystä myös paljon kerrottavaa ja tiedotettavaa muille-
kin kuin vain leijonille. Saatoimme näin tehdä moniarvoisen 
lionstyömme kaikille tutuksi.

Monissa klubeissa toteutettiin klubiviihtyvyyden teemaa. 
Sen merkitys nähtiin tärkeänä tunnelman luojana ja osana klu-
bien kokouskäytäntöä. Kauden aikana sain kuulla lion Teu-
vo Salmisen taskutrumpetin säestystä sekä Rauma/Lokin että 
Uusikaupunki/Männäisten kokouksessa leijonamarssia laulet-
taessa. Uusikaupunki/Männäisten klubikokouksessa esiintyi-
vät paikalliset osaajat Kalle Klotz ja Susanna Pihlaja 15 mi-
nuutin ajan. Eurajoen klubikokouksessa presidentti Kari Aal-
tonen lausui runon. Vetopasuunaakin sain kuulla. Laitila/Un-
tamoisen presidentti Kalevi Hietanen soitteli hanurilla sekä 
klubikokouksessa että piirikokouksessa tuloaulassa. LC Köy-
liön klubivierailulla esittivät klubin musiikkimiehet Vesa Ala-
re ja Pentti Laine hienon musiikkituokion. Oman klubini imi-
taattori lion Pertti Kangas oli mukanani monilla vierailuillani 

toteuttamassa viihdyttämisteemaa. Klubien kokousten arvok-
kuus ei hiukkaakaan tästä vähentynyt, päinvastoin. Toivon, et-
tä tätä jatkettaisiin tulevinakin vuosina sillä uudenlaista ohjel-
maa haluaisin tuotavan klubikokouksiin.

Toteutin kaudellani kansainvälisen presidenttimme Clement 
F: Kusiakin palkitsemisteemaa säännöllisesti siten, että jokai-
sen klubivierailuni aikana luovutin klubin jollekin jäsenelle 
Lion 2004 - 2005 kunniakirjan. Tämän kunniakirjan suunnit-
teli Pertti Kangas, LC Merikarvia. Sen lisäksi palkitsin toisel-
la kunniakirjalla piirin hyväksi ansiokkaan työn tehneitä lio-
neja. Kunniakirjan suunnitteli lion Heikki Hakosalo, LC Me-
rikarvia.

Kiinnitin klubeissa huomiota joukkomme huolestuttavassa 
määrin tapahtuneeseen ikääntymiseen. Yritin edistää kaudella-
ni nuorien saamista mukaan tämän harrastuksen pariin.

Oman kauteni tärkeänä teemana oli ”Kotiseututyö on pa-
rasta lionismia”. Nimitin lion Risto Peevon, LC Noormark-
ku johtamaan tämän teeman toteutumista. Toki tiesin, että pii-
rin kaikissa klubeissa aina on kotiseututyö ollut sydäntä lähel-
lä. Uskon tämän teeman syventäneen kotiseututyön merkitys-
tä meille lioneille.

Koko kauden kaikkea toimintaa ryhdisti ”Pykälää parem-
min” teema.

Järjestön 87. Vuosikokous Detroitissa

Lionit ympäri maailmaa, mukana myös 107-M piirin pii-
rikuvernööriehdokas kokoontuivat Detroitissa, Michiganissa 
USAssa/Windsorissa,Ontariossa Kanadassa 87. kansainväli-
seen vuosikongressiin, koulutusseminaariin ja varsinaiseen 
vuosikongressiin 30.06. – 09.07.2004.

Conventioon osallistui 12.500 lionia. 
Vuosikongressin avajaisten ehdoton kohokohta oli, kun 193 

lionsmaan liput tuotiin ryhdikkäässä kulkueessa raskaan sar-
jan valtiaan Joe Louisin Areenan suurelle näyttämölle. Päät-
täjäiset puolestaan huipentuivat kansainvälisen presidenttim-
me Clement F. Kusiakin valaan ja meidän omaan virkavalaam-
me ja elecktinauhojen poisrepimiseen. Tällä teolla minusta tuli 
piirikuvenööri kaudelle 2004 – 2005. Kurssin yhteiseksi koho-
kohdaksi Detroitissa jäi piirikuvernöörikurssin avajaiset Det-
roitin sanoin kuvaamattoman upeassa Fox Theaterissa, jossa 
itse Elvis Presley on esiintynyt. Meille esiteltiin Melvin Jone-
sin, järjestömme perustajan elämäntyötä.

Voitimme paraatimarssissa 500 dollarin toisen palkinnon 
Nigerian ollessa koko joukon paras. 

Kaudelle 2004 – 2005 valitun presidentin Clement F. Ku-
siakin teemana oli Share Success through Service, Jaa menes-
tys palvellen.

PID, PCC Harri Ala-Kulju toimi taitavana piirikuvernööri-
kurssin johtajana.

Kuvernöörineuvosto (KVN) 2004 – 2005
MD 107 eli Suomen moninkertaispiirin kuvernöörineuvosto 

valittiin Oulun vuosikokouksessa 12. – 13.06.2004:
Pj. CC Timo Heikkilä, LC Pori
Vpj.,VCC Tapani Rahko, LC Järvenpää/Jean Sibelius
PCC Marja-Leena Knuutinen, LC Turku/Aurora
SG, PCC  Markus Flaaming, LC Vantaa/Martinlaakso
Jäsenet:
A-piiri, DG  Bo Lindberg, LC Parainen-Pargas
B-piiri Eila Mansala, LC Helsinki/Ruokolahti
C-piiri Jukka Uola, LC Hämeenlinna/Renko

D-piiri Seppo Söderholm, LC Lappeenranta/Raja
E-piiri Heidi Rantala, LC Tampere/Siilinkari
F-piiri Juhani Rajala, LC Alavus/Salmi
G-piiri Ulla Virvanne, LC Mänttä/Esteri
H-piiri Jouko Soukka, LC Juuka/Elli
I-piiri Taisto Neitola, LC Oulu/Raatti
K-piiri Urho Karhu, LC Rautalampi/Malvi
L-piiri Armas Kristo, LC Pello
M-piiri Lauri Hakosalo, LC Merikarvia
N-piiri Ulf Nummelin, LC Porvoo/Borgoensis
O-piiri Sven Simons, LC Jeppo 

Suomen Lions-liitto ry:n hallitus          
2004 – 2005

KVN nimitti kokouksessaan seuraavan hallituksen:
Pj. CC Timo Heikkilä
Vpj. VCC Tapani Rahko
PCC Marja-Leena Knuutinen
DG Urho Karhu
DG Heidi Rantala
Sihteeri SG, PCC Markus Flaaming

Suomen Lions-liitto ry:n                       
(LCI MD 107 ) 52. Vuosikokous

Liiton vuosikokous pidettiin Kuopiossa 10. – 12.06.2005. 
Toimintakertomus ja tilinpäätös kaudelta 2003 – 2004 hyväk-
syttiin ja vastuuvapaus myönnettiin tili- ja vastuuvelvollisille 
sekä pääsihteerille.

Puheenjohtajaksi valittiin VCC Tapani Rahko, LC Järven-
pää/Jean Sibelius. Varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Rau-
takorpi, LC Oulu/Raatti

Päätettiin, että Punainen sulka ja Sight First- keräykset toi-
meenpannaan erillisinä keräyksinä.

Suomalaisen lions- liikkeen toiminta-ajatus 2005 - 2006 
Suomalainen Lions-liike toimii eettisenä ja aktiivisena pal-

velu- ja auttamisjärjestönä. Se tukee yhteiskunnan kehittymis-
tä yhteisvastuuseen kansalaisten hyvinvoinnista paikallisesti, 
kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kotimaiseksi teemaksi jälleen Turvallinen tulevaisuus – En 
trygg framtid

Kansainvälisen presidentin Ashok Mehtan teema:
Passion to Exel
Taidolla tavoitteisiin
Goda resultat med skicklighet

Vuoden 2009 vuosikokouspaikaksi         
valittiin Hamina

Kvn-kokoukset 2004 – 2005
KVN 1/1/2004-2005 Hämeenlinna 21.08.2004
KVN 2/2004-2005 Mikkeli 20.11.2004
KVN 3/2004-2005 Toijala 19.02.2005
KVN 4/2004-2005 Kuopio 10.06.2005

Lionspiiri 107-M
Toimintakausi 2004 – 2005 oli piirin 36. Lionsklubeja oli 

60 sekä yksi liitännäisklubi (Kodisjoki).
Piirissä on neljä naisklubia. Jäsenmäärä oli kauden lopus-

sa 1.869 lionia.

Kansainvälinen toiminta
Suomen edustajana kansainvälisessä hallituksessa oli kau-

della 2004 – 2005  ID, PCC Erkki Laine.
Piirikuvernööri osallistui puolisoineen Detroitin/Windsorin 

Conventioniin 30.06. – 09.07.2005

Piirin edustukset
Piirin lioneista oli Suomen Lions-liitto ry:n eri tehtävissä 

seuraavat lionit:
Liiton puheenjohtaja Timo Heikkilä, LC Pori

DG-parin Twinpari tuli Pohjois-Karoliniasta. Kuvassa DG 
Pat Rowald miehensä kanssa Detroitin vuosikongressin 
tapaamisessa.

Vesa Alare ja Pentti Laine toteuttamassa LC Köyliön klu-
bikokouksessa Kusiakin  viihtyvyysteemaa.

DG luovuttaa piirin hyväksi tehdystä ansiokkaasta lions-
työstä laatimansa kunniakirjat oikealta lukien PDG Jouko 
Välimäelle, PDG Pekka Tuunalle, PDG Pertti Harjulle, CC 
Timo Heikkilän edustajalle lion Maija-Liisa Heikkilälle, 
PDG  Raimo Rintalalle ja PDG Raimo Järviselle.

DG Lauri Hakosalo  luovuttaa sekä piirin  että Meri-
karvian lionklubin (kuvassa) viirit Clement F.  Kusiakille 
HämeenlinnanKVN:ssa.  Etualalla ID Erkki Laine ja Aino 
hakosalo.
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Liiton tiedotusjohtaja MD-PRC, PDG Pertti Harju
AR-säätiön hallituksessa PDG Raimo Järvinen ja DG Lau-

ri Hakosalo
Nettitoimikunnassa PDG Pekka Tuuna
PDG Raimo Rintala toimi Lions - Quest- toimikunnan jäse-

nenä, huumeiden vastaisen työn asiantuntijana.
PDG Kalevi Alvalahti toimi 6. kauttaan LionNet Internatio-

nal-toimikunnassa.

107-M piirihallitus
Piirikuvernööri Lauri Hakosalo, LC Merikarvia
Varapiirikuvernööri Teuvo Männistö, LC Kankaanpää/Ku-

ninkaanlähde
Piirisihteeri CS Veli-Erkki Miettunen, LC Merikarvia
Piirin rahastonhoitaja CT Aulis Suominen, LC Siikainen

Alueiden puheenjohtajat

I alue RC Heikki Santala, LC Siikainen
II alue RC Tapio Ranne, LC Kokemäki
III alue RC Juha Suonpää, LC Kiukainen
IV alue RC Jarkko Männistö, LC Laitila

Lohkojen puheenjohtajat
I alue:
1. lohko ZC Reino Rantala, LC Noormarkku
2. lohko ZC Olli Kahilaluoma, LC Jämijärvi
3. lohko ZC Vesa-Pekka Kuusela, LC Lavia
II alue:
1. lohko ZC Jouko Färd, LC PoriKoivisto
2. lohko ZC Tapio Hacklin, LC Pori/Meri-Pori
3. lohko ZC Mauri Mikola, LC Kauvatsa
III alue:
1. lohko ZC Veikko Pitkänen, LC Vampula
2. lohko ZC Jukka Suvio, LC Eura/Pyhäjärvi
IV alue:
1. lohko ZC Outi Ankelo, LC Rauma/Kanali Helme
2. lohko Reijo Koskinen, LC Laitila/Untamoinen 

Toimikuntapuheenjohtajat
Aktiviteetti- ja kilpailujohtaja DC Altti Tuomela, LC Pori/

Pohjoinen
AR-säätiö- ja joulukorttijohtaja DC Antti Seppä, LC Laut-

takylä
Huumeiden vastaisen työn johtaja DC Tuija Lahtinen, LC Po-

ri /Katariina
Tietotekniikkajohtaja DC Tapio Koivunen, LC Eurajoki
Kunnia- ja PDG-johtaja DC, IPDG Pekka Tuuna, LC Rauma
Jäsen- ja laajennusjohtaja DC Matti Huhdanmäki, LC Kii-

koinen
Kongressi- ja LCIF johtaja DC, PDG Ossi Lahtinen, LC Lu-

via
Leo- ja nuorisojohtaja DC Martti J. Soini, LC Uusikaupun-

ki/Männäinen
Nuorisovaihtojohtaja DC, PDG Juhani Huppunen, LC Köyliö
Tiedotus- ja PR- johtaja DC Martti Lehtelä, LC Punkalaidun
Questjohtaja DC Markku Koskinen, LC Luvia ja hänen erot-

tuaan järjestöstä DC Veikko Valavuo, LC Luvia
Säilyttämisjohtaja DC Antti Tuomisto, LC Harjavalta
Kotiseututyöjohtaja DC Risto Peevo, LC Noormarkku
Koulutus- ja naisjohtaja DC Maija-Liisa Heikkilä, LC Po-

ri/Sofia

Projektityönjohtaja PDG Jouko Välimäki, LC Uusikaupunki: 
Piirin klubien aktiviteettien kokoaja

Lionien palvelut lapsille johtaja DC Veikko Valavuo, LC Lu-
via. 

Piirihallituksen kokoukset
Piirihallitus kokoontui neljä kertaa. Tutustumistilaisuus oli 

Merikarvialla 01.08.2004 Oura- oopperan näyttämöllä ja vie-
reisessä Krookan Helmessä hienossa kesäsäässä ”Sata aurin-
koinen Merikarvia” oli nimensä veroinen. Tutustuttiin toisiim-
me, mietittiin tulevan kauden haasteita, jaettiin merkkejä ja 
syötiin – tottakai veteen keitettyä siikakeittoa ja maistettiin 
tyrnihyvää.

I piirihallitus kokoontui Siikaisissa 28.08.2004 kello 12 al-
kaen ja Siikaisten kunnanviraston valtuustosalissa APJ Heik-
ki Santalan hoitaessa kokousjärjestelyt mallikkaasti. Todettiin, 
että uudet naisklubit LC Pori/Sofia ja LC Kokemäki/Jokilaak-
so olivat alkaneet hienosti ensimmäisen varsinaisen toiminta-
kautensa. Piiri päätti ostaa LC Pori/Karhulta sen hallussa vie-
lä olevat piirin pinssit ja alkaa uuden piiripinssin suunnittelun. 
Uusia piirisääntöjä ryhdyttiin valmistelemaan.

PDG Kalevi Alvalahdelle annettiin oikeus jatkaa piirin his-
torian kokoamista nettiin, mikä katsottiin erittäin ansiokkaak-
si ja tärkeäksi työksi.

II piirihallitus kokoontui Kokemäellä 26.11.2004 kello 18.30 
alkaen Satakunnan liikuntaopistossa. 

Hyväksyttiin piirin ohjesääntö esitettäväksi Merikarvian pii-
rikokoukselle. Todettiin, että piirillä on vain vähän jäljellä pii-
rin omia pöytästandardeja, joten uusi kaunis viiri tulee hank-
kia ensi tilassa. Hankittiin piirille Suomen lippu. Todettiin, et-
tä LC Pori/Juhana on teettänyt 100 Pro Lion-mitalia.

Piirihallitus velvoitti jokaisen APJ:n nimeämään omalta alu-
eeltaan yhden jäsenen nuorisovaihtotoimikunnan jäseneksi. 
Rauhanjulistekilpailun voittajatyön oli sponsoroinut LC Pori/
Karhu ja voittajatyön oli tehnyt Annika Jantunen.

Todettiin, että piirin nettisivuilla on runsaasti käyntejä, joka 
ilahdutti piirihallitusta.

Kokouksen järjestelyt hoiti APJ Tapio Ranne hienosti.

III piirihallitus pidettiin Sinisessä Salissa Kiukaisissa 
04.03.2005 kello 19.35 alkaen. Kokousjärjestelyt hoiti mal-
likkaasti APJ Juha Suonpää. Todettiin, että ensi vuonna piiri 
on järjestelyvuorossa hoitamaan hyvin jo viidettä kertaa oman 
kansainvälisen purjehdusleirin. Ryhdyttiin sen valmisteluun.

IV piirihallitus pidettiin Laitilassa Laitilan kaupungin val-
tuustosalissa 15.04.2005 alkaen kello 18.30. DG palkitsi pii-
rihallituksen jäseniä ensin perinteisin tavoin. Sen jälkeen hän 
luovutti kauden erittäin mallikkaasta työstä jokaiselle ”Meri-
karvialaismallisen purjeveneen pienoismallin” muistoksi tästä 
kaudesta. Piirihallitus nautti yhteisen lounaan Louhenlinnas-
sa kauttaan muistellen ja piirikokoukseen valmistautuen. APJ 
Jarkko Männistö hoiti järjestelyt hienosti ja hankki upean yh-
teisen tilan: Louhenlinnan.

Lohkojen kokoukset
Nyt jo perinteisen tavan mukaisesti kauden ensimmäiset 

PNATit pidettiin ns. SUURPNATteina eli alueitten yhteisinä 
kokouksina, joissa piirikuvernööri ja toimialajohtajat saattoi-

vat kertoa piirin ja oman alansa tulevasta toiminnasta ja ta-
voitteista. Tämä käytäntö koetaan hyväksi tiedon kulun ka-
navaksi.

Muut PNATit pidettiin lohkojen puheenjohtajien toimesta 
ajallaan ja tavanomaisin päätöksin.

PDG- ja kunniatoimikunta
PDG :t kokoontuivat kahdesti. Keskustelua syntyi eniten pii-

rin ohjesäännöstä.
PDG Pekka Tuuna laski 08.10.2004 piirin ja PDG:n seppe-

leen edesmenneen PDG Erkki Saarnilehdon haudalle.
Erkki poistui lionstehtävistä 20.09.2004 80-vuotiaana. Hän 

oli moniarvoisesti kunnioitettu ja merkittävän lionsuran teh-
nyt jäsenemme. PDG Erkki Saarnilehto toimi piirikuvernöö-
rinä kaudella 1979-1980.

Tiedotus- ja pr-toimikunta
DC Martti Lehtelä hoiti tapansa mukaan hyvin piirin M-

viestin työt.
Lehti ilmestyi ajallaan ja tuotti piirille hyvin omarahoitusta. 

Pääosin tuotto käytetään viikon kestävän kansainvälisen pur-
jehdusleirin menojen kattamiseen.

