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Yhdessä tavoitteisiin!

Hyvät leijonat
Talvi koittaa ja kausi
on puolessa välissä.
Kun sain valtuudet
viime
piirikokouksessa, entiset kuvernöörit kertoivat kilvan
kuinka
mieleenpainuva kausi on tiedossa.
Ihmettelin ja mietin,
ettei se kai ole sen
kummempi kuin mikään
tähänastisista
kausista.

Väärässä olin. Ensinnäkin koulutus ja vuosikokous tapahtumat kokemuksena olivat aivan
ainutlaatuiset, jonka
kokee vain kerran. Tapasimme tietenkin kautemme kansainvälisen
presidentin, jonka kertomus omasta elämänkohtalosta oli mieleenpainuva.
Teemaksi hän on
valinnut “I Belive” –
Minä luotan. Tämän
taakse kätkeytyy monta
asiaa. Yhtenä on yhteenkuuluvuus, olemme leijonat yhtä suurta perhettä. Huolehdimme
toisistamme hyvinä ja
huonoina hetkinä, niin
kuin perheenjäsenistä
huolehditaan. Toisena
on kasvu, kasvatamme
leijona perhettämme
jolloin voimme palvella
avuntarvitsijoita entistä
enemmän ja paremmin,
esimerkillämme osoitamme muille ihmisille
kuinka hekin voivat
osallistua auttamaan heikompiosaisia.

kohta. Olen tavoitteissa
vuodenvaihteessa yli
puolen välin. Vastaanotto on ollut hyvä,
kutsuja olen yrittänyt
toteuttaa mahdollisuuden mukaan. Oman
klubini Rauma/Ruorin
tuki on mahtava. Lähes
joka vierailulla on
omasta klubista löytynyt
kuljettaja mukaan. Tämä
on ollut myös heille
kokemus nähdä klubien
toimintaa. Tämä on myös
erittäin hyvä keino saada
uudet jäsenet mukaan
tutustumaan toisiin
klubeihin. Olemme klubimme kanssa vierailleet
ahkerasti myös kuution
ryöstö retkillä. Tämäkin
on oivallinen tapa
tutustua toisiimme.
Valtaosa klubeista on
hyvässä kunnossa ja
niiden tulevaisuus on
hyvässä mallissa. Joukkoon mahtuu myös
ongelmallisia klubeja,
joissa jäsenkehitys on
huolestuttava. Yhtenä
kotimaisena tehtävänä
on arvokeskustelu, joka
tulisi käydä joka klubissa.
Tuntuu, että ei ole oikein
ymmärretty mitä tämä
tarkoittaa. Kysehän on
siitä, kuinka klubi toimii
ja miksi se on olemassa.
Omassa klubissani arvokeskustelu on käyty
ainakin pari kertaa
vuosien aikana. Tämä

antaa myös uusille
jäsenille pohjaa lionstoiminnalle. Kun klubin
arvot ovat kohdallaan tuo
se tullessaan toimintaa ja
arvoa, joka sitouttaa
toimintaan ja pitää
jäsenet klubeissa. Uusien jäsenten hankkiminen on helpompaa
kun he tietävät periaatteemme.

Kummien rooli
Kummien rooli on
tärkeä. Uutta jäsentä ei
saa unohtaa, vaan häntä
tulee opastaa ja antaa
tehtäviä ja vastuuta
alusta alkaen. Kummin
rooli on elinikäinen.
Lion-maailma on monimutkainen eikä aukea
kovin helpolla, joten
uudelle tulee kertoa
mitä lyhenteet ja arvot
merkitsevät. Tämä luo
turvallisuudentuntua ja
pitää uudenkin jäsenen
klubissa. Liiankin usein
klubeista eroaa jäseniä
jotka ovat olleet hyvin
pitkään, jopa yli 10
vuotta lioneja. Jotain on
toiminnassa vialla jos
hän eroaa. Tarkkailkaa ja
miettikään klubinne
toimintaa tämä mielessä.
Klubi toimintaan
kuuluu työtä ja juhlaa.
Lionien johtajakoulutuksessa on tuotu
jatkuvasti esille huomioida ja palkita aktiivit

Jaakko Räikkönen
Piirikuvernööri 2011-12
107-M
toimijat. Meillä on kaksi
merkittävää tapaa tehdä
tämä. Ensimmäinen on
kotimainen Aarne Ritari
-säätiön kautta tapahtuva
Ritari-arvon hankkiminen. Toinen on
kansainvälinen Melvin
Jones arvo. Käyttäkää
näitä hyväksenne.

Vuosikokous
Lionsvuoden loppupuolella on piirikokous,
jonka yhteydessä on
uusille toimihenkilöille
koulutustilaisuudet.
Vuosien varrella olen
huomannut, etteivät
uudet tulevan kauden
toimihenkilöt osallistu
näihin koulutustilaisuuksiin. On varmaan
oletettu, että osaan nämä
esim. sihteerintehtävät.
En tarvitse koulutusta,
olenhan jo toista tai
kolmatta kertaa siinä
virassa. Tämä otaksuma
ei pidä paikkansa.
Sihteerin tehtävät ovat
viime vuosina muuttuneet hyvinkin paljon.
Nyt kaikki tehdään
sähköisesti, missä ja
miten ne tehdään
opitaan koulutuksessa.
Tänäkin kautena liiankin monen klubin tai
jäsenen tiedot ovat
rekisterissä väärin.

on asetettu joka puolelta. Tärkeimpänä pidin
jäsenten pysymisen leijona perheessämme.
Olen puhunut tästä ja
toivon tämän tulevan
näkymään tulevaisuudessa piirimme tilastoissa jäsenmäärän
kasvussa. Muista tavoitteista, joita piirillemme
asetettiin, olemme selvinneet erinomaisesti.
Olen ylpeä piiristämme,
ilman teidän aktiivista
toimintaa ja tukeanne en
olisi selvinnyt tästä
kaudesta.
Itseäni hieman pelottaa, kun kausi loppuu,
mitenkä saan aikani
jatkossa kulumaan. Kauden loppumisen lisäksi
siirryn työelämästä
eläkkeelle täysin palvelleena tämän vuoden
aikana. Aikaa jää
harrastuksille ja muuhun lions työhön. Tätä
harrastusta en lopeta.
Toivotan
kaikille
aktiivista ja hyvähenkistä
lion toimintaa tulevina
vuosina.

PS.

Harrastuksista isossa
osassa on keilailu, jossa
olen voittanut Suomen
Lions-liiton mestaruuden, parikeilailussa
Kauteni teemaksi olin
Seinäjoella 2004, parina
valinnut “Yhdessä taoli omasta klubistani
voitteisiin”. Tavoitteita
Matti Järvinen.

Miljoona puuta
Win-Kun-Tamin yksi
kauden teemaan liittyvä
aktiviteetti on “Miljoonan puun kampanja”.
Olen ottanut tämän
tosissani, sillä se on rakas
koulutukseni vuoksi.
Olen puhunut tästä joka
paikassa ja tulosta on
tullut. Olen ilolla saanut
todeta, että haasteeseen
on vastattu. Kun otetaan
huomioon, että meillä
on kevät varsinaista kotipuutarhureiden istutuskautta, tulemme pääsemään erittäin hyvään
tulokseen.

Klubivierailut
Klubivierailut ovat
tietenkin kauden koho-
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Puheenjohtajan
tervehdys

Lions-toimintaa
on
maassamme
harrastettu jo 61 vuoden ajan.
Ensimmäisten
40
vuoden aikana saimme
kokea ennennäkemättömän
voimakkaan
lionstoiminnan kasvun
maassamme. Tämän
ajanjakson jälkeen on
yhteiskunnassa tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka eivät ole
suosineet
vapaaehtoistyötä ja näiden
vaikutusten johdosta
olemmekin viimeiset
20 vuotta kasvun suhteen eläneet hieman
seesteisempää aikaa.

Tilanteet ja ajat
kuitenkin muuttuvat ja
kun tarkastelee minkälaisessa tilassa maailma
tällä hetkellä makaa niin
uskon, että hyvät tavoitteet ja periaatteet jotka
lioneilla on, pääsevät
jatkossa paremmin esille.
Toimintamme nojaa mm.
sellaisiin hyveisiin
kuten yhteisöllisyys ja
lähimmäisestä välittäminen ja juuri tällaisia
arvoja yhteiskuntamme
nyt kipeästi kaipaa.

Uudet jäsenet ovat
satsaus
tulevaisuudelle ja tae klubin
elinvoimaisuuden
säilymiselle.

Vuosi 2011 oli Euroopassa vapaaehtoistoiminnan vuosi. Sen lähtökohtana oli tuoda esiin
vapaaehtoistoiminnan
monimuotoisuus ja sen
merkitystä arvioitiin
erityisesti seuraavista
näkökulmista; yhteiskunnallinen merkitys,
aktiivinen kansalaisuus,
osallisuus ja vaikuttaminen, yhteisöllisyys,
oppiminen, toiminnan
kaksisuuntaisuus ja
tasavertaisuus, sekä
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hyvinvointi ja ilo. Kun
tarkastelee näitä näkökulmia, voimme todeta
Lions-toiminnan täyttävän monelta osin
edellä mainitut kriteerit.

Toimintamme yhteiskunnallinen merkitys
maassamme on rahassa
mitattuna vuositasolla n.
10 miljoonan euron
luokkaa, jakaantuen
suurin piirtein puoliksi
rahalahjoituksiin ja
puoliksi palvelutunteihin. Lionina oleminen
merkitsee yhteisöllisyyttä, se osoittaa
aktiivista kanasalaistoimintaa, sekä edistää
kansalaisten tasavertaisuutta ja hyvinvointia.
Saamme tekemästämme
työstä arvostusta ja
vapaaehtoinen auttaminen antaa iloa niin
saajalle kuin antajalle.
Lions-toiminta sisältää
myös uuden oppimisen
mahdollisuuden tarjoamallaan monipuolisella
koulutuksella. Seminaareja, esitelmiä ja
luentoja pidetään niin
klubi- piiri, kuin liittotasolla. Toimintamme
monimuotoisuus on
ollut lions harrastuksen
yksi kantavista voimista
yli 90 vuoden ajan.
Mielestäni on tärkeää,
että pidämme tästä
monimuotoisuudesta
kiinni myös jatkossa,
jotta säilymme houkuttelevana ja vetovoimaisena järjestönä myös
tulevaisuudessa.

ehtoistoiminnan edellytysten vahvistaminen,
esteiden poistaminen,
arvostuksen kasvattaminen, vetovoiman
vahvistaminen, sekä
vapaaehtoistoiminnassa
opitun arvostamisen
kasvattaminen. Kuinka
sitten on käytännössä,
arvostavatko päättäjät ja
julkinen puoli riittävästi
vapaaehtoisten tekemää
työtä. Useasti on niin,
että nämä hienot tavoitteet ja julkilausumat
tahtovat jäädä korulauseiden tasolle. Esimerkiksi verotuksen tasolla
on vapaaehtoistoiminta
otettu tarkastelun kohteeksi. Toivoisikin päättäjiltä enemmän rohkeutta ja kannustusta
siihen suuntaan, että
kansalaiset ottaisivat
enemmän vastuuta niin
itsestä, kuin lähimmäisistä. Juuri tällaista
vastuuta kantavat tuhannet vapaaehtoistyötä
tekevät mitä suurimmassa määrin.

Tällä toimintakaudella
olemme liitossa asettaneet yhdeksi tavoitteeksemme
käydä
arvokeskustelu klubeissa. Liiton arvotyöryhmä
on luonut raamit arvokeskustelua varten. Nettisivuiltamme löytyvät
ohjeet ja materiaali
keskustelujen pohjaksi.
Sivuilla on myös osio
johon klubit voivat antaa
vastaukset keskeisimmistä arvoistan. Toivon,
että jokainen klubi ottaisi
osaa arvokeskusteluun,
Toimintamme moni- sekä tarkistaisi omat
muotoisuus on ollut klubinsa arvot tämän
L i o n s - h a r r a s t u k s e n kevään aikana. Avoin
yksi kantavista voi- keskustelu
klubien
mista.
jäsenten kesken on hyvä
mahdollisuus arvioida
Vapaaehtoisvuodelle klubin tämän hetkinen
asetettiin myös tavoit- toiminta ja luoda suunta
teita, joita olivat; Vapaa- tulevaisuudelle. Myös

Suomen Lions-liitto ry
, piiri107-M

LionMviesti
Päätoimittaja
- Jaakko Viitala. DC
LC Karvia (I alue)
Virtuaalitoimikunta:
-Johnny-Kai Forsell
LC Pori/Meri-Pori
(II alue)
-Hilve Reijonen
LC Huittinen/
Gerda (III alue)
-Antti Valavuo
LC Rauma/Fänikk
(IV alue)

Jones

LC Eura/Pyhäjärvi

LC Eurajoki

kansainvälisen järjestömme etiikka ja arvot
on hyvä kerrata ja katsoa,
että toimimme järjestömme periaatteiden ja
tavoitteiden mukaisesti.

jäsenet on satsaus
tulevaisuudelle ja tae
klubin
elinvoimaisuuden säilymiselle.

