PALVELLEN YHDESSÄ PAREMPAAN
We Serve - Me Palvelemme, on järjestömme tunnuslause, mikä on myös
kansainvälisen presidenttimme Jimmy M. Ross’in
vuoden teema.
Tuohon
tunnuslauseeseen ja teemaan on helppo yhtyä, sillä
jokainen Lions-järjestöön
kutsuttu ja kutsun vastaanottaessaan luvannut
toteuttaa tuota järjestömme tunnuslausetta.

ta mielestämme olisimme sen hyvinkin ansainneet.

Palveleminen oli jo, lähes
yhdeksänkymmentä vuotta
sitten, järjestömme perustajilla, toiminnan pääasia.
Vaikka järjestömme, muiden vapaaehtoista työtä tekevien järjestöjen kanssa,
on elettävä ajassa ja uudistettava toimintojaan ympäröivän maailman muuttuessa, ei se saa muuttaa
toimintamme
tärkeintä
ajatusta – palvelua.

Kokouksen jälkeen kuvernöörikurssimme vietti muutaman päivän
Cape Cod’issa, jossa tutustuimme
toisiimme ja loimme yhteishenkeä.
Samalla saatiin tietoa, miten muissa piireissä asioita on hoidettu ja tullaan hoitamaan. Nuokin päivät olivat hedelmällisiä.
Kun jälkeenpäin ajattelen noita viikkoja, täytyy ihmetellä, miten
hienosti kokoukset ja muut lionstilaisuudet pystyttiin hoitamaan, kun
valmisteluaikaa oli New Orleansin
kokeman luonnonkatastrofin jälkeen
vain vuosi.

Kun kirjoitin vuosi sitten LionMviestiin varapiirikuvernöörin mietteitä, toin esiin toivomukseni, että palaisimme lionstoiminnan alkulähteille
ja panostaisimme nyt ja tulevaisuudessa enemmän heikompiosasten
palveluun. Siksi valitsin omaksi teemakseni: Palvellen yhdessä parempaan. Tämä tapahtui ennen, kuin tiesin IP Jimmy M. Rossi’in teemavalinnasta mitään. Viimeisten vuosien aikana, oman kokemukseni ja näkemykseni mukaan, klubit ovat enenevässä määrin siirtyneet varojenkeruuorganisaatioksi. Kun tehtävien
aktiviteettien määrää ei voi määrättömästi lisätä, on tämä merkinnyt sitä, että palvelutoimintamme on jäänyt vähemmälle ja useassa klubissa suuntautunut rahalla suoritettuun
palveluun. Tiedän, että usein tarvitaan jonkun verran varojakin, kun

Itse vuosikokouksessa liikuimme
suurelta osin yhdessä ryhmässä, jota ohjasi ja piti kasassa GS Markus
Flaaming, joka monivuotisella kokemuksellaan tiesi, minne mennä ja mitä tehdä. Ryhmämme oli varsin yhtenäinen ja hyvähenkinen. Conventinissa osallistuimme hyvien, lionjärjestöä eteenpäin vievien, päätösten
tekoon. Äänestäminen tuntui hyvin
vanhanaikaiselta ja hitaalta. Kaikkineen se sujui kuitenkin yllättävän
jouhevasti.

palvelutoimintaa suoritetaan, mutta varsin runsaasti voimme palvella,
sanan varsinaisessa merkityksessä ja
antaa itseltämme aikaa ja niitä taitoja, joita meillä jokaisella on.
Kun järjestön, liiton ja piirin tasolla puhutaan palvelusta, tarkoitetaan
myös palvelun tarjoamista klubeille,
eli klubien palvelua. Klubien tulisi entistä enemmän ottaa vastaan ja
pyytää palvelua niihin asioihin, joissa piiri, liitto tai jopa järjestö voivat
auttaa. Piirin apu tapahtuu suurelta
osin henkilökohtaisella tasolla, kun
sen sijaan valtaosa liiton ja järjestön
tarjoamasta avusta on saatavissa kirjallisena tai netissä.

Köyliöstä lähdettiin
liikkeelle
Köyliön piirikokouksessa saamani laaja kannatus loi hyvän pohjan alkavalle piirikuvernöörin taipaleelle.

Tästä oli hyvä lähteä liikkeelle palvelemaan.
Köyliön piirikokoukseen valmistauduin myös valitsemalla huolellisesti piirihallituksen. Piirihallituksen
tärkeiden viranhaltijoiden, alueen- ja
lohkonpuheenjohtajien, koulutus tapahtui keväällä, piirikokouksen yhteydessä, jolloin ko. viranhaltijoiden valmistautumiseen tehtävän hyvin hoitamiseen jäi riittävästi aikaa.
Kokonaisuudessaan piirihallitus kokoontui tutustumistilaisuuteen, mikä pidettiin, LC Luvian omistamassa Purakan suulissa, Luvian Laitakarissa. Sää suosi tilaisuutta. Paikalla
oli lähes koko piirihallitus ja näin tutustuimme toisiimme ja loimme piirihallituksen toiminnan yhteiset linjat ja tavoitteet.

Seinäjoella valinta
vahvistettiin
Seinäjoki jäi pysyvästi mieleeni, ei
ainoastaan paikkana, jolloin piirikokouksen valinta vahvistettiin ja pikku-e liitettiin DG:n perään tarkoittaen, että meidät oli vahvistettu Lionspiiri 107-M:n piirikuvernöörielektipariksi, vaan myös siksi, että Suomen Lions-liiton vuosikokous oli kokonaisuudessaan lämminhenkinen ja
hyvin järjestetty lions-tilaisuus. Kiitos siitä Seinäjoen seudun leijonille.

Bostonin Conventionissa
Bostonin Conventioniin lähdimme
heti juhannuksen jälkeen. Lensimme
Helsingistä Frankfurtin kautta Bostoniin. Ensin 2,5 tunnin lento, sitten
runsaan kahden tunnin tauko ja ”ison
veden” ylitys kesti reilut 8 tuntia.
Piirikuvernöörielekteinä, koulu-

tuksen aikana, totesimme käytännössä sen, mihin IP Jimmy Ross oli
meitä johtamassa, eli ne suuntaviivat, jotka oli tuleva koko järjestömme suunnaksi pitkälle tulevaisuuteen. Tiiviin ja mielekkään koulutuksen veti mentorimme PID Harri AlaKulju tunnetulla taidolla. Koulutusryhmäämme kuului MD 107 piirikuvernöörien lisäksi Eestin eli piirin
120 piirikuvernööri Arno Vinni, joka
on minulle henkilökohtaisesti pitkäaikainen tuttu. Lisäksi mukanamme
oli kansainvälisen päämajan suomenkielen kääntäjä ja koulutuksen suomalainen simultaanitulkki Tanja Saarinen. Yhteistyömme oli saumatonta ja miellyttävää. Koko conventionin ajan liikuimme ”virallisissa” leijona-asuissamme ja saimme
kuulla kiitosta siitä.
Kuvernöörikoulutuksen
jälkeen, ennen varsinaista
Bostonin Conventionia oli
paljon puhuttu ja katukuvassa merkittävästi näkyvä
maailman leijonien paraati.
Päivä alkoi kauniina auringon porottaessa pilvettömältä taivaalta, niin kuin useimpina Bostonin päivinä. Reilu kolmetuntinen odotus
paahtavan auringon alla ei
tuntunut erityisen mielekkäältä, mutta näin jälkeenpäin ajateltuna, ei se nyt
niin kamalaakaan ollut. Paraatissa esiinnyimme yhdessä muiden pohjoismaiden leijonien kanssa pohjoismaiden osastossa. Värikylläinen, mahtavalla lippulinnalla varustettu marssirivistömme ei hellyttänyt arvostelijoita ja niin jäimme ilman palkintoa, vaikka omas-

Ei minun, vaan meidän leijonien vuosi.
Lionsjärjestössäkin on herätty näkemään, ettei toimintamme ole vain
toimintaa vuoden jaksoissa, vaan on
ajateltava, niin klubien, piirien, liiton, kuin myös järjestön tasolla pidempiä toimintalinjoja. Jotta voimme palvella paremmin nyt ja tulevaisuudessa, on ajateltava kokonaisuuksia, mitkä ylittävät vuoden ja siksi on
joka tasolla siirryttävä, jos niin ei ole
jo tapahtunut, pidempien toimintalinjojen suunnitteluun. Meillä, 107M piirissä, on jo vuosia pyritty toimialajohtajien toimikausien venyttä-



Tässä tämä
nyt sitten on!
Vuosi sitten silloinen VDG Teuvo Männistö soitti ja kysyi olisinko kiinnostunut kasaamaan piirilehteä. Tuntui hiukan hurjalta
ryhtyä tähän vaativaan tehtävään. En ihan heti suostunut, mutta
muistin, että Lions-työn periaatteisiin kuuluu hoitaa annetut tehtävät. Olen ollut leijonissa noin 18 vuotta ja edelleenkin kaikki
hienot tittelit ja termit ovat epäselviä tai menevät sekaisin. Lionstyössä on hienoa mm. se, että tehtävät vaihtuvat joka vuosi. Harvemmin 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 aktiivisesti 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 monesti vain näkee lioneja, jotka eivät edes klubikokouksissa käytä leijonamerkkiä. Leijonamerkistä tulisi olla tavallaan ylpeä, ja ennen
kaikkea pitäisi muistaa, mitä hyvää vuosien varrella leijonatyöllä
on saatu aikaiseksi.
Yhdessä työskenteleminen antaa niin paljon palautetta. Arkipäiväisten huolten jälkeen tuntuu rentouttavalta saada työskennellä yhdessä toisten lion-jäsenten kanssa. Toisten auttaminen tuntuu
mukavalta. Usein voimmekin hyvin vähäisellä rahasummalla tukea 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 tavoitteisiin, perustuu sitoutumiseen ja taitoon päästä entistä parempiin tuloksiin toiminnassamme. Yhdessä tekeminen on klubin ja
sen lionien voimavara. Nykyinen entistä kovempi ja edelleen kiristyvä kilpailu yhteiskunnan eri alueilla vaati yksilöltä aina vain suurempia ponnistuksia pysyäkseen vauhdissa mukana. Meidän tulee
pitää huoli jäsenten jaksamisesta ja mitoittaa aktiviteetit sen mukaan. Klubiviihtyvyyttä tulee korostaa, kokouksista pitäisi jäädä
hyvä mieli ja se välittyy myös klubilaisten kotiin. Toimintamme ei
saa hukkua aktiviteetteihin. On”kiva” olla päättämässä vuosikokouksessa uusista aktiviteeteista, mutta harvoin tulee mietittyä, miten
kaikesta selviävät ne pienten paikkakuntien klubit, tai sellaiset klubit joiden jäsenten keski-ikä on korkea. Kuopion vuosikokouksessa päätettiin toteuttaa SigtFirst II-kampanja erillään sulkakeräyksestä, 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 käsiohjelmaa, 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 teossa. Kiitän kaikkia niitä klubeja, jotka ovat
lähettäneet juttuja yhteiseksi iloksemme. Erityiskiitos RC Martti Lehtelälle
ja RC Martti Soinille saamastani
avusta.
Juha Suonpää

Piirikuvernöörin
puolison mietteitä
Kirjoittaessani tätä kalenterivuosi on
vaihtunut vuodeksi 2007.
Piirikuvernöörin
puolessa välissä.

toimintavuosi

on

Varsinainen toiminta mielenkiintoiseen vuoteen alkoi Bostonissa heinäkuun lopussa, jossa
piirikuvernöörielectit asetettiin juhlallisesti virkaansa. Olimme jo kevään kuluessa eri yhteyksissä tutustuneet muihin suomalaisiin tuleviin piirikuvernööreihin ja puolisoihin sekä mukanamme
ollut Eestin tuleva piirikuvernööri Arno Vinni on
perheemme ystävä jo vuosien takaa.
Matkat, joita on mahdollisuus tehdä ovat
useimmiten mielenkiintoisia, mutta varsinkin tämä, sillä vuoksemme oli nähty tosi paljon vaivaa,
vaikka convensonin pitopaikka luonnonolosuhteista johtuen vaihtui New Orleansista Bostoniksi
aika lyhyellä varoitusajalla järjestäjiä ajatellen.
Sheraton hotelli, jossa Bostonissa asuimme oli
täynnä eri puolilta maailmaa tulleita lioneita puolisoinen ja jotkut perheineen. Kuljimme hotellissa kaulassamme nimilaput, joista ilmeni myös
kotimaamme. Aina tuli vilkaistua, että mistäpäin
maailmaa vastaantulija tuli. Useampaan kertaan
esim. hississä kysyttiin, että missä on Suomi ja
seuraava kysymys kuului usein, että mitä kieltä
te puhutte?
Me suomalaiset saimme myös myönteistä huomiota pukeutumisestamme. Kuljimme paljon yhtenäisenä ryhmänä virkapuku päällämme ja saimme kiitosta hyvästä asuvalinnasta.
Matkasta voisi kertoa paljonkin sen eri vaiheista, mutta vaikuttavinta ehkä oli se, että eri puolelta
maailmaa ja eri kulttuureita oli tullut tuhansia ihmisiä, joilla kaikilla on samat periaatteet ja innostus viedä leijonien palveluhalukkuutta eteenpäin
ja tehdä järjestöämme tunnetuksi omalta kotipaikkakunnaltamme käsin.
Leijonan tassunjäljen kosketuksen sain jo
vuonna 1978, jolloin puolisoni Veikko kutsuttiin
Rautalammin klubiin. Ladytoiminta Rautalammilla oli vilkasta ja osallistuin sen kautta toimintaan.
Muutettuamme Luvialle kymmenen vuotta
myöhemmin Veikko otettiin vastaan siirtojäsenenä Luvian klubin jäseneksi ja olen ollut mukana
ladyjen niinikään aktiivisessa toiminnassa.

sa ja todeta, että ladyissa on mahtava voimavara järjestössä. Olemme sitoutuneita siihen mitä
teemme. Joskus kokouksen alussa minulle kerrotaan, ettemme me tee juuri mitään, mutta kun
muistellaan sitä mitä vuosien varrella on tehty,
niin on tehty ja tehdään tosi paljon edelleenkin.
Olemme huomattava apu, kun tekevien käsien
määrä kaksinkertaistuu ollessamme leijonamiestemme apuna.
Eikä tietenkään pidä unohtaa missään vaiheessa tärkeätä yhdessäoloa ja yhdessä tekemistä. Monia tärkeitä ja läheisiä ystävyyssuhteita on syntynyt tätä kautta.
Meille jokaiselle tärkeitä ja läheisiä on perhe
ja työyhteisö jossa liikumme, mutta lionstoiminnan kautta olemme tutustuneet ja ystävystyneet
sellaisten ihmisten kanssa, joita emme muussa
yhteydessä olisi ehkä kohdanneetkaan. Mahdollisuudet ovat rajattomat, koska kansallisten tapaamisten lisäksi on mahdollisuus myös kansainvälisiin ystävyyssuhteisiin.
Ladytoiminnan lisäksi olen ollut helmikuusta 2006 lähtien mukana Rauman Kanali Helmen
naisklubissa. Joten leijonissa toimiminen on tällä
hetkellä perheessämme melkein elämäntapa. Aikuiset poikammekin ovat huomanneet miten mielenkiintoinen ja antoisa harrastus tämä on, koska
ovat itse puolisoineen liittyneet järjestöön, josta
olen omasta puolestani iloinen. Olin mukana uuden klubin perustamiskokouksessa ja tapasin nuoren innostuneen joukon leijonahenkisiä ihmisiä
valmiina aloittamaan toiminnan.
Kuluneesta alkukaudesta lämpimästi kiittäen!
Sirpa Valavuo
DG:n puoliso

Työni puitteissa tapaan päivittäin paljon ihmisiä, mutta tämä vuosi piirikuvernöörin mukana
kokouksissa, juhlissa ja erilaisissa tapahtumissa on ollut erittäin mielenkiintoista ja antoisaa.
On mukava tavata ihmisiä harrastuksensa parissa.
Olen saanut olla vieraana useissa ladykokouksis-
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Suunnittelulla jatkuvuutta –
tiedotuksella näkyvyyttä
Varapiirikuvernöörin tehtävä on
toimia piirikuvernöörin johdolla,
hänen valvonnassaan ja avustajanaan. Olen halunnut perehtyä mahdollisimman hyvin piirikuvernöörin
ja piirihallituksen työskentelyyn ja
tällä kaudella minulla on ollut siihen
oiva mahdollisuus. Olen iloinen, että
olen saanut työskennellä piirikuvernöörin kanssa, joka on antanut minulle tehtäviä hoidettavaksi ja paljon
hyödyllistä tietoa piirin toiminnasta. Kiitos hyvästä yhteistyöstä, DG
Veikko!

PTS-toimikunta pohtii tulevaisuutta ja jatkuvuutta
Piirihallituksen toimintaa on tällä
kaudella uudistettu. Uutena toimikuntana piiriin perustettiin PTS-toimikunta, jonka vetäjäksi DG nimesi
VDG:n. Toimikunta on miettinyt piirihallituksen toiminnan kehittämistä.
Yhtenä uudistuksena, jo tälle kaudelle kokeiluun, toimikunta ehdottaa keväälle neljättä PNAT-kokousta.
Tähän koulutukselliseen kokoukseen
kutsutaan mukaan tavanomaisten
kokousedustajien lisäksi myös klubien 1. varapresidentit sekä lohkon
tulevan kauden puheenjohtaja. Kokouksen tarkoitus on tutustuttaa seuraavan kauden vastuunkantajat tehtäviinsä ja toisiinsa, kuulla alustavasti
tulevista suunnitelmista ja saada toimintaan mielekästä jatkuvuutta.
Klubeissakin olisi hyödyllistä

pysähtyä edes kerran, pari vuodessa
miettimään missä nyt mennään, mitkä asiat toimivat hyvin, mitä pitää
kehittää, muuttaa, uudistaa.

Tiedottaminen
on tärkeää
”En tiennyt” on yleinen selitys
sille, kun jokin asia on hoitamatta.
Viesti ei ole mennyt perille tai asia
on kerrottu ohimennen kokouksessa
ja unohtunut sen jälkeen. Klubin sisäinen tiedotuslehti palvelee tiedonvälittäjänä, muistuttajana, yhdistäjänä ja viihdyttäjänä. Se antaa toiminnalle ryhtiä.
VDG toimii piirin tiedotuskilpailun tuomarina ja siksi olen tällä kaudella saanut tutustua klubien mielenkiintoisiin tiedotuslehtiin. Jotkut
niistä ovat asiallisen pelkistettyjä,
toisissa taas on käytetty kaikki tietotekniikan viimeisimmät hienoudet. Jotkut kunnioittavat perinteitä,
joistakin lehdistä löytyy huumoria,
osa ilmestyy monistettuina lehtinä
ja osa sähköpostina. Suuntaus tulee
oletettavasti olemaan printtilehdestä
verkkolehden suuntaan. Molemmilla
on etunsa. Printtilehti kulkee helposti mukana, siitä on helpompi lukea
pidempiäkin juttuja, se on helppo
säilyttää ja lukea uudelleen. Verkkolehti taas on tehokas ja nykyaikainen, nopea ja ajantasainen ja lehden
tekijälle taloudellisempi.
Piirimme klubeilla on hyvin ta-

sokkaita lehtiä, joten piirin tiedotuskilpailussa parhaiden palkitseminen
ei tule keväällä olemaan helppo tehtävä.
Tiedottamiseen kuuluu sekä sisäinen että ulkoinen tiedotus. Koko järjestön imagolle on tärkeää, että kerromme toiminnastamme myös ulospäin. Leijonien toimintaa tunnetaan
aivan liian vähän suuren yleisön keskuudessa. Klubit tekevät monia hienoja aktiviteetteja, jotka jäävät vain
meidän omaan tietoomme. Lehdissä
näkyy yleensä pelkkiä ”pönötyskuvia”, eli kuvia joissa seisoo pari leijonaa luovuttamassa shekkiä jollekin
vastaanottajalle. Olisi tärkeää, että
myös muusta toiminnastamme, aktiviteeteistamme ja onnistumisistamme kerrottaisiin enemmän. Paikallisia lehtiä kannattaa siis aina välillä
informoida omista aktiviteeteista.
Kohti tulevaa kautta
Alkukausi varapiirikuvernöörinä on ollut mielenkiintoinen. Koen
erittäin hyödylliseksi sen, että olen
edeltävät neljä vuotta ollut mukana
piirihallituksessa ja siten tiedän miten M-piirin piirihallitus on viime
vuosina toiminut.
Ensi kauden kv presidentti IP Mahendra Amarasuriya on valinnut teemakseen Challenge to change,
joka on suomennettu Haaste muutokseen. Oma tavoitteeni on, että jatkamme lions-työtä M-piirissä ensi
kaudella Iloisesti Yhdessä Toimien.
Maija-Liisa Heikkilä
VDG 2006-2007

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
Klubin hallituksessa:
- sihteeri						
2001-2002
- tiedotussihteeri					
2002-2003
- klubimestari					
2003-2004
- Charter-presidentti				
2004-2005
- pastpresidentti					
2005-2006
- tiedotussihteeri					
2006-2007
Piirisihteeri					
2002-2003
Piirin koulutus- ja naisjohtaja			
2003-2006
Varapiirikuvernööri				
2006-2007
Opaslion-koulutus				
2005
Opaslion LC Huittinen/Gerda			
2005-2007
Suomen ”Uudistuva liontoiminta” työryhmän jäsen 2005-2006
Piirikokouksen puolisotmk pj			
2004
Osavastuu 2 kuvernöörineuvoston (KVN)
kokouksen järjestämisestä
Järjestämisvastuu KVN-kokous Pori		
2007
Osallistumiset kotimaassa:
16 piirin vuosikokousta, 12 Lions-liiton
vuosikokousta, 30 KVN-tilaisuutta
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.
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MARTTI LEHTELÄ
31.05.1954

MIKKO TORKKELI
(seuralainen Päivi Järvinen)

puoliso:
lion Hellene,
LC Huittinen/Gerda

Syntymäaika;
09.06.1959
Lapset: kaksi aikuista tytärtä

lapset:
Heli ja Anne
Lions-toiminta:
LC Punkalaitumen 100 %:n jäsen vuodesta
1995
Klubihallituksessa seitsemän kautta:
- sihteeri					
1997-1998
- tiedotussihteeri				
1999-2000
- nuorisovaihtaja				
2001-2002
- rahastonhoitaja				
2003-2004
- klubimestari				
2004-2005
- varapresidentti				
2005-2006
- presidentti				
2006-2007
Piirihallituksessa seitsemän kautta:
- tiedotus- ja pr-johtaja			
2000-2005
- alueen puheenjohtaja			
2005-2006
- koulutusjohtaja				
2006-2007
Lisäksi piirissä:
- piirin tiedotustoimikunnan jäsen		
2005-2007
- piirin PTS-toimikunnan jäsen		
2006-2007
Muu lionstoiminta:
- usean toimivan lionin kummi
- klubin 40-vuotishistoriikki
		
1996
- opaslionkoulutus		
		
2005
- uuden klubin perustaminen
2005
- opaslion, LC Huittinen/Gerda		
2005-2007
Osallistumiset lionskokouksiin:
- piirin vuosikokoukset (10 kertaa), liiton vuosikokoukset (10), NSRkokoukset (1), kalottikonferenssi (1)
Lionspalkitsemiset:
-Lionsritari (2004), SLL:n yhden ruusukkeen ansiomerkki (2003), piirin
viiri, piirikuvernöörin tunnustuspalkinto (2 kpl), piirikuvernöörin ansiotähti, laajennuspalkinto, presidentin tunnustuspalkinto, alueen parhaan sihteerin palkinto, klubi- ja piiritason tehtäväkohtaisia palkintoja (10 kpl).

Uusikaupunkilainen
autonrakentaja

Lions-toiminta:
LC Uudenkaupungin 100 % jäsen vuodesta
Klubin sihteeri
Klubin presidentti
Klubin tiedotussihteeri (4 kautta)
Lohkon puheenjohtaja
Alueen puheenjohtaja
Piirin nuorisovaihtotoimikunnan jäsen
Piirin Kv. Nuorisopurjehduksen paikallinen
koordinaattori
Kuvernöörikokouksen näyttely- ja tilakoordinaattori
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.

		

1996 –
1999 – 2000
2000 – 2001
2002 – 2006
2002 – 2003
2003 – 2004
2005 – 2006
2006
2005


mistä kolmivuotisiksi. Tämä on yksi
suunta siihen, ettei joka vuosi toimikuntapuheenjohtajien tarvitse ”opetella” omaa toimenkuvaa.
Järjestöllämme on monia hyviä ja
tarpeellisia tehtäviä, joita vuosittain
vaihtuvat presidentit ja hallitukset
eivät voi mallikkaasti omaksua, ellei myös klubeissa ole toiminnan pidempiaikaista suunnittelua. Tällöin
astuu esille piiri, jonka tehtävänä on
auttaa klubeja erinäisissä tehtävissä.
Ennen yksi toimialajohtaja yritti hoitaa koko piirin alueella sanoman esille tuomista ja esillä pitämistä. Toiminnan tehostamiseksi perustettiin
toimikunnat. Toimikuntapuheenjohtajien apuna toimii nyt asioille omistautuneet 1+4 -jäseniset toimikunnat,
jotka ovat klubeille hyödyksi vain,
jos klubien ja toimikuntien välinen
yhteistyö pelaa. Toivonkin aktiivisuutta molemmista suunnista.
Toinen merkittävä asia piirimme
puitteissa oli PTS-toimikunnan perustaminen. Tehtävä on luoda myös
piirin toimintaan pitkiä linjoja, jotta toimintamme tulos olisi mahdollisimman hyvä ja voisimme auttaa
klubeja parhaalla mahdollisella tavalla. Ei piirikuvernööri eikä presidentti saa ajatella, että: ”Tämä on minun vuoteni”.
Kansainvälinen presidenttimme
Jimmy M. Ross sanoi tästä asiasta
kansainvälisessä vuosikokouksessa,
Bostonissa: Johtajina meidän on luovuttava ajatuksesta, että tämä vuosi

on minun vuoteni. Meidän on ajateltava, että tämä(kin) vuosi on leijonien vuosi, jossa minä olen tänä vuonna vetovastuussa.

Uudistuva lionstoiminta
Uudistuva lionstoiminta –seminaareissa, joihin sain viime vuonna
osallistua, paneuduttiin suomalaista
lionstoimintaa koskeviin muutostarpeisiin. ”Maailma muuttuu Eskoseni ja meidän on muututtava sen mukana.” Muutos täytyisi kuitenkin
tapahtua niin, että me hallitsemme
muutosta ja muutamme toimintaamme omien halujemme ja tarpeittemme mukaiseksi. Täytyy ymmärtää,
että pysähtyneisyyden aika on ohi
ja klubi, joka on tyytyväinen olotilaansa ja katsoo, ettei mitään tarvitse toiminnassamme muuttaa, eikä
edes ajatella mahdollisia muutoksia, on jo kaltevalla pinnalla ja menossa kohti vaikeita aikoja. Charles
Darwin on sanonut: ”Eivät lajin vahvimmat säily, tai edes kaikkein älykkäimmät, vaan ne, jotka ovat vastaanottavaisimpia muutokselle.”
Seminaarissa tuli myös useasti
esille asia ja ajatus siitä, ettei näin
suurta laivaa voida kovin nopeasti
saattaa tyystin toiselle kurssille, vaan
uuden suunnan ottaminen tapahtuu
vähitellen. Toivottavasti me leijonat,
osaamme ottaa uudet tuulet ja haasteet oikealla tavalla huomioon suunnitellessamme tulevien vuosien toi-

mintaamme.
Erilaisia uudistustoimenpiteitä ruvetaan kokeilemaan erityisten pilottiklubien avustuksella ja vasta valmiit toimintamallit esitellään klubien käyttöönottoharkintaan. Joku on sanonut tästä asiasta osuvasti:
“Kaikkea kohtaamaansa ei voi muuttaa, mutta mitään ei voi muuttaa ellet
kohtaa sitä ensin.”

