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Arvoisat M-piirin Lionit, puolisot, 
PDG:t ja Lions-ystävät. 
”Move to grow – Liikkeellä kasvuun”, 
on kansanvälisen presidentin 
Eberhard J Wirfsin slougan ja teema, 
jonka symbolina on Gingo-puun lehti.

Piirikuvernöörin tervehdys

Oletko koskaan nähnyt gingo-
puuta? Gingolla on pitkä men-
neisyys. Sen kasvun historia alkoi 
noin 280 miljoonaa vuotta sitten. 
Gingopuu on yksi maailmanlaa-
juisesti levinneimpiä puita, ja se 
voi saavuttaa 1000 vuoden elin-
iän. Erityistä on myös se, että gin-
goja on kahta sukupuolta. Gingo 
on toivon ja rakkauden sym-
boli. Se edustaa rauhaa ja luon-
nonsuojelua. Gingo on julistettu 
”millenium-puuksi”. Ottaen huo-
mioon sen ominaisuudet, kuten 
arvokkaan perinteen, jatkuvuu-
den, sopeutuvuuden, käyttö-kel-

kulkee vakaasti eteenpäin. Kiitos 
siitä teille klubit !

Sukupolvien Sympatiaa – 
Sydämellä Saavutuksiin
Klubi on järjestömme perusyk-
sikkö. Mielenkiintoiset klubi-
vierailut ovat piiri-kuvernöörin 
parasta antia.

Klubivierailuja olen saanut 
suorittaa tähän mennessä 47.
Vierailujen ja juhlien yhtey-
dessä olen saanut puolisoni, lady 
Anna-Liisan ja oman klubini lio-
nien kanssa todeta piirimme klu-
bien toimivan hyvin. Toiminta 
on moni-ilmeistä ja jatkuvaa eikä 
ole kangistunut turhiin kaavoi-
hin. Kaikkialla korostuu tekemi-
sen meininki. Toiminnalla tähdä-
tään järjestömme perusajatuksen, 
”Me palvelemme”, toteutukseen. 
Useassa klubissa on nostettu nuo-
rison kanssa toimiminen hyvin 
korkealle tasolle. Quest, stipen-
dein kannustaminen ja muunlai-
nen opastaminen ovat hyviä esi-
merkkejä siitä, että meillä on aito 
tarkoitus pyrkiä yhteen perus-
tavoitteistamme: Luovuta Isän-
maasi Onnellisempana Nouse-
valle Sukupolvelle. 

Kaikkialla on toteutunut kau-
den teema kirjaimellisesti. Nuo-
ret ja hivenen varttuneemmat lio-
nit ovat koonneet toimintansa 
hyvässä yhteishengessä ja tulok-
sia on näkyvissä. Työtä on tehty 
täydestä sydämestä ja saavutukset 
ovat sen mukaiset.

Leijona Henki
Lions- klubit saivat kauden alussa 
uuden haasteen. Opeteltavaksi 
tuli marssi ”Leijona Henki”. Risto 
Hiltusen säveltämää ja Jaakko Yli-
talon sanoittamaa Leijona Hen-
keä on säestetty pianolla, trum-
petilla ja esilauluun on käytetty 
CD-levyä. Ilman säestystäkin esi-
tys on mennyt nappiin. Joillakin 
klubeille on kuuleman mukaan 
kyseinen henki hapen puutteessa. 
Uskon, että harjoiteltuamme yhtä 
kauan kuin Leijona-marssia me 
omaksumme ja hyräilemme Lei-
jona Henkeä kukin omalla tyylil-
lämme.

Matka Lions Conventioon 
Minneapolisiin
Meillä istuvilla piirikuvernöö-
reillä yhdessä puolisoiden kanssa 
oli etuoikeus osallistua lions con-
ventioon 1.-10.7.2009. Minnea-
polissa Suomen delegaatio käsitti 

Sukupolvien sympatiaa 
– sydämellä saavutuksiin

tamme perinteitä ja kuuntelemme 
nuorisoa.

Nuoret lähettiläät 
kilpailusta pronssia 
Eurooppa Forumin yhteydessä 
pidetyssä, 15-19 vuotiaille nuo-
rille tarkoitettussa, ”Young 
Ambassdors - Nuoret lähetti-
läät”- kilpailussa saavutimme 
pronssitilan. Suomen edustaja 
oli M-piiristä jo toisen kerran. 
Kolmannen palkinnon jakoivat 
Klaus Unkuri ja Elisbeth Wal-
dersee Saksasta. Klaus osallis-
tui LC Nakkilan sponsoroimana 
mielenkiintoiseen kilpailuun. 
Onnitteluni Klausille ja LC Nak-
kilalle hyvästä menestyksestä. 
Olen jo varovasti ilmoittanut 
muille lions-piireille, että meiltä 
löytyy seuraavinakin vuosina 
suomen edustajat: ”Älkööt muut 
siis vaivautuko”. 

Hyvät M-piirin leijonat
Paras kiitos, jonka työstämme 
voimme saada on edelleen hyvä 
mieli. Hyvä  mieli molemmille 

54 lionia ja puolisoa. Conventioon 
osallistui yli 850 piirikuvernöö-
riehdokasta ympäri maailman. 
Lions-paraatiin ja kansainväliseen 
vuosikokoukseen osallistui noin 
16 000 lionia ja puolisoa. Kyseisen 
matkan soisin mahdollisimman 
monen lionin koettavaksi. Meitä 
vakuutti se lionspalo, jolla asi-
oista puhuttiin, ja tulokset, joihin 
lions-järjestössä ylletään. Hanki-
tut rahat käytetään lyhentämät-
tömänä erilaisiin palvelutöihin. 
Onhan lions-järjestö rankattu 
maailman rehellisimmäksi palve-
lujärjestöksi. Ne asiat, jotka jäivät 
mieleen ja muistiin seuraavat var-
masti mukanani koko lions-taipa-
leeni ajan. Ja uskon, jos luoja suo 
aikaa, jatkan muistelemista kiik-
kustuolissa sitten vanhuuden päi-
vinä. Kiitos teille M-piirin lionit 
siitä, että annoitte minun kokea 
yhdessä puolisoni kanssa kysei-
sen matkan! 

Eurooppa Forum
Tampereella toteutui 55. 
Eurooppa Forum 17.-19.9.2009 

osapuolille. Koetaan, että on 
saatu jotain todella tarpeellista 
ja mielekästä aikaan. Olemme 
antaneet apuamme juuri oikei-
siin kohteisiin. Kohteisiin, jotka 
sitä kipeästi tarvitsevat. Meidän 
työmme koostuu pienistä teoista 
lähimmäistemme hyväksi. Kaikki 
pienet teot yhdessä muodostavat 
suuren kokonaisuuden. On muis-
tettava, että yksikin pieni teko 
saattaa olla kohteelle, avun tarvit-
sijalle, suuriarvoinen ja merkityk-
sellinen.

Piirikuvernööri-kautenani ja 
sitä edeltävinä piirihallitusvuo-
sina ovat piiri ja sen klubit tulleet 
minulle tutuiksi muutoinkin kuin 
pelkkinä niminä, numeroina tai 
tilasto-merkintöinä. 

Olen ylpeä klubien 
tekemästä työstä 
Olen ylpeä myös siitä osallisuu-
desta, että olen päässyt tutustu-
maan matkojeni aikana klubien 
toimintaan ja tulevan toimin-
nan toteutussuunnitelmiin. Klu-
bit ovat ottaneet innolla vastaan 
uudet haasteet. 

Piirimme klubien monipuoli-
nen toiminta, aktiviteetit ja into 
niiden toteutuksessa, ovat pohja 
menestykselliselle lion-työlle 
myös tulevaisuudessa. Kehitetään 
tätä työtä edelleen sekä etsitään 
mukaan uusia jäseniä: innokkaita 
ja halukkaita työntekijöitä.

Vain näin me voimme uudis-
tua ja viestittää olemassaolomme 
tarpeellisuutta sekä Lions-työn 
periaatteita. 

Move to Grow- Liikkeellä kas-
vuun.

 Pentti Hämäläinen
 DG 2009-2010

Näetkö lehden, 
kaksi osaa liittyneenä yhteen. 
Niin kauan, miljoonia vuosia 
tämä elävä, ihmistäkin vahvempi 
selvisi tuulet ja koetukset.  
(Johann Wolfgang von Goethe)

Anna-Liisa ja Pentti Hämä-
läinen.

Lions Conventio 1.-10.7.2009 Minneapolissa 
oli yksi vuoden kohokohdista.

Minneapolisin Lions-paraatiin ja kansainväliseen vuosikokoukseen osal-
listui noin 16 000 lionia ja puolisoa.

poisuuden ja maailman laajuisen 
esiintyvyyden, on helppo nähdä 
yhteydet sen ja Lions Club Inter-
nationalin välillä. Verrattuna Gin-
gon alkuperään ja elämänkaareen, 
Lions Club International on vasta 
elämänsä alussa. Pitäen aina mie-
lessämme mottomme ”Me pal-
velemme”, meidän tulee jatkaa 
yhteisymmärryksen ja yhteisö-
palvelun siemenen kylvämistä. 
Meidän tulee kasvattaa selkeä ja 
yhden-mukainen viesti maail-
malle olemassaolomme tarpeelli-
suudesta

Kirjoittaessani tätä artikkelia 
on toimintavuosi 2009-2010 ajal-
lisesti noin puolessa välissä. Kan-
sainvälisen presidenttimme Eber-
hard J. Wirfs’n teema ”Move to 
Grow” on lähtenyt liikkeelle tosi 
hyvin. Kauko-idässä jäsenmää-
rät ovat olleet huikeassa kasvussa. 
Meillä täällä Pohjolassa jäsen-
kasvu on ollut huomattavasti mal-
tillisempaa. M-piirin alueella jo 
neljäs kausi näyttää ennusteiden 
mukaan olevan hienoisessa nou-
sussa. Näin on hyvä. Piirimme 

suomalaisten voimin. Tilai-
suuteen osallistui yhteensä yli 
1100 leijonaa eri puolilta maail-
maa, 40 maasta. Suomalaisia lei-
jonia oli mukana 460 kaikista 
14 Lions-piiristä.

Lisäksi erilaisiin valmistelu- 
ja järjestelytehtäviin osallistui yli 
sata leijonaa. Tapahtuma oli suo-
malaisten leijonien voimannäyte. 
Palautteena on tullut kiitosta niin 
vierailta kuin omilta suomalaisilta 
lioneilta. 

Forumin seminaarit ja luennot 
herättivät osallistujissa monenlai-
sia ajatuksia. Toivottavasti jokai-
nen sai niistä ajatuksia kotiin vie-
täväksi omalle klubille. Ajatusten 
kotiin viemisen tärkeyttä korosti 
myös kansainvälinen president-
timme päätösjuhlan puheessaan. 
Hän painotti sitä omalla tee-
mallaan “Move to Grow”. Toisin 
sanoen sitä, että päivien aikana 
meissä kussakin osallistujassa 
syntyneitä ajatuksia ja oivalluk-
sia tulisi viedä jokaiseen klubiin 
jokaisen jäsenen tiedoksi. Näin 
kasvu lähtee liikkeelle. Kunnioi-

Kv presidentti Eberhard J. Wirfs ja puoliso Margit
piirikuvernööri Pentti Hämäläinen ja puoliso Anna-Liisa.
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Ehdokas 
piirikuvernööriksi 
2010–2011

Varapiirikuvernöörin

Jari Vuorinen
Synt:. 23.11.1960

Puoliso: Virpi

Lapset: Milla ja Jenna 
(eivät enää kotona)

Toimitusjohtaja/yrittäjä Relox Oy

Harrastukset:
Järjestötoimintaa 1986-2010, golf, 
veneily

Jäsen vuodesta 2002 alkaen

Piirin kevään vuosikokouksen 
hyväksymän uuden johtosään-
nön mukaan kuluva toiminta-
kausi on ensimmäinen, kun pii-
rissä toimii piirikuvernöörin 
ohella kaksi varapiirikuvernöö-
riä. Se tuo aivan uudenlaista 
pohdintaa tehtävien jaossa. Teo-
riassa ja paperilla tehtäviä voi-
daan jakaa jo ennen käytännön 
toimintaa, mutta käytännön toi-
minnassa joudutaan etsimään, 
kokeilemaan ja testaamaan toi-
mintatapojen sopivuutta. Par-
haiden käytännössäkin toimivien 
tapojen löytäminen vie kuiten-
kin aikansa, jotta saavutettaisiin 
parhaat tulokset jokapäiväisessä 
toiminnassa. Toimintatapoja 
tulee kehittää niin, että ne mah-
dollisimman hyvin tukevat pii-
rin kaikkien klubien toimintaa. 
Itse olen pyrkinyt tutustumaan, 
opettelemaan ja suunnittelemaan 
tulevaa kautta piirikuvernöörin 
hyvällä ja taidokkaalla opastuk-
sella, unohtamatta entisten pii-
rikuvernöörien arvokasta opas-
tusta.

Klubivierailujen, lohkon 
kokouksien ja klubien toimin-
tailmoitusten perusteella ihmet-
telen sitä palvelujen määrää ja 
monimuotoisuutta, mitä klubit 
tahollaan tekevät --- se on häm-
mästyttävää. Olen vuosia vaali-
nut ehkä jo kulunuttakin ja van-
haa sanontaa ”vauvasta vaariin”, 
mutta voin melkein käsin kos-
keteltavasti todeta sen paik-
kansa pitävyyden M-piirin klu-
bien osalta. Klubien toiminnassa 
ei mikään ihmiselon osa-alue 
jää paitsioon. Esimerkiksi opet-
tajille/kasvattajille suunnattu 
Lions  Quest – yhdessä kasvami-
sen ohjelma kohdistuu esikou-
luikäisistä ammattioppilaitosten 
opiskelijoihin. Iäkkäät, vanhuk-
set ja erityisesti veteraanit ovat 
monien klubien aktiviteettien 
kohteena. Mistä riittää leijonien 
tarmo ja tekemisen mahti? Kan-
sainvälisen, saksalaisen presi-
dentti Eberhard J. Wirfi n teema 
”Liikkeellä kasvuun” tavoitteena 
on jäsenmäärän ja uusien klubien 
kasvattaminen. Klubit tarvitsevat 
käsi- ja jalkapareja toteuttamaan 
palveluaktiviteettejä. Toimintaan 
mukaan tarvitsemme kaikenikäi-
siä tekijöitä. Mutta täytyy muis-
taa pitää huolta myös nykyisistä 
jäsenistä, jotta he jaksavat iloi-

Kuluva lions -toimintakausi on ylittänyt 
puolivälietapin. Omasta mielestäni aika 
heinäkuusta tammikuuhun on kulunut 
yhtä nopeasti kuin ”Janne Ahosen 
mäkihyppy Bischofshofenin mäestä”.

sella ja valoisalla mielellä toteut-
taa asettamiaan tavoitteitaan. 
Sanotaanhan, että ”ystävät --- 
uudet ovat hopeaa, vanhat kul-
taa”, mutta mielestäni kaikki ovat 
kultaa.  Myös piirillä tulee olla 
voimavaroja innostaa ja tukea 
klubeja. Katsetta on luotava eri-
tyisesti nuoriin ja uudistumi-
seen, jotta pysymme yhteiskun-
nan kehityksessä mukana ja näin 
itsekin jaksamme. Piirissämme 
nuoret lähettiläät ovat olleet voi-
tokkaita (viimeksi 3. jaettu sija 
Lions Europa Foorumissa). Jotta 
voisimme saada nuoria mukaan 
lions –toimintaan, meidän tulee 
”oikeesti” kuunnella nuorten  
mielipiteitä ja toiveita.  Piiris-
sämme ei ole Leo –toimintaa. 
Yksi ensi kauden tavoitteistani 
on kartoittaa mahdollisuutta 
aloittaa Leo -toiminta myös 
M-piirissä. Olisikohan siinä sar-
kaa kahden varapiirikuvernöörin 
tehtävien jaossa?

Tuleva kausi tuo paljon uusia 
haasteita ja kiireistä aikaa. Tätä 
vaativaa tehtävää olen harjoitel-
lut varapiirikuvernöörin roolissa 
ja ilolla todennut, että olen valmis 
kohtaamaan haasteet ja kehittä-
mään piiriämme yhdessä halua-
maamme suuntaan sekä vaali-
maan arvokasta lions -aatetta. 
Yksin se on mahdotonta, joten 
pyydän ja uskallan uskoa M-pii-
rin kaikkien leijonien, klubien ja 
piirihallituksen tukeen tulevassa 
vaativassa tehtävässäni. Luotta-
muksestanne ja tuestanne etu-
käteen iloinen KIITOS!   Lao-Tse 
on sanonut ”Tuhatpeninkulmai-
nen matka alkaa yhdellä aske-
leella”. 

Tulevan kauden kansainvä-
lisen, amerikkalisen presiden-
tin Sid L. Scruggsin teema on 
Beacon of Hope ”Toivon valon-
säde”. Beacon ”majakka” osoit-
taa merellä oikeaa väylää, jonka 
avulla Lions M-piirin laiva ete-
nee kohti tavoitteitaan karikkoja 
välttäen. Kotimaiseksi teemaksi 
on valittu ”Vastuu on minun”. 
Tuleva teemani tulee lähtemään 
majakan loisteesta tien näyttä-
jänä. 

Jokainen päivä on vuoden 
paras päivä!

 Tuula Karisjoki
 varapiirikuvernööri 
 2009-2010

mietteitä

VDG Tuula ja Spinnu ulkoilemassa.

Jaakko Räikkönen
Puoliso: Irja

Syntymäaika: 08.09.1948

Aikuiset lapset: Sami ja Kimmo

Harrastukset: keilailu, laskettelu, 
suunnistus, ”mökkeily”

Työ: Rauman kaupunki, 
työsuojelupäällikkö/katutarkastaja

Ehdokas 
1. varapiirikuvernööriksi 
2010–2011

Ehdokas 
2. varapiirikuvernööriksi 
2010–2011

TUULA KARISJOKI
Syntynyt: 21.01.1948

Valtiotieteen maisteri, Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton toiminnanjohtaja 
1990-2005 sekä Luvian kunta 1976-1990

Puoliso: Mikko 

Lapset: Mille ja Miikka, 2 lastenlasta

Harrastukset: villakoirat, purjehtiminen, 
uinti, lenkkeily ja muu liikunta

Piirihallitus lohkon puheenjohtaja  2007-2008
 alueen puheenjohtaja  2008-2009
 1. varapiirikuvernööri  2009-2010 

LC Pori/Katariina perustajajäsen  1995- 
 Punainen Sulka asia”mies”  1999
 presidentti  2002-2003
 sihteeri  2008-2009

Osallistuminen 
kotimaassa liittokokoukset  (3)
 Eurooppa Forum
 piirikokoukset  (2)

Li
on

s-
to

im
in

ta
:

Li
on

s-
to

im
in

ta
:  Piirihallituksessa: lohkonpuheenjohtajana 2006-2007

 alueen puheenjohtajana 2008-2009
 2.varapiirikuvernööri 2009-2010

LC Rauma/Ruorin  jäsen vuodesta  1985
 tail twister 1987-1988
 tiedotussihteeri 1990-1991
 sihteeri 1991-1992
 klubimestari 1995-1996
 2. varapresidentti 1998-1999 
 (pääaktiviteetin vetäjä)
 1. varapresidentti 1999-2000
 presidentti 2000-2001
 past presidentti 2001-2002
 rahastonhoitaja 2005-2006

Osallistuminen 
kotimaassa 4 Lions-liiton vuosikokoukseen
 4 piirin vuosikokoukseen

Lion Ritari

Li
on

s-
to

im
in

ta
: Klubitoiminta: Rahastonhoitajana  2003-2004

 Sihteerinä  2004-2005
 Presidenttinä  2005-2006
 Past presidenttinä  2006-2007
 Jäsen- ja läsnäolo-
 toimikunnan pj 2009-2010
 Monessa projektissa mukana
 Useita jäseniä hankkinut

Piirihallituksessa: Lohkon puheenjohtajana  2008-2009
 Alueen puheenjohtajana  2009-2010

Palkittu: Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto 2009 

Kokoukset: Piirikokouksia  4 kpl
 Vuosikokouksia  3 kpl

Muuta: Toiminut nuorkauppakamarissa 
 1986-2000 jäsenenä.
 Saanut nuorkauppakamarin 
 senaattoriarvon 2000
 Nuorkauppakamarin senaatissa 2000-

Piirihallitus 2009-2010
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Toimittaja: Maija-Liisa Heikkilä. Pori

Kannen kuvat:  DC, lion Heikki Koivisto

Painos: 2300 kpl

Jakelu: 107-M piirin leijonat 
 sekä sidos- ja yhteistyöryhmät

Sivunvalmistus: Kehitys Oy, Pori

Paino: Allatum, Pori 2010

LIONS CLUB SASTAMALA/LINDAKansainvälisen presidentin teema kaudelle on Liikkeellä 
kasvuun. Teema tuo minulle henkilökohtaisesti tällä hetkellä 
tärkeimpänä asiana mieleen pienen lapsenlapsen jalat, 
jotka ovat innokkaasti liikkeellä ja matkalla kasvuun, 
kuvan varpailla on ikää vasta 12 päivää.

Lions-kasvua piirissämme on näyttävimmin ollut Sastama-
lassa, jonne 15.1. perustettiin uusi lionsklubi, LC Sastamala/
Linda. Klubissa on 27 leijonahenkistä naista, joiden aktii-
visuuden ansiosta klubi syntyi. Toivotan parhainta onnea 
uuden klubin lions-taipaleelle.

Piirin klubit ovat olleet aktiivisesti ”liikkeellä” myös piirileh-
den suuntaan. On ollut ilo vastaanottaa mielenkiintoisia jut-
tujanne klubien monipuolisesta toiminnasta. Kiitos kaikille 
juttujen lähettäjille, ilman teidän panostanne tätä lehteä ei 
olisi syntynyt.

Ilmoitukset puolestaan ovat tehneet lehden 
ilmestymisen taloudellisesti mahdolliseksi 
– tuemmehan lehden mahdollisella tuotolla 
myös piirin nuorisoleiriä. Lämmin kiitos 
kaikille ilmoittajille ja ilmoitushankintaan 
osallistuneille, erityiskiitoksen ansaitsevat 
klubit LC Punkalaidun, LC Huittinen, 
LC Kullaa, LC Pori ja LC Kankaanpää.

Lehden ulkoasusta ja hyvästä yhteis-
työstä kiitokset Riitta Matomäelle Kehi-
tys Oy:ssä.

Toivotan lehden lukijoille mukavia 
lukuhetkiä LionMviestin parissa.

Sastamalan ensimmäinen nais-
lionsklubi ja koko maan ensim-
mäinen kaudella 2009 - 2010 
perustettu lionsklubi on Lions 
Club Sastamala/Linda. Sastamala 
on kuntaliitoksella vuoden 2009 
alussa syntynyt kaupunki, johon 
silloin liittyivät Vammalan kau-
punki sekä Äetsän ja Mouhijärven 
kunnat ja se sijaitsee Pirkanmaalla. 
Klubin perustamiskokous pidet-
tiin 15. tammikuuta 2010 Vamma-
lan Seudun Osuuspankin tiloissa. 
Tilaisuus oli juhlava ja lämmin-
henkinen.

Perustajajäsenet lausuivat 
yhdessä lions-lupauksensa ja DG 
Pentti Hämäläinen jakoi heille 
lions-tunnukset. LC Kiikan opas-
lionit Olavi Prihti ja Pertti Tikka 
antoivat omat lupauksensa tehtä-
vässään. DG Pentti Hämäläinen 
piti puheen. Hän nimesi klubin 
kummiksi PDG Maija-Liisa Heik-
kilän, jonka uudet lionit ottivat 
vastaan tehtäväänsä täydestä sydä-
mestään kiitollisina ja tyytyväisinä. 
IPDG Martti Lehtelä ja kummi-
klubin LC Kiikan presidentti Ari 
Eskola sekä opaslion Olavi Prihti 
käyttivät puheenvuorot. Kuukau-
sikokouksen paikaksi päätettiin 
Kestikievari Liekoranta Vamma-
lassa ja ajankohdaksi kuukauden 
1. tiistai. Klubin perustamisjuhla 

Paljon onnea uudelle lionklubille. 
Se on aina arvokasta, kun tehdään 
jotain uutta, pysyvää, sellaista jota 
ei aikaisemmin ole ollut.

