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”Palvelu on 
se perusta, 
johon kaikki 
toimintamme 
tulee 
pohjautua”

Teitä hyvät leijonat ja ladyt tarvitaan ja kaikki olette tehneet suurenmoista auttamistyötä leijonahengessä.

Kansainvälisen presidentin Sid 
L. Scruggs III:n teema A Bea-
con of Hope – Toivon merkkituli 
korostaa lionien palvelun merki-
tystä, palvelu on teeman poltto-
pisteessä. We serve. Avain menes-
tykseen on palvelu. Leijonat ovat 
ihmisiä, joiden puoleen muut 
kääntyvät paremman huomi-
sen toivossa. Leijonat ovat oman 
paikkakuntansa merkkitulia. 

Scruggs vertaa teemaansa 
”Toivon merkkituli” majak-
kaan. Hänen kotiseudullaan 
Pohjois-Carolinan rannikolla 
seisoo maailman korkein tiiliski-
vinen majakka. Cape Hatterasin 
majakka on rakennettu vuonna 
1807, eli se on seissyt toivon sym-
bolina merenkulkijoille jo kahden 
vuosisadan ajan. Majakan merk-
kituli on ohjannut lukuisia laivoja 
turvallisesti satamaan – osoittaen 
tien tuhansille, jotka luulivat kai-
ken toivon jo menneen.

Majakan vartijan, jonka tehtä-
vänä oli käsin sytyttää liekki maja-
kan huipulle, on sittemmin kor-
vannut tekniikka, mutta itse valo 
on edelleen oleellinen. Vaikka 
monet edistykset ovatkin teh-
neet elämästämme paremman, 
ei mikään ole kuitenkaan pysty-

nyt korvaamaan tarvetta ihmis-
ten väliselle kanssakäymiselle. 
Mikään ei voi korvata apuun 
ojennettua kättä.

Klubivierailuissani olen erityi-
sen mielelläni tuonut Scruggsin 
sanomaa ja vertausta majakkaan, 
koska se on itsellenikin ja koko 
perheelleni läheinen elementti. 
Olemmehan purjehtineet kohta 
30 vuotta ja majakat ovat tulleet 
tutuiksi.

Uudet Suomen 
leijonien arvot
Loppukeväällä 2010 Suomen 
Lions-liiton, kuvernöörineuvos-
ton hyväksymät, uudet arvot tuli-
vat kuluvan kauden eräänlaiseksi 
peruskiveksi. 1. Isänmaa ja maa-
ilma; palvelemme ensisijaisesti 
kotiseutuamme, olemme myös 
valmiina antamaan humanitää-
ristä apua kehitysmaihin 2. Luo-
tettavuus; meihin voi luottaa, 
koska olemme rehellisiä ja oikeu-
denmukaisia ja käyttäydymme 
vastuullisesti 3. Palveluhalu; 
olemme liittyneet lions-järjes-
töön, koska olemme palveluhalui-
sia ja auttavaisia lähimmäisiämme 
kohtaan, me haluamme myös vai-
kuttaa yhteiskunnassa turvaa-

malla nuorisolle paremman tule-
vaisuuden 4. Talkootyö; meidän 
tapamme auttaa on aktiivinen tal-
kootyö joko omin käsin tehden tai 
keräämällä varoja aktiviteeteillä 
lähimmäistemme auttamiseksi, 
talkootyö on perisuomainen tapa 
auttaa lähimmäistä ilman tiukkaa 
organisoitumista yhdessä ystä-
vien kanssa sekä 5. Ihmislähei-
syys. Näitä arvoja toivotaan myös 
klubien käsittelevän oman arvo-
pohjansa perustana sekä luovan 
kunkin klubin omat arvot juuri 
oman klubinsa arvoiksi.

Yhdessä viihtyen 
– voimaa arkeen
Klubivierailujen aikana olen iloi-
sesti ja innostuneesti voinut 
todeta, että oma teemani toteu-
tuu myös arkisessa klubitoimin-
nan kokouksessa. Olen vielä-
kin mielissäni teemani valinnasta 
– se on osunut oikeaan. Toi-
von, että se antaa tukea ja voimaa 
myös tulevassa klubitoiminnassa. 
Mielestäni, jos klubin jäsenten 
yhteishenki on hyvä ja he viih-
tyvät yhdessä, niin se tuo paljon 
ulottuvuuksia toiminnalle; arki-
set rutiinit, kirjalliset virkailijoi-
den toimenpiteet jne onnistuvat 

Syntynyt: 23.11.1960

Puoliso: Lion Virpi

Lapset: Milla ja Jenna 
(eivät enää kotona)

Työ: Toimitusjohtaja/
yrittäjäRelox Oy

Harrastukset: Järjestö-
toimintaa 1986-2011, 
golf, veneily

Jäsen: vuodesta 2002 
alkaen.

Juhlaa ja arkea
Kuluva kausi on lionismin Suo-
meen tulon 60. juhlavuosi sekä 
Suomen Lions-liiton 50. juh-
lavuosi. Paljon on näinä vuo-
sina tapahtunut. Kaikesta mitä 
on tapahtunut 50 vuoden aikana, 
voit saada tietoa lukemalla Lei-
jonan jalanjäljillä- kirjasta, joka 
on julkaistu jo 10 vuotta sitten. 
Siinä vasta on oiva teos kerto-
maan historiamme alkuvaiheista 
ja vuosikymmenistä, joihin monet 
meistä eivät ole päässeet tutustu-
maan. Tiedot siinä kirjassa eivät 
ole vanhenneet. Juhlavuosi aloi-
tettiin kakkukahvilla kesäkuussa 
Hämeenlinnan vuosikokouksen 

yhteydessä. Elokuun lopulla järjes-
tettiin yhteistyökumppaneille juh-
laseminaari, jossa puhujina olivat 
mm. järjestömme kansainvälinen 
presidentti Sid L. Scruggs III sekä 
tohtori Pentti Arajärvi.

Tällä kaudella uutena aktivi-
teettimahdollisuutena klubeille 
tarjottiin mahdollisuus osallis-
tua Ylen Hyvä-säätiön Nenä- päi-

Piirikuvernöörin tervehdys

Leijonat – oman 
paikkakuntansa merkkitulia

”Elämän myrskyjen pimentäessä taivaan
Unelmien murtuessa ja epätoivon astuessa sen tilalle
Näkyy yllättäen valo kuin kaukaisesta majakasta
Ja lionit astuvat esiin valaisten tietä toivoon.”

(Säe laulusta ”Beacon of Hope”)

kevyemmin. Yhdessä viihtyminen 
tuo aina innostusta myös yhdessä 
toimimiseen. Klubin aktivitee-
tit paikkakunnalla tuo myös kiin-
nostusta liittymään klubiin, jos 
ns kutsu käy. Olen paljon miet-
tinyt kolmen teeman yhteenso-
pivuutta; Toivon merkkituli – 
Vastuu on minun – ja Yhdessä 
viihtyen – voimaa arkeen. Mie-
lestäni ne sopivat saumattomasti 
yhteen ajatellen nimenomaan klu-
bitoiminnan toteutumista. Klubit 
toteuttavat toimintaansa juuri nii-
den ajatusten perusteella; palvelu-
aktiviteetit, jokainen jäsen hoitaa 
vastuullisesti toimensa ja kaikki 
viihtyvät yhdessä. Tämä on hieno 
tilanne.

Toimikauden ehdittyä puoleen 
väliin olen saanut kokea mitä eri-
laisimpia klubivierailuja. Siitä kii-
tos kaikille piirin klubeille. On 
ilo todeta, että klubit ovat kaikki 
omannäköisiään, vaikka yhtäläisiä 
tehtäviä on paljon. Perinteisistä 
aktiviteeteista toiset klubit koros-

tavat ehkä sillä kaudella vanhus-
työtä ja toiset nuorisotyötä, mutta 
kaikki kohteet kuitenkin vuorol-
laan otetaan huomioon. Nuoriso-
työssä on ollut ilahduttavaa kokea 
parinkin klubin nuorisovaihdossa 
olleiden nuorten omat raportit 
matkoistaan. Oli ensimmäinen 
kerta, kun kuulin nuorten omat 
kertomukset matkoistaan kauko-
maille. LC Rauma/Fänikin kanssa 
olin keilaamassa, joka oli myös 
mukava kokemus lisämausteena 
ihmettely toisen pakaran kankeu-
desta seuraavan päivänä. Olen 
saanut olla mukana myös teol-
lisuusvierailulla, mökillä, erilai-
sissa pikkujouluissa jne. Ne ovat 
olleet tosi mukavia. Ennen kaik-
kea haluan kiittää klubeja siitä 
huomaavaisuudesta ja vieraanva-
raisuudesta, jota olen klubivierai-
luillani saanut osakseni. Tammi- 
ja helmikuu on vielä ahkeraa 
klubivierailukautta ja odotan sitä 
innolla (tätä kirjoitusta tehdes-
säni). Olen oppinut paljon ja saa-
nut roimasti uutta kokemusta 
näillä vierailuillani ja siitä olen 
kiitollinen.

Valtakunnalliset 
aktiviteetit 
Tällä kaudella on tullut monta 
uutta valtakunnallista projektia, 
joihin klubien on pitänyt vastata, 
joskus kuitenkin klubien mie-
lestä aikataulu on ollut liiankin 
kiireellinen. Kaikki uudet projek-
tit ovat tulleet liitollekin pikai-
sesti sanomalla ”Ota tai jätä” ja 
näin ollen me leijonat olemme 
ottaneet haasteet vastaan ensi-
kerran kokeiluna ja onnistumi-
sen/epäonnistumisen tuloksen 
perusteella jatkosta päätetään 
myöhemmin. On kuitenkin huo-
mioitava seikka, että kaikki kam-
panjat, projektit ovat kokeellisia 
ja jatkopäätöksiä tehdään myö-
hemmin. 

Rauhanjulistekilpailu: Tämän 
vuoden rauhanjulistekilpai-
lun teema oli ”Näkemys rau-
hasta”. Kilpailu kannusti nuoria 
11-13 –vuotiaita miettimään rau-
han merkitystä, miten ilmaista se 
taiteellisesti ja jakaa samalla hei-
dän omat ainutlaatuiset käsityk-
sensä rauhasta muiden kanssa. 
M-piirin kilpailun voitti Melina 
Mäkelä, Vähärauman koulusta, 
LC Pori/Katariina sponsoroi-
mana. Melina voitti myös koko 
valtakunnan kilpailun ja hänen 
kilpailutyönsä lähti kansainvä-
liseen päämajaan, USA, edusta-
maan Suomea. ONNEA MELI-
NALLE. Tämä Oli ensimmäinen 
kerta kun voitto tuli M-piiriin. 
Hienoa. Erillinen kirjoitus toi-
saalla lehdessä. Toiseksi sijoittui 
107-F ja kolmanneksi 107-B.

Nenäpäivä-kampanja: Nenä-
päivä onnistui hyvin ja valtakun-
nallinen kokonaistuotto oli noin 
88.000 euroa. M-piiri teki hyvän 
tuloksen. Runsaat 30 klubia osal-
listui Nenäpäivä-kampanjaan. 
Piirien välisen kilpailun sääntö-
jen mukaan voittaja oli se piiri, 
jossa klubeja oli mukana kam-
panjassa prosentuaalisesti eni-
ten. Siis voitto tuli M-piirin myös 
tässä lajissa tänä vuonna. KIITOS 
KLUBEILLE ja 2. VDG Jarille.

Skeba- nuorten bändiskaba: 
Skeba toimii jo toista kauttaan. 
Tänä vuonna kisan osallistuu 
kaksi, porilainen Hawaii-Five-O 
ja raumalainen GFD. Onnea mat-
kaan.

Koulukaveri-projektia: toteu-
tettiin monessa klubissa, vaikka 
aikataulu olikin kiireinen.

Kiitos!
Voi, miten voitte olla ylpeitä 

kaikki klubit ja niiden jäsenet tun-
nollisuudestanne, innostuneisuu-
destanne, tarmokkuudestanne, 
listaa voisi jatkaa vaikka kuinka 
pitkälle… niin hyviä te olette. 

M-piirin Leijonat ja 
Ladyt ovat nykyaikaa
ja tämä on totta (vai miten se 
TV-ohjelmassa sanottiinkaan) 
toteuttaessaan Lions-henkeä. 

Kaikki nimenomaan M-PII-
RIN leijonat: OLKAA YLPEITÄ 
ITSESTÄNNE, antakaa myös 
muiden nähdä se ylpeyden aihe, 
sitä kainostelematta. Itse alkuaan 
15 vuotta sitten ainoana luvia-
laisena naisleijonana sitä aras-
telin ja pidin pimennossa, koska 
en mukamas halunnut olla jotain 
muuta, mitä muut eivät ole. Täl-
laista itsetutkistelua kesti jos jon-
kin aikaa. Onneksi jossain vai-
heessa uskalsin tuoda ilmi sen 
ylpeyden aiheen: OLEN LEI-
JONA, joka toimii sen aat-
teen periaatteiden mukaisesta 
ja haluan auttaa niitä, jotka sitä 
kipeimmin kaipaavat. Siitä vuosia 
on vierähtänyt. 

Olin silloin kerran ylpeä 
itsestäni, mutta nyt olen vielä-
kin ylpeämmin kaikista M-pii-
rin klubeista, leijonista ja ladyistä. 
Klubitapaamisten yhteydessä 
olen kouriintuntuvasti saanut 
havaita, miten klubit ovat peri-
aatteessa samanlaisia, mutta kui-
tenkin niin ihanasti erilaisia. Kai-
killa teillä on kuitenkin halu pysyä 
yhdessä, tehdä yhdessä, kuu-
lua yhteen. Niin paljon kertovat 
tilastot, mutta sellaista tilastoa ei 
kukaan vielä ole keksinyt, miltä 
meillä yhdessä tuntuu. Se näkyy 
ja tuntuu teistä kaikista omassa 
porukassanne – sen aistii jatku-
van teillä kaikilla myös tulevai-
suudessa.

Kaikista kokemuksistani kii-
tollisena ja menestystä toivottaen.

Tuula Karisjoki
Piirikuvernööri 2010-2011

Arvoisa
 piirilehden lukija!

vään. Kampanjan avaus suoritet-
tiin juhlavuoden tempauksessa 
Linnanmäellä elokuussa. Tilaisuu-
den yhtenä päähenkilönä oli kan-
sainvälinen presidenttimme Sid 
L. Scruggs III. Tämän aktivitee-
tin tuloksena me saimme julkista 
näkyvyyttä että kuuluvuutta posi-
tiivisessa mielessä. Me, leijonat, 
näytimme mihin me pystymme 
nopealla aikataululla. Tulevalla 
kaudella tapahtuvaan Nenä-päivä-
kampanjaan pystymme valmistau-
tumaan paljon paremmin.

Palvelu on 
voimavaramme
Kuluvalla kaudella on keskitytty 
palvelun arvon nostamiseen sekä 
klubien sisäisen toiminnan yllä-
pitoon. Haaste on otettu vastaan 
hyvin ja samalla klubien tunnet-
tuus on yleisön silmissä kasvanut.

Piirissänne on mitä moninai-
simpia tapahtumia ympäriinsä, 
osallistukaa niihin. Niissä tapaatte 
tuttujanne sekä solmitte uusia 
kontakteja ja ystävyyssuhteita. 
Aina jokaisesta tilaisuudesta jää 
jotain käteen, jota sitten voi hyö-
dyntää tulevaisuudessa omassa 
toiminnassa niin yksityispuolella 
kuin harrastustoiminnassakin.

Tämän kauden loppupuolis-
kolla käynnistyy Invalidi-liiton 
kanssa palveluprojekti pilotein. 
Tässä aktiviteetissa ei käytetä rahaa 
lainkaan vaan ainoastaan uhra-
taan vain aikaa ja tekeviä käsipa-
reja. Mielestäni tällöin palaamme 
juurillemme ”We Serve” hengessä. 
Palvelu on se perusta, johon kaikki 
toimintamme tulee pohjautua ja 

on pohjautunut koko järjestömme 
historian ajan. Tämä vain on jää-
nyt taka-alalle ja monen leijonan 
toiminnasta unohtunut. Toivotta-
vasti leijonat suhtautuvat asiaan 
positiivisesti, jotta kykenemme 
näyttämään kykymme jälleen ker-
ran, kun meitä apuun kutsutaan.

Kuluvan kauden aikana ovat 
leijonat ottaneet uusia harppa-
uksia laajennukseen, perustaneet 
perinteisiä klubeja Lopelle ja Hel-
sinkiin, liitännäisklubin Hämeen-
kyröön sekä Leo-klubin Tampe-
reelle, nämä tämän kirjoituksen 
kirjoittamiseen mennessä sekä 
toivottavasti tämän jälkeenkin on 
uusia klubeja perustettu. Nämä 
kaikki edesauttavat tulevaisuutta 
silmällä pitäen palveluvoiman yllä-
pidossa. Tämä palveluvoiman yllä-
pito myös tulevaisuudessa tulee 
muistaa jatkuvasti, ei vain yhden 
tai muutaman kauden ajan. Jokai-
nen meistä ikääntyy vuosi vuodelta 
sekä mahdollisuutemme pitää saa-
vuttamamme palveluvoimamme 
paikkakunnan eteen tehtävässä 
työssä vaatii aina enenevässä mää-
rin isompia ponnistuksia, jotta sel-
viämme aktiviteeteista.

Hämeenlinnan vuosikokouk-
sessa hyväksyttiin Suomen Lions-
liiton toiminnalle arvot. Arvot 
ovat isänmaa ja maailma, luotet-
tavuus, palveluhalu, talkootyö ja 
ihmisläheisyys. Nyt on aika klu-
bien käydä keskustelua klubin 
omista arvoista, mitä ne ovat? Nii-
den avulla meidän on helpompi 
markkinoida jäsenyyttä jäsenkan-
didaateillemme. Niitä noudat-
taen on klubin helpompi toimia 
omalla paikkakunnallaan, yhteis-
työssä muiden leijonien ja järjestö-
jen kanssa.

Tulevaisuus
Kausi on hurahtanut yli puolen 
välin, nyt pitää tarkkailla kuinka 
suunnitelmat ovat toteutuneet 
sekä tehdä toimenpiteitä loppu-
kaudelle, mikäli niitä ei ole saavu-
tettu. Samoin kohta on aika aset-
taa tulevan kauden virkailijat 
ehdolle, kyselkää henkilöiltä onko 

heillä mahdollisuus toimia aktiivi-
sesti tulevassa toimessaan. Samoin 
tarkkailkaa jatkuvuutta, löytyykö 
tehtäviin vielä henkilöitä jotka 
eivät ole vielä olleet kyseisissä teh-
tävissä. Jos näin on niin hyvä, sil-
loin olette huolehtineet jäsenhuol-
losta jatkuvasti. Jos taas henkilöt 
ovat jo useasti toimineet samassa 
tehtävässä, niin miettikää kuinka 
palvelevia käsipareja voitaisiin 
saada lisää toteuttamaan paikka-
kunnan palvelua myös tulevaisuu-
dessa.

Kauden alussa aloitettiin jäsen-
rekistereiden yhdistäminen. 
Yhdistäminen, alkukankeuksista 
huolimatta, on edennyt suunni-
telmallisesti eteenpäin ja viimei-
nen vaihe on aktiviteettiraportin 
luominen kotimaiseen rekisteriin, 
joka valmistuu tammikuun lop-
pupuolella. Kiitoksia teille kai-
kille kärsivällisyydestä! Nyt sih-
teerien työtaakkaa on kevennetty 
jonkin verran byrokratian vähen-
tämisellä. Nyt toivoisin kaikkien 
käyvän vielä kerran tarkistamassa 
klubin jäsenten tiedot ja päivittä-
mässä tiedot ajan tasalle.

Kiitokset kaikille paikkakun-
tienne eteen tekemästänne palve-
lutyöstä. Jatketaan samalla tavalla 
ja pidetään lippu korkealla lie-
humassa. Välittäkää viestiä siitä, 
kuinka toimintaa Suomessa voisi 
kehittää. Antakaa ruusuja ja risuja, 
niiden avulla voimme kehittää 
lionstoimintaa kotimaassamme.

Lauri Vainio
puheenjohtaja 2010-2011
Suomen Lions-liitto r.y.

Kädessäsi on tuore kerran vuodessa 
ilmestyvä piirin tiedotuslehti. Lukekaa 
sitä ajatuksella lävitse ja mahdollisesti 
ottakaa vinkkejä siitä miten voisitte 
kehittää ja vireyttää oman klubinne 
toimintaa. Käyttäkää tätä lehteä myös 
avoimesti rekrytoinnissa hyväksenne.

Istumassa kansainvälinen presidentti Sid L. Scruggs III ja puoliso Judy. Seisomassa piirikuvernööri Tuula Karisjoki ja 
puoliso Mikko. Cape Hatterasin majakka.

Syntynyt: 8.9.1948

Puoliso: Lion Irja

Aikuiset lapset: 
Sami ja Kimmo

Työ: Rauman kaupunki,  
työsuojelupäällikkö/katu-
tarkastaja

Harrastukset: keilailu, 
laskettelu, suunnistus, 
”mökkeily”

Piirihallituksessa:
- lohkonpuheenjohtajana 2006 - 2007
- alueen puheenjohtajana 2008 - 2009
- 2.varapiirikuvernööri 2009 - 2010
- 1. varapiirikuvernööri 2010 - 2011 

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 
5 Lions-liiton valtakunnankokoukseen
5 piirin vuosikokoukseen

Lion Ritari

Lions-toiminta:

JAAKKO 
RÄIKKÖNEN

JARI 
VUORINEN

Lions-toiminta:
Rahastonhoitajana  2003 - 2004
Sihteerinä  2004 - 2005
Presidenttinä  2005 - 2006
Past presidenttinä  2006 - 2007
Jäsen- ja läsnäolo-
toimikunnan pj  2009 - 2011
Monessa projektissa mukana
Useita jäseniä hankkinut

Piirihallituksessa;
Lohkon puheenjohtajana  2008 - 2009
Alueen puheenjohtajana  2009 - 2010
2. varapiirikuvernööri  2010 - 2011

Palkittu;
Piirikuvernöörin 
tunnustuspalkinto 2009 

Kokoukset:
Piirikokouksia 5 kpl
Vuosikokouksia 4 kpl

MUUTA:
Toiminut nuorkauppa-
kamarissa  1986 - 2000 jäsenenä
Saanut nuorkauppa-
kamarin senaattoriarvon  2000
Nuorkauppakamarin 
senaatissa 2000-
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MATTI 
REIJONEN
Syntynyt: 9.7.1948

Puoliso: Lion Hilve

Lapset: Anne ja Anu, 
9 lastenlasta

Työ: Perheyritys Jonkan 
Kartano, majoitus, kokous 
ja tilausruokailupalvelut

Harrastukset: Kuntolii-
kunta, golf, luonnossa liik-
kuminen ja sukututkimus

100% jäsen 
vuodesta 2001 alkaen

Rahastonhoitaja 2001-2002
Sihteeri 2002-2003
Nuorisovaihtoasiamies 2003-2004
Aktiviteetti-
toimikunnan pj. 2005-2006
Varapresidentti 2006-2007
Presidentti 2007-2008

Piirihallitus:
Lohkon puheenjohtaja 2009-2010
Alueen puheenjohtaja 2010-2011

Palkittu:
Piirikuvernöörin ansiotähti 2008
100 % presidentin ansiomerkki 2009
Lohkon puheenjohtajan palkinto 2010
Piirikuvernöörin 
tunnustuspalkinto 2010

Osallistuminen kotimaassa:
Piirin vuosikokouksia 3 kpl
Liiton vuosikokouksia  2 kpl
Eurooppa Forum 1 kpl

Lions-toiminta:

ANTTI 
RAITANIEMI

Antti on syntynyt 1963 
ja valittu LC Pori/Karhun 
jäseneksi 2003.

Hän on toiminut 
LC Pori/Karhun hallituksessa 
kuuden kauden ajan. Tällä 
kaudella hän on ZC.

Päivätöissä Antti on Lindell 
Oy:ssä avainasiakkuuspääl-
likkönä.