Jäsenmäärämme
nousuun
Tiedän, että moni lukija näkee otsikossa punaista. Näin ei kuitenkaan
tarvitse olla. Jäsenmäärän lisäys ei
olekaan itsetarkoitus. Jäsenhankinnassa on syytä ajatella tunnustamme
– Me palvelemme. Uusien jäsenten
tulisi olla palvelualttiita, lionslupauksen sananmukaisesti toteuttavia
henkilöitä. Kun ajattelemme maailman suurinta palveluklubien järjestöä, voimme todeta, että palvelua voimme parhaiten lisätä ottamalla klubiin uusia jäseniä. Uusia palvelevia käsipareja, jalkoja ja aivoja tarvitaan lähes jokaisessa klubissa. Samalla saamme lisää puolisoja. Kun
klubin puolisotoiminta on aktiivista,
on klubin mahdollisuus auttaa kaksinkertainen.

Suuret
varojenkeräykset

Olen pienentånyt kuvia, mutta en tiedä
mitkä kuvat laitetaan?

Kun laadin piirin toimintasuunnitelmaa tälle vuodelle ja ajattelin
omaa teemaani tälle vuodelle, tiesin,
että itse tehdyn ja toteutetun palvelun
lisäksi meillä on jo menossa Campaign Sight First II, eli kansainvälinen näönsuojelu ja sokeuden estämiskampanja ja siinä suuri varojenkeräyskampanja. Tiesin myös, että
vuoden aikana panostetaan kotimaiseen Punainen Sulka 2006-keräykseen lasten ja nuorten puolesta. Eli
suuret varojenkeräys ja –hankintakohteet oli jo päätetty tälle vuodelle. Klubeille jäi näissä suurissa kohteissa ideoijan ja tekijän rooli. Tästä kaikesta huolimatta, voin vakuuttaa, että edelleen olen sitä mieltä, että palvelutyö on tärkein osa leijonatoimintaa.
Meidän on kuitenkin myös muistettava, että olemme maailmanlaajuisessa järjestössä ja meidän on kannettava osuutemme maailman hädässä olevien lähimmäistemme auttamisesta. Tässä toiminnassa olemme panneet pääpainon silmäsairauksista kärsivien auttamiseen ja näönsuojelutyöhön.

Klubeissa piirin voima
Kuluvasta toimintakaudesta on, tätä kirjoittaessani, kulunut puolet ja
eräänlaista välitilinpäätöstä voi yrittää tehdä. Klubivierailuja on takana
35 ja niiden perusteella voin vakuuttaa, että meillä on hyvä piiri, jossa

on erilaisia klubeja. Kaikille on yhtenäistä kuitenkin oikeanlainen leijonahenki ja -meininki.
Oikeaa leijonahenkeä oli tavattavissa myös 4.1., kun Raumalla perustettiin uusi lionsklubi. Lions
Club Rauma/Fänikk näki päivänvalon. Klubi on piirimme 64. klubi ja
historian ensimmäinen yhteisklubi,
jossa jäsenet ovat nuoria. Klubista kuulemme varmasti vielä. Onnea
fänikk’läise ja tervtulo meijän borukoihi.

Katseet tulevaisuuteen
Kun toimintakausi on puolessa välissä, en missään tapauksessa halua
vielä ruveta tekemään toimintakertomusta. Sen aika on vasta vuoden loputtua. Kevättä ja valoisuutta kohti
menemme myös luonnossa. Onkin
ollut tavallisen pimeää, kun olemme
ajelleet klubivierailuille ja kotiin.
Uskon ja toivon, että lionstyössämme jatkamme myös positiivisissa merkeissä. Kevätkaudella piirissämme juhlitaan useita vuosijuhlia,
tulossa on piirin yhteisiä tapahtumia,
mahtuupa joukkoon myös koko suomalaista lionskenttää koskeva KVNkokouskin. Toivotan kaikille voimia
ja vireyttä osallistua tapahtumiin ja
suorittaa kullekin uskotut tehtävät
mahdollisimman hyvin, jatkossakin.
Veikko Valavuo
DG



LC Eura Havutalkoissa
Syksyn metsurimuoti esittäytyi
yhtenä sateisena lokakuun lauantaina Euran metsissä.
Joka syksyinen perinne, havutalkoot, keräsi taas vesurinheiluttajia. Nyt oli ensimmäistä kertaa
mukana myös ladyt, eikä siis missään kahvinkeittopuuhissa, vaan
yhtä lailla vesurinvarressa.
LC-Eura on jo monena syksynä
toimittanut havut Euran seurakunnalle. Haudat havutetaan talveksi
ja havuja tarvitaan monta kuutiota.
Tavoitteena oli selvitä urakasta
kolmessa tunnissa. Tällä kerralla
pysyttiin hyvin aikataulussa ja saatiin urakkka kerralla kuntoon.

Antti Tuuppa lastaa havuja

että roskat ja neulaset pitäisi saada
pois niskasta ja pihka käsistä - sauna tekisi nyt aika hyvää. Vaikka
lopussa tahtoi jo veto loppua ja
vesuri tuntui tylsältä, olo oli virkistävän rentoutunut. Tästä jäi hyvä mieli.
Havujen keruu on vielä toistaiseksi käsityötä, mitä nyt vähän
bensiiniä kului sahoissa, sekin
eko-sellaista. Metsätöissä pyritään kaikki vaiheet nykyään tekemään koneella. Toivotaan, ettei
kukaan keksi pitkään aikaan ”havuharvesteria”
Olli Sillanterä
LC Euran havusavottasihteeri

Hannu Vahanen,Timo Kaila, Heikki ja Pirjo Juusela, Eero Jokela
Lauantaiaamuna yhdeksän aikaan odolteltiin kirkon parkkipaikalla, kunnes havusavottamestari
lion Hannu Vahanen antoi lähtömerkin, ja autokolonna peräkärryineen ja varusteineen suuntasi
kohti ennalta sovittua leimikkoa.
Savotalle saapui työintoa puhkuen
neljä ladya ja yhdeksän veljeä.
Sahat lauloivat ja vesurit suihkivat, vettä satoi, hiki virtasi ja pihka
tuoksui. Moottorisahoilla kaadeltiin sopivia kuusentaimia. Kuuset
raahattiin metsätielle, jossa ne karsittiin, sitten oksat lastattiin peräkärryihin. Sitä mukaa kun kuorma
tuli valmiiksi, se käytiin tyhjentä-

Kari Valtonen Vesa Helander, Marjo Sillanterä, Heikki ja Pirjo Juusela.

mässä kuuden kilometrin päässä
hautausmaan portin pielessä.
Ja sitten muutaman kuorman
jälkeen pidettiin tauko ja metsässä
tuoksui termospullokahvi. Tauolla
nautittiin eväiden lisäksi syksyisen
metsän hiljaisuudesta, ei lintujen
ääniä, ei itikoita. Voi aistia, kuinka luonto on asettunut odottamaan
talven tuloa. Ja sitten taas hiljaisuus rikoontui:” kirves paukkaa
puuta haukkaa pokasaha soi.”
Kun viimeiset havut oli karsittu ja viety, alkoi olla sellainen olo,

Kuvassa Heikki Juusela

LC Eura
50 v.
1957-2007

LC Huittinen/Gerdan ensimmäinen
toimintavuosi
Naisklubimme ensimmäinen toimintavuosi on täynnä, se tosin ajoittuu kahdelle eri toimintakaudelle.

Klubin perustamiskokous
pidettiin 7.12.2005, jossa päätettiin myös klubin
nimestä. Klubimme on

nimetty presidentti Risto
Rytin puolison Gerda Rytin mukaan. Presidentti
Risto Ryti oli kotoisin Huit

LC Huittinen/Gerdan charterjäsenet 11.3.2006. Kuva: Kata Sivunen

tisista, ja hänen puolisonsa
Gerda Rytin toiminta sekä
maan äitinä että yksityishenkilönä oli esimerkillistä
aikalaisnaisilleen. Mielestämme hän sopii hyvin esikuvaksi myös tämän päivän naisille.
Toiminnan alkua hallitsi Charter- juhlan järjestelyt, se pidettiin
11.3.2006. Charter-presidenttimme Tuula Honkamaa johdatti yhteensä 26 uutta lionia juhlan pyörteisiin.
Yhteinen toiminta hakee uomiaan ja jokainen presidentti tuo mukaan omia näkemyksiään. Tämän
kauden presidentti Marju Ojalan
tavoitteena on, että löytäisimme
itsemme näköisiä varainhankinta
tapoja ja avustuskohteita ja että
oppisimme tuntemaan toisiamme paremmin. Olemmehan kotoisin kolmen eri kunnan alueel
ta: Huittisista, Punkalaitumelta
sekä Vampulasta, emmekä tuttuja
ennestään. Tämän tavoitteen saa
vuttamiseksi erityisesti presidentti

ja sihteeri Virve Laineenoja ovat
tehneet paljon töitä. Olemme osal
listuneet lastenvaatteiden ja –tava
roiden myyntitapahtumaan ja joulumyyjäisiin Huittisissa. Varsinkin joulumyyjäisten leivontailta
oli mieleenpainuva tapahtuma:
olimme yhdessä leipomassa Huit
tisten Pellonpuiston koulun ope
tuskeittiössä. Leivonnaisemme on
nistuivat yli odotusten, tiedottajakin osaa nyt tehdä mallaslimppua!
Joulunajan tullessa lähemmäksi
laulettiin Kauneimpia joululauluja
Punkalaitumen kirkossa.
Muutkin ovat järjestäneet mahdollisuuksia tutustua toisiimme:
lion Helena Vasamaa järjesti leijo
nille metsästysretken: ajomiehinä
hirvimetsällä. Saalista ei tullut,
mutta paljon erilaisia kokemuksia.
Lisäksi LC Pori/Sofia kutsui meidät yhteiselle vierailulle Ulvilaan
Maria Drockilan kynttiläpajaan
ja Friitalan nahkatehtaan tehtaanmyymälään.
Yhteinen tekeminen ja toisten
auttaminen on hauskaa!
Outi Kallonen



Läsnäolon korvaaminen

Yleisestä yhdistyskäytännöstä poiketen on Lions-järjestössä
omaksuttu vaatimus tietynasteisesta läsnäolosta klubien normaaleissa kuukausikokouksissa. Tämä
periaate on ymmärrettävä sitä taustaa vasten, että klubit aktiviteetteja järjestämällä keräävät varoja
hyväntekeväisyyteen ja ilman tekijöitä, tai niiden alhaisella lukumäärällä aktiviteettien tuotto jäisi tavoitteestaan. Klubikokousten
länäolo-vaatimuksella tavallaan
viestitään sitä, että sama velvollisuus olisi toivottavaa myös aktiviteetteja toteutettaessa. Useat klubit seuraavat niihin osallistumista,
mutta ns. paikkausvelvollisuus ei
liene kovin yleistä.
Järjestö on Suomessa toiminut
kymmeniä vuosia ja jakson jälkimmäisellä puoliskolla laajentunut voimakkaasti. Siitäkö johtuu
vai mistä, että käytäntö läsnäolon
korvaamisessa on tullut monessa
klubissa kovin venyväksi, vaikka
kohtuullisen selkeät ohjeet ovat
olemassa. Asiassa on selvä tarve
ryhdistäytyä.
Liiton vuosikirjan sivulla A. 48
on säännöt poissaolon korvaamiseksi. Ne on jaettu neljään kohtaan ja ensimmäinen niistä vielä
seitsemään alamomenttiin. Ykköskohta onkin melko selvä. Useim-

mat tulkinnanvaraisuudet ilmenevät kohtien 2, 3 ja 4 tapauksissa.
Seuraavassa allekirjoittaneen näkemys näistä:
Kakkoskohdassa todetaan, että
poissaoloa ei tarvitse korvata, jos
se johtuu sairaudesta ja lion voi
esittää hyväksyttävän todisteen
sairaudestaan. Työelämässä tämä
hyväksyttävä todiste lähes aina on
lääkärin tai työterveyshoitajan lausunto. Tällaista meidän ei tule vaatia, sillä luottamuksellinen lionshenki edellyttää, että lionin sanaan
luotetaan ja se riittää ilmoitukseksi sairaudesta. Muutaman päivän
nuhakuume ei kuitenkaan ole este
korvata poissaolo jossain ykköskohdassa mainitussa tilaisuudessa.
Kolmoskohta käsittelee poissaoloa yhteiskunnallisten velvollisuuksien takia. Kuten todetaan,
klubin hallitus päättää tapauskohtaisesti hyvityksen myöntämisestä.
Siinäkään ei ole ongelmaa.
Eniten käsittääkseni venytään
kohdan neljä tapauksissa, jossa on
kysymys poissaolosta työesteen
takia. Siinä pitää kuitenkin hetki
miettiä, mitä kohdassa oikein sanotaan.
”Jos lionin ammatti tai työ edellyttää, että hän joutuu pitkähkön
ajan oleskelemaan paikkakunnalla, josta hänen on vaikeaa osal-

listua minkään lionsklubin kokoukseen, klubin hallitus voi harkintansa mukaan myöntää hänelle hyvityksen poissaolosta.
On selvää, että paljon ulkomailla
matkustavat lionit eivät useinkaan
kykene kohtuudella etsimään siellä
paikkausmahdollisuutta. Heille tämänkaltainen työeste tulee hyväksyä läsnäolon korvaukseksi.
Sen sijaan kotimaan työmatkat
ovat täysin eri asia. Poissaolo voidaan korvata pääsääntöisesti 13
päivää ennen ja 13 päivää jälkeen
kuukausikokouksen. Siis melkein
neljän viikon aikana. Harvemmin
on yli neljän viikon reissuja. Suomessa on klubeja kaikilla niillä
paikkakunnilla, johon työmatkat
normaalisti suuntautuvat. Joissain
kaupungeissa jopa kymmeniä. Lisäksi oman klubin tilaisuudet.
Tästä mielestäni seuraa, että
pääsääntöisesti kotimaan työmatkaa ei tulisi hyväksyä poissaolon
korvauksena.
Mahdollisuuksia
korvaamiseen on riittävästi. Kyse
on tahdosta. Klubihallitus harkitkoon jos on erityistapauksia, mutta
automaattista hyväksyntää ei tulisi
käyttää. Eikä ainakaan niin, että
takarivistä joku huutaa: ”Sillä on
työeste”.
Kaikkien läsnä/poissaolokorvausten hyväksymisen perusedelly-

tys pitää olla se, että lion itse ilmoittaa presidentille tai sihteerille
esteestä sekä siitä, missä ja milloin

aikoo poissaolonsa korvata.
Alpo Vehanen,
107M, II alueen puheenjohtaja

Joulumieltä
Jämijärvellä
13.12.2006
Jämijärveläisen Jani ja Satu Niemen seitsenhenkisen perheen omakotitalo tuhoutui täysin
7.11.2006 tulipalossa. LC Jämijärvi päätti tukea perheen selvitymistä sitä kohdannesta katastrofista.
Samalla tavoitteena oli tuoda ripaus joulumieltä tähän lapsiperheeseen, jossa lapset ovat odottaneet
joulua erikoisissa olosuhteissa. LC
Jämijärvi, Lions Ladyt Jämijärvi,
LC Uusikaupunki ja Lions 107–
M Piirihallitus yhdessä luovuttivat
paikallisiin liikeisiin yhteensä 950
euron edestä lahjakortteja perheen
käyttöön.
Viittaus Presidentin puheseen
lahjakorttien luovutustilaisuudesta:

”Tulipalo vei mennessään valtavan määrän rakkaita muistoesineitänne ja mikään mahti maailmassa
ei koskaan tule niitä korvaamaan,
mutta toivomme että näillä lahjakorteilla voitte hankkia uusia ja
rakkaita muistoja tulevaisuuteen.”
LC Jämijärvi kiittää erityisesti
LC Uusikaupunkia ja PDG Jouko Välimäkeä lahjoituksesta.
”Maan mahti voimakkain on yhteistyö ”; Lainnaus Soi, laulu Leijonain laulusta.
LEIJONA TERVEISIN
Jouni Salmela
Presidentti
LC JÄMIJÄRVI

Kuvassa Jani ja Satu Niemi lapsineen tilapäisessä kodissaan 13.12.2006 ja  LC Jämijärven Presidentti Jouni
Salmela.

Euran Klubit
LC Eura
LC Eura/Pyhäjärvi
LC Honkilahti

LC LAITILA
MYYNTITUOTTEET:

x Iso pellavasaunapyyhe..
x Kahvikuppi ja lautaset..
x Isännänviiri…………...
x Laitila – pinssi…………

22,00 €
25,00 €
60,00 €
3,50 €

Tuotteet voit hankkia:
Osuuspankista tai

Laitilan kaupungintalolta



Punkalaisun 50 v



LC Pori/Meri-Pori juhli 30- vuotista
toimintaansa
LC Pori/Meri-Pori juhli kolmen
vuosikymmenen täyttymistä syyskuun 23. päivänä kauniin syyssään
vallitessa.
Ennen juhlaa klubin lionit ja
puolisot kävivät kukkatervehdyksellä Reposaaren sankarihaudalla
sekä kaikkien edesmenneitten lionien ja puolisoiden haudoilla. Sankarihaudalla oli klubin oma kunniavartio.
Yyterin Kylpylähotellissa vietettyyn lämminhenkiseen 30- vuotisjuhlaan osallistui klubin oman
väen lisäksi lukuisa joukko leijonaystäviämme läheltä ja kaukaa.
Juhlapuheen juhlassa piti PCC
Timo Heikkilä, joka toi juhlaan
Suomen lions- liiton tervehdyksen.
Puhettaan hän jatkoi muistelemalla oman lionsuransa alkuvuosia

sekä lionsliikkeen tuloa Suomeen.
Lionsaate on kotiutunut tänne hyvin ja Suomea pidetäänkin maailmalla merkittävänä lionsmaana.
Jäsenmäärien kehityksestä hän
esitti kysymyksiä, miten saamme
uusia jäseniä, miten saamme heidät viihtymään ja pysymään klubeissa ja onko tarjoamamme harrastus kilpailukykyinen muiden
harrastusten joukossa.
Lopuksi puhuja kertoi lähitulevaisuudessa alkavasta Campain
Sight First II- keräyksestä sekä leijonien osuudesta tulevassa Digi tvmuutoksessa.
Piirin tervehdyksen esitti piirikuvernööri Veikko Valavuo.
Porin kaupungin tervehdyksen
juhlassa esitti kaupunginjohtaja
Aino-Maija Luukkonen.

Juhlassa palkittiin Melvin Jones- jäsenyydellä perustajajäsen
lion Esko Silmu sekä Suomen
Lionsliiton yhden ruusukkeen ansiomerkillä lion MJ- jäsen Kurt
Pettersson. Palkitsemiset suoritti
DG Valavuo yhdessä klubin presidentin Kari Nordlundin kanssa.
Mevin Jones- jäsenyyksiä klubiimme on myönnetty yhteensä
kuusi kappaletta.
Klubi sai myös toisen lionsritarinsa kun PDG Ossi Lahtinen
PCC Timo Heikkilän ja PDG Raimo Järvisen avustamana, löi lion

Tapio Hacklinin ritariksi.
Perustajajäsen charterpresidentti
Kurt Pettersson esitti referaatin klubin historiikista. Paljon on tapahtunut, merkittävimpinä asioina mainittakoon 18 vuotta peräkkäin järjestetty Kuuban Yö- naamiaiskarnevaali suurine yleisömäärineen,
kaudella 1996-97 saavutettu piirin
parhaan klubin arvo sekä vuonna
1999 järjestetty piirikokous.
Tilaisuutta juhlistettiin tuntuvilla, yhteensä 6400,00 euron lahjoituksilla hyviin kohteisiin, nuorisolle ja sotainvalideille Kyläsaa-

ren Kylätalon nuorisotilojen kalustamiseen lahjoitettiin erilaisia
laitteita, mm. biljardipöytä, sähköpiano ja karaokelaitteet. Näitä
hankintoja tuki Arne Ritari-säätiö
2350,00 euron lahjoituksella.
Porin Diakonialaitoksen yhteydessä toimivan Sotainvalidien
Sairaskoti ja Kuntoutuskeskuksen
asukkaiden virkistystoimintaan
lahjoitimme 1000,00 euroa.
Raimo Järvinen

Ilo palvella!
Lions Club Pori/Charlotta perustettiin 20.06.2006 Porin Suomalaisella Klubilla ja klubi on 3.
naisklubi Porissa. Nimensä klubi
on saanut Porin ensimmäisen sillan mukaan. Puinen ponttonisilta,
Charlotta-silta, hinattiin paikoilleen ensimmäisen kerran vuonna
1855. Se yhdisti Porin eteläiset ja
pohjoiset kaupunginosat vuosina
1855-1926.
Vietimme Charter-juhlaamme
marraskuun 11. päivänä 2006. Juhlamme juontajana toimi klubimme
ilopilleri, Jenni Rajahalme, jonka
välitön spiikki piti huolta hersyvän
naurun ilottelusta. Isäinpäivän aattona juhlassamme mukana olleet
muistanevat vielä Jennin alkusanat: ”Olen iloinen siitä, etten räjäyttänyt mökkiämme ilmaan, olen
iloinen siitä, etten ajanut naapurin
lehmää kuoliaaksi ja ennen kaikkea olen iloinen siitä, että saan olla
mukana täydellä sydämellä Lionstoiminnassa.”
PCC Jouko Ruissalo onnitteli ja
toivotti menestystä klubillemme.
Hän vertasi Leijonatyötä vekseliin,
sitoumukseen tehdä leijonatyötä.

Kehuipa klubin valinneen hyvän
nimenkin; sillanrakentamistahan
leijonatyö on. PCC kertoi naisten
vahvasta tulosta leijonatyöhön ja

sen vaikutuksesta mm. aktiviteetteihin.
Ja leijonansiltana aktiviteetteihin. Ennen perustamisjuhlaamme

ehdimme olla myymässä Punainen
Sulka-tuotteita Porin torilla syyskuun viimeisenä päivänä. Ensimmäinen aktiviteettimme oli 1. lokakuuta Keski-Porin kirkossa, kun toimitimme
Tuomas-messun yhdessä seurakunnan kanssa.
Kerätyn kolehdin luovutimme joulunalusviikolla Porin kaupungin sairaalan pitkäaikaisosastolle numero 10. Samalla vierailulla presidenttimme, Virve Usva-Tuomela ja varapresidentit
Raija Selivaara ja Anne Sjöroos veivät osaston jokaiselle potilaalle
klubilaisten yhdessä askartelemat joulukortit.
Touhua riitti joulukuussa muutenkin, kun järjestimme yhdessä Reposaaren seurakunnan ja
koulun kanssa LUCIAjuhlat. LUCIA, Hanna
Illan juontaja Jenni Rajahalme kirjaa ylös puheenvuoron pyytäneitä. Jennin kanssa Vuonti, oli itse rauhallisuus ja tosiaan sädehti
kuvassa ”sertifioidut miehet”Teuvo ja Alpo.

valoa ympärilleen. Niin kauniisti ja
ylpeydellä hän kantoi kruunuaan.
Enkelit olivat ujoja ja töpinöissään.
Kaikille rooli oli mieluinen, myös
meidän klubille. Tällä aktiviteetilla saimme kasaan mukavan summan vähävaraiselle reposaarelaisperheelle jouluiloksi. Reposaaren
pappilassa lauletut joululaulut toivat kaikille myös joulumielen. Oli
kiva kuulla kysymys, tulettehan ensi vuonnakin.
Kun piirissä kerran oli naisklubin mentävä reikä ja sen homman
hoidimme rivakasti, samalla ajatuksella klubimme suuntaa myös
tulevaisuudessa eteenpäin. Kasvaen iloisesti yhdessä ja aidosti toista
auttaen ja palvellen, hyvää tehden.
Klubin on helppo edetä tavoitteissaan, kun Porista, piiristä ja liitosta
on löytynyt paljon tukea ja tsemppiä. Opaslionimme PDG:t Simo
”Waltsu Waltenberg ja Raimo Rintala ovat olleet kullanarvoisia leijonia klubimme alkutaipaleella.
LC Pori/Charlotta
Sihteeri
Satu Lind



20-vuotias LC Kankaanpää /
Kuninkaanlähde
Kankaanpään Lions Clubeista LC Kankaanpää /
Kuninkaanlähde oli viime
syksyyn saakka nuorin
paikkakunnan kolmesta
klubista. Sitä kunniaa se
oli saanut pitää kaksikymmentä vuotta, kunnes syksyllä 2006 perustettiin tiilikaupunkiin uusi naisklubi
LC Kankaanpää / Helmi.
Uuden klubin kummina
toimiminen oli osa juhlavuoden tapahtumia ja
osoitus aktiivisuudesta ja
uudistusmielisyydestä.
LC Kankaanpää / Kuninkaanlähteen perustaminen vuonna 1986
vaati melkoisen työn. Piirikuvernööri Matti Pihlajaviita pani alulle ajatuksen uuden klubin perustamisesta Kankaanpäähän Syksyllä
1985 Vihtori Siivo oli tunnustellut
uuden klubin perustamismahdollisuuksia. Yhdessä Kaino Suomisen kanssa he kartoittivat lions-toimintaan halukkaita henkilöitä. Pian heillä olikin koossa kymmenen
miehen joukko jäsenehdokkaita
valmiina esiteltäväksi piirikuvernöörille.
Asiat etenivät kuten muillakin
paikkakunnilla, toimivat klubit eivät yleensä suhtaudu myönteisesti uuden klubin perustamiseen.
Niin tapahtui myös Kankaanpäässä. Uusi klubi kuitenkin perustettiin ja perustamiskokous pidettiin
Kuninkaanlähteen lomahotellissa
10.03.1986, historiallisella paikalla, joka nimettiin vuonna 1752
kuningas Adolf Fredrikin käynnin
jälkeen.
Omaa Charter Night-juhlaa vietettiin Niinisalon varuskuntakerholla 10.05.1986. Kummiklubiksi

peessa oleville tai hankittu hieman
kilisevää klubin kassaan. Samalla
talkoot ovat tuoneet sopivaa vaihtelua arkiseen aherrukseen.
Juhlissa ja kokouksissa klubi
näkyy perinteisesti. Yksivuotisjuhlassa klubi sai oman leijonastandardin ja viisivuotisjuhlassa
vihittiin lippu juhlistamaan toimintaa.

Liikuntaa

tuli LC-Karvia ja henkilökohtaisina kummeina toimivat Reijo Nevanranta ja Paavo Tuuliniemi. Perustajajäseniä oli kaksikymmentä, joista nykyisin ovat mukana
Pentti Järvi, Jukka Hautala, Matti
R.Holma ja Jouko Tutti.
Klubin alkuvuosina joulukorttien, joulukuusien ja kauralyhteiden
myynti oli varainhankintaa. Sotaveteraanien toiminnan tukeminen
oli heti alusta alkaen tärkeä painopiste nuorisotyön ohella. Nuoret ja
opiskelijat ovat edelleenkin yhdessä muiden paikkakunnan klubien
kanssa tärkeä tukemisen kohde.
Toisena toimintavuotena klubi
käynnisti sääarvauksen ja kotiseutukalenterin julkaisemisen. Sääarvaus eli viime vuosiin saakka
mutta kalenteri on edelleen voimissaan.

Valtakunnallisten aktiiviteettien ohella poltettiin tervamiilua.
Klubimme aloitteesta käynnistyi
myös Kyrönkankaantiehen liittyvä
toiminta yhdessä muiden klubien
kanssa. Siihen liittyi myös aihetta
käsittelevän kirjan julkaiseminen.
Kankaanpään viirien markkinointi ja Kankaanpään taideviikon
tapahtumiin liittyvä joka syksyinen hörhiäisviikonloppu ovat olleet viime vuosien näkyvimpiä aktivitteettejä. Hörhiäistapahtumasta
onkin tullut merkittävin taloudellinen projekti, joka on mahdollistanut mittavan avustustoiminnan
kankaanpääläisten järjestöjen ja
yksityisten hyväksi.
Myös talkoohenki elää edelleen ja niiden avulla on vuosittain
eri kohteissa annettu apua sen tar-

Nuorekkaan klubin toiminnassa liikunta ja virkistystoiminta on
ollut kaiken aikaa tärkeässä osassa.
Jo 1970-luvulta lähtien Kankaanpään Lions Clubit ovat järjestäneet nappulahiihdot alle kouluikäisille. Myös tiilentyönnön SMkisa yhdessä LC Kankaanpään
kanssa on tullut säännölliseksi jokavuotiseksi tapahtumaksi.
Syksyiset pesäpallo-ottelut LC
Karvian kanssa ovat osa perinnettä, joka on viime vuosina vaihtunut hieman keveämpään ja leikkimielisempään kohtaamiseen.
Lentopallo ja parina viime vuonna
Karhuviestiin osallistuminen ovat
koonneet innokkaimmat liikkujat
mukaan. Muiden tyytyessä virkistäytymään ladyjen kanssa kokouksissa, erilaisilla retkillä ja teatterimatkoilla. Ladyt ovat olleetkin
alusta lähtien aktiivisesti mukana
toiminnassa ja olleet samalla melkoinen voimavara sekä tuki veljien toiminalle.