Kun nyt olemme siirtyneet toimintakautemme toiselle puoliskolle, on hyvä hetki katsastaa kauden onnistumiset ja myös se, mikä
vielä vaatii parantamista,
jotta asetetut tavoitteet
tulee saavutettua. Toimintasuunnitelma on
hyvä käydä läpi ja tehdä
tarvittavat toimenpiteet,
jotta onnistunut lopputulos tulee varmistettua.
Vetoankin klubeihin ja
erityisesti presidentteihin, että ottaisitte
kevään yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi sen,
että klubinne saavuttaa
positiivisen jäsenkehityksen. Tiedämme
kaikki, että tavoitteen
saavuttaminen ei ole
helppoa, mutta aina
kannattaa yrittää. Tämän
hetken jäsenkehityksemme antaa rohkeutta
uskoa siihen, että
kauden lopputulos olisi
plus merkkinen. Uudet

Lions-toiminta tarjoaa
myös kattavan koulutusmahdollisuuden.

Kustantaja:
Suomen Lions-liiton
piiri 107-M
Taitto (talkootyönä):
Jaakko Viitala
Kauhakorven
Graafiset palvelut
/HSM Energiapalvelut Oy

Ilmestyminen:
helmikuussa 2012.

Lions-toiminta tarjoaa
myös kattavan koulutusmahdollisuuden. Perinteiset kevään virkailijakoulutukset ansaitsevat
osanoton jokaisesta
klubista. Myös uusien
jäsenien koulutus, sekä
johtajuus koulutus tarjoavat tietoa ja ohjausta
tulevia lionstehtäviä varten. Oikeat ja ajantasaiset tiedot ovat hyvän
toiminnan perusedellytyksiä. Käyttäkää koulutusta ja sieltä saatua
tietoa hyväksenne täysimääräisesti.

mukavaa yhdessäoloa
erilaisten tapahtumien
muodossa. Toivotan
kaikki klubien edustajat
ja muut tapahtumasta
kiinnostuneet runsaslukuisesti tervetulleiksi
maamme
lionien
vuotuiseen päätapahtumaan. Ilmoittautuminen tapahtuu vuosikokous sivuilla osoitteessa:
www.lions.fi/vk2012/
Hyvät M-piirin lionit,
kiitän Teitä tekemästänne arvokkaasta palvelutyöstänne ja antamastanne ajasta hyvän harrastuksemme parissa.
Toivotan kaikille lukijoille antoisaa kevättä ja
iloista palvelumieltä.
Heimo Potinkara
Puheenjohtaja
Suomen
Lions-liitto ry

Seuraava liiton vuosikokous pidetään kesäkuussa Jyväskylässä.
Kokousohjelmaa on
uudistettu. Päivien
teemana on “Leijonat
liikkeelle” ja se lupaa
kokousten lisäksi paljon

Katso myös:
lionmviesti.blogspot.com
Seuraava nro ilmestyy
helmikuussa 2013.
Aineisto:
sähköisesti
31.12.2012 mennessä
jaakko.viitala@lions.fi.

Paino:
KTMP, Mustasaari
Painos: 2300
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Nuoren leijonan
kokemuksia, osa 3/3

Lionit yhteiskunnan osana

Sain kutsun Karvian Lions Clubiin syyskuussa 2006. Järjestömme on hieVastaanottokokouksessa oli klubivierailulla myös man vanhempi kuin
oma valtiomme. Se on
silloinen piirikuvernööri Veikko Valavuo.
perustettu kesäkuussa
Ensin pääsin mukaan klubin ohjelmatoimi- vuonna 1917. Järjeskuntaan, jonka kautta pääsi osalliseksi lähes kaikesta tömme perustaja Melklubin toiminnasta. Seuraavana vuonna astuin vin Jones oli mukana
isoihin saappaisiin, kun toimitin ja taitoin klubin kerhossa, jossa oli
kustantaman Karvian Joulun.
muitakin
vaikutusvaltaisia
henkilöitä
Syksyllä 2009 otin suuren harppauksen leijonan
paikkakunnalta. Aktiiurallani, kun osallistuin Europa Forumiin Tampevinen toiminta sekä
reella. Sitä ennen olin “oman klubin ulkopuolella”
vilkkaat ja mielenollut kerran piirikokouksessa Luvialla ja kerran kiintoiset kokoukset
soittanut pianoa piirihallituksen kokoontumisessa eivät tuoneet kerhon
Karviassa. Tampereella eurooppalaisten leijonien uudelle
sihteerille
keskellä oli mukava löytää oman piirin tuttuja: täyttä tyydytystä, vaan
Maikki, Timo, Hilve, Matti, Anna-Liisa ja Pentti.
hänen mielessään heMaikin kanssa tuli puheeksi, että kirjoitan matkas- räsi uusia ajatuksia.
tani matkakertomuksen. Piirilehden päätoimittajana Melvin Jones kysyikin:
Maikki innostui, että juttu olisi mukava saada piiri- “Miksi me kerhon jäselehteenkin. Silloin en vielä olisi uskonut, että parin net, 200 huomattavaa
vuoden päästä olen itse tekemässä piirilehteä.
vaikuttajaa tällä paikkaViime keväänä olin NSR:ssä Hyvinkäällä ja kunnalla, tyydymme
sieltäkin kirjoitin – jo perinteeksi tulleeseen tapaan keskustelemaan liike– matkakertomuksen piirilehteen. Kokoussun- asioista ja toteamaan
nuntaina 30.1.(-11) istuin aamupalalla kaimani ohimennen epäkohtien
Räikkösen Jaakon ja Hämäläisen Pentin kanssa. lukuisuuden, kun emKaimani pohti, mistä saisi tulevaan organisaatioonsa me kukaan toimi niiden
piirilehden tekijän. PDG Hämäläisen Pentti poistamiseksi? Miksi me
kokoonnumme itsekvinkkasi pöydän toiselle puolelle.
käissä tarkoituksissa,
Nyt sitten luette Nuoren leijonan kokemuksista hyviä kauppoja toivoen?
viimeistä osaa. On nimittäin tullut täytettyä pyö- Miksi emme voisi henreitä. Ei sillä, etteikö kolmikymppinenkin olisi kilökohtaisesti vaikuttaa
nuori, varsinkin leijonaksi, mutta toisaalta paikkakunnan hyväkleijonauraakin on jo kuudes kausi menossa ja uusien si?” Tässä on mainittu
leijonien koulutus käytynä, joten lienee aika alkaa eettinen arvopohjamolla pelkkä leijona vetoamatta aina nuoruuteen.
me, joka ohjaa toiminLämmin kiitos kaikille lehteen sisältöä taamme tänäkin päivänä.
tuottaneille klubille. Mukavaa kevättä ja intoa Nämä järjestömme perustajan Melvin Jonesin
leijonatyöhön!
ajatukset elävät siis
Jaakko edelleen.
päätoim.
Vapaaehtoistyön on
sanottu olevan yhteiskuntamme tukijalka. Me
leijonat olemme tehneet
palvelutyötä koko järjestömme olemassa olon
ajan. “Me palvelemme”
näkyi digitv-projektissa.
Tällaista vapaaehtoistyötä olemme tekemässä
nyt yhdessä Invalidiliiton kanssa. Kun
invalidi tarvitsee apua,
me leijonat menemme
vapaaehtoisesti ja ilmaiseksi auttamaan invalidia pienten jokapäiväisten asioiden kuntoon laitossa.

kasautunut pilviä. Verottaja on ollut entistä
enemmän kiinnostunut
toiminnastamme. Tämä
koskee kaikkia vapaaehtoisia järjestöjä. Tästä
saattaa seurata se, että
järjestöjen vapaaehtoinen toiminta vähenee ja
silloin meidän tekemämme työn joutuu
kustantamaan yhteiskunta palkan ja kohonneiden kustannusten
muodossa.
Kävin neuvottelemassa verottajan edustajan kanssa Kuopiossa
viime maaliskuun lopussa. Minulle jäi siitä
sellainen kuva, että
verottaja tuntee toimintamme suhteellisen
hyvin. Edustaja sanoi,
että he eivät pyydä
kysymyksillään pelkästään talouslukuja, vaan
kuvauksen toiminnasta,
mitä me teemme. Tämä
kuvaus on tärkeä sen
takia, että meille on
olennaista palvelu ja
talkoohenki, joilla me
pystymme tekemään
aktiviteettimme. Ja tätä
palvelua ja talkoohenkeä verottaja ei
tunne. Siksi meidän
tulee kertoa rauhallisesti, mitä me talkootyönä ja palveluna
teemme.

Oman vapaaehtoisen
toimintamme tulee
muuttua yhteiskunnan
mukana. Nuoret leijonat
eivät ole kiinnostuneita
istumaan kokouksissa ja
kuuntelemaan jaarituksia jostakin pienestä
asiasta. Nuoret ja nuoremmat ovat kiinnostuneita toiminnasta.
Meidän tuleekin miettiä
uusia mahdollisuuksia
tekemisen aikaansaamiseen, jotta nuoremmat pysyisivät klubeissamme. Tekeminen ei
saa jäädä jatkuvasti
samalle tasolle. Yhteiskunta muuttuu ja
yhteiskunnan jäsenten,
Viime aikoina vapaasiis meidän, ajatukset
ehtoistoiminnan ylle on
muuttuvat jatkuvasti.

LC Harjavalta/Huovi

LC Honkajoki

Siksi muutoksia tarvitaan erilaisten tapahtumiemme pysyttämiseksi
kiinnostavina. Uusina
projekteina meillä on
nuorisobändikisa
SKEBA, joka on herättänyt suurta kiinnostusta
meitä kohtaan, sekä
liikenneviikko viikolla
37 opetushallituksen
kanssa. Lions Quest on
entistä enemmän kiinnostanut kasvattajia ja
siksi se on meille erityisen tärkeä lasten ja
nuorten elinehtojen
parantamiseksi.

Kansainväliset
haasteemme
Meillä on isoja haasteita tällä hetkellä.
Suomi johtoon –projektimme on vaikuttava.
Sen avulla yritämme
saada suomalaisen kansainvälisen järjestömme
johtoon. Tällöin voisimme saada vaikutusmadollisuudet paljon
suuremmiksi niin paikallisesti kuin koko

järjestössämme.
Sri Lankaan ulkoministeriön antamalla
tuella rakennettu silmäsairaala on mittava
saavutus. Olemme tässäkin onnistuneet erinomaisesti. Rakennus on
valmis ja leikkaukset
alkavat. Tämäkin näkyy
kauas ja monet maat
seuraavat toimintaamme, jotta voisivat oppia
jotakin meidän rakennusurakasta. Uutena
avustuskohteena saimme ulkoministeriöltä
153’000 euron avustuksen viime vuoden
lopussa, jolla pystymme
takaamaan sen, että
leikkaustoiminta etenee
suotuisasti
ainakin
kolmen vuoden ajan.

LC Honkilahti

Markus Flaaming
pääsihteeri
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Harvinaislaatuinen

Quest-täydennyskoulutus
8.10.-11 Karviassa järjestettiin
kolmatta
vuotta
suunniteltu
Quest-täydennyskurssi.

Piirihallituksen puu
Jämijärvelle
Jämijärvellä pidettiin
Lions
107M-piirin
ensimmäinen
piirihallituksen
kokous
3.9.2011.

Varsinaisen kokouksen
kokoustauolla suoritettiin vuoden kansainvälisen presidentin miljoonan puun istutuskampanjanmerkeissä piirin

ensimmäinen puu Hotelli Jämin läheisyyteen.
Puun viereen alueenpuheenjohtaja Lasse
Ristimäki hommasi sitten myöhemmin vielä
muistolaatan muistuttamaan siitä, mikä puu
tässä kasvaa.
Lasse Ristimäki
Alueen puheenjohtaja

“Idea kurssista syntyi
noin kaksi vuotta sitten
Quest-koulutustilaisuudessa Orivedellä.
Aino Larmin (F) kanssa
sovin piirien yhteisestä
tilaisuudesta joko Kauhajoella tai Karvissa, sillä
oman (M) piirini alueella
täydennykoulutusta
yritettiin kolmena vuotena peräkkäin Huittisissa, Porissa ja Raumalla.
Ilmoittautuneita oli tilaisuuksiin vain muutama,
joten ne jouduttiin
perumaan,”
kertoo
107M-piirin Questtoimialajohtaja Kalevi
Nummijärvi.