Piirilehden ilmoitustulot olivat yhteensä 5.740 euroa ja pai-
natuskulut 2.070 euroa.

DG palkitsi Lehtelän kansainvälisellä tiedotusansiomerkil-
lä, Bulletin editor-merkillä

Monet klubit toimittavat erinomaisia klubilehtiä.
Tiedotuskilpailu järjestettiin tänäkin kautena.
Piirin suositus oli, että jokainen klubi tukee M-viestiä 100 

euron ilmoituksella. Lehteä tuki 37 klubia, joten eräillä klu-
beilla on parantamisen varaa.

Huumeiden vastaisen työn toimikunta
DC Tuija Lahtinen hoiti huumetyön mallikkaasti. ”Vastuu 

on Sinun” -lehtiset jaettiin kauden aikana loppuun.

Säilyttämistoimikunta
Piirin jäsenmäärä oli Lions vuosikirjan mukaan toiminta-

kauden alussa 1.882 lionia. Kauden päättyessä jäsenmäärä oli 
1.869 lionia.

DC Antti Tuomisto sai kauden aikana kaikki sähköpostin 
välityksellä liikkuneet toimintailmoitukset. Näiden ja Lions 
Clubs Internationalin jäsenyysraporttien avulla hän seurasi, et-
tei missään klubissa päässyt syntymään jäsenkatoa.

Miellyttävää oli todeta LC Siikaisten ja LC Kiukaisten tun-
tuva jäsenlisäys.

Piirin alueella ei esiintynyt väsymystilassa olevia klubeja.
DC Antti Tuomistolle myönnettiin Lionsritarin arvo nume-

rolla 598.

Tietotekniikkatoimikunta

DC Tapio Koivunen hoiti piirin nettiasiat kiitettävästi. Las-
kin osoitti nettisivujen tarpeellisuuden. Erityisen kiitollinen 
olen siitä, että hän laittoi ns. piirin eri tapahtumien valokuva-
gallerian nettiin.

Sähköinen tiedonvälitys tulee varmasti ensi kaudella pää-
viestinnäksi.

Tänä kautena lähetin kyllä paljon kirjeitä presidenteille, en-
tisille piirikuvernööreille ja muillekin tahoille. Eläkkeellä ole-
vana minulla oli siihen aikaa, mutta työelämän henkilöillä ei 
liikene sellaiseen niin paljon omaa aikaa, joten piirissä tulee 
siirtyä sähköiseen tiedottamiseen, joka on nopeata, tehokas-
ta ja edullistakin.

Piirin nettisivuja kehitettiin PDG Pekka Tuunan ja DC Ta-
pio Koivusen toimesta kiitettävästi.

Kuitenkin DG:stä tuntui, että lionstiedot  joskus tuntuivat ka-
toavan ”mustaan aukkoon” eli tietoa kyllä jaetaan, mutta nii-
den lukeminen joskus tuntuu unohtuvan monien muiden kii-
reiden joukkoon.

Jäsen ja laajennustoimikunta
Jäsenmäärä laski kauden aikana, mutta tämä on maailman-

laajuinen ilmiö. Piirissä on työskenneltävä  jäsenasiassa tehok-
kaasti, jotta saamme uusia jäseniä ja toimittava siten, etteivät 
iäkkäät lionit jätä liian aikaisin tätä harrastusta. Heille on klu-
bin annettava mielekkäitä tehtäviä, jotta he eivät tunne itseään 
syrjityiksi sen jälkeen, kun kaikki viralliset tehtävät on tehty.

Klubien kokouskäytännöistä tulee tehdä entistäkin mielen-
kiintoisempia.

Aktiviteetti- ja kilpailutoimikunta

Piirin keilailukisat keilattiin Porin upeassa keilahallissa. Tu-
lokset tulevat tässä: 1. Ilmo Heinonen, LC Pori/Linna 833 (ta-

DC Veikko  Valavuo, CC Timo Heikkilä, DC Maija-Liisa 
Heikkilä, DC Antti  Tuomisto  ja DC Altti Tuomela avusta-
vat Rauhanjulistekisan voittajan valinnassa. Voittajatyö on 
toinen vasemmalta lukien.

Piirihallitus aloittelemassa kokousta Kiukaisissa.

Kuvassa vas.ylh. DG Lauri Hakosalo ja VDG Teuvo Män-
nistö, kesk. RC Heikki Santala ja RC Tapio Ranne, alh. RC 
Jarkko Männistö ja RC Juha Suonpää.
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soitus 40) ja lopputulos 873. 2. Matti Järvinen, LC Rauma/
Ruori 673 /148) 821. 3. Erkki Heinilä 579 (240) 819. 4. Kim-
mo Virtanen, Pori/Karhu 772 (44) 816. 5. Eric Burjam, LC 
Rauma/Ruori 634 ( 172) 806. 6. Jaakko Räikkönen, LC Rau-
ma/Ruori 753 (48) 801. 7. Hannu Virtanen, LC Pori/Karhu 695 
(104) 799. 8. Jouko Färd, LC Pori/Koivisto 540 (240) 780. 9. 
Lauri Hakosalo, LC Merikarvia 603 (176) 779. 10. Matti Se-
tälä, LC Pori/Koivisto 662 (112) 774. 11. Jukka Mattila, LC 
Uusikaupunki 665 (104) 769. 12. Ari Kotiranta, LC Siikainen 
633 (80) 713. 13. Raimo Toroska, LC Pori/Linna 467 (240) 
707. 14. Vesa Pakkala, LC Pori/Linna 616 (80) 696. 15. Valto 
Virtanen, LC Pori/Linna 451 (240) 691.

Erityiskiitos LC Pori/Linnalle osallistujamäärästä ja lion 
Hannu Virtaselle hyvästä kisajärjestelystä.   

Piirin lentopallomestaruuden voitti Lappi TL.
Loppuottelut pelattiin Lapin liikuntahallissa. Tulokset: LC 

Lappi Tl – LC Vampula 2-0 ( 25-8,25-10). LC Harjavalta/Huo-
vi – LC Lappi Tl  0-2 (11-25,11-23). LC Vampula – LC Har-
javalta/Huovi 0-2 ( 20-25, 24-26).

Onnea liikunnallisille osallistujille! 
Piirin ilma-asekisat ammuttiin Merikarvialla Merikar-

vian Seudun Ampujain 50 paikkaisella ilma-aseradalla 
24.02.2005

Piirin ilma-asekisan tulokset:
Paras ampuja Vesa Kynnysmaa LC Köyliö 83 pistettä (40,43 

). 2. Veikko Tommila LC Merikarvia 82 (39,43 ). 3. Reijo Hol-
mi LC Merikarvia 80 (38,40). 

Paras naisampuja Aulikki Ratala, LC 60 Noormarkku 
(34,26). 2. Tuula Roos LC Pori/Sofia 56 (33,23). 3. Aino Ha-
kosalo LC Merikarvia 48 (14,34).

Parhat joukkueet: 1. LC Merikarvia 256 (Veikko Tommila, 
Reijo Holmi ja Raimo Syväluoma).

3.LC Pomarkku 217 ( Aimo Lehtonen, Toivo Vainio ja Jar-
mo Viitala). 3. LC Merikarvia 200 (Olavi Färm, Veli-Erkki 
Miettunen ja Rainer Tattari)

Paras naisjoukkue oli LC Pori/Sofia 141 (Aulikki Ratala, 
Tuula Roos ja Kirsti Laikkoja).

Parhaan pistoolituloksen ampui Alpo Vehanen LC Pori/Ju-
hana ja parhaan kiväärintuloksen ampuivat Veikko Tommila 
ja Vesa Kynnysmaa.

Kaikkiaan ampujia oli 29. Ammuttiin 5 laukausta sekä il-
mapistoolilla että ilmakiväärillä. 

DC Altti Tuomela hoiti Punainen Sulka 2006 valmistelut 
piirin alueella. M-piirin PDG Pertti Harju toimi valtakunnal-
lisena Punainen Sulka 2006 viestintäjohtajana. 

Leo- ja nuorisotoimikunta
DC Martti J. Soini on tarmokkaasti tutkinut mahdollisuuk-

sia perustaa piirin alueelle jälleen edes yksi leoklubi. Tilanne 
on huolestuttavan vaikea.  Onko niin, ettei tälle nuorisotyölle 
löydy nyt kerta kaikkiaan tilaa ja harrastusta piirin alueella? 
DC Soinin tutkinnan perusteella näin näyttää olevan, 

koska kuntien väestöpohjat ovat liian pienet, nuorison kou-
lutus tapahtuu vieraalla paikkakunnalla, vallitsee epävarmuut-
ta toiminnan pysyvyydessä ja klubeilla on muutoinkin vaike-
uksia jäsenistönsä pitämisessä tässä harrastuksessa mukana.

DC Soini osallistui syksyllä 2004 liiton järjestämään ”nuo-
risokoulutukseen” Jyväskylässä.

Soini toimi myös piirihallituksen mainiona valokuvaajana. 
Häneltä saa tilata edelleenkin valokuvia.

Koulutustoimikunta
 Koulutus- ja piirin naisjohtajana kaudella toimi DC Maija-

Liisa Heikkilä. Tärkein piirin koulutustilaisuus on uusien klu-
bivirkailijoiden koulutus, joka totutun tavan mukaisesti järjes-
tettiin piirikokouksen yhteydessä 23.04.2005 Merikarvialla. 
Presidenttikoulutuksesta vastasi PDG Raimo Järvinen, osal-
listujia oli 55. Sihteerit ja tiedotussihteerit kutsuttiin yhtei-
seen koulutukseen, jossa sihteerikouluttajana toimi lion Han-
nele Vuorinen, LC Pori/Sofia ja tiedostussihteeritietoutta jakoi 
DC Martti Lehtelä. Osallistujia oli 57. Rahastonhoitajakoulu-
tuksesta vastasi lion Raimo Vuorinen, LC Pori/Karhu, osallis-
tujia 25. Puolisokoulutuksesta vastasivat VDG:n puoliso Tuija 

Ikonen ja DG:n puoliso Aino Hakosalo, osallistujia 35.

Sihteereille järjestettiin kertauskoulutus syksyllä SuurP-
NATtien yhteydessä.

Uusien lionien opetustilaisuuksia järjestettiin kahdesti, osal-
listujia 89.

APJ:t ja LPT:t perehdytettiin tehtäviinsä 28.08.2004 Meri-
karvialla. APJ:t koulutti VDG Teuvo Männistö ja LPJ:t kou-
lutti DC Veikko Valavuo.

Opaslion koulutuksessa oli piiristä osallistujia.

AR-säätiö- ja joulukorttitoimikunta
DC Antti Seppä jakoi piirikokouksessa Merikarvialla ARS-

palkinnon lionsadressien myynnistä LC Pori/Meri-Porin klu-
bille.

Liiton ARS-säätiön hallituksen kokouksiin osallistuivat var-
sinaisena jäsenenä PDG Raimo Järvinen ja kuvernöörineuvos-
ton edustajana DG Lauri Hakosalo. Kokoukset pidettiin Tam-
pereella ja Lempäälässä.

Lionsritareita piiriin tuli kauden aikana yhdeksän:
Raimo Kuusinen, LC Uusikaupunki: ritarinro 596
Antti Tuomisto, LC Harjavalta, ritarinro 598
Antti Nieminen, LC Lauttakylä, ritarinro 615
Yrjö Aho, LC Luvia, ritarinro 623 
Juhani Kukkonen, LC Rauma/Lokki, ritarinro 634
Olli Pekka Varjus, LC Pori/Karhu, ritarinro 648
Helge Hietaniemi, LC Karvia, ritarinro 678
Mikko Pere, LC Kokemäki, ritarinro 680
Timo Heikkilä, LC Pori, ritarinro 685
Uusiksi ritareiksi lyönneistä kertyi varoja yhteensä 7.650 

euroa.
Piiri keräsi säätiölle varoja yhteensä 11.570 euroa.
Säätiöstä saatiin avustuksia piiriimme kolmeen kohtee-

seen:
LC Ulvila ja/tai Olavi saivat 5.000 euroa perhepuiston ra-

kentamiseen.
LC Luvia sai varoja vanhusten ulkoilualueen kunnostami-

seen 1.200 euroa.
LC Lappi TL sai varoja Linnavuoren palvelukeskuksen kun-

toutuslaitteisiin 2.150 euroa.
 Piirin alueella tulisi saada entistä parempi myyntibuumi 

monipuoliseen käyttöön soveltuville omille lionsadresseille. 
100 %:n presidentin kotimaisen merkin saamisen edellytyk-
senä on, että klubi on ostanut adresseja 100 eurolla. 

Säätiön omia adresseja myytiin piirissämme yhteensä 392 
kappaletta. Myynnistä kertyi varoja 3.920 euroa.

Quest-toimikunta
DC Veikko Valavuo valittiin hoitamaan oman työnsä ohessa 

myös piirin Quest-tehtäviä kauden loppuun saakka, kun Mark-
ku Koskinen erosi järjestöstä kauden aikana.

Helsingissä Kontulassa pidettiin quest-juhla 21.09.2004, 
jossa palkittiin 10.000. quest-opettaja. Mahtava saavutus, jos-
ta kaikki lionit voivat olla ylpeitä.

DC Markku Koskinen järjesti piirin oman questjuhlan Lu-
vialla.

Siikaisissa toteutettiin 31.01.-01.02.2005 esiopetuksen va-
tupassiohjelma

Keväällä toimeenpantiin kysely, jossa tiedusteltiin klubeil-
ta seuraavan kauden Quest-koulutustarpeita. Vastauksia saa-
tiin 22 klubilta/60:stä. Toimintaa kannattaa kuitenkin jatkaa, 
sillä koulutussitoumuksia tuli vajaat 30. IPDG Pekka Tuuna 
osallistui Quest-johtajien koulutukseen valmistuen siten kau-
den 2005-2006 tehtäväänsä.

Nuorisovaihtotoimikunta
Finnish Archipelago Sailing Camp 2006 toteutetaan kuunari 

Helenalla la 29.07. – ma/ti 07/08.08.2006 todennäköisesti Uu-
sikaupunki- Rauma välillä. Näin päätettiin oikein virallisesti 
ensin piirihallituksessa Kiukaisissa ja sitten lopullisesti piiri-
kokouksessa Merikarvialla. Kansainvälisen nuorisoleirin jär-
jestämisvuoro siis on piirillämme tuolloin.  Tämänkin kauden 
aikana on kerätty tätä tapahtumaa varten piirin klubeilta 2,20 
€/jäsen periaatteella varoja. Päätös on kaikkia sitova ja tehty 
Porin piirikokouksessa. Vastaava päätös tehtiin myös Merikar-
vian piirikokouksessa 23.4.2005.

IR-, LCIF-, ja Kongressitoimikunta
Melvin Jones palkintoja jaettiin kaudella ja niitä tullaan to-

ki edelleen jakamaan. Kun niistä osaa ei vielä ole jaettu, niin 
on parempi, ettei niitä tähän nyt merkitä. DG informoi piiri-
kirjeissään kaikkia kauden aikana tämän merkittävimmän huo-
mionosoituksen saajat.

DC, PDG Ossi Lahtinen johti tätä laaja-alaista toimikuntaa 
tunnetulla taidollaan hyvin.

Kongressitoimikunnan tehtävänä on valvoa piirin vuosiko-
kouksen järjestelytehtäviä siten, että piirikokouspäivä sujuu 
asiallisesti ja moitteettomasti perinteitä kunnioittaen. LC Me-
rikarvia oli kauden 2004 – 2005 piirin vuosikokouksen järjes-

täjä. Kokoussali, Ylikylä - Ahlströmin juhlasali oli hieman liian 
ahdas suurelle kokousväelle, mutta muutoin kaikki sujui mal-
likkaasti. Piirikokouspäivän ohjelma oli erinomainen. 

Piirikokouksen järjestäjien viaksi ei DC Ossi Lahtisen mu-
kaan voida laittaa sitä ikävää ilmiötä, että koulutustapahtuman 
jälkeen osa kokoukseen ilmoittautuneista ”lintsaa” muista päi-
vän tapahtumista.

Tässä on piirin klubeilla keskustelun ja itsetutkistelun paikka.

IR- ja LCIF-toimikunta:
SUURPNAteissa ja klubitiedotteissa sekä piirikuvernöörin 

tiedotteissa kehotettiin klubeja pitämään mielessä erästä jär-
jestömme ensimmäisistä tavoitteista, kansainvälistä toimintaa. 
VAIN VAJAA PUOLET KLUBEISTA maksoi ehdotetun ja hy-
väksytyn 5 € per klubijäsen LCIF-maksun.

Muutamat klubit maksoivat LCIF:lle suoraan MJF huomion-
osoituksia ja/tai Aasian Tsunami avustuksia. Piirin kautta LCIF 
avustuksia maksoivat seuraavat klubit:

Alla mainittujen klubien lahjoittamat varat merkitään ko. 
klubien tulevia MJF nimityksiä varten ja otetaan huomioon tu-
levassa Sight First 2 kampanjassa.

Klubien lahjoituksista on vähennetty 2 € tilinhoito- ja valuu-
tansiirtokuluina.

LC Äetsä 157,04 USD
LC Alastaro 206,11 USD
LC Eura 169,31 USD
LC Eura/Pyhäjärvi 157,04 USD
LC Eurajoki 979,06 USD
LC Harjavalta 163,17 USD
LC Harjavalta/Huovi 1.890,32 USD
LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde 795,03 USD
LC Karvia 1.040,41 USD
LC Kauvatsa 163,17 USD
LC Kokemäki/Teljä 120,23 USD
LC Köyliö 1.144,69 USD
LC Luvia 1.782,68 USD
LC Pomarkku 230,65 USD
LC Pori/Juhana 242,92 USD
LC Pori/Karhu 248,07 USD
LC Pori/Meri-Pori 620,81 USD
LC Pori/Ulvila 85,88 USD
LC Punkalaidun 224,52 USD
LC Siikainen 242,92 USD
LC Uusikaupunki 242.92 USD
LC Vampula 58,89 USD
== 22 klubia
Kaikkiaan yhteensä 107-M piiristä 10.965,84 USD
 ( 8.979,93€ ).
Luonnonkatastrofi Sri Lankassa syvensi Suomen lionien ja 

Sri Lankan lionien välistä jo pitkään kestänyttä yhteistyötä va-
rattomien lasten koulutuksessa, jota työtä Suomessa koordinoi 
PDG Ossi Vuorinen, LC Naantali.