On ehtinyt kulua jo 29 vuotta 
siitä kun seudullemme on viimeksi 
perustettu lions- klubi, vuonna 
1981 perustettu  LC Suodeniemi.

Sastamala uuden klubin toi-
minta-alueena antaa monella 
tavalla rikkaan ja monipuolisen 
toimintaympäristön uudelle klu-
bille.

Uskon että lions toiminta 
tulee täällä Sastamalassa saamaan 
uuden nais-lionsklubin myötä 
aivan uudenlaisia toiminnan 
muotoja ja samalla se tuo uutta 
arvokasta henkistä varallisuutta 
edistämään ja täydentämään paik-
kakuntamme monia toimintoja.  

Sastamalaan naislionsklubi
vietetään 9.4.2010 Hotelli Ellivuo-
ressa.

Klubin perustamisen herättä-
jänä on toiminut kummiklubi LC 
Kiikka. Piirin kannustus, opaslio-
nien Olavi Prihtin ja Pertti Tikan 
sekä erityisesti asialle omistautu-
neen PDG Maija-Liisa Heikkilän 
työpanos klubin perustamiseksi 
ovat olleet merkittävät. Peruste-
tun klubin lionit ovat optimistisia 
sekä innokkaita ja tehtävää tulee 
tulevaisuudessa riittämään enene-
vässä määrin kaikille lionsklubeille 
kolmannen sektorin merkityksen 
kasvaessa yhteiskunnassa ja sen 

hyvinvoinnista huolehtimisessa.
Klubin nimi valittiin perusta-

miskokouksessa muiden ehdotuk-
sien joukosta ylivoimaisella äänten 
enemmistöllä. Nimi Lions Club 
Sastamala/Linda viittaa ensimmäi-
seen suomen kielellä kirjoittanee-
seen naiskirjailijaan Th eodolinda 
Hahnssoniin, joka syntyi 1838 
Tyrväällä syntymäpaikkanaan Kii-
kan silloinen pappila ja kirjailijan 
muistolaatta sijaitsee Kiikan seu-
rakuntatalon läheisyydessä. Hänen 
tyttärensä on kirjalija Hilja Haahti. 
Nimen valinnan julkistamisen jäl-
keen PCC Timo Heikkilä nostatti 

hymyt huulille koko 
kokousväelle keven-
nyksenä ja yllätyk-
senä soittamalla Fre-
derikin kappaleen 
”Linda, Linda” kerto-
säkeen.

PDG Maija-Liisa 
Heikkilä muisti eni-
ten uusia perusta-
jajäseniä mukaan 
tuoneita Tarja Jär-
vistä, Arja Prihtiä, 
Marja-Leena Tik-
kaa ja Leena Toivosta 
omalla ”avainpal-
kinnollaan”. Perus-
tamiskokouksen jäl-
keen pidettiin klubin 

LC SASTAMALA/LINDA

Opaslion Olavi Prihtin tervehdys uudelle klubille

 Olavi Prihti

Sain runsas vuosi sitten klu-
bimme presidentiltä Ari Eskolalta 
jäsentoimikunnan puheenjohta-
jana arvokkaan tehtävän perustaa 
Sastamalaan naisten lions-klubi.

Tehtävä tuntui aluksi kovasti 
suurelta ja haasteelliselta. Ensim-
mäisessä vaiheessa  informoimme 
klubimme puolisoita hankkeesta. 
Puolisot näkivät huolta, aivan 
oikein, siitä, että jos puolisot lähte-
vät uuteen lions-klubiin mukaan, 
niin siitä varmaan puolisotoiminta 
tulee kärsimään ja niinhän se 
ihan oikeasti onkin. Ei voisi kuvi-
tella niitä monia suuriakin leijo-
nien järjestämiä tilaisuuksia ilman 
puolisoiden mukanaoloa. Seuraa-
vassa vaiheessa sitten alkoi etsintä 
sellaista henkilöstä, joka koko-
aisi sopivaksi katsomansa joukon 

ympärilleen. Tätä selvitystyötä jat-
kettiin aina  syksyyn 2009 saakka, 
mutta yhtään vetäjää hankkeelle ei  
kuitenkaan löytynyt.

Sitten puolisoni Arja kokosi 
pienen joukon, joka kokoontui 
klubimme kokoustiloihin marras-
kuun alussa. Kaiken arvokkainta 
hankkeelle on ollut se, että osasin 
kääntyä heti ensivaiheessa Maija-
Liisa Heikkilän puoleen ja olen 
häneltä saanut osaavaa kannus-
tusta hankkeen ensivaiheista läh-
tien. Syksystä alkaen hän on vie-
nyt hanketta eteenpäin ja kantanut 
vastuun koko hankkeesta.

Hyvät uudet lionit
Lions harrastuksessa menestymi-
nen heijastuu myös moneen muu-
hun toimintaan, vapaaehtoistyö 

1. vuosikokous. Ensimmäisen toi-
mikauden pituudeksi määriteltiin 
15.1.2010 – 30.6.2011.

Klubin ensimmäisen kauden 
presidenttinä toimii Marja-Leena 
Tikka, sihteerinä Sirpa Saurio ja 
rahastonhoitajana Eija Karaus. 
Hallitukseen kuuluvat heidän 
lisäkseen 1. varapresidentti Leena 
Nieminen, 2. varapresidentti 
Leena Kunnas-Pukka, jäsentoimi-
kunnan puheenjohtaja Arja Prihti, 
seremoniamestari Leena Toivo-
nen, klubimestari Anja Kinnari ja 
tiedottaja Teija Houttu. Tilintar-
kastajiksi valittiin Päivi Holmala ja 
Leena Suomalainen ja varatilintar-
kastajiksi Niina Liuksiala ja Päivi 
Mäki-Kerttula. Muut perustajajä-
senet ovat Airi Hurula, Anne Itä-
linna, Anne Järvinen, Tarja Järvi-
nen, Minna Koivuniemi, Marketta 
Korpelainen-Reinilä, Anneli Laine, 
Anne-Mari Mäkinen, Helena Nie-
minen, Päivi Rasimus, Hanna Ruu-
tikainen, Minna Väliviita, Kaarina 
Yli-Mattila ja Liisa-Maija Yliniitty.

kasvattaa itsetuntoamme ja antaa 
monelle aivan uusia näkökulmia 
omaan työhönsä, vapaa-aikaan ja 
lähipiiriin. 

Aikanaan vuonna 1917,  kun 
Melvin Jones oli perustamassa  
lions järjestöä, hän perusteli järjes-
tön perustamista sanomalla: 

”Et voi päästä kovin pitkälle 
elämässäsi, ennen kuin alat tehdä 
jotain jonkun toisen hyväksi.” 
Olkoon nämä sanat kannusta-
massa teitä arvokkaassa lion työs-
sänne.

kiittää ilmoitus-hankinnasta klubeja:LION           VIESTI   

LC  HUITTINEN
LC  HUITTINEN/GERDA
LC  JÄMIJÄRVI
LC  KANKAANPÄÄ
LC  KANKAANPÄÄ/HELMI
LV KANKAANPÄÄ/KESKUSTA

LC LAITILA
LC LAITILA/UNTAMOINEN
LC LAUTTAKYLÄ
LC LUVIA
LC MERIKARVIA
LC POMARKKU
LC PORI

LC PORI/JUHANA
LC PORI/KATARIINA
LC PORI/KOIVISTO
LC PORI/LINNA
LC PORI/SOFIA
LC  PUNKALAIDUN
LC  RAUMA/REIMARI

LC KANKAANPÄÄ/
 KUNINKAANLÄHDE
LC KARVIA
LC KIIKKA
LC KOKEMÄKI/JOKILAAKSO
LC KULLAA
LC KÖYLIÖ

LC  RAUMA/RUORI
LC  SIIKAINEN
LC  SÄKYLÄ
LC  ULVILA
LC  UUSIKAUPUNKI/FAMILY
LC  VAMPULA

 Teija Houttu
 LC Sastamala/
 Linda,
 tiedotussihteeri

Sihteeri Sirpa Saurio, presidentti 
Marja-Leena Tikka ja rahaston-
hoitaja Eija Karaus valmistelemassa 
klubin perustamispapereita. 
Taustalla tehtävää "valvovat" 
opaslionit Pertti Tikka ja Olavi Prihti

tehneet lehden 
mahdolliseksi 

ollisella tuotolla 
ämmin kiitos 
tushankintaan 
en ansaitsevat 

Huittinen, 
nkaanpää.

tä yhteis-
mäelle Kehi-

mukavia 
rissa.

  Maija-Liisa Heikkilä
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Jaakko matkusti Eurooppaan 

Nuoren leijonan kokemuksia

Kolmipäiväiseen Europa Foru-
miin valmistautuessani olin jo 
etukäteen katsonut itseäni kiin-
nostavia tilaisuuksia, joita aika-
taulussa oli koko ajan viidestä 
seitsemään yhtä aikaa. Aamulla 
ensimmäiseksi menin kuuntele-
maan professori Olli Kangasta, 
joka esitelmöi sukupolvien väli-
sistä kuiluista. 

Kankaan esitys innoitti yleisön 
pohtimaan hyväntekeväisyyden 
ja palvelutyön eroa; siinä missä 
hyväntekeväisyys on ylhäältä alas-
päin ohjattua avustusta, palvelu 
on puolestaan samalta tasolta teh-
tävää työtä yhteisön hyväksi. 

Nuorisoseura-aktiivina aamun 
ohjelmasta oli silmilleni pom-
pannut nimi Aaro Harju, joka 
hänkin paljastui leijonaksi. Har-
jun esitys käsitteli NGO-tee-
maa, mikä sinällään ei sanonut 
yhtään mitään mutta paljastui sit-
ten hyvinkin läheiseksi aiheeksi. 
NGO tulee sanoista Non Govern-
mental Organization, mikä tar-
koittaa siis ns. kolmannen sek-
torin toimijoita - mm. erilaisia 
yhdistyksiä, kuten nuorisoseura, 
soittokunta, Lions klubi, kylä-
toimikunta, kotiseutuyhdistys... 
Lion Aaro maalaili melko synk-
kiä kuvia vanhoille yhdistyksille. 
Nykyisin ei enää tunnu olevan 
tahtoa tai tarvetta sitoutua elin-
iäksi sen paremmin kuin lyhyem-
miksikään ajoiksi. Yhdistyksen 
pitää nykyään tarjota jäsenilleen 
läheisyyttä, tapaamisia, läsnäoloa, 
joustavuutta mielihyvää ja muka-
naolemisen tunnetta. Yhdistys ei 
saa olla hierarkinen ja byrokrati-
nen. Tärkeää ei ole jäsenyys vaan 
toimivuus, osallistumisen pitää 
olla helppoa. Tässäpä haastetta 
Lions Klubeillekin.

Move to grow, 
but grow younger
Seuraavassa tilaisuudessa käsitel-
tiin erityisesti Lions Clubien tule-
vaisuuden haasteita. Mieleenpai-
nuvimman puheenvuoron käytti 
lion Antti Forsell, joka oli leosta 
kasvanut leijonaikään ja saanut 
kutsun Lions Clubiin. Hän on 
LC Helsinki/Finlandian tiedotus-
sihteeri ja webmaster! Lion Antti 
pohti, miten leot saisi parem-
min kasvatettua leijoniksi. Antin 
(s.1978) viesti oli IP:tä mukaillen 
"Move to grow, but grow youn-
ger." ~ Liikkeellä kasvuun, mutta 
kasvakaa nuoremmiksi. Antti 
suositteli klubeille monenlaisten 
koko perheen tapahtumien järjes-
tämistä.

Ainut etukäteen sovittu 
ohjelma, jonne olin luvannut 
osallistua, oli WorkShop6 Leot 
kohtaavat leijonat, jossa yhtenä 
puhujana oli lukioaikainen luok-
kakaverini leo Minna "Tapani 
Rahkon tytär" Särelä. 

Minna kertoi esityksessään 
leojen mielenkiintoisesta projek-
tista. Päinvastoin kuin useimmilla 
leijonilla leoilla on paljon ideoita 
mutta vähän rahaa. Minna tapah-
tumamarkkinoinnin ammattilai-
sena oli kehittelemässä Lions Clu-
beille brändikoulutusta, jossa leot 
myyvät leijonille koulutusta, joka 
auttaa kohtaamaan postmodernin 
yhteiskunnan haasteita.  

Esitelmien jälkeen lavalle nousi  
toinen kansainvälinen varapre-
sidentti Wing-Kun Tam. Hän 
oli erittäin innostunut nuorten 
esiintymisestä ja kannusti nuo-
ria viemään eteenpäin ja kehit-
tämään leijona-aatetta. Samassa 
yhteydessä Suomen leot teki-
vät Tamista leon merkkaamalla 

tämän leopinssillä. Tam oli tästä 
erittäin otettu! 

Move to go 
- liikkeellä lähtöön!
Matematiikan opettajan logiikalla 
päättelin: Kaupungissa on koolla 
lauma alle kolmikymppisiä ihmi-
siä, jotka eivät ole menossa viral-
lisille illallisille. Jossakin on bileet! 
Päätin pysytellä leojen joukossa. 

Lähdimme joukolla ravinto-
laan syömään ja sieltä jatkoille;  
Move to go - liikkeellä lähtöön!

Lauantaina menin Anna-Liisa 
Hämäläisen kanssa seuraamaan 
Nuoret lähettiläät -kilpailun esi-
tyksiä. (Kilpailusta juttu toisaalla 
tässä lehdessä.)

Paitsi että voittajan esitys oli 
erittäin koskettava, myös Suo-

Lions-järjestön 55. Eurooppa Forum 
Tampereella 17.-19.9.2009. 

men Klaus Unkurin esitys herätti 
paljon ajatuksia. Tuli siinä mie-
leeni, että Karviaankin olisi hie-
noa saada nuorisovaltuusto ja että 
Lions Klubi voisi olla siinä aloit-
teentekijä ja tukija. Tähänkin asi-
aan ajattelin palata myöhemmin 
klubivuoden aikana... 

Europa Forum 2009 alkoi 
kääntyä kohti loppuaan. Kävelin 
Tampere-talon aivan toiseen pää-
hän ja sieltä tosiaan löytyi kuin 
löytyikin Leojen koju. Keskustel-
tiin leotoiminnasta kaiken kaikki-
aan. Aloin elätellä ajatusta M-pii-
rin leoklubista...

Sitten kokoonnuttiin päättä-
jäisseremoniaan,. jossa esiintyi 
pasuunansoittokilpailun voitta-
nut venäläinen Aleksi. 1.VP kan-
nusti leijonia pistämään itsensä 

Foorumin torstain Get Together -iltaan osallistuneet M-piiriläiset. Jaakko Viitala vasem-
malla.

”Tilaisuudessa 

tapasi paljon 

niitä käsiä, 

jotka tekevät 

pieniä arjen 

ihmeitä.” 

likoon, ettei lionismi jää pelkäksi 
puheeksi. IP jakoi palkintoja. 
Harri Ala-Kulju kiitteli onnistu-
neesta Forumista ja totesi, että 
seuraavaa kertaa Suomessa ei 
odoteta 30 vuotta. 

Yhteenveto
Tampereen Forumissa oli hie-
noa tavata vanhoja tuttuja ja eri-
tyisesti tutustua uusiin ihmisiin. 
Todella hienoa oli päästä tapaa-
maan järjestömme kansainvälistä 
johtoa. Erityisen innostunut olin 
leojen tapaamisesta, eikä yksin 
siksi, että he olivat suureksi osaksi 
alle kolmikymppisiä naisia. Suo-
men leojen joukossa on monia 
Euroopassa erittäin arvostettuja 
yksilöitä. Suomella on muutenkin 
leojen keskuudessa valtavan hyvä 
maine. Siksi tästä joukosta uskon 
löytyvän useampia tulevaisuuden 
kansainvälisiä leijonajohtajia.

Reissu antoi paljon ajatuk-
sia klubitoiminnan ja koko kun-
nan kehittämiseksi. Se loi yhteen-
kuuluvuuden tunnetta leijoniin 
ympäri maailmaa. Tilaisuudessa 
tapasi paljon niitä käsiä, jotka 
tekevät pieniä arjen ihmeitä. 

Move to grow 
– liikkeellä kasvuun
IP Eberhard Wirfsin teema on 
Liikkeellä kasvuun. Presidentti 
avasi teemaa monelta kannalta. 
Yhtenä näkökulmana on leijo-
nien henkilökohtainen kasvu, ja 
minulle tämä reissu oli ennen 
kaikkea kasvua leijonana. Toi-
saalta lion Antti Forsell muo-
vasi teeman muotoon "Liikkeellä 
kasvuun - kasva nuoremmaksi". 
Omalta osaltani voin sanoa, että 
ainakin sain paljon kontakteja 
leoihin ja sitä kautta ehkä kasvoin 
hiukan nuoremmaksi leijonana. 
"Liikkeellä kasvuun" IP tahtoi 
myös viestittää, että Lions Clubien 
toimintaa pitää enemmän tuoda 
esiin, että julkinen kuvamme saa-
taisiin vastaamaan paremmin 
todellisuutta. Siinä haastetta mm. 
tiedostussihteereille. 

Leijonatyö jatkuu ja kehittyy 
- ja sen saa Lions Club Karvia 
kyllä tuta!

Teksti ja kuvat: 
Jaakko Viitala 

Lions Club Karvia

”Kuului laulu enkelten kirkka-
hasti helkkyen.” Lämminhen-
kinen Lucia-juhla Merikarvian 
Kiilarinteessä sai mielen herkis-
tymään monella eri tasolla. Juhla-
yleisönä oli vanhuksia, joista jot-
kut kävelivät omin jaloin, jotkut 

rollaattorillaan ja joitakin tuotiin 
pyörätuoleissa tai omissa vuoteis-
saan. Koskettavaa!

Kynttilöiden liekki valaisi kuin 
olisi ”syttynyt valot tuhannet”.  
Vastakruunattu Lucia-neito joh-
datti muut ehdokkaina olleet ja  

Lucia - valon tuoja - saapuu kulkueessa
enkelit laulaen paikalle. Laulun 
voima on vahva; miten heleästi 
nuorten laulu soi! Laulun lomassa 
kuulimme kerrontaa Lucia-perin-
teestä. Kirkkoherran puheen 
sanoma sisälsi mm. totuuden 
puhumisen tärkeyden.

”Pieni liekki” ei sammunut 
yhteislaulussakaan. ”En etsi val-
taa, loistoa, en kaipaa kultaakaan. 
Mä pyydän taivaan valoa päälle 
maan!” Kiitollisen nöyränä näke-
mästäni, kuulemastani, kokemas-
tani ” näin sydämeeni joulun teen”!

Näin Lucia-juhlan tunnelmia  
13.12.2009 kuvailee klubin presi-
dentti Liisa Suila.

Perinne elää 
yhteistyön voimin
Lucian kruunaus ja vierailut 
ikäihmisten iloksi toteutuivat vii-
dettä kertaa LC Pori/Sofi a ry:n 
Leijonien organisoimana ja usean 
paikallisen kumppanin yhteis-
työnä: Lucia kruunattiin Ylikylä-
Ahlströmin koulusta mukaan 
ilmoittautuneen yhdeksän neidon 
ehdokasjoukosta. Heidät esiteltiin 
Merikarvialehdessä jo marras-
kuussa  ja lukijat voivat äänestää 
palauttamalla äänestyslipukkeen 

näppärästi Merikarvian Apteek-
kiin. Paikallislehti myös vastaa 
oheisista kuvista. 

Koululla musiikinopet-
taja Maria Lindgren harjoitteli 
25 oppilaan kuoron kanssa uut-
terasti jouluisia lauluja- joita sit-
ten esitettiin Luciakulkueessa ja 
eri vierailukohteissa. Merikarvian 
Kiilarinteellä johtaja Ulla Muuri-
nen ja muu henkilökunta huoleh-
tii, että valon juhlasta pääsevät 
kaikki asukkaat osallisiksi. 

LC Pori/Sofi a ry:ssa on tätä 
palveluaktiviteettia varten han-
kittu Lucian ja enkelien varusteet 

LC PORI/SOFIA

Lucia kruunattiin jo 
viidettä kertaa Ylikylä-
Ahlströmin koulusta 
mukaan ilmoittautuneen 
yhdeksän neidon joukosta.

sekä kynttilälahjat. Täydennyksen 
asujen suhteen tarjoaa vielä Meri-
karvian seurakunta. Kirkkoherra 
Tom Broberg osallistuu myös itse 
kulkueeseen koululaisten enke-
likuoron ja meidän sofi alaisten 
kanssa. Näin Luciaperinne elää ja 
vaikuttaa yhä uudelleen yhteisenä 
valon juhlana.

 Kirsi-Marja Tattari,
 LC Pori/Sofi a ry
 tiedotussihteeri

 Kuvat: Lea Blomberg/
 Merikarvialehti
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Miten estää 
väkivaltaa?

Oletko pysähtynyt miettimään, millaisia 
taitoja lapset ja nuoret tarvitsevat selvitäkseen 
elämässä mahdollisimman hyvin eväin? Miten 
he saavat itsensä kuuluville niin, ettei heidän 
tarvitse kääntää pahaa oloaan muihin väkivallan muodossa? 
Tai ettei heidän tarvitse syrjäytyä ja eristäytyä? Kuuluvatko tällaisiin 
taitoihin itsekunnioitus, toisen ihmisen kunnioittaminen, vuorovaiku-
tus- ja yhteistyötaidot, tunnetaidot, kriittinen ajattelu ja kielteisen pai-
nostuksen vastustaminen? Jos kuuluvat, sinua auttavat niiden välittä-
misessä alueesi lapsille ja nuorille Lions Quest –ohjelmat.

Lions Quest –ohjelmat ovat nimenomaan ennaltaehkäisyohjelmia. 
Monen ulkopuolisen asiantuntijan mukaan jopa parasta mahdollista 
ennaltaehkäisyä! Tämä edellyttää luonnollisesti ohjelman pitkäaikaista 
ja säännöllistä käyttöä koulutyössä.

Lions Quest apuna arjen kasvatustyössä
Lions Quest –ohjelmia käytetään useimmissa M-piirin alakouluissa 
tukemassa elämässä tarvittavia taitoja. Jonkin verran ohjelmaa käy-
tetään myös yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Ohjelmaan 
sisältyy myös vanhempien keskustelupiiri, jossa vanhemmat kokoon-
tuvat pohtimaan sitä, miten he voivat siirtää näitä taitoja lapsilleen. 
Mikäli klubi tai lohko kiinnostuu työstä vanhempien kanssa, ottakaa 
yhteyttä piirin Quest-työryhmän puheenjohtajaan.

Ryhmän turvallisuus
Lions Quest –ohjelmat lähtevät liikkeelle turvallisen työskentelyilma-
piirin luomisesta. Luokkakaverit opitaan tuntemaan kunnolla, jotta 
kaikenlaiset luulot karsiutuisivat. Näin myös koulukiusaaminen vähe-
nee sekä sen mukanaan tuomat suuret ongelmat. Ohjelman avulla 
myös arat ja syrjäänvetäytyvät lapset ja nuoret saadaan tuntemaan 
itsensä tärkeäksi osaksi maa luokkaansa ja oppilaitostaan ja näin osaksi 
yhteiskuntaa. Nämä ovat oleellisia asioita syrjäytymisen ja väkivallan 
ennaltaehkäisyssä ja kuitenkin opettajilla on yleensä varsin vähän käyt-
tökelpoisia työvälineitä käsitellä ryhmää ja sen jäseniä.

Itsetunto
Kasvattajan lapselle ja nuorelle antamalla palautteella on suuri mer-
kitys itsetunnon muokkaamisessa. Itsetuntoa ja itseluottamusta voi-
daan myös tietoisesti kehittää. Näin tehdään Lions Quest –tunneilla-
kin. Oppilaat pohtivat 1) mitä taitoja tai hyviä luonteenpiirteitä heissä 
on, 2) missä asioissa toiset heitä arvostavat ja 3) mistä asioista he ovat 
vastuussa. Heitä kannustetaan havaitsemaan ja käyttämään omia vah-
vuuksiaan. Myös arvostuksen osoittaminen toiselle ja arvostuksen vas-
taanottaminen ovat tärkeä osa itsetunnon yhteisessä rakentamisessa.