Kaksi piirikuvernööriä
2000-luvulla
LC Kankaanpää / Kuninkaanlähteen kaksi vuosikymmentä ovat
koostuneet yhteensä kuudenkym-

menenneljän jäsenen toiminnasta, joista nykyisien klubiin kuuluu
kolmekymmentäyksi. Nykyisenä
presidenttinä toimii Taisto Nurmi.
Häntä edelsi toistamiseen ensimmäinen klubin presidentti Pentti
Järvi.
Suurena luottamuksena 20-vuotiaan klubin toimintaan ja jäsenistöön aktiivisuuteen sekä asiantuntemukseen ovat olleet kaksi piirikuvernöörivalintaa 2000-luvulla.
Ensimmäisenä valinta arvostettuun
tehtävään tuli Raimo Junttilan osalle vuosille 2001-2002. Neljä vuotta myöhemmin piirikuvernööriksi valittiin Teuvo Männistö, joka
päätti kuvernöörivuotensa viime
vuonna.

Palkittuja
LC Kankaanpää / Kuninkaanlähteen kahdenkymmenen vuoden
tapahtumia koottiin yksiin kansiin
julkaisussa, joka esiteltiin klubin
20-vuotisjuhlassa. Juhlan monipuolisen ohjelman ohessa palkittiin ansioituneita klubilaisia seuraavasti.
Piiri/liitto, Pro Lions mitalit
perustajajäsenille: Jukka Hautala,
Matti R.Holma ja Jouko Tutti.
Melvin Jones-jäsenyys Pentti Järvi, standardi Esko Isohannu.
Oman klubin palkitseminen: Esko
Isohannu, Jarmo Koivisto sekä sulkavastaava Markku Joensuu. Lisäksi perustajajäsenten seuralaisille lahjoitettiin piirin rintakoru.

Paavo Tuori
LC Kankaanpää /
Kuninkaanlähteen
historiikkitoimikunnan
puheenjohtaja

Sota-ajan musiikkikirjeitä
Kun kaksisataa sotiemme
veteraania
puolisoineen
kokoontui viime lauantaina
kankaanpään yhteislyseolle, oli tehtävä selvä. Tänne
oli tultu laulamaan. Osmo
Olkkosen juontamassa tilaisuudessa Kankaanpäästä ja ympäristökunnista
osallistuneet lauloivat sota-ajan lauluja musiikki-

kapteeni Riku Huhtasalon
johtaman Satakunnan Sotilassoittokunnan säestyksellä.

Iltapäivän top 10 – listalla olivat Eldankajärven jää, Ilta skanssissa ja muut 1940-luvun tunnetut
iskelmät. Jori Liljan ja Raimo Aallon esilaulusta yleisö sai vahvan
tuen, ja sotilassoittokunnan edessä
jokainen sai kokea olevansa solisti
omalla paikallaan.
– Tilaisuuden kantava idea on

yhteislaulu ja erityisesti sota-ajan
laulut. Koska tammikuu on meillä
perinteisesti sotaveteraanien kuukausi, sopi tämä tilaisuus perinteen
jatkoksi, kertoi LC kankaanpään
presidentti Arto Hakala.
Tilaisuuden yllättäjä oli 11-vuotias Iisakki Kulhua, joka tilaisuuden lopuksi nousi lavalle ja lauloi
rohkeasti: ” Mun isäin oli sotamies,
ja nuori kauniskin. Jo viisitoistavuotisna, hän lähti rivihin…”. Yhä
harvempi suomalaisista tietää laulun sanojen todellisuuden.

Erilainen
veteraanitilaisuus
Tilaisuuden jälkeen klubin ladyt tarjoilivat yleisölle 240 leivosta
ja 60 litraa kahvia. Toimittaja pääsi
istumaan Paavo Leppäsen, Eva
Huuhkan sekä Helmi Jussilan
pöytään. He käyvät monissa veteraanitilaisuuksissa, mutta tällaista
ei ole ennen järjestetty.
– Laulut nostivat muistoistani mieleen veljeni, joka nuorena
poikana lähti sotaan 1940-luvul-

la. Kaksi vuotta palveltuaan hän
kaatui Syvärillä, muisteli Helmi
Jussila.
– Komea orkesteri ja solistit sekä hyvä juonto tekivät tilaisuudesta ikimuistoisen, vakuuttivat pöytäseurueen jäsenet.
Veteraanien keski-ikä on nyt 85
vuotta. Kymmenen vuoden kuluttua tällaista tilaisuutta ei enää tarvita. Hyvä, että sellainen järjestettiin nyt.
Hannele Piippo-Fair
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LC Pori/Sofia toivottaa KVN-kokousvieraat tervetulleiksi Poriin
Suomen Lions-Liiton kuvernöörineuvosto kokoontuu Porissa 16.-18.2.2007.
Kokouksen järjestelyvastuussa on LC Pori/Sofia.
Klubin naisleijonat aloittivat kokousvalmistelut hyvissä ajoin varmistaakseen
kokousvieraille onnistuneet puitteet.
Tätä kirjoitettaessa kokousvalmistelut on pääosin tehty ja ilmoittautumisia otetaan vastaan, mutta
kokous on vielä edessäpäin. Hotellihuoneet, kokous- ja iltajuhlapaikka varattiin jo lähes vuotta aikaisemmin. Kokouspaikan valinta oli
vaikein, sillä isojen auditorioiden
tilavuokrat ovat tuntuvia. Halusimme kuitenkin pitää hinnat kohtuullisina. Siksi päädyimme Ravintola
Liisanpuistoon, jonka hinta-laa-

tusuhteen totesimme parhaaksi ja
tilat toimiviksi.

Heinä- ja
hiekkatoimikunta
Hauskinta oli suunnitella iltajuhlaa ja sen koristelua. Tavoitteemme oli, että KVN-iltajuhla Porissa jää vieraiden mieleen. Ravintola Sofia paneutui asiaan ja suunnitteli iltajuhlan tarjoiluksi makumaailmaristeilyn. Kokousvieraat
pääsevät lautasristeilylle Ranskan,
Portugalin, Venezuelan ja USA:n
satamiin. Lähtösatamamme on tietysti Pori. Jotta lähtösataman tunnelma olisi ”aito” teimme syksyllä
klubin yhteisen ulkoiluretken Yyteriin, josta keräsimme rantavehnää ja hiekkaa koristelutarpeiksi.
Koristeluun käytettäviä pyöreitä
kiviä on tuotu jopa Merikarvialta asti. Heinä- ja hiekkatoimikun-

Sofialaiset keräämässä koristelutarpeita Yyterissä
taa emme kuitenkaan perustaneet,
vaikka sellainenkin huumorimielellä kävi ajatuksissa.

Puolisot, tärkeä osa
lionstoimintaa

Liisanpuiston ravintolapäällikkö, lion Mika Kivinen ja VDG Maija-Liisa Heikkilä sopivat kokousjärjestelyistä.

Halusimme varmistaa myös
puolisoiden viihtymisen Porissa.
Puoliso-ohjelmassa on tutustuminen yhteen Porin erikoisimmista
nähtävyyksistä, Juseliuksen Mausoleumiin, jonka vuorineuvos F.A.
Juselius rakennutti 11-vuotiaana
kuolleen Sigrid-tyttärensä muistoksi vuonna 1903. Sieltä ohjelma
jatkuu Maria Drockilan kynttiläpajaan, jossa on työnäytös erikoisen Lyhty-kynttilän valmistuksesta ja kauniita kynttilöitä nähtävänä
ja ostettavana. Vieressä sijaitsevassa Friitalan Nahkamaailmassa
upeat nahkatakit ovat parhaimmillaan klubimme omien mannekii-

nien esitteleminä. Halukkaat voivat tutustua myös nahan historiaan
Nahkamuseon puolella. Testattuamme vierailukohteet oman klubin voimin, olimme innostuneita kokemastamme. Kun meidän,
naisklubin, puolisot vielä lupasivat
järjestää pienen yllätyksen matkan
varrelle, uskomme, että vieraamme viihtyvät Porissa.

Yhdessä tekemisen iloa
Koko klubimme on ollut innolla
yhdessä valmistelemassa ja suunnittelemassa kokousta. Meistä on
ollut hauskaa tehdä tätä työtä, uskomme, että se ilo näkyy myös ystävällisenä vastaanottona kokousvieraillemme.
LC Pori/Sofia
Maija-Liisa Heikkilä
VDG, KVN-kokousvastaava

Uusia jäseniä LC Pori/Sofiaan
Elämys vailla vertaa

Juhlat Sofiassa
Porin Puuvillan romanttisessa ympäristössä
sijaitseva Ravintola Sofia tarjoaa erinomaiset
puitteet niin suureen kuin pieneen juhlaan.
Sofian ammattitaitoinen henkilökunta takaa,
että kaikki menee niin kuin olet suunnitellut.
Tule ja kerro suunnitelmistasi!

- Juhlapalvelu
- Maittavat arkilounaat
- Herkulliset kahvilapalvelut ja leivonnaiset
- 200 asiakaspaikkaa
- A-oikeudet
- Noutopalvelu
- Suuret paikoitustilat

Siltapuistonkatu 2
28100 PORI
Puh. 02 633 0013
Fax. 02 633 0019
Simo Inkilä 0400 439 849
Jukka Luojukoski 040 592 6305
sofia@amica.fi

4.7.200

Luvialaiset kesäjuhlat
LAITAKARISSA
su 1.7.2007 klo 12.00
TERVETULOA
Muina aikoina vuokraamme mm.:
keitinvaunua, esiintymislavaa ja
juhlapenkkejä

LC LUVIA

Tammikuun kokouksessa LC Pori/Sofia vastaanotti 5 uutta jäsentä. Kuvassa vasemmalta lionit Sannamari Sandberg, Soile Viitanen, Satu Ruusunen, Pirjo Koskiranta ja Teija Ruisniemi. Tilaisuutta juhlittiin
kuohuviinien kera.
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Kevätmatka perheille

LC Kiukainen
Ahvenanmaalla
6.-7.5.2006
Perinteisen kevätjuhlamatkan sijaan teimme keväisen iskun Ahvenanmaalle ja
tällä kertaa koko perheiden voimin. Kohde oli valittu siksi kaikille sopivaksi ja
ajoitettu hieman lämpimämpään ajankohtaan, toukokuun alkuun. Kuljimme
yhteiskyydillä Turkuun klubimme lionin Juhani Lehtinen toimiessa matkan
kuskina ja toisena matkanjärjestäjänä.
Saapuminen Turun terminaaliin
laivauduimme Viking Amorellaan.
Kuten kunnon matkaan kuuluu,
kokoonnuimme laivan yläkannelle omaan tervetulotoivotukseen ja
alkudrinkille. Kukin kulutti aikansa parhaaksi katsomallaan tavalla
– vaihtoehtojahan laivalta löytyi.
Iltapäiväksi saavuimme Maarianhaminaan ja majoituimme ai-

van länsisataman kupeessa olevaan
Hotelli Adloniin.
Pienen tauon jälkeen lähdimme kiertoajelulle Länsi-Ahvenanmaalle. Kohteena oli mm. Eckerön postimuseo ja satama, samalla
saimme yleissilmäyksen Ahvenanmaan upeisiin maisemiin ja kauniiseen rakennuskantaan. Kevät oli jo
pitkällä ja matkan kruunasi ennak-

kotiedoista poiketen aivan uskomaton hellesää! Siksipä kahvittelutauot olivat yhtä juhlaa ulkosalla
ja meren äärellä.
Sunnuntaina teimme toisen
kiertoajelu Keski- ja Itä-Ahvenanmaalle. Tärkeimmät käyntipaikat
olivat Bomarsundin linnake (josta
oheinen ryhmäkuva ja linnakkeen
kuva) ja korkean kallion päällä ole-

va näkötorni. Tornin huipulle uskaltautuneille avautuivat kauniit ja
merelliset näkymät koko Ahvenanmaan yli – joka ilmansuuntaan.
Paluumatkalla poikkesimme
Ahvenanmaan ainoaan olutpanimoon, Ålands Bryggeriin, jossa
saimme yleistietoa oluen panosta
ja toki saimme maittavat maistiaiset talon tuotteista. Esittely oli
mainio ja kieli kuulosti hauskalta
(kuva).

Kaikki hyvä loppuu aikanaan
ja niinpä suuntasimme iltapäivällä
lähtevään Viking Isabellaan. Loppuvilkutukset kannelta (kuva) ja
illaksi kotiin. Monelle matka oli
ensimmäinen kokemus Ahvenanmaasta. Uskon, ettei jäänyt ainoaksi kerraksi.
Kiitos kivasta matkaseurasta!
Lion Pasi Haarala
Se toinen matkanjärjestäjä

LC Kankaanpää/
Keskusta

LC Honkajoki
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Lions Clubs International (LCI) Piiri 107-M

Toimintakertomus
kaudelta 2005-2006
YLEISTÄ

Suomen Lions-liiton hallitus 2005-2006

LCI:n kansainvälisen presidentin, tri Ashok Mehtan teema kaudella 2005-2006 oli Passion to excel, Taidolla tavoitteisiin. Teema oli hyvin ajankohtainen viettäessämme
Lions-liikkeen 88:tta toimintavuotta. Näinä vuosina Lionsliike on levinnyt jo 200 maahan eri puolilla maapalloa.
Paljon on näinä vuosina tehty ja saavutettu, mutta tehtävää riittää, koska avuntarvitsijoita on sekä kotimaassa että
ulkomailla.

Kuvernöörineuvosto nimitti kokouksessaan seuraavan
hallituksen:
Pj. CC Tapani Rahko
Vpj. VCC Pekka Rautakorpi
Edel.pj. IPCC Timo Heikkilä
DG Heikki Mäkelä, A-piiri.
DG Ilkka Siissalo, B-piiri.
IPDG Heidi Rantala,
PDG Seppo Husa.
Sihteeri,GS,PCC Markus Flaaming.

Kaudella 2005-2006 saimme piiriimme 65 charter-jäsentä (uusien naisklubien jäsenet), 73 uutta jäsentä, 5 siirtojäsentä, eli yhteensä 143 lionia. Kauden aikana klubeista
kuitenkin erosi tai erotettiin tai kuoleman kautta poistui
yhteensä 144 jäsentä, nettotappio –1.

Lionsien 88.Vuosikokous Hongkongissa
Lionit ympäri maailmaa kokoontuivat Hongkongiin,
Kiinaan pitämään vuosittaista Conventionia siten, että koulutusjakso oli 23-27.6.2005 ja varsinainen Conventio 28.6.1.7.2005. Tapahtumiin otti osaa kaiken kaikkiaan n. 15.000
lionia eri puolilta maailmaa. Oli hienoa saada olla mukana todistamassa järjestömme upeaa maailmanlaajuista
joukkovoimaa ja tietenkin kaikki huipentui elektinauhojen
poisrepimiseen ja siihen, kun kansainvälinen presidenttimme julisti meidät alkavan kauden piirikuvernööreiksi. Sitä
tunnekuohua on vaikea pukea sanoiksi.

Suomen Lions-liiton (LCI MD-107)
53. vuosikokous
Liiton vuosikokous pidettiin Seinäjoella 9-10.6.2006.
Samalla juhlittiin Arne Ritarin syntymän 100-vuotispäivää ja AR-säätiön 20 vuotista taivalta. Arne Ritarin kunniaksi paljastettiin sunnuntaina 10.6. Törnävän kartanon
pihamaalla hänen muistomerkkinsä.
Kokouksessa Liiton puheenjohtajaksi kaudelle 20062007 valittiin Pekka Rautakorpi, LC Oulu/Raatti ja varapuheenjohtajaksi Harri Forss, LC Savonlinna/Eerikki. IDehdokkaaksi kansainväliseen hallitukseen kaudelle 20072009 äänestettiin IPCC Tapani Rahko. Toimintakertomus ja
tilinpäätös kaudelta 2004-2005 hyväksyttiin ja myönnettiin
tili- ja vastuuvapaus velvollisille. PID Harri Ala-Kuljulle
myönnettiin kannatustodistus II VP:n ehdokkuudelle. Vuoden 2010 vuosikokouksen pitokaupungiksi äänestettiin Hämeenlinna ja vielä huomioitavaa on, että Liiton tilikauden
ylijäämä oli n. 54.000 €. Kansainvälisiä vieraita oli Skandinaviasta ja Euroopasta sekä LCI:n korkeimpana edustajana
II VP Mahendra Amarasuriya, Sri Lankasta.

Kuvernöörineuvoston kokoukset
2005-2006
1. Uusikaupunki
2. Kokkola
3. Tampere 		
4. Seinäjoki 		

PDG Teuvo Männistö ja puoliso Tuija Ikonen yhdessä PDG
Horace J. Brownin ja puolison Margaretin (New Jersey)
kanssa kansainvälisellä illallisella Hongkongissa.

20.08.2005
19.11.2005
18.02.2006
09.06.2006

Uudenkaupungin KVN-kokousta kunnioitti läsnäolollaan kansainvälinen presidentti Ashok Mehta puolisonsa
Kokilan kanssa.

107-M piirihallitus
Todettakoon, että piirihallitukseen kuuluvat piirikuvernööri, edellinen piirikuvernööri, varapiirikuvernööri, piirisihteeri, rahastonhoitaja sekä alueiden ja lohkojen puheenjohtajat.
Piirikuvernööri Teuvo Männistö, LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde.
Varapiirikuvernööri Veikko Valavuo, LC Luvia.
Piirisihteeri, CS, Juha Leppänen, LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde.
Piirin rahastonhoitaja, CT, Lauri Ahopelto, LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde.
M-PIIRIN ALUEIDEN PUHEENJOHTAJAT
I alue, RC Pentti Hämäläinen, LC Kankaanpää
II alue, RC Esko Keiholehti, LC Pori/Linna.
III alue, RC Martti Lehtelä, LC Punkalaidun.
IV alue, RC Reijo Koskinen, LC Laitila/Untamoinen.

Lohkojen puheenjohtajat
I alue:
1.lohko:ZC Seppo Mäkiselkä, LC Siikainen.
2.lohko:ZC Kalevi Nummijärvi, LC Karvia.
3.lohko:ZC Tauno Mäkelä, LC Kiikka.

Kuvernöörineuvosto (KVN) 2005-2006

II alue:
1.lohko:ZC Juha Merisalo, LC Pori/Karhu.
2.lohko:ZC Jarmo Koski, LC Pori/Ulvila.
3.lohko:ZC Tuomo Sippo, LC Harjavalta.

Suomen moninkertaispiirin (MD 107) kuvernöörineuvosto valittiin Kuopion vuosikokouksessa 10-12.6.2005.
Puheenjohtajisto:
Pj. CC Tapani Rahko, LC Järvenpää/Jean Sibelius.
Vpj. VCC Pekka Rautakorpi, LC Oulu/Raatti
Edell. pj. IPCC Timo Heikkilä, LC Pori.
Jäsenet:
Heikki Mäkelä, LC Turku/Suikkila
Ilkka Siissalo, LC Espoo/City
Heimo Potinkara, LC Lahti/Laune
Esko K. Lahti, LC Hamina/Bastioni.
Reima Mäkelä, LC Tampere/Kaakinmaa
Seppo Katila, LC Seinäjoki/Botnia.
Pekka Arkilahti, LC Pihtipudas.
Martti Tynkkynen, LC Kerimäki.
Kalevi Kiviniitty, LC Siikajoki.
Eero Ipatti, LC Kuopio/Päiväranta
Markku Kynsijärvi, LC Enontekiö
Teuvo Männistö, LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde.
Antti Tuomikoski, LC Helsinki/Floorankenttä.
Heikki Kippo, LC Kaarlela.

LC Kankaanpää/Helmen Charter-juhlassa läsnä olleet piirikuvernöörit innostuivat laulamaan Leijonamarssin.

III alue:
1.lohko:ZC Ilkka Mäkelä, LC Lauttakylä.
2.lohko:ZC Heimo Toivonen, LC Honkilahti.
IV alue:
1.lohko:ZC Jukka Kolsio, LC Rauma/Reimari.
2.lohko:ZC Pekka Seppälä, LC Pyhäranta.

IP Ashok Mehta ja puoliso Kokila PDG-puolisoiden seurassa Uudessakaupungissa.

Lions-piiri 107-M
Toimintakausi 2005-2006 oli piirin 37. Lionsklubeja on
63, joista seitsemän naisklubia ja yksi liitännäisklubi (Kodisjoki). Lionsjäseniä klubeissa oli kauden lopussa 1866.
3 uutta kauden aikana perustettua naisklubia ovat: LC
Huittinen/Gerda, LC Kankaanpää/Helmi ja LC Pori/Charlotta.

Toimikuntapuheenjohtajina toimivat kauden aikana:
PDG- ja Kunnia:
IPDG Lauri Hakosalo
Aktiviteetti-,kilpailu- ja
Punainen Sulka:
DC Altti Tuomela.
Tietotekniikka:
DC Tapio Koivunen.
Koulutus- ja
piirin naisjohtaja:
DC Maija-Liisa Heikkilä.
Quest:
PDG Pekka Tuuna.
Leo- ja nuoriso:
DC Martti J. Soini.
Säilyttämis:
DC Antti Tuomisto.
Tiedotus- ja PR:
DC Juha Suonpää.
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AR-säätiö- ja Joulukortti:
LCIF-,Kongressi- ja IR:
Jäsen- ja laajennus:
Nuorisovaihto:

DC Antti Seppä.
PDG Raimo Junttila.
DC Matti Huhdanmäki.
PDG Juhani Huppunen.

Piirin edustukset Lions-liitossa
Liiton edell. pj:
IPCC Timo Heikkilä.
Tiedotusjohtaja:
MD-PRC PDG Pertti Harju.
IR-toimikunta:
DG Teuvo Männistö
AR-säätiön
hallituksessa: 		
PDG Raimo Järvinen.
Nettitoimikunnassa:
PDG Pekka Tuuna.
Quest-toimikunnassa huumeiden
vastaisen työn
asiantuntijana:
PDG Raimo Rintala
Uudistuva Lionstoiminta-työryhmässä: DC Maija-Liisa Heikkilä.
Lion
Net-toimikunnassa:
PDG Kalevi Alvalahti

Piirihallituksen kokoukset
Piirihallitus kokoontui kauden aikana neljä kertaa. Tutustumistilaisuus oli piirikuvernööri Teuvo Männistön mökillä Kankaanpäässä elokuun 2005 puolessa välissä. Piirihallituksen jäsenet esittäytyivät tutustuen samalla toisiinsa
ja jaettiin piirihallitusmerkit. Lisäksi DG kertoi tulevasta
kaudestaan ja nautittiin tietenkin kesäisestä päivästä kevyen välipalan merkeissä.
Piirihallituksen 1. kokous oli 27.8.2005 Talonpoikaismuseo Yli-Kirrassa, Punkalaitumella. RC Martti Lehtelä
joukkoineen hoiti järjestelyt mallikkaasti. Todettiin piirin
tilit kauden alussa, DC Altti Tuomela kertoi piirin kauden
kilpailuista, keskusteltiin piirin viiri- sekä pinssiasiasta.
VDG Veikko Valavuo esitteli ehdotustaan piirikilpailun
uusiksi säännöiksi.
Piirihallituksen 2. kokous vietettiin Kankaanpään Opiston tiloissa Kankaanpäässä 25.11.2005. RC Pentti Hämäläinen hoiti järjestelyt esikuntineen hienosti. Keskusteltiin
piirin jäsentilanteesta alueittain. Todettiin, että PDG:t Simo
Waltenberg ja Ossi Lahtinen ovat hankkineet piirille 50 kpl
uusia viirejä samoin todettiin piirin edellisen kauden tilinpäätöksen olevan valmistumassa. DG raportoi sekä Stuttgartin Europa Forumista että Kokkolan KVN:stä. VDG
Veikko Valavuon esitys piirin uusiksi piirikilpailusäännöiksi hyväksyttiin.
3. kokous pidettiin Kahvila-Ravintola Wilhelmiina &
Waltterin tiloissa Laitilassa 24.2.2006. Järjestelyt olivat
jälleen erinomaiset RC Reijo Koskisen toimiessa isäntänä.
DC Juha Suonpää kertoi Lion M-viestin olevan valmis ja
olevan jaossa lioneille. VDG Veikko Valavuo esitteli seuraavan kauden budjetin loppusummaltaan 9.000 €.
Todettiin M-piirin piirikuvernööriehdokas sekä varapiirikuvernööriehdokkaat, DC Maija-Liisa Heikkilä, LC
Pori/Sofia ja Lion Mikko Torkkeli, LC Uusikaupunki. Todettiin myös, että piirin DG Teuvo Männistö on ehdolla
Seinäjoen vuosikokouksessa vaaliin, jossa valitaan Suomen ehdokas kansainvälisen hallituksen virkaan (ID) kaudelle 2007-2009.
PDG Jouko Välimäki esitteli piirin aktiviteetteja koskevan raporttinsa ja PDG Simo Waltenberg esitti ehdotuksensa piirin uudeksi pinssiksi. Tämä hyväksyttiin ja
valtuutettiin hänet tilaamaan uudet pinssit, 1000 kpl. DG
raportoi Kuusamon NSR-kokouksesta, samoin kuin Tampereen KVN:stä.
4. piirihallituksen kokous pidettiin Porissa, ravintola
Liisanpuiston tiloissa 7.4.2006. Järjestelyt hoiti kunniakkaasti DC Esko Keiholehti esikuntineen. Keskusteltiin nuorisoleirimaksusta. Päätettiin esittää piirikokoukselle 2,20
€/klubijäsen. Päätettiin samoin esittää suosituksena LCIFmaksuksi
5 $/jäsen.
DG palkitsi tilaisuudessa piirihallituksen jäseniä sekä
toimialajohtajia. Eräitä piirihallituksen jäseniä on palkittu
aikaisemmin klubivierailujen yhteydessä. LC Pori anoi ainoana piirikokouksen järjestelyoikeutta vuodelle 2007.

PNAT-kokoukset
Jo perinteeksi muodostuneen tavan mukaan kauden ensimmäiset PNAT-kokoukset pidettiin alueitten yhteisinä ns.
SuurPNAT:teina, joissa DG ja toimialajohtajat kertoivat
näkemyksiään tulevan kauden toiminnasta ja tavoitteista.
Tämä käytäntö on todettu hyväksi kanavaksi tiedonkulun
kannalta nimenomaan kauden alussa, koska klubeissa on
paljon uusia jäseniä johtotehtävissä. Seuraavat PNAT-kokoukset pidettiin lohkojen puheenjohtajien toimesta ajallaan ja tavanomaisin päätöksin.

PDG- ja kunniatoimikunta
IPDG Lauri Hakosalo hoiti toimikuntansa läpi kauden
kunniakkaasti. Piirin PDG:t osallistuivat piirityöskentelyyn
innokkaasti, mutta kuitenkin osoittaen sen arvokkuuden,
mikä heillä on. Mitään isoja heitä koskevia päätöksiä ei
kaudella tehty, koska esim. piirin ohjesääntö saatiin edelliskaudella hyväksyttyä.