 

Kotiseututyö on parasta lionismia
DG:n teemaa ”Kotiseututyö on parasta lionismia” viestiä vei 

ansiokkaasti klubeille DC Risto Peevo.
Hän palkitsi piirikokouksen yhteydessä seuraavat klubit kun-

niakirjalla:
I alue LC Kiikka
II alue LC Luvia
III alue LC Eura/Pyhäjärvi
IV alue LC Laitila
DG saattoi kauden aikana todeta, että klubeissa tehdään hie-

noja joululehtiä, klubihistoriikkeja ja kotiseutuaiheisia kirjo-
ja.

LC Eurajoki tuotti ”Suomipoika Robert Hamburg”- teok-
sen, jonka kirjoittajina ovat lionit Unto Heinonen ja Reijo Lei-
no. LC Kauvatsa tekee teosta ”Karjalaiset Kauvatsalla”. LC 
Rauma/Ankkuri tuottaa ”Kotikaupunki Rauma”-värityskirjaa. 
”Kyrönkankaantiestä”  sen varrella olevat lionsklubit ovat teh-
neet hienon kirjan. LC Kiikan vierailullani sain kuulla viimeso-
tiemme vaiheita käsittelevän kirjan kokoamisesta ja kustanta-
misesta. LC Kiikan toimesta ja lion Erkki Aallon johdolla teh-
dään ”Kiikasta Tartonrauhan rajalle Vammalan rykmentin JR 
57 mukana” teos. Kirjan tulevan aineiston pohjalta on pidet-
ty 14 esitelmää.LC Kiikka järjesti kotiseutukulttuuri-illan Sar-
kianäyttämöllä.  

LC Rauma/Lokki on tehnyt jo ainakin 11 vuotta keramiikka-
tauluja, joissa kuvataan vanhoja raumalaisia rakennuksia. LC 
Merikarvia on tehnyt seinälautasia, joissa aiheena on Merikar-
vian puukirkko ja Krookan satama. Monilla klubeilla on ko-
tiseutuaiheisia kahvikuppeja. Kullaalaisten lionien ”Kolimii-
lu” on perinteinen juttu. Samoin LC Äetsä/Keikyän ns. Äetsän 
Messut, jotka DG Hakosalo kävi kauden aikana avaamassa. 
Rauman leijonien ”silakkamarkkinat” ovat oikein maankuulut. 
LC Uusikaupungin klubit ovat mukana ”Usko Kemppi päivien” 
järjestelyissä ja heillä on hieno Leijonapuisto. Ulvilan lionsku-
bit ovat tehneet upean perhepuiston. Piirin lionit pitävät koti-
seutuaiheisia esitelmiä ja murrepakinoita sekä kotiseutuviso-
ja klubeissaan, tutustuvat museoihin mm. Rauman merimuseo 
ja Noormarkun Kaharin kotiseutumuseo on tuttu vierailukoh-
de lioneille, tekevät talkoita museoilla. Ei siis ihme, että koti-
seutyö on piirin lioneille yhteinen sydämen asia, jonka toivon 

Lentopalloilu on lioneille ominta harrastamista. LC Rauma/
Reimari ja LC Merikarvia ovat lentopalloilleet yhtäjaksois-
esti kaksi kertaa vuodessa jo 1970 luvulta alkaen.
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kaudellani syventyneen. Kusiak toivoo, että kertoisimme näis-
tä saavutuksistamme muillekin kuin vain leijonille.

DG:n erikoistoimikunta:
DG pyysi PDG Jouko Välimäen keräämään piirin eri klubi-

en aktiviteetit yhteen vihkoseen kaikkien piirin klubien yhtei-
seen käyttöön. Tehtävän suorittaminen jatkuu kaudella 2005-
2006.

Mottona oli ”Kosk snää ole hyvä neuvo saan, an sen men kii-
rust ettippäi, sill et snää enä mittän sill tee!” Somasti sanottu, 
eikö totta. Tämän viisauden on aikanaan meille piirin lioneille 
tuonut PDG Ilmo Rahkonen LC Rauma/Reimari.

LSC-TOIMIKUNTAA ( Leijonien palvelut lapsille) johta-
maan Kusiakin kehotuksesta DG Hakosalo valitsi DC Veikko 
Valavuon, LC Luvia. Valavuo esitti klubeille erilaisia ideoi-
ta toimia lasten hyväksi kotipaikkakunnalla ja pyysi raportoi-
maan klubien tekemisistä. Samalla klubeille viestitettiin mah-
dollisuudesta anoa toimintaan osallistumisesta lippumerkkiä. 
Yhtään raporttia paikkakunnan lasten hyväksi suoritetuista ak-
tiviteeteista ei tullut ja tiettävästi vain yksi klubi piiristämme 
ilmoittaa lippumerkillä toimineensa toimintakaudella 2004-
2005 lasten hyväksi.

Piirikokous Merikarvialla 23.04.2005
Piirin vuotuinen yhteinen pätapahtuma, piirin vuosikokous 

pidettiin 23.04.2005 perinteisin ohjelmin Merikarvialla Meri-
karvian leijonien ja ladyjen toimiessa järjestäjinä.

DG Lauri Hakosalo ja Merikarvian klubin presidentti Rai-
ner Tattari laskivat sankarivainajien muistoa kunnioittaen pii-
rin seppeleen Merikarvian hautausmaalla. Aamupäivällä aloi-
tettiin uusien virkailijoiden koulutustapahtuma Ylikylä - Ahl-
strömin keskuskoulun tiloissa. Vuosijuhlaan tunnelmaa toivat 
Suomen lippu ja klubiliput, kun virallinen osuus aloitettiin lip-
pujen saapumisella, jota seurasi leijonamarssi.

DG Lauri Hakosalo esitti tervehdyssanat ja tilaisuuden leijo-
nahenkisen hyvän juhlapuheen piti PDG Jouko Välimäki. Piiri-
juhlan kuten koko Merikarvian piirikokouksen juhlaosuudes-
sa korostettiin Kusiakin toivomaa klubiviihtyvyysteemaa, jo-
ta Merikarvian klubin esiintyjät hyvin toivat juhlassa ja illal-
la pidetyssä iltajuhlassa esiin. Huumori oli mukana arvokkuu-
den mitenkään kärsimättä. Lionit Simo Ruoho runonlausun-
nallaan, Kimmo Kuuskeri, Vesa Heikkilä, Reijo Iisakkala ja 
Seppo Österman lauluillaan ja imitaattori Pertti Kangas osasi-
vat viihdyttää. Jäi sellainen tunne, että piirikokouspäivässä oli 
jotain aivan uuttakin ilmettä.

Kiitän Merikarvian lioneita, aivan jokaista hyvin tehdys-
tä työstä piirikokouksen onnistumiseksi ja oman kauteni tu-
kemisessa.

Piirikokouksessa puhetta johti sääntöjen perusteella DG 
Lauri Hakosalo. Aivan aluksi Hakosalo luki lionstyönsä kau-
den aikana päättäneiden edesmenneiden veljien nimet ja lio-
nit Kimmo Kuuskeri ja Mikko Leppänen sytyttivät jokaiselle 
oman kynttilän palamaan koko kokouksen ajaksi. DC Mart-
ti J. Soini soitti pianolla Bachin harrasta musiikkia. Hetki oli 
tunnelmallisen harras, jota lionit seisaalleen nousten kunni-
oittivat.

Kokouksen puheenjohtajistossa olivat VDG Teuvo Männis-
tö, APJ:t Heikki Santala, Tapio Ranne, Juha Suonpää ja Jark-
ko Männistö sekä CS Veli-Erkki Miettunen ja CT Aulis Suo-
minen.

Piirikokouksessa oli edustettuna 53 klubia 60 klubista ja 184 
virallisesta edustajasta 144 edustajaa läsnä.

Piirin toimintakertomus kaudelta 2003 – 2004 hyväksyt-
tiin. Hyväksyttiin piirin tilit kaudelta 2003 – 2004, DG luki ti-
lintarkastajien lausunnon sanotusta kaudesta sekä hyväksyt-
tiin tuloslaskelma, tase ja tilinpäätös. Myönnettiin tili- ja vas-
tuuvapaus tilivelvollisille. Hyväksyttiin talousarvio kaudelle 
2005 – 2006.

Tilintarkastajiksi valittiin HTM Lasse Luoto ja HTM Ai-
mo Pitkänen LC Huittisten klubista sekä varatilintarkastajat 
Tapio Lindroos ja Risto Peevo LC Noormarkun klubista kau-
delle 2005 – 2006.

Piirikuvernööriehdokkaaksi valittiin VDG Teuvo Männis-
tö, LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde. Varapiirikuvernööriksi 
valittiin DC Veikko Valavuo, LC Luvia. Valinnat olivat yksi-
mielisiä.

Vuoden 2006 piirikokouksen järjestäjäksi valittiin LC Köy-
liö.

Päätöksen saatteeksi DG Lauri Hakosalo totesi perustaneen-
sa työryhmän, jonka tehtävänä on pohtia piirikokouksen järjes-
täjän tehtävät ja velvollisuudet sekä perittäviin maksuihin si-
sältyvät palvelut. Työryhmän tulee antaa työnsä tulos DG Teu-
vo Männistölle tämän kauden aikana.

Piirin kirjallinen ohjesääntö – ilmeisesti laatuaan ensimmäi-
nen hyväksyttiin äänestyksin. 

Päätettiin järjestää kansainvälinen nuorisoleiri vuonna 2006 
piirihallituksen ehdottamalla tavalla ja siten että piiri vastaa 
leirin kustannuksista.

Päätettiin, että piirin kaikki klubit maksavat nuorisoleiri-
maksun aktiviteettivaroistaan, kukin 2,20 euroa per lion pe-
riaatteella.

PDG Pertti Harju piti katsauksen tulevasta punainen sulka 
ja Sight First keräyksistä ja PDG Kimmo Rouhas, LC Rauma/
Reimari piti esitelmän Suomi johtoon 2010 kampanjasta, jolla 
PID. PDG Harri Ala-Kuljusta ollaan tekemässä ensimmäistä 
suomalaista järjestön kansainvälistä presidenttiä.

In memoriam
Piirikokouksen ajan paloivat kynttilät kunnioittamassa hei-

dän jättämää lionstyötään
Raine Kujala LC Kankaanpää/Keskusta
Ahti Loven LC Ulvila
Timo Tiuttu LC Lauttakylä
Martti Yli-Kahrakuusi  LC Rauma/Reimari
Kimmo Hannula LC Pori/Juhana
Rainer Viitala LC Pomarkku
Erkki Saarnilehto LC Pori/Ulvila
Pentti Hellesuo, LC Pori
Antti Kopio LC Kauvatsa
Teuvo Karhu LC Pori/Juhana

Palkitsemiset:
Suomen lions-liitto ry:n yhden ruusukkeen ansiomerkki:
Eino Koivu, LC Luvia
Reino Äikiä, LC Lauttakylä
Uuno Kulmala, LC Lauttakylä
Paavo Tuuliniemi, LC Karvia
Simo Kartano, LC Rauma/Lokki
Pauli Suotunen, LC Rauma/Lokki
Mikko Torkkeli, LC Uusikaupunki
Timo Pere, LC Kokemäki
Helena Harju, LC Pori/Katariina ( CC Timo Heikkilän kiin-

tiöstä )
Paavo Kamppi, LC Kankaanpää ( CC Timo Heikkilän kiin-

tiöstä )
Vesa Alare, LC Köyliö
Pentti Laine, LC Köyliö
Maija-Liisa Heikkilä, LC Pori/Sofia

Ladyansiomerkki:
Anja Vehviläinen, LC Merikarvia
Eeva Suominen, LC Kankaanpää
Pirkko Hakala, LC Ulvila
Liisa Nurmi, LC Ulvila
Sirkka Leppänen LC Merikarvia

PRO Lion numeroidut ansiomerkit jaettiin ensimmäi-
sen kerran:

PDG Simo Waltenberg, LC Pori/Juhana
PDG Jouko Välimäki, LC Uusikaupunki
PDG Pertti Harju, LC Pori/Koivisto
PDG, PCC Kosti Rasinperä, LC Pori/Juhana
Lion Hannu Perkola, LC Luvia
Lion Jouko Ojanperä, LC Karvia
Lion Antti Rajala, LC Karvia
Lion Mauri Kujanpää, LC Kokemäki

Clement F. Kusiakin laajennuspalkinnot:
Lion Pentti Oittinen, LC Kokemäki/Teljä
PDG Raimo Järvinen, LC Pori/Meri-Pori
DC Veikko Valavuo, LC Luvia
DC Altti Tuomela, LC Pori/Pohjoinen

Rauhanjulistekilpailun voittajatyön oli tehnyt Annika Jan-
tunen. Hänet palkittiin piirijuhlassa kunniakirjalla ja stipen-
dillä (50€).

Muita huomionosoituksia:
CS Veli-Erkki Miettunen sai Amerikasta hankitun puisen su-

lalla varustetun seinälaatan
CT Aulis Suominen sai Amerikasta hankitun puisen avai-

mella varustetun seinälaatan.
DC Juhani Huppunen sai Amerikasta hankitun LC- kellon 

nuorisoleirityöstään
DC Martti Lehtelä sai Amerikasta hankitun LC- kellon pii-

rilehden tuottamisesta
DC Ossi Lahtinen sai LC- kalvosimennapit
DC Altti Tuomela sai LC -solmioneulan

Piirin viirit:
Clement F. Kusiak Hämeenlinnassa
IPDG Pekka Tuuna piirihallituksessa Kokemäellä
DG Juhani Rajala Kristiinan Klubin 50 v. juhlassa Kristii-

nankaupungissa
LC Kokemäki 50v.
LC Lauttakylä 50v.
LC Pori/Katariina 10v,
LC Eurajoki 40v,
LC Pori/Sofia Charter Night juhlassa
LC Kokemäki/Jokilaakso Charter Night juhlassa.

Ouran Pookit: Olivat DG Lauri Hakosalon tunnusmer-
kit kaudella 2004-2005

IPDG Pekka Tuuna, LC Rauma
VDG Teuvo Männistö, LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde
PDG Raimo Järvinen, LC Pori/Meri-Pori
DC Tapio Koivunen, LC Eurajoki
DC Antti Seppä, LC Lauttakylä
DC Maija-Liisa Heikkilä, LC Pori/Sofia
DC Martti Soini, LC Uusikaupunki/Männäinen
MD-PRC Pertti Harju, LC Pori/Koivisto
DG:n puoliso Aino Hakosalo
DG Lauri Hakosalo, muistoksi myös itselleni mukavasta 

kaudesta
CS Veli-Erkki Miettunen
CT Aulis Suominen
DG jakoi kauden aikana ansioituneille lioneille mm Detroi-

tin viirejä, DG:n ansiotähtiä ja DG:n tunnustusansiomerkke-
jä ja piiripinssejä.

Piirikilpailupalkinnot:
Koko toiminnasta alueittain:
I alue
Paras klubi:
1. LC Kiikka pikkuleijona ja kunniakirja

PDG Simo Waltenberg pitää kiitospuhetta.

PDG, PCC Kosti Rasinperä kiittää ensimmäisten Pro Lions 
mitalin saaneiden puolesta piirikokouksen piirijuhlassa 
Merikarvialla.

DG Lauri Hakosalo ja Merikarvian klubin presidentti 
Rainer  Tattari laskivat piirin seppeleen.

DG Lauri Hakosalo palkitsee PDG Pekka  Tuunan.
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2. LC Karvia kunniakirja  
3. LC Siikainen kunniakirja
LC Kiikka sai piirin parhaan klubin kiertopalkinnon Ison 

leijonan vuodeksi haltuunsa.

Klubitoiminnan parhaat klubit: 
1. LC Pomarkku pikkuleijona ja kunniakirja 
2. LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde kunniakirja 
3. LC Kiikoinen kunniakirja

Sihteerit:
1. Kimmo Vaani, LC Jämijärvi 100 %:n sihteerin  ansio-

merkki 
 2. Aimo Lehtonen, LC Pomarkku kunniakirja 
3. Kosti Kulmala, LC Kiikoinen kunniakirja

II alue:
Paras klubi: 1. LC Luvia pikku leijona ja kunniakirja 
2. LC Pori  kunniakirja 
3. LC Pori/Linna kunniakirja

Klubitoiminnan parhaat klubit:
1. LC Pori/Sofia kunniakirja 
2. LC Pori/Meri-Pori kunniakirja 
3. LC Harjavalta kunniakirja

Sihteerit:
1. Erkki Reunamäki, LC Kauvatsa 100%:n sihteerin ansio-

merkki   
2. Hannele Vuorinen, LC Pori/Sofia   kunniamerkki
3. Matti Nordlund, LC Pori/Meri-Pori kunniamerkki

III alue:
Paras klubi:   1. LC Köyliö pikku leijona ja kunniakirja 

2. LC Punkalaidun kunniakirja 
3. LC Huittinen kunniakirja

Klubitoiminnan parhaat klubit:

1. LC Eura/Pyhäjärvi kunniakirja   
2. LC Vampula  kunniakirja
3. LC Kiukainen kunniakirja
Sihteerit:
1. Jouni Ruohonen, LC Eura/Pyhäjärvi 100%:n sihteerin 

ansiomerkki  
2. Lenni Ojala, LC Huittinen   kunniakirja
3. Jukka Ryömä, LC Köyliö kunniakirja

IV-alue:
Paras klubi:   1. LC Uusikaupunki pikku leijona ja kunnia-

kirja  
2. LC Laitila  kunniakirja
3. LC Laitila/Untamoinen kunniakirja

Klubitoiminnan parhaat:

1.  LC Lappi TL kunniakirja  
2.  LC Uusikaupunki/Männäinen kunniakirja 
3.  LC Eurajoki kunniakirja
Sihteerit:
1. Ilkka Varajärvi, LC Eurajoki 100 %:n sihteerin ansio-

merkki  
2. Jyrki Aikko, LC Rauma/Ankkuri   kunniakirja
3. Jari Kangas, LC Lappi TL kunniakirja
Lentopallokilpailun paras: LC  Lappi TL sai Ison leijonan 

vuodeksi haltuunsa 
Tiedotuskilpailun paras: LC Laitila/Untamoinen sai Ison lei-

jonan vuodeksi haltuunsa

Kansainväliset 100 %:n presidentin palkinnot 2003-
2004:

Esa Ala-Karvia, LC Jämijärvi
Heikki Koivisto, LC Rauma-Reimari
Olli Markkula, LC Köyliö
Jukka-Pekka Sampolahti, LC Vampula
Ari Tapioharju, LC Punkalaidun
Kari Tarkkio, LC Merikarvia
Veli-Matti Vasamaa, LC Huittinen
Olli Vikkula, LC Pori/Juhana
Ari Ala-Äijälä, LC Lappi TL
Parhaat, ylivimmaisimmat presidentit:
Kari Aaltonen, LC Eurajoki
Kalevi Hietanen, LC Laitila/Untamoinen
Ossi Lahtinen, LC Luvia
Jorma Sulkava, LC Siikainen

100 % kotimaiset presidentin palkinnot:
Seppo Porkka LC Laitila/Untamoinen
Aki Kevätsalo LC Ulvila/Olavi
Heikki Koivisto LC Rauma/Reimari
Aki Tapioharju LC Punkalaidun
Vesa Pakkala LC Pori/Linna
Sinikka Raja-aho LC Pori/Katariina
Hannu Saarikoski LC Pori/Karhu
Olli Vikkula LC Pori/Juhana
Petri Ruoho LC Pori
Veikko Anttila LC Nakkila
Hannu Perkola LC Luvia
Olli Markkula LC Köyliö
Matti Pihlajaviita LC Karvia
Esa Ala-Karvia LC Jämijärvi
Seppo Heikkilä LC Honkilahti 

Juhlineet klubit:

LC Kauvatsa 45v. 03.05.2005
LC Kokemäki 50v. 05.01.2005
LC Harjavalta/Huovi 35 v. 07.10.2004
LC Pyhäranta 35 v. 07.10.2004
LC Eurajoki 40v. 08.12.2004
LC Rauma/Lokki 20 v. 08.12.2004
LC Harjavalta 45v. 11.04.2005
LC Eura/Pyhäjärvi 35v. 23.04.2005
LC Luvia 35v. 23.04.2005
LC Pori/Katariina 10v. 24.01.2005
LC Alastaro 40v. 25.11.2004
LC Lauttakylä 50v. 27.01.2005

Piirin puolisopäivä Merikarvialla

107-M-PIIRIN puolisopäivää vietettiin ”sata aurinkoista 
päivää” enemmän Merikarvialla 19.03.2005 - tottakai aurin-
koisessa kevätsäässä.