Tunteet
Suomessa ei perinteisesti ole paljoa kiinnitetty huomiota tunnetai-
tojen opettamiseen. Kuitenkin elämän suurimmat tragediat lähtevät 
usein siitä, että tunnetaidot ovat olleet hukassa. Monet panttaavat sisäl-
leen vaikeat tunteensa ja seurauksena saattaa olla joko itsetuho tai raju 
väkivalta tai molemmat. Jotkut taas kaatavat saman tien toisten nis-
kaan omat vihan tai pettymyksen tunteensa. Lions Quest –ohjelmassa 
oppilaita ohjataan havaitsemaan ja arvostamaan omia tunteitaan sekä 
käsittelemään niitä. Kielteisiä tunteita ei ole olemassakaan, mutta on 
olemassa kielteisiä tapoja niiden ilmaisemiseen. 

Ristiriitojen ratkaisu
Kun ryhmässä tapahtuu jo avointa mielipiteidenvaihtoa, on mietittävä 
keinoja ristiriitojen ratkaisemiseen. Tämä on kaikenlaisen tiimityös-
kentelyn kannalta erittäin tärkeä vaihe. Oppilaille opetetaan ohjelman 
avulla lukuisia tapoja ristiriitojen havaitsemiseen ja ratkaisemiseen. 
Nämä keinot eivät olisi pahitteeksi meille aikuisillekaan. 

Vuorovaikutustaidot kuten empatia, neuvottelu, ihmissuhteiden raken-
taminen ja ylläpitäminen, painostuksesta kieltäytyminen ja tilanne-
taju ovat opittavissa olevia taitoja. Näitä harjoitellaan Lions Quest –
tunneilla.

Terveyden arvostaminen
Saattaa olla aika utopistista ajatella, että murrosikäinen, joka on ryh-
män päihdepainostuksen kohteena, pystyisi kieltäytymään jämäkästi, 
jos hän ei ole jo pitkään ennen tätä harjoitellut oman minän ja oman 
kehon arvostamista. Pelkkä tieto on auttanut aika harvaa. Lähtökoh-
tana Questin terveyskasvatukselle on oman minän arvostaminen.

Lasten ja nuorten terveyttä uhkaavat päihteiden lisäksi myös liika val-
vominen, jota tapahtuu helposti netin äärellä. 

Lions questin tilanne omassa piirissämme
Lions Quest –ohjelmia on tällä hetkellä käytössä 50 maassa ja niitä on 
käännetty 24 eri kielelle. Lions Quest -ohjelma on jo saanut Suomessa 
hyvän tunnettavuuden. Suomessa on opettajille ja kasvattajille suun-
nattuja kursseja pidetty jo vuodesta 1991. Maassamme on koulutettu 
vuoden 2010 alkuun mennessä  yli 14000 kasvattajaa Lions Quest –
ohjelman käyttöön. Omassa piirissämme koulutettuja opettajia on 780

Yhteenvetoa
Lions Questin avulla harjoitellaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua, vuo-
rovaikutustaitoja sekä yhteistyötä. Tavoitteena on saada lapset luot-
tamaan omaan ajattelutaitoonsa ja valaa heihin rohkeutta sanoa ”EI” 
kaveripainostuksen alla. Perusajatuksena on se, että elämässä vastaan 
tuleviin haasteisiin on varauduttava ennakolta ja vaikeuksissa tarvitta-
via taitoja on harjoiteltava. Pelkkä tiedon saaminen ei riitä. 

”Kukaan ei oleta, että lapsi oppii ajamaan polkupyörää siten, että hän 
kuuntelee luentoa tasapainosta ja pyörän rakenteesta. Lapsi oppii pyö-
räilemään vain ajamalla polkupyörää.”

Kalevi Nummijärvi
M-piirin Quest-tmk pj
kalevi.nummijarvi@lions.fi 

Ulla Savolainen
Lions Quest –pääkouluttaja
ulla.savolainen@lions.fi 

Nuoret tekevät 
erittäin arvokasta 
työtä
21. vuosisadan nuoret lähettiläät 
-kilpailu on yksi Lions-järjestön 
nuoriso-ohjelmista. Kilpailulla on jo 
kolmen vuosikymmenen perinteet 
mm. Britanniassa, mutta Eurooppa 
Forumin yhteydessä kilpailu 
järjestettiin tänä vuonna Tampereella 
toista kertaa.

Kilpailun tarkoituksena on kan-
nustaa Lions Clubeja etsimään 
alueeltaan arvokasta vapaaeh-
toistyötä tekeviä nuoria ja teke-
mään yhteistyötä heidän kans-
saan. Nuorille kilpailu antaa 
mahdollisuuden rahapalkintoon, 
jonka he saavat oman vapaaeh-
toistyönsä tukemiseen ja kehit-
tämiseen. Klubien asettamat 
ehdokkaat esittelevät Fooru-
missa omaa työtään, ja heitä 
arvioi monesta näkökulmasta 
kolmihenkinen tuomaristo.

Tampereella kilpailuun osal-
listui neljä valovoimaista nuorta, 
Zola Dorjbayar  Belgiasta, Klaus 
Unkuri Suomesta, Hannah 
Johnsson Britannian Jerseystä ja 
Elisabeth Waldersee Saksasta. 

Zola tekee vapaaehtoistyötä 
6-12-vuotiaiden koululaisten 
parissa. Järjestö, jossa hän toi-
mii on ”School of Peace”, Rauhan 
koulu, jonne koululaiset saavat 
koulun jälkeen tulla tekemään 
läksyjään. Läksyjen teon jälkeen 

Piirikuvernööri Pentti Hämäläinen, toinen kv. varapresidentti Wing-Kun Tam, Klaus 
Unkuri ja PCC Timo Heikkilä.

NUORET LÄHETTILÄÄT –kilpailu
Nuoret lähettiläät kilpailu on yksi Lions -järjestön nuoriso-ohjelmista. Kilpailun avulla on 
tarkoitus löytää sellaisia nuoria, jotka ovat yhteiskunnallisesti aktiivisia, osallistuvat vapaaeh-
toistyöhön ja omaavat hyvät johtamis- ja esiintymistaidot sekä antaa tunnustusta, rohkaista, 
tukea ja palkita nuoria. Kilpailuun osallistuvien tulee olla 15-19 -vuotiaita. Klaus Unkuri osallis-
tui kilpailuun Suomen edustajana, sponsoriklubinaan Lions Club Nakkila.

koululaiset kokoontuvat keskus-
telupiiriin, jossa he keskustele-
vat eettisistä kysymyksistä, kuten 
sodasta ja rauhasta. Rauhan kou-
lussa oppilaat ovat myös erilai-
sin projektein keränneet rahaa 
hyväntekeväisyyteen. 

Elisabeth toimii vapaaehtois-
työntekijänä vammaisten las-
ten parissa. Hän on mukana jär-
jestämässä vapaa-ajan toimintaa, 
kuten leirejä ja partiota, erityisesti 
vammaisille. Hänen tavoitteenaan 
on, että vammaiset saavat harras-
tuksen kodin ulkopuolella, mikä 
toisaalta kehittää lasten itsenäi-
syyttä ja toisaalta antaa vanhem-
mille hetken vapaa-aikaa. 

Hannah tekee vastaavaa 
vapaaehtoistyötä erityisesti 
kotiseutunsa autistien parissa. 
Puheessaan Hannah  kertoi 
autismin haasteista ja kuvasi 
autistin elämää tilanteella, jossa 
englantilainen puhuu saksalaisen 
kanssa diskon valojen välkkeessä 
ja musiikin melussa.

Suomalainen Klaus on perus-
tanut nuorisotilan Nakkilaan ja 
on Harjavallan nuorisovaltuus-
ton puheenjohtaja. Hän on myös 
Suomen Nuorisovaltuustojen lii-
ton - Nuva ryn hallituksen jäsen. 
Työllään Klaus pyrkii paranta-
maan nuorten elinoloja ja lisää-
mään heidän yhteiskunnallista 
aktiivisuuttaan niin paikallisesti 
kuin valtakunnallisestikin

Kilpailun voittajaksi tuoma-
risto valitsi Zola Dorjbayarin, 
joka sai Rauhan kouluun 3500 
euroa, erityisesti tietokoneiden 
hankkimiseen. Toiseksi tullut 
Hannah sai 1000 euroa vammais-
työnsä kehittämiseen. Kolman-
nen sijan ja 500 euron palkinnon 
jakoivat Elisabeth ja Klaus. 

Kilpailu osoitti, että monet 
nuoret tekevät ympäristössään 
todella hienoa työtä, joka voisi 
pienellä tuella laajemminkin koi-
tua yhteiskunnan hyväksi. Lions 
clubeilla olisi tätä kautta hieno 
mahdollisuus toteuttaa sukupol-
vien sympatiaa. 

teksti ja kuvat: 
Jaakko Viitala,

Lions Club Karvia
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LIONS CLUB UUSIKAUPUNKI/FAMILY

Charter Night –juhla
LC  UUSIKAUPUNKI/FAMILY 

Wanhan ajan 
markkinoilla 

LC  UUSIKAUPUNKI/FAMILY 

Lahjatori-tapahtuma

Klubi perustettiin 16. maalis-
kuuta 2009, ja perustamisjuh-
laamme vietimme Juhla Pookissa 
13.6.2009. Kummiklubimme on 
LC Laitila/Untamoinen ja opaslei-
jonamme ovat lion Jouni Varjo ja 
lion Seppo Porkka. Ennen perus-
tamista saimme viettää kymme-
nen kuukautta ”leijonaelämää” 
liitännäisklubina LC Laitila/Unta-
moisen siipien suojissa, kiitos siitä 
Untamoisille.

Perustamisjuhlassa lion Heikki 
Savikon tervehdyssanojen jäl-
keen kohotimme maljan meille ja 
kaikille, jotka tekivät puolitoista 
vuotta töitä klubimme perustami-
sen eteen. Sitten olikin klubimme 
”tulevaisuuden” vuoro, oma kuo-
romme, tulevien leojen ja leijo-
nien musiikkiesitys Mona Aution 
johdolla ja Juha Jussilan säestä-
mänä. 

Juhlan kohokohta oli perus-
tamiskirjan allekirjoitus, jonka 
jälkeen DG Martti Lehtelä luo-
vutti sen klubille. Juhlapuhu-
jaksi olimme saaneet klubimme 
”äidin” PDG Maija-Liisa Heikki-

Marraskuun viimeisenä viikon-
loppuna järjestettävät Uudenkau-
pungin Wanhan ajan markkinat 
virittävät uusikaupunkilaiset jou-
lunajan odotukseen. 

LC Uusikaupunki/Family 
oli tänä vuonna jo toista kertaa 
mukana omalla kojullaan lähes 
sadan myyjän joukossa. Family-
laiset olivat askarrelleet, neulo-
neet ja säilöneet runsaasti erilaisia 
tuotteita myyntiin. Myyntitiskiltä 
löytyi mm. villasukkia, neulottuja 
nalleja, huovasta askarreltuja pul-
lonsuojia, marinoituja valkosipu-
linkynsiä, punasipulihilloketta ja 
joulusinappia. 

Tänä vuonna tuotteita valmis-
tettiin viimevuotista suurempia 
määriä, eivätkä tuotteet päässeet 
loppumaan kesken markkinoi-

LC Uusikaupunki/Family osal-
listui 12.12.2009 Uudenkaupun-
gin torilla järjestettyyn Lahja-
tori-tapahtumaan sekä 19.12. 
Herkkutori-tapahtumaan.

Myimme kaikkea mitä Wan-
han ajan markkinoilta jäi ja uusina 
tuotteina meillä olivat opaslei-
jonamme Jouni Varjon tekemät 
joulun aikaan sopivat tallilyhdyt, 
kahta kokoa. Kiitos Jokke!

Susanna Pihlajan maalaus 
”Mistä on pienet tytöt tehty” 
toimii klubimme keulaku-
vana vuonna 2010. Maalauk-
sen aihepiiri soveltuu hyvin toi-
mintaamme, lasten ja perheiden 
hyvinvoinnin tukemiseen. Kuva 
puhuu viattomuudesta ja pie-
nen tytön/lapsen pienistä elämää 
ihmettelevistä askelista. Muusana 
onkin toiminut Susannan oma 
tytär Mimosa. Susanna opettaa 

lasten ja nuorten kuvataidekou-
lussa seitsemättä vuotta ja kuva-
taiteen lisäksi hyvin lähellä hänen 
sydäntään on musiikki. Taulua voi 
ostaa ja samalla tukea LC Uusi-
kaupunki/Familyn toimintaa ken-
käkauppa Alinasta ja klubilaisilta.

län ja hän puhuikin meille todella 
kauniisti ja kannustavasti. Myös-
kin Juhla Pooki oli ottanut juh-
lamme huomioon upealla tar-
joilulla. Uutta klubia muistettiin 
monin tervehdyksin, - kiitos kai-
kille muistaneille. Charterpresi-
dentillä oli harvinainen tilaisuus 
jakaa juhlassa yhdeksälle klubi-
laiselle 100%-läsnäolomerkki, 
aika harvinaista perustamisjuh-
lassa. Yllättävin palkitseminen oli 
PDG Maija-Liisa Heikkilä luovut-
tama, kansainvälisen presidentin 
Mahendra Amarasuriya myön-
tämä palkinto charterpresidentti 
Leena Marvola-Sinelle.  

Loppuilta kuluikin vapaan 
sanan ja tanssin merkeissä osaa-
van bändin säestyksellä. Välillä 
tuntui olevan ihan tungostakin 
tanssilattialla, olihan meillä niin 
runsaslukuinen ja arvovaltainen 
vierasjoukko mukanamme juhli-
massa, kaukaisimmat ihan Hami-
nasta asti.

Kiitos kaikille mukana olleille!

 Leena Marvola-Sine

den. Kojulla myytiin myös 200 
arpaa, joihin oli lahjoituksena 
kerätty palkintoja paikallisilta 
yrittäjiltä.

Tosiaan, olimme toista ker-
taa mukana markkinoilla, nyt  
ensimmäistä kertaa itsenäi-
senä klubina. Kyllä joulun tun-
nelma alkaa markkinoilla kaunii-
den joululaulujen ja joulupukin 
vierailun myötä ja tietysti oma 
myyntityö virittää meidät joulun 
odotukseen. Viisitoistavuotisen 
leijonaurani mukavimpia jou-
lumarkkinoita ovat olleet kyllä 
nämä Wanhan ajan markkinat, 
klubin presidentti Leena Mar-
vola-Sine kertoo.

 Teksti: Eija Häyrinen 
 Kuva: Leena Marvola-Sine

Susanna Pihlaja.

Herkkutori-tapahtumassa myimme kaikkea mitä Wanhan 
ajan markkinoilta jäi ja uusina tuotteina meillä olivat 
opasleijonamme Jouni Varjon tekemät tallilyhdyt.

Wanhan ajan markkinoilla LC Uusikaupunki/Family oli 
tänä vuonna jo toista kertaa mukana omalla kojullaan 
lähes sadan myyjän joukossa.

Elomarkkinat Jämijärvellä

Jämijärvellä on pidetty elo-
kuun puolivälissä elo-
markkinoita useita vuosia. 
Perinne oli vaarassa päät-
tyä aikaisempien järjestäjien 
innon hiipuessa. LC Jämi-
järvi päätti ottaa järjestely-
vastuun Jämijärven kunnan 

kanssa. Näin perinne jatkuu 
tulevinakin vuosina. Kau-
nis elokuinen sää houkut-
teli paikalle kymmeniä tori-
kauppiaita ja eri yhdistysten 
edustajia myyntipöytineen. 
Markkinatunnelmaa nostat-
tivat Jämijärven pelimannit 

markkinamusiikillaan. Puo-
lustusvoimat esitteli kalus-
toaan ja minifutisturnausta 
pelattiin ministadionilla.LC 
Jämijärven pääaktiviteetti 
oli arpajaisten järjestäminen 
ja ne onnistuivatkin hyvin. 
Saadulla tuotolla (yli 2000 
euroa) järjestetään jämi-
järveläisille omaishoitajille 
virkistystoimintaa kevään 
aikana. Ladyt pitivät kah-

vikioskia ja veljet myivät 
makkaraa. Lisäksi lapsille 
oli Rokkiritarin konsertti. 
Vaikka klubimme järjesti 
tapahtumaa ensimmäistä 
kertaa, sujuivat markkinat 
kaikin puolin hienosti. Ensi 
elokuussa tavataan taas 
samoissa merkeissä!

 Timo Vehviläinen
 LC Jämijärvi, presidentti 

Familyn ”perhepotretti”.

Presidentti Leena Marvola-Sine vastaanotti klubin perustamiskirjan.

LC JÄMIJÄRVI
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Aktiviteetti kokoaa 
kaikki leijonat yhteen

Kankaanpään maisema 
on meille kaikille tärkeä

Talkoissa mm. veljet Tapio Jussila, Olli Isoviita (kesk.), 
Arto Hakala (oik.) raivaussahoineen.

Kankaanpään neljä klubia: LC 
KANKAANPÄÄ, LC KAN
KAANPÄÄ/KESKUSTA, LC 
KANKAANPÄÄ/KUNINKAAN
LÄHDE sekä LC KANKAAN
PÄÄ/HELMI on vuosittain teh-
nyt yhteisenä aktiviteettina 
3  500-4 000 aurauskeppiä. Kepit 
on lahjoitettu Kankaanpään sota-
veteraaneille, jotka ovat edelleen 
myyneet ne Kankaanpään kau-
pungille. Tämä aktiviteetti on 
koonnut alkavaan kauteen kaikki 
kankaanpääläiset leijonat yhtei-
sen hyvän puolesta. Niin tälläkin 
kaudella. 

Syyskuun 28. päivänä kokoon-
nuttiin klo 17.00 Kankaanpään 
uljaalle torille, josta suuntasimme 
Kuninkaanlähteen maastoon. 
Muutaman tunnin reippaan aher-
ruksen jälkeen on kepit tehty. 

Tämän mahdollisti runsas tal-
koojoukko. Tämän lisäksi pie-
nempi joukko ikään kuin puhde-
hommina noin viikkoa ennen löi 
keppejä kasaan. 

Työn päätteeksi 
nautitaan iltanuotiolla
”Jahdin” päätyttyä on tapoihin 
kuulunut kokoontua iltanuotiolle 
nauttimaan kupponen kahvia ja 
syömään pari makkaraa. Tämä-
kään kerta ei poikkeusta tehnyt.

Kausi on mukava aloittaa klu-
bien yhteisessä aktiviteetissa. 
On mahdollista kysellä kuulu-
misia, vaihtaa ajatuksia klubitoi-
minnasta tai seurustella muuten 
vaan.

Sotaveteraanien 
ilo palkitsee työn
Kaikkien kasvoilla loistaa aurin-
koinen aito ilme. On kiva tehdä 
työtä, joka saa lähimmäiset 
onnelliseksi. On myös sanoin 
kuvaamatonta välittää sitä iloa 
ja tyytyväisyyttä jonka saattoi 
aistia Kankaanpään sotaveteraa-
nien edustajan Aaro Holman kii-
tospuheesta.

 Risto Rajala
 Tiedotussihteeri
 LC Kankaanpää

LC KANKAANPÄÄ

Ja valmista tuli.

Kun aikanaan kankaanpääläiset 
lionit ihastuivat Hämeenlinnan 
rannalla linjassa seisoviin hyvin 
hoidettuihin hopeapajuihin, oli 
kotiin tuomisina idea saattaa 
Kankaanpään silloisen kirkkojär-
ven rantaan samanlainen uljaiden 
puiden muodostelma.

Niinpä LC Kankaanpää varsin 
pian tilasikin 70 hopeapajua ja piti 
istutustalkoot 27.5.1965. 

Vuosien saatossa ovat istute-
tut puut saaneet seuraksensa siinä 
määrin erilaista vesakkoa, että 
rannan puhdistustoimet ovat tar-
peen. Tämä onkin LC Kankaan-
pään pitkäaikaisin aktiviteetti, 
joka jatkuu yhä. Risujen raivaus 
suoritetaan 7-10 vuoden välein. 
Raivaustyön jälkeen saattaa taas 

Pohjanmaantieltä nähdä järvelle 
ja mitä näköala onkaan, kun taas 
kesä koittaa. 

Aktiviteetti vaatii sekä lei-
jonavoimaa että erilaisia koneita. 
Se järjestetään useampana päi-
vänä niin, että raivaussahaa käyt-
tänyttä lionia kohti oli vähintään 
yksi lion, joka kerää risut kasalle 
(osa risuista on jopa ranteen vah-
vuista).

Kasat korjataan koneilla pois ja 
haketetaan sopivana ajankohtana. 
Hakkeesta saatava myyntitulo 
lahjoitetaan Ruokojärven (ent. 
kirkkojärvi) kunnostukseen ja jär-
ven kalakannan elvyttämiseen.

Vaikka säidenhaltija ei oikein 
meitä loppusyksyn aktiviteetissa 
suosinutkaan, oli talkoissa silti 
tosimukava olla. Sen takasi vie-
reiselle pellolle perustettu nuotio-
paikka. Loskomärkänä oli mah-
tavaa tulla nauttimaan kahvia 
ja sämpylää sekä makkaraa että 
palanpainiketta. Uitettunakaan ei 
kenelläkään ollut mieli paha.

 Risto Rajala
 Tiedotussihteeri
 LC Kankaanpää

Loskomärkänä oli 

mahtavaa tulla 

nauttimaan kahvia 

ja sämpylää.

Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa…

Pätkä ja Karppa valmiina! 
Onks´ nää sopivia?

Sotaveteraanien edustaja Aaro Holma (oik.) kiitti lämpi-
mästi kaikkia mukana olleita.

Anna-Liisan
Ruoka- ja Pitopalvelu

Jämijärvi,
puh (02)572 3215, 050 531 2197

Juhlat tulossa…

Tarvitsetko: 
suunnittelua, valmistusta, tarjoilua,

työpaikka- ja vanhusten ruokapalvelua

Apu löytyy:

Kankaanpäässä kaikkien klubien 
yhteisaktiviteetissa syntyy aurauskeppejä 

Me palvelemme

LC Äetsä/Keikyä
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Haluatko hiihtää
heinäkuussa?

Kaipaatko lumisille 
laduille keskitalvella?

Jämijärvellä
se on mahdollista!

Satakunnan Lapissa on tarjolla
järvimaisematontteja keskustassa ja

mökkitontteja Jämin harjulla...

Jämijärven kunta
www.jamijarvi.fi 
02-57297104

Jämi – ympäri vuoden!
www.jami.fi 
02-5736530

Terveisiä Kankaanpäästä

Matkan varrella kokouksemme 
ovat monipuolistuneet. Pääpaik-
kamme on Kuntoutuskeskus Kan-
kaanpää mutta olemme pyrkineet 
pitämään kokouksia eri yrityk-
sissä. Näin olemme saaneet tietoa 
myös oman paikkakuntamme yri-
tystoiminnasta ja samalla olemme 
tehneet itseämme ja Lions toi-
mintaa tunnetuksi. Tavoitteena 
on ollut mukava yhdessäolo ja tär-
kein tavoite nuorten ja vanhusten  
palveleminen sekä auttaminen. 

Yhteistyötä on tehty myös pai-
kallisklubien (3) kanssa; jokavuo-
tiset aurakeppitalkoot veteraa-
nien hyväksi, alle kouluikäisten 

HYVINVOINTIALAN 
AMMATTILAISILLE!
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www.kankaanpaanopisto.fi 

Osaamis- ja koulutuspalveluja  lapsi- ja 
nuorisotyön sekä vanhustyöntekijöille
Räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia hyvinvointialan  
palveluyksiköille. Muistihoitaja, Tuntevahoitaja, Kunto- 
ja terveysliikunnan valmennukset

Tutkintopalvelut
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja
Lasten ja nuorten erityisohjaaja
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja
Koulunkäyntiavustaja
Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Avoimen yliopiston (JY) arvosanaopinnot 
Gerontologia, terveyskasvatus, 
erityispedagogiikka, nuorisotutkimus, 
perheopinnot. Katso lisää kotisivuiltamme.