Hän on myös reservin 
vääpeli sekä Karhu-Futis ry:n 
puheenjohtaja.
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Julkaisija: Suomen Lions-Liitto ry, piiri 107-M

Toimittaja: Maija-Liisa Heikkilä. Pori

Kannen kuvat:  Lasten kesäleiri Eurassa 
 Kuva: Merja Malmi

 Lions Quest-ohjelmaa 
 kuvataidepäiväkoti Viikarissa, Porissa 
 Kuva: Niina Mäkelä

Painos: 2500 kpl

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

Sivunvalmistus: Kehitys Oy, Pori/Riitta Matomäki

Paino: Allatum, Pori 2011

Kauvatsalaiset juhlivat kotikulmilla

LC Luvia 40 vuotta

”50 vuotta 
lionstoimintaa 
Kauvatsalla”

Lions Club Kauvatsan perustamisesta 
tuli toukokuussa kuluneeksi 50 vuotta. 
Pyöreitä vuosia juhlittiin kuitenkin 
vasta marraskuun 13. päivänä. 
Klubi vietti vuosijuhlaansa tiettävästi 
ensimmäistä kertaa kotikulmilla, 
juuri 80 vuotta täyttäneellä Kauvatsan 
seuratalolla.

Vuosijuhlan valmistelu aiheutti 
klubiveljille tavallista enemmän 
järjestelytöitä, kun juhlapaikka 
oli laitettava itse kuntoon koris-
telusta ja lämmityksestä alkaen, 
kuten klubin presidentti Eero 
Reikko kertoi tervehdyssanois-
saan. Aikaisemmin juhlapaikkana 
olivat palvelleet lähipaikkakun-
tien ravintolat.

Presidentti totesi, että klu-
bin toiminta on vuosikymmen-
ten aikana ollut varsin vakaata, 
vaikka Kauvatsan väkiluku on 
tasaisesti vähentynyt. Reikko 
katsoi luottavaisena klubin tule-
vaisuuteen, vaikka muistutti, että 
paikkakunnan väkiluku uhkaa 
laskea nollaan parissakymme-
nessä vuodessa, jos nykyinen 
väestökato jatkuu.

Kauvatsan klubissa on tällä 
hetkellä 21 jäsentä, vuosikym-
menten varrella heitä on ehtinyt 
olla yhteensä 92.

Piirikuvernööri Tuula Karis-
joki kiitteli juhlapuheessaan Lions 
Club Kauvatsaa toimeliaisuudesta. 
Hän kertoi arvostavansa klubin 
julkaisutoimintaa, johon kuulu-
vat kotiseutulehti Silkkiuikku sekä 
kolme julkaistua perinnekirjaa. 
Piirikuvernööri kertoi myös joka-
keväisen paperinkeräyksen sekä 

Kauvatsa-päivien hernekeittotem-
pauksen olevan klubille tärkeitä 
varainhankintamuotoja.

Karisjoki arvioi, että Suo-
messa tarvitaan tulevaisuudessa 
yhä enemmän kansalaisjärjes-
töjen vapaaehtoistyötä. Hänen 
mukaansa intohimon ja järjen 
tulisi kulkea käsi kädessä kaikessa, 
mitä leijonat tekevät. ”Ilman into-
himoa ei jaksa järjestötyössä”, pii-
rikuvernööri sanoi.

50-vuotisjuhlassa Lions Club 
Kauvatsa muisti monia jäseniään, 
ja myös piirikuvernööri jakoi huo-
mionosoituksia. Merkittävimmät 
huomionosoitukset saivat Heikki 
Jussila ja Eero Reikko, jotka pal-
kittiin Melvin Jones -jäsenyy-
dellä. Juhlan myötä Kauvatsan klu-
billa oli jo seitsemän Melvin Jones 
-jäsentä.

Vuosijuhlassa julkistettiin Ilkka 
Cavoniuksen laatima klubin his-

toriikki. Kirjoittaja kertoi juhla-
yleisölle klubin menneistä vuo-
sista teoksen pohjalta. Hän nosti 
esille tärkeimpiä aktiviteetteja sekä 
lukuisia veljiä vuosien varrelta. 

Kauvatsan klubi perustettiin 
LC Kokemäen veljien houkutte-
lemana, ja kauvatsalaiset olivat 
vuorostaan levittämässä lions-
aatetta Kiikoisiin vuonna 1962.

Cavonius viihdytti ylei-
söä hauskoilla otteilla mennei-
den vuosien pöytäkirjoista. Myös 
henkilökuvat historiikin kirjoit-
tajan mieleen jääneistä entisistä 
ja nykyisistä veljistä saivat yleisön 
nauramaan hyväntahtoisesti.

Lions Club Kauvatsan juhlat 
sujuivat presidentin toivomalla 
tavalla. juhlaa vietettiin turhaa 
virallisuutta karttaen, Kauvatsalle 
sopivalla tavalla.

Timo Simula

LC Luvia vietti 40-vuotisjuhlaansa 9.10.2010 Luvialla seurojentalo Tasalassa. 

Ilahduttavaa oli nähdä juhlassa 
lukuisten vieraiden lisäksi suuri 
joukko perustajajäseniä, jotka 
edelleen ovat mukana toimin-
nassa. Pitkään toimineen perus-
tajajäsenen ja puolison 40-vuoti-
sansiomerkin saivat Yrjö ja Terttu 
Aho, Ismo ja Anja Anttila, Erkki ja 
Anna Grönroos, Ossi ja Kirsti Lah-
tinen, Allan Lundström, Kaino ja 
Eila Luosma, Eero ja Annikki Tam-
minen sekä Hannu Vaitomaa.

Vuosijuhla alkoi uuden jäse-
nen Petri Niemen ja puolison 
Susan Niemen juhlallisella vas-
taanottoseremonialla. Vuosijuhla 
lukuisine vieraineen antoi arvok-
kaan ilmeen PDG Veikko Vala-
vuon johtamalle uuden jäsenen 
vastaanotolle. Anja Paunu ja Erkki 
Päivömaa esittivät LC Luvian pre-
sidentin Kalevi Näyrän kirjoitta-
man pienoisnäytelmän ”Kirkko 
lährös”. Juhlapuheen piti DG 
Tuula Karisjoki. Ossi Lahtinen 
esitteli uunituoreen LC Luvian 

40-vuotishistoriikin. Saipa klubi 
uuden Lions-ritarin PDG Veikko 
Valavuosta tuli juhlassa klubin 
seitsemäs Lions-ritari. 

Juhlan yhteydessä pitää kui-
tenkin muistaa arki ja arjen työ 
ongelmineen. Auttamisjärjestön 
tärkeä tehtävä vaatii toimiakseen 
pyyteettömän avustustyön lisäksi 

Serenadi 
DG Tuula 
Karisjoelle 
juhlapuheen 
kunniaksi. 
Juha Järvi-
nen, PDG 
Veikko Va-
lavuo, Petri 
Niemi ja 
Tauno Her-
monen. Uusi 
jäsen Petri 
pääsi heti 
aloittaman 
leijonatyön.

varoja, joista voidaan jakaa rahal-
lista tai aineellista apua sitä tarvit-
seville. LC Luvian pitkäaikaisin ja 
merkittävin varainhankinta-aktivi-
teetti on heinäkuun ensimmäisenä 
sunnuntaina järjestettävät Luvia-
laiset Kesäjuhlat Luvian Laitaka-
rissa vuodesta 1978 alkaen. Myö-
hemmin kovaa työtä vaativaksi 
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Ensimmäiset Lions M-Piirin 
golf-mestaruudet ratkaistiin 
Porin Kalaforniassa 5.9.2010

Piirikokous pidetään Kankaanpään Yhteislyseolla 
ja iltajuhla Kankaanpään Opistolla.

Toivomme, että klubit lähettävät täyden edustuksen  
kokoukseen ja osallistuvat kaikkiin piirin järjestämiin 
koulutuksiin, sekä tuovat klubilippunsa juhlistamaan 

yhteistä kokoustamme. Vuosikokouksen ajaksi 
järjestämme puolisoille mielenkiintoista ohjelmaa.
Viralliset ilmoittautumiskaavakkeet ja tarkemmat 
ohjelmat tulevat piirimme nettisivuille. Noudata 

tulevissa kaavakkeissa olevia päivämääriä ja ohjeita. 
Toivomme, että nykyinen sähköinen viestintä 

parantaa tiedonkulkua järjestäjien ja klubien välillä.
Vuosikokous on vain kerran vuodessa. 

Varaa jo nyt lauantai 16.4.2011 itsellesi ja 
puolisollesi piirikokoukseen osallistumista varten.

Tervetuloa Kankoonpeehen!

PENTTI HÄMÄLÄINEN ARTO HAKALA
Piirikokoustoimikunnan pj. Kansliatoimikunnan pj.
pentti.e.hamalainen@pp.inet.fi  arto.hakala@dnainternet.net
050 3755125 044 589 6280

LC SIIKAINEN

LC KANKAANPÄÄ

Lion Kaino J. Suominen 
Klubimme Kunniapresidentiksi
Urho Kaleva 
Kekkonen valittiin 
Suomen tasavallan 
presidentiksi 
15. helmikuuta 
1956. Saman 
vuoden syksyllä 
perustettiin Lions 
Club Kankaanpää. 

Lokakuun 19. päivänä 1956 oli 
Kankaanpäähän kokoontunut 
joukko alansa arvostettuja mie-
hiä. Aikakaudelle ominaiseen 
tapaan silloisiin sääntöihin kir-
joitettiin: ”Me allekirjoittaneet 
perustamme täten --LIONS 
CLUB KANKAANPÄÄ- nimi-
sen yhdistyksen, selitämme liit-
tyvämme jäseniksi yhdistykseen 
ja hyväksymme sille seuraavat 
säännöt”.

Yhdistystä oli perustamassa 
Jaakko Antila (hammaslää-
käri), Kimmo Asp (varatuomari), 
Armas Halme (tehtailija), Heimo 
Hukki (ye-eversti), Olavi Jalava 
(toimitusjohtaja), Jalo Jokinen 
(rakennusmestari), Antti Jouka-

nen (maanviljelijä), Vilho Kallio 
(fi l.maisteri), Johannes Lautsila 
(lehtori, pastori), Mauno Mattila-
Oukari (toimitusjohtaja, maan-
viljelijä), Ensio Mäkinen (met-
säteknikko), Paavo Palletvuori 
(pankinjohtaja, ye-eversti evp), 
Heikki Parviainen (kunnanlää-
käri), Tauno Rekola (nimismies), 
Valtteri Salonen (toimitusjoh-
taja), Toivo Soini (toimitusjoh-
taja, Kaino J. Suominen (varatuo-
mari), Eero Toivonen (toimittaja), 
Eero Varumo (dipl.kauppias) ja 
Ennu Virtanen (kunnanjohtaja).

Tuosta ylväästä joukosta jat-

kaa edelleen klubissamme lion 
Kaino J. Suominen, jo yli 54 vuo-
den ajan. Hän niin kuin myös lady 
Eeva osallistuu aktiivisesti klu-
bimme toimintaan. Lion Kaino on 
ollut joka vuosi, ensimmäisestä 
vuodesta lähtien 100 %:n lion.

Viime syksynä pääsimme 
ladyjen kanssa juhlistamaan lion 
Kaino J:n 90- vuotissyntymäpäi-
vää. Illan aikana hänet kutsuttiin 
klubimme kunniapresidentiksi. 
Kerroimme myös Lion Clubs 
International`lle lähetetystä 
ainaisjäsenyyden hakemuksesta. 
Kiitospuheessa lion Kaino J. kiitti 

lämpimästi saamastaan huomi-
onosoituksesta ja kertoi, että 
Lion-toiminta on aina ollut ja on 
edelleen lähellä sydäntä. Kaikista 
niistä järjestetöistä, joissa hän 
on ollut vuosikymmenien aikana 
mukana, sai Lions- ja sotavete-
raaniyhdistykset parhaat arvo-
sanat. Näitä harrastuksia hän 
haluaa edelleen jatkaa.

Myöhemmin saimme pääma-
jasta 10.11.2010 päivätyn kirjeen, 
jonka oli allekirjoittanut kansain-
välinen presidentti Sid L. Scruggs 
III. Kirjeessä hän totesi, että kan-
sainvälinen hallitus on hyväk-
synyt hakemuksemme myöntää 
lion Kaino J. Suomiselle ainais-
jäsenyys: ”Pyydän teitä välittä-
mään henkilökohtaiset onnentoi-
votukseni lion Suominen:lle, joka 
on ainaisjäsenenä antanut niin 
monia merkityksellisiä vuosia lio-
nismin hyväksi ja joka haluaa jat-
kossakin jatkaa ”Toivon merk-
kituli” teemamme edustajana.” 
– Ystävällisin terveisin Sid L. 
Scruggs III.

Lion Kaino J:n kutsumi-
nen kunniapresidentiksi on saa-
nut myös laajasti huomiota niin 
piiri- kuin valtakunnallisellakin 
tasolla.

Risto Rajala
Sihteeri
LC Kankaanpää

LC ULVILA

LC Ulvilan ja Porin Golfkerhon 
järjestämiin ensimmäisiin  M-pii-
rin golfmestaruuskilpailuihin otti 
osaa 17 leijona pelaajaa. 

Mestaruudet ratkaistiin mies-
ten ja naisten pistebogey sekä 
lyöntipeli kisassa.

Miesten pistebogey tulokset 1. 
Ilmo Heinonen  (36p) ja seuraa-
vaksi sijoittuivat Antti Vahtokari 
(35p) ja Timo Kuusisto (34p). 

Naisten pistebogey tulok-
set 1. Leena Ture  (31p) ja seu-
raavaksi sijoittuivat Marja-Leena 
Liski (27p). 

Lyöntipeli scratch kisan tulok-
set 1. Ilmo Heinonen (83) ja seu-

raavaksi sijoittuivat Timo Kuu-
sisto (91) ja Sami Lohisto (95). 

M-piirin kiertopalkinnon 
voitti vuodeksi itselleen parhaim-
man pistebogey tuloksen tekijä 
Ilmo Heinonen.

Pisin draivi -kilpailun voitti 
Antti Vahtokari ja lähimmäksi 
lippua löi Jorma Pakarinen. 

Seuraavat eli vuoden 2011 
M-piirin  golfmestaruus kilpai-
lut sai järjestettäväkseen LC Pori/
Meri-Pori ja kilpailut järjestetään 
Yyterin golfkentällä. 

LC Ulvilan puolesta kiitos kai-
kille kilpailuun osallistuneille ja 
onnittelut palkituille! 

Rintamamiesmatrikkeli

Siikaisten Lions 
Club on aloittanut 
mittavan työn 
siikaisten 
rintamamies-
matrikkelin 
julkaisemiseksi

70 vuotta sitten maaliskuun 13 
päivä 1940 kello 11.00 astui voi-
maan rauhansopimus. Viimeiset-
kin aseet vaikenivat kello 14. Tal-
visota oli päättynyt – oli kestetty 
105 raskasta päivää.

Päämaja julkaisi 14.3.1940 yli-
päällikkö marsalkka Mannerhei-
min päiväkäskyn:

”Suomen kunniakkaan 
armeijan sotilaat!

Rauha on solmittu maamme 
ja Neuvosto-Venäjän välillä, 
ankara rauha, joka on Neu-
vosto-Venäjälle luovuttanut 
melkeinpä jokaisen taisteluken-
tän, jolle Te olette vuodattaneet 
vertanne kaiken sen puolesta, 
mitä me pidämme kalliina ja 
pyhänä.

Te ette tahtoneet sotaa. Te 
rakastitte rauhaa, työtä ja kehi-

tystä, mutta Teidät pakotettiin 
taisteluun, jossa olette tehneet 
suurtöitä, tekoja, jotka vuosisa-
toja tulevat loistamaan historian 
lehdillä.

Yli 15.000 Teistä, jotka läh-
ditte kentälle, ei enää näe 
kotiansa, ja kuinka monet ovat-
kaan ainiaaksi menettäneet työ-
kykynsä. Mutta Te olette myös 
jakaneet kovia iskuja, ja kun 
nyt parisataatuhatta vihollis-
tanne lepää hangessa tai tuijot-
taa särkynein katsein tähtitai-
vaallemme, ei syy ole Teidän. Te 
ette heitä vihanneet ettekä tahto-
neet heille pahaa, vaan seurasitte 
sodan ankaraa lakia. tappaa tai 
kuolla itse...”

Kuluneitten kahden vuoden 
aikana on sekä tiedotusvälineissä 
että yksityisissä keskusteluissa 
muisteltu niin Talvi- kuin Jatko-
sotaa ja mitä uhrauksia se vaati. 
Suurin osa nuo sodan melskeet 
ja rintaman kauhut kokeneista 
miehistä on jo poissa. Vain muu-
tama sotaveteraani Siikaisissakin 
on enää elossa – Talvisodan vete-
raaneja enää vain kaksi.

Noin vuosi sitten aloimme 
miettiä tietojen keräämistä rin-
tamamiesmatrikkelia varten ja 
näin kertoa lapsille, lastenlap-
sille ja tuleville sukupolville isi-
emme uhrautuvasta työstä, kun 
he henkensä ja terveytensä alt-
tiiksi antaen puolustivat maamme 
vapautta ja itsenäisyyttä.  Matrik-
kelin julkaisulla haluamme tukea 
veteraanityötä ja koulujen rau-
hankasvatusta.

Matrikkeliin keräämme tie-
dot kaikista Siikaisista sotarinta-
malle lähteneistä miehistä sekä 
sodan jälkeen Siikaisiin työnsä 

vuoksi muuttaneista rintamamie-
histä, unohtamatta tänne asu-
tettujen, pakkoluovutetun Kar-
jalan poikia.  Tätä työtä varten 
käydään läpi noin 2500 vuosina 
1890 – 1925 syntyneen miehen 
sotilaskantakortit, joista seulo-
taan ne, jotka ovat olleet sotarin-
tamalla sekä ne, jotka ammattinsa 
ja asemansa vuoksi on mää-
rätty Suojeluskuntien esikunnan 
ja kotijoukkojen esikunnan pal-
velukseen. Tällä hetkellä emme 
vielä tiedä, kuinka monen miehen 
tiedot matrikkelin tulee, koska 
noin tuhat kantakorttia on läpi-
käymättä. Tietojen keruun Sota-
arkistossa suorittaa Siikaisissa 
kesiään viettävä Espoossa asuva 
Maria Nevala.

Henkilötietojen lisäksi soti-
laskantakorteilta poimitaan tie-
dot varusmiespalveluajan ja rin-
tamalla oloajan joukkoyksiköistä, 
tehtävistä, ylennyksistä, haavoit-
tumisista, kaatumisista ja taiste-
lupaikoista. Tietoja täydennetään 
otteilla joukkoyksiköiden sota-
päiväkirjoista ja päiväkäskyistä. 
Haastattelemme myös harvoja 
elossa sotaveteraaneja ja ker-
romme heidän tarinansa tässä jul-
kaisussa.

Kirjaan tulee lisäksi katsaus 
Siikaisten Suojeluskunnan toi-
mintaan ja siikaislaisten osallis-
tumiseen vuoden 1918 Vapaus-
sotaan sekä Jatkosodan jälkeiseen 
asekätkentään. Siikaisissa oli sota-
aikana sotavankileiri 2:n alaosasto 
sekä taloihin sijoitettuna joukko 
eri leireiltä siirrettyjä inkeriläisiä. 
Kirjaamme aikalaisten muistoja 
myös näistä.

Lions Club Siikainen

Arvoisat 107 M-piirin lionitArvoisat 107 M-piirin lionit

Lions Club Kankaanpää Lions Club Kankaanpää 
kutsuu piirimme klubit kutsuu piirimme klubit 

piirikokoukseen piirikokoukseen 
Kankaanpäähän Kankaanpäähän 

16.4.201116.4.2011

Yhdessä viihtyen – voimaa arkeen on piirin tämän kauden teema. 
Teema näkyy tässä lehdessä klubien yhdessä tekemissä aktivitee-
teissa, matkoissa, juhlissa.

Yhdessä teidän, M-piirin, leijonien kanssa on jälleen saatu lehti 
aikaan. Olen ilolla saanut vastaanottaa mielenkiintoisia juttujanne, 
jotka kertovat lions-toiminnan monipuolisuudesta. Lehdestä löytyy 
myös runsaasti esimerkkejä siitä, miten erilaisia kohteita leijonat 
ovat kauden aikana lahjoituksillaan tukeneet. 

Tämä lehti on koottu niin, että yleisölle luettavaksi jätettävistä leh-
distä voitte halutessanne helposti poistaa toimintakertomuksen 
keskiaukeamalta.

Yhdessä klubit ovat myös kiitettävästi olleet hankkimassa lehteen 
ilmoituksia. Kiitos kaikille teille, jotka ilmoitushankinnalla tai tuki-
maksulla olette mahdollistaneet lehden teon.

Erityiskiitokset LC Kokemäki/Jokilaaksolle, joka päätti näyttää lei-
jonankyntensä, sen mitä naisenergialla saadaan aikaan, kun halu-
taan! Heidän näyttävä ilmoitushankintatuloksensa löytyy taka-
sivulta. Suuret kiitoksen myös LC Huittisille, joka totuttuun 
tapaansa hankki jälleen komean ilmoitusrivistön. 

Yhdessä ammattilaisten kanssa syntyi lehden ulkoasu. Hyvästä 
yhteistyöstä kiitokset Riitta Matomäelle Kehitys Oy:ssä.

Yhdessä viihtyen – mukavia lukuhetkiä piirilehtemme parissa.

LC EURA/MUINAISET
LC EURAJOKI
LC HUITTINEN
LC HUITTINEN/GERDA
LC KANKAANPÄÄ
LC KANKAANPÄÄ/KESKUSTA

LC KANKAANPÄÄ/
 KUNINKAANLÄHDE
LC KARVIA
LC KIIKKA
LC KIUKAINEN
LC KOKEMÄKI/JOKILAAKSO

LC KÖYLIÖ
LC LAUTTAKYLÄ
LC LUVIA
LC POMARKKU
LC PORI/CHARLOTTA
LC PORI/JUHANA

LC PORI/KARHU
LC PORI/KATARIINA
LC PORI/KOIVISTO
LC PORI/MERI-PORI
LC PORI/SOFIA
LC PUNKALAIDUN

LC RAUMA/REIMARI
LC SASTAMALA/LINDA
LC ULVILA
LC VAMPULA

Maija-Liisa 
Heikkilä
DC, PDG

Yhdessä

aktiviteetiksi on noussut Keittotoi-
mikunnan keittämä ”ohrankryy-
nivelli” ja muut keitot. Vellinkeit-
topäivä vaatii aikaisen herätyksen 
lisäksi mahdollisuuden olla koko 
päivän kiinni leijonatyössä.

Osmo Lampinen
LC Luvia
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M-piiristä haki nuorisovaihtoon 
26 nuorta tänä vuonna. Määrä on 
pysynyt vuosittain lähes vakiona 
vaikkakin lähettävien klubien kes-
ken on pientä vaihtelua. Haku-
aikataulua oli aikaistettu tänä 
vuonna ja hakemusten takaraja 
oli jo 15.12.2010. Kaikki nuori-
sovaihtoon tarvittava informaa-
tio ja lomakkeet niin nuorille kuin 
myös tulevien nuorten isäntä-
perheille löytyy osoitteesta www.
lions.fi .

Tammikuussa on piirien nuo-
risovaihtokoordinaattoreiden ko-
kous Mikkelissä ja nuoret pyritään 
jakamaan ensisijaisesti 1-3 haku-
toiveittensa mukaisesti, mutta 
käytäntö aiemmilta vuosilta on 
osoittanut, että toiset maat ovat 
suositumpia kuin toiset ja valitet-
tavasti emme pysty kaikkien haki-
joiden maatoiveita täyttämään. 
Englanti, Irlanti ja Espanja ovat 
hakutoiveiden TOP-3.

Maapaikat määräytyvät mai-
den välisten sopimusten mukai-
sesti ja esimerkiksi Islantiin on 
Suomesta yksi paikka ja samoin 
toisinpäin. Islannin kävijä olikin 

Nuorisovaihtoon osallistunei-
den nuorten arviointilomakkeet 
ovat mukavaa luettavaa. 

Tässä muutamia 
vapaan sanan ”helmiä”:
”Loistava tapa nähdä maailmaa ja 
tavata nuoria ympäri maailmaa. 
Oli hienoa tutustua erilaisiin kult-
tuureihin. Matkalla näki paikal-
lista kulttuuria ja elämää paljon 
paremmin kuin tavallisena turis-
tina. 