Toimittaja Pirjo Kauppinen Helsingistä oli saapunut 107-B-
piirin DG Eila Mansalan kanssa tervehtimään runsaslukuista 
M-piirin puolisopäivän osallistujajoukkoa.

Maittavan aidosti veteen keitetyn lohikeiton ja merikarvia-
laisten lionien Gotoa Boys lauluesitysten ja Simo Ruohon ru-
nolausunnan jälkeen puolisot saivat kuulla toimittaja Pirjo 
Kauppisen elämän muuttavasta kohtalokkaasta putoamisesta. 
Pirjo otti yleisönsä aidolla esiintymisellään ja sai yleisön sil-
minnähden liikuttuneeksi. Kotimatkalla ja vielä pidempään-
kin moni ajatteli, että mahdanko sittenkin marista aivan mi-
tättömistä arkisista asioista, kun jollakulla voi olla tosi vaike-
aa. Pirjon pirteä ja elämänmakuinen esiintyminen oli puhutte-
leva kokemus kaikille läsnä olleille.

Tilaisuuden lopuksi DG Eila Mansala luovutti Pirjo Kauppi-
selle valtakunnallisen lionskeräyksen tuoton 960 euroa. Kaup-
pinen on kantasoluhoidon voimakas puolestapuhuja ja esiku-
va. Lopuksi tietysti juotiin kahvit, jotta voitiin maistaa kuulua 
merikarvialaista tyrnikakkua.

DG:n kiitokset ja halaukset 

Sain IPDG Pekka Tuunalta hyvin hoidetun piirin johdetta-
vakseni. Siitä kiitos.

Seuraajallani DG Teuvo Männistöllä  ja puolisollaan Tuija 
Ikosella M-viestin ilmestyessä on jo kausi lähtemässä  loppu-

Toimittaja Pirjo Kauppinen sai tilaisuuden päätyttyä ku-
kat Merikarvian klubinpresidentin ladylta Kirsi-Marja Tat-
tarilta  ja DG:n puolisolta Aino Hakosalolta.

kaudelle. Paljon voimia toivottelen loppurutistukseen, kyllä se 
hyvin näkyy käyvän, siitä vaan.

Kiitän kaikkia matkassani tällä kaudella kulkeneita. Oli mu-
kava saada kokea tämän tehtävän tuomat ilot ja pienet murheet-
kin. Se on sitä elämistä. Erikoiskiitokset menevät PDG Ilmo 
Rahkoselle, joka innosti minua hakemaan DG:n tehtävää sekä 
LC Uusikaupungin ja totta kai omalle Merikarvian lionsklu-
beille suosituksista ja kannustuksista.

Haluan vielä lopuksi kertoa kurssimme omasta viihdyttä-
misohjelmasta. Trubaduurimme DG Juhani Rajala sanoitti ja 
sävelsi kolme kappaletta, joita kauden aikana esitimme. Otan 
katkelmia niistä.

Itte Kusiakki
14 elektiä matkalle lähti Amerikkahan asti, kyllä meirät huo-

mattihin, oli liikkeellä niin kova sakki. Siellä oli meitä odot-
telemassa, itte Kusiakki.

Ensin sitä koulua pidettihin, niin kuin Jukolassa. Siinä sitä 
sitten päähän pänttäs niin kova sakki, että sitä kävi siellä ih-
mettelemässä, itte Kusiakki.

Ensin oli kevät, sitten oli kesä ja sitten syksy ja talvi. Sel-
laista kykyshowta ei ollut esittänyt mikään sakki, että sitä kä-
vi oikeen kiittelemässä, itte Kusiakki.

Sitten me niin marssittihin, koko Skandinavian joukko. Lau-
lettiin sunfarallaa sitten koko sakki ja sitä oli kattelemassa, it-
te Kusiakki.

Elektin nauhat poistettiin ja sitä oltiin kuvernööri. Joe Loui-
sin Areenalla seisoi niin kova sakki, että sitä sitten silmät pyö-
riänä katteli Kusiakki.

Vielä mä tuun teitä katomahan sanoi itte Kusiakki ja niin si-
tä sitten tavattihin komialla aulangolla ja siellä vain me laulel-
tihin, että värisi-itte Kusiakki.

Kolme naista ja Suomen ruottalaista:
Kolme naista ja Suomen ruottalaista, meitä seitsemän- muu-

ta monenlaista. Varmaan moni arvas, että vielä jossain – on 
Armas.

Aina samaan tahtiin marssi, tämä piirikuvernöörikurssi…
Vielä sitten usko pois on se niin, että kolme löytyy kaksosii se-
kään ei oo mitään unta, kolme eri nimistä on pariskuntaa kun 
puolisotkin laulaa tralalaa, kaikuu kolme ääntä Rantalaa, väliin 
kolme polttaa tupakkaa, mut meno on aina topakkaa…

Kuvernöörit, aika kööri
Kuvernöörit, aika kööri, jalat ei paina, liikkeessä aina…
Kuopiossa, jo epähuomiossa antaa kaiken jo mennä tuosta 

noinko vaan hyvästellen, hiljaa käyskennellen, alkaa miettii 
mitä kaikkee tämä oikein oli…

Virpolassa tämä on tehty joulunaikaan 2005

Lauri Hakosalo Veli-Erkki Miettunen  Aulis Suominen 
DG 2004-2005 piirisihteeri CS  Piirin rahaston-
  hoitaja CT

Perinteisesti piirin vararahasto eli ruskea pussukka siirtyy 
Teuvolle Merikarvian piirikokouksen iltajuhlassa.
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Tällä kaudella on meillä syytä 
juhlia kahtakin asiaa: Arne Ritarin 
syntymästä on kulunut 100 vuotta 
ja säätiömme perustaminen tapah-
tui 20 vuotta sitten.

Arne Ritari on oleellisesti vaikut-
tanut lionismin tuloon Suomeen 50-
luvulla ja sen alkuvuosien kehityk-
seen. Kuka oli Arne Ritari?

Hän oli kanadansiirtolaisten Tuo-
mas ja Justiina Ritarin poika, jo-
ka syntyi Seinäjoen Soukkajoel-
la 7.3.1906. Hänen äitinsä teki ras-
kaan laivamatkan Suomeen lapsen-
sa synnyttämiseksi ja matkusti sen 
jälkeen takaisin uuteen kotimaahan-
sa. Pojalle alun perin annettu nimi 
Aarne muuttui Kanadassa Arneksi. 
Hän varttui nuorukaisesta miehek-
si tehden erilaisia töitä ja opiskele-
malla työn ohessa. Hän menestyi 
vakuutus- ja matkailualalla, hänel-
lä oli oma matkatoimisto Sudburys-
sä (Supperissa).

Hän avioitui suomalaisen Kaarina 
Heinosen kanssa 1932.

Arne tapasi liikeasioissa Melvin 
Jones nimisen miehen; tästä muo-
dostui elinikäinen ystävyys. Arne 
liittyi mukaan Melvinin perustamaan 
järjestöön, hän oli 63 vuotta LC Sud-
buryn 100 prosenttinen jäsen.

Arne Ritari saapui Suomeen 1948 
matkatoimistonsa asioissa; olivat-
han Olympialaiset Helsingissä 1952. 
Hän kertoi liiketuttavilleen kansain-
välisestä lions-aatteesta, mutta aika 
ei ollut vielä kypsä lions-klubin pe-
rustamiseen . Tämä tapahtui sitten 
1950, jolloin perustettiin LC Hel-
sinki-Helsingfors, jonka kummik-
si tuli Arne Ritari. Arnea on sittem-
min pidetty koko Suomen lionstoi-
minnan kummina. Hän teki sen jäl-
keen useita matkoja Suomeen ja oli 
mukana 1986 Hämeenlinnan valta-
kunnankokouksessa, jossa perustet-
tiin Arne Ritari-säätiö. Hän ei aluksi 
ollut innostunut säätiön ehdotetusta 
nimestä, koska hän pelkäsi sen joh-
tavan jonkinlaiseen henkilöpalvon-
taan. Kun hänelle oli selvitetty sää-

Arne Ritari-säätiön juhlavuosi
tiön tarkoitus ja toiminta-periaatteet 
antoi hän mielihyvin nimensä sää-
tiöllemme.

Kun säätiöön perustettiin Arne 
Ritari-kilta, valittiin Arne Ritari sen 
jäseneksi numero 1.

Arne Ritari kuoli 
18.10.1996.

Kun Arne Ritarin nimeä kantava 
säätiö perustettiin, olivat sen saamat 
lahjoitukset sekä myöntämät apura-
hat hyvin vaatimattomia vielä 90-
luvun alussakin. Adressimyynnin 
kehittäminen ja Arne Ritari-killan 
perustaminen toteuttivat lopulta ne 
mittasuhteet, joissa 20-vuotias sää-
tiö tänään toimii.

Varallisuus on ylittänyt 450.000 
EUR ja vuosittainen nettotuotto on 
yli 100.000 EUR, josta normaalis-
ti jaetaan apurahoina noin 60.000 
EUR. 

Miten säätiön on tarkoitus juhlia 
20-vuotista taivaltaan?

Ensinnäkin säätiö on budjetoinut 
tälle kaudella apurahoja 100,000 
EUR, joka toteutuessaan olisi en-
nätys sen historiassa. Jos klubeilla 
on ehdottaa hyviä palveluaktiviteet-
teja tuettavaksi, toteutuu tavoite ja 
samalla koko toimintamme tunnus-
lause ”Me palvelemme” . 

Toiseksi säätiö tukee kaikkia pii-
rien Ritari-tilaisuuksia Arne Ritarin 
syntymäpäivän kunniaksi sekä ra-
hallisesti että sisällöllisesti. Toivot-
tavasti tällä kaudella tilaisuus saa-
daan aikaan jokaisessa piirissä.

Kolmanneksi säätiö tukee Arne 
Ritarin patsashaketta Seinäjoelle. 
Muistomerkki tullaan juhlallises-
ti paljastamaan Seinäjoen vuosiko-
kouksen yhteydessä ensi kesäkuus-
sa. Säätiö tulee merkittävästi näky-
mään myös vuosikokouksen ohjel-
massa.

Tällä kaudella Suomessa on me-
nossa kaksi suurta keräystä, valta-
kunnallinen Punainen Sulka sekä 

globaalinen näönsuojelukampan-
ja Campaign SightFirstII. Aikooko 
Arne Ritari-säätiö pitää ns. välivuo-
sia, kunnes keräykset ovat ohitse?. 
Ei missään tapauksessa, panostam-
me adressimyyntiin entistä voimak-
kaammin ja odotamme lisää Ritarei-
ta lähes saman määrän kuin viime 
vuosinakin.

Ritarien määrässä olemme ylittä-
neet seitsemänsataa ja Ritarikillan 
jäsenyydestä on tullut klubin arvok-
kain huomionosoitus jäsenelle, joka 
vuosi vuoden jälkeen on tehnyt ar-
vokasta palvelutyötä paikkakunnal-
laan. Suosiota on lisännyt jäsenyy-
den nopea toteutustapa sekä yleis-
tynyt Ritariksi ”lyönti” Charter-juh-
lassa tai muussa arvokkaassa tilai-
suudessa.

Adressimyynti on edelleen kas-
vussa ja sehän ei kilpaile minkään 
keräyksen kanssa, koska adresseja 
käytetään joka tapauksessa. Adres-
simme on vakiintunut myös onnit-
teluvälineeksi eikä vain osanoton il-
mausta varten kuten kilpailevat ad-
ressit. Pidämme tavoitteena saada ai-
nakin yksi adressi joka kotiin, kos-
ka nopea saatavuus on adressim-
me suurin ongelma. Edellyttäen, et-
tä meillä on adressi kotona, olem-
me valmiina sen käyttöön kaikissa 
tilanteissa. Kun adressi on käytetty, 
klubin ARS-lionilta voi hankkia uu-
den tilalle.

Tälläkin kaudelle on säätiön halli-
tus julistanut adressimyyntikilpailun 
sekä klubien että piirien kesken.

Klubit kilpailevat tilitetyn adres-
simyynnin kokonaismäärästä ajalla 
1.7.05 – 30.4.06.

Viisi parasta klubia palkitaan kun-
niakilvellä Seinäjoen vuosikokouk-
sessa.

Piirikilpailu käsittää kolme sar-
jaa ja siinä on kysymys koko kau-
den myynnistä.

1. Adressimaksujen kokonaismää-
rä lisättynä Ritarimaksujen määräl-
lä.

2. Adressimyynti/jäsen. 

Luvialla on Käenpesän palvelu-
keskus, joka aikanaan tunnettiin ni-
mellä Kunnalliskoti.  Sen vanhem-
pi osa toimii asuntolana ja uudempi 
osa on lähinnä vuodepotilaista koos-
tuvia ikäihmisiä varten. Tähän kun-
nalliseen laitokseen tehtiin muutama 
vuosi sitten perusteellinen remont-
ti. Kaikki paikat ovatkin nähdäkse-
ni loistokunnossa. Palvelukeskuk-
sesta löytyy jopa Luvian ensimmäi-
nen ja ainoa henkilöhissi. Lain kir-
jainta noudattaen ovat sekä asukkai-
den että henkilökunnan olot kunnos-
sa. Ei kuitenkaan mitään niin hyvää, 
ettei jotain huonoakin, nimittäin ul-
ko-oleskelutilat ovat varmasti riittä-
vät, mutta mm. kalustus auttamatto-
masti jo aikansa elänyttä. Laki ei kui-
tenkaan pakota niitä kaunistamaan ja 
kunnan varoja tarvitaan niin moneen 
”pakollisempaankin” paikkaan, ku-
ten kaikki tiedämme.

Klubimme ladyt huomioivat tä-
män epäkohdan, ja päättivät hank-
kia pihamaalle uusia kalusteita, sel-
laisia missä vanhempikin ihminen 
viihtyy. Tämä asia tuli myös klubi-
hallitukseen ja heräsi halu antaa oma 
osuutemme ko. projektiin. Tiedäm-
me, että mm. aurinkoisena päivänä 
ihmisten olisi hyvä ja pitäisikin olla 
ulkona, mutta vanha ihminen ei kui-

tenkaan jaksa auringossa paljon olla 
ja siksi useinkin on tyydyttävä sisällä 
oloon. Katoksia, terasseja ja huvima-
joja on monilla pihoilla, mutta mei-
dän Käenpesästämme ei juurikaan 
suojaisaa paikkaa löydy. Jonkinlai-
nen auringon paahteelta ja tuulelta 
suojaavan ”ulkoilusuojan” tarvekin 
on siis olemassa. Rakentamaan var-
masti pystymme, mutta rahaa tarvi-
taan. Niinpä päätimme anoa avustus-
ta AR säätiöltä.

Klubimme on vuosittain ostanut 
kymmenittäin ARS -adresseja, olem-
me mukana joulukorttien myynnis-
sä, meillä on lyöty kolme (nyt jo nel-
jäskin) Lions –ritaria ja edellisestä 
ARS -apurahan saamisestamme on 
jo yli kolme vuotta. Tällä perusteel-
la uskoin, että voimme avustuksen 
saada. Näin myös tapahtui ja reip-
paaseen tahtiin hankittiin kalusteita. 
”Huvimaja”, minkälainen siitä nyt 
sitten tuleekaan, saa odottaa kevät-
tä. Ja koska paikka on Luvian kun-
nan omistama, pitää laillinen päätös 
ja lupa rakentamiselle saada. Mitään 
ongelmia ei sen suhteen olekaan tie-
dossa, mutta suunnittelu ja piirtämi-
nen ottaa oman aikansa. Kuntamme 
omat rkm:t eivät voine olla piirtäjiä, 
koska he ovat samalla luvanmyöntä-
jiä. Apua kyllä sieltä saamme, näin 

Arne Ritari -säätiön avustuksella paremmat ulkoiluolot!

3.Adressimyynti/jäsen-tuloksen 
parannus edellisestä kaudesta.

Adressimaksuilla tarkoitetaan kau-
den aikana tilitettyjä adressimaksuja, 
sama koskee Ritarimaksuja.

Piirin jäsenmäärällä tarkoitetaan 
Lions-vuosikirjaan 2005-2006 mer-
kittyä jäsenmäärää.

Kaikissa piirikilpailun sarjoissa on 
I palkinto 500 euron kannustusapura-
ha ja II palkinto 300 euron kannus-
tusapuraha.

Arne Ritari-säätiö on juhlavuote-
naan valmis viemään lionismia eteen-
päin Suomessa, olethan Sinäkin mu-
kana talkoissa.

on luvattu. Ensi kesäksi on tarkoituk-
semme saada paikat Käenpesän pal-
velukeskuksessa kuntoon.

Kiitän ladyjamme hienosta aloit-
teesta, osallistumisesta suunnitte-
luun ja kalusteisiin lahjoittamastaan 
500 eurosta. Kiitän myös AR -säätiö-

tä saamastamme avustuksesta ja pii-
rimme ARS johtajaa DC Antti Sep-
pää erinomaisesta opastuksesta asi-
an puitteissa. Kiitos kunnan raken-
nusmestareille ja Käenpesän palve-
lukeskuksen johtaja Kaisu Korpelal-
le.   Kaikille klubeille haluan lähettää 

terveiseni: apurahaa kannattaa anoa, 
vaikka vähemmänkin, kohteesta riip-
puen.