Karviassa
-Huhtikuussa 2010
tuli tieto, että täydennyskoulutuksiiin saadaan rahoitusta Punaisen sulan tuotoista. E, F
ja M -piirit yhdistettiin
samaan koulutustilaisuuteen, jotta saatu
raha saatiin riittämään.
Markkinointi suunnattiin omaan piiriin ja
Karvian naapuriklubeille. Koulutuksen
markkinoimiseksi Lions Clubeille LC
Karvia kutsui 30.7.
lähialueen klubeja
teatteriin katso-maan
Karvian
Teatteriyhdistyksen “Harmaat
pantterit” -kesäteatteriesitystä. Esityksen aluksi Kalevi Nummijärvi

Leijonat kohtasivat
Harmaat pantterit
Heinäkuisena lauantaina Karviaan saapui LC
Karvian kutsumana yli
150 leijonaa ja puolisoa
kolmen piirin alueelta
katsomaan Harmaat
pantterit -näytelmää.

katkeria, vaikka kaikki
on hyvin. Toiset peittelevät menneisyyttään.
Toiset säilyttävät valoisan elämän asenteen
loppuun asti, vaikka
katkeruuteenkin olisi
aihetta.

kertoi yleisölle Quest- nointi on ollut haastavampaa. Täydennyskoulutuksesta.
kurssi toimi samalla
Täydennyskoulutuksen
myös
peruskurssin
järjestäminen varmismarkkinointina, kertoi
tettiin neuvottelemalla
Karvian Quest-lion
Karvian kunnan kanssa
Jaakko Viitala.
kurssipäivä opettajien
VESO-päiväksi, ja tilat
7.10. kouluttaja Ulla
ilmaiseksi. Karvian opet- Sirviö-Hyttinen saapui
tajista muodostui perus- Karviatalolle valmisrunko, jonka ympärille telemaan koulutusta.
oli turvallista koota oli Hän sai avukseen LC
lisää opettajia, kun uskoi Karviasta Esa Pukkilan,
siihen, että kurssi Kalevi Nummijärven ja
oikeasti toteutuu. LC Jaakko Viitalan. Aamulla
Karvia on tarjonnut 8.10. saatiin marssia
Q u e s t - k o u l u t u k s e n valmiiseen koulutusmahdollisuutta kaikille tilaan. Koulutukseen
kunnan halukkaille osallistui 39 henkilöä!
opettajille. Aineenopettajien keskuudessa
kuitenkin
Questkoulutuksen markki-

Koulutuspäivä

8.10. pitkään valmisteltu
koulutuspäivä koitti.
Karviatalolle saapui 39
kurssilaista, neljän maakunnan alueelta. Aluksi
nautittiin aamukahvit
sämpylällä, minkä jälkeen keräännyttiin nimilaput rinnoissa istuEsityksen tärkein
maan Karviasaliin.
viesti on, että dementoitunutkin vanhus tarvitKouluttaja Ulla Sirviösee hyvää hoitoa. Ja se Hyttinen toivotti kaikki
on enemmän asenteesta tervetulleiksi, minkä
kuin rahasta kiinni.

Harmaat pantterit on
Heikki Lundin kirjoitElokuussa 2011 Luvialla oli PDG-tapaaminen,
tama näytelmä, joka
jossa myös osallistuttiin kansainväliseen puiden
kertoo Käpyhovin vanistutus kampanjaan.
hainkodissa syntyvästä
Puuta istuttamassa PDG Tuula Karisjoki ja DG vanhusten kapinasta,
Jaakko Räikkönen.
joka saa alkunsa uudenlaisista hoitomenetelSiinäpä pohdittavaa
mistä. Taustalla häämyös ikääntyville leijomöttää kuitenkin muunille.
tosvastarinta.
Te a t t e r i e s i t y k s e n
Näytelmä on kostuotto käytettiin 8.10.
kettava kertomus erilaiQuest-kurssilaisten
sin tavoin vanhentumimuonittamiseen kouluseensa suhtautuvista
tuspäivän aikana.
ikäihmisistä: Toiset ovat

PDG:t puunistutuspuuhissa

Kalevi Nummijärvi
& Jaakko Viitala

jälkeen päästiin itse
asiaan.
Aamupäivä
oli
tutustumista, tunne- ja
vuorovaikutustaitojen
opettelua. Lounaan jälkeen koulutuksessa oli
vuorossa vaikean oppijan kohtaamista ja tutustuttiin uuteen Questmateriaaliin, joka on
netissä saatavilla.

Kuvassa vasemmalla LC Alastaron presidentti Tapio
Vuolle ja lohkon jäsenvastaava Martti Lehtelä sekä
uudet jäsenet.

LC Alastarolle kymmenen
uutta jäsentä

LC Alastarolle huhtikuun 12. päivä oli merkittävä,
sillä silloin otettiin juhlallisesti vastaan kymmenen
uutta jäsentä Säkylän Upseerikerholla. Yhdistyksen
jäsenmäärä nousi 39:ään.
Erkki Kallio

LC Kankaanpää

Kuva: Matias Hakala

LC Kankaanpää/Helmi

Quest-koulutuksessa toiminnalliset menetelmät
kokeillaan käytännössä.

LC Kankaanpää/Keskusta

2011-2012
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Pomarkun Lions Club 50 vuotta
“Mikään työ ei sitten
ole niin arvokasta, että
se vaatisi olemaan
poissa klubin kuukausikokouksesta.”

Tämä Pomarkun Lions
Clubin ensimmäisen
presidentin Leevi Nissisen tokaisu jäi perintönä elämään ja se tuntui
antaneen selkeän leiman lionveljien toiminnalle alkuvuosina. Klubimme perustava kokous pidettiin 3.5.1962.
Mukaan lähti 24 veljeä,
mikä on nytkin klubin
normaalikoko.
Alusta lähtien
toimintavuodet olivat
täynnä aktiviteetteja,
joista useat ovat muodostuneet pitempiaikaisiksikin, kuten
aurausviitojen teko ja
pystytys sekä nuorisovaihto, ja toiset vuosien
kuluessa korvautuneet
uusilla.
Kwai-joen
sillan
leijonasävelten aikaan
palvelutoimintaan hankittiin varoja mm.
metalliromun keräyksellä, raivaamalla ja
sähköistämällä kunnan
pururata ja toimittamalla

Klubimme 30-vuotisverokalenteria. Verokalenterin paikan sai juhlassa historiikin laamyöhemmin Pomarkun tija arvioi siihenastisten
Joulu -lehti, jota olemme lahjoitusten arvon oletoimittaneet alun kol- van noin 100’000 markmattakymmentä vuotta. kaa. Kun hyväntekeväiJoulumarkkinat ja joka syys- ja palvelutoimintoinen vuosi Pomarkun nan kohteita tuntuu
Päivän musiikkipi- tulevan koko ajan lisää
toinen iltatilaisuus ovat sekä omassa kunnassa
nykyisiä sekä palvelu- että kansainvälisesti ja
että varojenkeräysak- kun klubin varainketiviteetteja, jotka kum- ruukin on aktivoitunut,
pikin kerää-vät satamää- niin on johdonmukaista
päätellä,
rin yleisöä.
tuo
Karkun että
Kun vuosi Siellä
m
a
i
n
i
t
tu
tehdään ko- saloilla hytisimme
kuusi lahjoitusvasti työtä, reippaat
ten arvo on
yötuntia
odottaen
pitää myös
moninkerhiekka-autoa.
hyvin järjestaistunut
tetyn juhlan
kahden viionnistua. Meillä Charme vuosikymmenen
ter Night on tammikuluessa. Kuluvana toikuussa, jolloin kelit
mintavuonna klubimme
usein vain ovat olleet
lahjoitti 1500 euroa
“haasteelliset”. Ikimuisvähävaraisille jaettujen
toisin kokemus on
jouluruokapakettien
vuosijuhlista Ellivuohankkimiseksi. Seuraressa 1990-luvulla.
kunta nimesi perheet ja
Paluumatkalla pultuli mukaan omalla
lonkylkiliukkailla busosuudellaan. LCIFsimme ajautui pellolle.
rahastoon lahjoitettiin
Siellä Karkun saloilla
1500 euroa. Tämä
hytisimme reippaat
tarkoittaa sitä, että
kuusi yötuntia odottaen
klubimme jäsenistä nyt
hiekka-autoa ja pelasvaltaosa on Melvin Jones
tusta.
-palkittuja. Arne Ritari -

säätiölle lahjoitettiin
850 euroa, ja sillä
summalla
lyödään
klubimme ensimmäinen
ritari. Ekaluokkalaisille
lahjoitettiin 350 euron
pyöräilykypärät. Tämä
samoin kuin koulujen
stipendit, nuorisovaihto
ja Lions Quest ovat
olleet vuosittaisia lahjoituskohteita.
Ladytoiminta oli vielä
1990-luvulla varsin
satunnaista, mutta viime
vuosina toiminta on
vakiintunut. Klubimme
on kokoontunut pääsääntöisesti lionien
kotona. Nykyään tässä
tavassa on joustettu.
Joustettu on myös alussa
mainitusta vaatimuksesta, että työ tai
työmatka ei voi olla
kuukausikokouksiin
osallistumisen esteenä.
Nyt voi olla poissa, mutta
sitten korvataan.

Nyt se on vihdoin valmis eli kolmen kirjan
“Junno trilogia”; Junno
Välimaan valokuvista
saatiin kansien väliin.
1. Osa:
Huittisten keskus
Lauttakylä (2008)

-

2. Osa:
Huittisten kylät
Junnon
koulukirja
(2009)
3. Osa:
Huittisten kuvia
ja tapahtumia
Junnon
kamera
kiertää…
Yhteensä lähes 1300
valokuvaa selitysteksteineen, tekstisivujen
lisäksi. Viimeinen osa on
n. 200-sivuinen, A4kokoinen, kovakantinen
valokuvakirja, jossa on
kuvia miltei 400 kpl.

(mm. Loimijoen kosket vuoden 2006 helmija Lauhan saaristo).
kuussa Junnon diakuvien ja valokuvien skanKirjaan on koottu
nauksesta digitaaliseen
kuvia Kokemäenjoesta
muotoon, ennen kuin
ja mm. Huittisten silajanhammas ehtii tehdä
loista ja vuoden 1966
tuhojansa. Kuvien skansuurtulvista eri puolilta
nausta tehtiin n. kahden
Huittista, tapahtumista
vuoden ajan, jonka
esim. 1965 Suur-Huitjälkeen suunniteltiin
tisten maatalousnäytensimmäisen kirjan jultelystä ja SLEY:n valtakaisemista. Työryhmä
kunnallisesta evankeliukokoontui kaksi kertaa
mijuhlasta 1986, unohtaviikossa aamupäivisin.
matta muistomerkkejä ja
patsaita, runsaiden henVarsinaisesti tämän
kilökuvien lisäksi.
saman työryhmän toiminta kuitenkin alkoi jo
Paikkakunnan histoaikaisemmin, kun tehriatietoja on samalla
tiin John Martoman
haluttu lyhyesti koota
8mm:n kaitafilmeistä
mm. kuvateksteihin ja
Voitto Haaviston ja
tietoiskuihin. Kravin
vapaaehtoisten myötähistoriallinen kanava
vaikutuksella kolmen
Huittisten ja Kokemäen
välillä ( 11 km) sekä
Puurijärvi- Isosuon
kansallispuisto, joka on
noussut erittäin tunnetuksi luontoharrastajien
ja varsinkin lintuharrastajien piireissä.

Loppuosa sisältää vielä
runsaasti kuvia HuittisLisäksi osassa on laisista yrityksistä sekä
karttoja, joissa vesistöjen Vampulan alueesta.
erottuvuutta ja näkyväiKirjatyöryhmän trisyyttä on pyritty värien
logia
lähti liikkeelle
keinoilla parantamaan

Viime vuoden maalis kuussa M-piiriin saatiin
10. naisklubi LC
Nakkila/Emma. Ensimmäisen kipinän klubin
perustamisesta Nakkilaan toi MD-GMT
Maija-Liisa Heikkilä,
joka sai aktiiviset Nakkilan naiset liikkeelle.
Nopeasti saatiinkin 30
naista kokoon ja uuden
klubin perustamispäivää
vietettiin 9.3.2010. Kummiklubina toimii LC
Pori /Sofia ja auttavaisena kummina MaijaLiisa Heikkilä.

Jarkko
Klubin Charter-iltaa
Lehtolammi juhlittiin 14. toukokuuta
Nakkilan Seuratalo KarLions Club hulassa. Kaikki klubin 30
Pomarkku perustajanaista olivat
läsnä allekirjoittamassa
perustamiskirjaa sekä
vastaanottamassa jäsentodistuksia. Presidentti
Päivi Mäkinen vastaanotti runsaasti onnitteluja
DVD:n sarja Lauttaja kannustusta naapurikylän keskustan vankuntien klubien edushoista rakennuksista ja
tajilta. Uutta klubia
tapahtumista, joita
onnittelemassa ja hedelMartoma oli kuvannut mällisiä yhteistyövuosia
aikanaan.