Ensimmäinen isäntäperhe oli 
mahtava, kahdesta ensimmäisestä 
viikosta jäi paljon hyviä muistoja. 
Pidämme yhteyttä ja aiomme 
tavata taas seuraavana kesänä.”

Matkan huonot puolet:
”Näitä onkin vaikeampi keksiä… 
Mitä huonoa tässä olisi ollut? Se 
loppui liian pian…”

Vinkit:
”Kannattaa kertoa lähtijöille, jos 
vain tietoa on, käytännön järjeste-
lyistä, millainen esim. majoitus lei-
rillä ja millaisia varusteita tarvitaan 
mukana (esim. makuupussi) yms. 

Nuorisovaihdosta 

Viikko ranskalaisittain

”Nuoriso-
vaihdokin 
saaminen 
perheeseen 
mahdollista 
tänäkin 
kesänä”

Ennen reissua kaikkien mat-
kajärjestelyiden ym. hoitaminen 
ja hoituminen jännittävät nuorta, 
joten infoa ei koskaan voi lähet-
tää liikaa”

Kesällä 2011 saapuu muu-
tama nuori M-piiriin perhema-
joitukseen ja tulen ottamaan 
yhteyttä klubien nuorisovaihta-
jiin keväällä isäntäperheasioissa. 
Vuonna 2012 M-piirissä järjes-
tetään nuorisoleiri. Perinteisesti 
olemme järjestäneet purjeh-
dusleirin. Painetta on kuitenkin 
ottaa vähintään 30 nuorta leiril-
lemme, sillä Suomessa on kesällä 
2012 vain neljä nuorisoleiriä 
ja tulijoita on noin 120. M-pii-
riin on luotu hieno järjestelmä, 
jossa klubit maksavat vuosit-
tain 2,20 €/jäsen erityiselle nuo-
risoleiritilille ja kolmen vuoden 
aikana kertyy riittävä rahoitus, 
kunhan klubit huolehtivat vel-
voitteistaan. Tästä vuodesta läh-
tien klubit saavat syksyllä erityi-
sen nuorisoleirilaskun.

Hyvää nuorisovaihtokautta
DC Heikki Koivisto

viimeksi M-piiristä, joten seu-
raavan kerran olemme tämän lis-
tan kärjessä neljäntoista vuoden 
päästä.

Tänäkin vuonna klubien nuo-
risovaihtajat ovat toimittaneet 
hakemukset lähes täydellisesti 
täytettyinä liitteineen, suurkiitok-
set hyvästä työstä.

Lions Club Lavia tuki Lavian 
lukion kansainvälisyyskurssin vie-
railua Lyonin lähellä sijaitsevaan 
Lycee la pleiade -lukioon. Matka-
kertomuksen on kirjoittanut abi-
turientti Jasmin Ruisniemi.

Ranskalaiset ajavat kuin hullut.
Pusuja poskille. Viikon täydeltä 
perhe- ja ystäväläheistä kulttuuria 
suomalaisille, jotka eivät luonteel-
taan ole niitä avoimimpia. Paton-
kia, viiniä ja maailmankuulua 
ranskalaista ruokaa – bon appetit!

”Ranskan 
kieltä ja kulttuuria”
Viime marraskuussa 19 Lavian 
lukion toisen ja kolmannen vuo-
sikurssin opiskelijaa ja kaksi opet-
tajaa osallistui kansainvälisyys-
kurssin myötä viikon mittaiselle 
Etelä-Ranskan matkalle. Matkan 
aikana asuimme ranskalaisissa 
perheissä oppien samalla ranskan 
kieltä sekä kulttuuria. 

Suomalaisten aamupuuro 
vaihtui makeisiin pulliin ja crois-
santeihin. Suomen metsämaise-
mat muuttuivat melkein hori-
sonttiin ulottuviin laajoihin 
peltoihin ja vuoristoihin. Kiviset 
talot ja pienet kujat eivät ole suo-
malaiselle jokapäiväisiä. Oudoin 
ja ehkä käytännöllisin tapa oli 
peittää ikkunat ikkunasermeillä 
joka yö. On myös totta, että rans-
kalaiset kuljettavat patonkia kai-
nalossa. Ruoka on ranskalaisten 
elämässä hyvin keskeisessä ase-
massa. 

Kaupunginjohtaja 
toivotti tervetulleiksi
Tutustuimme ranskalaiseen kou-
lunkäyntiin, kiviseen Cremieun 
keskiaikaiseen kylään ja sen 
moneen linnaan, roomalaismu-
seoon, Grenobleen sekä Ranskan 
kolmanneksi suurimpaan kaupun-
kiin, Lyoniin. Jotkut meistä pää-
sivät katsomaan teatteria ja fl a-
mencoa. Englantia puhuttiin niin 
paljon, että jopa me suomalaiset 
puhuimme sitä keskenämme. 

Suomalaiset kutsuttiin vie-
railemaan Pont de Cheroyn kau-

pungintalolle. Kaupunginjohtaja 
toivotti vierailijat tervetulleiksi 
kaupunkiin. Puheessaan hän toi-
voi suomalaisten vierailevan 
uudestaan. Tarjolla oli pieniä suu-
paloja ja seurustelua. 

Matka sujui ranskalaisen ja 
suomalaisen kulttuurin erilaisuu-
desta huolimatta. 

Ranskalaiset tulevat vas-
tavierailulle Lavian lukioon 
15.-22. tammikuuta 2011. He asu-
vat opiskelijoiden perheissä Lavi-
assa, Kiikoisissa ja Sastamalan 
Suodenniemellä.

”Suomalaisten 
aamupuuro 
vaihtui 
croissanteihin”

LC LAVIA
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Leijonilta kota 
Eurajoen partiolaisille
Eurajokisen partiolippukunta 
Jokilaakson Rapujen uusi kota on 
valmiina ottamaan sisäänsä eri ikäiset 
partiolaiset, pienestä sudenpennusta 
isompiin vaeltajiin ja johtajiin. Kota 
on vielä sisältä hohtavan kuusen 
vaalea. Pienen ajan kuluessa se kyllä 
saa oikeanlaisen patinan, josta voi 
melkein lukea ne lasten ja nuorten 
tekemisen ilot.

ARS-apurahoilla palvelua 
paikkakunnan hyväksiMerileijonat urakoivat 

partiolaisten talon kuntoon

LC EURAJOKI

Lions Club Pori/Meri-Pori oli 
Arne Ritari –säätiön tuella kun-
nostanut Kyläsaaren kylätalon, 
ja nyt oli uuden haasteen aika. 
Pihlavasta oli kuulunut kum-
mia. Suorastaan legendaarinen 
Meri-Porin partiolaisten talo 
Kappalemaassa oli saanut viran-
omaisilta tiukat ukaasit. Vanha 
rakennus oli, partiotoimintaa sil-
mällä pitäen, mitä mainioin ja tar-
koitukseensa sopiva. Mutta uusi 
aika ja uudet määräykset sanelivat 
myös uudet käyttöehdot. 

Kun partiotalo Rottix, askeet-
tisuudesta huolimatta, oli rungol-
taan ja kunnoltaan hyvä ja jopa 
historialtaan merkittävä, ei siitä 
olisi ehdoin tahdoin haluttu luo-
pua. Mutta puuttuvat saniteetti-
tilat ja viemäröinti eivät ole enää 
tätä päivää, vaikka pihan perällä 
tönöttävä ulkohuussi loisikin 
seikkailunomaista eksotiikkaa.  
Taikka partiolaisten oikeaoppi-
sesti rakentama riuku luomassa 
leiritunnelmaa. 

Partiolaiset lähestyivät Meri-
Porin leijonia kirjeitse asiaa ryh-
dyttiin tutkimaan. Hanke vietiin 
hallituksen kautta kuukausiko-
koukseen. Vastaväitteitä ei tullut. 
Hankkeen suunnittelu ja budje-
tointi saatiin vauhdilla aikaiseksi. 
Tarvittavat anomukset ja selvityk-
set lähtivät Arne Ritari –säätiöön. 

Toimeen, lionit!
Meriporin lionsien vahvuutena 
on aina ollut sen jäsenkunnan 
kirjo, mitä erilaisiin ammatin-
harjoittajiin tulee. Putki-, sähkö-, 
rakennus- ja remonttimiestä on 
moneen lähtöön. On tarkastajaa, 
insinööriä ja monenlaista, asiaan 
kuuluvaa, kynänpyörittäjääkin. 
Ja yhteisenä tekijänä epäitsekäs 

into ja ripeä asioihin tarttuminen.  
Intoa jarrutti kuitenkin vuoden-
aika. Maa oli roudassa. 

Nyt oli hyvää aikaa laatia tar-
jouspyyntöjä, laskelmia ja suun-
nitelmia. Etujoukot hääräsivät jo 
partiotalolla mittanauhan ja vatu-
passin kera. 

Yksi puuhamiehistä ja yhdys-
henkilö leijonien ja partiolaisten 
välillä oli Raimo Järvinen.

-Toimeen tartuttiin heti kun 
se oli mahdollista. Säätiöltä oli 
näytetty vihreää valoa, partio-
laisten oma rahoitusosuus oli 
kunnossa. Tarvittavat luvat oli 
haettu. Ja saatu. Rottixen tontille 
alkoi ilta illan jälkeen ilmaan-
tua leijonia, taisipa siinä muuta-
mat poiketa päiväsaikaankin. En 
hetkeäkään epäillyt hankkeen 
onnistumista, vaikka urakka oli 
suuri ja vaativa, muistelee Raimo 
Järvinen.

Valmista tuli
Budjetti piti hyvin, rahallisia työ-
palkkojahan ei ollut ja muuta-
mat yrityksetkin tulivat hienosti 
vastaan. Avustuskohde valmistui 
ennätysajassa ja mitä leijonahen-
keen tulee, niin tuolla työmaalla 
se vahvistui entisestäänkin, ker-
tovat mukana olleet. Uusi käy-
mälä kaikilla nykyaikaisilla vem-
peleillä varustettuna, viemäröinti 
ja vesiputket, uusittu käymälän 
kupeessa oleva huone, lattiasta 
kattoon olivat ihasteltavina kun 
työ luovutettiin, tarkastettuna ja 
hyväksyttynä 23.8.2010.

-Jos meillä partiolaisilla on 
tunnuksena Ole valmis, niin kyllä 
oli leijonajoukkueenkin isku-
joukko nopea. Teidän tunnushan 
on, että palvelette ja näin todella 
kävikin. Totuus on, että ilman 
apuanne satapäinen lippukun-
tamme olisi joutunut evakkoon, 
kenties mieron tielle, mainitsi lip-
pukunnanjohtaja Ilkka Tuomola 
luovutustilaisuudessa. 

Teksti: Johnny-Kai Forssell
Kuvat: Rasmus Forssell

Leijonat ideoivat monia hyviä 
hankkeita omilla alueillaan. 
Aina eivät klubin omat voima-
varat riitä palvelun toteuttami-
seen. Siinä tilanteessa kannattaa 
kääntyä piirin ARS-toimikunnan 
puheenjohtajan puoleen ja lähteä 
valmistelemaan ARS-apurahaa 
hankkeen toteutuksen mahdollis-
tamiseen.

Näin tehtiin M-piirissä kau-
della 2009-2010 mm. Eurajo-
ella, josta oheinen raportti. Vas-
taavia ARS-apurahalla tuettuja 
hankkeita toteutettiin myös Kii-
kassa, Meri-Porissa ja Porissa. 

Yhteistä näille hankkeille on pal-
velutyö oman paikkakunnan 
hyväksi sekä aktiivisten leijonien 
yhteistyö niin klubissa kuin pii-
rin ja liitonkin tasolla. AR-adres-
sien käyttö ja ansioituneiden lei-
jonien palkitseminen Lions
Ritarin-arvolla mahdollistaa Arne 
Ritari-säätiön tuen apurahojen 
muodossa!

DC 
Kalevi 
Sillanpää
ARS- ja kortti-
toimikunnan pj

LC PORI/MERI-PORI

”ARS-
apurahahanke”

Meri-Porin leijonat ja Meri-Porin partiolaiset Rottixen 
kunnostukohteen luovutustilaisuudessa 23.8.2010.

Kodan juhlallinen luovutustilaisuus. Jokilaakson Rapujen 
lippukunnanjohtaja Elina Kataja ja Kotaprojektin vetäjä 
lion Olli Jaakkola.

Kodan sisälle naulattiin 
kyltit muistuttamaan 
onnistuneesta yhteisestä 
projektista.

LC Eurajoen ja Jokilaakson Rapu-
jen yhteistyöllä on pitkät perin-
teet. Kodan naapurissa oleva kolo 
(=hirsimaja, jossa partiolaiset 
käyvät retkellä) pystytettiin klu-
bin toimesta vuonna 1983. Sen-
jälkeen on ollut erilaisia korjaus ja 
raivaustalkoita. 

Tämänkertainen projekti alkoi 
jo hyvissä ajoin vuosi sitten. Asiaa 
oli yhdessä partiolaisten kanssa 

...ja ARS-plakaatti vielä seinään!

”ARS-säätiön 
tuella”

3000€ ja myös saatiin ne. Puuttu-
vat 3000€ katettiin klubin talkoo-
työllä ja aktiviteeteistä.

Alkukesän aikana raivattiin 
kodan paikalta jylhä kuusikko, 
tasoitettiin kivikkoa, tehtiin tietä, 
valettiin pohja ja lopulta heinä-

pohtimassa lion Olli Jaakkola, 
josta myös saatiin projektille oiva 
vetäjä. 

Annetaan Ollin kertoa projek-
tin alkuajoista: ”Palautan mieleen 
mistä projekti sai alkuunsa. Eura-
joen Jokilaakson Ravut pyysivät 
leijonilta, saataisiinko rakennus-
apua grillikatoksen pystyttämi-
seen kololle. Partio oli hankkinut 
varoja Eurajoen markkinoiden 
yhteydessä talkoilla 4000€ vuonna 
2007. Leijonien osuudeksi tulisi 
hankkia katos ja pystytys talkoilla. 
Esitin partiojohtaja Elina Kata-
jalle, että voitaisiinko ajatella han-
kittavaksi grillikota. Hankintaa 
puoltaa sen parempi ympärivuo-
tinen käyttö. 

Partiolaiset olivat haltiois-
saan tällaisestä mahdollisuudesta. 
Kota on tietenkin huomattavasti 
arvokkaampi kuin pelkkä grilli-
katos, mutta klubin keskuudessa 
herätettiin kysymys, josko tämä 
olisi sopiva kohde anoa Aarne 
Ritari-säätiöltä varoja. Näin toi-
mittiin ja hankkeen kokonais-
kustannuksiksi toimikunta sai 
10.000€, josta säätiöltä anottiin 

kuun lopulla pystytettiin 17 m2

kota. 
Kotahanke sisälsi monia tal-

kootapahtumia ja antoi näin 
jokaiselle lionille ja ladylle mah-
dollisuuden osallistua hankkee-
seen. Talkoot vaativat hyvän syyn 
kokoontua yhteen ja hyvän huu-
morilla varustetun porukan, sil-
loin saadaan aikaiseksi mitä vain.

Tämä vaatii lisäksi hyvän eväs-
huollon. Ruoka- ja kahvitauko-

jen aikana ehtii monen asian lait-
taa paikalleen tässä maailman 
menossa.

LC Eurajoki
Jari Sepponen
Tiedotussihteeri
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Kuvassa Jääpalloseura Narukerä ry:n iloiset E-juniorit 
LC Porin lahjoittamissa pelipaidoissa. Juniorit ovat iältään 
9-10 vuotiaita.

LC PORI

LC JÄMIJÄRVI

Kummilapsitoimintaa Jämijärvellä

”Jämijärven 
Lions Clubilla 
on kummilapsi 
omasta 
kunnasta” 

Lion Club Noormarkku järjesti 
hyväntekeväisyystanssit Poikel-
järven Paviljongilla alkukesästä. 

Tanssien tuotolla klubi hankki 
koululaisten turvallisuutta paran-
tavia varusteita.

Vuosi sitten lionit paransi-
vat vastaavalla lahjoitukselle Fin-
pyyn koulun oppilaiden turvalli-
suutta.

Lions Club Rauma/Kanali Helme 
lahjoittivat vuoropäiväkoti Rin-
kelille kaksi kappaletta purkka-
automaatteja.

Täytämme tänä vuonna 10 
vuotta. Juhlavuoden kunniaksi 
olemme keränneet rahaa erilaisia 
lahjoituksia varten. Nämä purkka-
automaatit ovat yksi tämän vuo-
den lahjoituksistamme.

Lahjoituksia miettiessämme 
lapset ja nuoret ovat erityisesti 
meitä lähellä. Purkka-automaa-
tit menivät 3–5 -vuotiaiden lasten 
käyttöön. Lapset saavat automaa-
tista purkan tai pastillin aina ruo-
kailun jälkeen. 

LC Pori/Katariina sponsoroi Tony 
Väkiparran kisamatkan Puolaan.

Special Olympics Euroopan 
kesäkisat pidettiin 18.- 24.9.2010 
Varsovassa.

Kisoihin osallistui kehitys-
vammaisia 58:sta maasta n. 1600 
urheilijaa.

Tonyn lajit kisoissa olivat 

400m, 800m ja 4 x 400m viesti.
Tonyn menestys kisoissa oli 

hieno. Hän oli 800 metrin juok-
sussa toinen, myös viestistä tuli 
hopeaa. Lisäksi 800 metrillä Tony 
juoksi niin hyvän ajan, että Suo-
men joukkue saa yhden lisäpai-
kan ensikesän maailmankisoihin 
Ateenaan.  

LC NOORMARKKU

Söörmarkun koululle klubin presidentti Keijo Ruusuvuori 
lahjoitti kahdet sählymaalivahdin suojavarusteet. Varus-
teita kokeilemassa 5–6 -luokkien oppilaat Teemu Tommila 
ja Aaron Rusava. 

Kankaan koulun oppilaiden käyttöön hankittiin 20 pään-
aluetta suojaavaan kypärää. Oppilaiden kanssa lahjoitus-
ta vastaanotti 1. luokkaa ja liikuntaa opettava Miia Piisi. 

LC PORI/KATARIINA

Tony korokkeella ensimmäinen vasemmalta, 400 m juok-
sun palkintojenjako. 

LC Laitila/Untamoinen lahjoitti pesukoneen lapsiperheelle, 
joka menetti kaiken omakotitalonsa palossa. Lahjoitusta 
viemässä lionit Seppo Porkka ja Kalevi Hietanen

LC LAITILA/UNTAMOINEN

LC Laitila/Untamoisen yhteistyö Veljeskodin kanssa on
jatkunut jo vuosia. Veteraaneilla on oma kirkkopyhä ja 
aina silloin ja muulloinkin viemme veteraaneja kirkkoon.

LC Laitila/Untamoinen vei veteraanit toritapahtumaan 
kuulemaan musiikkia.

Lion Kalevi Hietanen on tehnyt yli 60 avustusmatkaa 
Viroon ja LC Laitila/Untamoinen on yhteistyössä mukana 
avustamassa

LIONS CLUB RAUMA/KANALI HELME

”LionMviesti 
onnittelee 
10 vuotiasta 
klubia!”

LC Pori/Charlotta lahjoitti Tuo-
mas-messun kolehtituoton 
Veikka-kotiin. Charlotan nai-
set olivat avustamassa Tuomas-
messun järjestelyissä 3.10.2010 

Keski-Porin kirkossa. Klubi 
valitsi kolehdin lahjoituskoh-
teeksi Veikka-kodin. Klubilaisia 
kävi tutustumassa Veikka-kotiin 
16.12. 

Veikka-koti on kuusipaikkai-
nen huostaanotetuille ja avo-
huollon tukitoimenpiteitä tar-
vitseville 5-18 –vuotiaille 
lapsille ja nuorille tarkoitettu 
yksityinen ympärivuorokauti-
nen kaupunkikoti. Veikka-kodin 
tarkoitus on antaa lapsille ja 
nuorille turvallinen koti, jossa 
he voivat kasvaa ja kehittyä tasa-
painoisiksi, vastuuntuntoisiksi 
yhteiskunnan jäseniksi. 

Lapsia ja nuoria tuetaan hei-
dän vahvuuksien ja kiinnostuk-
sien mukaisiin harrastoimintoi-
hin. Tiistai on harrastuspäivä. 
Harrastuksina on mm. salibändy 
ja ratsastus. Veikka-kodissa voi 
harrastaa rumpujen soittamista 
tai käydä alakerran kuntosalilla. 

Nuorilla on torstaisin sii-
vouspäivä. Jokaisella on vastuu 
siivota myös yhteisiä tiloja vuo-
ron mukaan. Nuorilla on vas-
tuuvuorot myös ruoanlaitossa. 
Jokainen hoitaa itse omat pyyk-
kinsä. 

Nuorille annetaan viikkora-
haa kannustustöitä ja koenu-
meroista. Jokaisella nuorella on 
nimetty omaishoitaja. 

Veikka-kodin yhteydessä on 
itsenäistymisasunto, jossa nuori 
voi asua 18-21 vuotiaana. 

Saatu lahjoitus tullaan käyttä-
mään virkistäytymiseen Ikaalis-
ten kylpylässä.  

Teksti ja kuva 
Tarja Klemetti

LC Kankaanpään ladyt ja LC 
Kankaanpää/Kuninkaanläh-
teen ladyt lahjoittivat yhdessä 
Kankaanpään terveyskeskuk-
sen vuodeosastoille 2100 
euroa kipupumpun hankin-
taan. Lahjoitus tapahtui jou-
lukuussa 2010. Pumppu lisää 
potilaiden elämänlaatua. 
Laitteen avulla he voivat itse 
annostella kipulääkettä tur-
vallisten rajojen sisällä.

Johanna Kurunmäki
Puheenjohtaja
LC Kankaanpään ladyt

LC KANKAANPÄÄN LADYT JA LC KANKAANPÄÄ/KUNINKAANLÄHTEEN LADYT

LC PORI/CHARLOTTA

Lahjoitus Veikka-kotiin

Purkka-automaatit Rinkelin lapsille

LC KIIKOINEN

Leijonahenki siivittää myös 
puolisoiden toimintaa Kiikoisissa!
Ladyt kokoontuvat 
kuukausittain 
oman kausisuun-
nitelmansa puit-
teissa, useimmiten 
lionien kuukausi-
kokouksen 
yhteydessä. 
Säännöllisenä aktiviteettina vuo-
desta 1993 alkaen on ollut Pal-
velukoti Ilolan (aik. vanhainkoti) 
asukkaiden ulkoiluttaminen. Toi-
minta on jaettu neljälle ryhmälle 
vuorollaan kerran kuukaudessa. 
Yksi käynti lohkaisee ladyn sun-
nuntaipäivästä vain pari tuntia 
pari kertaa vuodessa, mutta tuot-
taa kaikille osapuolille mielihyvää 
ja hyvinvointia. Ilolaan ladyt ovat 
aina olleet tervetulleita ja talo on 
tarjonnut kiitokseksi hyvät kaff eet!

Ilolassa Leijonat ovat järjestä-
neet muutakin virkistystoimintaa; 
puutarhajuhlat ja musiikkituo-
kioita. Viimeksi ladyt laulattivat 
asukkaita yhdessä LC Kauvatsan 

”Kaikille 
osapuolille 
mielihyvää ja 
hyvinvointia” 

Ulkoiluttamassa Palvelukoti Ilolassa 31.10.2010

Unicef-nukketalkoot Toukolan koululla 10.11.2010

räsynukkeja Porin Unicef-yhdis-
tyksestä saadun opastuksen tur-
vin. Nukke-adoptioiden avulla 
kerätään varoja maailmanlaajui-
seen lasten rokotuskampanjaan.

Varainhankinta ladyilla kes-
kittyy joulukuun alkuun. Silloin 
osallistutaan paikallisiin joulu-
myyjäisiin. Viime vuosina on val-
mistettu mm. piparkakkutaloja 
talkoilla. Perinteisesti on myös 
myyty kuumaa makkaraa kaup-
paliikkeen joulunavaustapahtu-
massa.

Paljon puuhaa, joka kuitenkin 
tarjoaa tekijöilleen tervehdyttä-
vää yhteisöllisyyttä! 

ladyjen kanssa. Joulukuuset toi-
mitetaan taloon vuorovuosina 
Kauvatsan klubin kanssa.

Kiikoisten ladyt ovat ikäihmis-
ten auttamisen ohella tukeneet 
myös lapsia ja nuoria. Paikallisen 

tuen ohella apu ulottuu nyttem-
min Sri Lankaan asti kummity-
tölle.