Aktiviteetti-kilpailu- ja punainen sulka
DC Altti Tuomela oli kauden aikana erittäin työllistetty.
Piirin kilpailuissa riitti toimintaa ja sen lisäksi vielä Punainen Sulka 2006 takasivat, että DC Altilla oli aktiviteettia
läpi kauden. Juuri etenkin Punaisen Sulan tiedottamisessa
piirissä ja keräyksen järjestelyissä riitti puuhaa kylliksi.
PDG Pertti Harju piiristämme toimi Punainen Sulka 2006
viestintäjohtajana valtakunnallisesti.

Tietotekniikkatoimikunta
Sähköinen viestintä piirissämme on lyönyt itsensä läpi.
DC Tapio Koivunen hoiti sarkansa mallikkaasti apunaan
tarvittaessa PDG Pekka Tuuna. Piirin sivut olivat aina ajan
tasalla. Täytyy kuitenkin todeta, että mielestäni klubit eivät
vielä riittävästi osaa hakea tietoa piirin sivuilta. Tässä asiassa on siis piirimme klubeilla vielä paljon parannettavaa.

Kaudella saimme esitelmöitsijäksi myös asennekouluttaja, lion Olli Linjalan, joka kertoi ajatuksia ja toimenpideehdotuksia toiminnan laadun ja mielenkiinnon lisäämiseen
sekä uusien jäsenien mukaan saamiseen.
Kauden aikana perustettiin 3 uutta naisklubia

AR-säätiö- ja joulukorttitoimikunta
Piirissämme on parantamisen varaa sekä adressimyynnissä että joulukorttimyynnissä. Tämä ei suinkaan johdu
adressi- ja korttivastaavasta DC Antti Sepästä vaan ehkä on
niin, että emme oikein vieläkään ole piirissämme huomanneet, kuinka hienot adressit ja joulukortit meillä on. Toivottavasti tilanne paranee tältä osin tulevaisuudessa.
Adressimaksuja suoritti kaiken kaikkiaan 21 klubia, yhteensä 4.640 €.
Kaudella 2005-2006 saimme piiriimme seuraavat uudet
Arne Ritari-killan jäsenet:
N:ro Nimi
Klubi
Nimityspvä
646 Olli Varjus
LC Pori/Karhu
7.9.2005
685 Timo Heikkilä LC Pori
3.9.2005
693 Ismo Anttila
LC Luvia
22.9.2005.
726 Pauli Heinonen LC Harjavalta/Huovi1 9.1.2006.
742 Jukka Huttunen LC Rauma/Ruori
2.2.2006.
762 Juuso Virtanen LC Eura/Pyhäjärvi 12.4.2006.
766 Tapio Hacklin LC Pori/Meri-Pori
3.5.2006.

Campain sigh first II
Piirin naisjohtaja ja koulutustoimikunta
Koulutus- ja naisjohtajana piirissämme kaudella toimi
DC Maija-Liisa Heikkilä. Hän hoiti ansiokkaasti kauden
aikana uusien jäsenten koulutustilaisuudet, samoin kuin
uusien klubivirkailijoiden koulutukset piirikokouksessa
Köyliössä. Samoin saimme paljon kiitosta piirissämme
järjestetystä M-piirin koulutuspäivästä 29.10.2005. Vaasalainen asennekouluttaja, lion Olli Linjala piti piirin lioneille
tietoiskun ja antoi toimenpide-ehdotuksia lionstoiminnan
laadun ja mielenkiinnon lisäämiseen sekä uusien jäsenten
mukaan saamiseen.

Quest-toimikunta
Pienen notkahduksen jälkeen Quest-kurssit alkavat jälleen täyttyä Suomessa. Tämä on hieno asia, sillä kuten tiedämme Quest-materiaalia uudistetaan koko ajan suomalaisia oloja vastaavaksi. Piirin Quest-johtaja, PDG Pekka
Tuuna järjesti voimallisesti kursseja sekä Poriin että Raumalle, mutta vain Rauman kurssi pidettiin 30 kurssitettavan
voimalla. Porin kurssille ei jostain syystä löytynyt tarpeeksi
koulutettavia.

Leo- ja nuorisotoimikunta
Piirissämme ei ole yhtään Leo-klubia; ei siitäkään huolimatta, että piirimme Leo-johtaja DC Martti J. Soini on
monen kauden ajan tutkinut mahdollisuutta sekä etsinyt
sopivaa paikkakuntaa, mihin Leo-klubin voisi perustaa. Ei
kuitenkaan anneta periksi, vaan jatketaan tämän tärkeän
asian tiimoilla päästämättä asiaa unholaan.

Koulutustoimikunta
Koulutus- ja piirin naisjohtajana kaudella toimi DC
Maija-Liisa Heikkilä. Tärkein piirin koulutustilaisuus on
uusien klubivirkailijoiden koulutus, joka totutun tavan mukaisesti järjestettiin piirikokouksen yhteydessä 22.4.2006
Köyliössä. Presidenttikoulutuksesta vastasi PDG Raimo
Järvinen, osallistujia koulutuksessa oli 63. Sihteerikouluttajana toimi DC Maija-Liisa Heikkilä,
osallistujia 51. Rahastonhoitajakoulutuksesta vastasi lion Sirkka Sainio, osallistujia 40. Puolisokoulutuksesta vastasivat DG-puoliso Tuija Ikonen, osallistujia 25. Alue- ja
lohkonpuheenjohtajien koulutuksesta vastasi VDG Veikko
Valavuo.
Sihteereille järjestettiin kertauskoulutus syksyllä SuurPNAT-kokousten yhteydessä. Koulutuksissa keskeisenä
asiana oli jäsenrekisterien hoito.
Uusien lionien opastustilaisuuksia järjestettiin
29.10.2005 Porissa, 21.11.2005 Kankaanpäässä, 24.2.2006
Huittisissa ja 28.2.2006 Eurassa. Tilaisuuksiin oli kutsuttu
mukaan myös puolisot ja kummit.

Entinen kansainvälinen presidentti, tri Tae-Sup Lee, Etelä-Koreasta, Sight first II:n kampanjan johtaja on lähettänyt piiriimme kirjeen, jossa hän kiittää M-piirin lioneita
1.744,83 US $ :n lahjoituksesta kampanjaan. Haluan kiittää piirimme Sight First-johtajaa, PCC Timo Heikkilää
esikuntineen tähänastisesta työstä. Kuten tiedämme, tämä
kampanja on vasta aluillaan, joten tästä kuulemme jatkossa lisää.
Meneillään olevan kotimaisen Punainen Sulka keräyksen johdosta toisen maailmanlaajuisen CSFII kampanjan
toteuttaminen aiheutti Suomessa jäsenistön keskuudessa
ristiriitaisia tunteita. Ratkaisu saatiin Kuopion vuosikokouksessa kesällä 2005. Päätös oli, että nämä keräykset toteutetaan erillään. Muodostettiin Sight First II organisaatio.
Maan johdossa on PID Erkki Laine ja hänellä on apunaan
kolme sektorikoordinaattoria. Piireihin valittiin piirikoordinaattorit johtamaan piirien kampanjoita. Kuluvan kauden
lohkojen puheenjohtajat valittiin pääasiallisesti johtamaan
lohkojen kampanjaa. Piirissämme piirikoordinaattoriksi tuli IPCC Timo Heikkilä, LC Pori ja varapiirikoordinaattoriksi lion Juhani Vihervuori, LC Kiukainen. 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 ja lion Mikko
Torkkeli LC Uusikaupunki.

Piirikoordinaattorista tuli
piirihallituksen jäsen.
Varoja kampanja hankkii Melvin Jones –jäsenyyksillä ja
merkkipäivälahjoituksilla.
Piiri malliklubiksi lupautui LC Luvia.

Nuorisovaihtotoimikunta
Rauman-Uudenkaupungin vesillä 29.7.-7.8.2006 purjehdusleirinä toteutettu nuorisovaihtotapahtuma onnistui
hienosti. Osallistujat, kaukaisimmat aina Intiasta, USA:
sta ja Kanadasta asti sekä Euroopasta ja muutama Suomesta saivat purjehtien kokea Suomen saariston kauneuden mereltä käsin. Samalla nuoret saivat Lions-tietoutta ja
tutustuivat eri osallistujamaiden kulttuureihin ja vaihtoivat
mielipiteitään ja kokemuksiaan. Päättäjäistilaisuus, jossa
sain olla henkilökohtaisesti mukana, varmasti kruunaa mieleenpainuvalla tavalla sen vaivan, joka vastuuhenkilöille
on aiheutunut leirin järjestämisestä ja läpiviemisestä. Ko.
aktiviteettihan on sekä työnsä puolesta että taloudellisesti
raskas piirille.
Lämpimät kiitokset erityisesti PDG Juhani Huppuselle
sekä lioneille Mikko Torkkeli, Reija Värre ja Virpi Joutsa,
tietenkään unohtamatta muita järjestelyissä mukana olleita.
Myös klubeille kiitokset erittäin aktiivisesta osallistumisesta leirin rahoitukseen.

14
Tiedotus- ja pr-toimikunta
DC Juha Suonpää hoiti piirin Lion M-viestin työt erinomaisesti huolimatta siitä, että oli ensimmäistä kertaa asialla. Lehti ilmestyi ajallaan ja tuotti piirille hyvin. Lehden
tuotolla tuetaan piirissämme järjestettävää nuorisovaihtoleiriä. Klubit toimittivat ahkerasti kirjoituksia toiminnastaan lehteen sekä olivat aktiivisia mainoshankinnassa. Kuviakin oli varmasti riittävästi.

Auvo Rinne, LC Noormarkku.
Hannu Sainio, LC Luvia.
Todettiin paikalla olevan 60 klubia ja 160 virallista klubien edustajaa. Hyväksyttiin kauden 2004-2005 toimintakertomus, vahvistettiin tuloslaskelma ja tase kaudelta
2004-2005. Myönnettiin vastuuvapaus asianosaisille kaudelta 2004-2005.

Säilyttämistoimikunta

Jäsenmäärän lasku Lion-järjestössä niin Suomessa kuin
maailmanlaajuisesti on tosiasia. Onko niin, että toimiminen
vapaaehtoisjärjestössä ei ole enää trendikästä ? Kaikesta
huolimatta meidän pitää taistella jäsenkatoa vastaan. Lisäksi täytyy sanoa, että esim. MERL-ohjelma on mielestäni
ollut apunamme tässä asiassa, joskaan ei ehkä aivan riittävästi. On toimittava siten, että saamme uusia jäseniä klubeihin ja myöskin klubien kokouskäytäntö on tehtävä niin
mielekkääksi, että jäsenet tulevat kokoukseen mielellään
(klubiviihtyvyys). DC Matti Huhdanmäki näki kauden
aikana paljon vaivaa opastaessaan klubeja näissä asioissa;
siitä hänelle sydämelliset kiitokset.

LCIF- kongressi- ja IR-toimikunta
PDG Raimo Junttila hoiti tätä toimikuntaa kunniakkaasti. Kongressitoimikunnan tehtävänä on valvoa, että piirikokous sujuu moitteettomasti ja päivän anti on sellainen, että
kaikki kokouksen osanottajat lähtevät tyytyväisin mielin
kokouksesta. Jälleen Köyliön kokouksessa oli havaittavissa
se vanha ilmiö, että koulutusten jälkeen tai kokouksen aikana osa ilmoittautuneesta kokousväestä ”haihtuu” paikalta.
Tässä on klubeilla itsetutkiskelun ja kritiikin paikka.
Kauden aikana saimme piiriin seuraavat uudet Melvin
Jones-jäsenet:
Lady Terttu Aho, LC Luvia
Lion Erkki Grönroos, LC Luvia
Lion Kaino Luosma, LC Luvia
Lion Tapani Liski, LC Pori/Linna
Lion Heikki Santala, LC Siikainen
Lion Pentti Järvi, LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde
Lion Erkki Maula, LC Harjavalta/Huovi
Lion Pentti Hämäläinen, LC Kankaanpää
Lion Paavo Kamppi, LC Kankaanpää
VDG Veikko Valavuo, LC Luvia
Piirissämme on yhteensä 161 MJF-kunnianosoituksen
saanutta lionia ja ladya.

Piirikokous Köyliössä 22.4.2006.
M-piirin yhteinen vuotuinen päätapahtuma, piirin vuosikokous pidettiin Köyliössä, Lallin koulun tiloissa 22.4.2006.
DG Teuvo Männistö ja Köyliön lionsklubin edustajat, klubin presidentin Urpo Ohvon johdolla laskivat seppeleen
sankarihaudalle ennen varsinaisen kokouksen alkua.
Aamupäivällä pidettiin uusien klubivirkailijoiden ja
puolisoiden koulutustilaisuudet koulun tiloissa. Arvokkaan
tunnelman kokoukseen toivat Suomen lipun, piirin lipun
sekä klubilippujen esiintuonti kokouksen virallisen osuuden alussa samoin kuin tätä seurannut leijonamarssi.
Kokouksen avauksen yhteydessä muistettiin kauden
aikana poisnukkuneita lioneita:
Esko Ahola, LC Köyliö.
Matti Jalonen, LC Rauma/Lokki.
Jorma Kangas, LC Harjavalta.
Harri Lahdenpää, LC Pori/Pohjoinen.
Matti Lehto, LC Eurajoki.
Veikko Nordlund, LC Pori/Pohjoinen.
Tauno Nuotio, LC Rauma/Ankkuri.
Aatos Ranta, LC Rauma.
Ossi Ritakallio, LC Vampula.
Teuvo Sallinen, LC Rauma/Ruori.
Jussi Suontausta, LC Harjavalta/Huovi.

Piirikuvernööri palkittiin Seinäjoen vuosikokouksessa Lions- liiton leijonapatsaalla.
Kauden päätyttyä IP Ashok Mehta palkitsi piirikuvernöörin laajennuspalkinnolla (extension award) sekä 100 %
piirikuvernööripalkinnolla.

Kansainvälinen toiminta

DC Antti Tuomisto kehotti kauden alussa kaikkia klubeja toimittamaan jäsen- ja toimintailmoitukset säännöllisesti ja ajallaan, mieluiten sähköisesti. Näiden jäsenyysraporttien avulla hän seurasi, ettei missään klubissa päässyt
syntymään jäsenkatoa. Miellyttävää oli todeta kolme uuden
klubin perustaminen kauden aikana. Kaudella 2005-2006
saimme Päämajan tilaston mukaan 65 charter jäsentä, 73
uutta jäsentä, 5 siirtojäsentä eli yhteensä 143 jäsentä. Samaan aikaan klubeista poistui 144 jäsentä, joten kauden saldo oli –1. Piirissämme oli kauden lopussa 1866 jäsentä.

Jäsen- ja laajennustoimikunta

Kari Petäjä, LC Ulvila/Olavi.
Kari Itkonen, LC Pori.
Olli-Pekka Marttila, LC Ulvila.
Antero Saarivirta, LC Kankaanpää.
Rainer Tattari, LC Merikarvia.

Suomella ei ole tällä hetkellä edustajaa LCI:n hallituksessa. Piirikuvernööri puolisoineen osallistui Hongkongin
Conventioniin 23.6.-1.7.2005 sekä piirikuvernööri oli mukana Suomen delegaatiossa Europa Forumissa Stuttgartissa
marraskuussa 2005. Lisäksi piirikuvernööri osallistui tammikuussa 2006 Pohjoismaiden yhteistyöneuvoston (NSR)
kokoukseen Kuusamossa.

Köyliön vuosikokouksen puheenjohtajisto.
Kaudelle 2006-2007 valittiin:
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi:
Pirjo Heino, LC Rauma/Kanali/Helme.
Reija Värre, LC Rauma/Kanali/Helme.
Varatilintarkastajiksi:
Iiro Andersson, LC Rauma/Reimari.
Tapio Juusela, LC Rauma/Reimari.
Piirikuvernööriehdokkaaksi valittiin VDG Veikko Valavuo ja varapiirikuvernööriksi DC Maija-Liisa Heikkilä .
Vuoden 2007 piirikokousjärjestäjäksi valittiin LC Pori.
Piirikuvernööri Teuvo Männistölle annettiin piirin kannatustodistus hänen pyrkiessään kansainvälisen hallituksen
jäseneksi kaudelle 2007-2009.
Päätettiin piirin vuosittaiseksi nuorisoleirimaksuksi 2,20
€/klubijäsen. Tämä maksu suoritetaan aktiviteettitililtä.
Palkitsemiset:
Piirikuvernööri ojensi IPDG Lauri Hakosalolle piirin
viirin kiitoksena hänen työstään piirin hyväksi.
Kuusi ansioitunutta piirin lionia palkittiin Pro Lion-mitalilla:
PDG Jussi Halminen, LC Kiikoinen.
PDG Juhani Kaatonen, LC Köyliö.
PDG Matti Pihlajaviita, LC Karvia.
PDG Jukka Mattila, LC Uusikaupunki.
Lion Juhani Vihervuori, LC Kiukainen.
Lion Keijo Oikari, LC Rauma/Reimari.
Piirikilpailu 2005-2006
I alue: Paras klubi LC Kiikka, paras sihteeri Raimo Syväluoma LC Merikarvia.
II alue: Paras klubi LC Luvia, paras sihteeri Juha Järvinen LC Luvia.
III alue: Paras klubi LC Köyliö, paras sihteeri Reijo Välilä LC Köyliö.
IV alue: Paras klubi LC Laitila/Untamoinen, paras sihteeri Mikko Virtanen LC Laitila/Untamoinen.
Piirikuvernööri ojensi kunkin alueen parhaalle klubille
pikku leijonan ja parhaalle sihteerille kunniamerkin.
Piirin kauden paras klubi:LC Luvia, DG ojensi ison
leijonan.
Piirin lentopallomestaruus: 1. LC Lappi TL, 2. LC
Harjavalta/Huovi, 3. LC Vampula. LC Lappi
TL:lle ojennettiin iso leijona.
Piirin keilailumestaruus:
1. Ilmo Heinonen, LC Pori/Linna.
2. Simo Lahtinen, LC Pori/Karhu,
3. Raimo Toroska, LC Pori/Linna.
Onnitteluadressit Suomen Lions-liitolta: LC Kullaa
35 v., LC Rauma/Kanali/Helme 5 v.
Suomen Lions-liiton viiri: LC Suodenniemi 25 v.
Kunniakirja: LC Huittinen/Gerda ja charterpresidentti
Tuula Honkamaa.
Kotimainen 100 %
presidentin ansiomerkki kaudelta 2004-2005.
Timo Helenius, LC Kiikka.
Risto Routama, LC Köyliö.
Kari Aaltonen, LC Eurajoki,
Arto Sainio, LC Pyhäranta,
Matti Nurminen, LC Pori/Linna.
Toivo Hannukainen, LC Karvia.
Keijo Oikari, LC Rauma/Reimari.
Juhani Alaruka, LC Kokemäki.
Kyösti Lahti, LC Jämijärvi.
Raija Pakkala, LC Pori/Katariina.
Kalevi Hietanen, LC Laitila/Untamoinen.
Tapani Vatka, LC Lappi TL.
Maija-Liisa Heikkilä, LC Pori/Sofia.

PDG, MD-IRC Harry Westermarck ja DG Teuvo Männistö
Stuttgartissa.

Piirin puolisopäivä Kankaanpäässä.
M-piirin puolisopäivää vietettiin 1.4.2006 Kuntoutuskeskuksen tiloissa Kankaanpäässä.
Vähän toista sataa piirimme lionien puolisoa, mukana
huomattava joukko miespuolisia puolisoita, nauttivat täysin
siemauksin päivän annista. Tulokahvin ja DG:n puolison,
lady Tuija Ikosen tervetulotoivotuksen jälkeen oli vuorossa
porilaisen Mirja Lambergin Naurujoogaesitys, johon osallistuivat kaikki paikalla olevat. Ruokailun, jonka taustamusiikista huolehti Salla-Mari Koivisto,
ja DG:n tervehdyksen jälkeen oli vuorossa päivän kevennyksenä PDG Raimo Junttilan ja Leena Virtasen esittämä
katkelma näytelmästä ”Liian pieni perhoseksi”. Tämän
jälkeen oli vuorossa Muotitalo L&A Kulmalan ja LC
Kankaanpää/Kuninkaanlähteen ladyjen ja lionien yhteinen
muotiesitys 40+. Lopuksi oli vielä mahdollisuus tutustua
Kuntoutuskeskuksen toimintaan ja tiloihin lion Esko Isohannun johdolla.

Muotiesityksen mannekiineja / LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde.
Kankaanpäässä 5.1.2007.
Teuvo Männistö
Juha Leppänen Lauri Ahopelto
Piirikuvernööri
Piirisihteeri		
Rahastonhoitaja
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ARS- adressit, -apurahat ja lionsritarit
Piirimme ARS- ja joulukorttitoimikunnassa on pj:n lisäksi,
kuten kaikissa toimikunnissa oli
tarkoitus olla, ensimmäistä kertaa
piirin historiassa, useita jäseniä.
Aikaisemmin on toimittu niin, että pj. on ollut toimialajohtajana ja
ollessaan estyneenä, on tarvittava
edustus jäänyt joko hoitamatta, tai
hoidettu jonkun muun läsnä olleen
kautta esim. raporttia lukemalla.
Täydellisesti tuo toimikunta-asia ei
tällä kaudella vielä toiminut, mutta
suunta on selvästi oikea, pelkkä pj.
ei riitä, vaan toimikunnissa pitää
olla myös muita jäseniä, tekemässä, auttamassa ja oppimassa.
Piirimme (M) ARS- toimikuntaan kuuluvat pj:n lisäksi seuraavat
jäsenet, lionit: - 1.Alue Pentti Heikkilä LC K:pää Keskusta, 2.Alue,
vara pj. (VDC) Mikko Heinonen
LC Luvia, 3.Alue Juuso Virtanen
LC Eura/Pyhäjärvi ja 4.Alue Kari
Tuominen LC Lappi T.l.
Heidän tehtävänään on pitää
luonaan ARS- adressivarastoa,
markkinoida ja toimittaa adresseja lähiseudun klubeille. Yhteistyö
on toiminut erinomaisesti ja myynti on lisääntynyt. Suurin vaikutus
adressimyynnin selvään nousuun
on kuitenkin DG Veikko Valavuon
ansiota, sillä hän myös on tehnyt
aktiivisesti myyntityötä klubivierailuillaan ja samalla säästänyt
jopa satoja euroja kuljettaessaan
riittävän suurta adressipakettia aina mukanaan. Mainittakoon, että
esim. kymmenen adressin lähetyskulut pakkauskuluineen postitse,
ovat noin 10€. Lisäksi ne on tietysti vielä vietävä ja edelleen noudettava postista.

Yhteinen tavoitteemme on, että jokaisen lionin kotona on vähintään yksi ARS- adressi. Silloin
niitä tulee käytettyä ja ovathan ne
meidän omia, monikäyttöisiä, helposti vaikka kotikoneella printattavia adresseja jotka vaihdettavien kuvien johdosta sopivat käytettäväksi sekä surun sattuessa, että
’juhlakalua’ onniteltaessa. Mukana
on myös kirjekuori mukaan liitettäväksi, kun vaikka tulevia ylioppilaita, tai muita oppilaitoksistaan valmistuneita halutaan muistaa. Lisäksi adressi on arvokas muisto, joka
säilyy vaikka sukupolvien päähän.

ARS- apurahat
Sekä adressimyynnistä että
lionsritariuksista saadut varat käytetään suomalaiseen lionstoimintaan, kuten esimerkiksi apurahoihin klubeille. ”Ilmaista rahaa”,
kannattaa anoa, kun klubin omat
varat eivät aivan riitä ja kohde on
sen kaltainen, että AR-säätiön hallitus voi sen hyväksyä. Kysy lisää
vaikka allekirjoittaneelta.

Lionsritarit
Piirissämme on 2000- luvulla
nimitetty vuosittain 5-17 ansioitunutta leijonaa lionsritariksi. Kuluvalla kaudella olen saanut olla
”lyömässä” neljä uutta lionsritaria, mutta kaikkia mahdollisesti
myönnettyjä lionsritariuksia ei
ehkä vielä ole luovutettu, eikä siten myöskään julkaistu. Huomionosoituksen kohteena ovat olleet
ainakin lionit: -Juuso Virtanen LC

Eura/Pyhäjärvi, Tapio Hacklin LC
Pori/Meri-Pori, Altti Forsberg ja
Hannu Keitaanpää LC Pori/Linna.
Lionsritariksi nimeäminen
voi tapahtua, kuten aluksi tehtiinkin, ao. tunnukset luovuttamalla, muiden palkitsemisten tapaan.
Sittemmin on kehittynyt monenkin kaltaisia ”ritariksilyönti” tapoja, erilaisia välineitä käyttäen, kunhan ”lyöjä” ja klubi ovat asian sopineet. Mitään sääntöä ei siitä ole.
Lionsritarin ”lyömiseen” soveltuvia mahdollisia apuvälineitä,
jotka liittyvät erityisesti lionstoimintaan ja jota voi vielä turvallisesti ja luvallisesti kuljettaa mukanaan mihin tahansa meneekin,
löytyi mielestäni vain yksi. Se on
näkövammaisuutta osoittava valkoinen keppi. Keppi, jonka alun
perin amerikkalaiset lionit ovat
keksineet ja kehittäneet ja joka
tunnetaan kaikkialla maailmassa näkövammaisen apuvälineenä
ja on samalla merkkikeppi meille
näkeville. Klubit voivat toki, niin
halutessaan, valita jonkun muunkin apuvälineen, joka heidän mielestään paremmin sopii huomionosoituksen kohteelle, mutta vielä
sellaista ei ole löydetty tai tarvittu. Polvistuminen ”lyöntiä” varten
on tietysti myös vapaaehtoista ja
monelle meistä jopa mahdotonta,
terveydellisistä syistä. No, tehdään
niin tai näin, niin lopputulos on aina sama – uusi lionsritari.
Ossi Lahtinen,
ARS DC, PDG

Oma adressi – leijonilla on! -jos
Piirimme klubien välinen adressien myyntikilpailu viime kaudella
oli ajalla 1.7. 05 – 30.4.06. Kilpailun loppumisen ajankohdasta
johtuen, ei tuloksia voitu julkaista piirikokouksessa. Koska luotettavan tiedon tuloksista sain vasta syksyllä, päätin julkaista asiaa
koskevat tiedot tässä lehdessämme. Tulokset perustuvat AR- Säätiölle kilpailuaikana maksettuihin
adresseihin.
Onnittelemme vielä voittajia ja
kiitämme kaikkia adressimyyntiin
osallistuvia klubeja.
1. LC Luvia		
60 kpl

2. LC Siikainen
3. LC Merikarvia

50 kpl
40 kpl

Myös kaikki seuraavat klubit
suorittivat viime kaudella adressimaksuja:
LC Eura/Pyhäjärvi
LC Harjavalta
LC Jämijärvi
LC Kankaanpäää*
LC Karvia
LC Kiukainen
LC Kullaa
LC Köyliö
LC Merikarvia*
LC Pori*

LC LC Pori/Juhana*
LC Pori/Katariina*
LC Pori/Pohjoinen
LC Punkalaidun
LC Rauma/Ankkuri
LC Rauma/Kanali Helme
LC Ulvila
LC Uusikaupunki
LC Äetsä/Keikyä
* = maks. varsinaisen kilpailuajan jälkeen.
Jos klubi on lunastanut vähintään kymmenen adressia, tai on
ko. kaudella palkinnut vähintään
yhden jäsenensä Lionritari arvolla maksamalla AR-Säätiölle 850€

(säännöt), voidaan klubin presidentille siltä osin, anoa kotimainen
100% pres. ansiomerkki.
Kuluvalla kaudella tuntuu entistä useampi klubi olevan mukana
adressimyynnissä. Kiitos siitä ja
siksihän meillä on oma monikäyttöinen adressi, että niitä käytämme. Hyvin se asia on vasta sitten,
kun jokaisen leijonan kotona on
vähintään yksi ARS adressi.
Vielä ehtii mukaan kauden
myyntikilpaan, joka päättyy vasta
30.4.07. Adresseja saa edelleenkin
allekirjoittaneelta ja muilta piirimme ARS –toimikunnan jäseniltä,

jotka ovat:
1.alueella lion Pentti Heikkilä
LC K:pää/Keskusta, 2. alueella
lion Mikko Heinonen LC Luvia,
3. alueella lion Juuso Virtanen LC
Eura/Pyhäjärvi ja 4. alueella lion
Kari Tuominen LC Lappi Tl.
Piirikuvernöörimme Veikko Valavuo on myös kuljettanut pientä myyntivarastoa mukanaan klubivierailuillaan ja kuljettaa edelleenkin, kiitos siitä -kulujakin
säästyy.
Ossi Lahtinen PDG
M -piirin
ARS -toimikunnan pj.