Lions Club Lauttakylän trilogian 3. osa valmistunut
Lions Club Lauttakylän
kustantaman
kirjasarjan
3.
osa
Junno Välimaan valokuvista
julkaistiin
04.11.2012.

Piirin kymmenes naisklubi
Nakkilaan

toivottamassa olivat
myös LC Nakkilan
edustajat.
Illan mieleenpainuvimmasta puheenvuorosta vastasi entinen
sisäasiainministeri Anne
Holmlund, joka toivoi
Emmoilta aktiivista
otetta uuden klubin
ohjaimissa. Illan aikana
Emmoille esitettiin
tietenkin Emma-valssi
sekä perinteisenä että
myös kummiklubi Sofian toimesta juhlan
teemaan onnistuneesti
sovitetulla sanoituksella.
LC Nakkila/Emma on
varsin nuorekas klubi
jäsenten keski-iän ollessa hieman päälle 41
vuotta. Klubi on ottanut
erityiseksi vastuualueekseen lapset ja nuoret,
joiden hyvinvointiin
klubilla on tarkoitus
tulevina vuosina panostaa eniten.

Kirjatyöryhmän mielestä tämän ensimmäisen projektin onnistuminen Joutsenten
Reitti r.y.:n ja Alfred
Kordelinin säätiön tuella
ja Lions Club Lauttakylän myönteisellä suhtautumisella asiaan sekä
työryhmä omalla panostuksellaan mahdollisti myöhemmin ilmestyneen kirjasarjan tekemisen.
Kirjatyöryhmän
puolesta
Veli Kalevi Vatja

Aikoinaan 4H - kerhoneuvojana toiminut Junno
Välimaa esittelee tuoretta julkaisua.

LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde

Kuva: Fotokata, Kata Sivunen

LC Karvia

LC Kauvatsa

Tiina Alanen
Kuva: Minna
Lehtinen
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Vierailukuutio

Vierailukuution ryöstö
12.9.2011

– miksi ja mistä?
minun jälkeeni piirin,
niin vakiintu-neisiin
toimintoihin. Selailin
muiden piirien nettisivuja ja sieltä “lainasin”
liikuteltavan esineen,
mikä saattaisi saada
klubit vierailemaan toistensa kokouksissa ja
“löytämään” toisenlaisia
toimintatapoja. Pohdittuani tuota esinettä,
Kun valmistauduin
päättelin, että sen
piirikuvernöörin tehtävään ja ajattelin jotakin,
mikä jäisi vaikuttamaan
Jo kiertäessäni, Lions
Quest -toimikunnan puheenjohtajana, totesin,
miten monin eri tavoin
Lions-toimintaa voi tehdä. Totesin myös kaupunki- ja maaseutuklubien erilaisuuden.
Miten monin eri tavoin
tehdään auttamis- ja
palvelutyötä.

pitää olla riittävän suuri,
ettei se unohdu kenenkään taskuun ja toisaalta
niin pieni, että se mahtuu klubin, usein ahtaisiin säilytystiloihin.
Kun en keksinyt mitään valmista esinettä,
päädyin tekemään puisen kuution, mihin ostin
Lions-liiton toimistosta
Lions-merkin.

Oli syntynyt
VIERAILUKUUTIO.
Laadin selvät, mutta
lyhyet säännöt, kuka saa
kuution, jos sitä on hakemassa enemmän kuin
yksi klubi ja päästin kuution kiertoon. Nyt vierailukuutio on kohdannut useanlaisia hakuprosesseja ja on piirin LC Huittinen/Gerda ryöstöretkellä Kankaanpäässä.
alueella klubi, jonka
leijonat ovat oikein uraLions Club Huittinen seen. Mielenkiinnolla
kalla hakeneet kuution, Gerda
suunnitteli kuuntelimme kokousta
milloin mistäkin.
toimintakauden 2011 – ja kokouksen päätteeksi
aktiviteetteja presidenttimme Heli
Tavoite
oli 2012
saavutettu. kauden alussa. Yhtenä Kankaanranta
kävi
ajatuksena oli saada noutamassa kuution LC
Veikko haltuumme vierailuValavuo kuutio ja päätimme Kankaanpään presidentiltä. Muita kuution
PDG toteuttaa
yrityksen
ryöstäjiä ei kokouksessa
kuution ryöstämiseksi
ollut. Söimme maukheti.
kaan illallisen KankaanTiedustelun tulok- päässä ja sitten riemuissena kuulimme, että samme matkustimme
kuutio oli Lions Club Huittisiin.
Kankaanpään hallussa.
Seuraavana iltana
Kankaanpäähän matkustimmekin ryöstö- meillä oli oma kuukausiretkelle kolmentoista kokouksemme ja silloin
klubilaisen voimalla, ei vielä kukaan hakenut
yhdellä kahdeksan hen- kuutiota, mutta lokagen autolla ja yhdellä kuun kokoukseemme
tuli vieraita Lions Club
viiden hengen autolla
Rauma/Ruorista ja preKankaanpäässä oli sidenttimme Heli Kanensin kahden klubin ja kaanranta sai luovuttaa
heidän ladyjensä yh- kuution vieraille.
teiskokous ja sen jälkeen
Rauni
siirryimme vieraiksi LC
Alapirtti-Vasamaa
Kankaanpään kokouk-

Kuutio tulee toimiJos ryöstäjiä on useita,
maan ns. ryöstöesi- kuution saa klubi, jonka
neenä.
kokouspaikan etäisyys

Sen tehtävänä on
siten klubien keskinäisen kanssakäymisen
edistäminen.

kerrottuna ryöstäjien
määrällä on suurin. Tuloksen mennessä tasan
arpa ratkaisee.

Kuution saa haltuunsa aina se klubi, joka sen
“ryöstää” eli tekee vierailun vähintään kolmen lionin voimalla
siihen klubiin, jonka
hallussa kuutio on.

Kuution “ryöstäjien”
on oltava klubikokouksessa paikalla viimeistään sillä hetkellä, kun
klubin presidentti julistaa kokouksen avatuksi
ja viivyttävä kokouksen

virallisen osan keston
Hallussapito-oikeus
ajan.
kestää siihen saakka,
Klubin, joka “ryöstön” kunnes joku toinen
johdosta menettää kuu- klubi samalla tavoin
tion, tulee viikon kulu- vieraillen ryöstää kuution itselleen.
essa ilmoittaa tapahtumasta piirisihteerille.
Kuutio on MD 107 MIlmoituksessa on mainit- piirissä ikuisesti kiertava “ryöstön” suoritta- tävä.
neen klubin nimi. Klubi,
Luvialla 1.9.2006
jonka hallussa vierailuVeikko Valavuo
kuutio on näkyy piirin
nettisivuilla.

lef-fin.blogspot.com

Vierailukuution
“ryöstösäännöt”

Vierailukuutio on kulkenut seuraavan reitin (vuoden 2011 loppuun mennessä)
LC Luvia - LC Köyliö - LC Pori - LC Lappi Tl. - LC Pori/Sofia - LC Rauma/Ruori - LC Uusikaupunki
- LC Rauma/Ruori - LC Rauma/Ruori-Kodisjoki - LC Pori/Meri-Pori - LC Rauma/Ruori
- LC Siikainen - LC Rauma/Ruori - LC Kankaanpää - LC Rauma/Ruori - LC Karvia - LC Rauma/Ruori
- LC Kankaanpää - LC Punkalaidun - LC Karvia - LC Köyliö - LC Rauma/Ruori - LC Köyliö
- LC Kokemäki - LC Pori/Meri-Pori - LC Köyliö - LC Pori/Meri-Pori - LC Eura/Pyhäjärvi
- LC Pori/Meri-Pori - LC Pori/Sofia - LC Sastamala/Linda - LC Pori/Meri-Pori - LC Rauma/Ruori
- LC Kankaanpää - LC Huittinen/Gerda-LC Rauma/Ruori - LC MeriPori - LC Rauma/Ruori

LC Kiikka

LC Kiikoinen

LC Kiukainen

2011-2012

M-piirit
ympäri maailmaa

Kotimaan Lions-toiminnassa voi vielä puhua
ymmärrettävästi M-piiristä, mutta heti kun keskustelukieleksi vaihtuu englanti kannattaa
täsmentää: meidän M-piirimme on 107-M.
Kotimaisia artikkeleja odotellessaan päätoimitJaakko Viitala taja lähti seikkailemaan internetin ihmeelliseen
maailmaan etsimään muita M-piirejä.

A, B, C, D... M
Ensimmäinen M-piiri löytyy
tietenkin Yhdysvalloista
14M-piirin alueeseen kuuluu neljä Pensylvanian
lääniä: Greene, Fayette, Somerset ja Washington.
Kirjaintunnuksensa piiri saa Pensylvanian piirien
aakkostetussa perustamisjärjestyksessä. Kuluvan
kauden14M-piirin piirikuvernööri on Marla
Stankus. Hän on jäsen Bentleyville Lions Clubissa.
14M-piiriin kuuluu 52 Lions-klubia ja 14 Leoklubia.
Varainhankintaa piirissä tehdään muun muassa
myymällä pähkinöitä ja luutia. 14M-piirillä on Ross
F. DiMarcon nimeä kantava stipendirahasto, josta
se myöntää vuosittain neljä huomattavaa stipendiä
korkeakouluopiskelijoille.
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Ratnapuran silmäsairaala

Maailmanlaajuisen Campaign SightFirst II
operaation yhtenä suomalaisena tavoitteena oli
rakentaa silmäsairaala Sri Lankaan, jonne
suomalaisilla leijonilla on hyvät ja kiinteät yhteydet.
Ulkoministeriöltä anottiin ja saatiin 505’500 euron
suuruinen kehitysapuraha sairaalan rakentamiseen
Sri Lankan Ratnapuraan ja lionsjärjestön säätiöltä,
M niin kuin Mississippi
LCIF:ltä 130.000 USD:n apuraha laitehankintoihin
Toinenkin M-piiri on
ja koulutukseen. Suomen Lions-liitto perusti
työryhmän PID Erkki Laineen johdolla viemään
yhdysvalloissa
30M-piiri käsittää puolet Mississippin osaval- hanketta eteenpäin. Sri Lankaan perustettiin
tiosta. Kuluvan kauden 30M-piirin piirikuvernööri sairaalaa tukeva säätiö, jossa PID Erkki Laine on
on Jimmy Jackson. Piirikuvernöörin tiedotus- jäsenenä ja jossa hänellä on veto-oikeus.
kanavana toimii “District 30M Lions Roar” -lehti,
Sri Lankasta tuli 12.1.2012 seuraava viesti:
jonka syyskuun numerossa DG Jimmy kirjoittaa
Dear PID Erkki, PCC Heidi &Lions of MD
kokonaista kolme sivua kauden teemoista.
107 Finland,
I am most pleased to inform you that
DG Jimmy kannustaa piirin klubeja voimakkaasti
jäsenhankintaan teemalla “Each One Reach One” Dr. Widanapathirana has very successfully com~ ‘jokainen jäsen tuo mukaan uuden jäsenen’. pleted 15 Cataract Surgeries today at our
“Nethseda” Lions Vision for Sight HospitalKampanjan kautta jokaiseen klubiin on saatu
Ratnapura !
vähintään yksi uusi jäsen. 30M-piirissä piiriThe next dates for surgery woukd be
kuvernööri kannustaa klubeja osallistumaan 21st January & February 2012
kansainväliseen puidenistutuskampanjaan yhdessä Thanks and warm regards
Asoka de Z, Gunasekera
paikallisten partiolaisten kanssa.
Chairman –
Lions Vision for Sight Hospital Trust
(Ratnapura – Sri Lanka)
Kahden vuoden odotus on nyt toteutunut;
ensimmäiset 15 kaihileikkausta on suoritettu Sri
Lankan ja Suomen leijonien yhteistyöllä ja
Suomen hallituksen suurimmaksi osaksi rahoittamassa silmäsairaalassa Sri Lankan Ratnapurassa!

M niin kuin Mitte Österraich M-piiri löytyy myös Itävallasta
114M-piiri sijaitsee Itavallan keskiosassa (mitte).
Se käsittää neljä osavaltiota: Yläitävalta, Steiermark,
Kärnten ja Tiroli. Kuluvan kauden piirikuvernööri
on Heinz Kaltenhuber. Hän on ollut lion 33 vuotta,
koulutukseltaan hän on opettaja. DG Heinz pitää
Lions Questia nuorisotyön kulmakivenä, hän onkin
puolisonsa tavoin ammatiltaan opettaja.

Rakennus oli lähes valmiina jo viime vuoden
huhtikuussa, kun joukko suomalaisia leijonia kävi
tutustumassa sairaalaan. Sairaalan kalustaminen oli
silloin lähdössä liikkeelle. Lähinnä leikkaussalilaitteiston loppuunsaattaminen hidasti
aikataulua senjälkeen. Henkilökunnan rekrytointi
ja koulutus on vienyt aikaa samoinkuin viranomaisten hyväksymiset.