Past pres. Ossi Lahtinen
PDG
LC Luvia
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Kansainvälinen Lions-nuoriso-
vaihto on 3-6 viikkoa kestävää, eri 
maiden oloihin ja kulttuuriin pe-
rehdyttävää toimintaa, joka pääasi-
assa tapahtuu kesäaikana. Maas-
samme on lionien nuorisovaihtoa 
järjestetty 1960-luvulta alkaen. 

Nuorisovaihto on kansainvälistä 
vuorovaikutusta, joka tarjoaa klu-
beille mahdollisuuden aktiviteetin 
muodossa toimia stipendiluontoi-
sella panostuksella yhteistyössä 
esimerkiksi koulujen kanssa. Klu-
bit lähettävät 16-21-vuotiaita nuo-
ria maailman eri puolille ja toi-
saalta vastaanottavat heitä vieraista 
maista. Lionsklubissa nuorisovaih-
toaktiviteettia hoitaa tehtävään va-
littu nuorisovaihtaja tai president-
ti.

M-piirissä edelleen      
aktiivista

Lähtevien nuorten osalta pii-

Nuoriso-
vaihdossa
ahdasta 

Euroopassa Luvialaisen Kivekkään perheen vieras Mehmet Baskurt Turkista nauttii 
suomalaisesta kesästä.

Helena vauhdissa.

rimme on lukumääräisesti varsin 
aktiivinen. Viime kesänä vaihtoon  
lähetettiin 24 klubin toimesta 33 
nuorta. Sama määrä nuoria oli jou-
lukuun loppuun mennessä hake-
nut tulevan kesän vaihtoon.

Valitettavasti Euroopan koh-
teissa on hyvin ahdasta ja paik-
koja on vaikea saada. Sen lisäk-
si, että useat suositut maat anta-
vat vaihtopaikkoja varsin niukasti, 
yhä useampi maa on yhteisesti so-
vitun alaikärajan 16 vuotta sijaan 
ottanut käyttöön 17 vuoden, jot-
kut jopa 18 vuoden vähimmäisiän. 
Suuri osa hakijoista, joko omas-
ta halustaan tai lähettävän klubin 
ohjaamana pyrkii Euroopan mai-
hin. Osa kuitenkin maksaa aina-
kin osan matkastaan itse ja pääsee 
näin hyvin edulliselle kaukomat-
kalle valtamerten taake. On myös 
klubeja, jotka eivät rajoita lähettä-
mänsä nuoren kohdetta. 

Euroopan maa jonakin kolmes-

ta hakutoiveesta oli 83 kertaa, ul-
kopuolinen 16 kertaa. Englantia 
kohdemaakseen oli toivonut 13 ja 
Irlantia 5 nuorta. Kuitenkin näihin 
kahteen koko maasta pääsee yh-
teensä vain viisi vaihdokkia. 

Vaihtomatkoja toteutui Euroo-
passa 26, joista eniten Italiaan eli 
viisi. Neljä nuorta matkasi Turk-
kiin. Brittein saarille ei tällä ker-
taa piirillemme riittänyt yhtään 
kohdetta. Kaukomatkoista neljä 
suuntautui USA:an, Kanadaan, 
Austraaliaan ja Japaniin yksi ku-
hunkin. 

Isäntäperheistä         
huutava pula

Vanha hyvä sanonta toteaa, että 
vuoroin vieraissa. Tätä hyvää ta-
paa edellytetään nuorisovaihdos-
sakin. Tehdessään päätöksen osal-
listua nuorisovaihtotoimintaan 

klubi sitoutuu vastavuoroisuuteen, 
mikä edellyttää, että jokaista lähet-
tämäänsä kahta nuorta kohti klubi 
sitoutuu vastaanottamaan ainakin 
yhden ulkolaisen nuoren vähin-
tään kahdeksi viikoksi. Mikään ei 
tietenkään estä klubia toimimasta 
vain vastaanottavana. Näin jotkut 
klubit menettelevätkin. 

Jostakin kummasta syystä län-
sirannikolla isäntäperheitä ei ole 
saatu riittävästi. Viime kesänä saa-
tiin erityistoimenpitein kokoon 12 
isäntäperhettä eli vain puolet edel-
lytetystä määrästä. Taas joudut-
tiin turvautumaan muiden piirien 
apuun.

Isäntäperheen ei tarvitse olla 
lionsperhe. Riittää, että klubi kat-
soo perheen sopivaksi toimimaan 
isäntänä. Mitään erityisvaatimuk-
sia perheelle ei aseteta. Tavallinen 
suomalainen perhe on sopiva, kun-
han vieraaksi saapuvalle nuorelle 
on osoittaa huone majoitukseen ja 
ainakin jollakin perheenjäsenellä 
sen verran aikaa, ettei vierasta jä-
tetä yksin oleskelemaan. Ihan ta-
vallinen kielitaito riittää, kunhan 
arkisista asioista kyetään jonkun 
perheenjäsenen toimesta sopi-
maan. 

Isäntinä toimineet perheet ovat 
olleet kokemuksiin hyvin tyyty-
väisiä.

Tulevana kesänä osa nuoris-
ta oleskelee perheissä heinäkuun 
kahden viimeisen viikon aikana, 
siis ennen leirin alkua. Perhetar-
vetta on kuitenkin myös muuhun 
aikaan, osaksi pelkästään isäntä-
perheisiin saapuville, osaksi poik-
keuksellisesti leirin jälkeen per-
heeseen siirtyville. 

Leirikesä vuorossa  – 
Finnish Archipelago  

Sailing Camp
Jokaisen piirin tulee vuorollaan 

järjestää kansainvälinen nuoriso-
leiri vähintään kerran kolmessa 
vuodessa. Kesällä 2006 on jälleen 
M-piirinkin vuoro. Jo perinteek-

si muodostuneella tavalla leiri to-
teutetaan purjehtimalla kuunari 
Helenalla, jossa parinkymmenen 
nuoren kansainvälinen joukko toi-
mii miehistönä. Leirin teemana on 
“Purjehdus ja Suomen saariston 
luonto”.

Kokoontuminen laivalle ta-
pahtuu Uudessakaupungissa lau-
antaina 29.07. Paikalliset leijonat 
hoitavat vastaanoton. Illan aika-
na leiriläiset  tutustuvat toisiinsa 
ja saavat laivan turvallisuuskou-
lutuksen. Purjeet nostetaan vii-
meistään seuraavana aamuna, ja 
Kuunari Helena suuntaa omille 
teilleen Lounais-Suomen kaunii-
seen saaristoon. Purjehdus päät-
tyy maanantaina 07.08. Raumalle, 
missä päivän aikana tutustutaan 
kaupunkiin. Lisäksi raumalaiset 
leijonat järjestävät päätöstilaisuu-
den. Kotiutttaminen tapahtuu pää-
osin tiistaina08.08.

Leirin järjestäminen vaatii va-
roja, joita useimmat klubit ovatkin 
piirikokouksen päätöksen mukai-
sesti kartuttaneet 2,2 euroa lionia 
kohti kaudessa. Vielä kuluvaltakin 
kaudelta tarvitaan jokaisen klubin 
osuus. Merkittävän panoksen lei-
rivarojen hankinnassa on antanut 
tämän piirilehtemme tuotto.

Nuorisovaihto on    
mahdollisuus 

Kaiken kaikkiaan nuorisovaih-
to on klubille hyvä mahdollisuus 
toimia nuorten kanssa ja nuorten 
hyväksi. Se on erinomainen mah-
dollisuus levittää tietoa lionismis-
ta nuorten ja isäntäperheiden kaut-
ta sekä saada hyviä uusia jäseniä 
nuorten vanhemmista tai  isäntä-
perheistä. Osallistuvien nuorten 
kautta on mahdollista saada mie-
lenkiintoisia esitelmiä klubikoko-
uksiin ja haluttaessa jopa löytää 
ystäväklubi kaukomaista.

Nuorisovaihto avartaa maail-
mankuvaa yli rajojen.

Juhani Huppunen, DYEC

DG palkitsee Juhani Huppusen DG:n ansiotähdellä.

Nuoriso-
vaihdossa
ahdasta 

Euroopassa
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107-M  piirin perinteistä puolisopäivää vietämme  aprillipäivänä 
lauantaina 01. pnä huhtikuuta 2006 hyvänolon ja positiivisuuden 
merkeissä Kankaanpään Kuntoutuskeskuksen viihtyisissä ja uu-
situissa tiloissa, Kelankaari 4, Kankaanpää.

OHJELMA:

Klo 12.00-13.00  Ilmoittautuminen ja tulokahvit

Klo 13.00 Tervetuloa
 DG-lady Tuija Ikonen

 Mukaansa tempaava Naurujooga
 Mirja Lamberg / ML Joogasali, Pori

Klo 14.15 Ruokailu Kuntoutuskeskuksen runsaasta, 
maittavasta ja monipuolisesta noutopöydäs-
tä.  Hintaan sisältyy normaalit ruokajuomat, 
mahdolliset A-juomat jokainen maksaa itse.  
(Ilm. yhteydessä toivomus / erityisruokava-
lio)

Klo 15.00 Piirikuvernöörin tervehdys
 DG Teuvo Männistö
  
Arvonta

Päivän kevennys ”free-lancer tähtien”  siivittämänä
 PDG Raimo Junttila ja 
 iki-ihana Leena Virtanen

Klo 15.30-16.30 Muotiesitys /  PARISKUNTA 40+.   Muoti-
talo L & A Kulmala, Kankaanpää. Juontajana 
pukeutumisen kouluttaja Anneli Puuska 

Tilaisuuden päätteeksi mahdollisuus tutustua lähemmin Kuntou-
tuskeskukseen 
suunnittelupäällikkö Lion Esko Isohannun opastuksella.

TERVETULOA

    Tuija Ikonen 
    DG-lady 2005-2006

Ilmoittautuminen maksamalla osallistumismaksu 20 € 15.3.2006 
mennessä tilille LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde/Ladyt 
800026-36505207.
Laitathan pankkisiirtoon nimesi ja klubisi ! 

PS.  ELÄMÄ ON SUORA LÄHETYS, EI UUSINTOJA JA ON-
HAN MYÖS TODETTU, ETTÄ NAURU PIDENTÄÄ IKÄÄ.

PUOLISOPÄIVÄPUOLISOPÄIVÄ

Tuulta purjeisiin
Helenalle

LC Eurajoki
LC Lappi Tl
LC Kodisjoki
LC Merikarvia
LC Noormarkku
LC Siikainen
LC Kullaa
LC Kiukainen
LC Vampula

LC Alastaro
LC Lauttakylä
LC Rauma
LC Rauma/Ankkuri
LC Rauma/
       Kanali Helme
LC Rauma/Lokki
LC Rauma/Reimari
LC Rauma/Ruori

Tuulta purjeisiin
Helenalle

LC Pori
LC Pori/Juhana
LC Pori/Karhu
LC Pori/Linna
LC Pori/Meri-Pori
LC Pori/Pohjoinen
LC Pori/Ulvila
LC Ulvila
LC Ulvila/Olavi
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Joitakin vuosia sitten kunnanjoh-
taja-lion totesi, että paikallinen lions-
klubi on Karvian alueen tehokkain 
lautakunta. Puolileikillisesti mainit-
tu asia pitänee paikkansa, sillä niin 
monia hankkeita leijonat ovat vuosi-
en varrella toteuttaneet.

Viisitoista vuotta sitten klubi kor-
jasi Karvian Kirin tanssilavan kat-
torakenteet. Nyt olivat vuorossa pe-
rustuksen oikaiseminen, keittiön ja 
sosiaalitilojen saneeraaminen, ulko-
maalaus ja uuden huoltorakennuk-
sen rakentaminen. Ulkopuolisen tal-
kooporukan lisäksi kuudentoista lei-
jonan joukko ahersi noin 450 työtun-
tia. Työt aloitettiin keväällä ja saatiin 
valmiiksi marraskuussa Willin Wii-
kon tapahtumiin mennessä.

 Kelpaa nyt lunta siirrellä kun huoltorakennus valmistui ajoissa. Vasemmalta lionit Esa Pukkila, Sauli Nummi-
järvi, Antti Rajala, Alpo Ala-Kantti ja presidentti Urho Ala-Rämi.

Lions Club Karvia
Palvellen ja palkiten

Muista aktiviteeteistä 
mainittakoon kahden 
pyörätuolin lahjoitus 

vanhainkotiin, arvoltaan 
1500 euroa.

Vuosittain klubissa on käyty ns. 
kehityskeskustelua, jonka tarkoitus 
on toiminnan kehittäminen ja jäsen-
ten motivaation lisääminen. Klubis-
sa on huomattu, että eri-ikäisen jäse-
nistön nuorimmat antavat arvoa toi-
minnalle, jossa kokeneempi jäsen ot-
taa esim. presidentin tehtävät toista-
miseen hoidettavaksi.

Joskus nuori jäsen ei katso olevan-
sa valmis ottamaan vastuuta ja vaih-
toehtona saattaa olla klubista eroa-

minen. Karviassa vuorottelusta on 
saatu myönteisiä kokemuksia. Kui-
tenkin täytyy muistaa, että menette-
ly on aina poikkeustapaus ja on vas-
toin lions-toiminnan tehtävien vaih-
toperiaatetta.

Hyvään klubitoimintaan kuuluu 
myös palkitseminen. Klubi on pal-
kinnut näitä ´tuplapresidenttejä´ ex-
tra-palkinnolla. Siksi viime kauden 
presidentille Toivo Hannukaisella 
on myönnetty Lions-liiton I. ruusuk-
keen ansiomerkki. Kauden päätteek-
si LC Karvia sai kolmannen Lions-
ritarin kun Helge Hietaniemi palkit-
tiin ritarin arvolla.

         Matti Pihlajaviita

VDG Teuvo Männistö vihki Helge Hietaniemen Lions-ritariksi, avustaji-
naan ritarit Kauko Tuomimäki keskellä ja Alpo Ala-Kantti, lady Aila Hiet-
aniemen seuratessa tapahtumaa.

Pyörätuolit vanhainkodin käyttöön luovuttivat kauden 04-05 pres. Toivo 
Hannukainen ja sihteeri Esa Pukkila (oik.). Keskellä vanhustyön johtaja 
Mia Ahola.

Luotettava
kiviainestoimittaja.
Edullinen ja lähellä.

LOHJA RUDUS OY AB
KIVIAINES SATAKUNTA
Tilaukset: 020 447 6420, 0400 631 406
Myynti: 020 447 6434,  0400 860 701www.lohjarudus.fi

TÄYTESORAT JA -HIEKAT,
PIHASEPELIT JA MURSKEET,
SALAOJASORAT

Lions Club Karvia
Palvellen ja palkiten
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Kuten lionit piirissämme tietävät, 
Lions Clubs Internationalin Sää-
tiö on vuonna 1968 perustettu ka-
navaksi, jonka kautta kuka tahansa 
voi osallistua kansainväliseen avus-
tustoimintaan kaikkialla maailmas-
sa. Mainittu avustustoiminta koh-
distuu tällä hetkellä erityisesti nä-
önsuojeluun. Suomeen näitä varo-
ja on vuoteen 2002 mennessä saatu 
noin 800.000 dollaria – näistä valta-
osa sotainvalidien avustusprojektei-
hin ja Lions-Quest-ohjelmaan.

  Säätiöön liittyvän Melvin Jones-
jäsenkunnan jäsenyys on suurin kun-
nianosoitus, jonka säätiö voi myön-
tää lionsklubin esityksestä, klubin 
säätiölle tekemän lahjoituksen perus-
teella. Aikaisemmin tämä jäsenyys 
on myönnetty LC Uudenkaupungin 
veljille Erkki Luntamolle, Jouko Vä-
limäelle ja Koitto Kuuttilalle.

Nyt oli aika klubin vuosijuhlas-
sa marraskuussa luovuttaa (molem-
mille ilmeisesti täydellisenä yllätyk-
senä) jäsenyyteen liittyvät symbolit 
kahdella uudelle ”jäsenelle”, jotka 
tällä kertaa olivat molemmat klu-
bin jäsenkunnan ulkopuolelta, mut-
ta jotka siitä huolimatta olivat ansi-
oituneet poikkeuksellisessa määrin 
lionstyössä.

Lady Tuulikki Mattila on toimi-
nut uutterasti klubin ladytoiminnan 
vireyttäjänä ja mm. klubin teatteri-
matkojen organisoijana. Piiritasol-
la hän toimi näkyvästi puolisonsa 
Jukka Artturin piirikuvernöörivuo-
tena ja sen jälkeenkin. Valtakun-
nallisella tasolla hänen toimintaan-
sa kuuluu monta vuotta kestänyt ja 
edelleen jatkuva Lion-lehden teks-
tien kääntäminen. Todellisen suur-
työn Tuulikki teki viime kesä- hei-
näkuun vaihteessa Hongkongin kan-
sainvälisen vuosikokouksen yhtey-
dessä pidetyssä piirikuvernöörikou-
lutuksessa toimimalla suomalaisten 
elektien ja puolisoiden simultaani-
tulkkina.

Uusikaupunkilainen taiteilija 
Olavi Juutilainen on ollut  todel-
linen ”Herra Hyväsydän”, jonka an-
teliaisuuden vuoksi olemme jo kym-
menenä vuonna saaneet toteuttaa hä-
nen maalaustensa pohjalta taideak-
tiviteettimme. Näillä varoilla, joita 
laskelmiemme mukaan 

on kertynyt jo yli 50.000 euroa, 
olemme voineet olla mukana kau-
pungissamme auttamassa nimen 
omaan vanhustyöhön sekä lapsiin ja 
nuorisoon kohdistuvissa auttamis-
projekteissa. Tällä hetkellä myyn-

CAMPAIGN SIGHT FIRST II  on 
Lions-järjestön toinen maailmanlaa-
juinen keräys näönsuojelun hyväksi, 
joka toteutetaan 1.7.04 – 30.6.08 vä-
lisenä aikana. Tavoitteena on kerätä 
150 milj. USD, josta Suomen osuus 
on n 2,7 milj. €. Keräystuotto käyte-
tään näönsuojeluun ensisijaisesti ke-
hitysmaissa.

Maailmassa on nyt 37 miljoonaa 
sokeaa ( 80 % turhaan ) ja 124 mil-
joonaa huonosti näkevää. Asian-
tuntija ovat arvioineet, että nuo lu-
vut kaksinkertaistuvat vuoteen 2020 
mennessä, ellemme tee mitään. Syy-
nä on maapallon väestön ikääntymi-
nen ja lisääntyminen.