Marraskuussa kokoonnuttiin 
(13 naista!) ensimmäisen kerran 
valmistamaan Anna- ja Toivo- 

Kipupumppu vuodeosastolle

Palvelua & Lahjoituksia • Palvelua & Lahjoituksia • Palvelua & Lahjoituksia Palvelua & Lahjoituksia • Palvelua & Lahjoituksia • Palvelua & Lahjoituksia

Jämijärven ladyt, vasemmalta Irina Jokisalo, Tuula Raja-
lahti ja Ulla Kianen,  veivät Konsta Saloniemelle jouluter-
vehdyksensä.

lisäksi Konstalla on synnynnäi-
nen silmänpohjan rappeuma, 
johon ei ole parannuskeinoa. 
Nuoren miehen näkö siis hei-

kentyy koko ajan. Heikin ehdo-
tus hyväksyttiin samassa koko-
uksessa ja pohdittiin myös minkä 
muotoista tämä kummilapsi-

toiminta tulisi käytännössä ole-
maan.

Konsta on aktiivinen nuo-
rimies, näkökyvyn ollessa vielä 
parempi hän oli innokas hiihtäjä, 
nyt hiihto on jo hankalaa, muttei 
kuitenkaan mahdotonta. Hän käy 
myös luistelemassa usein äitinsä 
Riikka Saloniemen kanssa. 

Käytännön toimintamme on 
esimerkiksi avustamista erilaisten 
tarvittavien apuvälineiden han-
kinnassa. 

Ennen joulua Lions Clu-
bin ladyista Ulla Kiasta lähestyt-
tiin ja hänelle toimitettiin raha-
lahjoitus, jonka lahjoittaja halusi 
käytettävän hyvään kohteeseen 
Jämijärvellä. Ladyt kävivätkin toi-
mittamassa kyseisen lahjoituk-
sen Konstalle tiistaina 14.12.2010 
hieman aikaisena joulumuistami-
sena.

Lion Heikki Rantasalo ehdotti 
kuukausikokouksessamme reilu 
vuosi sitten, että klubi ottaisi 
jämijärveläisen Konsta Salo-
niemen klubin kummilapseksi. 
Konstan isä Ari, oli menehtynyt 
ilmailuonnettomuudessa Jämillä, 
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KAUDEN TEEMAT

KANSAINVÄLINEN:
MOVE TO GROW - LIIKKEELLÄ KASVUUN

KOTIMAINEN: 
YHDESSÄ NUORTEN KANSSA

PIIRI:
SUKUPOLVIEN SYMPATIAA – 
SYDÄMELLÄ SAAVUTUKSIIN 

LIONS CLUBS 
INTERNATIONAL

Lionsjärjestön 91. kansainvälinen vuosikokous pidet-
tiin Minneapolississa, USA:ssa 2.-10.7.2009. Kokouk-
sessa valittiin järjestön kansainväliseksi presidentiksi 
Eberhard J Wirfs Saksasta. Ensimmäiseksi varapre-
sidentiksi valittiin Sid L Scruggs USA:sta ja toiseksi 
varapresidentiksi Wing-Kun Tam Kiinasta.

Suoritettujen äänestysten tuloksena hyväksyttiin joi-
takin sääntömuutoksia. 

Piirikuvernöörien kansainvälinen koulutus tapahtui 
vuosikongressin yhteydessä.

SUOMEN LIONS-LIITTO RY
HALLITUS

Puheenjohtaja  Christer Löfström
Jäsenet VCC Lauri Vainio
 IPCC Heidi Rantala
 DG Eija Kiljala
 DG Esko Viinikainen
 IPDG Hilkka Paloniemi
 IPDG Asko Merilä 
Sihteeri GS, PCC Markus Flaaming 

KUVERNÖÖRINEUVOSTO
Puheenjohtajat

Puheenjohtaja 
(CC) Christer Löfström, 
 N/LC Helsinki/Siltamäki
Varapuheenjohtaja 
(VCC) Lauri Vainio, 
 C/LC Tervakoski

Jäsenet
107-A Pekka Kontturi, LC Kaarina
107-B Kai Sjöblom, LC Helsinki-Helsingfors
107-C Vesa Rauttu, LC Järvenpää
107-D Jukka Hietanen, LC Heinola/Jyränkö
107-E Ilkka Kivelä, LC Lempäälä
107-F Matti-Pekka Mäkelä, LC Seinäjoki/Botnia

107-G Eija Kiljala, LC Pihtipudas/Emmit
107-H Helli Sutinen, LC Savonlinna/Linnatar
107-I Jorma Soikkeli, LC Kuhmo/Kuhmoniemi 
107-K Jouko Riihijärvi, LC Kuopio/Snellman
107-L Juhani Blässar, LC Kemi/Meripuisto
107-M Pentti Hämäläinen, LC Kankaanpää
107-N Esko Viinikka, LC Helsinki/Metsälä
107-O Hilkka Kopsa, LC Kokkola/Kokkotar

Kuvernöörineuvoston sihteerinä toimi 
GS, PCC Markus Flaaming.

Kokoukset
Kokouksia kuvernöörineuvosto piti seuraavasti:

 1/6.7.2009 Minneapolis
 2/13.9.2009 Tampere
 3/30.11.2009 Suomussalmi
 4/19.2.2010 Imatra
 5/11.6.2010  Hämeenlinna

PIIRIHALLITUKSEN  KOKOUKSET

Lions Clubs International Piiri 107-M

Leijonat pihatalkoissa

LC RAUMA/ANKKURI

Piirihallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa, joista ensimmäinen oli epävirallinen tutustumisti-
laisuus Jämijärven rannalla 25.7.2009.

LC NOORMARKKU

Syystöissä. Melvin Jones -lion Jorma Riippi auttamassa Noormarkun sotaveteraanien pit-
käaikaista puheenjohtajaa Tuomo Kivirantaa. Tuomo toimi aikoinaan aktiivisesti myös 
Noormarkun Lions Clubissa.

Noormarkun lionit tempaisivat 
syystöiden merkeissä. Klubin pre-
sidentti Keijo Ruusuvuori ker-
too syksyn palveluaktitiviteetin 
kohdistuneen noormarkkulais-
ten sotaveteraanien pihojen hara-
vointiin.

– Tempauksella haluamme 
omalta osaltamme vielä auttaa 
elossa olevia kunniakansalaisia, 
toteaa Ruusuvuori.

Syystöihin osallistui noin 15 
paikallista lionia, joista osa puo-
lisonsa kera. Kaikkiaan omassa 
kodissa asuvien sotaveteraanien 
pihoja haravoitiin viidessä eri 
kohteessa.

Noormarkun sotaveteraanien 
pitkäaikaisen puheenjohtajan 
Tuomo Kivirannan, 84, pihalta 
puista tippuneita lehtiä haravoi 
Jorma Riippi. Talon isäntä oli tyy-
tyväinen renkinsä työnjälkeen.

– Tosi hieno juttu. Siitä olen 
hieman hämilläni, että leijonat 
näinkin nuorta veteraania tulivat 
auttamaan, totesi Kiviranta pilke 
silmäkulmassaan.

Palvelua & Lahjoituksia • Palvelua & Lahjoituksia • Palvelua & Lahjoituksia
LC PORI/KOIVISTO

Viime kauden Vahvamieskilpailun tuotosta lahjoitimme 
2000 euroa Porin nuorisotyöhön, Vähärauman vapaa-
aikatiloihin biljardipöydän ja erikoiskameran.

LC Rauma/Ankkurin palvelu-
aktiviteetin kohteena on usean 
vuoden ajan ollut Palvelukoti 
Kokkila. Palvelukoti Kokkila tar-
joaa tehostettua palveluasumista 
62 asukkaalle. Hoito Palvelukoti 
Kokkilassa on yksilöllistä ja asu-
kasta kunnioittavaa.

LC Rauma/Ankkurin palve-
luaktiviteetit ovat olleet: asuk-
kaiden ulkoiluttaminen, iltapäi-
vätanssit, joululaulutilaisuudet, 
runonlausuntaa ja itsenäisyys-
päivätervehdys. Palaute tapahtu-
mista on ollut aina erittäin posi-
tiivinen.  

Pasi Suominen, 
LC Rauma/Ankkuri 

Palveluaktiviteetti 

Lady Maija-Liisa Knuuttila, lionit Alpo Heinikkala ja Pekka Nolppari ulkoilutapahtu-
massa – ”tauko paikalla”.

LC Ulvila vietti kirkkopyhää 16.10.2010 ja laski kynttilät 
Sankarihaudoille

LC ULVILA

LC Pori/Sofi a on lahjoittanut Satakunnan Keskussairaa-
lan lasten psykiatriselle osastolle ajankäyttökelloja sekä 
kirjalahjakortin. Lion Liisa Suilan viemän lahjoituksen 
vastaanotti osastonhoitaja Pirkko Ahopelto.

LC PORI/SOFIA

Kari Alanne tärkeässä teh-
tävässä kiristämässä mutte-
reita oikean momenttiin.

Jo kolmannen kerran olivat 
LC Eura/Pyhäjärven aktiivilei-
jonat auttamassa vanhempaa 
autoilijakuntaa renkaanvaih-
dossa siirryttäessä kesärenkaista 
talvivastaaviin. Kolmen tun-
nin iltarupeaman aikana kaksi 
vaihtoryhmää vaihtoi lähes kol-
meenkymmeneen autoon ren-
kaat, ja huolehtivat myös että 
renkaisiin tulivat oikeat paineet. 
Valtaosa asiakkaista oli vanhem-
pia ja monessa tapauksessa myös 
yksineläviä naisia, joilla ei kotona 
ollut enää aviomiestä vaihta-
massa. Asiakkaat poistuivat kii-
tollisin mielin vaihtohallista 
kohti talvisia kelejä.

Pekka Helander

LC EURA/PYHÄJÄRVI

Lionit renkaanvaihtotempauksessa

VARSINAISET PIIRIHALLITUKSEN  KOKOUKSET
JA NIISSÄ KÄSITELLYT  MERKITTÄVIMMÄT ASIAT 

5.9.-09 Huittisissa
Myönnettiin toimikuntapuheenjohtajille kauden ajaksi puhe- ja äänioikeus piirihallituksen kokouksissa. 
Käsiteltiin piirin/toimikuntapuheenjohtajien toimintasuunnitelmat. 

21.11.-09 Porissa
Kuultiin alueiden ja lohkojen puheenjohtajien, sekä toimikuntapuheenjohtajien raportit.

PDG Pertti Harju esitteli Skeba Nuorten bändiskaban, joka käynnistettiin.

27.2.-10 Noormarkku
Kuultiin alueiden ja lohkojen puheenjohtajien, sekä toimikuntapuheenjohtajien raportit.

Käsiteltiin ja allekirjoitettiin piirin tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta.

Todettiin ehdokkaat piirikuvernöörin ja varapiirikuvernöörien virkoihin.
Käsiteltiin tarjoukset piirin vuosikokouksen järjestämisestä keväällä 2011. 

7.4.-10 Pyhäranta
Kuultiin alueiden ja lohkojen puheenjohtajien, sekä toimikuntapuheenjohtajien raportit.

Päätettiin esittää piirikilpailujen sääntömuutos/tarkennus piirin vuosikokoukselle Raumalla.

Käsiteltiin piirin toimintasuunnitelma, talousarvio ja muut piirikokoukselle valmisteltavat asiat.

Palkittiin piirihallituksen jäsenet.

LIITON VUOSIKOKOUS
Liiton 57. vuosikokous pidettiin 12.-13.6.2010 
Hämeenlinnassa. Kokouksessa oli edustajat 496:sta 
klubista. Yhteensä virallisia kokousedustajia oli 1123.

Kotimainen teema kaudella 2010-2011 on ”Vastuu 
on minun”. Klubialoitteet hyväksyttiin kuvernööri-
neuvoston esitysten mukaisesti.

Liiton puheenjohtajaksi kau deksi 2010–2011 valit tiin 
VCC Lauri Vainio (LC Tervakoski).

Varapuheenjohtajaksi valittiin PDG Heimo Potin-
kara LC Lahti/Laune.

LIONSPIIRI 107-M
Kausi 2009-2010 oli piirimme 41. toimintavuosi. Kau-
den alussa piirissä oli 63 rekisteröityä lionsklubia ja 
lopussa 64. Toimintakauden aikana lisäystä klubi-
määrään tuli kun LC Sastamala/Linda perustettiin 
15.1.2010.

Jäseniä piirin klubeissa oli kauden alussa 1809 ja 
lopussa 1819. Vertailukelpoinen jäsenmäärän netto-
lisäys oli kaudella +10. 

PIIRIHALLITUS

Piirihallitukseen ovat toimintavuonna kuuluneet:
Piirikuvernööri 
Pentti Hämäläinen, LC Kankaanpää
1. Varapiirikuvernööri 
Tuula Karisjoki, LC Pori/Katariina
2. Varapiirikuvernööri 
Jaakko Räikkönen, LC Rauma/Ruori
Edellinen piirikuvernööri 
Martti Lehtelä, LC Punkalaidun
Piirisihteeri 
Paavo Kamppi, LC Kankaanpää 
Piirin rahastonhoitaja 
Antero Saarivirta, LC Kankaanpää 

ALUEIDEN PUHEENJOHTAJAT;

I alue Jukka Haaparanta , LC Noormarkku
II alue Jari Vuorinen, LC Ulvila
III alue Veli-Matti Vasamaa, LC Huittinen
IV alue Jukka Teinilä, LC Laitila

LOHKOJEN PUHEENJOHTAJAT:

I/1.lohko: Keijo Silvola, LC Siikainen
I/2. lohko: Paavo Tuuliniemi, LC Karvia
I/3. lohko: Antti Jokela, LC Kiikka
II/1. lohko: Heikki Ruski, LC Pori/Juhana
II/2. lohko: Hannele Vuorinen, LC Pori/Sofi a
II/3. lohko: Ensio Ala-Tuori, LC Kokemäki/Teljä
III/1. lohko: Matti Reijonen, LC Vampula
III/2. lohko: Antero Bäcklund, LC Eura/Pyhäjärvi
IV/1. lohko: Seppo Sattilainen, LC Rauma/Lokki
IV/2. lohko: Heikki Kallio, LC Pyhäranta

TOIMIKUNTAPUHEENJOHTAJAT:

Tiedotus-
Maija-Liisa Heikkilä, LC Pori/Sofi a

ARS- ja kortti-
Kalevi Sillanpää, LC Punkalaidun

Jäsenohjelma-ja PDG-
Martti Lehtelä, LC Punkalaidun

LCIF-
Juhani Mäntylä, LC Pori

Quest- ja nuoriso-
Kalevi Nummijärvi, LC Karvia

Nuorisovaihto-
Heikki Koivisto, LC Rauma/Reimari

Tietotekniikka-
Pekka Tuuna, LC Rauma

Koulutus ja Kummilapsi -
Veikko Valavuo, LC Luvia

Tilintarkastajat:
Mikko Laukkonen, LC Kankaanpää/Keskusta
Reijo Laaksonen, LC Kankaanpää

M-PIIRIN EDUSTUKSET SUOMEN 
LIONS-LIITON TEHTÄVISSÄ

Liiton jäsenohjelmatoimikunnan varapuheenjohtaja 
   PDG Maija-Liisa Heikkilä, LC Pori/Sofi a.

Skeba Nuorten bändiskaban työryhmä, 
Lasten turvapäivä ja Viestintätoimikunnan jäsen 
   PDG Pertti Harju, LC Pori/Koivisto.

Piirin auditoinnin kampanjapäällikkö 
   PDG Maija-Liisa Heikkilä, LC Pori/Sofi a.

Joulukuussa LC Pori/Sofi a lahjoitti kaksi kasteluhälytin-
laitetta Porin perusturvan Luoteiselle lähipalvelualueelle. 
Lahjoituksen vastaanotti terveydenhoitaja Anne Laine, 
luovuttajina presidentti Pirjo Kuuskeri ja lion Kirsti Laine. 
Kasteluhälytinlaitteet tulevat Merikarvian, Noormarkun 
ja Pomarkun lastenneuvoloiden käyttöön. (Kuva: Kristiina 
Dyer)
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PIIRIN VUOSIKOKOUS TOIMIKUNTAPUHEENJOHTAJIEN 
TOIMINTAKERTOMUKSET

Toimintakauden 2009-2010 aikana Lionspiiri 
107-M:n koulutustoimikunta järjesti koulutusta seu-
raavasti:

03.03. Oli uusien lionien opastustilaisuus Porissa, 
Ravintola Liisanpuiston auditoriossa, jossa koulutta-
jina olivat DG Pentti Hämäläinen ja PDG Veikko 
Valavuo. Läsnä oli 45 lionia.

08.03. Pidettiin Raumalla, Satakunnan Ammat-
tikorkeakoulun Merenkulkuoppilaitoksen auditori-
ossa kauden toinen uusien lionien opastustilaisuus. 
Kouluttajina tuossa Kansainvälisenä Naistenpäivänä 
pidetyssä tilaisuudessa olivat 1. VDG Tuula Karis-
joki ja PDG Veikko Valavuo. Läsnä oli 30 lionia. 
Koulutustiloista ja kahvituksesta vastasi DC Heikki 
Koivisto, jolle kiitokset.

17.04. Oli Piirin vuosikokouksen yhteydessä viisi 
eri koulutustapahtumaa:

Presidenttikoulutuksessa kouluttajana oli PDG 
Veikko Valavuo, LC Luvia, ja läsnä 50 seuraavan 
kauden presidenttiä. Tulevat sihteerit koulutti DC 

Kalevi Sillanpää, LC Punkalaidun ja läsnä oli 42 
lionia. Rahastonhoitajakouluttajana oli lady Terttu 
Aho, LC Luvia, ja läsnä 28 tulevaa rahastonhoitajaa. 
Tiedotussihteerit koulutti piirin tiedotustoimikunnan 
puheenjohtaja PDG Maija-Liisa Heikkilä, LC Pori/
Sofi a ja koulutusta oli saamassa 13 lionia.

04.05. Oli PDG Veikko Valavuo kutsuttu Huittis-
ten Vampulaan ja aiheena oli klubivirkailijoiden teh-
tävät. Paikalla oli LC Vampulasta 23 lionia ja 14 lionia 
LC Huittinen/Gerdasta. 

Uusien lionien opastustilaisuuksiin kuului myös 
pieni tietoisku Suomen Lions-liiton Kummilapsitoi-
minnasta Sri Lankassa. 

Raumalla 7.5.2010

KOULUTUS- JA KUMMILAPSITOIMIKUNTA

Toimikunnan pj. 
DC, PDG Veikko Valavuo, LC Luvia

LIONS QUEST, 
RAUHANJULISTE,NUORISO PTV

1. QUEST  koulutukset M-piirin alueella

Kankaanpää 26.-27.10.2009 EO+AK-Alakoulun Vatu-
passi- ja Kompassi-ohjelmat. Kurssi no 612. Osallis-
tujia oli 14

Laitila 23.-24.11.2009 EO+AK-Alakoulun Vatupassi- ja 
Kompassi-ohjelmat. Kurssi no 621. Osallistujia oli 18.

Pori 11.-12.1.2010 EO+AK-Alakoulun Vatupassi- ja 
Kompassi- ohjelmat. Kurssi no 622. Osallistujia oli 30.

Esiopetuksen Porin kurssille olisi ollut tulossa noin 
20 henkilöä. Heille ei saatu riittävästi maksajia. 
Rahoittajia oli tiedossa vain vajaalle kymmenelle. 
Kurssi oli varattuna huhtikuulle. Kurssi jouduttiin 
peruuttamaan maksajien puutteen vuoksi. Se siirret-
tiin syyskuulle 2010.

Liiton koulutustilaisuudet olivat Jyväskylässä 
21.3.2010 ja Oriveden opistolla 22.-23.8.2009. Toimi-
kunnan puheenjohtaja osallistui koulutuksiin.

Kauden 2010-2011 koulutuksien 
ajankohdiksi on suunniteltu

Pori EO +AK 20.-21.9.2010
Kokemäki AK/YK  7.-8.2.2011
Rauma 2-aste 21.-22.3.2011

Lisäksi täydennys/MAMU yhteinen tilaisuus A-piirin 
kanssa

Tiedotusta koulutuksista kauden aikana lisättiin. Lii-
tossa tehtiin Questista uusia esitteitä. Nettisivuja 
uusittiin. Puolisot saivat asiasta tietoa piirikokouk-
sessa. Piirikuvernöörin tiedotteissa asia oli esillä 
kuukausittain, samoin  piirihallituksen kokouk-
sissa. Alue- ja lohkon kokoukset paikallistasolla oli-
vat hyviä tilaisuuksia, joissa viesti meni perille. Piiri-
lehden lisäksi juttuja asiasta oli paikallislehdissä eri 
puolilla piiriä.

Quest-koulutettuja opettajia/kasvattajia kauden 
aikana oli 53. Vuosina 1995-2010 on koulutettu  
M-piirissä yhteensä 829 henkilöä.

2. RAUHANJULISTEKILPAILU
Kauden teemana oli Rauhan Voima. Kilpailuun 
palautettiin arvosteltavaksi 7 työtä. Arvostelu suori-
tettiin marraskuun piirihallituksen kokouksessa.

Piirikilpailun voitti LC Luvian  sponsoroima Emmi-
Veera Koivusalon työ.

Muut kilpailua ponsoroineet klubit olivat:
LC Honkajoki, LC Kankaanpää, LC Kankaanpää/
Helmi, LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde, LC Karvia, 
LC Köyliö 3 aineistoa, LC Pori/Karhu, LC Pori/Kata-
riina, LC Pori/Sofi a, LC Siikainen.

Kauden aikana tehtiin päätös, että aineiston saa 
tilaamalla suoraan liitosta.

3. PÄIHTEIDEN VASTAINEN TYÖ 
tapahtuu Quest-koulutuksen kautta. 

LIONS QUEST-koulutusta sponsoroineet 
M-piirin klubit.

Kurssi no 612 EO+AK 
Kankaanpäässä 26.-27.10.2009. 
Kurssilla oli 14 osallistujaa

LC Jämijärvi/ Jämirjäven Seurakunta 1
LC Kankaanpään klubit 1
Kiinteistö Oy Porin 1
LC Karvia 2
LC Merikarvia 2
LC Pori/Charlotta 1
LC Pori/Juhana 1
LC Pori/Linna 1
LC Pori/Meri-Pori 1
LC Pori/Ulvila 1
LC Ulvila 1
LC Ulvila/Olavi 1

Kurssi no 621 EO+AK Laitila 23-24.11.2009.
Kurssilla oli 18 osallistujaa, joista puolet oli 
A-piirin puolelta.

LC Eurajoki 1
LC Kiukainen 2
Laitilan kaupunki 1

LC Laitila 1
LC Laitila/Untamoinen 1
LC Luvia 1
LC Rauma/Ruori 1

Kurssi no 622 EO + AK 
Pori 11-12.1.2010. Osallistujia 30

LC Eura 2
LC Eura/Pyhäjärvi 1
LC Harjavalta/Huovi 1
LC Honkajoki 1
Kankaanpään klubit 5
LC Luvia 1
LC Pori 4
LC Pori/Charlotta 4
LC Pori/Karhu 1
LC Pori/Linna 2
LC Pori/Sofi a 1
LC Pori/Pohjoinen 2
LC Pori/Ulvila 2
LC Punkalaidun 2
Aker Offshore 1Toimikunnan pj. 

DC Kalevi Nummijärvi, LC Karvia

ARS– JA KORTTITOIMIKUNTA
TOIMINTAKERTOMUS 2009-2010

AR-säätiötä, sen toiminnan periaatteita sekä 
AR-adressien ja Lions-ritarien hankintaa esiteltiin 
syksyn aluekokouksissa; samalla toimitettiin klu-
beille adresseja. Aluekokouksissa kerrottiin myös 
Lions-liiton joulukorteista ja niiden hankinnasta klu-
bien myyntiaktiviteettina.

Klubit hankkivat AR-adresseja yhteensä 605 kpl eli 
3,37 eurolla/lion. Rauman piirikokouksessa palkittiin 
adressimyyntikilpailussa menestyneet.