Viime kaudella 114M-piiristä rauhanjulistekilpailuun osallistui 13-vuotias Michael Strehling,
joka voitti Itävallan kansallisen kilpailun.

A, B C, D... M
M niin kuin Midland Numerojärjestyksessä kolmas
M-piiri löytyy Britteinsaarilta
105M-piiri sijaitsee keskellä Englantia.
Kuluvan kauden piirikuvernööri on Neil
Chrisholm. DG Neilin teema on “Smile We
Serve” ~ ‘palvelua hymyillen’. Hän on ollut
lion yli 30 vuotta ja hänen klubinsa on Lions
Club Warwick. 105M-piirin kuulonhuoltoprojekteihin keskittyvän tiedotuslehden
nimi on “Hear This”.
Esimerkkinä piirin teemasta ‘palvelua
hymyillen’ 105M-piiri järjesti aktiviteetin,
jossa he yrittivät tehdä maailman pisimmän
rintaliiviketjun. He arvioivat, että heillä oli
yli 8000 rintaliivien ketju, mutta maailmanennätys jäi tällä kertaa saavuttamatta.
Kerättyjä varoja piirissä on lahjoitettu muun
muassa ambulanssien kehittämiseen, lisäksi
on lahjoitettu uusia polkupyöriä pyöräilevälle ensihoitoryhmälle.

LC Kokemäki

202M-piiri sijaitsee Uuden Seelannin pohjoissaaren
länsiosassa. 202M-piiri saa kirjaintunnuksensa piirien
aakkosjärjestyksestä Indonesian ja Australian kautta aakkostuvassa piirien jonossa. Kuluvan kauden piirikuvernööri on DG Simon Domber, jonka teema on "I
belive in Lateral Thinking and Creative Solutions" ~
Lateraalista ajattelua ja luovia ratkaisuja. 202M-piirin
tiedotuslehti on nimeltään InforMer. 202M-piiri
järjestää vuosittain kotitekoisten soittimien
musiikkifestivaalin.

Uuden Seelannin
ja Suomen M-piirit
Kaikista kaukaisin M-piiri meiltä päin katsoen on
yllättäen kaikista eniten meidän piiriämme muistuttava. Meidänkin piirimme kirjaintunnus tulee
aakkostetusta perustamisjärjestyksestä. Meidänkin
piirimme tiedotuslehden nimen keskellä on piirin
tunnuskirjain: LionMviesti, heillä InforMer.
Piirikuvernööri DG Jaakko Räikkösen teema on
“Yhdessä tavoitteisiin”, joka sekin tuo esiin samaa
yhteistyön voiman asioiden ratkaisuissa, mihin DG
Simon pyrki ‘lateraalisella ajattelulla’. Piirinä Suomen
M-piiri on noin kymmenen klubin verran suurempi
kuin Uuden Seelannin M-piiri.

LC Kokemäki/Jokilaakso

Lions@Youtube
Rockin’ the Vest (katkelma)
Well you might see me cruising in my old folks ride
Blinkers been on since I got inside
You thinkin’ I’m a fogey, shuffleboardin’ old timer
But I’m a Lions clubs member, and a really good rhymer
You know I dress to impress, fly as I can be
Wear my yellow vest wheneva’ doin’ good deeds
I might kick it in the park, bent ova’ plantin’ trees
Or go collectin’ eyeglasses to help the kiddies see
I might look pretty lame,
volunteering is my game.
See I got skills to amaze you
Fall down I’m gonna raise you
You got dry turkey sandwich?
I mayonnaise you

@

If rappin’ is what it takes to get our message out
Then I’ll put my gums in motion, let my words be flowin’
See I’m more than a guy out sellin’ raffle tickets
I feed the hungry, help the helpless,
tell the selfish where to stick it
That’s why I’m thumpin my Lions club chest
Now it’s your turn to put on the yellow vest.

LC Kokemäki/Teljä
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Näkövammaisen lapsen kummina
Positiivisen ja sisukMeillä Jämijärven Lions Clubilla on Kons- kaan persoonansa ansita-niminen 11–vuotias osta Konsta on edelleen
kummipoika.
luokkansa lempilapsi,
Syntyessään Konstalla
oli huono näkö, retinitis
pigmentosa diagnoosin
Konstan sain ollessa
kaksi ja puoli vuotias.
Silloin Konstan näkö oli
ns. putkinäkö, näkökenttä oli n. 10 astetta
normaalin 180 asteen
sijaan Näkö pysyi lähes
stabiilina ja oli hieman
korjattavissa vielä toisen
luokan ajan kunnes
kesällä 2008 tapahtui
suuri huononeminen.
Kolmannen luokan joululomalla Konsta aloitti
pisteiden harjoittelun.
Retinis on yleisin sokeuteen johtava perinnöllinen silmäsairaus joka
yleensä alkaa oirehtimaan 30 - 40 ikävuoden
välillä ja johtaa sokeutumiseen tai vaikeaan
heikkonäköisyyteen
usein muutamassa vuodessa, suomennettuna
silmänpohjan rappeumasairaus. Nyt Konsta on
käytännössä sokeutunut.
Vielä hän näkee hahmoja ja valon, mutta ei erota
esimerkiksi kasvoja.

LC Kullaa

Äidin toiveiden mukaisesti ja mielellään on
mm. allekirjoittanut
käynyt Konstan kanssa
käy Jämijärven keskus- t a n d e m p y ö r ä i l y l l ä ,
koulun ala-astetta oman moottoripyöräreissulla,
äitinsä toimiessa koulun- uimassa, autoretkellä,
käyntiavustajana. Konsta tehden niitä arkipäion omalla persoonallaan väisiä asioita, joita
ja toiminnallaan tietä- kummilapsen kanssa
mättään myös
tuleekin
m e l k o i n e n Lahjoitimme Kons- tehdä. Tärikkaus ja talle kaksi vuotta hän minua
kännykän on auttanut
k a s v a t t a j a sitten
jossa
oli
ohjelma, se, että oma
luokkakavejoka muuttaa kaireilleen ja
poikani on
ken siinä olevan
muille kouKonstan
tekstin puheeksi.
lun oppilailparhaita
le. Tähän kun kerron kavereita
samalla
vielä, että Konstan isä, luokalla.
kylämme monitaitaja,
Nyt eletään tietotekrakentaja, kuoli purjeniikka-aikaa ja niinpä
lento onnettomuudessa
lahjoitimme Konstalle 2
3 vuotta sitten, tuli
vuotta sitten kännykän
meille haluamattamme
(hieman parempi Nokikohde, jonka olemme
an malli ) jossa oli ns.
katsoneet selkeästi
Talks-ohjelma. Ohjelma
klubimme avustusmuuttaa kaiken siinä
toiminnan ykköskoholevan mm. tekstin
teeksi.
puheeksi. 2 kk sitten
Noin 3 vuotta sitten saimme tilaisuuden
valitsimme siis Konstan lahjoittaa Konstalle
klubimme omaksi kum- kannettavan tietokomilapseksi.
Tämän neen jonka erityisten
päätöksen yhteydessä ohjelmien avulla Konsmietimme, miten voi- ta voi opiskella, kirjoittaa
simme parhaiten avustaa ja lukea sähköposteja
Konstaa selviytymään (tietokoneessa sama
aikuiseksi tässä ajassa. Talks-ohjelma). Piste-

näyttö koneessa on sen
takia, ettei pisteidenlukutaito ruostu pelkästään koneen puhetta
kuuntelemalla. Konsta
voi reaaliajassa kuunnella ja lukea kymmensormijärjestelmällä kirjoittamaansa tekstiä tai
vaikkapa Iltalehteä netissä. Pistetäyttö on erillinen pieni kapistus,
joka on kuvassa koneen
edessä pöydällä. Konsta
siitä juuri lukee kirjoittamaansa tekstiä.
Lahjoittamamme tietokone, jota yhteiskunta
ei olisi vielä Konstalle
kustantanut, on hänelle
oppimisväline. Kela
päätöksellään avustaa
oppimiseen liittyen
vastaavan kannettavan
tietokoneen hankinnassa vasta luokalta 7
lähtien, siis tässä tapauksessa 3 vuoden kuluttua.
Ostetun koneen avulla
Konsta pääsee jo nyt
opettelemaan tulevalla
tärkeimmällä oppimisvälineellä. Kuvasta
voitte päätellä miltä se
meistäkin tuntuu.

LC Köyliö

Leo Leinonen
sihteeri
LC Jämijärvi

“Täydellinen päivä mulle ja
lapsenlapselle”
Isovanhemman palaute päivästä
Koivuniemen Herrassa
Hilkka-Liisa Hakala, toim. ohj.
Omaiset mielenterveystyön tukena
Länsi-Suomen yhdistys ry
Lions Club Pori/Kata- kerättiin palautteet
riina ja Omaiset mielen- päivän onnistumisesta.
terveystyön tukena Län- Palautteet olivat positiisi-Suomen yhdistys ry visia. Lapsista mukavinta
järjestivät yhteistyössä päivässä olivat mm.
virkistyspäivän kesä- ratsastus, lehmän lypsy,
kuussa 2011. Päivä oli uinti, outo-onkalo ja
suunnattu lapsiper- heinähyppely. Hyttyset
heille, joissa lapsen olivat maalaiselämässä
lähipiirissä on mielen- harmillista. Myös vanterveyden häiriöstä hemmilta saatu palaute
oli positiivista. Palautkärsivä henkilö.
teista kävi ilmi, että
Omaisyhdist yksen
yhteisiä retkiä toivottyöntekijät laativat päitaisiin jatkossakin. Päivä
västä hauskan esitteen,
päättyi yhteiseen makkajota jaettiin yhteistyöranpaistoon ja mehukumppaneille, jotta
hetkeen grillikatoksella.
mahdollisimman moni
retken kohderyhmään
Makkaranpaiston yhkuuluvat perhe saisi teydessä yhdistyksen
tiedon tapahtumasta. työntekijä rupatteli hetOsa mukana olleista ken jokaisen perheen
perheistä oli yhdis- aikuisen kanssa ja antoi
tyksen jäseniä, jotkut heille perheen tilanteeperheistä ohjautuivat seen sopivat kirjaset,
retkelle muiden yhdis- jossa oli kerrottu mietysten tai Porin kaupun- lenterveysongelmista ja
gin perhetyönteki- vanhemmuudesta. Aijöiden kautta.
kuiset saivat valikoida
myös lapsille suunnatut,
Päivä alkoi kokoontuperheen tilanteeseen
misella omaisyhdistykliittyvät esitteet, joiden
sen sisäpihalla Porin
avulla voi kotona lapsiHallituskadulla keskilähtöisesti keskustella
päivän aikaan. Sääkin
vanhemman/ muun
suosi matkalaisia. Perläheisen sairaudesta.
heitä oli mukana vaihteKeskustelun avulla voilevilla kokoonpanoilla;
daan hälventää lapsen
osalla lapsista oli mukana
epävarmuutta ja oikaista
jompikumpi vanhemväärinkäsityksiä, joita
mista, toiset olivat
lapsi saattaa tehdä yritisovanhemman kanssa
täessään ymmärtää saimatkassa. Nuorten retrastuneen läheisen käytkeläisten ikähaitari oli
täytymistä. Keskustelun
vaippaikäisistä ja 12tarkoituksena on auttaa
vuotiaisiin. Retkellä oli
lasta ymmärtämään vanmukana yli 20 henkilöä
hempiaan ja omia kokeja lisäksi Omaiset miemuksiaan.
lenterveystyön tukena
yhdistyksen kaksi työn- “Vanhemman mielentekijää, jotka vastasivat terveyshäiriö ei ole eläpäivän käytännön järjes- män loppu perheelle,
vaikka se voi aluksi pitelyjen sujumisesta.
mentää koko horisontin. Se
Bussi suuntasi Porin saattaa tuoda mukanaan
keskustasta kohti Meri- vaikeuksia, mutta useimkarvialla sijaitsevaa Koi- miten asian kanssa voivuniemen Herraa. Saa- daan elää ja lapsia auttaa.
vuttuamme Koivunie- Asia voidaan nähdä myös
men emäntä toivotti niin, että vaikeudet ovat
tulijat iloisesti tervetul- haaste kehittymään. Läleeksi. Heti alkuun heisten tuella lasten ihmissaimme nauttia kärry- suhdetaidot, myötäelämiajeluista ja poniohjel- sen kyky, vastuuntunto,
masta, jonka jälkeen luovuus ja kyky selvitä
saimme nauttia päivän yllättävistäkin tilanteista
saattavat kehittyä paremkeittoa.
minkin kuin helpommissa
Päivän ohjelmassa oli oloissa kasvaneilla. Vaikeuhevos- ja ponitalutusta, det eivät ole kehityksen
lehmän lypsyä ja eläin- este, jos niitä uskalletaan
ten hoitoa. Osa lapsista katsoa silmästä silmään ja
kävi uimassa tilan ran- niihin tartutaan,”
nalla. Päivän päätyttyä (Solantaus, Tytti:
lapsilta ja aikuisilta Miten autan lastani?).