Siikaisten Lions Club juhli 25.02.2006 toimintansa 40 vuotisjuhlaa. Juhlavuoden merkeissä järjestettiin
syksyllä 2005 hyväntekeväisyysjuha, jonka tuotolla tehtiin Siikaisten päiväkodille kuvassa oleva kiipeilyteline. Kiipeilytelineen rahoittamiseen osallistui myös Aarne Ritarisäätiö 3.340 e:n lahjoituksella. Juhlavuonna
Siikaisten Lions Club teki historiansa suurimmat lahjoitukset, yhteensä 10.690 e, joiden kohteena oli em.
päiväkoti, musiikin opiskelijat sekä järjestöt. Lisäksi hankittiin yksi Melvin Jones jäsen, jonka kohteena oli
Lions Heikki Santala.
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Myötäisen leiri nuorisovaihdossa
Päättyneen kauden nuorisovaihto oli M-piirin alueella aikaisempien vuosien tapaan varsin vilkasta.
Nuoret ja klubit osallistuivat vaihtoon innokkaasti.
Lisäksi piirimme järjesti
vuoronsa mukaisesti kansainvälisen leirin, joka
toteutettiin jo totutusti
purjehdusleirinä pääosin
lounaisessa
saaristossa.
Erittäin onnistunut leiri
jätti mukavat muistot niin
osallistuneille nuorille kuin
järjestäjillekin.

Kotina kymmenen päivää Kuunari Helena merten Kaunotar
ja Kulkuri
Viidennestä M-piirin purjehdusleiristä Suomen Purjelaivasäätiön
omistamalla merten kaunottarella,
nopeakulkuisella Kuunari Helenalla tuli jälleen kerran menestys.
Vaikka leirin aikana koettiin vaihtelevia ja koviakin tuulia, Finnish
Archipelago Sailing Camp oli kokonaisuutena myötäisen tuulen leiri, mahtava ja muistorikas yhteinen
kokemus mukana olleille.
Leirille saapui 20 nuorta 16
eri maasta. Hollannista, Italiasta, Ranskasta ja Turkista oli kaksi
nuorta jokaisesta, Belgiasta, Brasiliasta, Intiasta, Itävallasta, Japanista, Norjasta, Puolasta, Ruotsista, Suomesta, Tsekistä, Unkarista
ja USA:sta yksi nuori maata kohti. Leiriläisistä 13 oli tyttöjä ja 7
poikia. Kuunarin majoitustilat ovat
hyvin rajalliset, ja leiri näin ollen
pieni, joten kotimaisia osanottajia
ei yleensä mahdu mukaan. Viime
hetken peruutuksen takia tällä kertaa jouduttiin kuitenkin ottamaan
äkillisesti mukaan purjehduskokemusta omaava suomalainen poika.
Muutoin yksi neljästä vahdista, joihin nuoret jaettiin, olisi jäänyt vajaaksi.
Leiripurjehdus alkoi Uudestakaupungista 29.07 ja reitti kulki
maamme kaikkein lounaisimpien
saarten kautta Visbyhyn, sieltä edelleen Tukholman saariston

kautta Maarianhaminaan ja lopuksi Raumalle, jonne saavuttiin 07.08
aamulla. Säät vaihtelivat hetkittäisistä tyvenistä tai leppoisista myötäisistä todella navakkaan tuuleen,
joka osalle matkalaisista aiheuttikin aluksi merisairautta. Tehtävät
vahdeissa kuitenkin hoituivat vuorolistojen mukaisesti mallikkaasti
ja mukisematta.

Leirin aikana nuoret saivat sekä
koulutusta purjehtimiseen liittyvissä tehtävissä että tietoa Suomesta
ja suomalaisista, kulttuuristamme
ja elämäntavoistamme. Luonnollisesti eniten tulivat esiin saariston
elinkeinot, asuminen ja eläminen
vaativissa oloissa niin kesällä kuin
talvi- ja kelirikkoaikoina. Saariston kauniiseen mutta myös jylhään
luontoon nuoret tutustuivat vierailemalla useilla saarilla.
Leiri alkoi helteisenä lauantaipäivänä LC Uudenkaupungin järjestämällä vastaanottotilaisuudella,
jonne nuoret saapuivat puoliltapäivin, suurin osa isäntäperheidensä
tuomana. Muun ohjelman ohessa
klubi tarjosi kaikille erinomaisen
lounaan, jonka aikana jaettiin tietoa järjestelyistä, mutta ehdittiin
myös alustavasti tutustumaan ja
luomaan alkavia ystävyyssuhteita.
Alukseen siirtymisen, majoittumisen ja turvallisuuskoulutuksen
jälkeen kuunari irtautui satamalaiturista kello 16, ja matka suuntautui ensimmäisenä iltana kohti
Isokaria. Samalla vastuu tehtävistä
siirtyi nuorille. Leiriläiset huolehtivat pienen varsinaisen miehistön
opastamana niin ruorista, purjeista, ruuanlaitosta kuin siivouksestakin.
Isokarin majakan huippuun kiipeäminen oli useille jo sinänsä huikea kokemus, saatikka sitten sieltä
avautuvat mahtavat näköalat saaristomaisemaan. Eräät eivät olleet
koskaan edes kuulleet majakoista
ja ihmettelivät niiden tarkoitusta.
Visbyn matkalla leiriläiset saivat
kokemusta myös yöpurjehduksesta navakassa tuulessa. Vaikka kova
merenkäynti ajoikin ajoittain joitakin ”ahvenien ruokintaan”, jokainen huolehti niin ruorivuoronsa kuin muutkin tehtävänsä. Varsin

erikoinen näky olikin esimerkiksi pieni brasilialainen, intialainen
tai japanilainen tyttö keskellä yötä
korkeassa aallokossa keinuvan laivan ruorissa.
Visby taas tarjosi aurinkoisen
päivän Pepin kotikaupunkiin tutustumiselle. Erityisesti kaupungin
vanha osa mäkisine ja kiemuraisine katuineen, korkeat rantamuurit
ja kasvitieteellinen puutarha herättivät keskustelua jälkeenkin päin.
Myös Maarianhamina tarjosi vierailleen helteisen päivän, jonka
ohjelmaan kuuluivat mm. vierailu
museolaiva Pommernilla ja kaupungin upeassa Merenkulkumuseossa sekä tietenkin kaupunkiin tutustuminen. Viimeisen purjehduspäivän iltaan kuului mm. saunominen Kuuskajaskarissa.
Leirin päätöspäivänä siirryttiin
aamukymmeneksi Rauman satamalaituriin, mistä edelleen käyttämään peseytymis- ja vaatteidenvaihtomahdollisuuksia. Päivän ohjelmaan, josta vastasivat raumalaiset lionit, kuului mm. vierailu kaupungintalolla, kaupunkikierros, joka yllättäen päättyi laivan kapteenin kauniille pihamaalle Vanhassa
Raumassa, sekä vapaata ostos- ym.
aikaa paikallisten nuorten opastuksella. Illan kohokohta oli iloinen
mutta samalla haikea päättäjäisillallinen yhdessä paikalle saapuneiden isäntäperheiden kanssa. Riemukkaat jälleennäkemiset, sadat
halaukset ja eron kyyneleet kuuluivat luonnollisesti olennaisena
osana ohjelmaan.

paljon aikaa muiden leiriläisten
kanssa. Eipä kesäinen Suomen
Lounaisen saariston luontokaan
nukkumaan houkutellut. Piti ihastella erityisen kauniita maisemia
– suurimmalle osalle ensi- ja ainutkertaisia elämyksiä.

Lähtevissä tytöt yhä
suurempana
enemmistönä

Onnistuneesta ja opettavasta
purjehduksesta sekä koulutuksesta
vastasi laivan oma miehistö kapteeni Timo Tammiala, perämies
Iivari Silen, konemies Kari Lankinen ja kansimies Oskari Jääskeläinen sekä kaksi nuorta gastia. Piirin puolesta leirin johtajana sain
toimia itse. Apulaisjohtajana oli
raumalainen lion Virpi Joutsa, todellinen leiriläisten ”äitihahmo” ,
joka ehti iloisella mielellä aina ja
kaikkialle. Myös kapteenin puoliso
oli tärkeänä vapaaehtoisena apuna.
Uusikaupunkilainen lion Mikko
Torkkeli teki suuren ennakkourakan leirikoordinaattorina ja muissa
valmisteluissa. Jokainen leirin onnistumiseksi toiminut ansaitseekin
lämpimän kiitoksen, niin miehistön viralliset kuin muutkin jäsenet
sekä jokainen leijona.
Kiitos myös Uudenkaupungin
ja Rauman klubeille upeista avaus- ja päätöspäivistä.

Isäntäperheet

Kotimatkat alkoivat pääosin seuraavana päivänä.
Nuoret sopeutuivat uskomattoman nopeasti ahtaissa oloissa asumiseen, turvallisuuden vaatimaan
osittain tiukkaankin järjestykseen
ja vahtivuoroissaan toimimiseen.
Yhteistyö oli saumatonta ja osallistuminen koulutukseen innokasta. Vastuu kaikista tehtävistä kansivahdista tiskivuoroon kannettiin
mukisematta ajoittaisesta väsymyksestä huolimatta.
Raikas meri-ilmasto ja neljän
tunnin välein seuraavat kaksituntiset vahtivuorot vaativat vastapainokseen unta, mutta nukkumaankaan ei oikein olisi ehtinyt. Olisi
pitänyt viettää mahdollisimman

mentä isäntäperhettä mukana. Lisäksi Muut piirit, lähinnä A ja C
olivat tukena isännöimässä joitakin
nuoria.
Parhaat kiitokseni isäntinä toimineille perheille, samoin perheitä
järjestäneille klubeille. Kuulemani
mukaan kokemukset ovat jälleen
olleet hyvinkin myönteisiä ja joissakin tapauksissa jo nyt saaneet aikaan vastavierailuja.

Pääosa saapuneista nuorista
oleskeli pari viikkoa isäntäperheissä ennen leirin alkua, osa yhdessä,
osa kahdessa tai useammassakin
perheessä. Omasta piiristä oli tällä kertaa kiitettävästi eli parikym-

Oman M-piirimme alueelta
vaihtoon lähteneistä 32 nuoresta
valtaosa eli 27 oli tyttöjä. Sama
suuntaus tosin koskee muitakin piirejä, samoin myös tänne saapuvia.
Nuoria lähetti vaihtoon 25 piirimme klubia. Suosituimpia hakukohteita ovat edelleen Britannia,
huolimatta erittäin vähäisestä paikkamäärästä, jonka takia vain ani
harvan toive toteutuu, sekä Italia.
Vaikka yhteiset pelisäännöt edellyttävät 16-21 ikärajoja heinäkuun
alkuun mennessä, yhä useampi maa
soveltaa omia ikärajojaan. Näin
erityisesti 16-vuotiaille on vaikea
löytää sopivaa kohdetta, varsinkin
kun hakutoiveet yhä enemmän keskittyvät Euroopan maihin.
Eniten vaihtajia eli 7 Euroopassa lähti Italiaan. Ranskaan ja Turkkiin pääsi kolme kumpaankin, Itävaltaan ja Saksaan kaksi. Yhden
vaihtajan kohteita olivat tällä kertaa Belgia, Bulgaria, Hollanti, Irlanti, Kreikka, Kypros, Sveitsi,
Tsekki ja Unkari. Muualla vieraili
Australiassa 3 ja USA:ssa kaksi
nuorta.
Kiitän lämpimästi klubien nuorisovaihtajia tekemästänne arvokkaasta työstä. Te yhdessä klubinne
kanssa annatte nuorille mahdollisuuden vierailla muissa maissa,
tutustua niiden elämään ja kulttuuriin, ihmisiin ja ympäristöihin.
Juhani Huppunen YEC/PDG
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LC Huittinen/Gerda hirvimetsällä
LC Huittinen/Gerdan lionit tutustuivat lokakuun viimeisenä
sunnuntaina hirvenmetsästykseen.
Mukana oli myös muutama Sofialainen ja klubin opaslionit. Innokas metsänainen, lion Helena Vasamaa ja huittislainen Metsästysseura Ilo oli kutsunut naisvaltaisen
leijonaryhmän vieraakseen.
Aluksi metsästysseuran miehet kertoivat metsästyksestä ja sen
säännöistä yleensä. Minkälaisia
lupia tarvitaan, kenellä on metsästysoikeus ja minkälaisia sääntöjä, periaatteita ja perinteitä jahtiin
kuuluu. Mukana oli varsin kokeneitakin hirvimiehiä, yli 50 vuotta mukana olleita. Hirvikaatojakin
veteraanilla oli takana kolmisenkymmentä.
Lion Helena esitteli ”aseettomassa palveluksessa” olleille vieraille hirviasettaan, järeäkaliberista
kaksoisluodikkoa. Esittelyssä vilahti numerosarja 45-70. Kyseessä on ase, josta lähtee sellainen
pikkusormen vahvuinen mötikkä
kohti saalista. Menee kuulemma
suoraan, eikä vaihda suuntaansa
joka ruohonkorresta. Mahtaa se
pyssy ammuttaessa potkaista voimakkaasti, mutta - ei kuulemma
pyllähdä likka pepulleen. Helena
on seurueessa tärkeä ja keskeinen
henkilö. Hänen karjalan karhukoiransa vastaa saaliin etsimisestä ja
haukkumisesta. Koira tuntee virallisesti nimen Erauspojan Jeremias,
mutta kavereiden kesken puhutellaan tuttavallisesti Jerriksi. Jerri on
rotunsa valio ja paras hirvenhaukkuja maakunnassa.
Ensiesittelyjen ja kahvien jälkeen päästäänkin sitten itse asiaan.
Lähdetään metsälle. Aluksi tietenkin tarkastetaan, että kaikilla on
lakien ja asetusten mukaiset varusteet. Punaista väriä löytyy kaikilta
riittävästi.

Koiran elämää
Metsästä kuuluu vaimea koiran
haukku. Helena kaivaa taskustaan
koiratutkan ja näyttää kartalta. Jerri haukkuu tuolla lähellä Punkalaitumen tietä, sinne on matkaa tuohon suuntaan 710 metriä. Kaikki
eivät kuule haukkua. Helena näppäilee kännykkäänsä ja sanoo että
soitetaan sille. Vähän ajan perästä yhteys koiraan on saatu ja puhelimesta kuuluu haukku. –Tämä
kommunikointi on yksisuuntaista.
Minä en voi jutella Jerrille mutta
sen äänet saan kuuluville, kertoo
Helena. On tämä nykytekniikka
ihmeellistä! On tällä tutkalla käyttöä muulloinkin kuin metsästysaikana. Lähettimen voi kiinnittää
vaikka mummon rollaattoriin niin
silloin olinpaikka on aina selvillä!
Eletään jännittäviä hetkiä –
kuuluuko laukaus. Ei kuulu, hirvi osoittautuu vääränlaiseksi. Siltä puuttuvat sarvet ja vähän jotain
muutakin. Seurueella on käytettävissä enää kaksi lupaa. Yksi vasa
ja aikuinen. On sovittu että kaadettavan aikuisen pitää olla uros,
siis sarvipää. Tämä haukussa oleva naarashirvi on mielenosoitusmaisesti käynyt esittelemässä lähietäisyydeltä kylkeään jo usealle
passimiehelle. Kuri on kuitenkin
pitänyt eikä laukausta kuulunut.
Jerri ihmettelee! Hän tekee koulutustaan vastaavaa työtä – ihan
pelkällä ruokapalkalla - ja haukkuu
mielestään hyvin. –On siitä emännällä seinällä komeat diplomit ja

Ajon päättyessä metsäautotielle, todetaan, että määränpäähän
päästiin ilman tappioita. Perille
tuli täsmälleen sama määrä leijonia
kuin oli lähtiessäkin. –Olisi se hieno asia, jos liitonkin jäsentilastot
täsmäisivät näin, huokaisi VDG.

Nuotiolla
Koira on saanut taas uuden
haukun ja jahtiseurue passittaa lähimaaston. Leijonat
jäävät nyt, Helenaa lukuunottamatta, toimettomiksi ja
siirtyvät kodalle makkaranpaistoon ja keskustelemaan
kokemuksistaan. On aika sytyttää nuotio.

Osa jahtiporukasta on juuri saanut tehtyä sinunkaupat Erauspojan Jeremiaan kanssa ja pääsevät kutsumaan
häntä tuttavallisesti Jerriksi. Jerrin lisäksi kuvassa ovat opaslionina mukana ollut Martti Lehtelä, Merja Evala,
opaslion VDG Maija-Liisa Heikkilä, Helena Vasamaa, Hellene Lehtelä, metsästysseuran edustaja Ilpo Kivistö
ja Hannele Vuorinen.
kaapissa jos jonkinlaista pyttyä ja
lautasta, mutta nuo passimiehet
vain tuolla puun takana luimistelevat. Takavuosina, kun niillä ei ollut
koiraa, haikailivat ne hyvän hirvikoiran perään, mutta nyt kun on,
kukaan ei ammu!!! Lakkoonkaan
ei parane ryhtyä, maine menee ja
sen säilyminen taas on hirvikoiralle tärkeää. -Joillekin kollegoille se
on ihan sananmukaisesti elinehto.
Pitää vain jaksaa haukkua – tämä
on sitä koiran elämää!

Ajoon
Helenan lähtiessä noutamaan
koiraansa pois haukulta päättää
jahtivouti hyödyntää leijonien metsästysintoa ja taitoa. Lähdetään
ajometsästykseen ja leijonat pääsevät ajamaan.
Ajomaastoon tutustutaan kartalta. Matkaa vaihtelevassa maastossa tulee vajaa kilometri. Metsästyksen johtaja määrää passipaikat,
eli paikat, joissa ampujat odottelevat hirvien tuloa. Yksi miehistä
saa määräyksen mennä katajalle.
Passipaikkojen nimet ovat vakiintuneita, jo pitkään käytössä olleita.
Tätä katajaakaan ei kuulemma ole
ollut enää maastossa pariinkymmeneen vuoteen mutta paikan nimi
on säilynyt. Joku tiesi, että eräällä
naapuriseuralla on yhden passipaikan nimenä nukkumakivi. Nimi
syntyi, kun uuteen lumeen tulleista
jäljistä oli havaittu hirven menneen
aivan vierestä, eikä kivellä ollut
passimies huomannut mitään.

Ajamaan lähtevät
viedään autoilla lähtöpaikalle.
Lähtöpaikalla katsotaan vielä suunnat mihin mennään. Ajosuunta on jämptisti yksi piiru idästä oikealle. Paikallinen erämies
antaa vielä lähdettäessä neuvoksi
että auringon pitää paistaa oikeaan korvaan. Jos se kuitenkin alkaa
lämmittämään vasenta poskea, niin
silloin on jotain pahasti pielessä.
Joku huomauttaa, ettei meillä
ole mitään hätää. Kyllä me sieltä
pois osaamme, onhan meillä opaslionit mukana. Opaslionit puolustautuvat sanomalla, ettei koulutuksessa, niin hyvä kuin se muuten

olikin, PID Harri kertonut näistä
kompassi ja kartta-asioista mitään.
Pitää vain muistaa se auringon
suunta.
Radiopuhelimella tulee viesti,
että passit ovat kunnossa ja voimme lähteä.
Ajoketju pysyy mallikkaasti linjassa. Oikeassa laidassa rätisee jänisräikkä ja vasemmalla törähtelee metsästystorvi. Muut ketjussa
ääntelevät muulla tavoin.
Jo heti alkuvaiheessa todettiin,

että tässä maastossa on ollut hirviä
lähiaikoina. Löytyy jälkiä ja jätöksiä, tuoreen näköisiä papanoita. Into sen kuin vain kasvaa ajon
edetessä. Sieltä edestä pitäisi kohta kuulua laukaus! Aika kuluu ja
sitä laukausta ei vain kuulu. Ovatko passimiehet päästäneet hirven
ohi, vai ovatko hirvet olleet jälleen
viisaampia ja ovat valinneet toisen
kulkureitin? Näin on käynyt, hirvet tuntevat maaston paremmin ja
ovat lähteneet sivusuuntaan.

Pöydällä on radiopuhelin auki,
josta voimme samalla kuunnella jahdin edistymistä. Kuulemme
kaikki metsästäjien väliset keskustelut ja kommentit. Ne ovat mielenkiintoisia . Tulee sellainen tunne, että ... mahtavatko he ollenkaan
tietää, että Merjalla on mukanaan
radiopuhelin!
Hirvet välttivät tällä kerralla leijonan kynnet. Metsästäjille, leijonillekaan, saalis ei ole pääasia.
Reipas ulkoilu ja luonnossa liikkuminen todetaan yhtä tärkeäksi.
–Mutta saatiinpa uusi hieno kokemus. Siitä kiitos lion Helenalle,
metsästysseuran miehille ja tietenkin hyvistä haukuista vastanneelle
Jerrille!
Martti Lehtelä
opaslion

Piirin 107M
ilma-asemestaruuskilpailut
LC Lauttakylä järjestää piirin 107M ilma-asemestaruuskilpailut maaliskuussa Huittisissa.
Aika : Tiistai 27.3.2007 klo 17.00-20.00
Paikka : Huittinen, Huittisten ilma-ampujien tilat Huhkolantie 6.
Paikka sijaitsee lähellä Turku-Tampere valtatietä. Ampumaradalle pääsee ajamalla Huhkolinnan ohitse menevää Huhkolantietä kohti Turku-Tampere valtatietä.
Ampumarata sijaitsee vanhassa kivinavetassa.
Sarjat
Henkilökohtainen kilpailu: 5 laukausta ilmapistoolilla ja 5 laukausta 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 e/osallistuja. Jos klubista osallistuu joukkue, niin maksu on 25 e/joukkue. Jos klubista
osallistuu enemmän kuin kolme henkilöä, niin veloitus seuraavilta on 8 e/osallistuja.
Paikalla on myös kahvi, pulla ja makkara tarjoilua omakustannushintaan.
Ilmoittautumiset 20.3.2007 mennessä.
Maksu kilpailupaikalla joko käteisellä tai etukäteen LC Lauttakylän tilille 505900-242213
OP Huittinen, merkinnällä ” ilma-asekilpailut” 20.3.2007 mennessä.
Ilmoittautumiset: Klubimestari Raimo Lehtola
e-mail: raimo.lehtola@dnainternet.net
Kaikki ladyt, veljet ja klubit joukolla mukaan !
Terveisin LC - Lauttakylä
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Tiedotus- ja pr-toimikunta
DC Juha Suonpää hoiti piirin Lion M-viestin työt erinomaisesti huolimatta siitä, että oli ensimmäistä kertaa asialla. Lehti ilmestyi ajallaan ja tuotti piirille hyvin. Lehden
tuotolla tuetaan piirissämme järjestettävää nuorisovaihtoleiriä. Klubit toimittivat ahkerasti kirjoituksia toiminnastaan lehteen sekä olivat aktiivisia mainoshankinnassa. Kuviakin oli varmasti riittävästi.

Auvo Rinne, LC Noormarkku.
Hannu Sainio, LC Luvia.
Todettiin paikalla olevan 60 klubia ja 160 virallista klubien edustajaa. Hyväksyttiin kauden 2004-2005 toimintakertomus, vahvistettiin tuloslaskelma ja tase kaudelta
2004-2005. Myönnettiin vastuuvapaus asianosaisille kaudelta 2004-2005.

Säilyttämistoimikunta

Jäsenmäärän lasku Lion-järjestössä niin Suomessa kuin
maailmanlaajuisesti on tosiasia. Onko niin, että toimiminen
vapaaehtoisjärjestössä ei ole enää trendikästä ? Kaikesta
huolimatta meidän pitää taistella jäsenkatoa vastaan. Lisäksi täytyy sanoa, että esim. MERL-ohjelma on mielestäni
ollut apunamme tässä asiassa, joskaan ei ehkä aivan riittävästi. On toimittava siten, että saamme uusia jäseniä klubeihin ja myöskin klubien kokouskäytäntö on tehtävä niin
mielekkääksi, että jäsenet tulevat kokoukseen mielellään
(klubiviihtyvyys). DC Matti Huhdanmäki näki kauden
aikana paljon vaivaa opastaessaan klubeja näissä asioissa;
siitä hänelle sydämelliset kiitokset.

LCIF- kongressi- ja IR-toimikunta
PDG Raimo Junttila hoiti tätä toimikuntaa kunniakkaasti. Kongressitoimikunnan tehtävänä on valvoa, että piirikokous sujuu moitteettomasti ja päivän anti on sellainen, että
kaikki kokouksen osanottajat lähtevät tyytyväisin mielin
kokouksesta. Jälleen Köyliön kokouksessa oli havaittavissa
se vanha ilmiö, että koulutusten jälkeen tai kokouksen aikana osa ilmoittautuneesta kokousväestä ”haihtuu” paikalta.
Tässä on klubeilla itsetutkiskelun ja kritiikin paikka.
Kauden aikana saimme piiriin seuraavat uudet Melvin
Jones-jäsenet:
Lady Terttu Aho, LC Luvia
Lion Erkki Grönroos, LC Luvia
Lion Kaino Luosma, LC Luvia
Lion Tapani Liski, LC Pori/Linna
Lion Heikki Santala, LC Siikainen
Lion Pentti Järvi, LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde
Lion Erkki Maula, LC Harjavalta/Huovi
Lion Pentti Hämäläinen, LC Kankaanpää
Lion Paavo Kamppi, LC Kankaanpää
VDG Veikko Valavuo, LC Luvia
Piirissämme on yhteensä 161 MJF-kunnianosoituksen
saanutta lionia ja ladya.

Piirikokous Köyliössä 22.4.2006.
M-piirin yhteinen vuotuinen päätapahtuma, piirin vuosikokous pidettiin Köyliössä, Lallin koulun tiloissa 22.4.2006.
DG Teuvo Männistö ja Köyliön lionsklubin edustajat, klubin presidentin Urpo Ohvon johdolla laskivat seppeleen
sankarihaudalle ennen varsinaisen kokouksen alkua.
Aamupäivällä pidettiin uusien klubivirkailijoiden ja
puolisoiden koulutustilaisuudet koulun tiloissa. Arvokkaan
tunnelman kokoukseen toivat Suomen lipun, piirin lipun
sekä klubilippujen esiintuonti kokouksen virallisen osuuden alussa samoin kuin tätä seurannut leijonamarssi.
Kokouksen avauksen yhteydessä muistettiin kauden
aikana poisnukkuneita lioneita:
Esko Ahola, LC Köyliö.
Matti Jalonen, LC Rauma/Lokki.
Jorma Kangas, LC Harjavalta.
Harri Lahdenpää, LC Pori/Pohjoinen.
Matti Lehto, LC Eurajoki.
Veikko Nordlund, LC Pori/Pohjoinen.
Tauno Nuotio, LC Rauma/Ankkuri.
Aatos Ranta, LC Rauma.
Ossi Ritakallio, LC Vampula.
Teuvo Sallinen, LC Rauma/Ruori.
Jussi Suontausta, LC Harjavalta/Huovi.

Piirikuvernööri palkittiin Seinäjoen vuosikokouksessa Lions- liiton leijonapatsaalla.
Kauden päätyttyä IP Ashok Mehta palkitsi piirikuvernöörin laajennuspalkinnolla (extension award) sekä 100 %
piirikuvernööripalkinnolla.