Piirin adressihankintakilpailu 2009-2010
50 eur LC Pori/Juhana 35 adressia
30 eur LC Karvia 30 adressia
30 eur LC Vampula 30 adressia
30 eur LC Äetsä/Keikyä 30 adressia

Adressihankintaan osallistuneiden klubien 
kesken arvotut palkinnot

30 eur LC Eura/MuiNaiset
30 eur LC Luvia

30 eur LC Noormarkku
30 eur LC Pori/Sofi a
30 eur LC Rauma/Reimari

Uusia Lions-ritarin arvoja 
hankittiin 13 ansioituneelle lionille

Lions-ritarit kaudella 2009-2010
Lions-ritari 1022, Isotalo Jouni, LC Lauttakylä
Lions-ritari 1023, Marttila Timo, LC Lauttakylä
Lions-ritari 1024, Mäkelä Ilkka, LC Lauttakylä
Lions-ritari 1025, Mäkinen Timo, LC Lauttakylä
Lions-ritari 1026, Sivunen Jarmo, LC Lauttakylä
Lions-ritari 1027, Suominen Jorma, LC Lauttakylä
Lions-ritari 1029, Rouhio Antti, 
  LC Rauma/Reimari
Lions-ritari 1036, Alppi Pentti, LC Kankaanpää
Lions-ritari 1055, Puntari Mikko, 
  LC Rauma/Reimari
Lions-ritari 1059, Mäenpää Jorma, 
  LC Eura/Pyhäjärvi
Lions-ritari 1060, Mälkiäinen Paavo, 

 LC Eura/Pyhäjärvi
Lions-ritari 1068, Suontausta Jaakko, 
 LC Harjavalta/Huovi
Lions-ritari 1074, Rajala Armas, LC Kokemäki

Adressi- ja ritarituottojen yhteissummalla 17 100 eur 
M-piiri oli AR-säätiön piirikilpailussa toisella sijalla ja 
palkittiin siitä Hämeenlinnan vuosikokouksessa 500 
eurolla.

Piirin LionMViesti-lehdessä julkaistiin AR-säätiön 
mainos ja artikkeli säätiön toiminnasta. AR-säätiö 
maksoi lehtitukena piirille 500 eur.

AR-säätiö myönsi apurahoja M-piirin klubien 
palveluaktiviteetteihin yhteensä 9050 euroa
LC Pori/Meri-Pori, Partiolippukunnan kerhotalon 
kunnostukseen 3300 e

LC Kiikka, Vanhustentalon huoneiston kunnostuk-
seen 1500 e
LC Eurajoki, Partiolippukunnan grillikodan rakenta-

miseen 3000 e

LC Pori/Juhana, Sairaan lapsen UV-suojapuvun han-
kintaan 1250 e

AR-säätiön palkitsemiset
AR-säätiön yhden ruusukkeen ansiomerkki: 
DG Pentti Hämäläinen, LC Kankaanpää 

ARS-viiri nro 138: DC Kalevi Sillanpää, LC Punka-
laidun

Joulukortteja

M-piirin klubit hankkivat yhteensä 19 516 kpl 
19 645 eurolla. Myyntituloksella M-piiri sijoittui pii-
rien välisessä vertailussa 6. sijalle. Myyntituotoista 
palautui kortteja hankkineiden klubien käyttöön 
50 %.

LC Pori/Meri-Pori oli 2980 kortilla M-piirin ylivoimai-
sesti eniten kortteja hankkinut klubi.Toimikunnan pj. 

DC Kalevi Sillanpää, LC Punkalaidun

Piirin vuosikokous oli sääntömuutoskokous. Piiri-
hallitus esitti vuosikokoukselle piiri-kilpailusäätöjen 
muutosta (tarkennusta pistelaskusysteemiin) 

Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sekä päätti, 
että uusittu pistelaskusysteemi otetaan välittömästi 
käytäntöön.

Piirin toimintakertomus edelliseltä kaudelta hyväk-
syttiin esitetyssä muodossa. Tilinpäätös vahvistettiin 
ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Kiertopalkinto; piirin paras klubi
LC Kankaanpää

Kiertopalkinto; Tiedotuskilpailu
LC Huittinen

Kiertopalkinto; Lentopallomestaruus
LC Lappi TL

HENKILÖKOHTAISET 
PALKITSEMISET

Piirin lioneille on kauden aikana eri yhteyksissä luo-
vutettu seuraavat järjestön ansiomerkit

Medal of Merit:
IPDG Martti Lehtelä, LC Punkalaidun
CS Paavo Kamppi, LC Kankaanpää 

Suomen Lions-liiton 
yhden ruusukkeen ansiomerkki:

1. VDG Tuula Karisjoki, LC Pori/Katariina
DC Heikki Koivisto, LC Rauma/Reimari
Lion Jouko Uusitalo, LC Kankaanpää

Pitkään toimineen perustajajäsenen 
ansiomerkki 50 vuotta

Matti Unkuri, LC Nakkila 

Pitkään toimineen perustajajäsenen 
ansiomerkki 40 vuotta

Lion Heikki Kallio, LC Pyhäranta
Lion Iivo Junkola, LC Pyhäranta
Lion Kalevi Rintamaa, LC Harjavalta/Huovi
Lion Matti Seilo, LC Harjavalta/Huovi
Lion Jaakko Suontausta, LC Harjavalta/Huovi

Pitkään toimineen lionin 
ansiomerkki, 40 vuotta:

Lion Jouko Ojanperä, LC Karvia
Lion Antti Rajala, LC Karvia
Lion Kauko Naarala, LC Pori/Juhana

Pitkään toimineen perustajajäsenen 
ansiomerkki, 30 vuotta:

Lion Eero Anttila, LC Pyhäranta
Lion Tero Kajantola, LC Pyhäranta

Kotimaiset 100% presidentin 
ansiomerkit (2008-09 presidentit):

Lion Eeva-Liisa Sävelä, LC Pori/Charlotta
Lion Juhani Kalliomäki, LC Harjavalta/Huovi
Lion Merja Evala, LC Huittinen/Gerda
Lion Kimmo Ristimäki, LC Jämijärvi
Lion Heikki Hautaviita, LC Kankaanpää 
Lion Teuvo Saarinen, LC Laitila/Untamoinen
Lion Jani Niittyniemi, LC Merikarvia
Lion Kyösti Erkkilä, LC Pori/Juhana
Lion Heikki Luoma, LC Pori/Koivisto
Lion Matti Blomster, LC Pori/Meri-Pori
Lion Sirkka Sainio, LC Pori/Sofi a
Lion Jouko Saarinen, LC Punkalaidun
Lion Soili Vaimala, LC Rauma/Kanali Helme
Lion Tapani Niinimäki, LC Ulvila
Lion Simo Puustelli, LC Ulvila/Olavi
Lion Timo Talvitie, LC Vampula

107-M Pro Lions-ansiomerkki
Lion Keijo Kerola, LC Kankaanpää
Lion Timo Kokemäki, LC Kankaanpää
Lion Jarmo Luoma, LC Merikarvia

LOPUKSI
Toimintakausi 2009-2010 on siirtynyt historiaan. 
Tässä toimintakertomuksessa on esitetty vain pieni 
osa niistä asioista, joita piirimme alueella on yhteis-
ten tavoitteidemme saavuttamiseksi tehty. – Toi-
mintamme pääosa, klubien ja yksittäisten leijonien 
tekemä mittava työ lähimmäistemme auttamiseksi, 
näkyy toimintakertomuksessa joissakin tilastomer-
kinnöissä. 

Voimme olla ylpeitä monesta asiasta. Työmme las-
ten ja nuorten hyväksi näkyy klubien aktiivisessa 
nuorisovaihtotyössä, Questin tukemisessa tai vaik-
kapa rauhanjulistekilpailun sponsoroinnissa. Se 
näkyy nuorten hyvien harrastusten tukemisessa ja 
kannustamisessa esimerkiksi opiskelijastipendein ja 
monessa, monessa muussa hyvässä kohteessa. 

Järjestötoiminnan puolella yksi ylpeyden aihe on 
jäsenkehitys. Päättynyt kausi oli jo neljäs peräkkäi-
nen jäsenmäärän nettolisäyksen kausi. Maassamme 
leijonien määrä on vähentynyt 1990-luvun puo-
livälistä kolmisen tuhatta. Suomalaisista lionspii-
reistä ainoastaan M-piiri voi olla ylpeä siitä, ettei sen 
alueelta ole lakkautettu ainoatakaan lionsklubia.

Olemme olleet mukana valtakunnallisissa aktivitee-
teissä. Jo muutaman vuoden klubien hallinnolli-
sia tilejä on kartutettu auditointitoiminnalla. Rapor-
tointi on tapahtunut ajallaan, koska valvonta on ollut 
aukotonta. Piirin auditoinnin kampanjapäällikkönä 
on toiminut PDG Maija-Liisa Heikkilä. 

107-M piirin toiminta on huomioitu päämajatasolla-
kin. Piirin lehti Lion Mviesti saavutti näyttävyydellään 
ja asiasisällöllään erityisen kunniamaininnan. Tieto 
julkaistiin Sydneyn Conventionissa. Kiitos ja onnit-
telut lehden päätoimittajalle, DC/PDG Maija-Liisa 
Heikkilälle. 

Toimintavuoden aikana minulla ja puolisollani on 
ollut ainutlaatuinen tilaisuus tutustua lionstoimin-
taan piirissämme. Olemme nähneet klubien arkea ja 
juhlaa. Leijonat toteuttavat mitä monimuotoisempia 
aktiviteetteja niin palvelutyössä kuin varojen kerää-
misessäkin. Näissä tempauksissa on mukana aina 
myös aito, iloinen leijonahenki.

Vuoteen mahtui lukuisia juhlia, joissa muisteltiin 
menneitä ja katsottiin tulevaisuuteen. Kiitän tästä 
antoisasta vuodesta klubeja, kiitän piirihallitusta, kii-
tän jokaista lionia ja puolisoa sekä kaikkia muita toi-
minnoissa mukana olleita ja toimintaamme tuke-
neita. Te kaikki teette omalta osaltanne hienoa työtä 
– rakennamme parempaa huomista. 

Toivotan piirin klubeille ja jokaiselle leijonalle jatku-
vaa menestystä ja iloista mieltä yhteisen harrastuk-
semme parissa!

Pentti Hämäläinen
DG 2009-2010

Piirin vuosikokous pidettiin Raumalla, Winnovan 
koulutustiloissa 17.4.2010. Onnistuneen kokouspäi-
vän järjestelyistä vastasi LC Rauma/Ruori. Kokouk-
sessa oli yhteensä 149 äänioikeutettua edustajaa 
51:sta klubista. Kaikki kokouspäivän tapahtumiin 
osallistuneet huomioiden väkeä oli paikalla kaksin-
kertainen määrä.

Varsinaisen kokouksen lisäksi päivän ohjelmassa 
oli klubivirkailijoiden: tulevien presidenttien, sih-
teereiden, rahastonhoitajien, tiedotussihteereiden 
ja puolisoiden koulutukset. Myös lohkojen ja aluei-
den puheenjohtajat perehdytettiin tehtäviinsä päi-
vän aikana. 

Piirin vuosijuhlassa juhlapuhujana oli lion Yrjö Olki-
nuora ja kaupungin tervehdyksen toi kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Vesa Heino. 

Päivän päättäneessä iltajuhlassa suoritettiin taas 
”vahdinvaihtoon” liittyvät seremoniat. Esitän par-
haimmat kiitokseni kaikille tapahtuman järjestelyvas-
tuussa olleille hienosta päivästä! 

Kokouksen alussa hiljennyttiin muistamaan seuraa-
via poisnukkuneita lioneita sytyttäen kynttilät heidän 
muistoksi: 

Lion Eero Vuorinen, LC Pori/Pohjoinen
Lion Matti Kulju, LC Lavia
Lion Sune Karlsson, LC Rauma/Ruori 
Lion Jukka Viitanen, LC Pori
Lion Tuure Tamminen, LC Punkalaidun
Lion Arja Alvalahti, LC Pori/Katariina
Lion Jouko Takalo, LC Eurajoki
Lion Pekka Paasikivi, LC Huittinen
Lion Toivo Laurilehto, LC Rauma 
Lion Heikki Rukanen, LC Kauvatsa
Lion Kari Itkonen, LC Pori

Klubeilta perittävän nuorisoleirimaksun suuruudeksi 
päätettiin 2,20 euroa/jäsen ja LCIF-maksuksi 5,00 
euroa/jäsen.

Päätettiin pitää seuraava piirin vuosikokous Kan-
kaanpäässä, LC Kankaanpään järjestämänä.

Kokouksessa valittiin piirikuvernööriksi kaudelle 
2010-2011 VDG Tuula Karisjoki LC Pori/Katariina, 
1.VDG:ksi Jaakko Räikkönen LC Rauma/Ruori ja 
2.VDG:ksi Jari Vuorinen LC Ulvila.

Tilintarkastajiksi kaudelle 2010-2011 valittiin lion Veli 
Heinonen LC Pori ja lion Sirkka Sainio LC Pori/
Sofi a.

Ehdotukset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 
hyväksyttiin piirihallituksen esittämässä muodossa.

Alueiden kokoukset

Toimintavuoden ensimmäiset kokoukset pidettiin, 
jo pitkään jatkuneen käytännön mukaisesti, alueko-
kouksina. Kokoukset olivat syyskuun lopulla ja toimi-
kuntapuheenjohtajat esittelivät niissä klubien edus-
tajille tavoitteitaan alkaneella kaudella. Osanotto 
kokouksiin oli hyvä.

Lohkojen kokoukset

Edellä mainittujen aluekokousten lisäksi lohkot 
kokoontuivat kokouksiinsa marras-, helmi- ja huh-
tikuussa. 

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

M-piirin lionit kokoontuivat 9. tammikuuta viettä-
mään juhlavuoden avausta Keski-Porin kirkkoon. 
Käynti sankarihaudalla ja iltajuhla Porin Suomalai-
sella klubilla olivat hyvin onnistuneita tilaisuuksia. 
Tilaisuuksiin osallistui noin 200 lionia ja puolisoa eri 
puolilta piiriä.

Järjestelyistä vastasi PCC Kosti Rasinperä apunaan 
Porin seudun klubit.

Piirin puolisopäivä

Piirin puolisopäivää vietettiin Kankaanpäässä sun-
nuntaina 7.2.2010. Päivän järjestelyvastuun oli DG:n 
pyynnöstä ottanut LC Kankaanpään puolisot. Osallis-
tujia oli mukana noin 100.

PIIRIN KILPAILUT
Piirikilpailu:

I Alue 1. LC Kankaanpää
 2. LC Kiikka 
 3. LC Karvia
II Alue 1. LC Pori/Juhana
 2. LC Pori/Sofi a
 3. LC Ulvila
III Alue 1. LC Punkalaidun
 2. LC Köyliö
 3. LC Huittinen/Gerda
IV Alue 1. LC Laitila
 2. LC Rauma/Kanali Helme
 3. LC Laitila/Untamoinen

Parhaat sihteerit:
I Alue Lion Juhani Nieminen
 LC Kiikka
II Alue Lion Heleena Harju
 LC Pori/Katariina
III Alue Lion Oili Mikkonen
 LC Huittinen/Gerda
IV Alue Lion Jarkko Männistö
 LC Laitila

Pitkään toimineen
lionin ansiomerkki, 30 vuotta:

Lion Mikko Heiska, LC Kiukainen
Lion Kari Kuusisto, LC Kiukainen
Lion Jari Vuorento, LC Kokemäki/Teljä
Lion Kalevi Nummijärvi, LC Karvia
Lion Seppo Ahokas, LC Pori/Juhana
PDG Raimo Rintala, LC Pori/Juhana
Lion Kullervo Tuomisaari, LC Kankaanpää
Lion Seppo Leppiniemi, LC Kankaanpää 

Pitkään toimineen 
puolison ansiomerkki, 40 vuotta

Lady Marja Junkola, LC Pyhäranta
Lady Oili Rintamaa, LC Harjavalta/Huovi
Lady Maija-Riitta Seilo, LC Harjavalta/Huovi
Lady Mirja-Leena Suontausta, LC Harjavalta/

Huovi

Pitkään toimineen 
puolison ansiomerkki, 30 vuotta:

Lady Kirsti Kallio, LC Pyhäranta
Lady Hanne-Maarit Anttila, LC Pyhäranta
Lady Anja Kajantola, LC Pyhäranta

Lady Kirsti Tuomisaari, LC Kankaanpää
Lady Sinikka Leppiniemi, LC Kankaanpää 

Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto:
Lion Juhani Erkintalo, LC Rauma/Ruori
ZC Matti Reijonen, LC Vampula
ZC Antero Bäcklund, LC Eura/Pyhäjärvi

Piirikuvernöörin ansiotähti:
Lion Maaret Laakso-Halmerinne, 

LC Pori/Charlotta

Piirikuvernöörin ansiotähdet 
piirikokoustoimikunnan jäsenille:

Lion Ari Laitinen, LC Rauma/Ruori
Lion Hannu Narvila, LC Rauma/Ruori
Lion Mika Suomi, LC Rauma/Ruori
Lion Tuomas Kukkonen, LC Rauma/Ruori
Lion Irja Räikkönen, LC Rauma/Kanali Helme

Kansainvälinen erittäin hyvän klubi-
presidentin palkinnot (2008-09 presidentit):

Lion Heikki Hautaviita, LC Kankaanpää 

Valta vaihtui ja IPDG Pentti 
Hämäläinen luovutti piirin lipun 
DG Tuula Karisjoelle.
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Piirin sivut

Piirin www-sivuja on kehitetty edelleen ja moder-
nisoitu kauden aikana XHTML 1.0 Strict määritte-
lyn mukaisesti. Taustalla oleva tietoturvaratkaisu on 
kokonaan uudistettu. 

Piirin johdolle (piirikuvernööri ja varapiirikuvernöö-
rit) on otettu käyttöön tietokantapohjainen kalenteri 
ja saatujen kokemusten perusteella sen käyttöä laa-
jennettaneen seuraavalla kaudella.

Toimintailmoitusjärjestelmä

Toimintailmoitusjärjestelmän jatkokehitys on aloi-
tettu ja sitä tehdään oppilas- ja opinnäytetöinä. Uusi 
versio saadaan käyttöön kauden 2010-2011 alussa.

Muu toiminta

Tietoteknistä tukea on annettu klubeille lähinnä 
liittyen niiden omien sivujen ylläpitoon ja ennen 
muuta uusien sivujen perustamiseen. Apua on 
myös annettu piirihallituksen jäsenille ja klubeille 
yleisissä tietoteknisissä ongelmissa kuten tekstinkä-
sittelyssä, taulukkolaskennassa ja erilaisten ohjelmis-
tojen asennuksessa.

TIETOTEKNIIKKATOIMIKUNTA
Toimikunnan pj. DC, PDG Pekka Tuuna. LC Rauma

LC UUSIKAUPUNKI/FAMILY

Talkoissa

LC HUITTINEN/ GERDA

Joulumyyjäiset 26.11.2010

LC EURA ja LC EURA/PYHÄJÄRVI

Euran 
punanenäleijonat 
laulutervehdyksellä 
vanhainkodissa

LC Rauma/Fänikkin joulukuun hallituksen kokous vietet-
tiin 4.12. pienessä pakkassäässä, kuitenkin lämmöstä ja 
kynttilänvalosta nauttien. Piirin kauden teeman mukai-
sesti ”yhdessä viihtyen, voimaa arkeen”. Kaikki kuvassa 
esiintyvät eivät ole hallituksen jäseniä. -Antti Valavuo

Kauden nuorin kokoustaja? Vilho, ikä 4 viikkoa, osallistui 
LC Sastamala/Lindan kokoukseen äitinsä lion Liisa Ylinii-
tyn turvallisessa sylissä.

LC RAUMA/FÄNIKK

LC SASTAMALA/LINDA

Ylen Hyvä Säätiön järjestämän 
nenäpäivän 5.11.2010 kunniaksi 
kävivät LC Euran ja LC Eura/
Pyhäjärven laulavat lionit terveh-
dyskäynnillä Euran vanhainko-
dissa. 

Laulajat esiintyivät omassa 
kokoonpanossaan sekä laulattivat 

vanhuksia myös yhteisesti. Ohjel-
massa oli vanhaa hyvää ja tuttua 
iskelmämusiikkia, kuten Kultai-
nen nuoruus, Taikayö, Sokeripala 
ja monet muut menneen ajan lau-
lut. Yleisö oli mielissään leijonien 
laulutuokiosta ja vastaavia vierai-
luja toivottiin lisää.

Laulajat vasemmalta: Hannu Eränummi LC Eura/Pyhä-
järvi, Pauli Haakala ja Eino Hirvelä LC Eura, Vesa Sten-
berg ja Jukka Suvio LC Eura/Pyhäjärvi

”Keppihevosia 
ja Talventähti-
uusiolyhtyjä 
talkoilla”

Tänä vuonna me ”keksimme”, 
miten mukavaa onkaan tehdä 
myytäviä tavaroita Wanhanajan 
Markkinoille ja Joulukammariin 
talkoilla. Lyhty- ja keppihevostal-
koita tuli pidettyä syksyn aikana 
useampiakin. Niin mukavaa 
yhdessä tekeminen oli, että ensi 
syksynä aloitamme talkoot aikai-
semmin, jotta tuotteet riittävät. 
Talventähti-uusiolyhtymme lop-
puivat Joulukammarista kesken 
eikä keppihevosiakaan montaa 
jäänyt, niitä tehtiin Joulukamma-
ria varten lisääkin. Uusiolyhty-
jemme materiaaleista lähetämme 
lämpimät kiitokset IPDG Pentti 
Hämäläiselle ja lady Anna-Lii-
salle Kankaanpäähän.

Joulukammari on klubimme 
leijonien Terttu Lundelinin ja 
Outi Nurmen kehittämä jouluna-
jan myyntitapahtuma, johon voi-
vat osallistua paikalliset kauppiaat 
ja yhdistykset. Meilläkin oli siellä 
oma myyntipöytä koko tapah-
tuman ajan 30.11.-23.12.2010. 
Mukavasti kaupunkilaiset sen 

Viiden vuoden ikään ehtineen 
Lions Club Huittinen/Gerdan 
tärkein, jo perinteeksi muodos-
tunut varainhankinta-aktiviteetti 
on joulumyyjäiset. Tänä vuonna 
myyjäiset järjestettiin Huittis-
ten joulunavauksen yhteydessä 
26.11.2010. 

Myyntipöydät täyttyivät klu-
bilaisten myyjäisiä edeltäneen 
iltana yhteisillä talkoilla valmis-
tetuista leivonnaisista, jouluher-
kuista ja koristekransseista.

Myynnissä oli myös maitta-
via muurinpohjalettuja, kahvia 
ja pipareita sekä grillistä kuumaa 
makkaraa.

Jouluiseen tunnelmaan lisänsä 
toivat Joulupukki sekä joulumuo-
reiksi pukeutuneet Gerdalaiset 
myyntipöytien takana.

”Gerdalaiset 
joulu-
muoreina”

Myyjäiset olivat tänäkin 
vuonna onnistuneet ja näin saa-
tiin jälleen mukava summa jaetta-
vaksi Huittisten ja Punkalaitumen 
nuorisotyön tukemiseen.

Tuula Virvonen-Mikkola   

M-piiristä haki nuorisovaihtoon 29 nuorta, tällä ker-
taa toiseksi eniten Suomen piireistä. Erikoista on 
se, että hakijoiden lukumäärä on pysynyt kolme 
vuotta peräkkäin samana. Hakuaikataulu oli sama 
kuin aiempina vuosina ja tammikuun lopulla kaikki 
Suomen nuorisovaihtajat kokoontuivat Tampe-
reella jakamaan nuorisovaihtoon hakeneet nuoret 
maapaikoille. Pienen sovittelun jälkeen kaikille löy-
tyi alustava maapaikka vaikkakin alle 17 v jouduttiin 
aluksi karsimaan koska yhteishakijamäärä Suomessa 
oli suurempi kuin koskaan. 

Ulkomaalaiset isäntäperheet saivat ensitiedot per-
heisiin ja leirille osallistuvista nuoristamme kuin 
myös toisinpäin, mutta selvästi vähemmän kulki 
postia tähän suuntaan. 

15.5.2010 pidettiin Raumalla nuorisovaihtoon osal-
listuville ja heidän omaisilleen tiedotustilaisuus, 

jonka päätteeksi jaettiin reput, Suomi- sekä lions-tie-
toutta, pinssejä sekä hihamerkit. 