LC Laitila
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Lions Clubs International, piiri 107-M
TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2010-2011
Kauden teemat
Kansainvälinen
A Beacon of Hope –
Toivon merkkituli

Kotimainen
Vastuu on minun

Piiri
Yhdessä viihtyen –
voimaa arkeen

Lions Clubs
International
Lionsjärjestön
92.
kansainvälinen vuosikokous pidettiin Sydneyssä, Australiassa 1.–
9.7.2010. Kokouksessa
valittiin järjestön kansainväliseksi presidentiksi Sid L Scruggs III,
Pohjois-Carolinasta,
USA. Ensimmäiseksi
varapresidentiksi valittiin Wing-Kun Tam
Hong Kongista, Kiina ja
toiseksi varapresidentiksi Wayne A Madden,
Indianan Auburnista,
USA.
Piirikuvernöörien
kansainvälinen koulutus toteutui vuosikongressin yhteydessä.

Suomen
Lions-liitto ry

Liiton vuosikokous

Liiton 58. vuosikokous
pidettiin 11.–12.06.-11
Hallitus
Vaasassa. Kokouksessa oli
Puheenjohtaja
1028 virallista edustajaa
CC Lauri Vainio
502 lionsklubista. KotimaiJäsenet
seksi teemaksi hyväkVCC Heimo Potinkara
syttiin •’Vastuu on minun’
IPCC Christer Löfström
kaudelle 2011-2012.
DG Pirjo Järvi
Klubialoitteet hyväksyttiin
DG Sakari Rahkala
kuvernöörineuvoston esiIPDG Eija Kiljala
tyksen mukaisesti. Liiton
PDG Asko Merilä
puheenjohtajaksi kaudelle
2011 - 2012 valittiin VCC
Kuvernöörineuvosto Heimo Potinkara LC
Lahti/Laune. VarapuheenPuheenjohtajat
johtajaksi valittiin PDG
Puheenjohtaja
CC Lauri Vainio C-piiri Seppo Söderholm LC
Lappeenranta/Raja.
LC Tervakoski

Varapuheenjohtaja
VCC Heimo Potinkara
C-piiri LC Lahti/Laune

KVN-kokoukset

Kuvernöörineuvoston koEdell. puheenjohtaja koukset sekä uutena kokousmuotona työkokoukset
IPCC Christer Löfström
KVN-työkokous 25.06.10
N-piiri
Sydney, Australia
LC Helsinki/Siltamäki
KVN 1 21.08.10 Pori
KVN-työkokous 31.10.10
Jäsenet
Tampere
Piirikuvernöörit
KVN 2, 20.11.10 Turku
Björn Taxell A-piiri,
KVN 3, 29.01.11 Hyvinkää
LC Parainen-Pargas
KVN-työkokous 30.01.11
Reijo Stedt B-piiri,
Hyvinkää
LC Espoo/Matinkylä
KVN 4 19.02.11 Iisalmi
Helena Rahko C-piiri,
KVN 5 10.06.2011 Vaasa
LC Järvenpää/Ainot
Pirkko Vihavainen D-piiri,
Lionspiiri 107-M
LC Mikkeli/Naisvuori
Kausi 2010-2011 oli piirin
Kalle Ylinen E-piiri,
42. toimintakausi. Kauden
LC Karkku
alussa piirissä oli 64 reBörje Träsk F-piiri,
LC Mustasaari-Korsholm kisteröityä lionsklubia ja
Pirkko Kokkonen G-piiri, lopussa 65. Tosin kauden
päätyttyä loppuu valitetLC Äänekoski/Helmi
tavasti LC Rauma/Lokin
Reino Sihvola H-piiri,
toiminta. Uusi naisklubi
LC Joensuu/Jokelaiset
LC Nakkila/Emma perusJouko Lampinen I-piiri,
tettiin 09.03.-11, kummiLC Oulu/Raatti
klubi LC Pori/Sofia, opasPirjo Järvi K-piiri,
LC Iisalmi/Yläsavottaret lionit Leena Ture ja Hannele Vuorinen sekä kummiJarmo Rastas L-piiri,
na PDG Maija-Liisa
LC Rovaniemi/Lainas
Heikkilä, kaikki LC Pori/
Tuula Karisjoki M-piiri,
Sofiasta.
LC Pori/Katariina
Tuomo Holopainen N-piiri Jäseniä piirin klubeissa oli
kauden alussa 1819 ja
LC Helsinki/Vuosaari
lopussa 1807. NettoväSakari Rahkala O-piiri,
hennys oli –12, joka selittyy
LC Ylivieska
sillä, että LC Rauma/Lokin
Kuvernöörineuvoston kaikki jäsenet erosivat loppukeväällä kauden aikana
sihteerinä toimi
ennen varsinaisen klubin
Markus Flaaming GS, PCC olomassaolon loppumista.

Piirihallitus 10-11 Toimikuntien
Piirikuvernööri

puheenjohtajat:

Piirin edustus
Suomen Lions-liiton
tehtävissä

Jäsenohjelma
PDG Maija-Liisa Heikkilä
Martti Lehtelä
liiton jäsenohjelmatyöI varapiirikuvernööri LC Punkalaidun
ryhmän varapuheenjohJaakko Räikkönen
taja sekä piirin auditoinKoulutus ja PDG
LC Rauma/Ruori
nin kampanjapäällikkö
Pentti Hämäläinen
II varapiirikuvernööri
LC Kankaanpää
Jari Vuorinen
PDG Martti Lehtelä,
LC Ulvila
Arne Ritari -säätiön halliNuorisovaihto ja -leiri
Edellinen
tuksen jäsen
Heikki Koivisto
piirikuvernööri
LC Rauma/Reimari
Pentti Hämäläinen
PDG Pertti Harju
LC Kankaanpää
Quest, Rauhanjuliste ja LC Pori/Koivisto,
Piirisihteeri
Skeba – Nuorten bändinuoriso
Sinikka Raja-aho
skaban työryhmän jäsen,
Kalevi Nummijärvi
LC Pori/Katariina
Nenäpäivä-kampanjan
LC Karvia
Piirin rahastonhoitaja
tiedottaja, Lasten TurvaOili Leivo
päivä 2010 toimikunnan
Kummilapsitoiminta
LC Pori/Katariina
tiedottaja, liiton yhteisöVeikko Valavuo
Alueiden
suhteet toimikunnan
LC Luvia
jäsen, liiton viestintäpuheenjohtajat:
toimikunnan jäsen sekä
I alue Keijo Silvola
Tiedotus
aloitus liiton vuosikoLC Siikainen
Maija-Liisa Heikkilä
kouksen 2014 päätoimiII alue Heikki Ruski
LC Pori/Sofia
kunnan puheenjohtajana
LC Pori/Juhana
III alue Matti Reijonen
Tietotekniikka
Lion Juha Järvinen
LC Vampula
Pekka Tuuna
LC Luvia,
IV alue Mikko Koivisto
LC Rauma
Skeba – Nuorten bändiLC Lappi Tl
skaban piirivastaava
Lohkojen
LCIF
Juhani Mäntylä
puheenjohtajat:
2. VDG Jari Vuorinen
LC Pori
I alue:
LC Ulvila,
1. lohko Jussi Heervä
Aarne Ritari-säätiö ja Nenäpäivä-kampanjan
LC Pomarkku
piirivastaava.
2. lohko Lasse Ristimäki kortit
Kalevi Sillanpää
LC Jämijärvi
3. lohko Sauli Koivuniemi LC Punkalaidun
LC Äetsä/Keikyä
Tilintarkastajat
II alue:
1. lohko Antti Raitaniemi Veijo Helminen
LC Pori
LC Pori/Karhu
2. lohko Rauno Tuominen Sirkka Sainio
LC Pori/Sofia
LC Ulvila/Olavi
3. lohko Antti Salmela
LC Kauvatsa
III alue:
1. lohko Merja Evala
LC Huittinen/Gerda
2. lohko Pekka Tupala
LC Säkylä
IV alue:
1. lohko Lasse Vanhatalo
LC Rauma/Ankkuri
2. lohko Antti Valavuo
LC Rauma/Fänikk
Tuula Karisjoki
LC Pori/Katariina

Piirihallituksen kokoukset
Piirihallitus kokoontui toimikauden aikana viisi kertaa, minen ensi kaudella 2011-2012 sekä kirjana että CDjoista ensimmäinen oli tutustumistilaisuus Luvian levykkeenä, Nenäpäivä-kampanjan onnistumisesta
Laitakarissa 5.8.2010.
raportti, toimikuntien puheenjohtajien raportit, PDG
Maija-Liisa Heikkilä on valittu liiton jäsenjohtajaksi
(GMT MD-koordinaattori)
Siikainen 04.09.2010
Myönnettiin toimikuntien puheenjohtajille puhe- ja
äänioikeus piirihallituksen kokouksissa, hyväksyttiin Pori 26.02.2011
piirin kotisivujen piirikalenterin säännöt, sijoitus Onniteltiin ja muistettiin liiton, piirin ja LC Pori/
piirien välisessä ARS-kilpailussa 2. sijalle, hyväksyttiin Katariinan puolesta Rauhanjulistekilpailun Suomen
piirin toimintakertomus, tilinpäätös, tase ja tuloslaskelma Lions-liiton voittajaa Melina Mäkelää, voitto oli M-piikaudelta 2009-2010.
rille ensimmäinen. Kansainvälinen Leadership Medal
ansiomerkki PDG Martti Lehtelälle, Ensimmäisen ja
Toisen varapiirikuvernöörin erinomaisuuspalkinto
Rauma 27.11.2010
Työryhmän asettaminen laatimaan piirin viestintä- Tuula Karisjoelle ja Jaakko Räikköselle. Todettiin
strategian/ohjeistuksen, Lions-vuosikirjan julkaise- ehdokkaat piirikuvernöörin ja varapiirikuvernöörien

LC Laitila/Untamoinen

LC Lappi TL

virkoihin, piirin vuosikokouksen järjestämistä vuonna
2012 hakenut klubi. Hyväksyttiin piirin 107-M
ansiomerkin sääntöjen tekstitarkistus piirikokoukselle,
piirin 107-M viestintä- ja strategiaohjeistus. Kuultiin
toimikuntien puheenjohtajien raportit. Piirin lahjoitus
500 e Viroon, Haapsalun lastenkodin tulipalon jälkeisiin
toimenpiteisiin.

Vampula 06.04.2011
Kuultiin toimikuntien puheenjohtajien raportit,
käsiteltiin piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio
kaudelle 2011-2012 sekä muut piirikokoukselle menevät
asiat, palkittiin piirihallituksen jäsenet.

LC Lauttakylä
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Piirin vuosijuhla ja -kokous
Piirin vuosikokous pidettiin Kankaanpäässä,
Yhteislyseon tiloissa 16.04.2011. Erinomaisesti
kokouspäivän järjestelyistä vastasi LC Kankaanpää.
Kokouksessa oli 132 virallista edustajaa 56 klubista.
Ennen varsinaista kokousta päivän ohjelmassa oli
tulevien klubivirkailijoiden koulutus: presidentit,
sihteerit, rahastonhoitajat, tiedotussihteerit ja puolisot.
Lohkojen ja alueiden puheenjohtajat perehdytettiin
tuleviin tehtäviinsä. Vuosijuhlassa juhlapuhujana oli
tykistöprikaatin komentaja, eversti Markku Myllykangas
ja kaupungin tervehdyksen toi kaupunginvaltuutettu
lion Keijo Kerola. Iltajuhlassa suoritettiin ”vahdinvaihtoon” liittyvät seremoniat ja muuta mukavaa
ohjelmaa. Sydämelliset kiitokseni kaikille LC
Kankaanpään kokouspäivän järjestelyistä vastaaville
jäsenille erinomaisesti sujuneesta ja mukavasta
päivästä.
Ennen varsinaista kokousta hiljennyttiin muistamaan
seuraavia poisnukkuneita lioneita sytyttämällä kynttilät
heidän muistolleen:

Ala-Kantti Sakari LC Karvia
Jaakkola, Erkki LC Kankaanpää/Keskusta
Jäppinen, Olli LC Rauma
Ora, Alpo LC Rauma
Tamminen, Eero LC Luvia
Äijälä, Tuomo LC Kiikka
Ekqvist, Jaakko LC Rauma/Ankkuri
Jaakkola, Hannu LC Kiukainen
Lauro, Reijo LC Harjavalta/Huovi
Pietilä, Matti LC Alastaro

Adressi- ja ritarituottojen
yhteissummalla 11 700 e
M-piiri sijoittui AR-säätiön piirikilpailussa kuudennelle sijalle.