 

KALERVO KUKKO

  

 

 

 

Näiden vuosien aikana 
olemme lahjoittaneet varain-
hankinta -aktiviteeteista saa-
tuja varoja seuraavasti; Lasten-
neuvolalle lahjoitimme Reima 
Oy:ltä hankittuja lastenhaala-
reita, Kankaanpään Perhepäi-
vähoitajien lelujen hankintaan 
osallistuminen. Kangasmetsän 
koulun erityislapsille retkikas-
san täydennystä ja paikallisten 
nuorten vapaa-ajan toiminnan 
tukeminen. Vierailut paikka-
kuntamme vanhainkoteihin ja 
heidän virkistystoiminnan tuke-
minen.

Varainhankinta aktiviteetti 
jatkuu ns. taksvärkin merkeissä 
vielä kevään. Meitä Leijonanai-
sia (eri ammattialojen moniosaa-
jia) voi varata töihin, on se sitten 
kotitalous-, siivoustyötä, las-
ten/vanhuksenhoitoa, opetusta/
ohjausta, kerhotoimintaa, inven-
taarioapulaisiksi. Hinta on 50€/
leijonanainen/3h. Kaikki tuotto 
käytetään hyväntekeväisyyteen 
oman paikkakunnan nuorten ja 
vanhusten hyväksi.

Toivotamme kaikille 107-M 
piirin lioneille menestyksellistä 
vuotta 2010 kaikissa toimis-
sanne.

 Lions Club 
 Kankaanpää/Helmi 
 Helena Myllymäki

Lions Club 
Kankaanpää/
Helmi on 
toiminut reilun 
kolme vuotta ja 
klubissamme 
on nyt 25 
naarasleijonaa. 

leijonahiihdot, seppeleen lasku 
sankarihaudalla. Minun Kan-
kaanpääni -kuvataidekilpailu 
koululaisille. 

Tärkein varanhankinta lähde 
on meille ollut meidän Helmi-

kioski, joka neljänä vuotena on 
pystytetty Kankaanpään Tai-
deviikon viikonloppuna. Kios-
kimme myy herkullista höyry-
makkaraa omatekoisen sinapin 
kera. 

Helmi-kioski myy herkullista höyrymakkaraa omatekoisen sinapin kera.

LIONS CLUB KANKAANPÄÄ/HELMI 

Merikarvian leijonille päättynyt 
vuosi 2009 oli juhlava, kun 
täyteen tuli 45 vuotta ansiokasta 
hyväntekeväisyystoimintaa.

–Yhdessä yli ikärajojen

jo 45 vuotta
LC MERIKARVIA

Merikarvian Innon edustajat Kirsi Mattila ja Satu Ranta-
neva ottivat joulun alla mielissään vastaan pienille yleisur-
heilijoille lahjoitetun temppuradan ryömintätunneleineen. 
LC Merikarvian puolesta joulupukin apulaisina olivat Pertti 
Kangas ja Jouko Mörö. (Kuva: Kristiina Dyer)

Syksyllä Tampereella järjestetyn 
Eurooppa Forumin vanavedessä 
myös LC Merikarvia vietti 45-v 
Charter Night juhlaansa Tam-
pereella 17.10.2009. Eurooppa 
Forumin teema ”yhdessä yli ikä-
rajojen” kuvasti osuvasti myös 
merikarvialaisten juhlapäivää 
ja koko klubinkin henkeä. Nuo-
rimpien lionien ideoima arvo-
kas, mutta samalla hauska ohjel-
mallinen juhla innosti mukaan 
lähtijöitä täyden bussilastilli-
sen verran. Merikarvian klubin 
jäsenmäärä on tällä hetkellä 39, 
kun tammikuussa kutsuttiin toi-
mintaan uusi nuori lion. Perusta-
jajäseniäkin on klubissa mukana 
vielä kaksi.

LC Merikarvia on 45-vuoti-
sen toimintansa aikana toteutta-
nut suuren määrän erilaisia akti-
viteetteja, joista saaduilla varoilla 
on tuettu lähinnä oman paikka-
kunnan avuntarvitsijoita lapsista 
vanhusväestöön. Alkuvuosina 
varoja saatiin mm. puolukoiden, 
omenien ja jätepaperin keräämi-
sellä, metsänistutuksella ja jou-Lastenneuvolalle lahjoitimme Reima Oy:ltä hankittuja lastenhaalareita

Merikarvian 

klubin 

jäsenmäärä 

on tällä 

hetkellä 39.

KANKAANPÄÄN
LÄMPÖPALVELU 

Seppälä Ky
Tiilikatu 1, 28700 Kankaanpää

0400 920516
LVI-asennusta

LAATOITUS- ja MUURAUSTÖITÄ
sekä

UUDIS- ja KORJAUSRAKENNUSTÖITÄ

puh. 02-551 3128, 0400-228 316

lukuusien myynnillä. Nykyään 
tärkeitä aktiviteetteja ovat vapun-
päivän toritapahtuma, taidejäl-
jennösten myynti, sekä yhdessä 
Merikarvia-seuran kanssa toteu-
tettu Joululehti. Uusia myynti-
artikkeleitakin on kehitteillä jo 
loppuunmyytyjen Merikarvia-
aiheisten kuppien ja seinälautas-
ten jatkoksi. 

 Pertti Kangas, presidentti
 LC Merikarvia 
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AluekokoustenAluekokousten
kuvasatoakuvasatoa

Syksyn aluekokoukset:
   21.9. Pori

   22.9. Noormarkku

   28.9. Laitila

   29.9. Rutava



Nimi: Petri Antila
Klubi: LC Alastaro
Lion vuodesta: 1991

1) Ollessani presidenttinä vuonna 2000 työhuonee-
seeni tuli yksi lähes seitsemänkymppinen lion. Hän 
oli jotenkin murheellisen näköinen ja ajattelin, että 
onkohan jotain ikävää sattunut. Kuulumiset vaihdet-
tuamme hän sai kakistettua asiansa. Samana iltana oli 
hallituksen kokous ja hän ilmoitti, ettei pääse hallituk-

sen kokoukseen. Kyseisen lionin tehtävä oli olla klubimestari. Tämä osoittaa 
sen, miten sitoutuneita lionit parhaimmillaan voivat olla. 

2) Yhdessä olemme aina enemmän.

Nimi: Harri Mäkinen
Klubi: LC Lappi TL
Lion vuodesta: 2005

1) Olisihan näitä vaikka millä mitalla, mutta yksi 
hienoimmista jutuista mitä ollaan tehty, oli klubimme 
50-vuotisjuhlassa, jolloin esitimme porukalla laulaen 
”Lapin Kesän”, kukin laulaja säkeistö kerrallaan. Esitys 
meni ihan nappiin, vaikka osaa porukasta jännitti tu-
leva esiintyminen aika tavalla vielä sen kolmannenkin 

rohkaisukonjakin jälkeen…

2) Kun yhdessä mennään ja porukalla tehdään niin kaikki valmistuu aika-
naan.

Nimi: Hannu  Käppi
Klubi: LC Köyliö
Lion vuodesta: 2004

1) Köyliön Lions-toiminnan varojenkeruun pääak-
tiviteetti on Polsun juhannus. Se kokoaa klubilaiset 
erilaisten tehtävien myötä sulavasti yhteen keskikesän 
juhlaan. Työt alkavat jo viikkoja ennen juhannusta, 
kaikesta huokuu tekemisen meininki. Ei voi muuta 
kuin ihailla näitä ladyja sekä lions-veljiä jotka ovat tätä 

juhannusta yli 30-vuotta menestyksekkäästi pyörittäneet, uhraten omaa 
aikaansa yhteisen hyväksi. Kun ilta päättyy, viimeinen esitys on ohi ja paikat 
kunnostettu, ehditään hyvin vielä juhannuksen viettoon.

2) Jos mahdollista tee työsi laulaen...

Nimi: Pertti Kangas
Klubi: LC Merikarvia
Lion vuodesta: 2002

1) Leijonamiehistömme vieraili taannoin Hyrsylän-
mutkassa ja yllätti runo- ja lauluesityksillään Aira 
Samulinin täydellisesti. Hän ei liikutukseltaan voinut 
muuta kuin keittää meille vielä toisenkin pannullisen 
kahvia! Tanssitaitojamme emme siitä huolimatta 
rohjenneet esitellä... 

2) Näillä eväillä mennään, maalaisjärkee vaan sopivasti föliin!

Nimi: Jyrki Ylikulju
Klubi: LC Pori
Lion vuodesta: 2008

1) On kaksi asiaa jotka ovat jääneet vahvasti mieleeni, 
ensimmäisenä se juhlallisuus, jolla klubissamme ote-
taan vastaan uusia jäseniä sekä muistetaan keskuudes-
tamme poistuneita leijonia.
Toisena tulee mieleen kuinka hyvin otetaan uudetkin 

ajatukset vastaan sekä klubilaisten toiminta eri aktiviteettien parissa

2) Motto: Yhdessä onnistutaan

Nimi: Keijo Silvola
Klubi: LC Siikainen
Lion vuodesta:  1992

 1) Järjestimme 3 vuotta sitten ”Hyvän tahdon juhlan”, 
jossa oli todella paljon osanottajia.  Erittäin paljon 
oli mm. entisiä siikaislaisia, joita itsekkään melko 
pitkään  Siikaisissa asuneena, en ollut hetkiin nähnyt. 
Tämä tapaamisten ilo oli nähtävissä kaikkien  juhliin 
osallistujien kasvoilla. Samalla nautittiin hyvästä 
ruoasta ja ohjelmasta  mm. Jaana Lammin   laulaessa. 

Tilaisuuden tuotolla hankimme ja asensimme silloin uuden päiväkodin 
pihamaalle kiipeilytelineen lasten käyttöön.

2) Olen mukana palvelemassa ja auttamassa kuten olemme luvanneet.

Leijonat vastaavat
1) Kerro hauska/mieleen jäänyt 

tapahtuma lionstoiminnasta

2) Oma lions mottosi

LIONIT 2009-2010
PIIRI 107-M

LC RAUMA / FÄNIKKIN AKTIVITEETTEJA NUORILLE

LAN-Party ja 
Guitar Hero

LC RAUMA / FÄNIKK järjes-
tää tulevana keväänä kolman-
nen kerran kolmivuotisen ole-
massaolonsa aikana LAN-Party 
tapahtuman. LAN-Party tarkoit-
taa tapahtumaa, jossa osallistu-
jat pelaavat tietokoneilla yhdessä 
verkkopelejä paikallisverkossa 
(LAN = Local Area Network).

Ensimmäisiä laneja järjes-
täessämme saimme yhteyden-
oton kitarasankari.net -yhteisöltä. 
Kitarasankari.net on nettiyhteisö, 

joka koostuu Guitar Hero peliä 
pelaavista ja peliä seuraavista hen-
kilöistä. Kitarasankarit olivat kiin-
nostuneita osallistumaan Laneille, 
ei kuitenkaan tietokoneella, 
vaan eri pelikonsoleilla tapahtu-
van Guitar Hero (ja vuonna 2009 
myös RockBand) pelin pelaa-
misen merkeissä. Emme halun-
neet olla ennakkoluuloisia, vaan 
otimme kitarasankarit mukaan 
tapahtumaan. Järjestämämme 
LAN-Party on lähiverkkopelaa-

misen lisäksi siis myös vuotui-
nen kokoontumistapahtuma kita-
rasankareille. Kitarasankareita 
osallistui jo ensimmäisille laneille 
kiitettävästi (11 kpl). Onnistunei-
den järjestelyjen vuoksi oli toi-
siin laneihin helpompi saada osal-
litujia ja kitarasankarit olivat taas 
sankoin joukoin mukana tapahtu-
massa.

LAN-Party kestää koko viikon-
lopun, perjantaista sunnuntaihin. 
Tilaisuudet ovat päihteettömiä ja 

alaikäraja on 13 vuotta. Osallistu-
jia on ollut ensimmäisestä kerrasta 
lähtien mukavasti ympäri Suomea. 
Viimeisimpään tapahtumaan osal-
litujia tuli mm. Kemistä ja Helsin-
gistä. Vuonna 2008 tapahtumassa 
oli kaikkiaan n. 20 osallistujaa. 
Vuonna 2009 osallistujia oli 54, 
joista 21 oli ”lanittajaa” ja 33 kita-
rasankaria. Osittain jakauma joh-
tuu siitä, että kitarasankarit piti-
vät ensimmäisestä tapahtumasta 
ja mainostivat tapahtumaa omalla 
foorumillaan. Tapahtuma tullaan 
järjestämään taas 2010 maalis- 
huhtikuun vaihteessa.

Klubimme on kohdistanut 
toimintaansa lapsille ja nuorille. 
Siksi tämä tapahtuma ei ole klu-
billemme varainkeruutapahtuma, 
vaan osallistumismaksut pyritään 
pitämään mahdollisimman edulli-
sina. Osallistumismaksua olemme 
pystyneet alentamaan mm. hank-
kimalla tapahtumalle sponso-
reiksi paikallisia yrityksiä. Suurin 
tavoite tapahtumalla on järjestää 
nuorille mielekästä tekemistä ja 
mahdollisuus kokoontua saman-
laisista asioista kiinnostuneiden 
kanssa. 

Lisätietoa tapahtumasta tulee 
klubimme sivujen yhteyteen osoit-
teeseen http://www.fanikk.fi , 
kunhan asiat ja aikataulut taas täs-
mentyvät.

 Teksti ja kuvat:
 Antti ja Samuli Valavuo
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Hansamarkkinat jälleen 
menestys Ulvilassa

LC ULVILA

-Keskiaikaisilla markkinoilla nähtiin monia esityksiä, jotka saivat katsojat siirtymään mielissään ajassa kauas taakse ja 
elämään hetken keskiaikaa.

-LC-Ulvila järjesti perinteiset Hansamarkkinat elokuussa Ulvilassa. Väkeä markkinoilla kävi taas ruuhkaksi saakka ja 
seuraavat markkinat järjestetäänkin 7.8.2010.

LIONS CLUB PORI/KATARIINA

ammentaa voimaa vapaaehtoistyöstä
Tuttu lausahdus: ”Vapaaehtois-
työ ottaa ja antaa”, pitää edelleen 
paikkansa. LC Pori/Katariina otti 
asiakseen ulkoiluttaa kerran kuu-
kaudessa, viiden kuukauden ajan, 
kaupunginsairaalan pitkäaikais-
osastojen iäkkäitä asiakkaita.

Katariinojen into pistää pari 
lisäkättä peliin, palkitsi niin ulkoi-
lijat kuin ulkoiluttajatkin. 

- Pyörätuoliasiakkaan ulkoilut-
taminen, rauhallinen kävely, pit-
kät keskustelut ja toisen ihmisen 
kuunteleminen olivat juuri niitä 
merkittäviä voimavaroja, joista 
voin ammentaa voimaa myös 
itselleni, totesi yksi meistä Kata-
riinoista. 

Koska läheskään kaikilla 
pitkäaikaisosaston vanhuk-
silla ei ole mahdollisuutta 
ulkoilla tai vaihtaa mielipi-
teitä edes omaisten kanssa, 
ulkoilun aikana tarjoutu-
nut aito ja avoin keskuste-
lutuokio on mitä parhainta 
molemminpuolista hyvin-
vointia. 

- Kiitos, kun pääsin ulos 
tai kiitos, kun jaksoit kuun-
nella, on paras kannus-
tin seuraavaan tapaamiseen 
ja siihen on helppo vastata 
takaisin hymyilemällä. 

 Teksti: Raija Diomin

Nimi: Pirjo Heino
Klubi: LC Rauma / Kanali Helme
Lion vuodesta 2001 perustajajäsen

1) Ei maaka, kell gläppä nii etei slääpis pysy, mut 
olisittak ikä uskon, et siitäkki o jo melkke neli vuat 
aikka, ko Helme vähtäsivä viisvuatis-galaaseittes 
kans, nuugemmi sanotun lauanda 20. toukokuut 
2006 niit jupileeratti. Mikä o sit se jutt, ko tek siit 
nii kauhia  juhlallise ja ihmellise ja historiallise, 
et jokane nii ÄM-piiris, ko muisaki piireis muista 
sääkrist se päevä ja varsinki se ehto.

No, alotetast alust, Helme justeerasiva kompassis, ottiva hantuukis ja 
kampraatis kainlo, pistivä klyyvaris päi Rauma särkooli ja ankrasiva tämsse 
positsuunihi  N 61° 09,054´ EO21° 27,373´. Ilm ol fi ini, aurink paist täydelt 
taivalt, tuul ol lemppiä siumyättäst ja fl akuki ol haalattu toppihi, ko Helme 
tramppasiva söömanni hapetissas suvilystihi. Eik ol klookku, et vaikas kui 
olsis ittes aamul kuuran puhtaks, ni ehtopäeväl o juur jämt jo semne olo, 
varsinki suvel, et merisaunaha o pakko pääst ja nii kävei nykki, et saunaha 
mentti ja löyly ja uima ja löyly ja jälles karatti merehe ja stää tralli jatketti, 
kunnes vihdo ja viime ruvetti triivama mittseppi, Raumall bruukata sanno 
sillal, ko ruveta syämä.

Ny ei sit ollukka mittä silaka silmi ja leevä lävei, ko ol aluruakka, pääruakka 
ja efterräätei, glasei nosteltti ja piäni optaakarei otetti, semne veisuki veisatti 
fl akuraaka nuatil, ko Pocula Tria, Kolm Ryyppy.

Ol meil tiätyst prookrammi kans, ol oikke, pidetti lyhkäne puhe, etei kukka 
olis nukattan, paohatti yks värsy, esitetti semne näytelm, ko Meriryäväri 
kaato ja lopuks viäl muutam Helm dansas semmost ulkmaalaist rivitanssi.  
Tansi nimi ol muute ”helppo men ja helppo tull” enkelskaks, mut mnuu 
miälestän ei se mittä helppo ollu, vaikkia se ol, eik stää mikkä kontpuale 
olis dansannukka. Meijä fänik  kumminki tykkäs siit kovaste, kosk naoroiva 
makkjaste, hakkasiva kässiäs yhte ja huusiva, et lissä, lissä.

Nii oikke, ehto ol kaikipuali luanikas ja ny varma, joku hättäne  ruppe jo 
eppäilemä, et ei siin ehtos sit mittä nii ihmellist ollukka, mutt ol vai ol, kyl ol.

Ehto rupes jo hiuka hämyttämä, kosk Kylmpihlaja fyyr ja Valkkikari fyyr 
jo blänkkäsivä, ni juur  sillo särkoolihi saatti semmost tiatto, et  Suam ol 
ensmäse kerra voittanu eurooviisu.  Ettäk ihmettel!?

2) Motto: ” Kokko kaunis sydämes” (T. Koskelan runosta)

Nimi: Kimmo Rouhas
Klubi: LC Rauma/Reimari
Lion vuodesta: 1976

1) Elettiin vuotta 1989, aikaa jolloin reimarilaiset 
olivat vielä innokkaita osallistumaan kansallisiin ja 
kansainvälisiin kokouksiin.  Niinpä  6 pariskuntaa 
sai ajatuksen lähteä Eurooppa Forumiin Brysseliin. 
Liitto järjesti sinne matkan, mutta emmehän me 
sitä halunneet käyttää vaan järjestimme mat-

kan omalla persoonallisella tavallamme. Matkustimme ensin rahtilaivalla 
Suomesta Lyypekkiin ja sieltä junalla Saksan kautta kokouskaupunkiin. 
Käytössämme oli ryhmälippu, josta varsinainen päälippu, A4-kokoinen 
lakana oli hallussani ja jokaisella matkalaisella oli oma vanhanaikainen 
”pahvinen” kontrollilippu. Konduktöörit tarkistivat nämä kaikki huolellisesti 
menomatkalla, joka menikin ongelmitta. Kokous ja siihen liittyvät oheisoh-
jelmat sujuivat erinomaisesi ja olimme valmiita paluumatkalle. Viimeisenä 
ilta eräs matkalaisista huomasi kontrollilippunsa kadonneet. Etsinnätkään 
eivät tuottaneet tulosta ja näin meidän oli pakko todeta, että lähdetään 
yrittämään, selitetään ja katsotaan kuinka meidän käy. Niin sitten kerroim-
me tarinamme ensin belgialaiselle konduktöörille ja sen jälkeen hänen 3-4 
saksalaiselle virkaveljelleen, jotka kaikki hoitivat asiansa yhtä tarkasti kuin 
menomatkallakin. Joko selitykset olivat riittävän hyviä tai säälittäviä, mutta 
kaikesta huolimatta totesimme olevamme Lyypekin rautatieasemalla ja 
sen jälkeen taksissa matkalla kohti laivarantaa. Päästyämme laivalle saapui 
ao henkilö luokseni ja kertoi, että lippu löytyi. Eihän se ollut kadoksissa 
ollutkaan vaan aivan eri paikassa missä hän oli muistanut sen olevan. Loppu 
hyvin kaikki hyvin – tulipahan selitettyä ja viimeisen tiedon mukaan lippu 
on vieläkin tallessa.

2) Varsinaista mottoa lions-toiminassa minulla ei ole ollut.  Mutta jos jotain 
erillistä  haluaa mainita, on periaatteenani ollut, että jos jotain  päätetään se 
myöskin tehdään. Tähän mennessä se myös on aika hyvin onnistunut vaik-
ka viime aikoina päätösten toteuttaminen on vienyt entistä enemmän aikaa.

Leijonat vastaavat
1) Kerro hauska/mieleen jäänyt 

tapahtuma lionstoiminnasta

2) Oma lions mottosi



2009-2010    LION           VIESTI    PIIRI 107-M LIONIT

Lions Club Pomarkku

Hakalinna soi –tapahtuma veti yleisöä mukaan tunnelmaan.
Syyskausi alkoi Rossin kaurapellolla. Seuraavan joulun markkinoiden lyhteet ovat jo val-
miina. Syksyllä leijonat ovat ehtineet tehdä jo aurauskeppejä ja asetella niitä tienvarsiin.

Wanhan tyylin joulumarkkinat Pomarkun kirkonkylässä keräsi kosken rannalle 40 myy-
jää omasta pitäjästä ja naapureista. Valaistut myyntikojut tarjosivat runsaslukuiselle ylei-
sölle tunnelmallisen kokemuksen hämärtyvässä illassa.

Huhtikuussa lions klubi kutsui pomarkkulaiset sotaveteraanit puolisoineen juhla-aterialle 
ja konserttiin. Musiikista vastasi Satakunnan Sotilassoittokunta solistinaan kirkonkylän 
koulun rehtori Jori Lilja.

Kilpailu oli avoin oppilaille, 
joiden ikä on 11-13 vuotta 
15. marraskuuta 2009. Kilpai-
lutyöt valmisteltiin kouluissa 
ja muissa organisoiduissa ryh-
missä. Piirissämme kilpailupa-
ketin tilasi runsas kymmenen 
klubia, arvosteltavaksi palautet-
tiin seitsemän työtä. Voittajatyö 
valittiin lippuäänestyksellä pii-
rihallituksen kokouksessa mar-
raskuussa. 

Kilpailu oli tiukka. Voitta-
jaksi tuli Emmi-Veera Koivusa-
lon työ, jonka sponsorina oli LC 
Luvia. 

Toiseksi tulivat samalla ääni-
määrällä LC Porin sponsoroima 
Sarianna Mikolan työ ja LC 
Pori/Sofi a sponsoroima Annika 
Kankaiston työ. 

Piirin voittajatyö lähete-
tään piirikuvernöörin toimesta 
moninkertaispiirin (=Suomen) 
kilpailuun. Suomen kilpailusta 
selviää jatkoon yksi työ, joka 
lähetetään edelleen päämajaan 
loppukilpailuun.

Kilpailutyöt, voittajaa lukuun 
ottamatta, asetetaan nähtäville 
piirikokoukseen Raumalle.

Kokouksen päätyttyä toivo-
taan klubien edustajien vievän 
kilpailutyöt pois, ja palauttavan 
ne tekijöille.
 DC Kalevi Nummijärvi 

RauhanjulistekilpailuRauhanjulistekilpailu
Rauhanjulistekilpailun teema oli tällä kaudella RAUHAN VOIMA
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M-piirin nuorisovaihto-
purjehdusleiri 1.-10.7.2009
M-piirin nuorisoleiri 
järjestettiin S/Y Helenalla 
jo kuudennen kerran
Yhteensä 21 nuorta saapui M-pii-
riin 27.-29.6. välisenä aikana. Lau-
antaina Helsingin lentokentällä 
oli kiva nähdä yhteisen kielen, 
pelikorttien kielen, löytyvän heti 
tsekin keihäänheittäjäsuvun Jiri 
Zelesnyn toimiessa jakajana.