Kaikkia pyydettiin lähettämään postikortti ja palaut-
tamaan arviointilomake yhä parantaaksemme lions-
nuorisovaihtoa. Saadut palautteet ovat parhaita kol-
meen vuoteen.

Kaksi nuorta joutui perumaan osallistumisensa työ-
esteen, häiden tai muuten vaan. 27 nuorta lähti 
kesällä Pohjoismaihin, Eurooppaan, Yhdysvaltoihin 
ja yksi nuori jopa Uuteen-Seelantiin asti.

Piiriimme toimi E-piirin nuorisoleirin isäntäperhetu-
kena ja velvollisuutemme olikin sijoittaa 20 nuorta 
heinäkuun lopulta 10.8. asti. Lisäksi piiriimme saapui 
kolme nuorta pelkkään perhemajoitukseen. 

NUORISOVAIHTO- NUORISOLEIRI- JA LEOTOIMIKUNTA

Toimikunnan pj. DC Heikki Koivisto, LC Rauma/Reimari

Millainen on hyvä 
klubikokous?

� puheenjohtaja johtaa jämäkästi

� pysytään asialistassa

� on avointa keskustelua asioista

� tehdään selkeitä päätöksiä

� päätöksiä ei tehdä väkisin, joskus voi olla hyvä
 jättää asia ”pöydälle” ja ottaa harkinta-aikaa 
 ja hankkia lisätietoa

� kokouksessa on hyvä ilmapiiri, 
 sinne on mukava tulla

� toiminnalla pitää olla päämäärä/tavoite

TIEDOTUSTOIMIKUNTA

Piirilehti, LionMviesti, ilmestyi perinteiseen tapaan 
helmikuussa. Lehti on nelivärinen ja 24 sivuinen 
sisältäen mm. piirin toimintakertomuksen ja mielen-
kiintoisen raportin kesällä järjestetystä nuorisopur-
jehdusleiristä. Klubit ja yksittäiset lionit olivat aktii-
visesti mukana lehden teossa. Lehdessä on n. 40 
juttua klubien toiminnasta ja 55 ilmoitusta. Lehden 
tuotolla tuettiin piirin nuorisoleiriä.

Johtajuusvalmennus

Suomen Lions liitto on kouluttanut joka piiriin muu-
tosvalmentajia, joiden tehtävänä on järjestään pii-

Toimikunnan pj. DC, PDG Maija-Liisa Heikkilä, LC Pori/Sofi a

LCIF TOIMIKUNTA

Toimikunnan pj. DC Juhani Mäntylä, LC Pori

Syksyn aluekokouksissa tuotiin esille LCIF:n toimin-
taperiaatteet sekä avustusten tarpeellisuus kansain-
välisessä toiminnassa. Esille tuotiin myös Melvin 
Jones jäsenyysohjelma ja kannustettiin klubeja pal-
kitsemaan jäseniään Melvin Jones jäsenyydellä.

Piirikokouksen päättämän LCIF maksun kaudella 
2009-2010 maksoi 56 klubia

M-piirin Lahjoitukset LCIF säätiölle
Kokonaissumma 25 360,75 USD
LCIF maksun osuus 8 772,00 USD
Haiti keräys 11 093,18 USD
Melvin Jones lahjoitukset 5 495,57 USD

Kausi 2009-2010 Uudet Melvin Jones jäsenet
LC Jämijärvi Lasse Ristimäki
LC Kankaanpää Seppo Kontiainen
LC Karvia Pentti Pentinmäki

LC Laitila/Untamoinen Matti Rautanen
LC Noormarkku Jorma Riippi
LC Pomarkku Aimo Lehtonen
  Hannu Parko
  Jukka Rintala
  Olavi Rossi
  Jarmo Viitala
LC Pori/Sofi a Maija-Liisa Heikkilä
LC Pyhäranta Tero Kajantola
LC Rauma/Ruori Raimo Narvila

JÄSENOHJELMATOIMIKUNTA

Toimikunnan puheenjohtajana toimi IPDG Martti 
Lehtelä sekä jäseninä varapiirikuvernöörit ja aluei-
den puheenjohtajat. Toimikunta kokoontui piirihalli-
tuksen kokousten yhteydessä (ryhmätyöt).

Yhteydenpito klubeihin

Syksyn aluekokouksissa, joissa oli edustajat lähes 
kaikista klubeista, toimikunnan puheenjohtaja 
käytti puheenvuoron jäsenasioista. Kauden aikana 
kaikille klubeille lähetettiin lisäksi kaksi erillistä tie-
dotetta. Niihin klubeihin joissa oli runsaanpaa 
jäsenkatoa tai muuta erityistä aihetta, oltiin yhte-
ydessä lisäksi henkilökohtaisesti. Toimikunnan 
puheenjohtaja teki jäsenasioihin liittyen myös joi-
takin klubivierailuja.

Piirin jäsenkehitys

Kauden alussa piirissä oli 63 klubia, joissa oli 
yhteensä 1809 jäsentä. Toimintavuoden aikana klu-
beista erosi 104 jäsentä, joista kuolleita 10. Uusia 

jäseniä liittyi klubeihin 113. Yksi jäsen siirtyi piirin 
alueelle siirtojäsenenä.

Kauden aikana perustettiin LC Kiikan toimesta uusi 
lionsklubi, LC Sastamala/Linda. Uudessa klubissa 
oli 27 perustajajäsentä.

Kauden päättyessä piirissä oli 64 klubia, joissa jäse-
niä 1819, lisäystä 10 jäsentä. Kausi oli piirissä nel-
jäs peräkkäinen jäsenmäärän nettolisäyksen kausi.

Kokonaisjäsenmäärä on piirissä pysynyt pitkään 
plusmerkkisenä uusien klubien perustamisen ansi-
osta. Vanhoissa klubeissa on kuitenkin ollut jäsen-
katoa ja klubien keskimääräinen jäsenmäärä on 
laskenut huolestuttavasti. Muutaman vuoden 
aikana usealla jäsenellä, ollen enää 28,4.

Toimikunnan pj., DC, PDG Martti Lehtelä, LC Punkalaidun

rissään johtajuusvalmennusta. Valmennuksen koh-
deryhmänä ovat erityisesti klubien varapresidentit. 
M-piirissä valmennuksia järjestettiin kauden aikana: 
1.10.2009 Pori, 8.10.2009 Huittinen, 5.10.2009 
Rauma, 11.1.2010 Huittinen ja 13.1.2010 Pori.

Koulutuksista vastasi PDG Maija-Liisa Heikkilä

ottivat vastaan, ainakin kun kat-
soo klubin myyntituloa. 

Syksyn aikana virkistimme 
myös itseämme, vaativathan 
monet talkoot myös leppoisaa 
yhdessä oloa. Kävimme porukalla 
hohtokeilaamassa ja totesimme, 
että keväällä viimeistään uudel-
leen. Pikkujoulut vietimme hyvän 
ruuan ja maittavan viinin mer-
keissä.

Kuvat ja teksti 
Leena Marvola-Sine

Yhdessä viihtyen • Yhdessä viihtyen • Yhdessä viihtyen • Yhdessä viihtyen

Lions Club Pori/Meri-Pori asettaa vuosittain Suomen itsenäisyys-
päivänä kunniavartion Reposaaren sankarihaudalle ja laskee sille 
myös seppeleen. Vas. Johnny-Kai Forssell ja Tapio Hellman.

ALF OJALA

Muun muassa 

sitä pohdittiin 

johtajuusvalmen-

nuksessa Huit-

tisissa. Paikalla 

olleen aktiivisen 

ryhmän mielestä 

hyvässä klubiko-

kouksessa 

LC PORI/MERI-PORI
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Piirimme kaakkoiskulmassa 
sijaitseva ”kolmen maakunnan 
lohko” piti yhteisen kokousta-
pahtuman tammikuussa. Loh-
kon puheenjohtaja Merja Evalan 
ideoimassa tapahtumassa teh-
tiin ensin Lions-päivän merkeissä 
kunniakäynti sankarihaudoille.  
Kokousosuus alkoi lyhyellä yhtei-
sellä kokouksella ja jatkui jokaisen 
klubin omalla sääntömääräisellä 
kuukausikokouksella. Toteutettu 
tapahtuma on tässä laajuudessa 
lohkossa aivan uusi, eikä vastaa-
vista ole kiirinyt tietoa muiltakaan 
suunnilta.

Lionsviikon sankarihauta-
tapahtumalla on Huittisissa jo 
vuosikymmenten taakse ulottu-
vat perinteet.  Aluksi se kuului 
LC Lauttakylän ja LC Huittisten 
ohjelmaan. Viiden viimeisen vuo-
den aikana mukana on ollut myös 
LC Huittinen/Gerda. -Koska 
kolme klubia tulisi joka tapauk-
sessa kokoontumaan tämän asian 
merkeissä yhteen tammikuussa, 
ei siitä enää olisi pitkä matka koko 
lohkon yhteiseenkään tapahtu-

maan, johon voitaisiin sisällyt-
tää vielä jotain muuta, pohti ZC 
Merja. Lohkon muiden klubien 
LC Alastaron, Punkalaitumen ja 
Vampulan näytettyä syksyisessä 
lohkon kokouksessa asialle vih-
reää valoa, lähti puheenjohtaja 
asiaa kehittelemään.

Hämärtyvän illan tapahtu-
mat alkoivat Huittisten kirkolla. 

Sankarihaudoille edettiin juhlal-
lisena kulkueena Suomen lipun 
ja klubilippujen jäljessä. Matkalla 
hiljennyttiin hetkeksi Karjalaan 
jääneiden vainajien, sekä kansa-
laissodan kummankin osapuo-
len muistomerkeillä.  Sankarihau-
doilla puheen piti LC Huittisten 
presidentti Matti Tapanila.

Kirkolta siirryttiin varsinaisiin 
kokoustapahtumiin Huittisten 
kaupungintalolle. Aluksi nautit-
tiin maittava päivällinen. Kaupun-
gintalo tarjosi kokoukselle hyvät 
puitteet. Tilaa tarvittiin runsaasti. 
Valtuustosali runsaine lisätuo-
leineen oli ”koko lailla jämpti” 
yhteiseen kokousosuuteen. Myös 
jokaiselle kuudelle klubille järjes-
tyivät omat kokoustilat. 

ZC Merjan avattua yhteisen 
osuuden kuultiin kaupungin ter-
vehdys, kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja, lion Lasse Luodon 
esittämänä. Lionsjärjestön ter-
veiset toi piirikuvernööri Tuula 
Karisjoki.

Klubien pitäessä omia kokouk-
siaan esitteli valtuuston puheen-

johtaja puolisoille vielä kaupun-
gintaloa ja lions lady Kata Sivunen 
kertoi sanoin ja kuvin miten valo-
kuvauksesta tuli harrastuksen 
myötä ammatti. 

Vaikka ZC Merja ei vielä ole-
kaan kysynyt tapahtumasta 
palautetta, pidettiin epävirallisia 
palaute palavereja jo heti tuoreel-
taan kotiin lähdettäessä kaupun-
gintalon ala-aulassa, vaatenau-
lakoiden tuntumassa. Sivusta 
kuultuna niistä sai sen käsityksen, 
että palaute tulee olemaan varsin 
myönteinen. Uudet ideat, uudet 
toimintamallit, ovat aina tervetul-
leita. Meidän pitää löytää vaihte-
lua rutiineihin, meiltä pitää löytyä 
rohkeutta kokeiluihin. Tämä oli 
yksi tällainen onnistunut kokeilu 
ja päänavaus. Tästä on hyvä jat-
kaa ”jalostustyötä” tulevaisuu-
dessa. Ideoista parhaat jäävät elä-
mään ja joistakin saattaa sitten 
vuosien kuluessa tulla niitä uusia 
perinteitä.

male/meev
kuvat: Kata Sivunen

Yhteistoimintaa yli piirirajan

LC SASTAMALA/LINDA

Laulu-Lindat
LC Sastamala/Linda vastaanotti 
alkutalvesta tiedustelun mahdol-
lisesta ohjelman sekä kahvituksen 
järjestämisestä vanhusten joulun 
ajan juhlaan Sastamalakodissa. 
Tilaisuus liittyi yksittäiseen, ajan-
kohtaiseen projektiin ja siihen oli 
kutsuttu myös kotona asuvia van-
huksia.

Toive oli mieluisa ja klubilai-
set tarttuivat siihen innokkaasti 
kahvituksen sekä ohjelman osalta. 
Klubissa on useampia taitavia ja 
innokkaita laulun sekä musiikin 
harrastajia. Heti alussa ajatus lau-
lamisesta kasvoi niin, että esiin-
tymisiä päätettiin tarjota paik-
kakunnan muihinkin vanhusten 
palvelukoteihin sekä vanhainko-
teihin. Näissä esiintymistarjouk-
set otettiin vastaan myönteisesti 
ja joulukuulle sovittiin kaiken 
kaikkiaan kymmenisen esiinty-
mistä.

Klubilaisista järjestäytyi puo-
len tusinan laulajan ryhmä, joka 
ryhtyi toimeen ohjelmiston suun-

nittelulla ja harjoituksilla. Ryhmä 
valitsi itselleen nimeksi Laulu-
Lindat. Yksi laulajista, Leena Toi-
vonen, säestää esityksiä. Ohjel-
misto kootaan ryhmän jäsenten 
kesken yhteistyössä. Nyt se sisäl-
tää perinteisten joululaulujen 
lisäksi isämaallisia lauluja, koska 
esitykset painottuivat itsenäisyys-
päivän läheisyyteen. Mukana on 
lisäksi yhteislaulua yleisön kanssa 
sekä runonlausuntaa.

Laulu-Lindat esiintyi myös 
lohkonsa tämän vuoden pikku-
joulussa Vammalan Seurahuo-
neella 4.12.2010, jonka järjestä-
jänä LC Sastamala/Linda tänä 
vuonna toimi. Ryhmä jatkaa ja 
pyrkii parhaansa mukaan vastaa-
maan aktiivisesti esiin tuleviin 
tarpeisiin aina kunkin ajankoh-
dan sekä esiintymistilaisuuden 
mukaisella ohjelmistolla.

LC Sastamala/Linda
Teija Houttu
Tiedottaja

”Yksi maistamistamme 
viineistä oli arvostettu Eiswein”

Marraskuun lopulla teimme Sas-
tamalasta kolmen lionsklubin 
yhteisen matkan Saksaan Bern-
kastel-Kuesin joulumarkkinoille. 
Bernkastel-Kues on keskiaikais-
henkinen, Mosel-joen laaksossa 
sijaitseva noin kuuden tuhannen 
asukkaan pikkukaupunki. Mat-
kalle oasallistujia puolisoineen oli 
E-piirin LC Sastamala/Vamma-
lasta sekä M-piirin LC Kiikasta ja 
LC Sastamala/Lindasta yhteensä 
noin kolmisenkymmentä.

Lentokoneella ja 
bussilla perille
Perjantaina 26.11 lensimme Pirk-
kalasta Frankfurtin lähistöllä 
sijaitsevaan Hahniin, josta jat-
koimme puolisen tuntia bussilla 
lännen suuntaan päämääräämme. 
Majoituimme kaupungin vanhaan 
keskustaan tyypilliseen saksalai-
seen maalaishotelliin. Kiersimme 
vanhan kaupungin kapeita katuja 
paikallisen oppaan johdolla. Ihas-
telimme idyllistä ja satumaista 
kaupunkia ristikoin koristelluin 
taloin. Joissakin rakennuksissa 
oli korkeusmerkintöjä siitä, miten 
korkealle on joskus menneinä 
vuosina vesi Moselin tulviessa 

noussut. Uskomattoman jyrkillä 
laakson rinteillä sijaitsivat viinin-
viljelykset aivan kaupungin välit-
tömässä läheisyydessä. Poikke-
simme eräässä kirkossakin, joita 
alueella on paljon.

Tutustuimme 
viininviljelyn saloihin
Kiertokävelyn jälkeen tutus-
tuimme paikalliseen viinitilaan. 
Maistelimme siellä erityisesti 
pohjoisille viininviljelyalueille 
hyvin soveltuvista Riesling-rypä-
leistä tehtyjä erilaisia valkovii-
nejä ja saimme yleistietoa vii-
neistä sekä niiden nimeämisestä. 
Lopuksi tutustuimme tilan kel-
lariin ja tilalla oli mahdollisuus 
ostaa viinejä kotiin tuliaisiksi.

Yksi maistamistamme vii-
neistä oli arvostettu Eiswein. Se 
tehdään hyvin myöhään, tänä 
vuonna suurin piirtein juuri vie-
railumme aikoihin, talven ensim-
mäisten pakkasten jälkeen kor-
jattavista rypäleistä. Rypäleet 
kerätään käsin varovasti ja ne 
murskataan sen jälkeen nopeasti 
vielä jäisinä. Näin saadaan hyvin 
konsentroitunutta rypälemehua. 
Viinin annetaan käydä hitaasti 

sai kokonaiskäsityksen viininvilje-
lyn laajuudesta sekä alueen raken-
nuskulttuurista. Rinteillä näkyi 
vielä viimeisen viinisadon korjaa-
jia työssään.

Sunnuntaiaamulla hyväste-
limme Bernkastel-Kuesin mai-
semat ajaessamme bussilla ser-
pentiinitietä ylös laaksosta ja 
lensimme päivällä takaisin Suo-
meen tyytyväisinä onnistuneesta 
matkasta. Matkan järjestelyt 
sujuivat loistavasti ammattitai-
toisen ja kokeneen sastamalalai-
sen matkatoimisto Matka-Jokelan 
Kirsti Jokelan ansiosta.

LC Sastamala/Linda
Teija Houttu
Tiedottaja

LC PORI/SOFIA 

Kolmen maakunnan lohko kokoontui

LC Pori/Sofi a pääsi tutustumaan 
lumimallokynttilöiden valmistukseen 
lion Teija Ruuhikorpi-Mäen opastuk-
sella. Samalla valmistui myös koristeet 
Vihertietokeskuksen katettujen kuusien 
näyttelyyn, jonne osallistumisen
mahdollisti lion Minna Murtomäki.

Matka-Jokela Oy
Aittalahdenkatu 6, 38200 Sastamala
03-5119010       www.matka-jokela.fi 

Matkat kaikkialle maailmaan

usean kuukauden ajan. Eisweinin 
alkoholipitoisuus on alhainen ja 
maistamme viinin maku oli täy-
teläinen sekä erittäin makea. Se 
sopinee hyvin jälkiruokaviiniksi 
tai vain pieneen maisteluun.

Joulumarkkinoiden 
tunnelmaa
Iltapäiväksi hajaannuimme pie-
nempiin ryhmiin nauttimaan jou-
lumarkkinoiden tunnelmasta; 
valoista, tuoksuista ja äänistä 
koko vanhan kaupungin alueella. 
Siellä oli muun muassa mahdol-
lista juoda lämmintä hehkuviiniä 
ja tehdä käsityö- ja herkkuostok-
sia kojuissa sekä pikkuputiikeissa. 
Erittäin antoisa oli noin tunnin 
pituinen risteily Moselilla. Joelta 

TERVETULOATERVETULOA
HYVINVOINNIN OMAANHYVINVOINNIN OMAAN
ERIKOISLIIKKEESEEN!ERIKOISLIIKKEESEEN!

Tänään on 
Sinun päiväsi.

Isolinnankatu 26B, 
puh. 02-632 5314, ark. 9-18, la 9-15
Prisma Länsi-Pori, Eteläväylä, 
puh. 02-632 5316, ark. 9-19, la 9-16

Myymälät:

Perinteiset Hansa-Markkinat
Ulvilan Hansa-satamassa

Wanhan Ajan Markkinat
NYT 2-päiväisinä!

Vanhanaikaisia työnäytöksiä 
Tuotteiden myyntiä
markkinakojuista,
Paljon ohjelmaa
koko perheelle!

Toripaikkojen ja vanhanajan katosten varaukset ja lisätietoja:
Veli Mansikkamäki  050 342 4705   sähköposti veli.mansikkamaki@wippies.fi

Tilaisuuden järjestäjä: Lions Club Ulvila Ry       http:/www.lions.fi/district107-M/Ulvila/

La-su  6.-7.8.
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Lions Club LuviaLions Club Luvia

40-vuotta 40-vuotta 
palvelutoimintaa palvelutoimintaa 
LuviallaLuvialla

We serveWe serve
LC KIUKAINEN LC KIUKAINEN 

LC Eura/MuiNaiset 
järjestivät lasten 
kesäleirin 
28.-29.7.2010 
Euran Mansikissa. 

LC EURA/MUINAISET

Lasten kesäleiri 
Euran Mansikissa

”Sanaleikkejä, 
piilo- ja 
pallopelejä”

Leirillä oli LC Eura/MuiNaisista 
ohjaajina Marja Rantanen, Taina 
Myllymaa, Pirkko Vähäaho, Kaija 
Helin, Piia Alhonen, Pirkko Palo-
nen ja Merja Malmi sekä vieraili-
jana Päivi Rautu-Vatja. Apuohjaa-
jina tänä vuonna mukana olivat 
Mimmi Malmi ja Emma Malmi.

Ensimmäinen päivä meni 
leikkien tutustumisleikkejä, eri-
laisia sanaleikkejä ja pelaten 
piilo- ja pallopelejä. Jokainen 
lapsi sai leiripaidan, -lippiksen ja 
-huivin.

pakasseille. Töistä tulikin varsin 
värikkäitä, hauskoja leirimuistoja 
kotiin vietäviksi.

Kauniista ja kuumasta ilmasta 
huolimatta Pyhäjärvi näytti voi-
mansa ja aallot löivät vaahtopäissä 
rantaan. Löysimme onneksi suo-
jaisan sopukan, jonne lapset pää-
sivät uimaan. Uimisen jälkeen 
emäntä Marja-Leena Jokinen oli 
valmistanut maittavan aterian.

Taina Myllymaan johdolla lei-
riläiset kävivät tutustumassa alu-
eella olevaan viikinkikylään.

Leiriläisten palattua viikinki-
kylästä oli hetki leikkiin ja väli-
palaan, ennen kuin edessä oli 
haikea hetki pienet leiriläiset val-
mistautuessa lähtemään kotiin. 
Monen leiriläisen kysymyksenä 
oli: ”Onhan ensi vuonna tämä leiri 
taas?”

LC Eura/MuiNaiset
Johanna Perttu, 
tiedotussihteeri
Kuva: Merja Malmi

Lions Club Pomarkku ryLions Club Pomarkku ry
Me palvelemmeMe palvelemme

Jaakko matkusti Pohjoismaihin.
Nuoren leijonan kokemuksia, osa 2

CC Lauri Vainio ja lion Jaakko Viitala NSR kokouksen 
tunnelmissa.

Lions-järjestön Pohjoismaiden 
yhteistyöneuvoston kokous NSR
Hyvinkäällä 28.-30.1.2010

Saavuttuani Hyvinkään Sveitsiin 
seurasin hotellin aulassa kokouk-
seen saapuvia ja tervehdin tuttuja. 

Ledarskap - Leadership
NSR:n avajaisten jännittä-
vin osuus oli kaupunginjohtaja 
Raimo Lahden puhe. Hän oli teh-
nyt Hyvinkäästä diashown. Hikoi-
leva kaupunginjohtaja kertoi, että 
puhe on tikulla, joka on hukku-
nut. Yleisö hörähti lempeästi ja 
kaupunginjohtaja vapautui. Sitten 
hän piti mainion esitelmän omin 
sanoin englanniksi. 

Päivän tietopuolinen anti oli 
seminaareissa. Minä osallistuin 
johtajuusseminaariin. Seminaa-
ria ohjasi henkilöstövalmentaja 
Rafael ”Rafu” Frans. Hän korosti, 
että oikea Lions-työ tehdään  klu-
bitasolla. Klubisihteerinä kuunteli 
mielellään sitä suitsutusta, mutta 
samalla tunsi myötähäpeää läs-
näolevien pohjoismaisten Lions-
johtajien puolesta. Heitähän Rafu 
moitti perustyön unohtamisesta.

Perjantai huipentui Get Toget-
her -illallisiin. Minun pöytääni 

kanssani tuli seisoskelemaan 
Opetusneuvos Jouko Tynkky-
nen. Joukon Lions-saavutuksina 
mainittakoon lionismin levittä-
minen mm. Unkariin ja Mosko-
vaan, jonne ensimmäiset klubit 
on perustettu Gorbatšovin eri-
koisluvalla 1980-luvulla. 