Jäsenohjelmatoimikunta

DC Kalevi Sillanpää
Piirin LionMViestilehdessä julkaistiin ARsäätiön mainos sekä artikkeleita säätiön toiminnasta
ja piirin apurahakohteista.
AR-säätiö maksoi lehtitukena piirille 500 e.
AR-säätiö myönsi apurahoja M-piirin klubien palveluaktiviteetteihin yhteensä
2030 e:
-LC Kokemäki:
Kahden teatteriesityksen
ostamiseen yläasteikäisille
475 e,
-LC Pori/Linna:
Dynaamisen hoitopatjan
hankintaan 1030 e,
-LC Kankaanpää:
Kipupumpun hankintaan
525 e

Kiertopalkinto:
Tiedotus

I Alue

LC Sastamala/Linda

1 LC Kiikka
2 LC Kankaanpää
3 LC Karvia

1 LC Pori/Sofia
2 LC Luvia
3 LC Ulvila/Olavi

Kunniakirjat:
LC Luvia
LC Köyliö
LC Vampula
LC Kokemäki/
Jokilaakso

III Alue

Kiertopalkinto:
Lentopallomestaruus

II Alue

1 LC Vampula
2 LC Huittinen/Gerda
3 LC Punkalaidun

LC Lappi Tl

Piirin
jäsenhankintakilpailu

IV Alue

1 jaettu sija
LC Kokemäki/
Jokilaakso
ja LC Pori/Sofia
3 sija
LC Eura/MuiNaiset

AR-säätiön palkitsemiset kaudella 10-11
ARS-viiri nro 152:
PDG Martti Lehtelä,
LC Punkalaidun

I Alue
Lion Risto Rajala
LC Kankaanpää
II Alue
Lion Pekka Tapio
LC Pori/Juhana
III Alue
Lion Hilve Reijonen
LC Huittinen/Gerda
IV Alue
Lion Seppo Ristilä
LC Eurajoki

Joulukortteja M-piirin
klubit hankkivat yhteensä
15705 kpl 15118 eurolla.
Myyntituotoista palautui
kortteja hankkineiden
klubien käyttöön 50 %.
LC Pyhäranta oli Mpiirin ylivoimaisesti
eniten kortteja hankkinut
klubi 1550 kortilla.

PDG Valavuo:
kummilapsitoimintaa
käytännössä.

PDG-tapaaminen Luvialla elokuussa 2011.

DC, PDG Martti Lehtelä
puolivälissä (-96) piirin
klubeissa oli 1859 jäsentä.
Sen jälkeen on muihin
piireihin siirtynyt kolme
klubia ja noin 100 jäsentä.
Viidentoista vuoden aikana olemmekin pystyneet
kasvattamaan vertailukelpoista nettojäsenmääräämme viidelläkymmenellä. Samanaikaisesti
olemme koko maassa
kokeneet lähes 3000
jäsenen kadon. Myös
“leijonatiheys” on meillä
maamme huippuluokkaa.
Suomessa on keskimäärin
noin 5 leijonaa/1000
asukasta. Meillä vastaava
luku on seitsemän.

Jäsenohjelmatoimikunnan henkilöjäsenmäärä oli
puheenjohtajana toimi kauden alussa 1819 ja
PDG Martti Lehtelä. päättyessä 1807, vähennystä 12. Jäsenmäärän
Piirin jäsenenä toimintakehitys näytti kevättalveen
kauden alussa oli 64
asti hyvältä kunnes tuli
järjestön rekisteröimää
tieto “Lokin putoamilionsklubia. Toimintasesta”, joka toi mukanaan
kauden aikana piiriin
22 jäsenen vähennyksen.
perustettiin yksi uusi
Lisäksi kolmessa klubissa
klubi, Lions Club Nakkila/
oli kauden aikana peräti
Emma. Toimintansa lopetti
kuuden jäsenen kato.
Lions Club Rauma/Lokki.
Myös huomattavia jäsenJärjestö ei vielä kauden
määrän lisäyksiä tapahtui.
loppuun mennessä ollut
Esimerkkinä LC Alastaro,
todennut klubin purkautujoka kerralla otti 10 uutta
mista, joten se esiintyy
jäsentä.
edelleen jäsenrekisterissä
Pidemmällä aikavälillä
jäsenmäärällä nolla.
piirin jäsenmäärä on
Piirin klubien yhteinen
kasvanut. 1990-luvun

LC Lavia

Piirikilpailu:

Parhaat sihteerit:

Puolisoilta puolisoille ja leijonille pidettiin 03.02.2011
Porissa ravintola Rantakartanossa. Illan järjestämisestä
vastasi LC Pori/Katariina. Osallistujia oli noin 100 ja
ilta oli hauska ja mukava.

Lions-ritarin
arvoja
viidelle ansioituneelle
lionille.
Lions-ritarit 2010-2011
Lions-ritari 1098:
Valavuo Veikko,
LC Luvia
Lions-ritari 1109:
Poutiainen Väinö,
LC Säkylä
Lions-ritari 1120:
Vähä-Heikkilä Jorma,
LC Vampula
Lions-ritari 1130:
Liimu Erkki,
LC Kankaanpää
Lions-ritari 1181:
Suvio Jukka,
LC Eura/Pyhäjärvi

Piirin kilpailut

1 LC Laitila/
Untamoinen
2
LC
Eurajoki
Alueiden ja lohkojen kokoukset
3
LC
Laitila
Entiseen tapaan syyskuussa pidettiin 4 aluekokousta,
joissa toimikuntien puheenjohtajat esittelivät kokous- Kiertopalkinto:
väelle oman toiminta-alueensa tilannekatsauksen ja Piirin paras klubi
tavoitteet. Lohkojen kokouksia pidettiin marras-, helmiLC Vampula
ja huhtikuussa.

Piirin puolisoilta

Arne Ritari –säätiö ja kortit
ARS- ja korttitoimikunta
RS- ja korttitoimikunta/
DC Kalevi Sillanpää. ARsäätiötä, sen toiminnan
periaatteita sekä ARadressien ja Lions-ritarien hankintaa esiteltiin
syksyn aluekokouksissa;
samalla toimitettiin klubeille adresseja. Aluekokouksissa kerrottiin myös
Lions-liiton joulukorteista
ja niiden hankinnasta
klubien myyntiaktiviteettina.
Klubit hankkivat ARadresseja yhteensä 745 kpl
eli 4,10 eurolla/lion. Mpiirissä järjestettiin edellisten kausien tapaan
klubien välinen adressimyyntikilpailu aikavälillä
1.4.2010 – 31.3.2011.
Klubit hankkivat uusia

Piirin 107-M ansiomerkin sääntöjen tarkistaminen
pykälän 3 kohdalla tekstimuutos, VDG muutettavaksi
kuulumaan 1. VDG, hyväksyttiin piirihallituksen esityksen mukaisesti. Päätös hyväksyttiin tulemaan voimaan
01.07.2011.
Piirin toimintakertomus kaudelta 2009 – 2010
hyväksyttiin. Tilinpäätös vahvistettiin ja tilivelvollisille
myönnettiin vastuuvapaus kaudelta 2009 – 2010.
Klubeilta perittävän nuorisoleirimaksun suuruudeksi
päätettiin 2,20 euroa/jäsen ja LCIF- maksuksi 5 euroa/
jäsen.
Päätettiin pitää seuraava piirin vuosikokous Porissa
14.04.2012 LC Pori/Sofian järjestämänä.
Valittiin piirin 107- M piirikuvernööriehdokkaaksi
kaudelle 2011 – 2012 1. VDG Jaakko Räikkönen LC
Rauma/Ruori, 1. VDG:ksi Jari Vuorinen LC Ulvila ja 2.
VDG:ksi Matti Reijonen LC Vampula.
Toiminnantarkastajiksi valittiin lion Pentti Vilo LC
Rauma/Reimari ja lion Lasse Vanhatalo LC Rauma/
Ankkuri.
Hyväksyttiin esitetyt toimintasuunnitelma ja
talousarvio kaudelle 2011 – 2012.

LC Luvia

LCIF

Varsinainen toiminta alkoi
04.09.2010 piirihallituksen
kokouksella. Syyskuussa oli
neljä aluekokousta, joissa
esitettiin tietoisku LCIF
toiminnasta sekä Melvin
Jones jäsenyysohjelmasta.
Tilaisuuksissa jaettiin
klubeille maksutositteet
piirikokouksen päättämästä LCIF maksusta. 60
klubia noudatti päätöstä.

DC Juhani Mäntylä
mät suorat MJF lahjoitukset 1382,00 e. Lahjoitukset
M-piiristä kansainväliselle
tilille 14017,00 e.
Ensimmäisen kerran lahjoitukset Suomesta ylittivät 1milj.$ rajan.

Melvin Jones jäsenyysohjelma.
Kauden aikana nimettiin
18 uutta Melvin Jones
jäsentä.
Lahjoitukset LCIF:lle Uudet jäsenet:
LCIF-tilin kautta kohden- Antero Bäcklund LC
tamattomat lahjoitukset Eura/Pyhäjärvi, Ismo
9860,00 e.
Koivunen LC Eurajoki,
Lahjoitukset Japanin ydin- Merja Evala LC Huittionnettomuuden uhreille nen/Gerda, Reijo Laakso2775,00 e. Klubien lähettä- nen LC Kankaanpää,

Lauri Ahopelto LC Kankaanpää/Kunink., Olavi
Lahtinen LC Kankaanpää/
Kunink., Jouko Tutti LC
Kankaanpää/Kunink., Esa
Pukkila LC Karvia, Kari J
Lauren LC Kokemäki,
Pentti Laine LC Köyliö,
Lauri Hakosalo LC Merikarvia, Antti Koivumäki
LC Nakkila, Simo Salo LC
Nakkila, Seppo Vesander
LC Nakkila, Nurhan
Bedretdin LC Pori Ulvila,
Outi Alanko LC Rauma
KanaliHelme, Keijo Silvola
LC Siikainen, Matti
Reijonen LC Vampula

LC Merikarvia
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Henkilökohtaiset palkitsemiset
Suomen Lions-liiton ansiomerkit:
Kolmen ruusukkeen ansiomerkki
PCC Timo Heikkilä LC Pori

Kahden ruusukkeen ansiomerkki
PDG Maija-Liisa Heikkilä LC Pori/Sofia

Piirin 107-M lioneille on kauden aikana eri
yhteyksissä luovutettu seuraavat järjestön
ansiomerkit:
Kansainvälinen erinomaisen
piirikuvernöörin ansiomerkki
IPDG Pentti Hämäläinen LC Kankaanpää

Leadership Medal:
PDG Martti Lehtelä LC Punkalaidun

MD 107 Appreciation Star Liiton ansiotähti
Lion Veikko Pitkänen LC Vampula

Suomen Lions-liiton
Yhden ruusukkeen ansiomerkki
Lion Aapo Nuotio LC Kankaanpää
Lion Ismo Anttila LC Luvia
Lion Timo Talvitie LC Vampula
Lion Kari Isotalo LC Vampula

Lady-ansiomerkki:
Lady Leena Ylikännö LC Vampula
Lady Liisa Tuomimäki LC Karvia

Pitkään toimineen jäsenen ansiomerkki
50 vuotta

Pitkään toimineen puolison ansiomerkki
40 vuotta
Lady Raija Rajala LC Karvia
Lady Terttu Aho LC Luvia
Lady Anja Anttila LC Luvia
Lady Anna Grönroos LC Luvia
Lady Kirsti Lahtinen LC Luvia
Lady Eila Luosma LC Luvia
Lady Annikki Tamminen LC Luvia

Lion Timo Vehviläinen LC Jämijärvi
Lion Markku Hietanen LC Kankaanpää
Lion Ari Eskola LC Kiikka
Lion Veikko Valavuo LC Luvia
Lion Pertti Kangas LC Merikarvia
Lion Maaret Laakso-Halmerinne LC Pori/Charlotta
Lion Pasi Lehtonen LC Pori/Juhana
Lion Kari Karpale LC Pori/Karhu
Pitkään toimineen puolison ansiomerkki
Lion Pirjo Ahokas LC Pori/Katariina
30 vuotta
Lion Lauri Paananen LC Pori/Koivisto
Lady Helena Nummijärvi LC Karvia
Lion Rauno Luoma LC Pori/Linna
Lady/Lion Sirpa Valavuo LC Luvia
Lion Pauli Laurila LC Pori/Meri-Pori
Lion Liisa Suila LC Pori/Sofia
Lion Veli-Matti Andersson LC Pori/Ulvila
Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto
IPDG Pentti Hämäläinen (piirikokousjärjestelyt) LC Lion Erkki Kemppi LC Punkalaidun
LC Heikki Vainio LC Pyhäranta
Kankaanpää
Lion Veli Mansikkamäki LC Ulvila
CS Sinikka Raja-aho LC Pori/Katariina
Lion Matti Aalto LC Vampula
Lion Teemu Saarikko LC Harjavalta/Huovi
Piirikuvernöörin ansiotähti
CT Oili Leivo LC Pori/Katariina
107-M Pro Lions-ansiomerkki
Timo Simula LC Kauvatsa
Lion Juhani Hietapakka LC Kankaanpää
Lion Olli Isoviita LC Kankaanpää
Piirikuvernöörin ansiotähdet
Lion Veikko Hakanen LC Karvia
piirikokoustoimikunnan jäsenille
Lion Paavo Kamppi
Lion Jori Lilja
Lion Risto Rajala
Lion Ahti Hämäläinen
Lion Keijo Kerola
Lion Juha Alitalo
Lion Arto Hakala
Lion Kari Kurunmäki
Lion Olli Isoviita

Piirin adressihankintakilpailu 2010-2011
50 eur LC Kankaanpää
30 eur LC Pori/Sofia
30 eur LC Luvia
30 eur LC Siikainen

30 eur
30 eur
30 eur
30 eur

Pitkään toimineen jäsenen ansiomerkki
40 vuotta

Pitkään toimineen lionin ansiomerkki
30 vuotta

85 adressia
60 adressia
40 adressia
40 adressia

Adressihankinnan arvotut palkinnot

Lion Harry Koltta LC Kankaanpää

Lion Antti Kotaja LC Vampula
Lion Esko Alavalkama LC Vampula
Lion Hannu Vaitomaa LC Luvia
Lion Eero Tamminen LC Luvia
Lion Allan Lundström LC Luvia
Lion Kaino Luosma LC Luvia
PDG Ossi Lahtinen LC Luvia
Lion Erkki Grönroos LC Luvia
Lion Ismo Anttila LC Luvia
Lion Yrjö Aho LC Luvia

Kotimaiset 100 % presidentin ansiomerkit
(2009-2010 presidentit)

Piirikuvernööri vieraili LC Kankaanpää/Helmen
kokouksessa 4.10.-10. Klubin aktiiveja palkittiin.