Kansainvälinen toiminta

DC Antti Tuomisto kehotti kauden alussa kaikkia klubeja toimittamaan jäsen- ja toimintailmoitukset säännöllisesti ja ajallaan, mieluiten sähköisesti. Näiden jäsenyysraporttien avulla hän seurasi, ettei missään klubissa päässyt
syntymään jäsenkatoa. Miellyttävää oli todeta kolme uuden
klubin perustaminen kauden aikana. Kaudella 2005-2006
saimme Päämajan tilaston mukaan 65 charter jäsentä, 73
uutta jäsentä, 5 siirtojäsentä eli yhteensä 143 jäsentä. Samaan aikaan klubeista poistui 144 jäsentä, joten kauden saldo oli –1. Piirissämme oli kauden lopussa 1866 jäsentä.

Jäsen- ja laajennustoimikunta

Kari Petäjä, LC Ulvila/Olavi.
Kari Itkonen, LC Pori.
Olli-Pekka Marttila, LC Ulvila.
Antero Saarivirta, LC Kankaanpää.
Rainer Tattari, LC Merikarvia.

Suomella ei ole tällä hetkellä edustajaa LCI:n hallituksessa. Piirikuvernööri puolisoineen osallistui Hongkongin
Conventioniin 23.6.-1.7.2005 sekä piirikuvernööri oli mukana Suomen delegaatiossa Europa Forumissa Stuttgartissa
marraskuussa 2005. Lisäksi piirikuvernööri osallistui tammikuussa 2006 Pohjoismaiden yhteistyöneuvoston (NSR)
kokoukseen Kuusamossa.

Köyliön vuosikokouksen puheenjohtajisto.
Kaudelle 2006-2007 valittiin:
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi:
Pirjo Heino, LC Rauma/Kanali/Helme.
Reija Värre, LC Rauma/Kanali/Helme.
Varatilintarkastajiksi:
Iiro Andersson, LC Rauma/Reimari.
Tapio Juusela, LC Rauma/Reimari.
Piirikuvernööriehdokkaaksi valittiin VDG Veikko Valavuo ja varapiirikuvernööriksi DC Maija-Liisa Heikkilä .
Vuoden 2007 piirikokousjärjestäjäksi valittiin LC Pori.
Piirikuvernööri Teuvo Männistölle annettiin piirin kannatustodistus hänen pyrkiessään kansainvälisen hallituksen
jäseneksi kaudelle 2007-2009.
Päätettiin piirin vuosittaiseksi nuorisoleirimaksuksi 2,20
€/klubijäsen. Tämä maksu suoritetaan aktiviteettitililtä.
Palkitsemiset:
Piirikuvernööri ojensi IPDG Lauri Hakosalolle piirin
viirin kiitoksena hänen työstään piirin hyväksi.
Kuusi ansioitunutta piirin lionia palkittiin Pro Lion-mitalilla:
PDG Jussi Halminen, LC Kiikoinen.
PDG Juhani Kaatonen, LC Köyliö.
PDG Matti Pihlajaviita, LC Karvia.
PDG Jukka Mattila, LC Uusikaupunki.
Lion Juhani Vihervuori, LC Kiukainen.
Lion Keijo Oikari, LC Rauma/Reimari.
Piirikilpailu 2005-2006
I alue: Paras klubi LC Kiikka, paras sihteeri Raimo Syväluoma LC Merikarvia.
II alue: Paras klubi LC Luvia, paras sihteeri Juha Järvinen LC Luvia.
III alue: Paras klubi LC Köyliö, paras sihteeri Reijo Välilä LC Köyliö.
IV alue: Paras klubi LC Laitila/Untamoinen, paras sihteeri Mikko Virtanen LC Laitila/Untamoinen.
Piirikuvernööri ojensi kunkin alueen parhaalle klubille
pikku leijonan ja parhaalle sihteerille kunniamerkin.
Piirin kauden paras klubi:LC Luvia, DG ojensi ison
leijonan.
Piirin lentopallomestaruus: 1. LC Lappi TL, 2. LC
Harjavalta/Huovi, 3. LC Vampula. LC Lappi
TL:lle ojennettiin iso leijona.
Piirin keilailumestaruus:
1. Ilmo Heinonen, LC Pori/Linna.
2. Simo Lahtinen, LC Pori/Karhu,
3. Raimo Toroska, LC Pori/Linna.
Onnitteluadressit Suomen Lions-liitolta: LC Kullaa
35 v., LC Rauma/Kanali/Helme 5 v.
Suomen Lions-liiton viiri: LC Suodenniemi 25 v.
Kunniakirja: LC Huittinen/Gerda ja charterpresidentti
Tuula Honkamaa.
Kotimainen 100 %
presidentin ansiomerkki kaudelta 2004-2005.
Timo Helenius, LC Kiikka.
Risto Routama, LC Köyliö.
Kari Aaltonen, LC Eurajoki,
Arto Sainio, LC Pyhäranta,
Matti Nurminen, LC Pori/Linna.
Toivo Hannukainen, LC Karvia.
Keijo Oikari, LC Rauma/Reimari.
Juhani Alaruka, LC Kokemäki.
Kyösti Lahti, LC Jämijärvi.
Raija Pakkala, LC Pori/Katariina.
Kalevi Hietanen, LC Laitila/Untamoinen.
Tapani Vatka, LC Lappi TL.
Maija-Liisa Heikkilä, LC Pori/Sofia.

PDG, MD-IRC Harry Westermarck ja DG Teuvo Männistö
Stuttgartissa.

Piirin puolisopäivä Kankaanpäässä.
M-piirin puolisopäivää vietettiin 1.4.2006 Kuntoutuskeskuksen tiloissa Kankaanpäässä.
Vähän toista sataa piirimme lionien puolisoa, mukana
huomattava joukko miespuolisia puolisoita, nauttivat täysin
siemauksin päivän annista. Tulokahvin ja DG:n puolison,
lady Tuija Ikosen tervetulotoivotuksen jälkeen oli vuorossa
porilaisen Mirja Lambergin Naurujoogaesitys, johon osallistuivat kaikki paikalla olevat. Ruokailun, jonka taustamusiikista huolehti Salla-Mari Koivisto,
ja DG:n tervehdyksen jälkeen oli vuorossa päivän kevennyksenä PDG Raimo Junttilan ja Leena Virtasen esittämä
katkelma näytelmästä ”Liian pieni perhoseksi”. Tämän
jälkeen oli vuorossa Muotitalo L&A Kulmalan ja LC
Kankaanpää/Kuninkaanlähteen ladyjen ja lionien yhteinen
muotiesitys 40+. Lopuksi oli vielä mahdollisuus tutustua
Kuntoutuskeskuksen toimintaan ja tiloihin lion Esko Isohannun johdolla.

Muotiesityksen mannekiineja / LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde.
Kankaanpäässä 5.1.2007.
Teuvo Männistö
Juha Leppänen Lauri Ahopelto
Piirikuvernööri
Piirisihteeri		
Rahastonhoitaja
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ARS- adressit, -apurahat ja lionsritarit
Piirimme ARS- ja joulukorttitoimikunnassa on pj:n lisäksi,
kuten kaikissa toimikunnissa oli
tarkoitus olla, ensimmäistä kertaa
piirin historiassa, useita jäseniä.
Aikaisemmin on toimittu niin, että pj. on ollut toimialajohtajana ja
ollessaan estyneenä, on tarvittava edustus jäänyt joko hoitamatta,
tai hoidettu jonkun muun läsnä
olleen kautta esim. raporttia lukemalla. Täydellisesti tuo toimikunta-asia ei tällä kaudella vielä
toiminut, mutta suunta on selvästi
oikea, pelkkä pj. ei riitä, vaan toimikunnissa pitää olla myös muita
jäseniä, tekemässä, auttamassa ja
oppimassa.
Piirimme (M) ARS- toimikuntaan kuuluvat pj:n lisäksi seuraavat
jäsenet, lionit: - 1.Alue Pentti Heikkilä LC K:pää Keskusta, 2.Alue,
vara pj. (VDC) Mikko Heinonen
LC Luvia, 3.Alue Juuso Virtanen
LC Eura/Pyhäjärvi ja 4.Alue Kari
Tuominen LC Lappi T.l.
Heidän tehtävänään on pitää
luonaan ARS- adressivarastoa,
markkinoida ja toimittaa adresseja lähiseudun klubeille. Yhteistyö
on toiminut erinomaisesti ja myynti on lisääntynyt. Suurin vaikutus
adressimyynnin selvään nousuun
on kuitenkin DG Veikko Valavuon
ansiota, sillä hän myös on tehnyt
aktiivisesti myyntityötä klubivierailuillaan ja samalla säästänyt
jopa satoja euroja kuljettaessaan
riittävän suurta adressipakettia aina mukanaan. Mainittakoon, että
esim. kymmenen adressin lähetyskulut pakkauskuluineen postitse,
ovat noin 10€. Lisäksi ne on tietys-

ti vielä vietävä ja edelleen noudettava postista.
Yhteinen tavoitteemme on, että jokaisen lionin kotona on vähintään yksi ARS- adressi. Silloin
niitä tulee käytettyä ja ovathan ne
meidän omia, monikäyttöisiä, helposti vaikka kotikoneella printattavia adresseja jotka vaihdettavien kuvien johdosta sopivat käytettäväksi sekä surun sattuessa, että
’juhlakalua’ onniteltaessa. Mukana
on myös kirjekuori mukaan liitettäväksi, kun vaikka tulevia ylioppilaita, tai muita oppilaitoksistaan valmistuneita halutaan muistaa. Lisäksi adressi on arvokas muisto, joka
säilyy vaikka sukupolvien päähän.

ARS- apurahat
Sekä adressimyynnistä että
lionsritariuksista saadut varat käytetään suomalaiseen lionstoimintaan, kuten esimerkiksi apurahoihin klubeille. ”Ilmaista rahaa”,
kannattaa anoa, kun klubin omat
varat eivät aivan riitä ja kohde on
sen kaltainen, että AR-säätiön hallitus voi sen hyväksyä. Kysy lisää
vaikka allekirjoittaneelta.

Lionsritarit
Piirissämme on 2000- luvulla
nimitetty vuosittain 5-17 ansioitunutta leijonaa lionsritariksi. Kuluvalla kaudella olen saanut olla
”lyömässä” neljä uutta lionsritaria, mutta kaikkia mahdollisesti
myönnettyjä lionsritariuksia ei
ehkä vielä ole luovutettu, eikä si-

ten myöskään julkaistu. Huomionosoituksen kohteena ovat olleet
ainakin lionit: -Juuso Virtanen LC
Eura/Pyhäjärvi, Tapio Hacklin LC
Pori/Meri-Pori, Altti Forsberg ja
Hannu Keitaanpää LC Pori/Linna.
Lionsritariksi nimeäminen
voi tapahtua, kuten aluksi tehtiinkin, ao. tunnukset luovuttamalla, muiden palkitsemisten tapaan.
Sittemmin on kehittynyt monenkin kaltaisia ”ritariksilyönti” tapoja, erilaisia välineitä käyttäen, kunhan ”lyöjä” ja klubi ovat asian sopineet. Mitään sääntöä ei siitä ole.
Lionsritarin ”lyömiseen” soveltuvia mahdollisia apuvälineitä,
jotka liittyvät erityisesti lionstoimintaan ja jota voi vielä turvallisesti ja luvallisesti kuljettaa mukanaan mihin tahansa meneekin,
löytyi mielestäni vain yksi. Se on
näkövammaisuutta osoittava valkoinen keppi. Keppi, jonka alun
perin amerikkalaiset lionit ovat
keksineet ja kehittäneet ja joka
tunnetaan kaikkialla maailmassa näkövammaisen apuvälineenä
ja on samalla merkkikeppi meille
näkeville. Klubit voivat toki, niin
halutessaan, valita jonkun muunkin apuvälineen, joka heidän mielestään paremmin sopii huomionosoituksen kohteelle, mutta vielä
sellaista ei ole löydetty tai tarvittu. Polvistuminen ”lyöntiä” varten
on tietysti myös vapaaehtoista ja
monelle meistä jopa mahdotonta,
terveydellisistä syistä. No, tehdään
niin tai näin, niin lopputulos on aina sama – uusi lionsritari.
Ossi Lahtinen,
ARS DC, PDG

Oma adressi – leijonilla on! -jos
Piirimme klubien välinen adressien myyntikilpailu viime kaudella
oli ajalla 1.7. 05 – 30.4.06. Kilpailun loppumisen ajankohdasta
johtuen, ei tuloksia voitu julkaista piirikokouksessa. Koska luotettavan tiedon tuloksista sain vasta syksyllä, päätin julkaista asiaa
koskevat tiedot tässä lehdessämme. Tulokset perustuvat AR- Säätiölle kilpailuaikana maksettuihin
adresseihin.
Onnittelemme vielä voittajia ja
kiitämme kaikkia adressimyyntiin
osallistuvia klubeja.
1. LC Luvia		
60 kpl
2. LC Siikainen
50 kpl
3. LC Merikarvia
40 kpl
Myös kaikki seuraavat klubit
suorittivat viime kaudella adressimaksuja:

LC Eura/Pyhäjärvi
LC Harjavalta
LC Jämijärvi
LC Kankaanpäää*
LC Karvia
LC Kiukainen
LC Kullaa
LC Köyliö
LC Merikarvia*
LC Pori*
LC LC Pori/Juhana*
LC Pori/Katariina*
LC Pori/Pohjoinen
LC Punkalaidun
LC Rauma/Ankkuri
LC Rauma/Kanali Helme
LC Ulvila
LC Uusikaupunki
LC Äetsä/Keikyä
* = maks. varsinaisen kilpailuajan jälkeen.

Lady Arja-Liisa ja lion Hannu Keitaanpää, sekä lion Altti Forsberg
ja lady Maikki, kuvattuna lionsritariksi ’lyömisen’ ja ao. tunnusten
luovuttamisen jälkeen LC Pori/Linnan joulujuhlassa. Tilaisuus oli
yhteinen LC Pori Koiviston kanssa. Lionsritariksi lyömiset suoritti
ARS-DC, PDG Ossi Lahtinen, avustajinaan lion Tapani Liski ja PDG
Pertti Harju. Kuva Kirsti Lahtinen.

Jos klubi on lunastanut vähintään kymmenen adressia, tai on
ko. kaudella palkinnut vähintään
yhden jäsenensä Lionritari arvolla maksamalla AR-Säätiölle 850€
(säännöt), voidaan klubin presidentille siltä osin, anoa kotimainen
100% pres. ansiomerkki.
Kuluvalla kaudella tuntuu entistä useampi klubi olevan mukana
adressimyynnissä. Kiitos siitä ja
siksihän meillä on oma monikäyttöinen adressi, että niitä käytämme.

Hyvin se asia on vasta sitten, kun
jokaisen leijonan kotona on vähintään yksi ARS adressi.
Vielä ehtii mukaan kauden
myyntikilpaan, joka päättyy vasta
30.4.07. Adresseja saa edelleenkin
allekirjoittaneelta ja muilta piirimme ARS –toimikunnan jäseniltä,
jotka ovat:
1.alueella lion Pentti Heikkilä
LC K:pää/Keskusta, 2. alueella
lion Mikko Heinonen LC Luvia,
3. alueella lion Juuso Virtanen LC

Eura/Pyhäjärvi ja 4. alueella lion
Kari Tuominen LC Lappi Tl.
Piirikuvernöörimme Veikko Valavuo on myös kuljettanut pientä
myyntivarastoa mukanaan klubivierailuillaan ja kuljettaa edelleenkin, kiitos siitä -kulujakin säästyy.
Ossi Lahtinen PDG
M -piirin
ARS -toimikunnan pj.

Siikaisten Lions Club juhli 25.02.2006 toimintansa 40 vuotisjuhlaa. Juhlavuoden merkeissä järjestettiin
syksyllä 2005 hyväntekeväisyysjuha, jonka tuotolla tehtiin Siikaisten päiväkodille kuvassa oleva kiipeilyteline. Kiipeilytelineen rahoittamiseen osallistui myös Aarne Ritarisäätiö 3.340 e:n lahjoituksella.
Juhlavuonna Siikaisten Lions Club teki historiansa suurimmat lahjoitukset, yhteensä 10.690 e, joiden
kohteena oli em. päiväkoti, musiikin opiskelijat sekä järjestöt. Lisäksi hankittiin yksi Melvin Jones jäsen,
jonka kohteena oli Lions Heikki Santala.
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Myötäisen leiri nuorisovaihdossa
Päättyneen kauden nuorisovaihto oli M-piirin alueella aikaisempien vuosien tapaan varsin vilkasta.
Nuoret ja klubit osallistuivat vaihtoon innokkaasti.
Lisäksi piirimme järjesti
vuoronsa mukaisesti kansainvälisen leirin, joka
toteutettiin jo totutusti
purjehdusleirinä pääosin
lounaisessa
saaristossa.
Erittäin onnistunut leiri
jätti mukavat muistot niin
osallistuneille nuorille kuin
järjestäjillekin.

Kotina kymmenen päivää Kuunari Helena merten Kaunotar
ja Kulkuri
Viidennestä M-piirin purjehdusleiristä Suomen Purjelaivasäätiön
omistamalla merten kaunottarella,
nopeakulkuisella Kuunari Helenalla tuli jälleen kerran menestys.
Vaikka leirin aikana koettiin vaihtelevia ja koviakin tuulia, Finnish
Archipelago Sailing Camp oli kokonaisuutena myötäisen tuulen leiri, mahtava ja muistorikas yhteinen
kokemus mukana olleille.
Leirille saapui 20 nuorta 16
eri maasta. Hollannista, Italiasta, Ranskasta ja Turkista oli kaksi
nuorta jokaisesta, Belgiasta, Brasiliasta, Intiasta, Itävallasta, Japanista, Norjasta, Puolasta, Ruotsista, Suomesta, Tsekistä, Unkarista
ja USA:sta yksi nuori maata kohti. Leiriläisistä 13 oli tyttöjä ja 7
poikia. Kuunarin majoitustilat ovat
hyvin rajalliset, ja leiri näin ollen
pieni, joten kotimaisia osanottajia
ei yleensä mahdu mukaan. Viime
hetken peruutuksen takia tällä kertaa jouduttiin kuitenkin ottamaan
äkillisesti mukaan purjehduskokemusta omaava suomalainen poika.
Muutoin yksi neljästä vahdista, joihin nuoret jaettiin, olisi jäänyt vajaaksi.
Leiripurjehdus alkoi Uudestakaupungista 29.07 ja reitti kulki
maamme kaikkein lounaisimpien
saarten kautta Visbyhyn, sieltä edelleen Tukholman saariston

kautta Maarianhaminaan ja lopuksi Raumalle, jonne saavuttiin 07.08
aamulla. Säät vaihtelivat hetkittäisistä tyvenistä tai leppoisista myötäisistä todella navakkaan tuuleen,
joka osalle matkalaisista aiheuttikin aluksi merisairautta. Tehtävät
vahdeissa kuitenkin hoituivat vuorolistojen mukaisesti mallikkaasti
ja mukisematta.

Leirin aikana nuoret saivat sekä
koulutusta purjehtimiseen liittyvissä tehtävissä että tietoa Suomesta
ja suomalaisista, kulttuuristamme
ja elämäntavoistamme. Luonnollisesti eniten tulivat esiin saariston
elinkeinot, asuminen ja eläminen
vaativissa oloissa niin kesällä kuin
talvi- ja kelirikkoaikoina. Saariston kauniiseen mutta myös jylhään
luontoon nuoret tutustuivat vierailemalla useilla saarilla.
Leiri alkoi helteisenä lauantaipäivänä LC Uudenkaupungin järjestämällä vastaanottotilaisuudella,
jonne nuoret saapuivat puoliltapäivin, suurin osa isäntäperheidensä
tuomana. Muun ohjelman ohessa
klubi tarjosi kaikille erinomaisen
lounaan, jonka aikana jaettiin tietoa järjestelyistä, mutta ehdittiin
myös alustavasti tutustumaan ja
luomaan alkavia ystävyyssuhteita.
Alukseen siirtymisen, majoittumisen ja turvallisuuskoulutuksen
jälkeen kuunari irtautui satamalaiturista kello 16, ja matka suuntautui ensimmäisenä iltana kohti
Isokaria. Samalla vastuu tehtävistä
siirtyi nuorille. Leiriläiset huolehtivat pienen varsinaisen miehistön
opastamana niin ruorista, purjeista, ruuanlaitosta kuin siivouksestakin.
Isokarin majakan huippuun kiipeäminen oli useille jo sinänsä huikea kokemus, saatikka sitten sieltä
avautuvat mahtavat näköalat saaristomaisemaan. Eräät eivät olleet
koskaan edes kuulleet majakoista
ja ihmettelivät niiden tarkoitusta.
Visbyn matkalla leiriläiset saivat
kokemusta myös yöpurjehduksesta navakassa tuulessa. Vaikka kova
merenkäynti ajoikin ajoittain joitakin ”ahvenien ruokintaan”, jokainen huolehti niin ruorivuoronsa kuin muutkin tehtävänsä. Varsin

erikoinen näky olikin esimerkiksi pieni brasilialainen, intialainen
tai japanilainen tyttö keskellä yötä
korkeassa aallokossa keinuvan laivan ruorissa.
Visby taas tarjosi aurinkoisen
päivän Pepin kotikaupunkiin tutustumiselle. Erityisesti kaupungin
vanha osa mäkisine ja kiemuraisine katuineen, korkeat rantamuurit
ja kasvitieteellinen puutarha herättivät keskustelua jälkeenkin päin.
Myös Maarianhamina tarjosi vierailleen helteisen päivän, jonka
ohjelmaan kuuluivat mm. vierailu
museolaiva Pommernilla ja kaupungin upeassa Merenkulkumuseossa sekä tietenkin kaupunkiin tutustuminen. Viimeisen purjehduspäivän iltaan kuului mm. saunominen Kuuskajaskarissa.
Leirin päätöspäivänä siirryttiin
aamukymmeneksi Rauman satamalaituriin, mistä edelleen käyttämään peseytymis- ja vaatteidenvaihtomahdollisuuksia. Päivän ohjelmaan, josta vastasivat raumalaiset lionit, kuului mm. vierailu kaupungintalolla, kaupunkikierros, joka yllättäen päättyi laivan kapteenin kauniille pihamaalle Vanhassa
Raumassa, sekä vapaata ostos- ym.
aikaa paikallisten nuorten opastuksella. Illan kohokohta oli iloinen
mutta samalla haikea päättäjäisillallinen yhdessä paikalle saapuneiden isäntäperheiden kanssa. Riemukkaat jälleennäkemiset, sadat
halaukset ja eron kyyneleet kuuluivat luonnollisesti olennaisena
osana ohjelmaan.

paljon aikaa muiden leiriläisten
kanssa. Eipä kesäinen Suomen
Lounaisen saariston luontokaan
nukkumaan houkutellut. Piti ihastella erityisen kauniita maisemia
– suurimmalle osalle ensi- ja ainutkertaisia elämyksiä.

Lähtevissä tytöt yhä
suurempana
enemmistönä

Onnistuneesta ja opettavasta
purjehduksesta sekä koulutuksesta
vastasi laivan oma miehistö kapteeni Timo Tammiala, perämies
Iivari Silen, konemies Kari Lankinen ja kansimies Oskari Jääskeläinen sekä kaksi nuorta gastia. Piirin puolesta leirin johtajana sain
toimia itse. Apulaisjohtajana oli
raumalainen lion Virpi Joutsa, todellinen leiriläisten ”äitihahmo” ,
joka ehti iloisella mielellä aina ja
kaikkialle. Myös kapteenin puoliso
oli tärkeänä vapaaehtoisena apuna.
Uusikaupunkilainen lion Mikko
Torkkeli teki suuren ennakkourakan leirikoordinaattorina ja muissa
valmisteluissa. Jokainen leirin onnistumiseksi toiminut ansaitseekin
lämpimän kiitoksen, niin miehistön viralliset kuin muutkin jäsenet
sekä jokainen leijona.
Kiitos myös Uudenkaupungin
ja Rauman klubeille upeista avaus- ja päätöspäivistä.

Isäntäperheet

Kotimatkat alkoivat pääosin seuraavana päivänä.
Nuoret sopeutuivat uskomattoman nopeasti ahtaissa oloissa asumiseen, turvallisuuden vaatimaan
osittain tiukkaankin järjestykseen
ja vahtivuoroissaan toimimiseen.
Yhteistyö oli saumatonta ja osallistuminen koulutukseen innokasta. Vastuu kaikista tehtävistä kansivahdista tiskivuoroon kannettiin
mukisematta ajoittaisesta väsymyksestä huolimatta.
Raikas meri-ilmasto ja neljän
tunnin välein seuraavat kaksituntiset vahtivuorot vaativat vastapainokseen unta, mutta nukkumaankaan ei oikein olisi ehtinyt. Olisi
pitänyt viettää mahdollisimman

mentä isäntäperhettä mukana. Lisäksi Muut piirit, lähinnä A ja C
olivat tukena isännöimässä joitakin
nuoria.
Parhaat kiitokseni isäntinä toimineille perheille, samoin perheitä
järjestäneille klubeille. Kuulemani
mukaan kokemukset ovat jälleen
olleet hyvinkin myönteisiä ja joissakin tapauksissa jo nyt saaneet aikaan vastavierailuja.

Pääosa saapuneista nuorista
oleskeli pari viikkoa isäntäperheissä ennen leirin alkua, osa yhdessä,
osa kahdessa tai useammassakin
perheessä. Omasta piiristä oli tällä kertaa kiitettävästi eli parikym-

Oman M-piirimme alueelta
vaihtoon lähteneistä 32 nuoresta
valtaosa eli 27 oli tyttöjä. Sama
suuntaus tosin koskee muitakin piirejä, samoin myös tänne saapuvia.
Nuoria lähetti vaihtoon 25 piirimme klubia. Suosituimpia hakukohteita ovat edelleen Britannia,
huolimatta erittäin vähäisestä paikkamäärästä, jonka takia vain ani
harvan toive toteutuu, sekä Italia.
Vaikka yhteiset pelisäännöt edellyttävät 16-21 ikärajoja heinäkuun
alkuun mennessä, yhä useampi maa
soveltaa omia ikärajojaan. Näin
erityisesti 16-vuotiaille on vaikea
löytää sopivaa kohdetta, varsinkin
kun hakutoiveet yhä enemmän keskittyvät Euroopan maihin.
Eniten vaihtajia eli 7 Euroopassa lähti Italiaan. Ranskaan ja Turkkiin pääsi kolme kumpaankin, Itävaltaan ja Saksaan kaksi. Yhden
vaihtajan kohteita olivat tällä kertaa Belgia, Bulgaria, Hollanti, Irlanti, Kreikka, Kypros, Sveitsi,
Tsekki ja Unkari. Muualla vieraili
Australiassa 3 ja USA:ssa kaksi
nuorta.
Kiitän lämpimästi klubien nuorisovaihtajia tekemästänne arvokkaasta työstä. Te yhdessä klubinne
kanssa annatte nuorille mahdollisuuden vierailla muissa maissa,
tutustua niiden elämään ja kulttuuriin, ihmisiin ja ympäristöihin.
Juhani Huppunen YEC/PDG
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LC Huittinen/Gerda hirvimetsällä
LC Huittinen/Gerdan lionit tutustuivat lokakuun viimeisenä
sunnuntaina hirvenmetsästykseen.
Mukana oli myös muutama Sofialainen ja klubin opaslionit. Innokas metsänainen, lion Helena Vasamaa ja huittislainen Metsästysseura Ilo oli kutsunut naisvaltaisen
leijonaryhmän vieraakseen.
Aluksi metsästysseuran miehet kertoivat metsästyksestä ja sen
säännöistä yleensä. Minkälaisia
lupia tarvitaan, kenellä on metsästysoikeus ja minkälaisia sääntöjä, periaatteita ja perinteitä jahtiin
kuuluu. Mukana oli varsin kokeneitakin hirvimiehiä, yli 50 vuotta mukana olleita. Hirvikaatojakin
veteraanilla oli takana kolmisenkymmentä.
Lion Helena esitteli ”aseettomassa palveluksessa” olleille vieraille hirviasettaan, järeäkaliberista
kaksoisluodikkoa. Esittelyssä vilahti numerosarja 45-70. Kyseessä on ase, josta lähtee sellainen
pikkusormen vahvuinen mötikkä
kohti saalista. Menee kuulemma
suoraan, eikä vaihda suuntaansa
joka ruohonkorresta. Mahtaa se
pyssy ammuttaessa potkaista voimakkaasti, mutta - ei kuulemma
pyllähdä likka pepulleen. Helena
on seurueessa tärkeä ja keskeinen
henkilö. Hänen karjalan karhukoiransa vastaa saaliin etsimisestä ja
haukkumisesta. Koira tuntee virallisesti nimen Erauspojan Jeremias,
mutta kavereiden kesken puhutellaan tuttavallisesti Jerriksi. Jerri on
rotunsa valio ja paras hirvenhaukkuja maakunnassa.
Ensiesittelyjen ja kahvien jälkeen päästäänkin sitten itse asiaan.
Lähdetään metsälle. Aluksi tietenkin tarkastetaan, että kaikilla on
lakien ja asetusten mukaiset varusteet. Punaista väriä löytyy kaikilta
riittävästi.