Vuoden pohjoismainen teema 
on ”Leijonat tukevat nuoria – Ota 
oma elämä haltuusi!” Tavoitteena 
on saada Lions Quest -koulutus 
osaksi opettajankoulutusta. Tee-
maa alusti lauantaina Mitro Repo 
analysoiden kertomusta laupi-
aasta samarialaisesta. Alkupu-
heenvuorojen jälkeen jakaudut-
tiin maittain työryhmiin. Suomen 
työryhmässä oli paljon opettajia, 
puheenjohtajana toimi Christer 
Löfström. 

Gaala – Skåppis!
Kokouksen jälkeen menin smok-
keineni ja prenikoineni gaalaan! 
Minut oli plaseerattu tanskalais-
ten kuvernöörien ja Sarvannon 
pariskunnan kanssa samaan pöy-
tään. Marja Sarvanto on FM Hel-

singin yliopistosta, joten kes-
kustelun aiheita löytyi helposti: 
yliopisto, koulutus, kasvatus, tie-
tokoneet, perhe, maanviljely, 
speltti, leijonat, Helsingin kau-
pungin museot... Yhteispohjois-

maisen illan hauskinta antia oli 
uudissana, jossa yhdistimme suo-
malaisen Kippiksen ja ruotsalai-
sen Skålin muotoon Skåppis!

Jaakko Viitala

Alkuilta kului varsin nopeasti 
ja illan kohokohta oli leirinuotio, 
jolle saimme vieraaksi LC Eurasta 
musikantteja. Olli Sillanterä, Vesa 
Helander ja Keijo Vähäaho tulivat 
laulattamaan ja soittamaan kita-
raa. Paistoimme makkaraa laulu-
jen lomassa.

Toisen päivänä aamu sarasti 
kauniina ja lintujen aamukon-
sertti herätteli leiriläiset.

Aamupäivällä oli varattu aikaa 
askarteluille. Teimme kankaan-
painantaa tyynyliinoille ja kaup-

”Laulu-Lindojen harjoitukset 1.12.2010. Kuvassa Marja-
Leena Tikka, Niina Liuksiala, Hanna Ruutikainen, Anneli 
Laine ja Leena Toivonen.”
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Elämisen taitoja opetellaan 
eskarissa Nalle Karhusen kanssa

LIONS QUEST

Olen Annukka Oras ja toimin 
3-6 –vuotiaiden Nappuloiden 
ryhmässä lastentarhanopetta-
jana. Pääsin kiinnostavaan, kak-
sipäiväiseen Lions Quest –kou-
lutukseen syyskuussa. Koulutus 
yllätti positiivisen täydellisesti.

Koulutuksen sisältö
Koulutuksessa tutustuttiin 
Quest-ohjelman sisältöihin sekä 
niihin työtapoihin, joilla pyritään 
antamaan lapselle sellaiset elämi-
sen taidot, että hän kykenisi otta-
maan vastuuta sekä itsestään että 
myös toisista ihmisistä.  Ohjel-
massa on kolme perusarvoa: 
arvosta itseäsi, kunnioita toista ja 
ota vastuuta omasta käyttäytymi-
sestäsi ja päätöksistäsi.

Koulutuksesta sai hyvän 
Quest-yhdessä kasvamisen ohjel-
maoppaan 5-15 –vuotiaiden kas-
vattajille sekä opettajan oppaan 
kullekin eri ikäluokan lapsiryh-

mälle. Oppaissa on selkeät toi-
minta- ja etenemisohjeet. Koko-
naisuudessa koulutuksessa käytiin 
läpi yksinkertaisesti ja selkeästi 
miten Quest-ohjelma on toteu-
tettavissa käytännössä. Ohjelma 
oli suunnattoman mukaansatem-
paava ja antoisa. Sitä lähti mielel-
lään heti kokeilemaan.

Hyvä ryhmähenki ja 
vapautunut tunnelma 
lähtökohtina
Me Nappuloiden eskarit aloimme 
toteuttaa kerran viikossa Vatu-
passi, tasapainoa elämään – kir-
jasen mukaan Quest-ohjelmaa. 
Tärkeää oli aluksi luoda hyvä ryh-

”Hyvän 
mielen 
sopimuksia”

LC Vampulalla 
oli koululaisille 
useita 
aktiviteetteja 
syyskaudella 2010.

Kosmetologiset hoidot

Hoitopiste KaunisHetki
Taina Myllymaa

Eurantie 24 as 4, 27510 Eura
040-564 9577

§
Kaija Ruosteenoja

Asianajaja, varatuomari, 
sairaanhoitaja

Satakunnankatu 15, 
27510 Eura

Hammas-Eura Oy
Hammaslääkäri
Marja Rantanen

Satakunnankatu 17, Eura
Puh. 02-865 3037

Raskasmaalaus
Juha Tuomola Ky

Köyliö

Liikennevalistusta, 
koulukaverikampanjaa ym.

Eräänä syksyisen koulupäivän 
aamuna LC Vampulan edusta-
jia oli päivystämässä Huittis-
ten Vampulassa Sallilan koulun 
oppilaiden koulureitin varren lii-
kenteellisesti tärkeimmissä sol-
mukohdissa. Oppilaiden saavut-
tua koululle, opettajat kokosivat 
oppilaat koulun liikuntasaliin, 
jonne myös lionit saapuivat ker-
tomaan huomioitaan liikenne-
käyttäytymisestä.

Marko Lintunen oli ollut seu-
raamassa liikennettä Tamareen 

sillan luona ja kertoi olevansa tyy-
tyväinen siihen, että pääosa oppi-
laista pyöräili koulumatkaansa 
pyöräilykypärä päässä.

-Eräällä oppilaalla kypärä oli 
kylläkin ripustettu ohjaustan-
koon, jossa siitä onnettomuusti-
lanteessa ei olisi juurikaan turvaa. 

-Rutavalla liikennekäyttäyty-
minen oli ihan mallikasta, totesi 
Hannu Leppämäki. 

-Ravintola Helin luona toimit-
tiin myös pääosin oikein, huomioi 
Matti Reijonen.

-Sallilan koulun kohdalla tie-
nylitykset eivät aina tahtoneet 
osua suojatien kohdalle. Las-
ten vanhemmat kylläkin useassa 
tapauksessa hyvin opastivat nuo-
rimpiaan suojatien käyttöön, huo-
mioi Mauno Kotamäki.

Kuluvan kauden klubipresi-
dentti Jaakko Koivuniemi totesi 
koulun läheisen paikoitusalueen 
olevan todella ahdas.

-Erityisen ahdasta on silloin 
kun oppilaita tuodaan autoilla 
kouluun ja autoja käännellään 
oppilaiden seassa.

-Koulutuntien aikana oppilai-
den liikennekäyttäytymistä, kuten 
myös kypärän käyttöä valvotaan, 
mutta koulumatkojen osalta se ei 
ole mahdollista, selvittää Sallilan 
koulun johtajaopettaja Veli-Matti 
Laine.

Hyvää koulukaveruutta 
kirjoittamalla
Liikenneasioiden käsittelyn jäl-
keen Jaakko Koivuniemi julisti 
3.-6. –luokkien oppilaille  kirjoi-
tuskilpailun hyvän toveruuden 
edistämiseksi. 

-Kirjoitusten aiheena on 
Hyvä koulukaveri. Luokkien par-
haat  aineet tulemme palkitse-
maan syksyn aikana. Koivun-
iemi ilmoitti myös, että klubi 
lahjoittaa koululle Hymypojan 
ja –tytön patsaat, jotka tullaan 
jakamaan koulun päättäjäisissä 
keväällä.Lionit kertomassa Sallilan koulun oppilaille huomioitaan koulureitin varrelta, vas. Han-

nu Leppämäki, Matti Reijonen, Jaakko Koivuniemi ja Marko Lintunen.

MAUNO KOTAMÄKI

Eturivissä viisi Hyvä koulukaveri –kirjoituskisan palkit-
tua oik. Henna-Riikka Kurvinen, Erika Kannisto, Niina 
Laukkanen, Michelle Paldan ja Salla Mäenpää, takana oik. 
LC Vampulan lioneja Marko Lintunen, Jaakko Koivuniemi 
ja Veikko Pitkänen.

KANKAANPÄÄN
LÄMPÖPALVELU 

Seppälä Ky
Tiilikatu 1, 38700 Kankaanpää

0400 920516
LVI-asennusta

Viisi palkittua
Joulukuussa tuli sitten hetki, jol-
loin LC Vampulan edustajia saa-
pui uudelleen  Sallilan koululle. 
Opettajat olivat valinneet Hyvä 
koulukaveri –kisan luokkien par-
haat aineet ja oli palkitsemisten 
vuoro. Kunniakirjan ja pokaa-
lin saivat Henna-Riikka Kurvi-
nen, Erika Kannisto, Niina Lauk-
kanen, Michelle Paldan ja Salla 
Mäenpää.

Palkitsemisten jälkeen klubi-
presidentti Jaakko Koivuniemi 
kertoi oppilaille Lions-nuoriso-
vaihdosta ja Veikko Pitkänen sel-
vitti, millaista vapaaehtoistyötä 
LC Vampula tekee lasten ja van-
husten hyväksi.

Muistoksi vierailusta koululle 
jätettiin LC Vampulan kalenteri 
2011. 

Mauno Kotamäki

LC VAMPULA

Leijonien lahja liidättää liigaan
Jani Söderling 
on tyytyväinen, 
sillä Lions Club 
Ulvila lahjoitti 
UP-V Iceheartsille 
puolet Hansa-
markkinoiden 
tuotosta. Pottia 
lahjoitukseen 
kertyi yhteensä 
1 500 euroa.

Meillä on usein ollut tapana 
avustaa nuoria heidän tarpeis-
saan. Avuntarvitsijoita on paljon, 
mutta päädyimme tukemaan Ice-
hearts-toimintaa Jukka Marttalan 
pitämän hyvän esitelmän jälkeen. 
Koimme, että toimintaa tuke-
malla pääsemme todella autta-
maan, LC Ulvilan tämän kauden 
presidentti Sampo Huhtamäki 
kertoi yhdessä aktiivitoimikun-
nan puheenjohtajan Eino Viita-
kosken kanssa.

Ulvila-päivien aikaan pidetyt 
Hansa-markkinat sujuivat mallik-
kaasti. Ihmisiä oli hyvin liikkeellä 
aurinkoisessa säässä. Iceheartsille 
tehtävästä lahjoituksesta oli pää-
tetty jo ennen markkinoita, mutta 
toisesta puolesta ei ole vieläkään 
selvää päätöstä.

LC ULVILA

Anomuksia tulee pitkin 
vuotta, joten on todennäköistä, 
että jaamme lahjoituksia useam-
paan eri kohteeseen. Yritämme 
pitää varalla pienen summan yht-
äkkistä avuntarvettakin varten, 
Huhtamäki ja Viitakoski peruste-
livat.

Iceheartsin lisäksi yksi toi-
nenkin kohde on jo selvillä. Lei-
jonat nimittäin tukevat noin 300 
eurolla opettajien huumeiden 
vastaista Quest-koulutusta.

Ulvilasta on yksi opettaja 
menossa koulutukseen tänä 
vuonna, Huhtamäki mainitsi.

Ennen ensi kesän mark-
kinoita on Lions Club Ulvi-
lalla suunnitteilla uusi varain-
keruutapahtuma, nimittäin 
kirkkokonsertti Ulvilan kirkossa.
Todennäköisesti tulen ehdotta-
maan, että konsertti pidettäisiin 
naistenpäivänä 2011, Viitakoski 
mainosti.

Poikien hyväksi
Jani Söderling kertoi, että 1 500 
eurolla pystytään Icehearts-toi-
minnassa tekemään paljon.

7. marraskuuta alkaa saliban-
dyn Satakuntaliiga, johon ilmoit-
tauduimme mukaan. Kymmenen 
pojan kyyditykset turnauspai-
koille pitää hoitaa. Lisäksi han-
kimme asusteita ja poikien 
vakuutukset pitää maksaa. Raha 
käytetään kokonaisuudessaan 
poikien hyväksi. Se tulee ehdotto-
masti tarpeeseen, hän selitti iloi-
sena.

UP-V Icehearts tarkoittaa 
urheilullista toimintamallia sosi-
aalisen kasvun tueksi. Toiminta 
tähtää syrjäytymisen ehkäisyyn 
joukkueurheilun avulla. Jouk-
kueessa on tällä hetkellä 10 
8-11 -vuotiasta poikaa ja 11. on 
vielä tulossa.

Joukkue elää koko ajan ja 
mahdollisuuksien mukaan 
voimme ottaa mukaan uusia-
kin poikia. Mutta jos ottaisimme 
kaikki mukaan, toiminta menisi 
nopeasti sellaiseksi, ettei siitä 
hyödy enää ketään, Söderling 
huomautti.

Icehearts-toiminta on Ulvi-
lassa lähtenyt liikkeelle hank-
keena, eli toiminnan pyörittä-
miseen on saatu Karhuseudun 
Leader-rahoitusta. Hankekausi 
on nyt loppumassa ja ensi vuo-
den rahoituksen etsiminen käyn-
nissä. Söderling selitti, että vielä 

ei rahoituskuviot ole ihan kun-
nossa.

Rahoitustilanne kuulostaa 
kyllä hyvältä, joten olen luotta-
vaisin mielin. Varmaksi ei kui-
tenkaan mitään voi vielä sanoa.

Icehearts työllistää Söderlin-
gin kokopäiväisesti ja lisäksi toi-
minnassa on mukana Jesse Jokela 
osa-aikaisena. Suurimmat kus-
tannukset aiheutuvat työnteki-
jöiden palkoista.

Kuitenkin Icehearts-toimin-
nan pyörittäminen on todella 
edullista, koska sillä pystytään 
välttämään esimerkiksi huos-
taanottoja.

Yhden lapsen huostaanotto 
maksaa lähes puolet enemmän 
kuin toiminnan pyörittäminen, 
Jani Söderling laskeskeli.

Katri Mäenpää

EMMI VUORINEN

– TEHOKAS TOIMISTO

www.lindell.fi

Vierailukuutio 
saa leijonalaumat liikkeelle

LC Pori/Sofi an tammikuun 
kokous oli yleisömenestys. Syy 
runsaaseen osallistujamäärään 
oli pöydällä komeileva vierai-
lukuutio. LC Köyliö oli lähte-
nyt matkaan kuin Jukolan veljek-
set, voimalla seitsemän miehen. 
Se riitti kuitenkin vain hopea-
sijaan, sillä LC Sastamala/Lin-
dan nuoresta klubista oli paikalla 
peräti kymmenen naarasleijonaa. 
Niinpä ryöstösaalis jatkoi tällä 
kerralla matkaansa Sastamalaan.

Suomi johtoon jatkuu
Kun Lions-liiton vuosikokous 
päätti, että suomalainen läh-
tee tavoittelemaan koko Lions-
järjestön korkeimman johta-
jan tehtävää, se asetti kampanjan 
työnimeksi ”Suomi Johtoon 2010”. 
Ajatuksena oli, että tavoite toteu-
tuisi suurin piirtein noihin aikoi-
hin. Toki tiedettiin, että vuosi 
2010 on ns. ”Amerikan vuoro”, 
joten tavoite oli aikaisintaan 2009, 
ja sen jälkeen jatkaen tarvittaessa 
parittomin vuosin.

Kuten tiedetään, järjestöllä 
oli eurooppalainen presidentti 
vuonna 2009, joten vuosi oli liian 
aikainen. Ensimmäinen todellinen 
yritys tehtiin vuodelle 2011. Maa-
ilmasta löytyi kuitenkin yksi maa 
(itse asiassa manner - Australia), 
jolla ei koskaan ollut ollut presi-
denttiä ja jonka jäsenmäärä ylitti 
Suomen jäsenmäärän. Jäsenmäärä 
oli myös selvässä kasvussa. Näin 
ollen suositelluksi ehdokkaaksi tuli 
australialainen Barry Palmer.

Suomen Lions-johto päätti jat-
kaa kampanjaa tavoitteena Ham-
purin kansainvälinen vuosikokous 
vuonna 2013. Seuraavat 1,5 vuotta 
on intensiivistä kampanja-aikaa.

Onnistuessamme olen vaalissa 
v. 2013 ja toivon silloin mahdolli-
simman monen suomalaisen osal-
listuvan tähän kokoukseen. Kysy-
myksessä on todellinen Suomen 
näyttö.

Harri Ala-Kulju, PID

mähenki ja vapautunut tunnelma. 
Kokoontuminen lasten kanssa 
aloitetaan aina Nalle Karhusen 
kanssa viritäytyen erilaisten leik-
kien kautta tunnelmaan ja opetet-
tavan asian pariin. Eskarilaiselle 
”Minä itse” on vielä tärkeä, mutta 
minun kaverit ovat yhtä tärkeitä. 
Me Nappuloiden eskarit olemme 
ottaneet innokkaasti Quest-ohjel-
man käyttöön.  Sisältönä meillä 
ovat: turvallinen ryhmä, itseluot-
tamus ja päätöksenteko, vuoro-
vaikutus, tunteet sekä terveys. 
Olemme pitäneet tärkeinä asioina 
hyvän mielen sopimuksia eli toi-
sen auttamista, kunnioittamista, 
oman mielipiteen kertomista ja 

tietysti oman vuoron odottamista 
sekä ystävänä olemista kaikille. 
Päivittäisiä asioita ovat sanat kii-
tos ja ole hyvä. Uutta ja hauskaa 
on näyttää peukkua, jos on valmis 
tehtävästä tai ajatustyöstä ja vil-
kutus kädellä hiljaisuuden mer-
kiksi. Kevättä kohden jatkamme 
Nalle Karhusen kanssa satu-
jen kuuntelua ja Quest-ohjelmaa 
eteenpäin. Kiitokset koulutuksen 
sponsoroineelle LC Pori/Sofi alle.

Kevättä odotellen 
kuvataidepäiväkoti 
Viikarin Nappula-eskarit ja 
Annukka
Kuvat: Niina Mäkelä

www.lions.fi /M
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Nenäpäivänä naurun voimalla 
apua kehitysmaiden lapsille

LC KOKEMÄKI/JOKILAAKSO

Nenäpäivän idea tulee Iso-Britanniasta, 
jossa Red Nose Day on järjestetty 
vuodesta 1988 lähtien, josta se on 
levinnyt useisiin maihin ympäri 
maailmaa. Nenäpäivänä maailmaa 
parannetaan hauskoilla tavoilla ja 
näin autetaan maailman köyhimmissä 
oloissa asuvia ihmisiä.

Nenäpäivänä kerätään varoja 
kehitysmaiden lasten auttami-
seksi. Suurin osa avusta ohjau-
tuu Afrikkaan ja sellaisiin 
kohteisiin, joissa lapset ovat kes-
keisiä edunsaajia. Avustusvarat 
käytetään pitkäjänteiseen kehi-
tysyhteistyöhön lasten oikeuk-
sien, koulutuksen ja terveyden 
edistämiseksi.

Suomessa Nenäpäivän järjes-
tää Ylen Hyvä Säätiö ja Lions-
liitto on mukana Nenäpäivässä 
auttamassa kehitysmaiden lap-
sia. Kampanjan avulla Lionsit 
saavat näkyvyyttä myös omalle 
toiminnalleen. Klubit voivat 
osallistua Nenäpäivään lipaske-

LC HUITTINEN/GERDA

LC Kokemäki/Jokilaakson toi-
mintakausi 2010-2011 alkoi läm-
pimissä merkeissä Marttilan 
tilalla Kokemäen Kauvatsalla. 
Tilan maalaismaisema loi upeat 
puitteet mukavalle yhdessäololle 
ja uuden kauden suunnitelmia sii-
vittämään.

Leijonarieha lapsille
Syyskuussa osallistuttiin kuten 
aikaisempinakin vuosina Leijo-
nariehaan, jonka perinteisesti 
järjestää LC Kokemäki/Teljä. 
Jokilaakso sai hoitaakseen osan 
toimitsijan tehtävistä, sillä kilpai-
lurasteja oli monta heittopeleistä 
hiihtoon, vaikkei siinä vaiheessa 
toki vielä lunta ollutkaan kuin 
mielikuvituksissa. Sivakointi luisti 
joukkueittain siitä huolimatta 
hyvin. LC Kokemäki/Teljän mie-
het olivat pyytäneet Jokilaakson 
naisia jälleen avukseen niin toi-
mitsijoiksi kuin buff etin pyörit-
tämiseenkin. Kilpailun osallistu-

”Lasten 
Leijonariehassa 
järjestäjätkin 
nuortuvat”

”Saimme 
kiitosta 
varapiiri-
kuvernööriltä”

Vireää toimintaa

Kiskokelkka veneellesi?

www.rantatelakka.fi 

räyksellä, järjestämällä Nenäpäi-
vän tapahtuman tai tempauksen, 
tekemällä yhteistyötä maakun-
taradion kanssa, tekemällä lah-
joituksen aktiviteettitililtä, mui-
den järjestämään tapahtumaan 
osallistuminen, nenien ostami-
nen klubin jäsenille tai paikalli-
sille kouluille… jne.

LC Huittinen/Gerda osallis-
tui nenäpäivänä 5.11.2010 lipas-
keräykseen Huittisisten S-mar-
ketissa, jossa hulvatonta menoa 
piti yllä katusoiton suomenmes-
tarit Porkka Playboys. Keräyk-
sen jälkeen rahat laskettiin ja 
tilitettiin eteenpäin, jonka jäl-
keen tuli hiljainen hetki ja rau-

hallinen tunne, näilläkin rahoilla 
olemme auttaneet jonkun pie-
nen lapsen elämää eteenpäin.

Saman päivän iltana pieni 
Satakuntalainen edustusjouk-
kue pääsi yleisöksi Tampereen 
Tohlopin studioon, josta lähe-
tettiin suorana Nenäpäiväohjel-
maa. Aluksi kuvauksen ohjaajat 
kertoivat ohjelman tekemisestä, 
harjoiteltiin yleisönä toimimista 
ja sitten suoraan kameroiden ja 

valonheittimien eteen. Alussa 
vähän jännitti, mutta hieno tun-
nelma vei jännitykset pois ja 
kaikki nauttivat esityksestä ja 
ohjelman teosta.

Lopuksi, kuin yhdestä suusta 
todettiin, että ensi vuonna ote-
taan uusiksi ja tuplataan keräys-
tulos.

Hilve ja 
Matti Reijonen

Tavoitteena oli tietenkin varain-
hankinta. Kaikki projektit eivät 
aina ole parhaimpia tulonhankin-
talähteitä, mutta lokakuun pime-
ässä ja viimaisessa lauantai-illassa 
olisi voinut olla turhauttavampaa-
kin tekemistä kuin seurata tans-
siparien suhisevia ja linjakkaita 
liikkeitä Kokemäen seuratalolla. 
Hyvän asian puolesta – totta kai.

Kansainvälistä 
avustustoimintaa
Pelkkää tanssahtelua sekä pelin-
pitoa ei Jokilaakson klubi kuiten-
kaan harrasta, vaikkei kurttuot-
saisina asioita eteenpäin viekään. 
Paikallisten yritysvierailujen ja 
hyväntekeväisyyskampanjoiden
lisäksi klubi lahjoitti Pakista-
nin tulvauhreille oman pienen 
lisänsä. Osallistuminen monen 
muun klubin lisäksi Nenäpäivä-
keräykseen tuotti M-piirille lois-
tavan osallistumisprosentin. We 
are the Champions – hyvä mei-
dän piiri! Rahalippaiden kanssa 
kilistely ja kerrankin luvalla puna-
nenäisenä olo paikallisten vähit-
täiskauppojen tiloissa oli piristä-
vää vaihtelua. 

Jouluiloa lapsiperheille
Joulu on joka päivä, sanotaan, 
vaikkei se kaikille sitä ole edes 
jouluna! LC Kokemäki/Joki-
laakso päättikin kerätä paikalli-
selta sosiaalitoimistolta lapsiper-
heiden lahjatoiveita – teemana 
’Kirje Joulupukille’. Mukaan haas-
tettiin muut Kokemäen klu-
bit ja yhteistyössä LC Kokemäen 
ja Kokemäki/Teljän kanssa saa-
tiin yhteistyön tuloksena toiveita 
lähes laidasta laitaan. Toiveet oli-
vat maltillisia ja lähes jokainen 
hyödyllisiä tarvikkeita, kuten 
suksipaketteja, ulkoilukenkiä ja 
luistimia. Toki mukana oli myös 
koko perhettä viihdyttäviä lauta-
pelitoiveita ja pienimpien las-
ten mielissä siinsi myös joulupu-
kilta saatava lelu. Kaikkiaan noin 
15 perheelle klubit hankkivat toi-
velahjat, jotka luovutettiin joulu-
kuun alussa sosiaalitoimistolle, 
myös paikallislehden edustajan 
läsnä ollessa.