Lyhyen perhejakson jälkeen 
oli kokoontuminen Turussa kes-
kiviikkona 1.7.2009. Esittäytymis-
kierroksen jälkeen tutustuttiin 

kalla Utön saarelle. Itävalta-
laiset pojat Michael Bruneder 
ja  Raphael  Schörkhuber kyse-
livät purjeiden nostosta uupu-
neena miten laituriin tulo hoide-
taan, kun purjeet ovat ylhäällä ja 
kun heille selvisi, että laskemme 
ja nostamme purjeita vielä use-
asti retken aikana oli selvää kal-
penemista havaittavissa. Utössä 
meille järjestettiin opastettu saa-
rikierros ja nuoret menivät yöllä 
katsomaan majakan valon syt-
tymistä. Romanialaisille identti-

Myös ensi kesänä saamme 
M-piiriin nuoria ulkomailta, 

joten kaikki halukkaat 
isäntäperheet 

ottakaa yhteyttä.

Flavio Albano ja Giorgio Bertana 
valmistivat  illalliseksi italialaista 
pastaa. Aikataulullisesti selvisi 
sekin, että italialainen puoli tun-
tia voi olla mitä vain välillä 30 – 
90 minuuttia.  

Maanantaina saavuimme Suo-
menlinnaan ja kansimies Jussi jär-

näytti täysin kuolemaa tekevältä, 
mutta kuitenkin aina pahoin-
voinnin jälkeen lisäsi hajuvettä, 
jottei tuoksuisi pahalta sanoen,  
ettei halua tuottaa pahoinvoin-
tia muille nuorille. Haminassa 
pelasimme rantalentopalloa ja 
saimme leijonavieraita LC Hami-
nasta.

Kanadalainen Lyndsey Helf-
rich luovutti Albertan tuliaisia. 

Äidillistä 
huolenpitoa ja suhinaa
Perjantaina Martti Kekäleen bussi 
saapui noutamaan meitä Kot-
kasta. Turkkilainen Elif Nur Cakir 
osoitti ”äidillistä” huolenpitoa 
pakaten italialaisen pojan matka-
laukun, ja jopa kahdesti kun Gior-
giolta homma ei oikein sujunut, 
ei siis mikään ihme, että italia-
laiset pojat asuvat kotona kolmi-
kymppisiksi, ilmeisesti äidit pitä-
vät pojistaan aika perusteellista 
huolta tuolla saapasmaassa.  

Me lähdimme kohti Länsi-
Suomea ja S/Y Helena kohti Pie-
tari uudet nuoret miehistönään 
liittyen mukaan Tall Ships Race – 
tapahtumaan. 

10 päivää S/Y Helenalla kului 
kuin siivillä. Nuoret nauttivat 
ja lupasivat palata takaisin Suo-
meen jo seuraavana kesänä. Aluk-
sella pidetyt maaesitelmät olivat 
erittäin mielenkiintoisia ja niiden 
muistot matkailua avartavia.

Porvoon, Helsingin, Salon, 
Turun ja Laitilan kautta nuoria 
pudottaen isäntäperheille saa-
vuimme Raumalla noin kello 
19.00. Haikeaa oli erota näiden 
10:n päivän jälkeen, varsinkin 
niiden nuorten kohdalla, joilla 

S/Y Helenan turvallisuusjärjes-
telyihin ja kello 13.10 irrotettiin 
köydet ensi kertaa. Nuoret jaet-
tiin neljään vahtiin. Yksi vahti 
kannella, yksi keittiössä ja kaksi 
vapaalla. Lähdimme kohti länttä, 
mutta valitettavasti alle 4 m/s län-
situuli ei soveltunut purjehduk-
seemme, joten ajoimme koneella 
Sottungaan. Siellä nuoret pääsivät 
ensi kertaa tutustumaan suoma-
laiseen saareen, jossa on noin 100 
vakituista asukasta. Kovasti kysel-
tiin missä on keskusta ja innok-
kaimmat ajelivat ”keskustaan” 
kaupan lainaamilla pyörillä. Kuiva 
wc herätti keskustelua.

Merielämää, purjeiden 
nostoa ja löylynheittoa 
Seuraavana iltapäivänä saa-
vuimme Maarianhaminaan, joka 
oli täynnä veneilijöitä ja saarten 
(Jersey, Grönlanti jne.) urheili-
joita, sillä saarten väliset urheilu-
kisat sattuivat juuri vierailumme 
ajankohtaan. Turkin poika Ömer 
Karisman oli saarten välisessä ver-
tailussa ehdottomasti Ahvenan-
maan kannalla, koska hän lupasi 
lähteä heti kotiin jos vierailemme 
vain Sottungan saaren tapaisilla 
hieman hiljaisilla saarilla. Per-
jantaina 3.7. oli suuri hetki kun 
lopulta nostimme purjeita mat-

1. purjeiden nosto.

Utön majakan juurella.

sille kaksosille Delia ja Alina Pat-
rasculle merielämä oli aivan uutta 
ja he olivat ihastuksissaan varsin-
kin, kun sää suosi meitä nuori-
sopurjehtijoita. Lauantaiaamuna 
otimme suunnan kohti Kasnä-
siä ja kävimme taasen sauno-
massa, johon suurin osa nuorista 
oli jo ihastunut isäntäperheissä. 
Joka aamu oli herätys klo 07.00 ja 
lähtö kohti seuraavaa satamaa oli 
yleensä klo 08.00. 

Italialainen puolituntinen
Pärnäsen perhe toimi oppaana 
Tammisaaren kierroksella. Italia-
laiset nuoret Margherita Ciardhi, 

Ruorinpitoa by Maiken Andersen.

jesti esittelykierroksen kauniilla 
linnoitussaarella.  

Merenkäyntiä ja 
merisairauttakin koettiin
Tiistaina piipahdimme Helsin-
gissä ja päätimme Suomenlahden 
yöpurjehduksesta siten, että saa-
puisimme Haminaan vasta tors-
taina. Merenkäynti teki kuitenkin 
tepposet ja nuoret tulivat kaikki 
merisairaiksi ja jotta matkasta 
ei jäisi ihan karmivia muistoja 
muutimme suunnitelmaamme ja 
ajoimme saarten suojaan ankku-
riin. Erityisesti Turkin tyttö Pelin 
Celikaksoy jäi mieleeni, sillä hän 

Nuoret saattajineen valmiina lähtöön Turussa 1.7.

Stand by vahti lounaan valmistelussa.

Turkin maan esittely käynnissä, Elif Nur, Pelin ja Ömer.

oli kehkeytynyt pientä ”suhinaa” 
kuten uudistettu Unkari-Itävalta 
yhteys Anetten ja Michaelin toi-
mesta. 

Isäntäperheitä tarvitaan 
myös ensi kesänä 
Matka oli päättynyt ja M-pii-
rin nuorisovaihtaja erittäin huo-
jentunut hyvin sujuneen mat-
kan jäljiltä. 2012 olisi seuraava 
leiri, mutta jo ennen sitä saamme 
M-piiriin nuoria ulkomailta, 
joten kaikki halukkaat isäntä-
perheet ottakaa yhteyttä. Seu-
raavaan M-piirin leiriin vuonna 
2012 kerätään varoja, joten klubit 
muistakaa vuosikokouksen päät-
tämä maksu 2,20 euroa/lion.

Kaikille isäntäperheille ja eri-
tyisesti A-piirille suurkiitos lukui-
san nuoren majoittamisesta, 
ilman teitä Telakankatu 13:ssa 
olisi ollut kellari täynnä nuoriso-
vaihdokkeja. 

Lähtötunnelmissa Kotkassa 10.7.

Suomen purjelaivasäätiö tekee 
hienoa toimintaa tarjotessaan 
purjehduskokemuksia nuorille. 
Suosittelen kaikille lämpimästi, 
käykäähän tutustumassa www.
staf.fi .

Heikki Koivisto
M-piirin nuorisovaihtaja
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LC Vampula huomioi nuoria

Lasten kesäleiri
LC EURA/MUINAISET

LC Eura/MuiNaiset järjesti lapsille 
kesäleirin Euran seurakunnan 
leirikeskuksessa Mannilassa 
5.–6. elokuuta 2009. Leirikutsu 
lähetettiin 20 lapselle. Kaikki kutsutut 
eivät kuitenkaan päässeet mukaan, 
mutta paikalla oli pirteä joukko 
innostuneita lapsia.

Taina Myllymaa ja Merja 
Malmi.

Leiriläisten kankaanpainantatekniikalla tekemiä tyynyliinoja.

Leiri alkoi keskiviikkona klo 16. 
Aluksi leiriläiset pukivat pääl-
leen leiripaidat, -lippikset ja –
huivit. Ensimmäisenä iltana 
leiriläiset mm. tutustuivat toi-
siinsa pelien ja leikkien avulla. 
Torstaiaamun maittavan aamu-
palan jälkeen askarreltiin avai-
menperät. Jokainen  teki myös 
kankaanpainoväreillä itselleen 
tyynyliinan.

Aamupäivällä ehdittiin vielä 
ulos pelaamaan ja leikkimään. 
Ruokailun ja pienen lepotauon 
jälkeen lapset pääsivät uimaan 
ja saunomaan. 

Sitten maistuivatkin räiskä-
leet, munkki ym. herkut. Leiri 
päättyi klo 16, jolloin vanhem-
mat tulivat noutamaan lapsiaan 
kotiin. Lapset ja vanhemmat 
olivat mielissään leiristä. Muu-

3D-elokuvaesityksen jälkeen poikettiin vielä ennen kotimatkaa nauttimassa Hesburger-
ateria. Kuvassa vas. Liisa Ojaniittu ja Mimmi Laine, sekä Elsa ja Kaisa Ojaniittu. 
(Kuva: Sari Taura.)

LC VAMPULA 
huomioi kuluvalla 
toimintakaudella 
erityisesti nuoria.

- Otimme erityishuomion koh-
teeksi kasvavan sukupolven ja 
heidän hyvinvointinsa paranta-
misen, kertoo klubin presidentti 
Matti Aalto.

Valitun teeman puitteissa lap-
sille ja nuorille on tällä  kaudella 
järjestetty ja tullaan vielä järjes-
tämään useita erityistapahtumia.

- Joulun alla nuorille järjes-
tettiin elokuvaretki, opiskelijoita 
tuetaan stipendeillä ja nuoriso-
vaihtotoimintaa jatketaan. Lap-
sia on huomioitu esikoululaisille 
lahjoitettujen pyöräilykypärien 
muodossa, olemme olleet tuke-
massa nuorten Hippokisatapah-
tumaa syksyllä ja talvella järjes-
tämme  nappulahiihtokisat.

Osa tapahtumista ajoittuu 
kevätkaudelle.
- Suunnitteilla on vielä  liiken-
neturvallisuustapahtuma ylä-
asteikäisille yhteistoiminnassa 
koulutoimen kanssa sekä päih-
devalistusilta, selvittää Matti 
Aalto.

tamat lapset lupasivat tulla ensi 
kesänäkin MuiNaisten järjestä-
mälle kesäleirille.

 Marjo Järvenpää, sihteeri
 LC Eura/MuiNaiset 

Taina Myllymaa, Hanna-Leena Valo ja Merja Malmi val-
vomassa lasten uintia Pyhäjärvessä.

 LC LAITILA
MYYNTITUOTTEET
Iso pellavasaunapyyhe 22,00 €
Kahvikuppi ja lautaset 35,00 €
Isännänviiri 60,00 €
Laitila-pinssi 3,50 €

Tuotteet voi hankkia
AVITUKSESTA
Laitilan kaupungintalolta

Huittisten kylät
- Junnon koulukirja

LC Lauttakylän kustantama 
Junno Välimaan kuvista koottu 
mahtava värikuvateos

208 sivua, n. 420 värikuvaa.
Kuvien lisäksi runsaasti myös historiatietoutta.

Myynti: Tekniset Sivunen, 
S-Market ja 
Huittisten kirjakauppa

40,-

PARHAAN
PALAVERIN

PAIKKA

www.ellivuori.fi

Tule
kokeilemaan.

Ja innostumaan
ihan erilaisesta
kävelytyylistä.

Ulkoilu tekee hyvää mielellesi ja kunnollesi.
MBT-lenkkari on erinomainen kunnon kohottaja.
Sisällä ja työssä voit käyttää 
sandaalia. Niitä löytyy 3 eri väriä 
(mustaa, valkoista ja ruskeaa).
Jos olet polvi- tai lonkkaongel-
mainen, niin huomaa, että tämä 
kenkä säästää sinua kivuilta. 
Selkävaivaiset saavat usein
apua Masaista.

www.tupunanhevosmaailma.com

Karisjoen Paatti & Puu

Isännöinti ja tilintarkastus Leivo Oy

LC
 P

or
i/

Ka
ta

ri
in

a

www.lions.fi LC Vampulan nuorille järjestä-
män elokuvaretken kohteena Turussa 
oli 3D-elokuva Saiturin joulu.

- Retkelle osallistui 25 yläas-
teikäisistä 18-vuotiaisiin saakka 

olevaa nuorta. Tarjosimme heille 
kuljetuksen, elokuvaliput ja elo-
kuvan jälkeen Hesburger-aterian, 
kertoo retkellä mukana ollut lady 
Johanna Aalto.

- Kevään tienoilla on suun-
nitteilla vielä yksi retkitapah-
tuma nuorille, kohde ja ajankohta 
on vielä suunnittelun alla, toteaa 
Johanna Aalto
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KONE-TAPSA OY
32700 HUITTINEN

Puh. 02-567 110 • Fax. 02-567 713
Gsm. 040-557 7110

HUITTINEN
puh 02-566 485

A-ryhmän 
sähköurakointi

EVEVALA TMIALA TMI
050 5288 515

Jokilevon teollisuusalue
32700 Huittinen
p. 02-561 886

Lions Club

HUITTINEN

Lauttakylän Betoni Oy
Valimonkatu 4, 32700 HUITTINEN
Tel. 02-569 748, Fax 02-569 741

Huittisten
Alustasuojaus Ky

Stemma-Huittinen
(Lautta-Kaluste Ky)

Aukioloajat: ma-pe 10-18, la 9-14
Puh. 0424-896 800

Hinauspalvelu Ojala Oy
Liukkaantie 3  32700 Huittinen 

Puh. 0400 222787
www.hinaus-ojala.fi 

M-piirin lionit kokoontuivat 
9. tammikuuta 2010 viettämään 
juhlavuoden avausta Keski-Porin 
kirkkoon. Tilaisuudessa kuul-
tiin urkutaiteilija Juhani Romppa-
sen juhlavaa musiikkia ja läänin-
rovasti, lion Tapio Seppälän puhe. 
Piirin seppele sankarihaudalle las-
kettiin 22 klubin lipun juhlistaessa 
tilaisuutta. Paikalla oli noin 200 
lionia ja puolisoa eri puolilta piiriä.

Iltaa jatkettiin mukavan yhdes-
säolon merkeissä Porin Suomalai-
sella klubilla, jossa musiikkiesi-
tyksistä vastasivat  lion Alexander 
Bruk, piano ja harmonikkataituri 
Timo Hautamäki. Juhlapuheen 
pitäjänä oli PID Lauri Merivirta. 
Illan päätössanat lausui DG Pentti 
Hämäläinen. 

Juhlan järjestelyistä vastasi 
LC PORI/JUHANA.  

Suomen Lions-liiton 60-juhlavuoden 
sekä Lions-viikon avaus 

Piirimme klubit ovat viime vuo-
sina parantaneet ympäröivän 
yhteiskunnan laatua mm. raken-
tamalla skeittirampin, toteutta-
malla ja varustamalla leikkipuis-
toja ja kunnostamalla partiolaisten 
majaa.  Kaikkia näitä suurehkoja 
palveluaktiviteetteja on ollut tuke-
massa Arne Ritari-säätiö. Säätiön 
apurahat vastaavat yleensä puolta 
hankkeen kustannuksista ja akti-
viteeteissa on tyypillisesti mukana 
leijonien työpanosta. 

Vastaavia tarpeita ja koh-
teita löytyy varmasti jokaisen klu-
bin toimialueelta. Niiden kautta 
toteutamme Lions-palvelulupaus-
tamme oman paikkakunnan par-
haaksi. AR-säätiön tukea on saa-
tavissa paikallisesti merkittäviin 
hankkeisiin ja säätiö kannattaa 
ottaa mukaan jo aktiviteetin suun-

AR-Säätiö klubien tukena
nitteluvaiheessa piirin toimikunta-
puheenjohtajan kautta. 

Lisätietoa AR-apurahoista – 
hakuperusteista ja jo aiemmin tue-
tuista hankkeista - on piirin ja lii-
ton nettisivuilla.

Adressilla muistaminen 
tukee Lions-työtä 
Leijonien oma, monipuolinen AR-
adressi on useimmissa klubeissa 
vakiintunut jäsenten käyttöön niin 
surunvalitteluiden kuin onnitte-
luidenkin yhteydessä. Adressien 
käytöllä tuetaan Arne Ritari-sää-
tiön toimintaa ja mahdollistetaan 
säätiön tuki klubeille apurahojen 
muodossa. Samalla adressit tuovat 
esiin Lions-toimintaa.

AR-adressi muodostuu eril-
lisestä kansilehdestä ja erilaisiin 
käyttötarpeisiin sopivista irtovä-

lilehdistä, joille voidaan helposti 
laatia adressitekstit vaikkapa tie-
tokoneen tulostimella. Luonnolli-
sesti välilehden voi toteuttaa koko-
naankin omaan suunnitteluun 
perustuen valitsemalla esim. kuva-
aiheen muistettavan henkilön tai 
yhteisön lähiympäristöstä. 

AR-adresseja kannatta pitää 
koko ajan kotona saatavilla ja 
varastoa voi täydentää omasta klu-
bista. Klubihallituksen tehtävä on 
huolehtia adressien saatavuudesta 
jäsenilleen AR- ja korttitoimikun-
nan kautta. 

Jokainen lion varmaan käyttää 
adresseja vuosittain; käyttämällä 
AR-adresseja tuemme itsellemme 
läheistä ja tärkeää Lions-työtä!

Kun on kiitoksen aika!
Paras huomionosoitus ansioitu-

neelle Leijonalle on Lions-ritarin 
arvo! Juhlallinen ritariksi lyömi-
nen on kaikille tilaisuuteen osallis-
tuville mieleenpainuva tapahtuma 
ja arvokas ohjelmanumero niin 
klubin kuin henkilökohtaisenkin 
merkkipäivän yhteydessä. Lions-
ritarius on pysyvä tunnustus pal-
velutyöstä ja ritarikillan jäsenyy-
den myöntää hakemuksesta Arne 
Ritari-säätiö.  

 DC Kalevi Sillanpää
 ARS- ja kortti-
 toimikunnan pj 

Huittisissa saatiin lokakuussa kokea 
musiikkiviihdettä Suomen huipulta kun 
Arja Korisevan 20 vuotta Kuningattarena 
juhlakiertue huipentui konserttiin 
Huhkolinnassa.

Arja Koriseva 20 vuotta 
Kuningattarena

LC HUITTISEN järjestämässä 
konsertissa, jonka Arja on itse 
käsikirjoittanut, saatiin maisti-
aisia myös hänen musikaaliroo-
leistaan suurelle yleisölle tut-
tujen iskelmähittien lomassa. 
Musikaalikappaleet toivat tul-
lessaan myös niiden aidot esiin-
tymisasut, joita nähtiin konser-
tissa kymmenkunta. Musiikin 
lisäksi tarjolla oli siis myös visu-
aalista taidetta, joka tuotiin esiin 
upealla valaistuksella. Taustalla 
komppasi 7 miehinen juhla-For-
tuna

Kuluneisiin 20 vuoteen Arja 
on ollut tyytyväinen. Musikaa-
lit, Tv-työt sekä konserttikiertu-
eet ovat antaneet erilaisia ja mie-
lenkiintoisia töitä sen perinteisen 
tanssipaikka- ja ravintola keik-
kailun lomaan. Taustalla on kul-
kenut koko matkan jo ennen 
Tangomarkkinoita perustettu 
Fortuna-orkesteri.

Matkan varrella hän on opis-
kellut laulua lisää sekä kasva-
nut sanojensa mukaan ihmisenä 
ja artistina. Arja muistuttaa että 
”jalat maassa” on suomalaisen 

artistin työtään tehtävä. Laulavat 
Sadepisarat oli Arjan läpimurto 
musikaaleihin, joissa eläytyväi-
nen ja liikkuvainen artisti on ollut 
omillaan. Aiempi aktiivinen säh-
lyn pelaaminen on ollut hyödyksi 
kun on tarvittu tanssia ja liikku-
vuutta lavalla.

Tulevaan 20 vuoteen Arja kat-
soo odottavaisesti. Toivomansa 
mukaan ne sisältäisivät monipuo-

lisesti töitä, tyylikkäitä konsert-
teja, musikaaleja ja tunnelmallisia 
kesälavoja.

Lasten kasvaessa, hän toivoisi 
saavansa nauttia elämästä myös 
terveenä isoäitinä.

Konsertin tuotto ohjattiin 
Huittisten Seudun Invalideille. 

 Teksti: Petteri Hurskainen
 Kuvat: Juha Rannikko

ONETAPSAA

LauttakylänLauttakylän
Betoni OyBetoni Oy

®®

Huittisten apteekki
Risto Rytin katu 31
32700 Huittinen
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Entisiä piirikuvernöörejä 
vierailulla M-piirissä

LIONS CLUB LAUTTAKYLÄN JULKAISEMA VÄRIVALOKUVAKIRJA

”Huittisten kylät - Junnon koulukirja”
Lions Club Lauttakylä ja sen kir-
jatyöryhmä (6 henkilöä) sai val-
miiksi jo toisen valokuva- ja histo-
riatietokirjansa ”Huittisten kylät 
- Junnon koulukirja” siten, että 
kirja saatiin myyntiin 4.12.2009. 
Aikaa kului vuoden verran, ja työ-
ryhmä kokoontui kaksi kertaa vii-
kossa, hieman yli 90 kertaa.

Tämä kirja kertoo Huittis-
ten kylistä ja koulupiireistä, joita 
aikoinaan oli 19 kpl, nykyisin vain 
neljä. Kustakin kylästä/koulupii-
ristä on 10 - 60 kuvaa, riippuen 
kylän/koulupiirin koosta ja aktii-
visesta toiminnasta, 1950-luvulta, 
aina tähän päivään asti. Jokaisesta 
koulusta on oma kuvansa. Hen-
kilökuvia on pyritty käyttämään 
runsaasti, mm. oppilaskuvia sekä 
erilaisia tapahtumia. Tulvakuvia 
on useammista kylistä.

Teos sisältää 208 sivua, 417 
värivalokuvaa, A 4-koossa ja 
kovakantisena. Tuote on tehty 
kestämään runsastakin katselua 
ja lukemista. Historia ym. teks-
titietoja koottaessa on käytetty 

apuna kylien/koulupiirien omia 
paikallisia ”asiantuntijoita”. Kuva-
materiaali on peräisin kerhoneu-
voja Junno Välimaan (86 v.) dia-
kuva- aineistosta, jonka hän on 
kuvannut mm. työssäoloaikanaan 
vv. 1950 - 2009.

Mainittakoon, että työryhmällä 
oli melkoinen hankaluus siitä, että 
hyviä kuvia olisi ollut ehdolla pal-
jon enemmän kuin kirjaan mah-
tui kohtuudella, sivumäärän liikaa 
aina vain kasvaessa. Kirjatyöryh-
män talkoitten päätyö on ollut 

yli 7.000 diakuvan skannaaminen 
ns. digitaaliseen muotoon tietoko-
neen kovalevylle ja kirjojen teke-
minen on tapahtunut sen ohella. 
Skannaaminen aloitettiin jo vuo-
den 2006 keväällä. Valokuvien tal-
tioiminen oli aloitettava, koska 
aika huononsi nopeasti ratkaise-
vasti mm. kuvien laatua ja värejä. 
Kuvien diakuvaesitykset aikoinaan 
ja siihen liittyvä kuvien fyysinen 
käsittely huononsivat myös mer-
kittävästi kuvia.