Koiran elämää
Metsästä kuuluu vaimea koiran
haukku. Helena kaivaa taskustaan
koiratutkan ja näyttää kartalta. Jerri haukkuu tuolla lähellä Punkalaitumen tietä, sinne on matkaa tuohon suuntaan 710 metriä. Kaikki
eivät kuule haukkua. Helena näppäilee kännykkäänsä ja sanoo että
soitetaan sille. Vähän ajan perästä yhteys koiraan on saatu ja puhelimesta kuuluu haukku. –Tämä
kommunikointi on yksisuuntaista.
Minä en voi jutella Jerrille mutta
sen äänet saan kuuluville, kertoo
Helena. On tämä nykytekniikka
ihmeellistä! On tällä tutkalla käyttöä muulloinkin kuin metsästysaikana. Lähettimen voi kiinnittää
vaikka mummon rollaattoriin niin
silloin olinpaikka on aina selvillä!
Eletään jännittäviä hetkiä –
kuuluuko laukaus. Ei kuulu, hirvi osoittautuu vääränlaiseksi. Siltä puuttuvat sarvet ja vähän jotain
muutakin. Seurueella on käytettävissä enää kaksi lupaa. Yksi vasa
ja aikuinen. On sovittu että kaadettavan aikuisen pitää olla uros,
siis sarvipää. Tämä haukussa oleva naarashirvi on mielenosoitusmaisesti käynyt esittelemässä lähietäisyydeltä kylkeään jo usealle
passimiehelle. Kuri on kuitenkin
pitänyt eikä laukausta kuulunut.
Jerri ihmettelee! Hän tekee koulutustaan vastaavaa työtä – ihan
pelkällä ruokapalkalla - ja haukkuu
mielestään hyvin. –On siitä emännällä seinällä komeat diplomit ja

Ajon päättyessä metsäautotielle, todetaan, että määränpäähän
päästiin ilman tappioita. Perille
tuli täsmälleen sama määrä leijonia
kuin oli lähtiessäkin. –Olisi se hieno asia, jos liitonkin jäsentilastot
täsmäisivät näin, huokaisi VDG.

Nuotiolla
Koira on saanut taas uuden
haukun ja jahtiseurue passittaa lähimaaston. Leijonat
jäävät nyt, Helenaa lukuunottamatta, toimettomiksi ja
siirtyvät kodalle makkaranpaistoon ja keskustelemaan
kokemuksistaan. On aika sytyttää nuotio.

Osa jahtiporukasta on juuri saanut tehtyä sinunkaupat Erauspojan Jeremiaan kanssa ja pääsevät kutsumaan
häntä tuttavallisesti Jerriksi. Jerrin lisäksi kuvassa ovat opaslionina mukana ollut Martti Lehtelä, Merja Evala,
opaslion VDG Maija-Liisa Heikkilä, Helena Vasamaa, Hellene Lehtelä, metsästysseuran edustaja Ilpo Kivistö
ja Hannele Vuorinen.
kaapissa jos jonkinlaista pyttyä ja
lautasta, mutta nuo passimiehet
vain tuolla puun takana luimistelevat. Takavuosina, kun niillä ei ollut
koiraa, haikailivat ne hyvän hirvikoiran perään, mutta nyt kun on,
kukaan ei ammu!!! Lakkoonkaan
ei parane ryhtyä, maine menee ja
sen säilyminen taas on hirvikoiralle tärkeää. -Joillekin kollegoille se
on ihan sananmukaisesti elinehto.
Pitää vain jaksaa haukkua – tämä
on sitä koiran elämää!

Ajoon
Helenan lähtiessä noutamaan
koiraansa pois haukulta päättää
jahtivouti hyödyntää leijonien metsästysintoa ja taitoa. Lähdetään
ajometsästykseen ja leijonat pääsevät ajamaan.
Ajomaastoon tutustutaan kartalta. Matkaa vaihtelevassa maastossa tulee vajaa kilometri. Metsästyksen johtaja määrää passipaikat,
eli paikat, joissa ampujat odottelevat hirvien tuloa. Yksi miehistä
saa määräyksen mennä katajalle.
Passipaikkojen nimet ovat vakiintuneita, jo pitkään käytössä olleita.
Tätä katajaakaan ei kuulemma ole
ollut enää maastossa pariinkymmeneen vuoteen mutta paikan nimi
on säilynyt. Joku tiesi, että eräällä
naapuriseuralla on yhden passipaikan nimenä nukkumakivi. Nimi
syntyi, kun uuteen lumeen tulleista
jäljistä oli havaittu hirven menneen
aivan vierestä, eikä kivellä ollut
passimies huomannut mitään.

Ajamaan lähtevät
viedään autoilla lähtöpaikalle.
Lähtöpaikalla katsotaan vielä suunnat mihin mennään. Ajosuunta on jämptisti yksi piiru idästä oikealle. Paikallinen erämies
antaa vielä lähdettäessä neuvoksi
että auringon pitää paistaa oikeaan korvaan. Jos se kuitenkin alkaa
lämmittämään vasenta poskea, niin
silloin on jotain pahasti pielessä.
Joku huomauttaa, ettei meillä
ole mitään hätää. Kyllä me sieltä
pois osaamme, onhan meillä opaslionit mukana. Opaslionit puolustautuvat sanomalla, ettei koulutuksessa, niin hyvä kuin se muuten

olikin, PID Harri kertonut näistä
kompassi ja kartta-asioista mitään.
Pitää vain muistaa se auringon
suunta.
Radiopuhelimella tulee viesti,
että passit ovat kunnossa ja voimme lähteä.
Ajoketju pysyy mallikkaasti linjassa. Oikeassa laidassa rätisee jänisräikkä ja vasemmalla törähtelee metsästystorvi. Muut ketjussa
ääntelevät muulla tavoin.
Jo heti alkuvaiheessa todettiin,

että tässä maastossa on ollut hirviä
lähiaikoina. Löytyy jälkiä ja jätöksiä, tuoreen näköisiä papanoita. Into sen kuin vain kasvaa ajon
edetessä. Sieltä edestä pitäisi kohta kuulua laukaus! Aika kuluu ja
sitä laukausta ei vain kuulu. Ovatko passimiehet päästäneet hirven
ohi, vai ovatko hirvet olleet jälleen
viisaampia ja ovat valinneet toisen
kulkureitin? Näin on käynyt, hirvet tuntevat maaston paremmin ja
ovat lähteneet sivusuuntaan.

Pöydällä on radiopuhelin auki,
josta voimme samalla kuunnella jahdin edistymistä. Kuulemme
kaikki metsästäjien väliset keskustelut ja kommentit. Ne ovat mielenkiintoisia . Tulee sellainen tunne, että ... mahtavatko he ollenkaan
tietää, että Merjalla on mukanaan
radiopuhelin!
Hirvet välttivät tällä kerralla leijonan kynnet. Metsästäjille, leijonillekaan, saalis ei ole pääasia.
Reipas ulkoilu ja luonnossa liikkuminen todetaan yhtä tärkeäksi.
–Mutta saatiinpa uusi hieno kokemus. Siitä kiitos lion Helenalle,
metsästysseuran miehille ja tietenkin hyvistä haukuista vastanneelle
Jerrille!
Martti Lehtelä
opaslion

Piirin 107M
ilma-asemestaruuskilpailut
LC Lauttakylä järjestää piirin 107M ilma-asemestaruuskilpailut maaliskuussa Huittisissa.
Aika : Tiistai 27.3.2007 klo 17.00-20.00
Paikka : Huittinen, Huittisten ilma-ampujien tilat Huhkolantie 6.
Paikka sijaitsee lähellä Turku-Tampere valtatietä. Ampumaradalle pääsee ajamalla Huhkolinnan ohitse menevää Huhkolantietä kohti Turku-Tampere valtatietä.
Ampumarata sijaitsee vanhassa kivinavetassa.
Sarjat
Henkilökohtainen kilpailu: 5 laukausta ilmapistoolilla ja 5 laukausta 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 e/osallistuja. Jos klubista osallistuu joukkue, niin maksu on 25 e/joukkue. Jos klubista
osallistuu enemmän kuin kolme henkilöä, niin veloitus seuraavilta on 8 e/osallistuja.
Paikalla on myös kahvi, pulla ja makkara tarjoilua omakustannushintaan.
Ilmoittautumiset 20.3.2007 mennessä.
Maksu kilpailupaikalla joko käteisellä tai etukäteen LC Lauttakylän tilille 505900-242213
OP Huittinen, merkinnällä ” ilma-asekilpailut” 20.3.2007 mennessä.
Ilmoittautumiset: Klubimestari Raimo Lehtola
e-mail: raimo.lehtola@dnainternet.net
Kaikki ladyt, veljet ja klubit joukolla mukaan !
Terveisin LC - Lauttakylä
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Veteraanin kämppä kuntoon
LC- Kankaanpää/Keskustan
kauden 06-07 pääaktiviteettinä oli
sotaveteraani Frans Antero Kujanpään asuinrakennuksen kunnostaminen. Idea kunnostamiseen tuli
paikalliselta kyläaktiivilta ja lionveli Markku Yli-Kahrilta.
Hankkeeseen pyydettiin mukaan Kankaanpään kaupungin
asuntotoimisto ja sosiaalikeskus.
Näiltä osapuolilta saatiin hankkeeseen rahoitusta. Hyvän valmistelun

ja suunnittelun hoitivat lionveljet,
joilla oli kokemusta kunnostustyöstä. Käytännön työn tekeminen jäi sitten kokonaan klubin leijonaveljille.
84- vuotias veteraani Kujanpää
on asunut 50- vuotta puutalossa
mihin ei tule sähköä eikä vettä! Talon lämpöeristyskin on ollut erittäin puutteellinen, sillä talvipakkasilla sisälämpötila on ollut jopa 10
asteen paikkeilla!

LC-Kankaanpää/Keskustan veljet kunnostivat etualalla potkukelkassa
istuvan sotaveteraani Frans A Kujanpään asunnon. Motivoitunut leijonalauma nikkaroi asuntoa käsin ja konein noin 480 tuntia ja 8500
eurolla.

Työt aloitettiin asunnon massiivisella purku- ja tyhjennysoperaatiolla, parhaimmillaan työssä
oli 15 veljeä ja ladyä ja muutama
nuorikin. Anterolle varattiin makuusija naapurista. Talon vintille laitettiin muhkea puhallusvilla
ja samalla lämpöeristettiin myös
lattiat ja seinät. Sisäkatto maalattiin, seinät tapetoitiin ja lattiat saivat uudet muovimatot. Keittiö sai
uuden puuhellan ja olohuone tulikivitakan. Ps talon piisit olivat
niin tukossa, ettei nokikolarin suti
mennyt läpi kuin tiiliskivipainoilla! Taloon vaihdettiin ulko-ovi ja
osa ikkunoista. Ilmanvaihtoonkin
kiinnitettiin huomiota.
Hankkeen kustannusarvio oli
noin 8500 €. Leijonat tekivät talolla noin 450 talkoo- ja 30 konetyötuntia. Työn laadun tarkastivat
palotarkastaja ja asuntotoimiston
edustajat, he olivat näkemäänsä tyytyväisiä. Eniten kuitenkin
mieltä lämmitti Anteron mukanaolo ja kommentit sekä veljien välinen yhteistyö. Tuntui, että nyt jos
koskaan, teimme sitä mitä varten
olemme olemassa!
Hyvää Alkanutta vuotta !

Lion-veli Seppo Suoranta purkaa lähes umpeen palanutta uunia veteraani Frans Kujanpään olohuoneessa.

Kankaanpään
Lämpöpalvelu
Seppälä Ky
- Myynti
- Asennus
- Huolto
- Suunnittelu
Puh 02-5722229, gsm 0400-920516

Pres Pertti Manninen
040-7252464
		

Lions Clubien
lentopalloturnauksia

LC Jämijärvi: Pentti Virtanen, Kimmo Ristimäki, Jouni Salmela,
Jarmo Mäkinen, Pekka Lanne ja Kimmo Vaani. Kuvasta puuttuu
Timo Vehviläinen ja kuljettaja Olli Kahilaluoma.
I-alueen 2. lohkon lentopalloturnaus 18.11.2006
Kankaanpäässä.
Voittaja LC Jämijärvi. Toiseksi tuli LC Karvia
a kolmanneksi LC Kankaanpää / Kuninkaanlähde.
LC Jämijärvi jatkoon.
I-alueen lopputurnaus oli Noormarkussa 7.1.2007
Tulokset:
LC Noormarkku – LC Kiikoinen 2-0
LC Jämijärvi – LC Kiikoinen 2-0
LC Jämijärvi – LC Noormarkku 2-0
1.
2.
3.

LC Jämijärvi
LC Noormarkku
LC Kiikoinen

LC Jämijärvi
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Sulka-aktiviteetti Lapin malliin
Punainen
Sulka-keräys
suoritettiin LC Lappi Tl:
n toimesta useilla eri tempauksilla 6.–7.10. ja 2-3.12.
Paikallisen K-kauppiaan lion Mikon avustuksella aloitettiin
kaupan edustalle pystytetyssä pikkuteltassa lappilaisen lihanjalostamon grillimakkaroiden (Huiluntuhti) grillaus ja myynti heti perjantaiaamulla kaupan auettua.
Iltapäivällä ladyt tulivat mukaan
paistamaan makoisia lettuja. Kun
tuotteet ovat ensiluokkaisia ja niitä
voi vielä nauttia tutussa mukavassa seurassa, oli menekki odotetun
hyvä. Sulkaheijastimet ja pinssit

olivat myös myynnissä.
Lauantaiaamuna sitten rahtasimme neljä NARVI savustinta
(tietysti nekin lappilaisia) vähän
sivummalle kaupan pihamaalle savuhaittojen estämiseksi. Kalojen
savustus aloitettiin jo ennen kaupan aukeamista. Savustetut kuumat kalat käärittiin alumiinifolioon
ja sanomalehteen. Muovikasseissa
kalat vietiin telttaan, johon oli nyt
viritetty kahvinkeittimet ja pöydälle runsaasti komeita munkkeja.
Pienessä tihkusateessa ja viileässä ilmassa munkkikahvit maistuivat hyvin ja kalat kävivät samalla
kaupaksi. Kävipä joku hakemassa
vielä toisenkin heti perään. Ko-

ko 100 kg:n kalaerä (noin 80 kpl)
meni kaupaksi ja mikä hienointa, saimme jutella päivän mittaan
useiden tuttujemme kanssa. Savustusporukan keltaiset Punainen
Sulka huomioliivit olivat hyvin
esillä. Myyntitehtävissä oli mukana myös urheiluseura Narvi-Pallon väkeä.
Tempausta vauhdittamaan lion
Mikko oli laatinut komean esitteen
kaupan tuotteista ja sulkatempauksestamme. Esite oli jaettu joka
kotiin. Luonnollisesti myös lapsia oli muistettu kaasuilmapalloja
jakamalla ja koristeeksi sai vielä
kauniin kasvomaalauksen, jos niin
halusi.
Useita iloisia ilmeitä saimme
katsella, kun kissa- ja pupu-maalauksin koristellut nuoret marssivat
kaasupallojensa kera autoihin.
Kaiken tämän ohella myytiin
seitsemässä liikkeessä Punainen
Sulka-arpoja, joissa voittojen runsaus yllätti jopa järjestäjät.
Ladyt varasivat vielä joulukuun
alussa järjestetyille joulumarkkinoille oman osastonsa. Päähuomion keräsivät komeat kakut, joita
pöydällä komeili aina kerrallaan
noin 10-15 kpl. Jokainen lady oli
saanut tehdä mieleisensä kakut ja
niitä kertyikin sitten kaikkiaan lähes 60 kpl. Kakut menivät omistajilleen arpajaisvoittoina ja pöydän ympärillä riitti menoa. Lisäksi
pöydällä oli myynnissä klubimme
toimittama Lapin Joulu 2006 ja
myös kaikki vanhemmat 20 numeroa. Myös Lappi-aiheiset Marjaa-

na Maulan valmistamat savitaulut
olivat esillä.
Punainen Sulka joulukorttien
myynti ei ihan täyttänyt odotustamme tällä kertaa muun runsaan
tarjonnan ohella.
Kaikista edellä mainituista toimista Punainen Sulka keräyksen
hyväksi saimme kokoon mukavan
potin €uroja. Yhteensä noin 2800€.

Lisäksi Lionien ja palvelukumppanien näkyminen hyvän asian puolesta on otetu varsin myönteisesti vastaan.
Tulemme käyttämään palautettavan osuuden Patolammen Leijonapuiston leikkivälineiden uusimiseen ja kunnostamiseen keväällä 2007.

Narvi Oy
Yrittäjäntie 1 A, 27230 Lappi puh. (02) 837 86500

LC Alastaro maalannut kiviä ja leikittänyt lapsia
LC Alastaro toiminta on ollut
vilkasta vuoden 2006 aikana. Tammikuussa askarreltiin puisia rakennuspalikoita lapsille. Niistä tehtiin
hieman tavanomaista kookkaampia. Lyhimmillään 1 sivu oli 50
mm, ja siitä sivu suureni erilaisilla kertaluvuilla. Suurimmat palikat
olivat kokoa 200 * 100 * 50 mm.
Sopivat ainakin tekijöiden käteen
paremmin. Aktiviteetin tavoitteena oli kehitellä riittävän yksinkertainen työ, ettei se häiritse ”maailman parantamista” ja ” voittaa
kotiolot”. Haapapuun ei pitäisi ai-

heuttaa tikkuja lasten käsiin, eikä mehiläisvahan pitäisi aiheuttaa
muuten hankaluuksia, ellei sitten
heinänuhaa, mene ja tiedä. Parin iltapuhteen tuotos 3 isoa laatikollista (jotka myös tehtiin illan aikana)
palikoita lahjoitettiin kunnan päiväkotiin ja 2 ryhmikselle. Lapsille
tuli siinäkin pieni ohjelmanumero
tavalliseen arkeen, kun vieraat sedät tulivat palikoita luovuttamaan.
Vastaanotto ainakin oli myönteinen ja innostunut.
Kesäkuussa maalattiin sankarihautojen kivien tekstit. Ne oli-

vat vuosien kuluessa himmenneet
pahoin, ja vaativat ehostusta. Seurakunnasta otettiin yhteyttä leijoniin, että voisimmeko sellaisen
työn tehdä. Ilman muuta me suostuimme sen palveluaktiviteettina
tekemään. Tulos oli hyvä, vaikka
noinkin kuivana kesänä kuin viime kesä oli, ensimmäisenä iltana
sade onnistui katkaisemaan työn
hieman kesken. Seuraavana iltana
työ saatiin kuitenkin nopeasti valmiiksi. Ennen varsinaista maalaustyötä selvitettiin mitä maalia kivien
pintaan kannattaa käyttää, ja mikä-

koulutettu hieroja

Arto
Kaasalainen

hän olisi paras tapa saada työ tehtyä. Kuten kuvasta näkyy työasennoissa sai käyttää mielikuvitusta.
Työergonomia ei tainnut olla ihan
viimeiseen asti hiottu. Työn ohessa mietittiin, että niiden kivien alla on saman verran miehiä, kuin
nykyisessä Alastarossa on poikia
ala- ja yläasteella yhteensä, siis 9
vuoden pojat.

Syksyn suurrutistus
Alkusyksystä sitten keskityttiin
lasten ja nuorten asioihin. Nyt oli
vuorossa perheiden pienimmät.
LC Alastaro halusi tarjota pientenkin paikkakuntien lapsille sellaista hupia, joita pikkukunnista ei
yleensä saa.
Klubin presidentti Timo Heikkinen esitti syyskauden aluksi idean lastentapahtuma-aktiviteetista.
Niinpä saatiin aikaiseksi leijonien
Lasten ja nuorten viikon päätösviikonloppuun 8.10.2006 klubilaisten
ja ladyjen talkoovoimin Alastaron
ja lähikuntien leikki-ikäisille ikioma lastentapahtuma. Lapsia huudatti muutaman vuoden takaa TV2:
n pikkukakkosesta tuttu Tuttiritari
alias näyttelijä Jukka Leisti. Lipun
hinta saatiin seudun 27 yrityksen
tuella pudotettua 5 euroon. Kaik-

ki järjestelyt, markkinointi, lippujen painatus, ennakkomyynti jne.
tehtiin talkootyönä ja niissä onnistuttiin erinomaisesti. Tapahtuman
kustannukset olivat minimaaliset,
koska ostettua palvelua olivat vain
tarvikkeet. Todellinen yhdessä tekemisen työnäyte leijonilta.
Tapahtuma sai suuren suosion. Ennakkotoiveiden mukainen
katsojamäärä ylittyi, joten tuottoakin kertyi mukavasti. Niin oli
sitten helpompi selviytyä kaikista Punainen Sulka 2006 keräyksen
velvoitteista. Katsojamäärä lähenteli 800 henkilöä, joista myytyjä
pääsylippuja oli kaikkiaan 728.
Katsojamäärä on varsin hyvä alle
3000 asukkaan vanhusvoittoiselle
kunnalle, toki lapsia ”lainattiin”
myös naapurikunnista. Tapahtuman yhteydessä saatiin jonkin verran myytyä PS-2006 tuotteita pinssejä ja jääkaappimagneetteja.
Joka vuosi LC Alastaro on lähettänyt 1-2 paikkakunnan yli 16
v. nuorta Lions-nuorisovaihtoon
maailmalle, ja matkajärjestelyjen
lisäksi heille on annettu matkastipendi. Vuonna 2007 lähtetään
kaksi nuorta tutustumaan suureen
maailmaan.
Aimo Köylijärvi
LC Alastaro
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LC-Luvia joukkomuonittajat

Kuvassa ovat lionit Into Suominen, Ossi Lahtinen ja Hannu Perkola alkamassa tarjoilun
ja taustalla ovat lionit Asko Ankelo ja Antti Tuominen. Kuvan ulkopuolelle olivat mm. DG
Veikko Valavuo, pres. Hannu Kulmala ja lionit Ismo Anttila,Yrjö Aho ja Miika Karisjoki.

Kuva syyskuisesta hernekeittokeikasta Prisman merkkipäivätapahtumasta Porissa. Haasteemme oli keittää 600 litr. keittoa ja kuvassa näkyvän vuokrakeittimien avulla sekin
onnistuikin.

LC-Pomarkku

LC-Pomarkku, jossa Lion Lpj Raimo Santi on kunnostautunut kummipoikien hankinnassa.

LCKankaanpään
Helmi
Lyhyestä historiasta huolimatta olemme päässeet aktiiviseen toimintaan
mukaan nopeasti. Koko kesän ohi virallisen toimintakauden puursimme
Kankaanpäässä syyskuun alussa järjestettävän taiteiden yön ”Hörhiäisten” suunnittelun merkeissä. Ensimmäinen projektimme oli rakentaa
kioski, jonka nimeksi tuli Helmin kioski. Kioskilla on vanhat perinteet
Kankaanpäässä.Taiteiden yönä myimme höyrymakkaraa omatekoisen
sinapin kera. Lisäksi aloitimme Punainen Sulka – kampanjan myymällä
pinssejä ja heijastimia. Kioskimme on toimintavalmiina aina tarvittaessa
ja mukana olemme ainakin seuraavissa Hörhiäisissä. Joulun alla vielä
valmistimme myyntiin Helmi-sinappia.
				
Lions Club Kankaanpää/Helmi

LC-Pomarkku on aina toiminut aktiivisesti jäsenhankinnan suhteen. Siitä
esimerkkinä olkoon tämä kuva, jonka henkilöillä on ikäeroa 60 vuotta.
Kuvassa on klubin perustajajäsen Toivo Vainio ja iältään nuorin lionimme
Tero Koivisto, molemmat klubin aktiivijäseniä. Lienee melko harvinainen
tapaus Suomen Klubeissa.
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LC Uusikaupunki
sai kymmenennen
lions-ritarin!
Klubin 43-vuotisjuhlassa
marraskuussa 2006 lyötiin
ritariksi kymmenes LC
Uudenkaupungin jäsen lion Mikko Torkkeli. Klubin
ensimmäinen ritari, PDG
Jukka A. Mattila piti innostavan puheen lyödessään lion Mikon ritariksi.
Tämän jälkeen klubi on mukana niiden viiden klubin joukossa,

jotka maamme miltei tuhannen
klubin joukosta ovat saavuttaneet
kymmenen Arne Ritari-killan jäsenyyden.

Kuvassa Lions-ritarit vasemmalta
PDG Jukka A. Mattila, lion Mikko
Torkkeli, PDCC Jouko Välimäki, lion
Heimo Hakala, PDG Hannu Heino,
lionit Raimo Kuusinen, Jukka Hakala
ja Esko Vento. Kuvasta puuttuvat lionit Sakari Hinneri ja Ensio Riuttula.

LC Pori/Katariinan valitsema
Vuoden Lady 2006 on Birgit P. Jaakola
LC Pori/Katariina järjesti
kuluvan vuoden hyväntekeväisyyskonsertin Porin
Promenadikeskuksessa
keskiviikkona 15.3. Esiintyjinä toimi vauhdikas
Jean S., joka innoitti runsaslukuisen yleisön hurjiin
suosionosoituksiin. Konsertista saatavan tuoton
LC Pori/ Katariina lahjoittaa lasten ja nuorten
hyväksi.
Samassa tilaisuudessa LC Pori/Katariina valitsi Porin kaupun-

gin kulttuuritoimenjohtaja, FM
Birgit P. Jaakolan,Vuoden Ladyksi 2006. Hän seurasi Vuoden Ladynä silmälääkäri Anna
Seljamoa, joka oli Katariinojen
valitsema Vuoden Lady 2005.
Kulttuurisaran monitoiminainen on kotoisin Kiikoisista.
Kotiaan ja kotipaikkakuntaansa hän kiittää: - luontoihmisenä nautin siitä, että vapaaaikanani käyttämät lenkki- ja
hiihtopolut ovat melkeinpä
kotioven tuntumassa. Birgit P.
Jaakolan mielestä siellä ympäröivä luonto kevään ensi merkkeineen on oiva vastapaino kiireiselle työnteolle.
LC Katariina perusteli va-

LC Rauma/
Fänikk näki
päivänvalon
Heti vuoden 2007 alussa vietettiin Raumalla ainutlaatuinen tilaisuus, kun piirimme peerustettiin
64. klubi. LC Rauma/Fänikk on
piirimme ensimmäinen yhteisklubi. Klubi, jossao n sekä nais- että
miesleijonia. Kokouksessa järjestöömme liittyi 20 nuorta jäsentä,
joita yhdistävät pienet lapset. Perustamiskokouksessa olikin varsin suuri ikäjakautuma, sillä nuorin osallistuja oli alle kaksikuinen
ja vanhimmat yli kuusikymppisiä,
kuten kokouksessa puheenjohtajana toiminut JOT-DC, PDG Raimo Järvinen totesi.
LC Rauma/Fännikk’in hallitukseen kevätkaudeksi 2007 ja

lintaansa mm. sillä, että kulttuuritoimenjohtaja
Jaakola on jo noin 30 vuotta tehnyt asiantuntemuksella yhteiskunnallisesti
arvostettua työtä koko Satakunnassa. Hän mm. tukee maakunnan kulttuurin
yrittäjyyttä, rakentaa ja kehittää tulevaisuuden kulttuuriteollisuutta niin Kiikoisissa kuin Porissakin.
Hän toimii mm. Kiikoisten kotiseutuyhdistyksen
puheenjohtajana ja vaikuttaa päätöksen tekijänä.
Kansainvälinen kulttuuri
ulottuu aina Eurooppaan
asti. Perinteiseksi käynyt

Porin ystävyyskaupunkien yhteinen ja jokavuotinen Pori Folk,
kansainvälinen kulttuurifestivaalitapahtuma loppukesällä, vakuuttaa niin kuulijat kuin esiintyjätkin
tärkeästä yhdistävästä juhlasta.
Kansanmusiikkiin sitoutunut
kotiseutuneuvos, kirjailija ja sanoittaja Birgit P. Jaakola keräsi useiden vuosien ajan Satakuntalaista hääperinnettä ja väittelee
aiheesta, satakuntalaiset häätavat,
tohtoriksi. Hän työskentelee Porin
kulttuuritoimistossa osoitteessa
Antinkatu 5.
Raija Diomin
LC Pori Katariina

LC Pori/Katariinat
tervehdyskäynnillä Porin
Kaupunginsairaalassa

toimintavuodeksi 2007–2008 valittiin: presidetiksi Antti Valavuo,
1. vararpresidentiksi Miira Norrgård-Valavuo, 2. varapresidentiksi Sami Haapanen, sihteeriksi
Päivi Suomi, rahastonhoitajaksi
Mikko Rohila, tiedotussihteeriksi
Mira Salmi, klubimestariksi Jani Asikainen, tail twisteriksi Terhi
Ettamo, jäsentmk:n pj:aksi Petri
Kuosmanen ja starttitoimikunnan
pj:ksi Samuli Valavuo.
Kummiklubina on LC Luvia
ja opaslioneina kummiklubin jäsenet: PDG Ossi Lahtinen ja lioin
Yrjö Aho. Klubi viettää Charter
night-juhlaansa 14.4.2007.