Nukke-/leluarpajaiset
Kolmatta kertaa järjestettiin syys-
kaudella Nukke-/leluarpajaiset. 
Joulukuun puolessa välissä arvot-

tiin onnelliset voittajat nukke-/
lelupaketeille, joiden arvo oli 
n. 200 euroa/kpl. Arvan hinta oli 
vain 2 euroa, joten niiden myy-
minen oli helppoa. Tuotto menee 
kokonaisuudessaan Jokilaakson 
alueella asuvien nuorten ja lasten 
hyväksi.

Tiernapojat – vai voisiko tässä 
tapauksessa sanoa Tiernatytöt? – 
ovat käyneet kiertämässä osas-
toilla niin vanhainkodeissa kuin 
terveyskeskuksessakin parin 
viime joulun alla. Varsinaisessa 
kokoonpanossa ovat mukana lio-
nit Ritva Mäkelä, Soili Lammin-
mäki, Kristiina Hokkanen ja Jaana 
Pasanen-Diaz. Varamiehitykseen 
on onneksi mukaan saatu Gran-
nin Sari ja Putkon Outi. Tierna-
poikaperinteen jatkuminen on 
otettu joka paikassa hyvin vas-
taan. Esityksellä on viety joului-
nen tervehdys laitoksissa asuville 
henkilöille. Monta kyyneltä on 
silmäkulmissa kimmeltänyt liiku-
tuksesta.

Uusia jäseniä
Joulukuiseen LC Kokemäki/Joki-
laakson yhdistettyyn klubikoko-
ukseen ja joulujuhlaan osallistui 
klubilaisten lisäksi 1.varapiiri-
kuvernööri Jaakko Räikkönen, 
joka kiitteli klubin tapaa antaa 
uusille jäsen-ehdokkaille mah-
dollisuuden tutustua lions-toi-
mintaan osallistumalla kahteen 
kokoukseen ennen omaa päätös-
tään liittyä klubin jäseneksi. Jou-
lukuisessa kokouksessa olikin 
kaksi tutustujaa paikalla. Räikkö-
nen muiden juhlaan osallistujien 
tavoin sai nauttia maittavasta jou-
luateriasta ja illan tiimellyksessä 
erilaisista esityksistä runonlau-
sunnasta yksin- ja ryhmälauluun.

Klubin jäsenmäärän kasvu 
on ilahduttanut koko viime vuo-
den ajan, sillä vuoden takainen 
syyskuun jäsenmäärä on kasva-
nut kahdeksalla uudella jäsenellä. 
Nyt jäseniä on jo 23. Ahkerim-
pana kummina on ollut tämän 
kauden sihteeri Kristiina Hokka-
nen, jolle ’kummilapsia’ on vuo-
den aikana kertynyt kuusi, Mäke-
län Ritva ja Suutarin Saila ovat 
molemmat tuoneet yhden uuden 
jäsenen riveihin. Hienoa! Joki-
laaksossa toivottavasti virtaa riit-
tää jatkossakin.

Tiedotussihteeri, 
Jaana Pasanen-Diaz

jat tulevat Kokemäen alakouluista 
3-6 –luokilta. Meno ja vilske on 
joka vuosi energinen, osallistujien 
lisäksi järjestäjätkin nuortuvat – 
lähes silmissä.

Tanssiaisten kahvitus
Vilskettä ja loistavaa tanssimu-
siikkia riitti myös lokakuussa jär-
jestetyissä Porilaissoittokunnan 
tanssiaisissa, johon klubimme 
lähti mukaan kahvitukseen. 

Nenäpäiväkerääjinä presi-
dentti Soili Lamminmäki ja 
sihteeri Kristiina Hokkanen.

Porilaissoittokunnan tanssiaisissa kahvilla johtaja 
Ahti Laine ja tarjoilemassa lion Tina Viberg

Leijonariehan hiihtoa

Ryhtyisinkö kummiksi 
sri lankalaiselle koululaiselle?

Vuodesta 1986 ovat Suomen ja Sri 
Lankan lionit tehneet yhteistyötä 
auttaessaan varattomia lapsia hei-
dän koulutuksessaan. Kummilap-

sitoiminta täyttää siis 25 vuotta. 
Kuluneiden vuosien aikana on yli 
1 770 sri lankalaista lasta saanut 
omat kumminsa Suomesta.

Kummilapset
Kummilapset ovat juuri koulunsa 
aloittaneita, usein isästään orpoja, 
köyhien perheiden lapsia. Per-
heen tulot kuukaudessa saattavat 
olla vain 10 - 20 €. Kummin lähet-
tämä 10 euron koulutusavustus on 
todella merkittävä lisä perheelle.

Tällä hetkellä ohjelmassa on 
yhteensä 22 sri lankalaista lions-
klubia. Kummilapsia on ollut 24 
toimintavuoden aikana yhteensä 
yli 1770 ja avustusta saavia lap-
sia on tällä hetkellä noin 1000. 
Ohjelmasta on poistunut kou-
lunsa ja opiskelunsa päättäneinä 
lääkäreitä, insinöörejä, opettajia 
ja suuri joukko erilaisten ammat-
tien harjoittajia.

Kuka voi toimia kummina? 
Kummina voi toimia suomalai-
nen henkilö tai perhe, lionsklubi, 
lionsladyt tai vaikka työporukka. 
Tärkeää on, että kummiksi ryh-
tyvä on tutustunut huolella toi-
mintaan ja on päättänyt huoleh-
tia lapsen koulutusavustuksesta 
säännöllisesti. Yhteydenpitoa var-
ten tarvitaan aina yhden henkilön 
yhteystiedot. Uusia kummeja tar-
vitaan jatkuvasti lisää.

Miten toimit, kun olet päät-

Lions Club Luvian ladyjen kummityttö Ashana (vas.) esit-
telee omaa koulutehtävientekopaikkaa kummien edustajal-
le Sirpalle paikalla myös kummitytön äiti ja sisar.

Kummilapsiohjelma on 
suomalaisten kummien ja Sri Lankan 
lionien yhteisaktiviteetti.

tänyt ryhtyä kummiksi? Ilmoita 
halukkuudestasi jollekin alla ole-
vista yhteyshenkilöistä. He aut-
tavat asiassa eteenpäin. Saat toi-
veesi mukaan tytön tai pojan 
anomuspaperit, joista käy ilmi 
kaikki tarpeelliset tiedot sekä toi-
mintaohjeet.

Vuosittain saat raportin lapsen 
koulumenestyksestä ja tervey-
dentilasta, kuitin suorittamastasi 
maksusta sekä tarkastuskäynnillä 
otetut valokuvat.

Yhteyshenkilöt, 
jotka voivat auttaa 
tässä asiassa:

Ossi ja Anneli Vuorinen, 
Aidanvierusta 1 A 1, 21110 
Naantali. Puh. 02 4367125, 
0400 559627, 041 5445627 
e-mail: ossi.vuorinen@lions.fi 

Eero ja Kaija Arvo, 
Ahvenruohontie 10, 49400 
Hamina. Puh. 05 3448100, 
040 5510844, 0400 692634 
e-mail: eero.arvo@lions.fi 

Leena Marvola-Sine, 
Ankkakuja 6 as. 18, 
23500 Uusikaupunki.  
Puh. 050 3845507 e-mail:leena.
marvola-sine@lions.fi 

LIONS CLUB LAITILA/UNTAMOINEN JÄRJESTI

Energia päivän Laitilassa

Huumekoira on lahjomaton löytäjä
LC VAMPULA

”Aineiden 
tarjoaja on 
yleensä 
se paras kaveri 
tai kaverin 
kaveri”

Huumekoira on tehnyt löydön, tällä kerralla kuitenkin 
vain havaintoesityksen muodossa. Kuvassa vas. huume-
koiran ohjaaja Matti Aalto.

LC Vampula 
esitteli nuorille 
huumekoiran 
toimintaa

Huumekoira on tehokas ja lah-
jomaton löytäjä. Huumekoiran 
toimintaa esitteli LC Vampu-
lan presidenttinä toimintakau-

den 2009/2010 toiminut, huu-
mekoiran ohjaaja Matti Aalto 
nuorille järjestetyssä tapahtu-
massa. 

Huumekoirana toimii viisivuo-
tias labradorinnoutaja Esso. Matti 
Aalto on ennen esitystä sovitusti 
laittanut erään nuoren reppuun 
esineen, jonka koiran on tarkoi-
tus löytää. Koira aloittaa työnsä ja 
haistelee vuorollaan kutakin pai-
kalla olevaa. Lopulta yksi repuista 
alkaa kiinnostaa koiraa suunnat-
tomasti ja löytö on tehty. Huume-
koira on jälleen näyttänyt ammat-
titaitonsa.Matti Aalto selvitti 
yleisempiä tapoja, joilla huumeet 
nuorille kulkeutuvat.

-Aineiden tarjoaja on yleensä 
se paras kaveri tai kaverin kaveri. 
Tarjoaja yleensä aina muis-
taa kehua, että mitään haittoja 
aineista ei ole ollut. Kuitenkin 
yleensä jo ensimmäisen käyttö-
kerran jälkeen käyttäjä jää niihin 
koukkuun. Kun on jäänyt kouk-
kuun, seurauksena on, että käyt-
täjänuori joutuu myymään pleik-
kareita ja muita tavaroitaan 

saadakseen rahaa huumeiden 
ostoa varten. Usein huumeiden 
käyttäjä ajautuu myös välittämään 
aineita toisille ja syyllistyy rikolli-
seen toimintaan, Matti Aalto sel-
vittää. 

Matti Aalto toimii huumekoi-
ranohjaajana Turun vankilassa. 

-Turun vankilan lisäksi 
käymme myös muissa vankiloissa 

ja lisäksi annamme virka-apua 
poliisille.  Huumekoiran toimin-
taa esiteltiin nuorille Vampulan 
kirjaston edustalla ennen nuorille 
järjestettyä bussiretkeä Lempää-
län ideaparkkiin. Retken järjes-
telyistä vastasivat LC Vampulan 
ladyt. 

Mauno Kotamäki

Keväällä 17.4.2010 LC Laitila/
Untamoisten lionit räväytti-
vät oikein kunnolla ja järjestivät 
ensimmäiset energiapäivät Laiti-
lan jäähallilla. Ajatuksena suuren-
moinen, onhan aihe todella ajan-
kohtainen.  

Tarmokas työryhmämme lion 
Mikko Virtasen johdolla hoiti asiat 
lähes ammattimaiseen tapaan 
istuen ja ideoiden asiat. Jäähalliin 
olisi tietysti mahtunut enemmän-
kin näytteilleasettajia, mutta aja-
tus olikin saada niitä näin kiirei-
sellä aikataululla sen verran, että 
voisi  hyvällä syyllä puhua pieni-

muotoisista energiamessuista.  
Oli uunia, ilmapumppuja, maa-
lämpöä, aurinkopaneeleita, kla-
pikoneita, sähköauto ja mitä kaik-
kea olikaan. 

Hirvisoppaa ja messuja, 
mitäpä sitä muuta. Maukasta sop-
paa jaettiin yläkerran baaritiloissa 
kohtuuhintaan  ja kahvihampaan 
kolotuksen sai poistettua ladyjen 
kioskista. Kallun makkarapuo-
dista sai tätä suomalaisen miehen 
suosikkivihannesta.

Lehdistö kirjoitti energiapäi-
vistä kiitettävästi, saimme palsta-
tilaa mukavasti ja palaute oli kai-
kin puolin myönteinen. Kokeilu 
onnistui ja 16.4.2011 tehdään 
uudet, upeat messut!

Untamoisten perustajajäsen, 
energinen Kalevi Koistinen

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

Lions Club Lauttakylän kirjatyöryhmä jatkaa työskentelyään 

Junno Välimaan kolmannen 
valokuvakirjan

työstämiseksi vuoden 2011 aikana.
Viimeiseen kirjaan tulee sivuja n. 200 ja 

kuvia n. 400 kpl. Se on kokoa A4. 
Kirjan markkinointitavoite ajoittunee isänpäivään.
Lions Club Lauttakylä on aikaisemmin kustantanut kaksi valokuvakirjaa Junnon 

väridiakuvista: 1. Huittisten keskus-Lauttakylä-Junnon kuvina (2008 isänpäiväksi) 
2. Huittisten kylät-Junnon koulukirja (2009 jouluksi) 
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Kilpailuun palautettiin arvos-
teltavaksi 9 eri rauhanjulistetta. 
Arvostelu suoritettiin piirihalli-
tuksen kokouksessa  27.11.2010 
Raumalla.

Tällä kaudella teemana oli 
”Näkemys rauhasta”. Kilpailu kan-
nusti 11-13 vuotiaita nuoria miet-
timään rauhan merkitystä, miten 
ilmaista se taiteellisesti ja jakaa 
samalla heidän omat ainutlaatui-
set käsityksensä rauhasta muiden 
kanssa.

Kilpailun voitti Vähä-Rauman 
koulun oppilas Melina Mäkelän 
työ, joka sai yli puolet annetuista 
äänistä. Kilpailutyö oli LC Pori/
Katariinan sponsoroima. Voit-
tajan rauhanjuliste edustaa pii-
riämme valtakunnallisella tasolla.

Piirikuvernööri 
Tuula Karisjoki 
onnittelee piirin 
voittajaa Melina 
Mäkelää.

Rauhanjulistekilpailu 2010-2011
M-piirin työ voitti koko 
Suomen kilpailun

Toiselle sijalle sijoittui LC 
Pori/Koiviston sponsoroima 
Emmi Iivosen työ.

Muut rauhanjulistekilpailua 
sponsoroineet klubit aakkosjär-
jestyksessä:

LC Huittinen/Gerda (2 työtä), 
LC Karvia, LC Pori, LC Pori/
Karhu, LC Pori/Sofi a, LC Siikai-
nen.

Kilpailutyöt ovat esillä Kan-
kaanpäässä piirikokouksessa. 
Klubien edustajien toivotaan otta-
van kokouksen jälkeen rauhanju-
listeet mukaansa ja toimittamaan 
takaisin kouluille. Paikallisten 
klubien toivotaan palkitsevan 
parhaat työt.

M-piirin puolesta
DC Kalevi Nummijärvi
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Alue-
kokoukset 

2010
14.9.2010 Siikainen, 

Apj Keijo Silvolan johdolla

15.9. Pori, 
Apj Heikki Ruski

21.9. Säkylä, 
Apj Matti Reijonen

22.9. Lappi, 
Apj Mikko Koivisto

Yllättävääkö: MM-kolmonen Porissa
LC Pori/Koivisto haalii tapansa 
mukaan Suomen raskainta kalustoa 
Porin VR-asemalle. Ensimmäisen 
pääsiäispäivän Porin Vahvamies-
kilpailu on järjestyksessään kuudes 
ja avaa samalla Suomen Cupin 
osakilpailut 2011.

Luojan lykky, odotin jotain sijaa 
6-8, mutta mahtava kokemus, kun 
nuppi pysyi kylmänä, nautiskelee 
tasan viikkoa ennen Porin kisaa 
29 täyttävä levyseppä.

Ukkeli paiskii hommia kah-
dessa vuorossa Mäntyluodossa. 
Imuankkurit ovat siellä teon alla. 
Mutta alunperin MM-kisat piti 
käydä Venäjällä jo heinäkuun 
lopussa?

-Itsekin sain kutsun paikalle 
ja tiedot lajeista vasta kolme viik-
koa ennen kisaa. Poikkeukselli-
sesti siellä ei ollut lainkaan kävel-
täviä kantolajeja. Keskityinkin sitä 
ennen vain omiin heikkouksiini.

-Pelkkä voima ei riitä. Tek-
niikka pitää olla kunnossa. Kun 
vetää kuusi lajia läpi Suomessa-
kin kolmessa tunnissa, tietää, että 
on jotakin tehnyt, lataa kymme-
nen vuotta punttien ja neljä voi-
mamieskisojen parissa touhun-
nut Topi.

Harrikin mukana
Kiovan MM-lajeina olivat 
440-kiloisen lavan veto pitkin 
maata 18 metrin matkalta, tuk-
kipunnerrus (130 kg) ja -tais-
telu paria vastaan sekä käsipai-
nopunnerrus sirkuspainoilla (75 
kg), kivien nosto (175 ja 200 kg) ja 
310-kiloisen auton kyykkynosto.

-Mahtava tunne kun sain vii-

meisessä lajissa kerran auton ylös 
ja mitali ratkesi siinä.

Kuvaavaa kisan tasaisuudesta 
oli se, että esimerkiksi kuuden-
neksi tullut Etelä-Afrikan Rori 
Scheepers johti Topia pisteellä 
vielä ennen päätöslajia.

Ihan yksin ei MM-matkassa 
kuitenkaan tarvinnut olla. Molem-
minpuolinen tsemppaus onnistui 
Kiovassa, sillä kisassa oli mukana 
myös tuore 105-kiloisten sarjan 
Suomen mestari Harri Peltomaa, 
porilainen hänkin. Rekkakuski 
sijoittui kisan kahdeksanneksi 
vain puoli pinnaa unkarilaisesta 
osallistujasta jääneenä..

Suomen Cupin startti
Vuodenvaihteessa viidennestä 
Cup-kisasta tiedetään varmuu-
della vain se, että Porin Vahva-
mieskisa aloittaa osakilpailut sun-
nuntaina 24. huhtikuuta. Lajeista 
ei ole tehty päätöstä. Niiden valin-

LC PORI/KOIVISTO

VUODEN ENSIMMÄINEN 
SUOMEN CUPIN OSAKILPAILU 

PORIn vahvamieskisa
Ensimmäisenä pääsiäispäivänä  

sunnuntaina 24.4.2011 
Porin Rautatieasemalla klo 10-14 

(kilpailu alkaa klo 11)
Järjestäjänä: LC Pori/Koivisto

nassa kisajärjestäjillä on aiem-
masta poiketen vapaat kädet. 
Kilpailu Porissa alkaa kuitenkin 
totutusti klo 11 ja kestää kolmi-
sen tuntia.

Finaalit käydään syyskuun 
toisena viikonloppuna Varkau-
dessa. Sitä ennen lienevät ohjel-
massa Karvian ja Tornion sekä 

myöhemmin Helsingin kilpailut.                            
"Suomen vahvin mies" ajoittuu 
toukokuun loppuun yhdistettynä 
Suomen Cupin superkilpailuna ja 
kisa-areena on Ellivuoressa.

LC Pori/Koivisto
Jouko Färd 

Jykevin pommi pamahtaa pai-
kalle suoraan Ukrainan Kiovasta. 
Nimittäin nyt on kisaan tarjolla 
MM-kisojen pronssimitalisti - T o 
p i  F r i f e l d t - aito porilainen, 
vieläpä kaikin maustein. Titteli tuli 
kuitatuksi viikko ennen joulua.

-Joskus kova työ palkitaan. 
Nyt se tuli. Oli jo kunnia päästä 
mukaan tällaiseen arvokisaan. 
Aika pieneksi siellä itsensä tunsi. 
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Lions Club Kokemäki/JokilaaksoLions Club Kokemäki/Jokilaakso
Me PalvelemmeMe Palvelemme

Kokemäki, Teljänportti 9 
puh. 546 1777, 0400 539 955 

fax 546 1995

Mikan

Kokemäen Liikekeskus
puh. 050 559 9759

Avoinna:
ma-to 10-17,

pe 10-17.30, la 10-13

Liike facebookissa

SINKKIÄ MONESSA 
MUODOSSA

VERTIC ZINC WIRE OY

LC KIIKKA

Lions SM-maraton kisaillaan Kiikassa
LC Kiikka yhteistyössä kulttuuritahojen kanssa

SUOMEN LIONS-LIITON 
MESTARUUSKILPAILUT

PUOLIMARATON JA MARATON

Lauantaina 2.4.2011 Kiikka, Länsitie 1, Sastamala
Unskin Sadas Maraton tapahtuman yhteydessä.

Lisätiedot: www.unskinsadas.suntuubi.com
Tapahtuman järjestäjät LC Kiikka ja Liikuttavat ry

TERVETULOA 
VIETTÄMÄÄN LIIKUNNALLINEN PÄIVÄ
KAUNIISSA KANSALLISMAISEMASSA!

LC KIIKKA

Unto Peltoniemellä on 40 maratonmaata. Tässä Kreikan 
Messene maratonin maalissa.

jia. Jokakesäisten näytösten kah-
vitus on ollut leijonien harteilla, 
mutta useana vuonna ei ole tyy-
dytty vain tähän, vaan klubilaiset 
ovat heittäytyneet mukaan myös 
näytelmien rooleihin. Muutama 
vuosi sitten Kiikan Nuorisoseuran 
kanssa toteutettu ja kahtenakin 
kesänä esitetty Peppi Pitkätossu 
näytelmä keräsi parhaimmillaan yli 
400 katsojaa. Myös Nuorisoseuran 

kanssa viime kesänä esitetty Tuh-
kimo näytelmä ei aivan sellaiseen 
suurmenestykseen yltänyt, mutta 
oli kaikin puolin erittäin onnistu-
nut aktiviteetti. Tulevaksi kesäksi 
LC Kiikka on varautunut siihen, 
että paikallinen Romulan Taiteel-
linen Teatteri pitää Sarkia-näyttä-
möllä esityksiään ja klubi huoleh-
tii huollosta. 

Unskin Sadas 
Maraton
LC Kiikan uusi aluevaltaus ollaan 
kuitenkin tekemässä urheilun 
saralla, jossa klubilla onkin ollut 
hieman vähemmän toimintaa. 
Tämän kauden presidentillä Unto 
Peltoniemellä on harrastukse-
naan maratonjuoksu ja hänelle 
syntyi ajatus saada Lions-liiton 
mestaruuskilpailut lähiseudulle. 
Unto on kaksi kertaa osallistunut 
kyseiseen kisaan ja menestystäkin 
on tullut. Pietarsaaressa vuonna 
2002 hän tasasi maratonin voi-
ton harvinaisella tasapääjuoksulla 
Martti Kähösen kanssa. Kolme 
vuotta myöhemmin Varpaisjär-
ven yömaratonilla Arto Näsänen 
nappasi voiton, Unton tuliaisena 
ollen silloin hopeapokaali.

Unto Peltoniemi toimii aktii-
visesti Liikuttavat kuntoseurassa 
ja seuran kanssa päätettiin järjes-
tää Unskin Sadas Maraton, jonka 
nimikin jo kertoo syyn. Marato-
nin järjestäminen kuitenkin on 
melkoisen työllistävä homma, 
joten LC Kiikan ja Lions-lii-
ton mestaruusmaratonin liittä-
minen kyseiseen tapahtumaan 
oli luonnollinen valinta. Sasta-
malan Kiikassa 02.04. järjestet-
tävään juoksutapahtumaan ovat 
kaikki lionit puolisoineen terve-
tulleita mukaan, oli tavoite sit-
ten vain matkan läpimeno tai 
tavoitteellisempi kilvoittelu. Mes-
taruudesta kilpailtavien puoli-
maratonin ja maratonin lisäksi 
tapahtumassa on myös noin 10 
km:n juoksu, johon saavat tieten-
kin kaikki osallistua. Kilpailukes-
kuksena toimii Kiikan uimahalli. 
Juoksureitti osittain Kokemäen-
joen rantamaisemissa on kappale 
kauneinta Suomea.

LC Kiikka toivottaa kaikki 
sydämellisesti mukaan iloiseen 
kisailuun!

Unto Peltoniemi
LC Kiikka

LC Kiikka Sastamalasta on vuosi-
kausia toiminnassaan ollut tiiviissä 
yhteistyössä paikallisten kulttuu-
ritahojen kanssa. Sarkia-seuran 
kanssa vuonna 1992 rakennettu 
kesäteatteri on useana vuonna toi-
minut klubin pääaktiviteettina. 
Todella kauniilla paikalla, niin 
sanotussa Pappilansaaressa sijait-
seva näyttämö, on vuosien varrella 
houkutellut satamäärin katso-

Haapionkatu 17, 32800 Kokemäki, puh. 02 5464312