Työryhmän ensimmäinen 
kirja ”Huittisten keskus - Lautta-
kylä Junnon kuvina” loppui hie-
man kesken ennen joulua 2008. 
Myynti aloitettiin 4.11. ja kirja 
loppui muutamassa viikossa. 
Ensimmäinen kirja kertoi Lautta-
kylän keskustan kiinteistöistä (jo 
puretuistakin) ja erilaisista yleisö-
tapahtumista sekä mm. Huittisten 
kirkosta ja kirkkomaasta muisto-
merkkeineen.

 Teksti: Kalevi Vatja
 Kuva: Sari Mäkelä

LC Lauttakylän kirjatyöryhmä Junnon toisen kirjan oikolu-
kua suorittamassa. Henkilöt: vas. Kalevi Vatja, Reino Äikiä, 
Junno Välimaa ja Antti Nieminen, seisomassa vas. Antti 
Seppä ja Uuno Kulmala.

Syyskuussa vuorossa oli kurssi 98-99, joka aloitti Porin 
päivän tapaamisen Porin torilla perinteistä ohrakryyni-
velliä syöden. Ohjelmaan kuului tutustuminen Olkiluodon 
ydinvoimalaan ja luvialaiseen laivanrakennusperinteeseen 
Kuunari Ihanan rakennustyömaalla. Tämän tilaisuuden 
koollekutsujana oli PCC Timo Heikkilä.

Elokuussa kurssi 04-05 kokoontui Yyterissä ja tutustui Me-
rikarviaan viettäen kaunista lauantaipäivää mm. Oura-
luodolla. Tilaisuuden isäntänä toimi PDG Lauri Hakosalo.

Entisillä piirikuvernööreillä, PDG:llä, 
on tapana kuvernöörikauden jälkeen 
vuosittain tavata saman vuosikurssin 
kesken. Viime kesälle PDG tapaamisia 
osui M-piiriin tuplasti.

Viisivuotisjuhlia vietettiin puolisoiden 
kanssa elokuussa Harjavallan 
Paronintörmällä.

Presidentti 
Tina Viberg 
toivottaa 
vieraat 
tervetulleiksi 
5-vuotis-
juhlaan

LC Kokemäki/Jokilaakso 5 vuotta

Syyskuussa olimme Kokemä-
ellä miesklubin järjestämässä lei-
jona riehassa auttelemassa. Tapah-
tuma  oli tarkoitettu koululaisille 
ja se sai jälleen hyvän vastaanoton. 

Tiernatytöt kävivät laula-
massa Peipohjan päiväkodin jou-

Johtamis-
valmennuksissa
on tehty ryhmätöitä ja mietitty yhdessä miksi olemme leijonia, mikä 
on toimintamme päämäärä ja suunniteltu klubistrategiaa antamaan 
klubin toiminnalle suuntaa.

Huittisissa

lujuhlassa, Kokemäen terveys-
keskuksessa ja Henrikinhovissa. 
Päiväkodin lapsille veimme 
30 heijastinliivit.

 Ritva Mäkelä
 Tiedotussihteeri

Olemme pieni ja sitkeä naisklubi 
ja teemme työtä niillä voimava-
roilla mitä meillä on. Teemme 
myös työtä klubimme jäsenmää-
rän nostattamiseksi.

Elokuussa järjestimme Nuk-
kearpajaiset. Touhua riitti kaikille 
ja arpoja myimme hyvin. Saadut 
tulot lahjoitamme lapsille ja nuo-
rille.

Porissa
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Porin rautatiease-
malla on totuttu 
näkemään muitakin 
järeitä aparaatteja 
kuin perinteisiä 
dieseleitä ja nyky-
päivän sähköisiä 
vetäjiä.

Jo kuudennen kerran keräänty-
vät näytille järkäleet eri puolilta 
Suomea, kun perinteinen Porin 
Vahvamieskisa kiskaistaan käyn-
tiin sunnuntaina 25. huhtikuuta. 
Tapahtuma on neljännen kerran 
kisattavan Suomen Cupin vuoden 
toinen osakilpailu.

Porin kilpailun isäntänä hää-
rii LC PORI/KOIVISTO, mutta 
sitä ennen neliosainen kilpailuru-
letti pyörähtää käyntiin Haapave-
dellä jo maaliskuun alussa. Muut 
kaksi kohtaamista ovat kesä-hei-
näkuun vaihteessa Eurassa ja elo-
kuun alussa Torniossa.

-Muita kilpailuja ei oteta 
mukaan ennen vuotta 2011. 
Finaali käydään Lahden Fitness 
Expon Power-lavalla 2.-3. loka-
kuuta. Sinne pääsee mukaan cupin 
kahdeksan parasta, kertoo cup-
puuhamies Sakari Selkäinaho

Saarijärveltä ja kertoo, että 
kaikkien osakilpailujen pisteet las-
ketaan yhteen paremmuuden rat-
kaisemiseksi Lahtea varten.

-Lauantaina kisaavat cupin par-
haat ja heistä jatkaa neljä sunnun-
taina yhde ssä kolmen Suomen 

Vahvin mies-kisan ja Champions-
liigan nimeämien voimanpesien 
kanssa voitosta ja pääsystä kan-
sainväliseen Champions-liigaan, 
Selkäinaho selventää.

Porin kisa kiinnostaa
Puskaradio on jo hyvin aikaisessa 
vaiheessa ollut perillä siitä, että 
Porin mallikkaasti junailtu kisa 
kiinnostaa. Suomi Cup jakautuu-
kin nyt selkeästi kahteen kevään 
ja kahteen syyspuolen kilpailuun.

-Olemme päättäneet, että 
molemmissa kunkin osakisan 
kolme ensimmäistä lajia ovat 
samat. Porissa farmarikävely, tuk-
kipunnerrus ja maastavetoyhdis-
telmä, selkäinaho sanoo.

-Muut jatkolajit ovat vielä hie-
man auki. On ajateltu Conanin 
pyörää ja merimieskävelyä, mutta 

autonveto on ollut täällä aina bra-
vuri. Sitä tutkimme vielä vaih-
toehtona tai lisänä, kertoo Porin 
kisajärjestelyihin mukaan tul-
lut viime vuoden vastaavan kisan 
kolmonen Juha Harrivaara.

Tärkeä tapahtuma
Yksi Porin väriläiskistä on ollut 
”oman kylän Patu” Topi Frifeldt. 
Mies tulee nytkin mukaan ja 
uskoo lähes kaikkien muidenkin 
nimiin, jotka ovat aiemmin pai-
kalla kisailleet.

Viime vuoden lähes vihovii-
meinen ilmoittautuja oli Porissa 
liki suvereenisti isännöinyt Juha-
Matti Järvi Raumalta.

-Ja tulee nytkin, ennakoi Har-
rivaara.

Koko kisaa ajatellen kärki-
miesten osallistuminen onkin tär-

Mikä tärkeintä:
Kyllä mukaan täytyy päästä!

keä. Ville Vihola - ei vihoviimei-
nen raumalainen - viime vuoden 
kakkosena on ollut myös uskolli-
nen naapurikaupungilleen.

Entä sitten ”Puuha-Harrina” 
häärivä porilainen. -Hääpäi-
vämme oli alunperin sovittu lau-
antaiksi edelliseksi päiväksi. Siir-
simme sen viikkoa aiemmaksi. 
Sen verran tärkeä tämä tapah-
tuma on. Mukaan täytyy päästä, 
Harrivaara tunnustaa. Tuossa 
päätöksessä on takuulla kuultu 
toistakin osapuolta ja tihkunei-
den tietojen mukaan siirto on 
sujunut täydessä yhteisymmär-
ryksessä. Saa sitten nähdä minkä-
laisiin panoksiin Juha yltää ukko-
miehenä 25. huhtikuuta.

 Jouko Färd

Porin Patu Topi Frifeldt ja VR-asemamiljöö. Ylhäällä ovat 
ja tuomaristo kuittaa viime vuoden nelosen suorituksen. 
Topin sijoitukset ovat vuosi vuodelta olleet nousujohteiset. 

TULE
KATSOMAAN porin

vahvamieskilpailua 2010
rautatieasemalle

Sunnuntaina 25.4. klo 11-14
Järjestäjänä: LC Pori/Koivisto

PUISTO-APTEEKKI CITY-APTEEKKI
Itäpuisto 11 Satakunnankatu 23 B
28100 PORI  28130 PORI
PUH. +358 2 633 2313  PUH. +358 2 633 2213
FAX. +358 2 641 6155  FAX. +358 2 633 2323

Terveyttä kaikille –
Olemme tukemassa lions työtä

Iloiset Hyväntekeväisyystanssit
Porin lentoaseman ravintolassa
lauantaina 13.3.2010

Illan tanssimusiikista vastaa
Jaana Lammi ja Voitto Takanen yhtyeineen
Tanssilippu 20 €  ---  Iltapalalippu 10 €

Tilaisuuden tuotto lahjoitetaan Satakunnan lääkäriautolle

Tapahtuman järjestää Lions Club Ulvila

TANSSIT

Lions Club Pori/Linnan 

PorongrillaustapahtumaPorongrillaustapahtuma
Porin kauppatorilla
♦  Myynnissä poroa sopivina paloina,
 grillipihvejä, kanaa ja makkaraa.

♦  Ladyjen järjestämä kirpputori kauppatorilla samaan aikaan.

♦  Reipasta musiikkia

Tuotto täysimääräisenä paikalliseen nuorisotyöhön.

Lauantaina 24.4.2010
kello 8.30-13.30

LIONS CLUB RAUMA/RUORI JÄRJESTÄÄ

MUSTANPITSIN YÖN TANSSIT 30.7.2010

KLO 15.00-01.30

NARVI-SÄHKÖN PIHALLA

KAUPPAKATU 5, 26100 RAUMA

VAPAA PÄÄSY

TÄLLÄ KUPONGILLA ILMAINEN KAHVI + PULLA

Kisojen järjestämisestä 
saatu tuotto oli ennakkoon 
päätetty kohdentaa nuoriso 
toiminnan tukemiseen. Vuo-
den 2009 tuotto lahjoitettiin 
kahdelle nuorten parissa 
toimivalle järjestölle, Teljän 
Tuikkeet ry.lle ja Väinän 
Vartijat ry.lle kummallekin 
1.000 €, joka toivotaan 
käytettävän lippukunnan 
kalusto- tai yhteismatkojen 
kustannusten kattamiseen. 
Lahjoituksen vastaanottivat 
lippukuntien johtajat Sanna-
Mari Mäkinen ja Anssi 
Kujanpää. Klubin puolesta 
lahjoituksen luovuttivat 
klubin presidentti Lauri Paa-
nanen ja Porin Vahvamies-
kisan toimikunnan puheen-
johtaja Jouko Färd.

Leijonahenkeä Laitilan torilla

LEIJONAT NÄKYVILLÄ- tempauksessa 23. tammikuu-
ta LC Laitila / Untamoinen tarjosi   yli 500 laitilalaisille 
monipuolisen toritapahtuman. Hernesopan ohella oli 
tarjolla poniajelua, ongintaa, paloauton esittelyä, ilmaiset 
arpajaiset, hanurimusiikkia ja tietysti roppakaupalla lion-
tietoutta. Kuva Åke Nygård.

Lions Club 
Lauttakylä 55-vuotta

 

LIONIT NÄKYVILLÄ- teema in-
noitti LC Laitila / Untamoisen 
kolmikymmenpäisen lionjoukon 
tempaisemaan monipuolisen toi-
mintapäivän Laitilan torilla. Klu-
bin kolmenkymmenen toiminta-
vuoden kunniaksi haluttiin nyt 
tarjota palveluaktiviteetti, joka 
koskettaisi kaikkia laitilalaisia 
ikään tai sukupuoleen katsomatta 
ja samalla jakaa tietoa Lions-toi-
minnasta. 

Lauantaiaamu 23. tammikuuta 
kajasti kylmänä ja viimaisena, 
kun ensimmäiset lionit kokoon-
tuivat jo anivarhain torille vas-
taanottamaan LC Luvian komeaa 
soppatykkivaunua. Soppa saa-
tiin porisemaan ja ennen tapah-
tuman avausta kello kymmenen, 
oli paikalle saatu Varsinais-Suo-
men pelastuslaitoksen uutuut-
taan välkehtivä paloauto pien-
ten ja vähän isompienkin poikien 
ihailtavaksi. Sannon tallin ponit 
kyyditsivät pikkuväkeä ja MLL:n 

eläinhahmoihin pukeutuneet toi-
mijat järjestivät ongintaa ja jakoi-
vat makeisia. Liikenneturvalli-
suudesta muistuttamaan jaettiin 
heijastimia.

Kylmä ei päässyt hätyyttä-
mään kun kävi lämmittelemässä 
torin laidalle sytytettyjen prasu-
jen äärellä ja nauttimassa hyvin 
muhinutta maukasta hernerok-
kaa ja lämmintä mehua. Hanuri-
musiikki siivitti tunnelmaa ja lei-
jonatietoutta oli runsaasti  jaossa 
näyttelyteltassa. 

Tapahtuman lähetessä lop-
puaan päästiin kohokohtaan, 
arpajaisiin. Kaikki kävijät oli-
vat saaneet kirjoittaa arpalipun 
ja kolmisenkymmentä onnellista 
päätyi hienon palkinnon omista-
jiksi. Pääpalkintoina olivat mm. 
paikallisen liikkeiden lahjoittamat 
polkupyörä, navigaattori ja kaksi  
Leijona-kellon 100-vuotisjuhla-
kelloa. Arpalipuista saatiin kävi-
jämääräksi 486 ja vielä ”oma väki”, 

lionit ja ladyt päälle. Oli siinä 
säpinää kerrakseen !

Iloisesta menosta huolimatta 
ei unohdettu niitä, joilla asiat 
eivät juuri nyt ole kovin hyvin. 
Suomen Punaisen Ristin edus-
taja oli mukana tapahtumassa ja 

mahdollisti sen, että kaikki haluk-
kaat pääsivät kantamaan kortensa 
kekoon Haitin luonnonkatastro-
fi n uhrien hyväksi.

Tapani Kaila                      
LC Laitila/Untamoinen

LC Lauttakylä vietti 55-vuotisjuh-
laansa merellä 30.1.2010 Turku - 
Maarianhamina - Turku matkalla.

Juhlaa vietettiin ”perhepii-
rissä”, toisaalta vieraanamme oli-
vat piirikuvernööri Pentti Hämä-
läinen ja lady Anna-Liisa.

Avauksen suoritti klubimme 
presidentti Pasi Virtanen, toivot-
taen lionit ja ladyt tervetulleiksi 
vuosijuhlaan.

LC Lauttakylä on perustettu 
27.1.1955 ja se on kotimaiselta 
järjestysnumeroltaan 23. klubi.

Juhlassa lyötiin lions-rita-
reiksi seuraavat lionit: Jouni Iso-
talo, Timo Marttila, Jarmo Sivu-
nen sekä Jorma Suominen. 
Lisäksi lions-ritarin nimi ja arvo 
on myönnetty poissaolleille Ilkka 
Mäkelälle ja Timo Mäkiselle.

Klubiin tuli siis kerralla kuusi 
uutta ritaria, ennestään oli aino-
ana ritarina klubissa Antti Nie-
minen.

Lion Kalevi Vatja                                                          
LC Lauttakylä

Lions-ritarit ja heidän ladynsa yhteiskuvassa:
Vas. Tuulikki ja Jorma Suominen, Kata ja Jarmo Sivunen, 
Timo ja Maija Marttila, Heli ja Jouni Isotalo
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Aktiviteettikaato
LC Kankaanpää/Keskusta kehit-
teli syksyllä aivan uudenlaisen 
aktiviteetin. Jo aiemmin klubin 
lionien harrastuksista oli selvästi 
noussut esille kaksi suosituinta; 
golf ja metsästys. Nyt oli jälkim-
mäisen vuoro astua esiin aktivi-
teettina. Lion Hannu Seppälä oli 
pitkään puhunut Sallassa juok-
sevista hirvistään ja niiden kaa-
tamisesta. Nyt oli aika toteuttaa 
tuo haave.

Seitsemän veljestä suuntasikin 
autonsa syys-lokakuun vaihteessa 
koilliseen noin 800 kilometriä 
Sallan ja Kemijärven erämaihin. 
Mukana oli kolme omaakin hirvi-
koiraa sekä yksi seisovakoira, sai-
sivat kaikki harjaantumista. Olipa 
muutama aseetonkin lion, sai-
sivat ainakin raitista ilmaa ja lii-
kuntaa. Kokoontuminen oli Sal-
latunturin juuressa lion Hannun 
tilavassa mökissä, siellä puitiin 
seuraavien päivien jahtijuonet. 

Paikallinen opas koirineen 
odotti seuraavana aamuna sovi-
tulla y-pisteellä, josta siirryt-
tiin erämaahan. Jo siirtymärei-
tillä ihasteltiin metsäkanalintujen 
määriä. Eivät nekään ihan aal-
lonpohjassa olleet. Itse hirvi-
jahti aloitettiin rauhalliseen, lap-
pilaiseen tapaan, nuotiolta ja 
nokipannukahvien kera. Koi-
rat lähetettiin etsimään jälkiä. 
Ensimmäiset vedotkin päästiin 
aloittamaan useammasta ”tar-
hasta” yhtä aikaa. Hirvet olivat 
kuitenkin vainulla lantalaisista ja 
harvan passiketjun läpi solahte-
likin hirviä sieltä täältä, näköha-
vaintojakin saatiin. 

LC KANKAANPÄÄ/KESKUSTA

LC Kankaanpää/ Keskustan kaatoaktiviteetin onnellinen kaatomies 
lion Pentti Heikkilä, saaliinaan 12-piikkinen hirvisonni. Lihat myy-
tiin tuloksellisessa huutokaupassa Kankaanpään torilla. 

Sitkeydestä ei koiria voinut 
moittia, sillä ensimmäisen ajon 
paikallinen koira saatiin kiinni 
vasta lähes puolentoista vuoro-
kauden ajon jälkeen. Sillä välin 
lionit Pertti ja Seppo ehtivät kier-
tää Sallan suurimmat tuntu-
rit ympäri, saaden Nelli koiralle 
useita riekkoseisontoja ja näky-
viinkin ainakin 40 valkosiipistä, 
koppeloista puhumattakaan! 
Ehdittiinpä ohessa tutustumaan 
myös Talvisodan taistelupaik-
koihin. Lyhyehköt valoisat päi-
vät kuluivat yllättävänkin nope-
asti, mutta yhdessä tekeminen 

12-piikkinen 

hirvisonni 

päätyi 

Kankaanpään 

torille

Lions-toimintaa yli
rajojen 17 vuotta sitten
Matkustaessani työasioissa Liettu-
assa tutustuin merkittävään hen-
kilöön, jota ylpeänä voin kutsua 
ystäväkseni. Hän on Pranas Gry-
bauskas, silloin jo professori, labo-
ratorioylilääkäri Kaunasin yli-
opistosairaalassa, nykyisin lisäksi 
Liettuan tiedeakatemian jäsen. 
Kutsuin hänet vierailulle Suo-
meen ja kävimme hänen kanssaan 
eräissä merkittävissä suomalai-
sissa laboratorioissa tutustumassa. 
Länsi-Uudenmaan Sairaalassa, 
Tammisaaressa lupasi silloinen 
kemisti Björn Sandbacka lahjoit-
taa käytöstä poistetun hyväkuntoi-
sen KONE C-analysointiautomaa-
tin Kaunasiin.

Sain silloin ajatuksen Meri-
leijonien liittämisestä tähän asi-
aan. Tuttavani Helsingin Yliopis-
tollisen Sairaalan laitehuollossa 
suoritti n.k. asevelihintaan lait-
teen täyshuollon, jonka klubimme 
maksoi ja niin laite oli valmis vie-
täväksi Kaunasiin. Siihen saatiin 
vielä lisälaitteita Kansanterveysla-
boratoriosta ja tämä teki laitako-
konaisuudesta vieläkin käyttökel-
poisemman.

Matkaan lupautui klubistamme 
Mauno Vuorinen, joka asetti ”pit-
kän” Hiace-pakettiautonsa käyt-
töön, sekä Viljo Sankari. Professori 
- silloin jo Lion hänkin - oli Suo-
messa käymässä ja matkusti muka-
namme.

Ladymme olivat keränneet mit-
tavan määrän vaatteita ja jalkineita 
vietäväksi paikallisen Lionsklubin 
jaettavaksi lasten ja vanhusten tar-
peisiin.

Auto lastattiin lopullisesti Hel-
singin Tapanilassa ja 2.2.1993 

lähdimme aamulaivalla Suo-
menlahden yli. Lumiloskaisia 
auraamattomia teitä etelään aja-
essamme olimme kiitollisia Hia-
cen nelivedosta – se oli tarpeen. 
Matka edistyi hyvin ja rajaviran-
omaiset, jotka joskus osasivat 
hankaloittaa liikkumista, osoitti-
vat meille ystävällisimmän puo-
lensa. Vilnassa yöpymisen jäl-
keen ajoimme seuraavana päivänä 
Kaunasiin, jossa laite ja muut 
tavarat kannettiin sisään sairaa-
laan. Mainittakoon, että KONE 
C-laite toimi monia vuosia labo-
ratorion kemian analyysien pää-
laitteena.

Kaunasissa oli meille järjestetty 
vastaanotto paikallisen Lions-klu-
bin puolesta.

Parasta oli pantu pöytään ja 
kuohuviiniäkin oli pullokaupalla. 
Itse onnistuin pulloa avatessani 
”ampumaan” korkin katon kautta 
suoraan naispuolisen lionspre-
sidentin lasiin, niin, että hän sai 
iltaisen samppanjahuuhtelun kas-
voilleen. Jo silloin oli Liettuassa 
yhteisklubeja ja tämän klubin 
presidentti ja sihteeri olivat nai-
sia. Heidän nimensä ovat minulta 
unohtuneet. Oppaina tällä matkal-
lamme toimivat pikkufi rmamme 
paikalliset edustajat, Ptashekasin 
kaksoset Julius ja Marius.

Kotimatka sujui hyvin. Mak-
soimme Latviassa vahingossa aje-
tun ylinopeussakon kahdella 
Marlboro-askilla ja söimme eväitä 
Riian-lahden rannalla, ihaillen 
hiekkarannan pituutta.

 Kurt Pettersson
 LC Pori/Meri-Pori

metsässä oli mukavaa. 
Illalla valmisteltiin 
suussa sulavia ateri-
oita milloin metsosta, 
milloin hirvestä. Jän-
nitystä erämaassa toi 
huonot kännykkäyh-
teydet ja sitä kautta 
hirvikoirien tutka-
pantojen toimimat-
tomuus. Seurueen 
lappilaiset pääsivät 
kaatamaan 12-piik-
kisen hirven jo alku-
vaiheessa, mutta ete-
län miehiä palkittiin 
vasta viidentenä päi-
vänä, lion Pentti Heik-
kilän kaataessa myös 
12-piikkisen hirvison-
nin.

Hirvi nyljettiin 
paikallisessa lahtiva-
jassa ja tuotiin leikat-
tavaksi Satakuntaan 
ja Laviaan. Oli sisä-, 
ulko- ja paahtopais-

tia, lapaa sekä jauhelihaa. Viikon 
kuluttua hirvisonni olikin jo Kan-
kaanpään torilla, missä toripäi-
vän seassa järjestettiin lihahuuto-
kauppa. Lion Kauko Juhantalon 
nuijan kopautuksin lähti kotiin 
monta tyytyväistä huutajaa. Ja 
tyytyväinen oli klubikin, sillä 
aktiviteetti kassaan kilahti lähes 
1000 euroa paikallisen nuorison 
ja vanhusten hyväksi. Tämä akti-
viteetti päätettiin uusia heti ensi 
vuonna uudestaan.

 LC Kankaanpää/Keskusta
 Pertti Manninen

LC PORI/MERI-PORI
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Me palvelemmeMe palvelemme
Lions Club LuviaLions Club Luvia

Me palvelemmeMe palvelemme
Lions Club SäkyläLions Club Säkylä

Me palvelemmeMe palvelemme
Lions Club SiikainenLions Club Siikainen

Willin karvialaisen kansan Leijonat
toivottavat kaikille lukijoille
Menestyksellistä Kuluvaa Vuotta.