LC Kokemäki

LC Pori/Katariinat kävivät luovuttamassa lahjashekin Porin Kaupungin Sairaalan pitkäaikaisosastojen
potilaille heidän virkistyksekseen. Lahjoituksen vastaanottivat sairaalapastori Hannu Salonoja ja osastonhoitaja Leena Erkko. LC Pori/Katariinoista mukana presidentti Virpi Heikkilä ja lion Paula Kangas.
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M –piirin ensimmäinen yhteinen Melvin
Jonesin syntymäpäiväjuhla 13.1.2007 ja
Campaign Sight First II kampanja-avaus
Juhla pidettiin Porissa Yyterin
Kylpylähotellissa ja siihen osallistui 132 lionia ja puolisoa 22 klubista. Tilaisuudessa luovutettiin
kolme uutta Melvin Jones Jäsen
–palkintoa: lioneille Matti Leppimäki ja Tapio Putko LC Köyliö
sekä Jarkko Lehtolammi LC Pomarkku. Neljäs palkittava Mauno
Kotamäki LC Vampula oli estynyt
saapumasta juhlaan. Tervetulotoivotuksen juhlassa esitti varapiirikoordinaattori Juhani Vihervuori.
Piirin tervehdyksen toi piirikuvernööri Veikko Valavuo.ja piirin CSF
II kampanjan avasi piirikoordinaattori PCC Timo Heikkilä. Arne Ritarisäätiön tervehdyksen esitti DC,
PDG Ossi Lahtinen. Juhlapuheen
piti Suomen Campaign Sight First
II johtaja PID Erkki Laine.
Juhlassa esiteltiin CSF II kampanjan Valkoinenkeppi–pinssi,
jonka on suunnitellut DG –pari
Seppo ja Leena Lappalainen. Pinssit tekivät hyvin kauppansa. Maittavan illallisen jälkeen juhlat jatkuivat tanssin merkeissä seuraavan
vuorokauden puolelle.

Otteita PID Erkki
Laineen juhlapuheesta
Me vietämme tänään Lions
Clubs Internationalin perustajan,
Melvin Jonesin syntymän 127
vuotisjuhlaa. Hän syntyi Arizonassa Fort Thomasin kaupungissa
13. tammikuuta 1879. Hänen isänsä oli erämaalinnakkeessa palveleva kapteeni John Calvin Jones
ja äitinsä Lydia M. Gibler. Nuori
Melvin opiskeli kauppatieteitä ja
lakia ja muutti 21-vuotiaana Chicagoon.
Melvin Jones työskenteli ensin
Johnson & Higgins vakuutustoimistossa, kunnes hän vuonna 1913
eli 34-vuotiaana perusti oman vakuutusyhtiönsä nimellä Melvin
Jonesin vakuutustoimisto. Samanlaisen uranhan teki myöhemmin
myös Suomen lionismin perustaja
Arne Ritari.
Melvin liittyi pian Chicago Business Circleen, liikemiesten lounasseuraan, ja valittiin sen sihteeriksi. Tämä seura oli yksi monista,
jotka tuolloin omistautuivat yksinomaan jäseniensä taloudellisten

LC Vampula osallistui juhlaan suurimmalla joukolla, perätä 14 osallistujaa.
etujen edistämiseen. Rajoitetun
vetovoiman takia niiden kohtalona oli kadota. Melvin Jonesilla oli
kuitenkin muita suunnitelmia. ”Entäpä jos nämä miehet”, hän kysyi,
”jotka menestyvät tarmonsa, älykkyytensä ja kunnianhimonsa ansiosta, sijoittaisivat kykynsä työhön
paikkakuntiensa parhaaksi?”
Hänen ja tohtori William Woodsin, joka johti kokoamaansa muutaman Lions-nimellä kulkevan klubin ryhmää, kutsusta klubien edustajat tapasivat Chicagossa luodakseen pohjan liikemiesten hyväntekeväisyysjärjestölle. Näin syntyi 7.
kesäkuuta 1917 Lions järjestö. Sovittiin, että klubit eivät olisi luonteeltaan seuraelämään liittyviä eikä jäsenten sallittaisi edistää omia
liike-etujaan.
Melvin Jonesista tuli kansainvälisen Lions-järjestön perustaja ja
pääsihteeri ja William Woodsista
sen ensimmäinen presidentti. Melvin Jones oli kuitenkin järjestöä
eteenpäin vievä voima.
Vuonna 1937 Melvin Jones sai
erityisen kunnianosoituksen, kun
hänen syntymäpäivänsä 13.1 kunniaksi ryhdyttiin viettämään erityistä Lions-viikkoa, jolloin kaikki
Lions-klubit maailmassa järjestävät aktiviteetteja ja ottavat uusia
jäseniä.
Melvin Jones johdatti Lions-järjestön yhteistyöhön YK:n kanssa.
V. 1945 hän oli mukana vapaaehtoisen kansalaisjärjestön edustaja-

na allekirjoittamassa YK:n perustamisasiakirjaa. Tälläkin hetkellä
LCI:llä on YK:ssa neuvoa-antava
asema ja vietämme joka vuosi YK:
ssa Lions-päivää. Tänä vuonna tuota Lions Päivää YK:ssa vietetään
maaliskuun 9 päivänä ja sinne pääsee 750 henkeä lioneita ja perheenjäseniä.
1950 Melvin Jones nimitettiin
elinikäiseksi pääsihteeriksi, joka v.
1958 muutettiin muotoon ”Perustaja ja pääsihteeri”
Melvin Jonesin mukaan elämän suurimpana käyttövoimana
oli rakkaus: kun puhut lionismista,
älä unohda mainita sitä, että rakkaus kokonaisuutena, rakkaus omaan
ympäristöön ja kotiseutuun, omaisiin, omaan työhön, annettuihin
velvoitteisiin ja maahasi kuuluvat
lionien maailmaan.
Melvin Jones oli se keskeinen
henkilö, joka organisoi järjestön
alkuvaiheiden jälkeen ja jonka ajatusmaailmasta yhdessä hänen vaimonsa Rosan kanssa syntyi tänäkin päivänä voimassa oleva Lionsjärjestön aatteellinen missio.
”Luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä maailman kaikkien kansojen kesken humanitaaristen tarpeiden täyttämiseksi järjestämällä vapaaehtoispalveluja
paikallisesti ja tekemällä kansainvälistä yhteistyötä”.
Melvin Jones ystävineen yhdisti liikemaailman ja yhteiskunnan
johtajuuden sekä työn apua tarvit-

- MJ-palkinnon saajat
Köyliöstä ja
Pomarkusta.

sevien lähimmäistemme hyväksi
perustamalla Lions-järjestön, jossa tällä hetkellä toimii yli 1,3 miljoonaa lionia yli 45 000 klubissa
200 maassa tai itsehallinnollisella
alueella.

Baldzio Silasin hoitokoti vammaisille Liettuassa Vilnan lähellä.

Entä mitä olemme
saaneet aikaiseksi?

Vuonna 1925 Kuurosokea Helen Keller pyysi leijonia ottamaan
näönsuojelun omaksi aktiviteetikseen. Hän päätti puheensa Cedar
Pointin Konventiossa seuraaviin
sanoihin.
”Ettekö autakin minua jouduttamaan sitä päivää, jolloin estettävissä olevaa sokeutta ei enää ole; ei
kouluttamattomia pieniä kuuroja,
sokeita lapsia; ei sokeita miehiä tai
naisia ilman apua? Vetoan teihin,
lionit, teihin, joilla on näkönne,
kuulonne, teihin, jotka olette vahvoja, urheita ja ystävällisiä. Ettekö
ryhdykin Sokeiden ritareiksi tälle
ristiretkelle pimeyttä vastaan?”
Ja leijonat lähtivät. Leijonien
näönsuojeluprojekteissa mm. syntyi valkoinen keppi lion George
Bonhamin ideana, lukuisia opaskoirakouluja, silmälasikeräykset,
joissa jaetaan 5000 0000 kpl silmälaseja vuosittain kehitysmaihin.
Rahoitamme 600 000 glaukoomaseulontaa ja 20 000 sarveiskalvonsiirtoa vuosittain. Jaamme lukulaitteita, pistekirjoituskoneita ja
apuvälineitä tuhansille. Silmä- ja
Kudospankkisäätiö syntyi Suomen
leijonien aloitteesta 1950-luvun
alussa. Säätiö vietti pari kuukautta
sitten 50-vuotisjuhlaansa. Leijonat
ovat edelleen vahvasti mukana sen
päätöksenteossa.
Vuonna 1989 Lions-järjestö sopi
maailman terveysjärjestön, WHO:
n kanssa ottavansa näönsuojelun
omaksi kohteekseen maailmanlaajuisessa terveystyössä.
Vuonna 2005 käynnistyi toinen
näönsuojelukampanjamme, Sight
First II. Se toteutetaan vuosina
2005-2008. Painopisteenä ovat
edelleen maailman köyhimmät
maat. Tavoitteenamme on estää
maapallon väestön lisääntymisestä
ja ikääntymisestä aiheutuva sokeuden ja huononäköisyyden kasvu.
Keräämme koko maailmassa 150
milj. USD. Aikomuksenamme on
pelastaa 61 miljoonan ihmisen näkökyky.
		
Jatkuu seur. siv.

Apumme tavoittaa vuosittain
100 miljoonaa ihmistä maailmassa. Lionit tekevät vuosittain palvelutyötä n. 50 000 0000 tuntia ja jakavat avustuksia n. 100 000 000 €.
Suomessa on 950 lionsklubia ja
niissä 27 000 leijonaa. Tänä päivänä Suomen lionsklubit avustavat rahallisesti ja palvelullaan kotipaikkakuntiaan, kotimaata ja kehitysmaita n. 5 miljoonan euron arvosta vuodessa. Olemme yksistään
maanlaajuisissa Punainen Sulkakampanjoissa keränneet ja luovuttaneet nykyrahassa 32 milj. € oman
yhteiskuntamme ongelmien ratkaisemiseen ja lähimmäistemme auttamiseen kotimaassa ja ulkomailla.
Kun otamme huomioon muut yhteiset keräyksemme, lähestyy tulos
jo 50 miljoonaa euroa.. Näihin aikoihin tuohon summaan tulee taas
aimo lisä – nyt nuorten ja lasten
hyväksi.
Pysyviä yhteisiä aktiviteettejamme ovat nuorisovaihto, LionsQuest-nuorisokasvatusohjelma, jota jo lähes 12000 opettajaa toteuttaa Suomen kouluissa. Ecuadorissa
toimii suomalaisten pystyttämä silmäklinikka ja Kamerunin kuivalla
maaseudulla saadaan hygieenistä
ja raikasta vettä suomalaisten leijonien lahjoittamasta 150 kaivosta. Keniassa toimii rakentamamme
koulu ja Sri Lankassa Suomen leijonilla on 1350 kummilasta, joista puolet on jo päässyt koulusta.
Myös lähes jokainen Viron II maailmansodan vapaaehtoinen ”Suomen-poika” on jonkin lionsklubin
avustusta saava kummipoika.
Pohjoismaisesta lionsyhteistyöstä ovat esimerkkeinä Viron
koululaisille lahjoitetut, 50 vuoteen ensimmäiset vironkieliset
maailmankartat, Keilan SOS-lapsikylään rakennettu ”leijonatalo” ja
koti katulapsille Latviassa ja Maarjakylän vammaiskoti Tartossa sekä

Näönsuojelu ja
Sight First
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Valkoinenkeppi-pinssien kauppa kävi juhlassa niin hyvin, että pinssit
loppuivat kesken.
CampaignSightFirst II on alkanut. Se on maailman 1,3 miljoonan leijonan kampanja lisääntyvää sokeutta ja huononäköisyyttä
vastaan. Meillä on ollut jo pitkään
suunnitteilla eräs projekti. Siitä ei
ole vielä puhuttu julkisuudessa ja
päätös siihen osallistumisesta tapahtuu lähiviikkoina. Yhteistyössä
Sri Lankalaisen lionsjohdon kanssa olemme suunnittelemassa osallistumista rahoittajana uuteen rakennettavaan 50-paikkaiseen lasten silmäsairaalaan, noin 70 km
Colombosta. Optiona olisi vielä
laajennushanke toiset 50 paikkaa.
Hanke rahoitettaisiin yhteistyönä CSFII kansainvälisen kampanjajohdon, Suomen Lions-liiton ja
Suomen Ulkoministeriön kesken.

Meille on luvattu lopulliset suunnitelmat ja hankkeen budjetti parin
viikon kuluttua.
Ja lopuksi se tärkein asia. Jos
klubissa on aktiivista ladytoimintaa ja heillä on aktiviteettivaroja,
niin myös he voivat maksaa MJFmaksuksi 1000 USD ja nimetä jäsenyyden saajaksi ladytoiminnassa
ansioituneen henkilön.
Toivon, että piirissänne jokainen klubi voisi maksaa tämän kevään aikana ainakin yhden MJFjäsenyyden ja sitten ensi toimintavuonna pienet klubit 25 jäsentä ja
alle sen 2 MJF-jäsenyyttä ja isommat 3-4 riippuen klubin koosta.
Terveisin
Timo H

24

Lions 107-M-piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2006-2007
Teema: Palvellen yhdessä parempaan.

Toimintavuoden aikana tehostetaan ja selkiytetään piirin toimintaa:
- Kouluttamalla kaikki vastuulliset piirin henkilöt hyvin.
- Poistamalla päällekkäisiä toimikuntia.
- Perustamalla puheenjohtajien tueksi vähintään 4-henkiset toimikunnat.
- Kouluttamalla klubien vastuulliset toimihenkilöt laadukkaasti.
Hyvin koulutettujen ja asiaansa vihkiytyneiden alueen-, lohkon- ja toimikuntapuheenjohtajien tehtävänä on tukea klubeja kaikissa niiden toimissa tehokkaalla ja oikea-aikaisella
tiedotuksella ja neuvonnalla.
Perustetaan johtoryhmä, johon kuuluu DG, VDG, CS, CT
ja jäsenohjelmatoimikunnan pj.
DG vierailee ainakin kerran jokaisen piirinsä klubin kokouksessa tai tapaamisessa.
Lohkojen puheenjohtajat vierailevat kukin oman lohkonsa klubin kokouksessa tai tapaamisessa ja pitävät huolta siitä, että jokaisen lohkonsa klubin toiminta kokonaisuudessaan
on laadukasta.
Alueiden puheenjohtajat pitävät yhteyttä lohkojensa puheenjohtajiin säännöllisesti raportoiden piirikuvernöörille.
Tiedotustoiminta pidetään aktiivisena:
- Ulkoisessa tiedotustoiminnassa käytetään maakunnallisia ja paikallisia sanomalehtiä,
sekä muita viestimiä.
- Sisäisessä tiedotuksessa DG:n kirjeet, piirin nettisivut ja piirilehti Lion 107-M viesti
näyttelevät merkittävintä osaa.
Paneudutaan perustehtävään, palvelutyöhön.
Tämä toteutetaan kolmella eri tasolla:
- Klubeja innostetaan varsinaisten palveluaktiviteettien toteuttamiseen klubien kotipaikkakunnilla.
- Toteuttamalla Punainen Sulka-keräys maksimaalisella tasolla keräyksenä, sekä sen jälkeen käyttämään palautettava osuus kotipaikkakunnan lasten ja nuorten hyväksi.
- Campaign Sight First II suorituksella, jossa kampanjaan osallistumisen taso osoittaa
piirin taito viestittää asiat klubeille oikein ja klubien kypsyys ymmärtää järjestömme kansainvälisyys.

Toiminta-alueiden

päätehtävät:

Aktiviteetti ja Punainen Sulka –toimikunta
pj. DC Altti Tuomela
- Punainen Suka –keräys toimitetaan parasta aktiivisuutta noudattaen ja sillä tavalla saadaan myös varoja lasten ja nuorten toiminnan järjestelyihin omalla kotipaikkakunnalla.
- Erilaisten piirin yhteisten aktiviteettien junailu.
ARS-toimikunta + joulukorttitoimikunta
pj. PDG Ossi Lahtinen
- Asetettaan pääpaino toiminnalle ARS –adressien käytön lisäämiseen lionien keskuudessa, sekä välittämisen muille ihmisille.
- Tiedotettaan Lions-ritarikillan jäsenyyksistä, sekä välitettään Ritarikillan jäsenyyksiä
piirin lionsklubeille ja hoidetaan juhlallisia ritariksi lyöntitilaisuuksia.
- Innostetaan klubeja käyttämään ja kauppaamaan Lions-joulukortteja, sekä välitetään
joulukortteja klubeille.
IR-, kunnia- ja PDG-toimikunta pj. IPDG Teuvo Männistö
- Pääasiallinen tehtävä on kansainvälisten suhteitten vaaliminen.
- Järjestetään edellisille piirikuvernööreille erilaisia aktiviteetteja.
Jäsenohjelmatoimikunta pj. PDG Raimo Järvinen
- Aktivoidaan klubit jäsenmäärän säilyttämiseen kohtuullisena laadullisesti ja määrällisesti.
- Perustetaan yksi uusi Lions-klubi (Laitilaan tai Euraan).
Koulutustoimikunta pj. DC Martti Lehtelä
- Koulutetaan klubien uudet toimihenkilöt ja tulevat alueen- ja lohkonpuheenjohtajat piirikokouksen yhteydessä, sekä päivitetään tilanne vielä alue –PNAT -kokouksien aikana.
- Järjestetään koulutus uusille leijonille tarpeen mukaan.
LCIF- ja Campaign Sight First II –toimikunta
pj. PCC Timo Heikkilä
Toiminta on jo alkanut, mutta toiminnan suurin painopiste asetetaan aikaan, mikä
alkaa Punainen Sulka –keräyksen loputtua 2006-vuoden lopussa.
- Tiedotetaan näönsuojelutyön merkityksestä, sekä järjestön kansainvälisistä avustuskohteista.
- Avustustoiminnan informointiin ja innostamiseen on valjastettu lion joka lohkoon.
Lions Quest- ja Leo-toimikunta pj. DC Virpi Joutsa
- Järjestetään vähintään kaksi Quest -kurssia ja tarpeellinen määrä päivitystilaisuuksia.
- Käynnistetään uudelleen Leo-toiminta piirissämme ja tuetaan alkavaa Leo-toimintaa
yhdessä tekemisen kautta.
- Järjestetään rauhanjulistekilpailuun lähetettyjen töiden arviointi, palkitseminen ja voittajatyön lähettäminen Lions-liiton kilpailuun.
Nuorisovaihtotoimikunta pj. PDG Juhani Huppunen
- Järjestetään nuorisovaihtoon lähteville nuorille mahdollisimman hyvin heitä tyydyttävät
nuorisovaihtopaikat.
- Koulutetaan opastustilaisuudessa nuorisovaihtoon lähtevät nuoret ja heidän vanhempansa.
- Sovitaan ulkomailta tuleville nuorille isäntäperheet.

PR- ja tiedotustoimikuntapj. DC Juha Suonpää
- Tiedotettaan piirin tapahtumat julkiselle sanalle.
- Kootaan ja julkaistaan piirilehti, Lions 107-M –viestin.
PTS- ja kongressitoimikunta pj. VDG Maija-Liisa Heikkilä
- Kehitetään PTS:aa, jotta päästään eroon tempoilevasta ja lyhytjännitteisestä piiritoiminnassa.
- KVN- ja piirikokouksen järjestelyjen valvonta ja ohjaus.
Päihteiden vastaisen työn toimikunta pj. DC Harri Lehtinen
- Koordinoi päihteiden vastaista työtä piirin alueella.
- Tehdään piirissä, nuorison keskuudessa päihteiden vastaiseen elämään suuntautuvaa
toimintaa.
- Avustetaan klubeja päihteiden vastaisessa työssä.
Tietotekniikkatoimikunta pj. PDG Pekka Tuuna
- Johtaa ja opastaa, piirin alueella, klubeja tietotekniikka-asioissa.
- Saatettaan piirin web-sivusto toimivaan ja edustavaan muotoon, sekä ylläpidetään sen
tiedostoa.
- Pidetään piirin web-sivuston sisältämät tiedot ajan tasalla.
- Tuetaan piirin klubeja kaikenlaisissa tietotekniikka-asioissa.

107-M – piirin kauden 2006 – 2007 teema:
” Palvellen yhdessä parempaan ”
Toimintavuoden aikana teema toteutetaan seuraavasti:
PALVELLEN:
Me leijonat olemme tottuneet pitämään liikkeemme perustajan syntymäpäivän tienoilla
perinteisesti palvelupäivää, minkä tarkoituksena on muistuttaa myös meitä itseämme järjestömme perustehtävästä, palvelusta ja kansainvälisyydestä.
V. 1917, jolloin järjestömme perustan luominen tapahtui, oli miehillä jo palvelemisen
meininki, tyyliin: ”Mikään klubi ei saa pitää tavoitteenaan jäseniensä taloudellisen tilanteen parantamista”. Epäitsekäs palvelu onkin yhä yksi järjestön pääperiaatteista, mikä näkyy tuossa varhaisvuosina julkituodussa periaatteessa. Kuluvana vuotena meiltä kysytään
juuri tätä aktiivisuutta palvelemiseen ja omien aktiviteettien, asettamista liiton ja järjestön
luomiin kehyksiin.
Palvelun lisääminen lisää toimintaa ja toiminta yhdistää meidät toisiimme.
YHDESSÄ:
Perheen, puolison, oman klubin leijonien, ystävyysklubin ja kummiklubin sekä kaikkien paikallisten (lohkon), alueen ja piirin klubien, sekä Lions-liiton ja järjestömme, LCI:
n, kanssa yhdessä toimimalla saamme enemmän aikaan. Yhteistyö ja kansainvälisyys on
voimamme.
Yhdessä muiden palvelujärjestöjen, avustusjärjestöjen ja julkisten toimijoiden sekä kaikkien kansalaisten kanssa, jotka jakavat tavoitteemme ”Luovuta isänmaasi onnellisempana
nousevalle sukupolvelle”, saamme enemmän ja parempaa aikaan.
Toteutamme kaikki aktiviteettimme ympäröivän yhteiskunnan ja sen jäsenten paremman
huomisen hyväksi. Tarvitsemme paikallisia, alueellisia, kansallisia kuin kansainvälisiäkin
yhteistyökumppaneita, voidaksemme jakaa aktiviteettiemme tuloksen parhaalla mahdollisella tavalla niiden hyväksi, jotka apua tarvitsevat.
Verkottumalla voimme vaikuttaa laajemmalle ja toteuttaa sellaisiakin palvelutehtäviä ja
aktiviteetteja, joihin resurssimme eivät muutoin riittäisi.
Menestyksekkäät aktiviteetit ja varainkeräyskampanjat ovat toiminnallemme tärkeitä.
Yhdessä esiintyen lisäämme yhteisöllisyyttämme, olemme leijonia ja terveellä tavalla ylpeitä yhteisöstämme.
PAREMPAAN
Toteutamme kaikki aktiviteettimme ympäröivän yhteiskunnan ja sen jäsenten paremman
huomisen hyväksi. Meidän on lisättävä palvelua, jotta tuntisimme ympäröivän yhteisön ja
yhteisö entistä paremmin oppisi tuntemaan meidät ja aktiviteettiemme ja varainkeräys-kampanjoidemme merkityksen yhteisölle.
Parempaan tunnettavuuteen on meidän Leijonien pyrittävä. Tunnettavuus lisää yleisön
mielenkiintoa toimintaamme kohtaan ja myönteinen mielenkiinto auttaa toteuttamaan aktiviteettimme ja varainkeräyskampanjamme.
Pyrkimys parempaan viihtyvyyteen toistemme kanssa ohjaa toimintaamme siten, että
saamme autetuksi muita, toteutetuksi aktiviteettimme ja kampanjamme ja kehitetyksi klubiamme ja järjestöämme. Meidän tulee huolehtia itsestämme sekä puolison, perheemme,
oman klubin ja kaikkien muidenkin leijonien viihtymisestä yhteisössään.
Vain huolehtimalla itsestämme pystymme auttamaan muita parempaan huomiseen.
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Kevään koulutustapahtumat
Keväällä, piirikokouspäivänä 21.4.-07, järjestetään piirissämme jälleen
totuttuun tapaan tulevan
kauden klubivirkailijoiden koulutustapahtumat.
Nämä tilaisuudet alkavat
aamupäivällä.
Tarkemmasta ohjelmasta tiedottaa
kokouksen järjestäjäklubi,
LC Pori, myöhemmin keväällä.
Klubeissa hallitustehtävät vaihtuvat vuosittain. Yksi tehtävä kestää pääsääntöisesti vuoden. Tähän yhteen vuoteemme meidän tulee panostaa täysillä. Meidän on
saavutettava omat tavoitteemme,
joilla haluamme liontyötä edistää
siinä roolissa, tuon yhden vuoden
aikana. Tehtäviin valmennuksen
merkitys onkin suuri, jotta pääsisimme tehokkaaseen, kitkattomaan työrytmiin jo kauden alussa.

Helposti käy niin, että kun tunnemme osaavamme ja hallitsevamme
tehtävän hyvin, niin silloin onkin
jo aika luovuttaa se seuraajalle.
Presidenteillä, sihteereillä ja
rahastonhoitajilla on paljon heille uusia menettelytapoja. Uusia,
vaikka heillä olisikin kokemusta
näistä tehtävistä muista yhdistyksistä. Järjestössämme on paljon
niistä poikkeavia rutiineja, raportointeja ym.
Jo tässä vaiheessa tulevien virkailijoiden; presidenttien, sihteereiden ja rahastonhoitajien on syytä varata tämä päivä kalenteriinsa.
Omistetaan päivä lionstoiminnalle - koulutuksille ja kokoukselle.
Jokaisen virkailijan mukanaolo
on suotavaa – sillä varmistamme
asioiden sujuvan hoidon tulevalla
kaudella.
Tapaamisiin
piirikokouspäivänä Porissa!
Martti Lehtelä
DC/koulutus

Uusien lionien perehdyttämistilaisuuksilla, joihin kutsutaan uudet lionit ja kummit puolisoineen, on piirissämme
pitkät perinteet. Tilaisuuksia pidetään vuosittain 2-3. Kuva viime tammikuulta Porista, jossa osanottajia oli
yhteensä nelisenkymmentä.

Digi tulee – oletko valmis?
Leijonat
digiasennuskurssella.