Kamppailussa sokeutta vastaan 
meillä on kolme tavoitetta

Tavoite I:  
Poistaa ja saada kontrolliin suu-

rimmat sokeutta aiheuttavat riskit.
Aikaansaada kattavat näönhoito-

palvelut
Saada harmaakaihi, diabeettinen 

silmän pohjan rappeuma ja silmän-
painetauti kontrolliin

 Perustaa 200 silmäklinikkaa eri 
puolille maailmaa

 Poistaa tarttuvien silmätautien ai-
heuttama sokeus. • Antaa hoitoa 40 
miljoonalle trakoomasta kärsivälle 
ihmiselle ja poistaa trakooman aihe-
uttama sokeus 10 siitä eniten kärsi-
neessä maassa.

Tarjota 70 miljoonaa hoitoa joki-
sokeuteen

Tavoite II:
Taistella uusia näkökykyä uhkaa-

via riskejä vastaan. 
Vahvistaa palveluita huononäköi-

sille
 Poistaa estettävissä oleva lapsuus-

iän sokeus
 Kehittää kestäviä hoitotapoja las-

ten taitto-virheille. ehittää uusia mah-
dollisuuksia kontrolloida silmänpai-
netautia (glaukooma) ja diabeettista 
silmän pohjan rappeumaa (retinopa-
tia).

Tavoite III:
Lisähaaste ”Näkökyky kaikille”.

Rahoittaa sokeiden kuntoutusta ja 
koulutusta

Sijoittaa rahoja lionien silmätutki-
mus-laitosten tutkimustyöhön

Laajentaa ja parantaa lionien näkö-
ohjelmia riskiryhmille kehittyneissä 
maissa. 

CSF II: N TOTEUTTAMINEN 
SUOMESSA.

Jo vuoden 2004 lokakuusta alkaen 
kaikki Melvin Jones-jäsenyys mak-
sut on voitu merkitä kampanjaan 
suorituksiksi. Vuoden 2007 alusta 
alkaen kampanja etenee täydellä te-
holla jatkuen aina vuoden 2008 kesä-
kuun loppuun. Vielä tuonkin jälkeen 
on mahdollisuus tehdä lahjoitussi-
toumuksia vuoteen 2013 asti.

Malliklubit
Piireihin nimitetään malliklubeja, 

yksi klubi/piiri. Nämä klubit toimiva 
tiennäyttäjinä  ja esimerkkeinä. Mal-
liklubien minimitavoitteena on kerä-
tä yhteensä 400$/jäsen kolmen vuo-
den aikana. Maahamme on nimet-
ty kahdeksan malliklubia. M-piirin 
malliklubiksi on lupautunut 

LC LUVIA. Kiitokset LC Luvial-
le ja onnea ponnisteluissa.

Merkkipäivälahjoitukset
Suomen CSFII:n ensimmäinen 

tuote on ”Merkkipäivälahjoitus” Lei-
jonat suurelta osin  ovat  iässä, jol-
loin hyllyt ovat ”pullollaan” kaiken-
laisia purkkeja ja purnukoita. Pieni-
kin lisä on kauhistus. Tällöin merk-
kipäivän lähestyessä on hyvä ohja-
ta mahdolliset muistamisvarat näön-
suojelutyöhön.

Piiriorganisaatio
Pääosin nykyiset lohkojen puheen-

johtajat jatkavat lohkojensa ryhmä-
koordinaattoreina, joiden tehtävänä 
on mm toimia klubien apuna erilais-
ten aktiviteettien ja kampanjoiden to-
teuttamisessa.

M-piirin varapiirikoordinaattori-
na toimii lion Juhani Vihervuori, LC 
Kiukainen.

Lohkojen ryhmäkoordinaattorit 
ovat

LPJ Seppo Mäkiselkä,  

LC Siikainen
LPJ Kalevi Nummijärvi  

LC Karvia
LPJ Tauno Mäkelä  

LC Kiikka
LPJ Juha Merisalo  

LC Pori/Karhu
LPJ Jarmo Koski  

LC Pori/Ulvila
LPJ Tuomo Sippo  

LC Harjavalta
Lion Veikko Pitkänen  

LC Vampula
LPJ Heimo Toivonen  

LC Honkilahti
LPJ Jukka Kolsio  

LC Rauma/Reimari
Lion Mikko Torkkeli  

LC Uusikaupunki
Klubit valitsevat kampanjapäällik-

könsä huhtikuun alkuun mennessä.
Parhaimmat kiitokset varapiiri-

koordinaattorille sekä ryhmäkoor-
dinaattoreille pitkäaikaisesta sitou-
muksesta. Menestystä ja sujuvaa yh-
teistyötä toivoen.

CSF II terveisin
Timo Heikkilä            
Piirikoordinaattori, IPCC

Uusia Melvin Jones-jäsenyyksiä       
Uuteenkaupunkiin

Tuulikki Mattila ja Olavi Juutilainen sekä heille Melvin Jones-tunnukset luovuttaneet Jouko Välimäki ja Koitto 
Kuuttila (50 vuotta 100-prosenttista leijonatyötä!)  

nissä on upea taidejäljennös 1890-
luvulla joulukuussa kaupunkiimme 
talvehtimaan tulevasta parkkilaiva 
Ansiosta. 

Leijonat
näkemisen puolesta

Samantyyppistä poikkeuksellista 
apua on LC Uudenkaupungin lisäk-
si Olavi Juutilaiselta   saanut hänen 

lapsuus- ja nuoruusajan kotipaikkan-
sa Merikarvian lionsklubi. 

 PDG Jouko Välimäki

Uusia Melvin Jones-jäsenyyksiä       
Uuteenkaupunkiin

LC Honkajoki LC Jämijärvi LC Kankaanpää/
       Keskusta
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Itsenäisyyspäivän jälkeisenä päi-
vänä, 7.12.2005 tehtiin Huittisten 
seudulla lionshistoriaa.  Piiriimme 
perustettiin uusi klubi, LC Huitti-
nen/Gerda.  Perustamiskokouksessa 
klubiin liittyi 24 jäsentä, jotka kaik-
ki ovat naisia.  Perustajajäsenet ovat 
kotoisin Huittisista, Punkalaitumel-
ta, Säkylästä ja Vampulasta.  Tammi-
kuun klubikokouksessa tehtiin vie-
lä päätös kahden lisäjäsenen kutsu-
misesta.  Myös heidät järjestömme 
tulee katsomaan perustajajäsenik-
si, koska he ovat liittyneet klubiin 
ennen perustamiskirjan luovutusta, 
joka tapahtuu 11.3.-06.  Perustettu 
klubi on piirissämme 61. varsinai-
nen lionsklubi.  Lisäksi piirissä toi-
mii yksi liitännäisklubi.

-Klubin perustamisasiassa edettiin 
harkiten.  Ajatus kypsyi ensimmäis-
ten hankkeessa mukana olleiden 
naisten mielissä toista vuotta, toteaa 
perustamistoimia vetänyt RC Martti 
Lehtelä.     -Halusimme kiireettömäs-
ti varmistaa, että asia valmistellaan 
huolella ja että mukaanlähtijöillä on 
riittävät perustiedot lionstoiminnas-
ta.  Tällä hetkellä uskonkin, että klu-
bin toiminta lähtee ripeästi alkuun 
ja se löytää nopeasti omat toiminta-
muotonsa.  -Suuri kiitos valmistele-
vista toimista kuuluu DC Maija-Lii-
sa Heikkilälle jonka laajan tietämyk-
sen ja asiantuntemuksen sain avuk-
seni jo varhaisessa suunnitteluvai-
heessa.  –Ja lopputuloksena saimme 
sen mitä etsimmekin  -  uuden klu-
bin, kertoo Martti Lehtelä ilmeisen 
tyytyväisenä.

Klubin ensimmäisenä presidentti-
nä toimii Tuula Honkamaa Punkalai-
tumelta ja sihteerinä Virve Laineen-
oja Huittisista.  Muut hallituksen jä-
senet ovat; ensimmäinen.varapresi-
dentti Marju Ojala, toinen.varapre-
sidentti Tuula Pitkänen, rahaston-
hoitaja Tarja Isokallio, klubimesta-
ri Kaisa Lehtonen, tail twister Merja 
Evala, tiedotussihteeri Anu Helariut-
ta-Koskua ja jäsentoimikunnan pu-
heenjohtaja Helena Vasamaa.  Klubi 
kokoontuu kuukauden ensimmäise-
nä tiistaina klo 19.00 Huittisten Seu-
rahuoneella.

Katse lapsiin ja nuoriin
-Siitä huolimatta vaikka minul-

la onkin jo takanani vankka, yhden 
klubikokouksen mittainen lionsko-
kemus, en vielä tässä vaiheessa halua 
tehdä kovin yksityiskohtaisia linja-
uksia tulevasta toiminnastamme, sa-
noo uuden klubin presidentti Tuula 
Honkamaa iloisesti naurahtaen.  

-Lionsjärjestö on kuitenkin suun-
nannut katseensa varsin voimak-
kaasti  lapsiin ja nuoriin, heidän hy-
vinvointinsa edistämiseen.  Tämä 
varmasti sopii myös meille.  Mit-
kä sitten ovat ne käytännön toimet, 
joilla tätä työtä toteutamme ja mit-
kä ovat ensimmäiset painopistealu-
eemme, se on vielä tässä vaiheessa 
avoinna, mutta luonnollisesti jo kes-
kustelun alaisena.

-Vaihtoehtoja, jotka eivät sulje toi-
siaan pois, on monia.  Paikalliset ta-

Uusi lionsklubi Huittisten seudulle

Klubin perustajajäsenet antoivat lionslupauksen ensimmäisessä varsinaisessa klubikokouksessaan 
3.1.2006. 

pahtumat ovat tärkeitä ja kansain-
välinen toiminta, esimerkiksi nuo-
risovaihto kiinnostaa.  Uuden klu-
bin mahdollisuudet vaihdokkien lä-
hettämiseen ovat kuitenkin taloudel-
lisesti rajalliset.  Nuorisovaihtoon 
voisimmekin aluksi lähteä mukaan 
toista kautta, hankkimalla vastaan-
ottoperheitä.  Luonnollisesti ym-
märrämme, että ”vanhoilla”, nuori-
sovaihdossa jo asemansa vakiinnut-

taneilla klubeilla on tähän etuoikeus, 
mutta jos tilaisuus vastaanottoon on, 
pyrimme toki hyödyntämään tämän 
mahdollisuuden.  –Ja pitäisihän mei-
dän, osana kansainvälistä järjestöä, 
muistaa myös muualla asuvia avun 
tarpeessa olevia lapsia, esimerkik-
si kummilapsitoiminnan muodos-
sa, listaa Tuula Honkamaa lionstyön 
mahdollisuuksia.   –Varmasti me jo 
vuoden parin kuluttua olemme löy-
täneet omalle klubillemme soveltu-
vat toimintamuodot.

Klubin perustamista edeltäneis-
tä vaiheista Tuula haluaa esittää kii-
toksensa kummiklubin, LC Punka-
laitumen lisäksi erityisesti LC Pori/
Sofian lioneille.  -Liisa, Pirjo ja Sirk-
ka olivat syksyn tapaamisissa kerto-
massa meille lionstyöstä ja rohkaise-
massa klubin perustamiseen.  Maija-
Liisa on taas ollut mukana kokoon-
tumisissamme jo viime talvesta al-
kaen ja hänen lionsammattitaitoaan 
saamme hyödyntää tulevaisuudessa-
kin  -  toimiihan hän toisena opaslio-
ninamme.

Opaslionin tehtävä on 
tehdä itsensä              

tarpeettomaksi
DG Teuvo Männistö nimesi uuden 

klubin kummiklubiksi LC Punkalai-

tumen sekä opaslioneiksi DC Mai-
ja-Liisa Heikkilän LC Pori/Sofiasta 
ja RC Martti Lehtelän LC Punkalai-
tumesta.

Opaslionien tehtävänä on neuvoa 
ja opastaa klubia sen alkuvaiheis-
sa, tutustuttaa lionsjärjestöön ja sen 
moniin toimintamuotoihin.  Tehtä-
vä kestää kaksi vuotta, jona aikana 

opaslionit osallistuvat klubin koko-
uksiin ja raportoivat kansainvälisel-
le järjestölle edistymisestä.

-Ei ole niin pientä asiaa, jos-
ta meiltä ei voisi kysyä, luonnehtii 
Martti Lehtelä saamaansa tehtävää. 
-Itse nimenomaan toivon kysymyk-
siä noista pienistä asioista, siitä yk-
sinkertaisesta syystä kun niihin on 
yleensä helpompi vastata.

Maija-Liisa Heikkilä puolestaan 
kertoo opaslionin tehtävän olevan 
eräässä mielessä ”epäkiitollinen”.   
-Tehtävä katsotaan onnistuneeksi 
vasta silloin, kun on tehnyt itsen-
sä tarpeettomaksi.  Kun klubi on 
saanut riittävät tiedot, toiminta on 
päässyt sujuvasti alkuun ja vakiin-
tunut, eikä enää neuvoja tarvita, sil-
loin opaslionien on oikea aika ve-
täytyä sivuun.

Nimi Gerda Rytin     
mukaan

Uusi klubi on nimetty president-
ti Risto Rytin puolison, Gerdan Ry-
tin mukaan.  Nimellä on historialliset 
yhteydet Huittisten seutuun, olihan 
presidentti Ryti kotoisin Huittisista. 
Gerda Ryti oli kansainvälinen, kie-
litaitoinen, urheilullinen, uusia aja-
tusvirtauksia seuraava älykäs nai-
nen, jonka mainitaan hallinneen ai-
kakautensa tapakulttuurin täydelli-

sesti.  Vapaaehtoistyö oli hänen sy-
däntään lähellä sota-aikana.  Mies-
tään hän tuki esimerkillisesti myös 
vaikeina aikoina.

Gerda Rytin toiminta sekä maan 
äitinä, että yksityishenkilönä oli esi-
kuvallista aikalaisilleen – ja sopii 
esikuvaksi myös tämän päivän nai-
sille.

LC Huittinen/Gerdan klubihallitus kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 20.12.-05. Istumassa presidentti 
Tuula Honkamaa ja sihteeri Virve Laineenoja. Seisomassa vasemmalta Helena Vasamaa, Kaisa Lehtonen, 
Tarja Isokallio, Anu Helariutta-Koskua, Tuula Pitkänen, Marju Ojala ja Merja Evala. 

LC Kokemäki Teljä
– TUKEE PURJEHDUSLEIRIÄ

LC Kokemäki
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Viime aikoina on paljon 
keskusteltu Suomessa syn-
tyneestä uudenlaisesta köy-
hyydestä. Tasavallan presi-
dentti Tarja Halonen puhui 
uudenvuoden puheessaan 
hyvinvoinnin epätasaisesta 
jakautumisesta Suomessa 
ja tuloerojen kasvun myö-
tä syntyneestä uudenlaises-
ta köyhyydestä ja syrjäyty-
misestä. 

Toisaalta on pohdittu valtiovallan 
toimenpiteitä lastensuojeluun ja sil-
tä osin on todettu, että maan vauras-
tumisesta huolimatta lastensuojelun 
tarve on kasvanut. Lapsiperheiden 
köyhyys on lisääntynyt ja sen myötä 
lasten altistuminen häiriökäyttäyty-
miseen on myös lisääntynyt.

Suomen lasten ja nuorten parem-
man elämän puolesta järjestettävää 
Punainen Sulka 2006 keräystä on 
valmisteltu jo puolitoista vuotta ja 
kaiken pitäisi olla valmiina Suomen 
Lions-piireissä. Suomalaisten lasten 
ja nuorten hyvinvointi on tärkeä asia 
meille kaikille. 

Kiitämme rouva Tellervo Koivis-
toa lupautumisesta keräyksemme 
suojelijaksi. Tiedotustilaisuudessa 
28.12.2005 Sanomatalossa Helsin-
gissä hän puhui suojelijan merkityk-
sestä ja painottamastaan matalasta 
profiilista huolimatta hänellä on suu-
ri merkitys myös keräyksen saamaan 
huomioon sekä sen onnistumiseen.

Keräys onnistuu silloin, kun sen 
toimihenkilöt ovat asiaan sitoutu-
neet. Näinhän Me Leijonat olemme. 
Olemme päättäneet tästä keräykses-
tä jo monessa vuosikokouksessam-
me ja Kuopion päätösten jälkeen var-
sinainen järjestelytyö on vauhdittu-
nut.

Taiteilija Johanna Oraksen taulut 
”Auringon lapset” ja ”Vanha jengi 
koossa taas” ovat löytäneet omista-
jansa ja uusi ”nalletaulu” on tekeil-
lä. Akryylikuutiot ovat myös saata-
villa piireissä jakelua varten.  

Viikko 40 on varsinainen Punai-
nen Sulka-viikko. Silloin jalkaudum-
me kaduille, turuille ja toreille pins-
seinemme, jääkaappimagneettei-
nemme ja heijastiminemme. Yhteis-
työkumppaneidemme kanssa sovi-
tut paikat keräyksen suorittamiseen 
ovat kansoitetut. Kukaan ei voi ol-
la törmäämättä meihin leijoniin tuon 
viikon aikana.

Meillä on valtava haaste, 5,2 mil-
joonaa euroa, tarkka luku väkilu-
vun mukaan, siis yksi euro kansa-
laista kohti. Keräyksen tuotosta 90 
% ohjataan suoraan autettaviin koh-
teisiin. Käytännössä se tapahtuu si-
ten, että 40 % palautuu lionsklubeil-
le. Klubit päättävät oman paikkakun-
tansa ne lapset ja nuoret, joille apua 
annetaan ja sen avuntarpeen he par-
haiten tuntevat. 

Me leijonat olemme saaneet avuk-
semme lasten ja nuorten kanssa työs-
kentelevät keräyksemme asiantunti-
jayhteisöt: Lastensuojelun keskus-
liiton sateenvarjon alla olevat järjes-

töt, Suomen lasten ja nuorten sää-
tiön, Kirkon lapsi- ja nuorisotyön, 
Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskus-
liiton ja Suomen Lions-liiton Lions 
Quest koulutusohjelman.

Tavoitteena näillä yhteisöillä on 
lasten ja nuorten hyvinvointi. On-
gelmien ennaltaehkäisy ja varhainen 
puuttuminen niihin ovat etusijalla. 
Aikuisten tuki on ensisijaisen tärke-
ää. Myös tutkimustyö on arvokasta ja 
mahdollistaa asiantuntijoiden avun 
ja tuen lapsi- ja nuorisotyössä. 

Punainen Sulka keräyksen onnis-
tumisessa tarvitaan meitä kaikkia! 
Olemme saaneet yhteistyökump-
paniksemme myös seuraavat kau-
palliset tahot: Yleisradi-
on, TV 1:n, TV 2:n, Ra-
dio Suomen, päivittäis-
tavarakaupan, palvelu-
huoltamot, Autoliiton ja 
Liikenneturvan. 