Tervetuloa tutustumaan 
pienen pitäjän runsaaseen 
kulttuuritarjontaan

www.karvia.fi /linkit/linkit.php

LC-NOORMARKKU

Melvin Jones jäsenyys 
luovutettiin Lion Jorma Riipille 

Melvin Jones jäse-
nyys luovutettiin 
huomionosoituksen 
arvoon sopivassa 
ympäristössä Noor-
markun Havulin-
nassa. 

Kuvassa Lion Jorma  
ja Lady Irma Riippi .

Puolisopäivä Kankaanpäässä
M-piirin 
puolisopäivää 
vietettiin 
Kankaanpäässä 
Yhteislyseolla 
kynttilänpäivänä 
7.2.2010.

Tapahtuman järjesti LC-Kan-
kaanpään Ladyt. 

Puolisopäivään osallistui suuri 
joukko Ladyja ja Lioneita koko 
M-piirin alueelta. 

Tilaisuus aloitettuiin lou-
naalla, johon kuului Lady Anna-
Liisa Hämäläisen tekemä maukas 
Lapinakanriista keitto. Tervetu-
lotoivotuksen esitti Lady Maa-
rit Hietanen sytyttäen tilaisuuden 
alussa kynttilän päivän kunniaksi. 

Kaupunginarkkitehti Maija 
Anttila valoitti puheessaan Kan-
kaanpään Taidekehän syntyä, 
nykyistä tilaa ja kehitysnäkymiä. 
Maija Anttilan mukaan Kankaan-
pään kasvu merkittäväksi kuvatai-
teen keskukseksi alkoi 1950-luvun 
maaseudulla. Luova hulluus ja 
uskallus synnyttivät Kankaanpään 
taidekoulun ja vähitellen taide on 
tullut osaksi kaupungin identi-
teettiä. Kuvanveisto on taidekou-
lun vahvuus ja oppilaitoksesta 
on valmistunut monia nimek-
käitä veistäjiä. Ammattitaiteili-
joiden ja opiskelijoiden kansain-
väliset symposiumit ovat luoneet 
hyvän pohjan Taidekehän kehittä-
miselle. Taidekehä ja Taidepolku 

luovat fyysiset puitteet taideteok-
sille, hahmottavat kehystarinan, 
jota yksittäiset teokset täydentä-
vät rönsyileväksi kertomukseksi. 
Taidekehä kasvaa paikallisten ja 
ulkopuolisten aatevirtausten vuo-
rovaikutuksesta. 

M-piirin tervehdyksen toi DG 
Pentti Hämäläinen ja hän pai-
notti puheessaan puolison mer-
kitystä leijona-toiminnassa. DGn 
sanoin:’Piirin kantava voima on 
klubi ja klubin kantava voima on 
jäsen ja jäsenen kantava voima 
on puoliso’. Hän kiitti puoli-
soita heidän tekemästään työstä 
ja suuresta avusta  leijonien pal-
veluaktiviteeteissa. Hän vertasi 
leijonatoimintaa ginko-puuhun, 
jonka lehtiin myös yleisö sai tutus-
tua. Nämä puut ovat esiintyneet 
maapallolla 280 miljoonaa vuotta 

ja ovat kahta on kahta sukupuolta, 
niitä pidetään rakkauden symbo-
leina. Niin myös leijonatoiminta 
on koko elämänkaaren kestävää 
ja toiminta on levinnyt koko maa-
pallolle. Lopuksi DG otti esiin 
moton ’Sukupolvien sympatiaa’ ja 
tähän sopi hyvin toivottaa synty-
mäpäiväonnittelut Kankaanpään 
LC perustajajäsenen puolisolle 
Eeva Suomiselle. Hän on ollut 
mukana klubin toiminnassa koko 
sen historian ajan - 53 vuotta. DG 
ojensi lady Eevalle piirin kultaisen 
ruusun onnittelujen saattamana. 

Ohjelmatarjonnasta vastasivat 
taiteilijat M-piirin alueelta. Kar-
vian NS - Teatteri Sampolan Nai-
set esittivät Irma Airiston kir-
joittaman Kapsäkki-näytelmän. 
Näytelmä kertoi hylätyistä nai-
sista ja hylätyksi tulemisen tun-

teista sekä selviytymiskeinoista 
kestää yksinäisyys.  Kauniista viu-
lumusiikista vastasivat kankaan-
pääläiset Krista ja Tiia Järvinen. 

Lopuksi yleisö sai kuunnella 
merikarvialaisten Pentti Kankaan 
ja Jukka Vanhatalon esityksen. 
Pentti Kangas esitti ’Ei toivotut 
iskelmät’ Jukka Vanhatalon säes-
täessä häntä haitarilla. Mukana 
oli iskelmälaulajia Fredistä Severi 
Suhoseen, suuri osa ladyistä sai 
kuulla oman nimikkolaulunsa, 
sillä mukana oli Jaanaa, Leilaa, 
Ullaa ja muita kauniita naisten 
nimiä.  

Talvinen puolisopäivä päättyi 
arvontaan ja kahvitteluun. 

Heli Kerola                      
LC Kankaanpää Ladyt

 

Kummilapsiprojekti on suomalaisten kummien  ja Sri Lan-
kan lionien yhteisaktiviteetti. Suomalaisilla on tällä hetkellä 
Sri Lankassa noin 1000 kummilasta. Peruskoululaisen tuki-
maksu on 10 EUR/kk. 
Tietoa asiasta osoitteessa www.lions.fi /kummilapset

Kummilapsiprojektista vastaavat 
PDG Ossi Vuorinen ja lady Anneli sekä
Lion Eero Arvo ja lady Kaija

Sri Lankan kummilapset ovat    Sri Lankan kummilapset ovat    
kiitollisia kummeilleenkiitollisia kummeilleen
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lisesltä toimintavuodelta. Todettiin ehdokkaat 
piirikuvernöörin ja varapiirikuvernöörien virkoi-
hin. Käsiteltiin tarjoukset piirin vuosikokouksen 
järjestämisestä keväällä 2010. Päätettiin esit-
tää piirikokoukselle piirin ohjesäännön muut-
tamista viimeisten mallisääntöjen mukaisiksi. 
Samalla päätettiin esittää että uudet säännöt 
tulisivat voimaan heti, jolloin mm. henkilöva-
linnat suoritettaisiin niiden mukaisina (2.VDG).

3.4.-09 Köyliössä

Kuultiin alueiden ja lohkojen puheenjohtajien, 
sekä toimikuntapuheenjohtajien raportit. Käsi-
teltiin piirin toimintasuunnitelma, talousarvio ja 
muut piirikokoukselle valmisteltavat asiat. Piiri-
hallituksen jäsenten palkitsemiset.

KAUDEN TEEMAT
KANSAINVÄLINEN: 
PALVELULLA IHMEISIIN – ARKIPÄIVÄN SANKARIT

KOTIMAINEN: YHDESSÄ NUORTEN KANSSA

PIIRI: KATSE NUORIIN

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Lionsjärjestön 91. kansainvälinen vuosikokous 
pidettiin Bangkokissa, Thaimaassa 23.-27.6.2008.

Kokouksessa valittiin järjestön kansainväliseksi 
presidentiksi Albert F Brandel New Yorkista 
USA:sta. Ensimmäiseksi varapresidentiksi valittiin 
Ebenhard J Wirfs Saksasta ja toiseksi varapresi-
dentiksi Sid L Scruggs USA:sta.

Kansainvälisessä hallituksessa jatkoi suomalai-
nen ID Tapani Rahko toisen kauden.

Suoritettujen äänestysten tuloksena hyväksyttiin 
joitakin sääntömuutoksia. Näistä välittömästi pii-
riämme koskeva oli toisen varapiirikuvernöörin 
viran ottaminen käyttöön.

Piirikuvernöörien kansainvälinen koulutus tapah-
tui vuosikongressin yhteydessä.

Lions Clubs International Piiri 107-M

Piirihallitus 2008-2009.

SUOMEN LIONS-LIITTO RY
HALLITUS

Puheenjohtaja Heidi Rantala
Jäsenet VCC Christer Löfström
 IPCC Harri Forss
 DG Hilkka Paloniemi
 DG Eeva Suomenaro
 PDG Heimo Potinkara
 PDG Antero Ylitalo
Sihteeri GS, PCC Markus Flaaming 

KUVERNÖÖRINEUVOSTO
Puheenjohtajat

Puheenjohtaja (CC)
Heidi Rantala, E/LC Tampere/Siilinkari
Varapuheenjohtaja (VCC)
Christer Löfström, N/LC Helsinki/Siltamäki

Jäsenet
107-A Christer Berlin
107-B Eeva Suomenaro
107-C Lauri Vainio
107-D Risto Sihvola
107-E Tapio Estola
107-F Hermanni Sippola
107-G Pentti Äijö
107-H Pentti Juntunen
107-I Asko Merilä
107-K Timo Särkelä
107-L Hilkka Paloniemi
107-M Martti Lehtelä
107-N Jorma Laurila
107-O Karl Andersson

Kuvernöörineuvoston sihteerinä toimi 
GS, PCC Markus Flaaming

Kokoukset
Kokouksia kuvernöörineuvosto piti seuraavasti:
 1/23.8.08 Tampere
 2/22.11.08 Kajaani
 3/14.2.09 Forssa
 4/2.-5.6.09 Sähköpostikokous

LIITON VUOSIKOKOUS
VUOSIKOKOUS
Liiton 56. vuosikokous pidettiin 5.-6.6.2009 
Haminassa. Kokouksessa oli edustajat 485:stä 
klubista. Yhteensä virallisia kokousedustajia oli 
1063.

Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti kaudelle 
2009-2010 kolmen euron jäsenmaksukorotuk-
sen. Samoin yksimielinen päätös oli kaudelle 
2010-2011 kotimaisen teeman uudistaminen. 
Uusi teema tulee olemaan ”Vastuu on minun”. 
Klubialoitteet hyväksyttiin kuvernöörineuvoston 
esitysten mukaisesti.

Risto Hiltusen säveltämä ja Pauli Ylitalon sanoit-
tama uusi leijonalaulu, Leijonahenki, sai kanta-
esityksensä Haminan kokouksessa.

Liiton puheenjohtajaksi kau deksi 2009-2010 
valit tiin VCC Christer Löfström (LC Helsinki/Sil-
tamäki) ja varapuheenjohtajaksi DG Lauri Vai-
nio (LC Tervakoski).

LIONSPIIRI 107-M
Kausi 2008-2009 oli piirimme 40. toimintavuosi. 
Kauden alussa piirissä oli 64 rekisteröityä lions-
klubia ja lopussa 63. Toimintavuoden aikana 
LC Uusikaupunki ja LC Uusikaupunki/Männäi-
nen siirtyivät A-piiriin. Lisäystä klubimäärään tuli 
kun edellisen toimintakauden lopulla perustettu 
LC Laitila/Untamoisen liitännäisklubi Uusikau-
punki/Family itsenäistyi.

Jäseniä piirin klubeissa oli kauden alussa 1860 
ja lopussa 1809. Vertailukelpoinen jäsenmäärän 
nettolisäys oli kaudella kuitenkin +24, koska siir-
tyneet klubit veivät mukanaan 75 jäsentä. 

PIIRIHALLITUS
Piirihallitukseen ovat toimintavuonna kuuluneet

Piirikuvernööri 
Martti Lehtelä, LC Punkalaidun
Varapiirikuvernööri 
Pentti Hämäläinen, LC Kankaanpää
Edellinen piirikuvernööri 
Maija-Liisa Heikkilä, LC Pori/Sofi a
Piirisihteeri 
Kalevi Sillanpää, LC Punkalaidun 
Piirin rahastonhoitaja 
Tarja Isokallio, LC Huittinen/Gerda

ALUEIDEN PUHEENJOHTAJAT;
I alue  Jouko Uusitalo, LC Kankaanpää
II alue  Tuula Karisjoki, LC Pori/Katariina
III alue  Tapio Putko, LC Köyliö
IV alue  Jaakko Räikkönen, 
 LC Rauma/Ruori

LOHKOJEN PUHEENJOHTAJAT:
I/1.lohko:  Jukka Haaparanta, 
 LC Noormarkku
I/2. lohko:  Esko Isohannu, 
 LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde
I/3. lohko:  Tapio Järvinen, LC Lavia
II/1. lohko:  Ismo Anttila, LC Luvia
II/2. lohko:  Jari Vuorinen, LC Ulvila
II/3. lohko:  Pekka Saarinen, 
 LC Harjavalta/Huovi
III/1. lohko:  Veli-Matti Vasamaa, 
 LC Huittinen
III/2. lohko:  Antero Bäcklund, 
 LC Eura/Pyhäjärvi
IV/1. lohko:  Jari Sepponen, LC Eurajoki
IV/2. lohko:  Jukka Teinilä, LC Laitila

TOIMIKUNTAPUHEENJOHTAJAT:
PDG- ja tiedotus

Maija-Liisa Heikkilä, LC Pori/Sofi a
ARS- ja kortti- 

Ossi Lahtinen, LC Luvia
Jäsenohjelma-

Raimo Järvinen, LC Pori/Meri-Pori
LCIF-

Juhani Mäntylä, LC Pori
Quest- ja nuoriso-

Kalevi Nummijärvi, LC Karvia
Nuorisovaihto-

Heikki Koivisto, LC Rauma/Reimari
Tietotekniikka-

Pekka Tuuna, LC Rauma
Koulutus-

Veikko Valavuo, LC Luvia

TILINTARKASTAJAT:
Lasse Luoto, LC Huittinen
Tapio Sirviö, LC Huittinen

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUKSET:
Piirihallitus kokoontui toimintavuoden aikana 
viisi kertaa, joista ensimmäinen oli epäviral-
linen tutustumistilaisuus Yli-Kirran museolla 
Punkalaitumella 26.7.-08. 

VARSINAISET PIIRIHALLITUKSEN 
KOKOUKSET JA NIISSÄ KÄSITELLYT 
MERKITTÄVIMMÄT ASIAT:

6.9.-08 Kankaanpäässä

Myönnettiin toimikuntapuheenjohtajille kau-
den ajaksi puhe- ja äänioikeus piirihallituksen 
kokouksissa. Todettiin, että LC Uusikaupunki 
ja LC Uusikaupunki/Männäinen ovat siirty-
neet A-piiriin. Käsiteltiin piirin/toimikuntapu-
heenjohtajien toimintasuunnitelmat. Päätetiin 
myöntää piirin avustusrahastosta 2000 euron 
suuruinen avustus LC Luvian esittämään koh-
teeseen. LC Luvia sijoittaa samaan kohteeseen 
vastaavan summan.

29.11.-08 Porissa
Kuultiin alueiden ja lohkojen puheenjohtajien, 
sekä toimikuntapuheenjohtajien raportit. Kes-
kusteltiin piirin ansiomerkin sääntöjen muutos-
tarpeesta. Asia siirrettiin seuraavaan ph:n koko-
ukseen jossa todettiin, että tässä vaiheessa 
sääntöjen muutoksiin ei ole tarvetta. Todettiin, 
että kansainvälisen järjestön sääntömuutok-
sesta johtuen kaikkiin piireihin tulee 2. VDG:n 
virka. Sääntömuutosehdotus käsitellään seu-
raavassa kokouksessa

28.2.-09 Raumalla
Kuultiin alueiden ja lohkojen puheenjohtajien, 
sekä toimikuntapuheenjohtajien raportit. Käsi-
teltiin ja allekirjoitettiin piirin tilinpäätös edel-
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PIIRIN VUOSIKOKOUS
Piirin vuosikokous pidettiin Luvialla, Luvian kou-
lukeskuksessa 18.4.2009. Onnistuneen kokous-
päivän järjestelyistä vastasi LC Luvia. Kokouk-
sessa oli yhteensä 120 äänioikeutettua edustajaa 
46:sta klubista. Kaikki kokouspäivän tapahtumiin 
osallituneet huomioiden väkeä oli paikalla ehkä 
kaksinkertainen määrä.

Varsinaisen kokouksen lisäksi päivän ohjelmassa 
oli klubivirkailijoiden; tulevien presidenttien, sih-
teereiden ja rahastonhoitajien koulutukset. Myös 
lohkojen ja alueiden puheenjohtajat perehdytet-
tiin tehtäviinsä päivän aikana. 

Piirin vuosijuhlassa juhlapuhujana oli sisäminis-
teri Anne Holmlund ja Luvian kunnan terveh-
dyksen toi kunnanjohtaja, lion Kari Ojalahti. 

Päivän päättäneessä iltajuhlassa suoritettiin taas 
”vahdinvaihtoon” liittyvät seremoniat. Parhaim-
mat kiitokset kaikille tapahtuman järjestelyvas-
tuussa olleille hienosta päivästä! 

Kokouksen alussa hiljennyttiin muistamaan ja 
sytytettiin kynttilät seuraaville vuoden aikana 
poisnukkuneille lioneille;

Lion Olavi Heikura, LC Karvia
Lion Seppo Kuusiniemi, 
 LC Kankaanpää/Keskusta
Lion Heikki Norri, LC Lauttakylä
Lion Timo Sipilä, LC Rauma Reimari
Lion Pirkko Virmavirta, 
 LC Kokemäki/Jokilaakso
Lion Matti Kulku, LC Lavia
Lion Aimo Köylijärvi, LC Alastaro
Lion Reino Parviainen, LC Rauma/Ankkuri
Lion Vesa Waegelein, LC Pori/Juhana
Lion Eero Vuorinen, LC Pori/Pohjoinen

Piirin vuosikokous oli sääntömuutoskokous. Pii-
rihallitus esitti vuosikokoukselle piirin ohjesään-
nön muuttamista kuvernöörineuvoston viimeksi 
hyväksymien malliohjesääntöjen mukaisiksi.

Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sekä 
päätti, että uusittu ohjesääntö otetaan käyttöön 
välittömästi. Uudistettujen sääntöjen suurin, heti 
näkyvä käytännön muutos, oli toisen varapiiriku-
vernöörin viran perustaminen.

Piirin toimintakertomus edelliseltä kaudelta 
hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Tilinpäätös 
vahvistettiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuu-
vapaus.

Klubeilta perittavän nuorisoleirimaksun suuruu-
deksi päätettiin 2,20 euroa/jäsen ja LCIF-mak-
suksi 5,00 euroa/jäsen.

Päätettiin pitää seuraava piirin vuosikokous 
Raumalla, LC Rauma/Ruorin järjestämänä.

Kokouksessa valittiin piirikuvernööriksi kaudelle 
2009-2010 VDG Pentti Hämäläinen LC Kan-
kaanpää, 1. VDG:ksi Tuula Karisjoki LC Pori/
Katariina ja 2. VDG:ksi Jaakko Räikkönen LC 
Rauma/Ruori.

Tilintarkastajiksi kaudelle 2009-2010 valittiin 
Mikko Laukkonen, LC Kankaanpää/Keskusta ja 
Reijo Laaksonen, LC Kankaanpää.

Ehdotukset toimintasuunnitelmaksi ja talous-
arvioksi hyväksyttiin piirihallituksen esittämässä 
muodossa.

Alueiden kokoukset
Toimintavuoden ensimmäiset piirikuvernöörin 
neuvoa-antavan toimikunnan (PNAT) kokoukset 
pidettiin, jo pitkään jatkuneen käytännön mukai-
sesti aluekokouksina. Kokoukset pidettiin syys-
kuun lopulla ja toimikuntapuheenjohtajat esit-
telivät niissä klubeille tavoitteitaan alkaneella 
kaudella. Osanotto kokouksiin oli hyvä.

Lohkojen kokoukset
Edellä mainittujen aluekokousten lisäksi lohkot 
kokoontuivat PNAT-kokouksiinsa marras-, helmi- 
ja huhtikuussa. 

Piirin puolisopäivä
Piirin puolisopäivää vietettiin Huittissa lauantaina 
17.1.2009. Puolisopäivän järjestelyvastuun oli 
DG:n pyynnöstä ottanut LC Huittinen/Gerda.

Päivän teemana olivat terveyteen liittyvät asiat, alus-
tajina lionit Tuula Pitkänen ja Virpi Ojala. Tilaisuu-
teen osallistui lähes sata puolisoa eri puolilta piiriä.

PIIRIN KILPAILUT
Piirikilpailu:

I Alue 1. LC Karvia
 2. LC Äetsä/Keikyä
 3. LC Kankaanpää 
II Alue 1. LC Pori/Sofi a
 2. LC Luvia
 3. LC Pori/Meri-Pori
III Alue 1. LC Punkalaidun
 2. LC Köyliö 
 3. LC Huittinen/Gerda
IV Alue 1. LC Laitila/Untamoinen
 2. LC Eurajoki
 3. LC Rauma/Reimari

Parhaat sihteerit:
I Alue Lion Keijo Ruusuvuori 
 LC Noormarkku
II Alue Lion Antti Salmela 
 LC Kauvatsa
III Alue Lion Pirkko Vähäaho 
 LC Eura/MuiNaiset
IV Alue Lion Jarkko Männistö 
 LC Laitila

Kiertopalkinto; 
piirin paras klubi

LC Pori/Sofi a

Kiertopalkinto; tiedotuskilpailu
LC Pori/Katariina

Kiertopalkinto; 
lentopallomestaruus

LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde

Kunniakirja Lions QUESTin 
hyväksi tehdystä työstä: 

LC Pori/Charlotta 

Kunniakirja piirin 
parhaalle palveluklubille: 

LC Karvia

HENKILÖKOHTAISET 
PALKITSEMISET

Piirin lioneille on kauden aikana eri yhteyksissä 
luovutettu seuraavat järjestön ansiomerkit

Suomen Lions-liiton 
kahden ruusukkeen ansiomerkki:

PDG Raimo Järvinen, LC Pori/Meri-Pori

Medal of Merit:
IPDG Maija-Liisa Heikkilä, LC Pori/Sofi a
PDG Ossi Lahtinen, LC Luvia
PDG Pekka Tuuna, LC Rauma

100% piirikuvernöörin ansiomerkki
IPDG Maija-Liisa Heikkilä

Suomen Lions-liiton 
yhden ruusukkeen ansiomerkki:

Lion Ahti Hämäläinen, LC Kankaanpää
VDG Pentti Hämäläinen, LC Kankaanpää
Lion Jukka Lehto, LC Laitila/Untamoinen
DC Kalevi Nummijärvi, LC Karvia
Lion Veikko Pitkänen, LC Vampula
Lion Risto Salo, LC Pori
Lion Matti Teljo, LC Pori
Lion Seppo Varjo, LC Laitila/Untamoinen

Lady-ansiomerkit:
Anja Anttila, LC Karvia
Anna Grönroos, LC Luvia
Elli Kaila, LC Laitila/Untamoinen
Sirke Lehtilä, LC Laitila/Untamoinen
Hannele Pohjavirta, LC Ulvila
Tutta Varjo, LC Laitila/Untamoinen
Oili Äijälä, LC Merikarvia

AR-säätiön yhden 
ruusukkeen ansiomerkki:

Lion Kalevi Hietanen, LC Laitila Untamoisen 
Lion Mikko Heinonen, LC Luvia

Pitkään toimineen lionin 
ansiomerkki, 40 vuotta:

Lion Seppo Jokela, LC Karvia

Pitkään toimineen perustajajäsenen 
ansiomerkki, 30 vuotta:

Lion Esko Alavalkama, LC Vampula
Lion Helge Heinikkala, LC Laitila/Untamoinen
Lion Kalevi Koistinen, LC Laitila/Untamoinen
Lion Reijo Koskinen, LC Laitila/Untamoinen
Lion Antti Kotaja, LC Vampula
Lion Seppo Porkka, LC Laitila/Untamoinen
Lion Matti Rautanen, LC Laitila/Untamoinen
Lion Tapani Takala, LC Laitila/Untamoinen

Pitkään toimineen 
lionin ansiomerkki, 
30 vuotta:

Lion Juhani Järri, LC Vampula
Lion Osmo Kesseli, LC Kankaanpää
Lion Valtter Kivilahti, LC Vampula
Lion Mauno Kotamäki, LC Vampula
Lion Aimo Kuivala, LC Ulvila/Olavi
Lion Ilkka Pertilä, LC Karvia
Lion Pentti Ritakallio, LC Vampula
Lion Pekka Salminen, LC Vampula
Lion Lauri Uotila, LC Vampula
Lion Jorma Vähä-Heikkilä, LC Vampula
Juhani Äijälä, LC Merikarvia