Lions-klubien omil-
la kotipaikkakunnilla 
vastaava yhteistyö on jo 
aloitettu ja mahdollisuu-
det keräyksen onnistumi-
seen ovat hyvät. Klubien 
välinen yhteistyö myös 
toivottavasti toimii. PS-
työryhmä on asettanut 

laskennalliset ta-
voitteet kullekin 
piirille ja klubeille. 
Näihin tavoitteisiin on voinut antaa 
klubin oman, realistisen tavoitteen. 
Nämä muutokset ovat vastaanotetut 
ja siltäkin osin olemme valmiita. 

Kiitos jokaiselle Leijonalle, Puo-
lisolle, Leoille ja Leijonaperheille jo 
etukäteen Punainen Sulka 2006 ke-
räyksen onnistumisen eteen tehdys-
tä työstä. 

Yhdessä onnistumme, olethan si-
näkin mukana. Sulassa sovussa!

    
 Marja-Leena Knuutinen

 PS-keräysjohtaja  

Vuosi on vaihtunut – Punainen Sulka-2006 
keräysvuosi on alkanut

Vuosi on vaihtunut – Punainen Sulka-2006 
keräysvuosi on alkanut

            Kuvasatoa vuodelta 2005Mikäli olet kiinnostunut kauden aikana 
eri tilaisuuksista otetuista valokuvista. 
Ota yhteyttä alla olevaan henkilöön:

MARTTI SOINI
puh. 0500-321 962, 02-845 154 23

DG-elekteinä Honngkongissa vas. Kalevi Kiviniitty, Heikki Mäkelä, Reima Mäkelä 
ja Teuvo Männistö.

M107-piirin kuvernöörejä: vas.  PDG Raimo Junttila ja lady Terttu, DG Teuvo Männistö ja lady 
Tuija, taustalla PDG Raimo Järvinen ja oikealla PDG Pertti Harju ja lady Helena Kuopion kok-
ouksen iltajuhlassa.

Keskustelussa kansainvälinen presidentti Ashok Mehta 
ja DG-pari Teuvo Männistö ja Tuija Ikonen Uudenkau-
pungin Kuvernöörineuvoston  tapaamisessa.

DG:t Teuvo Männistö ja Heikki Mäkelä tutustumassa 
Mercedes Benzin museoon  Stuttgartissa Europa Forumin 
yhteydessä.

107M-piiriläisiä Kuopion vuosikokouksen marssilla.
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Jo virkansa jättänyt Lions-Liiton pääsihteeri Jussi Kuittinen lähti vuosia sitten ehdottamaan, 
että LC Uusikaupunki järjestäisi syksyn kuvernöörineuvoston ja Kansainvälisen Presidentin 
vierailun vuonna 2005. Tiedustelu tuli klubille, joka kokouksessaan päätti ottaa haasteen vas-
taan ja nimesi allekirjoittaneen toimikunnan vetäjäksi.  Helppoa se oli tehdä, kun olin matkoil-
la ja poissa kokouksesta!                                                  

Keräsin päätoimikunnan ja hallitus nimesi sen toivomusteni   mukaan. 

Asetimme tavoitteet tarkoituksena tehdä Uuttakaupunkia tunnetuksi kahdella tapaa.
 * Täällä organisoidaan kokoukset hyvin. Kokous- ja majoitustilat ovat saman katon alla.
* Hinnat ovat kohtuulliset. Emme ylihinnoita mitään; ei kuitenkaan tappiota klubille.
Meillä oli myös yksi edellytys päivien järjestämiseen. Kaupungin tulisi lähteä mukaan.
Saimme kaupunginjohtajalta myönteisen vastauksen. Järjestimme viikonlopun, johon kuului 

kuvernöörineuvoston lisäksi Lions-Liiton koulutuspäivä ja IP Mehtan vierailu.
Palaute on ollut yksinomaan kiittävää! Juuri niitä asioita on kiitelty, mihin tähtäsimmekin.
• Järjestelyt pelasivat erinomaisesti ja yhteistyö toimi saumattomasti.
• Hotelli sai myös kiitosta.
• Opastuksesta kiitettiin erityisesti.
• Kaupungin vastaanotto sai loistavat arvosanat.
• IP Mehta ja puoliso tuntuivat olevan tyytyväisiä visiitin lyhyydestä huolimatta.
• Muut M-piiriläiset sanoivat olevansa ylpeitä meistä!
• Suhteet kaupungin virkamiehiin ja päättäjiin paranivat varmasti.
• Klubimme PR-työ huomattiin muuallakin kuin omassa piirissä.
• Luetteloa voisi jatkaakin. Istuvan kuvernöörikurssin vanhin Reima Mäkelä lähetti kiitok-
sensa sanoin: ”Voitte alkaa paukuttaa henkseleitä kritiikkipalaverissanne!”
”Uusikaupunki saisi kokouksen uudelleen järjestettäväkseen vaikka jo ensi vuonna” olivat 

Lions- Liiton terveiset. Vihjaisin pääsihteerille, että se olisi sitten LC Uusikaupunki/ Männäi-
sen vuoro.

Kaupungin osuus merkittävä
Neuvottelut kaupunginjohtaja Kari Kosken kanssa 1½ vuotta ennen tilaisuutta olivat myön-

teiset:
Saimme lupauksen, että kaupunki järjestäisi vastaanoton ja luovuttaisi kulttuurikeskuksen tilat 

veloituksetta teknisine henkilöineen kolmeksi päiväksi. Ilman näitä emme olisi lähteneet leik-
kiin ollenkaan.

Kaupungin järjestämällä vastaanotolla vieraat kätteli kolmikko Helena Vartiainen, Jouko An-
tola ja Kari Koski. Tarjoilu oli runsasta. IP Mehta puolisonsa Kokilan kanssa saapui paikalle 
vastaanoton puolivälissä. Mehta kätteli myös suurimman osan vieraista. Helena Vartiainen oli 
jo puheensa pitänyt, joten Tuulikki Mattilan puheesta tekemä englanninkielinen versio annettiin 
kansainväliselle presidentille myöhempää tutustumista varten. 

Aikataulu oli kiireinen ja yläkerran iltajuhla kutsui. Paljon jäi viiniä juomatta! 
Klubipresidentti Jarmo Jäsperlän kanssa käydyissä neuvotteluissa olimme pitäneet kohteliaa-

na PR-ideana kutsua edellä mainitut kaupungin edustajat seuralaisineen iltajuhlaan. Valt.pj. He-
lena Vartiainen tuli yksin, hallituksen pj. lion  Jouko Antola puolisonsa Heljän kera ja kaup.joht. 
Kari Koski seuralaisineen

Päätoimikunta 
Jäsenet: Heimo Hakala, Pekka Harmovaara, Hannu Heino, Jussi Hyvönen, Heikki Kallioinen, 

Matti Kurikka, Arttu Lehtonen, Mikko Nordberg, Mika Reinholm, Erkki Sirkiä, Jouko Välimä-
ki ja pj. Jukka Mattila. Muutamiin kokouksiin kutsuttiin asioista riippuen myös Mikko Torkke-
li ja Jarmo Jäsperlä sekä ladyjen edustajia. Ladyryhmä piti omia kokouksiaan Tuulikki Matti-
lan johdolla.

Päätoimikunta piti vuoden aikana kaikkiaan yhdeksän kokousta. Osallistuminen ei aina ollut 
työesteistä johtuen 100-prosenttista, mutta asiat etenivät kuitenkin henkilökohtaisin kontaktein, 
puhelimella ja sähköpostilla sekä 2-3 hengen ryhmäkokouksin. Lopputulos: kiitettävä. 

Ohjelmaryhmä toimi Pekka Harmovaaran vastuulla. 
Useista aikataulu- ja paikkamuutoksista huolimatta pysyttiin suunnitelmissa. 
Korvaukset maksettiin ulkopuolisille esiintyjille klubin aktiviteettirahaston stipendein:
Kultainen harmonikka Marjo Suominen 150 € stipendi.
UL-V: vahvistetut kvartetit 200 € stipendi.
Muita korvattavia ei ollut.
Avajaisjuhlan juonsi Jukka Mattila, Leijonamarssiin ja Varsinaissuomalaisten laulun säes-

ti Martti Soini (LC Uki / Männäinen), Pekka Harmovaara esiintyi tunnetulla taidollaan Viulun-
soittaja katolla -musikaalin Tevjenä Marjo Suomisen harmonikkasäestyksellä ja Marjo Suomi-
nen esitti kolme harmonikkakappaletta kevennykseksi puheiden välissä.

Kuvernöörineuvosto 19. - 21.8. 2005 
Uudessakaupungissa

Iltajuhlan ohjelma sisälsi normaaliin tapaan puheita. Musiikillisesta kevennyksestä vastasi
UL-V:n Ruotukaverit ja Barbershop-kvartetti. Illan juonsi Jukka Mattila. Englanninkieliset 

puheet tulkkasi Tuulikki Mattila. 
Ohjelmaryhmän arvio: kiitettävä

Kalustojärjestelyt ja koristelut
Ryhmä oli jaettu kahdelle vetäjälle: Jussi Hyvönen ja Heikki Kallioinen.  H-hetkeksi 18.-19.8. 

ryhmä oli hankkinut tuekseen Matti Salmilan ja Mikko Torkkelin. 
Kalusteet määritteli Jukka Artturi Lions-Liiton toivomusten mukaan, ja koristelussa oli kor-

vaamattomana mestarina itse Waltzu Waltenberg Porista. Myös Sinikka Waltenberg oli talkois-
sa. Koristelumateriaali oli Waltzun suuresta varastosta. Waltsu teki myös tilausbanderollit Meh-
tasta ja Tervetuloa Uuteenkaupunkiin- kalvon piirtoheittimelle. 

Korvaukseksi työstä, tarvikkeista ja matkasta lupasimme Waltzulle ja Sinikalle maksuttoman 
KVN-kokouksen. Lions-Liitto otti myöhemmin pyynnöstäni maksettavakseen summan.

Waltenbergit olivat aikaisemmin kesällä vierainamme ja suunnittelemassa ”lavasteita”.
Kokoustilan kehykset olivat komeat ja toimivat. Ravintolasalin koristelu perustui seinälle ri-

pustettuun Mehtan pariskunnan kuvaan ja tervetulobanderolleihin sekä juhlassa taustana ollei-
siin valtiolippuihin ja Lions-Liiton lippuun sekä tietysti suurikokoisiin leijonamerkkeihin. 

Lopputulos oli nautittava visuaalinen kokonaisuus ja työryhmän arvio: kiitettävä.

Lippuryhmä
Avajaistilaisuuden lippuseremoniasta vastasi tunnetulla upseeritaidollaan veli Jouko Alanis-

si. Ryhmä huolehti myös ulkosalkojen liputuksesta. Ulkona liehui Suomen lippu ja kaksi Lions-
Liiton lippua.

Liput nostettiin ja laskettiin lauantaina ja sunnuntaina. Mikko Torkkeli siirsi pääliput näyttä-
möltä ravintolasaliin ja takaisin illalla.

Lippuryhmässä työskentelivät Jouko Alanissi, Mikko Nordberg, Mikko Torkkeli, ja Aarne  
Helminen. Arvio: erittäin kiitettävää työtä.

Opasteryhmä
Klubilaisille lähettämäni sähköpostiviestin innostamina Timo Kuusinen ja Mika Kaarto teki-

vät opastesuunnitelman, ripustivat ja purkivat viitoituksen. Viitoituksessa käytettiin suuria lei-
jona-logoja ja punaisia suuntanuolia (nekin Waltzun varastosta ).

Oli tavattoman mukavaa olla perjantaina vieraita vastaanottamassa. Melkein jokainen tulija 
kiitteli opastusta jo kätellessä. Veljet Mika ja Timo saivat runsaasti kehuja.

Ryhmän toiminta ja tulos: erinomaisen kiitettävä.

Klubin toiminnan esittely
 Suunnittelija ja vastuuhenkilö oli Mikko Torkkeli. Kuten piirikokouksissa, Mikko toi nytkin 

esille koko arsenaalin. Esittely oli selkeä ja upea. Toiminnan runsaudesta IP Mehtakin päätteli 
ensin, että siinä esiteltiin kaupungin kaikkien klubien toimintaa. Lehtileikkeet, myyntiartikkelit 
ja aktiviteettikuvaukset Uusikaupunki-viirien koristamina sekä näyttöpäätteillä rullaavat kuva-
esitykset pysähdyttivät kiireistä kokousväkeä taukojen aikana. 

Esko Vento toi näytteille oman projektinsa ja piti myös kuvernöörineuvoston kokouksessa ly-
hyen markkonointiesittelyn kyseisestä ”Kaveria ei jätetä - Erkki Luntamo” - videosta ja –CD-
levystä.

Veli Mikko päivysti standilla melkein yksinään kahden päivän ajan. Lopputulos: erittäin kii-
tettävä.

Ilmoittautumispöytä ja päivystys
Ryhmästä vastasi Jukka Mattila.  Perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina vieraiden vastaanot-

to ja lipukkeitten myynti päivystyksessä sujui kangertelematta.

Töissä olivat: Tuulikki ja Jukka Mattila koko perjantain,
                       Riitta ja Jouko Välimäki lauantaina aamulla
                       Pirkkoliisa ja Hannu Heino lauantaina aamulla 
            Leena ja Jarmo Jäsperlä lauantaina
                       Maria Aalto, Heli Hakala ja Lea Kuuttila lauantaina
 Leena ja Aarne Helminen iltapäivällä Mehtan saapumisen aikaan
Arvio ryhmästä: kiitettävä  

Neuvottelut hotelli Aquariuksen kanssa
Vastuuhenkilönä ruokalistojen suunnittelussa oli Mikko Nordberg. Jukka Mattila oli mukana 

neuvotteluissa hotellin edustajien kanssa..

Kuvernöörit puolisoineen eturivissä.

Piirin tarkkaavaisia kokousedustajia.

Kuvernöörineuvosto 19. - 21.8. 2005 
Uudessakaupungissa
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Johtaja Toni Tyrjyn kanssa pidettiin kaksi neuvottelua, ja jatkossa Jukka Mattila kävi kym-

menkunta neuvottelua Pirkko Vähätalon kanssa. Hinnat ja ruokavaihtoehdot juomineen sovit-
tiin alkuvaiheessa.

Hotelli varattiin kokonaisuudessaan eli kaikki kokoustilat ja koko majoituskapasiteetti.
Tarjoilusta päästiin yksimielisyyteen ja hinnat sovittiin.
Jännitimme vähän iltajuhlaa ja sen tarjoilua. Aquariuksen henkilökunta ylitti itsensä. Ei mi-

tään moitteen sijaa. 
Arvio: kiitettävä

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset, huone- ja ateriavaraukset vastaanotti Jukka Mattila.
Niitä tuli postissa, sähköpostissa, puhelimella ja klubin kotisivujen kautta.
Ilmoitus kokouksesta/varauksista/hinnoista oli Leijona-lehdessä ja netissä.
Ilmoittautumiset kotisivun kautta hoiti Arttu Lehtonen kiitosta ansaitsevalla tavalla.
Tulijat sijoitettiin Aquariuksen huoneisiin ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muut varaukset listattiin ja tilaukset täsmennettiin ravintolalle. Dieettiruokailijoista laadittiin 

oma luettelo ja heidät merkittiin pöytäkarttaan myöhemmin.
Ilmoittautumisluetteloiden perusteella tarkistettiin myöhemmin maksuliikenne.

Painotuotteet
Painotuotteista vastasi Erkki Sirkiä. Erkki kävi ammattitaitoisesti läpi tarjouskierroksen, ja 

toimikunta valitsi Vakka-Suomen Kirjapainon. Kokouksen yleisohjelma, illalliskortit, menut ja 
ruokailu- & kahvilipukkeet tarkisti Erkki Sirkiä. Painatus oli tyylikästä työtä.

Yleisohjelman takana oli sponsorimme Nordean mainos, jonka Jouko Välimäki hankki tun-
netulla pankkidiplomatiallaan. KVN-Uusikaupunki- tili oli tietysti Nordeassa. Tilin kautta ra-
haa liikkui noin 13 000 euroa.  

Tiedotus
Klubin sisäisen tiedottamisen hoiti järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, joka laati myös muis-

tiot tilaisuuksista ja neuvotteluista. 
Yhteyttä tiedotusvälineisiin piti paikallisesti Jukka Mattila ja valtakunnallisesti MD-PRC  

Pertti Harju. 
Paikallistelevisiosta Martti Soini otti still - kuvia, jotka pyörivät JSV-TV:ssä. Kaikki paikal-

lislehdet olivat kaksi kertaa asialla. Ensin julkaistiin etukäteistieto tilaisuudesta ja vieraistamme 
ja sitten hyvät jutut itse tilaisuudesta. 

Uudenkaupungin matkailutoimisto lahjoitti jokaiselle osallistujalle kaupungin esitteitä sisäl-
tävän  Uusikaupunki-kassin. Lisäksi klubin esittelypaikalla oli kaupungin mainospylväs. Vahte-
rus-Ring toi myös paikalle oman A-mainoksensa. 

Sisäinen tiedotus: hyvä. Paikallinen media: kiitettävä. Valtakunnallinen media: välttävä
Kaupunki: kiitettävä

Kansainvälisen presidentin erityisohjelma sunnuntaina
Sunnuntaina aamukahvilla 

lehtihaastattelu. 
 Klo 11-12 kuvernöörien ja 

Lions-liiton hallituksen kysely- 
ja vastaustunti

 Klo 12-12.30 lehdistö tapasi 
Mehtan.

 Klo 12.45- 13.00 IP Meh-
ta seurueineen vieraili Leijon-
apuistossa.

Klo 13.00- 14.00 kaupungin 
tarjoama lounas Sualaspuarissa. 
Isäntänä elinkeinojohtaja Pek-
ka Patjas. Vieraita: Mehtat, Ala-
Kuljut, Laineet ja  Mattilat.

Kansainvälinen presidenttimme on kiireinen johtaja, josta jäi päällimmäisenä mieleen kuiten-
kin miellyttävä, ystävällinen, asiaansa uskovan miehen kuva.                

Kaupungille: Kiitos, kiitos!

Pukeutumistilat
Sellaisille kokouksen osanottajille, jotka eivät majoittuneet hotelliin, oli järjestetty alakertaan 

naisten ja miesten vaatteidenvaihtotilat ja lukittu säilytystila. 