Pitkään  toimineen 
puolison ansiomerkki, 
30 vuotta:

Lady Ulla Heinikkala, LC Laitila/Untamoinen
Lady Raili Koistinen, LC Laitila/Untamoinen
Lady Eila Koskinen, LC Laitila/Untamoinen
Lady Saimi Kuivala, LC Ulvila/Olavi
Lady Marja-Leena Nieminen, LC Kullaa
Lady Anja Porkka, LC Laitila/Untamoinen
Lady Anja Rautanen, LC Laitila/Untamoinen
Lady Maija Takala, LC Laitila/Untamoinen

Piirikuvernöörin 
tunnustuspalkinto:

CS Kalevi Sillanpää, LC Punkalaidun
RC Jouko Uusitalo, LC Kankaanpää
DC Heikki Koivisto, LC Rauma/Reimari

Piirikuvernöörin ansiotähti:
ZC Jari Vuorinen, LC Ulvila
Pres. Jouko Saarinen, LC Punkalaidun

Piirikuvernöörin ansiotähdet 
kolmen eniten jäsenmääräänsä 
lisänneen klubin presidentille:

Pres. Sirkka Sainio,
LC Pori/Sofi a (+10 jäsentä)
Pres. Leena Marvola-Sine,
LC Uusikaupunki/Family (+7 jäsentä)
Pres. Merja Evala,
LC Huittinen/Gerda (+6 jäsentä)

Piirikuvernöörin ansiotähdet 
piirikokoustoimikunnan jäsenille:

Lion Kimmo Aho, LC Luvia
Presidentti Juha, Ahola LC Luvia
Lion Mikko Heinonen, LC Luvia
Lion Juha Järvinen, LC Luvia
Lion Kalevi Näyrä, LC Luvia
Lion Anssi Perämäki, LC Luvia
PDG Veikko Valavuo, LC Luvia

Lady-ansiomerkit piirikokous-
toimikunnan jäsenille:

Lady Terttu Aho, LC Luvia
Lady Mirva Heinilä, LC Luvia
Lady Marjatta Lampinen, LC Luvia

Kansainväliset erittäin hyvän 
klubipresidentin palkinnot 
(2007-08 presidentit):

Keijo Kerola, LC Kankaanpää
Mikko Leppänen, LC Merikarvia
Simo Nummi, LC Köyliö
Tapio Rajalahti, LC Jämijärvi
Tuula Roos, LC Pori/Sofi a
Rami Sainio, LC Lappi tl

Kotimaiset 100% presidentin 
ansiomerkit (2007-08 presidentit):

Seppo Anttila, LC Karvia
Tapani Kaila, LC Laitila/Untamoinen
Keijo Kerola, LC Kankaanpää
Mikko Leppänen, LC Merikarvia
Juhani Mäntylä, LC Pori
Urpo Nieminen, LC Rauma/Reimari
Minna Nordberg, LC Rauma/Kanali-Helme
Alf Ojala, LC Pori/Meri-Pori
Tuula Pitkänen, LC Huittinen/Gerda
Tapio Rajalahti, LC Jämijärvi
Matti Reijonen, LC Vampula
Tuula Roos, LC Pori/Sofi a
Jussi Roukka, LC Punkalaidun
Antti Valavuo, LC Rauma/Fänikk

LOPUKSI
Toimintakausi 2008-2009 on siirtynyt histori-
aan. Tässä toimintakertomuksessa on esitetty 
pieni osa niistä asioista joita piirimme alueella 
on yhteisten tavoitteidemme saavuttamiseksi 
tehty. –Se pääosa, klubien ja yksittäisten leijo-
nien tekemä mittava työ lähimmäistemme aut-
tamiseksi ei toimintakertomuksessa näy, muuta 
kuin ehkä joissakin tilastomerkinnöissä. 

Voimme olla ylpeitä monesta asiasta. Mittava 
työ lasten ja nuorten hyväksi, joka näkyy klu-
bien aktiivisessa nuorisovaihtotyössä, Questin 
tukemisessa tai vaikkapa rauhanjulistekilpailun 
sponsoroinnissa. Nuorten hyvien harrastus-
ten tukemisessa tai kannustamisessa esimer-
kiksi opiskelijastipendein ja monessa, monessa 
muussa hyvässä kohteessa. 

Järjestötoiminnan puolella yksi ylpeyden aihe 
on jäsenkehitys. Päättynyt kausi oli jo kolmas 
peräkkäinen jäsenmäärän nettolisäyksen kausi, 
kun tarkastelemme vertailukelpoista jäsenmää-
rää huomioiden piiriä vaihtaneet klubit. Maas-
samme leijonien määrä on vähentynyt 1990-
luvun puolivälistä kolmisen tuhatta. Meillä 
jäsenmäärässä on hienoista kasvua kun huo-
mioimme tänä aikana kolme piiriä vaihtanutta 
klubia ja niiden mukana menneet 101 leijonaa. 
Suomalaisista lionspiireistä ainoastaan F ja M 
voivat taas ylpeillä sillä, ettei niiden alueelta ole 
lakkautettu ainoatakaan lionsklubia. Uskon, että 
me pohjoisen naapurimme kanssa haluamme 
myös pysyä jatkossa sellaisina.

Toimintavuoden aikana minulla ja puolisollani 
on ollut ainutlaatuinen tilaisuus tutustua lions-
toimintaan piirissämme. Olemme nähneet klu-
bien arkea ja juhlaa. Leijonat toteuttavat mitä 
monimuotoisempia aktiviteetteja niin palve-
lutyössä kuin varojen keräämisessäkin. Näissä 
tempauksissa on mukana aina myös aito, iloi-
nen leijonahenki.

Vuoteen mahtui lukuisia juhlia. Kaudellani oli 
juhlava alku ja loppu. Ensimmäinen ja viimei-
nen juhla oli Charter Night, perustamiskirjan 
luovutus. Kyseessä ei kuitenkaan ollut sama 
tilaisuus, vaan kauden alussa perustamistaan 
juhli LC Eura/MuiNaiset ja lopussa LC Uusikau-
punki/Family. Voisiko kaudelle enää olla parem-
paa alkua ja loppua. Näiden kahden juhlavan 
ja ikimuistettavan tilaisuuden väliin jäi lukuisa 
määrä muita juhlahetkiä; naulattiin ja vihittiin 
lippuja tai muisteltiin menneitä vuosijuhlien 
muodossa.

Kiitän tästä antoisasta vuodesta klubeja, 
kiitän piirihallitusta, kiitän jokaista lionia ja 
puolisoa sekä kaikkia muita toiminnoissa 
mukana olleita tai toimintaamme tukeneita. 
Te kaikki teette omalta osaltanne hienoa työtä 
– rakennatte omalta osaltanne parempaa 
huomista. 

Toivotan piirin klubeille ja jokaiselle leijonalle 
jatkuvaa menestystä ja iloista mieltä harrastuk-
semme parissa!

 Martti Lehtelä
 DG 2008-2009
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TOIMIKUNTAPUHEENJOHTAJIEN TOIMINTAKERTOMUKSET

TOIMIKUNNAN PJ. 
PDG OSSI LAHTINEN

TOIMIKUNNAN PJ. 
DC JUHANI MÄNTYLÄ

TOIMIKUNNAN PJ. 
IPDG MAIJA-LIISA HEIKKILÄ

TOIMIKUNNAN PJ. 
DC KALEVI NUMMIJÄRVI

TOIMIKUNNAN PJ. 
PDG RAIMO JÄRVINEN

ARS –TOIMIKUNTA
Toimikunnan jäsenet:

Pj.  PDG Ossi Lahtinen 
 (LC Luvia)
1. Alue Pentti Heikkilä 
 (LC K:pää/Keskusta)
2. Alue Mikko Heinonen 
 (pj:n vara) 
 (LC Luvia)
3. Alue Juuso Virtanen 
 (LC Eura/Pyhäjärvi)
4. Alue Kari Tuominen 
 (LC Lappi T.l)

Kauden adressimyynti oli 
piirissämme ennätysmäinen 
10 400,00 €, eli 5,56 €/jäs.

Palkittavat klubit:
Palkinto 50 €,

LC Laitila/Untamoinen,
(105 adressia)

Palkinto 40 €
LC Punkalaidun 
(50 adressia)

3. Palkinto 30 €
LC Pori/Meri-Pori 
(40 adressia)

40 adressia oli myös 
LC Karvialla, 
LC Pori/Koivistolla ja 
LC Pori /Charlottalla. 
Voittaja arvottiin.

Seuraavat viisi klubia voittivat 
kaikkien adresseja ostaneiden 
klubien kesken suoritetussa 
arvonnassa 30 €:

LC Pori/Pohjoinen
LC Lappi TL
LC Huittinen 
LC Pori/Charlotta
LC Karvia

Arvonnat suoritti ylikonstaapeli, 
lion Markku Helkiö LC Luvialta.

Lions-ritariksi lyötiin piirissämme 
kolme ansioitunutta leijonaa: 

Lions-ritari 933
Osmo Lampinen
LC Luvia
Lions-ritari 941
PDG Matti Pihlajaviita
LC Karvia
Lions-ritari 987
Mauri Kujanpää 
LC Kokemäki

AR-säätiön yhden ruusukkeen 
ansiomerkillä palkittiin

LC Laitila Untamoisen 
ARS-lion Kalevi Hietanen ja 
piirin ARS toimikunnan jäsen 
lion Mikko Heinonen LC Luvialta. 

AR-säätiön 
kunniakirjalla palkittiin: 

Lion Pentti Heikkilä 
Lion Juuso Virtanen
Lion Kari Tuominen 
Lady Terttu Aho

Kaikkia adressimyyjiä ja palkinnon, 
voiton, tai huomionosoituksen 
saajia kiitämme ja onnittelemme!

JÄSENOHJELMATOIMIKUNTA
Toimikunnan puheenjohtajana toimi 
PDG Raimo Järvinen ja jäseninä 
VDG Pentti Hämäläinen sekä 
aluejohtajat Tuula Karisjoki, 
Tapio Putko, Jaakko Räikkönen ja 
Jouko Uusitalo.

Toimikunta piti marraskuussa yhden 
suunnittelukokouksen, johon osallistui-
vat DG Martti Lehtelä sekä kaikki toi-
mikunnan jäsenet. Kokouksessa tarkas-
teltiin piirin jäsenkehitystä edellisellä 
kaudella, jolloin olimme ainoana pii-
rinä Suomessa kasvattaneet jäsenmää-
räämme. Tulimme yksimielisesti sii-
hen tulokseen, että haluamme edelleen 
menestyä jäsenmäärämme säilyttämi-
sessä vähintään ennallaan.

Heti kauden alkajaisiksi saimme Jobin 
postia, LC Uusikaupunki ja LC Uusikau-
punki Männäinen siirtyivät A-piirin huo-
maan ja pois meidän kirjanpidostamme.

Kun piirimme jäsenmäärä kv-tilaston
mukaan 30.6.2008 oli 1860, supistui
se yhdessä yössä monella kymme-
nellä jäsenellä. Eihän tämä nyt meidän 
syymme ollut, saihan A-piiri tuntuvan 
jäsenlisäyk sen ja kaksi valmista klubia.

Nyt oli tehtävä jotain ja Uudestakaupun-
gista löytyikin pian apua. Edellisellä kau-
della LC Laitila/Untamoisen toimesta 
Uutenkaupunkiin perustetusta liitän-
näisklubista tuli kevättalveen 2009 men-
nessä täysimittainen LC Uusikaupunki/
Family joka vielä keväällä vietti Charter- 
juhlaansa. Uusikaupunki oli palannut 
paikkakuntana piirimme kartalle.

Eikä tässä kaikki, sofi alaiset näyttivät 
esimerkkiä kaikille muille. IPDG Maikki 
Heikkilän ideoimana he järjestivät var-
maan Suomen ennätystä hipovan jäsen-
hankintakampanjan, jonka tuloksena LC 
Pori/Sofi an jäsenmäärä lisääntyi kerralla 
peräti 11 uudella jäsenellä. Samalla taisi 
varmistua piirin parhaan klubin palkin-
non saaminen.

Kun piirimme muissakin klubeissa 
säilyi jäsenmäärämme kohtuullisissa 
lukemissa, oli meillä kauden lopussa 
63 klubia ja 1809 jäsentä. Olimme 
saavuttaneet torjuntavoiton.

LCIF TOIMIKUNTA
Kauden alkaessa Campaign Sight First II 
oli loppusuoralla ja päättyi vasta jou-
lukuussa 2008. Edellisen kauden LCIF 
koordinaattori Pcc Timo Heikkilä jatkoi 
työtään kampanjan loppuun saakka.

Varsinainen toiminta alkoi syksyn alue-
kokouksissa esitelmällä LCIF:n toimin-
taperiaatteista sekä Melvin Jones jäse-
nyysohjelmasta. Kun edellisellä kaudella 
kerättiin varoja näönsuojeluun, niin kau-
della 2008-2009 lahjoitukset varattiin 
kohdentamattomana humanitaariseen 
apuun. Piirin alueella kerätyt varat, LCIF 
maksut ja lahjoitukset, olivat yhteensä 
11422 US$ 

Melvin Jones jäsenyysohjelma. 
Kauden aikana nimettiin 40 uutta 
MJF-jäsenyyttä, joita kaikkiaan kauden 
päättyessä piirissämme on yhteensä 
246. Varat jäsenyyksiin oli pääasiassa 
kerätty Sight First II aikana. 

Kaudella 2008-2009 nimetyt 
uudet Melvin Jones jäsenet
LC Eura/Pyhäjärvi,

 Paavo Mälkiäinen
LC Harjavalta, 

 Antti Tuomisto
LC Harjavalta/Huovi, 

 Matti Seilo
LC Huittinen, 

 Tapio Sirviö
LC Kankaanpää, 

 Arto Hakala, 
 Antero Saarivirta

LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde,
 Matti Holma, 
 Esa Laakso

LC Karvia, 
 Paavo Tuuliniemi

LC Kauvatsa, 
 Heikki Jussila, 
 Eero Reikko, 
 Heikki Rukanen

LC Kiikka, 
 Olavi Prihti

LC Kokemäki/Teljä, 
 Ensio Ala-Tuori

LC Laitila, 
 Tapio Kaitila

LC Laitila/Untamoinen, 
 Kalevi Koistinen, 
 Tapani Takala

LC Merikarvia, 
 Mikko Leppänen

LC Pomarkku, 
 Timo Kytölaakso, 
 Raimo Santi, 
 Ossi Saviniemi, 
 Simo Uusitalo

LC Pori, 
 Juhani Mäntylä

LC Pori/Juhana, 
 Matti Jakonen, 
 Heikki Ruski, 
 Pekka Tapio, 
 Olli Vikkula

LC Pori/Linna, 
 Kalervo Hannula, 
 Ilmo Heinonen

LC Pori/Ulvila 
 Veli-Matti Andersson

LC Rauma, 
 Pekka Tuuna

LC Rauma/Ankkuri, 
 Vilho Nummelin

LC Rauma/Reimari, 
 Jorma Manner, 
 Jouko Vahtola

LC Siikainen, 
 Seppo Mäkiselkä

LC Ulvila, 
 Auvo Hakala

LC Vampula, 
 Ilpo Hosike, 
 Veikko Pitkänen, 
 Jukka-Pekka Sampolahti

LC Äetsä/Keikyä, 
 Jarmo Tervaportti

TIEDOTUSTOIMIKUNTA
DC, IPDG Maija-Liisa Heikkilä

Piirilehti, LionMviesti ilmestyi helmi-
kuussa nelivärisenä ja 28 sivuisena sisäl-
täen mm. piirin toimintakertomuksen. 
Klubit ja yksittäiset lionit olivat aktiivi-
sesti mukana lehden teossa. Lehdessä 
on 52 juttua, joiden tekemiseen osal-
listui 22 klubia. Lisäksi lehdessä on 132 
kuvaa ja 49 ilmoitusta.

Lehden tuotolla tuettiin piirin nuoriso-
leiriä.

Kunniakirja ansiokkaasta 
tiedottamisesta sekä 
Tiedonjyvä-palkinto 
palkittujen klubien tiedottajille:

LC Harjavalta
LC Köyliö
LC Laitila
LC Pori/Katariina
LC Pori/Sofi a
LC Ulvila
LC Äetsä/Keikyä

Tiedotuskilpailun 
kiertopalkinto:

LC Pori/Katariina

Kunniakirja LionMviestin 
ilmoitushankinnasta:

1. LC Pori 
2. LC Punkalaidun
3. LC Ulvila
4. LC Huittinen

LIONS QUEST, RAUHAN-
JULISTE, NUORISO PTV

Toimikunnan puheenjohtajana oli 
DC Kalevi Nummijärvi 2008-2009.

1. QUEST koulutukset 
M-piirin alueella

- Kankaanpäässä 1-2.12.2008 
AK Vatupassi-ja kompassi ohjelmat. 
Kurssi nro 570
- Raumalla 26-27.1.2009 
YK Yläkoulun Passi-ohjelma. 
Kurssi nro 577
- Porissa 24-25.4.2009 
2-asteen koulutus Passi 
2-opettajaopas ja Lions Quest-opas.
(koulutus Humanitaksen rahoittama, 
osallistujille ilmainen) 
Kurssi nro 597
- Täydennyskoulutus peruttiin 
(vain kuusi ilmoittautunutta)

Liiton koulutustilaisuuteen Jyväsky-
lässä 29.3.2009 ja Oriveden opistolla 
22-23.8.2009 osallistui toimikunnan 
puheenjohtaja.
Kauden 2009-2010 koulutuksien suunnit-
telu saatiin valmiiksi maaliskuun aikana.
Päätettiin kolmesta samanlaisesta koulu-
tustilaisuudesta (EO/AK) ja lisäksi kurssi 
täydennyskoulutuksesta.
Kiitos suunnitteluavusta LC-Kankaan-
pään, LC-Laitila/Untamoisen ja LC-Pori/
Charlottan Quest-vastaaville.
Koulutuspaikat sopivat liiton koulutus-
sihteerit suoraan kyseisille paikkakunnille 
aikaisempien kokemuksien perusteella.
Tiedotusta koulutuksista annettiin liiton ja 
piirin nettisivuilla.Täsmätiedotusta koulu-
jen rehtoreille sähköpostilla. Lisäksi kou-
luja lähestyttiin ottamalla yhteyttä paikal-
lisesti opettajiin. 
Piirikuvernööri Martti Lehtelän tiedot-
teissa tuotiin asiaa esille, samoin jokai-
sessa piirihallituksen kokouksessa asiaa 
pidettiin esillä, mukaan lukien alue-ja 
lohkon kokoukset.
Piirilehden lisäksi muutamia lehtikirjoi-
tuksia ja paikallisradion haastatteluja eri 
puolillapiiriä.

2. Rauhanjulistekilpailu
Rauhanjulistekilpailun piirrustusten 
arvosteltavaksi palautettiin marraskuun 
piirihallituksen kokoukseen yhdeksän 
työtä. Arvostelun suoritti kokoukseen 
osallistujat.

Piirikilpailun voitti 
• LC-Pori/Koiviston sponsoroima 
Eveliina Lehtiniemen työ.
Muut kilpailua sponsoroineet klubit. 
• LC Honkajoki 
• LC Karvia 
• LC Kokemäki/Teljä 
• LC Köyliö 3 aineistoa 
• LC Pori 
• LC Pori/Katariina 
• LC Pori/Karhu 
• LC Pori/Sofi a

Piirin yhteystilauksena tilattiin seuraavan 
vuoden aineistot 12 kpl. Tulevan kauden 
teemana on Rauhan Voima.

3. Päihteiden vastainen työ 
tapahtui Quest koulutuksen kautta.
Lions Quest-koulutuksen kustannuk-
siin osallistuneet Alakoulun Vatupassi-ja 
Kompassi-ohjelmat kurssinro 570 Kan-
kaanpää 22 opettajaa

• LC-Jämijärvi 
• LC-Kankaanpään klubit  7 opettajaa
• LC-Karvia  2 opettajaa
• LC-Noormarkku  2 opettajaa
• LC-Lauttakylä  2 opettajaa 
• LC-Pori/Karhu  2 opettajaa
• LC-Pori/Meri/Pori  2 opettajaa
• LC-Pori/Ulvila 
• LC-Ulvila 
• LC-Ulvila/Olavi 
• Ylikylä-Ahlströmin koulu

Yläkoulun Vatupassi-ja Kompassi-ohjelmat 
Kurssinro 577 Rauma 14 opettajaa

• LC-Eura/Pyhäjärvi  2 opettajaa
• LC-Harjavalta/Huovi 
• LC-Karvia 
• LC-Köyliö 
• LC-Luvia  2 opettajaa
• LC-Pomarkku 
• LC-Pori/Charlotta  3 opettajaa
• LC-Pori/Sofi a 
• LC-Pori/Ulvila 
• Kallelan koulu

2-Asteen koulutus Passi-ohjelmat 
kurssinro 597 Pori 21 opettajaa
Koulutuksen kustansi Humanitasjärjestö

Mukana olivat: 
• Huittisten ammatti-ja yrittäjäopisto 
• Kankaanpään opisto  3 opettajaa
• Kuntofysio Leena Rasila 
• Lavian lukio ja Suomelan koulu 
• Pomarkun lukio 
• Pohjois-Satakunnan Aikuiskoulutusk. 
• Porin ammattiopisto  10 opettajaa
• Porin lyseon lukio 
• Rauman ammattiopisto 
• Ulvilan lukio

QUEST-koulutettuja yhteensä 
57 opettajaa M-piirin alueella 
(ilmoittautuneita oli 62)

4. Nuoret lähettiläät kilpailu
Piiriämme edustaneet nuoret ovat 
menestyneet nuoret lähettiläät kilpai-
lussa. Kilpailu järjestettiin ensimmäi-
sen kerran vuonna 2008, jolloin voitta-
jat ratkaistiin Cannesin Europa Forumissa 
Ranskassa. Piirimme karsinnan voittanut 
Vilina Mikkola Porista edusti kilpailussa 
Suomea ja sijoittui hienosti kolmanneksi.

Keväällä 2009 järjestetyn piirikarsinnan 
piirissämme voitti Klaus Unkuri Nakki-
lasta. Myös hänet valittiin edustamaan 
Suomea Europa Forumiin, tällä kerralla 
Tampereelle.

Rauhanjulistekilpailu: Annika Kankaiston työ.

Tiedotuskilpailussa palkittujen klubien edustajat.

LC Uusikaupunki/Family.
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Kahvitarjoilu

KATSASTAJAT

Ihmisille, jotk
a

pitävät autost
aan.Ihmisille, jotk
a

pitävät autost
aan.

Kaikki katsastukset | Rekisteröinnit | Vakuutukset | K1 Autotesti

aikaa varaamatta
– mukavasti ja 
  nopeasti.

Katsastukset

K1-Katsastajat | Huittinen
Teollisuustie 5-7, Huittinen, puh (02) 568 922
Avoinna: ma–pe 8.30–17.00

K1-Katsastajat | Laitila
Pilppulankuja 4, 23800 Laitila, puh (02) 8387 4500
Avoinna: ma–pe 9.00–17.00

K1-Katsastajat | Pori Herralahti
Puinnitie 18-20, 28360 Pori, Puh 010 838 2850
Avoinna: ma–pe  8.30–17.00

www.k1katsastajat.fi |

K1-Katsastajat | Pori Itäkeskus
Itäkeskuksenkaari 4, 28130 Pori
Puh (02) 634 7650
Avoinna: ma–pe 9.00–18.00
la 9.00–14.00

K1-Katsastajat | Rauma
Poraajankatu 4, 26820 Rauma
puh (02) 8387 4500
Avoinna: ma–pe 8.00–17.00
la 9.00–13.00

Lions Club 
Huittinen/Gerda 
kokoontuu kuukauden 
2. tiistai klo 19.00 
Seurahuone, Huittinen

Lions Club Punkalaidun 
kokoontuu kuukauden 
3. keskiviikko klo 19.00
Ravintola Trio, 
Punkalaidun

w w w . p u n k a l a i d u n . f i
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