Puoliso-ohjelma 
Ohjelman vastaava vetäjä oli Tuulikki Mattila

Ennen lounasta oli Kemppi – salissa informaatiotilaisuus, jonka veti Tuulikki Mattila.  
Tilaisuudessa liiton puheenjohtajan puoliso lion Helena Rahko puhui ”puolison osallistumis-

ta kuvernööritoimintaan ja Quest-asiaa”. Lady Pirkkoliisa Heino esitti lyhyen kaupungin histo-
rian ja Tuulikki Mattila esitteli taiteilija Valto Vaalikiven töitä Liljelund - hallissa.

Lounaan jälkeen aloitettiin kävelykierros kaupunginlahden ympäri. Kohteet tilattiin ja koordi-
noitiin kaupungin matkailutoimen kautta. Ladyt hoitivat kai-
ken asiaan liittyvän käytännön työn.

Kävelykierros kaupunginlahden ympäri sisälsi opastetun 
Bonk-kierroksen, Taidetalo Ars Aarraksen, Pakkahuoneen 
taidenäyttelyineen ja munkkikahveineen, parkki Varman ja 
puutalonäyttelyn sekä Vanhan kirkon. Taidetalo Ars Aarrak-
sessa taiteilija, ex lion, Raimo Aarras itse toimi töittensä esit-
telijänä ja klubin ladyt tarjoilivat kuohuviinit osallistujille. 
Kirkossa esittelijänä oli suntio Jouko Mäenpää. Koska sää 
suosi eikä mukana ollut muutenkaan kyytiä tarvitsevia, ei 
kuljetuspalveluja tarvittu lainkaan.

Matti Kurikka oli järjestänyt kaiken varalta kyyditysryh-
män. 

Mukana olleet 24 puolisoa olivat vilpittömän ihastuneita. 
Kävelyä ja ohjelmaa kehuttiin virkistäväksi, hauskaksi, poik-
keukselliseksi ja tosi halvaksi (10 € ) antiinsa nähden.

Puoliso-ohjelmassa töissä: Pirkkoliisa Heino, Riitta Väli-
mäki, Leena Jäsperlä ja Tuulikki Mattila. 

Ladyt vastasivat KVN:n järjestelytöistä varsin suurella 
osuudella. Kiitos!

Arviointi: loistavaa työtä

Valokuvaus
Tilaisuuden kuvataltiointi oli ammattimiesten käsissä. Mika Reinholm vastasi kuvauksesta.
Kuvataltioinnista on tehty CD. Se sisältää veli Mikan ja veli Martin kuvia. Niitä tarjotaan ne-

tissä ja sähköpostitse kokouksen osanottajille.
 Martti Soini JSV-TV:n edustajana oli myös kuvaamassa eri tapahtumia. Kuvat pyörivät pai-

kalliskanavalla.
Arvio työstä: erittäin kiitettävää

Talous
Heimo Hakala hoiteli kirjanpitoa ja pankkiliikennettä. KVN - Uusikaupunki tili oli Nordeassa.
KVN -tileistä oma tilinpäätös.
Voittoa ei järjestelyistä pyritty hakemaan, vaan We serve – hengessä pyrittiin nollatulokseen.
Lions-Liiton ja Uudenkaupungin kaupungin avulla ja pääsponsori Nordean myötämielisellä 

avustuksella siihen tiukasti päästiin.
Arvio tilinpidosta: rautaisen ammattimaista, kiitos!
Arvio tuloksesta: Asetettujen tavoitteiden mukainen. Tuotto ei ihan vastannut esiintyjäpalkki-

oita, mutta siihen olimme varautuneet. 

Tulkkauspalvelu
Tuulikki Mattila hoiti kaikkien tilaisuuksien tulkkauksen. Tulkkia tarvittiin kaupungin vastaan-

otolla, iltajuhlassa, kyselytunnilla, lehdistötilaisuudessa ja vierailulla Leijonapuistossa. Valtuus-
ton puheenjohtajan puheesta laati T.M. englanninkielisen version IP Mehtalle.

Yleistä
Meidät huomattiin jälleen kerran. Olimme tiedotus-

välineissä. Saimme kiitosta osanottajilta. Kaupungin 
luottamusmies- ja virkamiesporras oli myötämielisesti 
mukana. Kaupungin vastaanotolla valt.pj. Helena Var-
tiaisen puhe oli kiittävä ja tunnustusta jakava, sitä olisi 
kaikkien klubimme leijonien tarvinnut kuulla.

Kaiken kaikkiaan, jos olen tässä jonkun ”tekijän” unoh-
tanut, kiitos hänellekin. Me teimme sen! 

Jos joku tuleva KVN-järjestäjä on neuvon tarpeessa, 
on tämä raportti hyvä järjestelyrunko.

LC Uudenkaupungin ja päätoimikunnan puolesta

Uudessakaupungissa 29.elokuuta 2005 

  
   Jukka Artturi Mattila

IP Mehta ojentaa iltajuhassa lahjansa kaupunginvaltu-
uston puheenjohtaja Vartiaiselle. Takana Tuulikki Mattila.

Rouva Kokila Mehta.

Leijonapuistossa Jukka ja Ashok 
Mehta.

Nuorisovaihtoleiriä tukienNuorisovaihtoleiriä tukien

LC Laitila/Untamoinen
LC Pyhäranta
LC Uusikaupunki/
       Männäinen
LC Suodenniemi

LC Äetsä/Keikyä
LC Säkylä
LC Harjavalta
LC Harjavalta/Huovi

LC Kauvatsa
LC Nakkila
LC Kiikka
LC Kiikoinen
LC Lavia
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Lions Club Punkalaidun
kokoontuu kuukauden 3. keskiviikko klo 19.00

Ravintola Trio, Punkalaidun

Lions  Club Huittinen/Gerda
kokoontuu kuukauden 1. tiistai klo 19.00

Huittisten Seurahuone

               p. 0400-531 971
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Osallistuminen virkailijakoulu-
tuksiin helpottaa seuraavan kauden 
toimintaa perinteisesti piirissämme 
klubien virkailijat saavat opastuk-
sen tehtäviinsä piirikokouksen yh-
teydessä järjestettävissä koulutusti-
laisuuksissa. Hyvät tulevan kauden 
virkailijat, merkitkääpä päivämää-
rä 22.4.2006/Köyliö jo nyt kalente-
riinne.

Uudistettu toimintail-
moitus otetaan käyt-
töön huhtikuun alussa
Piirin toimintailmoitus on uudis-

tettu. Uusi toimintailmoitus tulee 
käyttöön huhtikuun alussa, jolloin al-
kaa uusi piirikilpailukausi. Piirikil-
pailukausihan on  1.4 – 31.3.  Toi-
mintailmoitusta on pyritty selkeyttä-
mään niin, että sen täyttäminen oli-
si entistä helpompaa. Uudessa ilmoi-
tuksessa on mm. selkeästi oma koh-

ta LCIF:lle  ja Arne Ritari-säätiöl-
le tehtäville lahjoituksille, nuoriso-
vaihtovieraan vastaanottamisen tär-
keyttä on painotettu, aiemmasta poi-
keten DG:n, VDG:n ja Lpj:n vierai-
lut ilmoitetaan (aiemmin viran puo-
lesta tehtäviä vierailuja ei huomioi-
tu) sekä Lion-M-viestiin hankitusta 
ilmoituksesta ja artikkelista saa tule-
valla kaudella myös pisteitä. Toimin-
tailmoitus tehdään joka kuukaudelta, 
kuten tähänkin asti.

Jäsenrekisterien           
oikeellisuus ja päivitys 
ovat klubin vastuulla

Viime kesän aikana kansainväli-
nen päämaja luopui perinteisestä jä-
senilmoituksesta ja käyttöön otettiin 
jäsenrekisteri. Klubin pitää siis päi-
vittää jäsentietojen muutokset kah-
teen rekisteriin: Suomen Lions-liiton 
ja kansainvälisen päämajan rekiste-

riin. Rekisterien päivitykset hoitaa 
yleensä klubin sihteeri. Klubit voisi-
vat tulevaisuudessa harkita myös sel-
laista vaihtoehtoa, että klubiin nimet-
täisiin rekisterienhoitaja, joka toimi-
si esim. kolmevuotiskauden. Näin 
toimien jokaisen sihteerin ei tarvitsi-
si opetella rekisterien päivitystä, var-
sinkin kun kauden aikana saattaa päi-
vitettävää olla suhteellisen vähän.

Kevään koulutukset lähestyvät

Kauden koulutustapahtumia kuvin

Syksyllä PNAT-kokousten yhteydessä sihteerit tutustuivat mm. uuteen 
kansainväliseen jäsenrekisteriin (kuva) 

Lions-terveisin
Maija-Liisa
Heikkilä
DC/koulutus

29.10.2005 järjestettiin piirin klu-
bien kehityspäivä, jonne saimme 
esitelmöitsijäksi asennekouluttaja, 
lion Olli Linjalan puolisonsa Anna 
Maria Vapaavuoren kanssa. Päivän 
aiheena oli ”Tapa urautuneet ruti-
init ennen kuin ne tappavat klubisi 
toiminnan!”  (kuva)

Läsnä ollut leijona-väki viihtyi tilaisuudessa.  (kuva)

Kankaanpäässä 21.11.2005 
uudet lionit kummiensa kera tu-
tustuivat mm. Lions-vuosikirjan 
sisältöön.

Kevään koulutukset lähestyvät

LC
107-M
Piiri-

kilpailun
säännöt

ja
pisteytys

2006-
2007

LC
107-M
Piiri-

kilpailun
säännöt

ja
pisteytys

2006-
2007

     
     

    

     

1.  Piirikuvernöörin kauden painopisteet (enintään kolme kohtaa, eikä tuplapisteitä) 

1.1.   Palveluaktiviteetit   kohta 3.1.     pisteet x 2 
1.2.   Punainen sulka      1 piste / kerätty 100 €
1.3.   CSF II  kohta 3.4.     pisteet x 1,5 

         
2.  Lionstoiminta        

2.1.  Jäsenmäärän lisäys, uusi jäsen  ……………………….   40p 

 uudelleen liittynyt tai siirtojäsen  ……………………….   20p 

         

2.2.  Jäsenmäärän nettolisäys piirikilpailun aikana ……………………….   20p 

2.3.  Usean klubin tapahtuman järjestäminen       

 lohkon, piirin, valtakunnallinen (myös kilpailut)   50p/100p/200p 

 useampi järjestäjä; pisteet jaetaan      

2.4.  Usean klubin tapahtumaan osallistuminen ……………………….   20p/hlö 

2.5.  Uuden klubin perustaminen (myös Leo)  ……………………….   300p 

2.6.  Osallistuminen Lions-liiton luvalla järj. kilpailuun per lion/puoliso   10p 

         
3.  Aktiviteetit        

3.1.  Palveluaktiviteetti         

 Osallistujia 5-10 / 11-20 / 21 -  ……………………….   30p/40p/50p 

 Lisäksi saa lion/puoliso/työtunti  ……………………….   1p 

 Lisäksi saa auto/ traktori/tms.-kone/työtunti ……………………….   2p 

3.2.  Varainhankinta-aktiviteetti per lion/puoliso     

 Osallistujia 5-10 / 11-20 / 21 -  ……………………….   10p/20p/30p 

 Lisäksi jokaista työtuntia kohti   ……………………….   1p 

 Lisäksi saa auto/ traktori/tms.-kone/työtunti ……………………….   2p 

3.3.  Osallistuminen LCI:n, liiton tai piirin suosittelemaan aktiviteettiin …
…
.

50p

 (Jokainen aktiviteetti erikseen! Ei kaksinkertaisia pisteitä!)    

3.4.  Lahjoitus LCIF:lle tai Arne Ritari-säätiölle     

alle 1000 €,  1001-5000 €, yli 5000€ ……………………….   50p/150p/250p 

 (adressit, arvonimet, muut lahjoitukset)     

3.5.  Muut lahjoitukset  alle 1000 €,  1001-5000 €, yli 5000€ …
…

50p/150p/250p 

3.6.  Yksittäisen näkyvän Lions-
tapahtumanjärjestäminen 

……………………….   50p 

3.7.  Lions Quest koulutukseen lähettäminen/opettaja …50p

 jatkotapaamisen järjestäminen/opettaja ……………………….   20p 

 Lisäksi toimintaan käytetyt varat ilmoitetan kohdassa 3.5.    

         
4.  Kansainvälinen toiminta       

4.1.  Nuorisoleirin järjestämiseen osallistuminen   ……………………….   100p 

 järjestämisen rahallinen tukeminen   per velvoite   20p 

4.2.  Nuorisovaihtovieraan vastaanottaminen  ……………………….   100p 

4.3.  Nuorisovaihtoon nuoren lähettäminen  ……………………….   100p 

lisäksi käytetyt rahat ilmoitetaan kohdassa 3.5.- ei taskurahat    

4.4.  Kansainväliseen kokoukseen tai tapahtumaan (Convention,     

 Europa-forum ja NSR-kok.) osallistuminen lion/puoliso   50p/hlö 
         

5.  Klubitoiminta          

5.1.  Läsnäoloprosentti paikkauksineen  80-90 ; 91-100 / kk …
…

10p/20p

5.2.  Määräaikana toimitettu toimintailmoitus/kk ……………………….   10p 

5.3.  Klubin erikoistilaisuus (vuosijuhla, pikkujoulut, vierailu tms.)/til.     25p 

5.4.  Osallistuminen klubin, lohkon tai piirin järjestämään    

 kilpailuun per. kilpailu/klubi ………………………………….. 10p 

5.5.  Klubin järjestämä urheilu- tms.-harjoitus, jossa vähintään kuusi    

osallistujaa lion/puolisoa.  kuukauden max.10 pistettä.   2p/til. 

5.6.  Puolisoiden säännöllinen kokoontuminen  per. kokous …
…

20p

5.7.  Klubilehden säännöllinen julkaiseminen  per lehti …
…

25p

5.8.  Klubilehden julkaiseminen internetissä ; kausipisteet …
.

180p

5.9.  Klubin päivitetyt kotisivut inteernetissä  ;  kausipisteet …
…

20p

         
6.  Vierailut          

Vierailun on kestettävä tilaisuuden virallisen osan verran.    

6.1.  Virallinen osallistuminen liiton ja piirin vuosikokouksiin …
…

40p/hlö

6.2.  Piirihallituksen kokoukseen osallistuminen;  lion/puoliso …
…

25p

6.3.  Virallinen osallistuminen lohkon kokouksiin (PNAT)/osall. …
…

10p

6.4.  Muu vierailutoiminta:       

 Valtakunnallisiin tai kansainvälisiin tapahtumiin osallistuminen    

 per lion / puoliso …………………………………………………
.

20p

 Piirin ja liiton vuosikokouksiin osallistuminen …
…

20p

 Vierailu toisen klubin kokouksessa tai tilaisuudessa …
…

10p

  DG:n, VDG:n ja Lpj:n vierailupisteet    …
…
…
…

2p

 Piirin järjestämään koulutukseen tms. osallistuminen     

 per lion/puoliso ……………………………………………… 20p 

 Vierailu ulkomaisen klubin kokouksessa tai tilaisuudessa    

 jatkotapaamisen järjestäminen/opettaja ……………………….   20p 

 Lisäksi toimintaan käytetyt varat ilmoitetan kohdassa 3.5.    

         
4.  Kansainvälinen toiminta       

4.1.  Nuorisoleirin järjestämiseen osallistuminen   ……………………….   100p 

 järjestämisen rahallinen tukeminen   per velvoite   20p 

4.2.  Nuorisovaihtovieraan vastaanottaminen  ……………………….   100p 

4.3.  Nuorisovaihtoon nuoren lähettäminen  ……………………….   100p 

lisäksi käytetyt rahat ilmoitetaan kohdassa 3.5.- ei taskurahat    

4.4.  Kansainväliseen kokoukseen tai tapahtumaan (Convention,     

 Europa-forum ja NSR-kok.) osallistuminen lion/puoliso   50p/hlö 
         

5.  Klubitoiminta          

5.1.  Läsnäoloprosentti paikkauksineen  80-90 ; 91-100 / kk …
…

10p/20p

5.2.  Määräaikana toimitettu toimintailmoitus/kk ……………………….   10p 

5.3.  Klubin erikoistilaisuus (vuosijuhla, pikkujoulut, vierailu tms.)/til.     25p 

5.4.  Osallistuminen klubin, lohkon tai piirin järjestämään    

 kilpailuun per. kilpailu/klubi ………………………………….. 10p 

5.5.  Klubin järjestämä urheilu- tms.-harjoitus, jossa vähintään kuusi    

osallistujaa lion/puolisoa.  kuukauden max.10 pistettä.   2p/til. 

5.6.  Puolisoiden säännöllinen kokoontuminen  per. kokous …
…

20p

5.7.  Klubilehden säännöllinen julkaiseminen  per lehti …
…

25p

5.8.  Klubilehden julkaiseminen internetissä ; kausipisteet …
.

180p

5.9.  Klubin päivitetyt kotisivut inteernetissä  ;  kausipisteet …
…

20p

         
6.  Vierailut          

Vierailun on kestettävä tilaisuuden virallisen osan verran.    

6.1.  Virallinen osallistuminen liiton ja piirin vuosikokouksiin …
…

40p/hlö

6.2.  Piirihallituksen kokoukseen osallistuminen;  lion/puoliso …
…

25p

6.3.  Virallinen osallistuminen lohkon kokouksiin (PNAT)/osall. …
…

10p

6.4.  Muu vierailutoiminta:       

 Valtakunnallisiin tai kansainvälisiin tapahtumiin osallistuminen    

 per lion / puoliso …………………………………………………
.

20p

 Piirin ja liiton vuosikokouksiin osallistuminen …
…

20p

 Vierailu toisen klubin kokouksessa tai tilaisuudessa …
…

10p

  DG:n, VDG:n ja Lpj:n vierailupisteet    …
…
…
…

2p

 Piirin järjestämään koulutukseen tms. osallistuminen     

 per lion/puoliso ……………………………………………… 20p 

 Vierailu ulkomaisen klubin kokouksessa tai tilaisuudessa    

 per lion / puoliso ……………………………………………… 20p 

         
7.  Muu toiminta        

7.1.  Ilmoituksen hankinta Lion-M-viestiin per 200 €�    100p 
7.2.  Artikkelin toimittaminen Lion M-viestiin     50p 
7.3.  Piirikuvernöörin erikoispisteet merkittävästä Lions-teosta   300p 

         
Pisteytyksessä on pyrittävä mahdollisimman oikeudenmukaisiin ratkaisuihin hyvässä  
leijonahengessä toimien ja aina myös muistaen, ettei piirikilpailu ole toimintamme tärkein 
osio, vaan ainoastaan sopivamauste muulle toiminnalle.    

         
Nämä säännöt pitää käydä läpi sihteerien koulutuksessa ja säännöt pitää liittää  
myös sihteerin kansioon.       
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