LC Jämijärvi
LC Kiukainen
LC Rauma
LC Ulvila

Piirikokouksessa tuleva piirikuvernööri Jaakko
Räikkönen puolisoineen, valmiina jakamaan piirikilpailun palkintoleijonat.

Lion Unto Harakka LC Vampula
Lion Kalevi Koivumäki LC Vampula
Lion Mauri Suominen LC Vampula
Lion Jussi Heikkilä LC Vampula
PDG Veikko Valavuo LC Luvia
Pitkään toimineen puolison ansiomerkki 50 vuotta
Lady Ulla Koltta LC Kankaanpää
DC Heikki Koivisto luennoi nuorisovaihtoon lähteville.

DC, IPDG Pentti Hämäläinen
Koulutustoimikunta
Evala ja kahvituksen tar- 52 seuraavan kauden
Toimikunnan
pj.
IPDG Pentti Hämäläinen LC Kankaanpää
sekä jäsenenä ZC Antti
Valavuo LC Rauma/
Fänikk ja muutosvalmennuskouluttaja
PDG
Maija-Liisa
Heikkilä.

Toimintakauden 2010-2011
aikana Lionspiiri 107-M:n
koulutustoimikunta järjesti seuraavat koulutustilaisuudet:
26.4. Uusien lionien
opastustilaisuus Huittisissa
Koulutus järjestettiin
Osuuspankin tiloissa,
joista vastasi ZC Merja

LC Nakkila

josi Huittisten OP. Läsnä
oli 45 lionia ja kouluttajana
toimi IPDG Pentti
Hämäläinen. Kiitos!
28.4 Uusien lionien
opastustilaisuus Kankaanpään Kuntoutuskeskuksessa
Kouluttajana toimi IPDG
Pentti Hämäläinen ja läsnä
oli 22 lionia.
16.04. Piirin vuosikokouksen yhteydessä
viisi eri koulutustapahtumaa:
- Presidenttikoulutuksessa
kouluttajana oli IPDG
Pentti Hämäläinen, LC
Kankaanpää. Läsnä oli

presidenttiä.
- Tulevat sihteerit koulutti
DC Kalevi Sillanpää, LC
Punkalaidun . Läsnä oli 48
lionia.
-Rahastonhoitajakouluttajana oli CT Oili Leivo,
LC Pori/Katariina. Läsnä
oli 28 tulevaa rahastonhoitajaa.
- Tiedotussihteerit koulutti
PDG Pertti Harju, LC
Pori/Koivisto ja koulutusta
oli saamassa 18 lionia.
- Puolisoiden opastustilaisuus opastajinaan PDG
Veikko Valavuo, LC Luvia
ja DC Kalevi Nummijärvi,
LC Karvia. Mukana puolisoita oli 25.

Lisäksi tuleville Alue- ja
lohkopuheenjohtajille pidettiin opastustilaisuus.
Muutosvalmennuskoulutus
Muutosvalmennuskoulutuksia
kuluneen toimintakauden
aikana järjestettiin viisi
kertaa, joista kolme syksyn
ja kaksi kevään aikana.
Kauden aikana:
14.10.2010 Kankaanpää
27.10.2010 Rauma
28.10. 2010 Vampula
Jatkotapaamiset
21.3.2011 Pori
22.3.2011 Vampula
Koulutukset järjesti ja
toteutti PDG Maija-Liisa
Heikkilä LC Pori/Sofia.
Sydämellinen kiitos ja
kumarrus.

LC Nakkila/Emma

6.4.-11 piirihallituksessa Tuula Karisjoki jakaa
vuosikongressiviirejä toimialajohtajille.

Viestintä-tiedotus
DC, PDG
Piirilehti, LionMviesti,
ilmestyi perinteiseen
tapaan helmikuussa KVNkokoukseen mennessä.
Lehden jakelu klubeille
tapahtui lohkon puheenjohtajien toimesta. Lehti on
nelivärinen ja
24 sivuinen
sisältäen mm.
piirin toimintakertomuksen
ja juttuja ja
kuvia klubien
toiminnasta ja
piirin tapahtumista. Klubit

Maija-Liisa Heikkilä
ja yksittäiset lionit olivat
aktiivisesti mukana lehden
teossa ja ilmoitushankinnassa.

LC Noormarkku
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Nuorisovaihto-nuorisoleirija leotoimikunta
M-piiristä haki nuorisovaihtoon 27 nuorta,
tälläkin kertaa toiseksi
eniten Suomen piireistä.
Varsin erikoista on se, että
hakijoiden lukumäärä on
pysynyt neljä vuotta
peräkkäin lähes samana.
Hakuaikataulua oli hieman aikaistettu aiemmista vuosista ja tammikuussa kaikki Suomen nuorisovaihtajat kokoontuivat
Mikkeliin jakamaan nuorisovaihtoon hakeneet
nuoret maapaikoille. Pienen sovittelun jälkeen
kaikille löytyi alustava
maapaikka, M-piiristä
lähti lopulta 24 nuorta
maailmalle. Ulkomaalaiset isäntäperheet saivat
ensitiedot perheisiin ja
leirille osallistuvista nuoristamme kuin myös toisinpäin, mutta selvästi
vähemmän kulki postia
tähän suuntaan.
14.5.2011 pidettiin Raumalla nuorisovaihtoon
osallistuville ja heidän
omaisilleen tiedotustilaisuus, jonka päätteeksi
jaettiin reput, suomi- sekä
lions-tietoutta, pinssejä

DC Heikki Koivisto
sekä hihamerkit. Kaikkia
pyydettiin lähettämään
postikortti ja palauttamaan arviointilomake parantaaksemme yhä lionsnuorisovaihtoa. Saadut
palautteet olivat taas oikein
mieluista luettavaa.
Piiriimme toimi E-piirin
nuorisoleirin isäntäperhetukena ja velvollisuutemme olikin sijoittaa 20
nuorta heinäkuun lopulta
10.8. asti. Lisäksi piiriimme saapui neljä nuorta
pelkkään perhemajoitukseen.
Vuoden 2012 purjehdusleirin valmistelut käynnistettiin. M/S Ihana Luvialta varattiin 20.-28.7.-12.
Nuoret saapuvat Suomeen 7.7.-12 ja palaavat
kotimaahansa heti leirin
päätyttyä paitsi kaukomaista saapuvat, jotka ovat
viikon pidempään.
Maksamattomia nuorisoleirimaksuja karhuttiin
klubeilta, seuraavalla
toimintakaudella kaikille
klubeille lähetetään lasku
2,20 e x lion.

Tietotekniikka

Piirin sivut
Piirin www-sivut on
oleellinen osa piirin näkyvyyttä. Niiden ulkonäköön
ei ole tehty oleellisia muutoksia. Layout on varsin
ajaton ja muutoksia ei
kannata tehdä pelkän
muuttamisen ilosta. Tietotekniset menetelmät kehittyvät jatkuvasti ja antavat
mahdollisuuksia mm. osaautomaatioon. Esim.
kauden vaihtuessa voidaan
uudet, toimintakausikohtaiset sivut tuoda esille

Quest, rauhanjuliste, nuoriso PTV
Toimintakauden 2010-2011
107-M :n pj osallistui liiton
järjestämiin koulutustilaisuuksiin Jyväskylässä
7.8.2010 ja 27.3.2011.
Tiedotus
Piirihallituksen kokoukset,
piirin nettisivut, piirikuvernöörin tiedotteet,
liitosta tiedot sähköpostilla kouluille, aluekokoukset, lohkonkokoukset, piirikokouksessa puolisoille
tietoisku Questistä, uusien lionien koulutustilaisuudessa Kankaanpäässä,
piirin alueella ilmestyvissä
lehdissä, jokaisessa Leijona lehdessä, piirin lehdessä, liiton sivuilla, joille
ilmoittaudutaan.
Jokaiseen klubiin lähetettiin sähköpostilla tietopaketti Questistä markkinointia varten. Esitteitä
jaettiin runsas 100
kappaletta. Klubien Questvastaavien yhteydenotot
kouluille, koulutoimistoihin yms.

DC Kalevi Nummijärvi
Koulutukset M-piirin
alueella
Kurssi no 650 EO/AK
Porissa 20-21.9.2010. Alakoulun Vatupassi- ja Kompassi-ohjelmat.
Kursseille osallistui 27
henkilöä.
Koulutuksen maksajat:
LC Harjavalta/Huovi 1,
Kankaanpää 2, Luvia 1,
Noormarkku 1, Pomarkku
1, Pori 2, Pori/Charlotta 1,
Pori/Karhu 2, Pori/MeriPori 1, LC Pori/Sofia 2,
Pori/Koivisto 1, Pori/
Ulvila 1, LC Ulvila 1, LC
Ulvila/Olavi 1,
Lions-liitto 6, Pyhärannan
kunta 2, Laakson kiinteistöt 1

DC, PDG Pekka Tuuna
kalenteri ja käyttöä Muu toiminta
jatkettaneen seuraavalla Tietoteknistä tukea on annettu klubeille lähinnä
kaudella.
liittyen niiden omien
Toimintailmoitusjärjestelmä sivujen ylläpitoon ja ennen
Toimintailmoitusjärjestelmä muuta uusien sivujen
on varsin stabiilissa tilassa: perustamiseen. Apua on
uusi versio on käytössä ja myös annettu piirihallisiihen ei ilmeisesti tehdä tuksen jäsenille ja klubeille
suurempia muutostöitä yleisissä tietoteknisissä
tulevan kauden aikana. Se ongelmissa kuten tekstinon myös siirretty kauden käsittelyssä, taulukkoaikana yhteistyökump- laskennassa ja erilaisten
panimme toiselle, parem- ohjelmistojen asennukman tietosuojan tarjoa- sessa.
valle palvelimelle.

muutaman sekunnin
tarkkuudella. Tietoturvaratkaisujen suhteen ollaan
oltu koko ajan “varpaillaan”
ja niitä on kehitetty koko
ajan. Mm. kävijäseuranta
on tiukkaa ja johtuen
murtautumisyrityksistä
tms., liikenne eräistä iposoiteblokeista on kokonaan estetty.
Piirin johdon tietokantapohjaiset kalenterit ovat
vakiintuneet käyttöön.
Kaudella on myös otettu
koekäyttöön ns. piiri-

tapaan ja oli siten
negatiivinen lähinnä
siksi, että yksi klubi
lopetti toimintansa.
Positiivista kuitenkin oli,
että syntyi jälleen yksi
uusi klubi. Lohkotason
toiminnassa III alueen
1. lohkossa järjestettiin
kaikkien kuuden klubin
yhteinen kokous/tapaaminen sankarihaudalla
käynnin yhteydessä,
järjestäjänä lohkonpuheenjohtaja Merja
Evala. Tapahtuma onnistui erinomaisesti ja
toivottavasti vastaava
toiminta saa jatkoa myös
J ä r j e s t ö t o i m i n n a n tulevaisuudessa.
Va l t a k u n n a l l i s e l l a jäsenkehitys ei tällä
Toimikauden aikana
tasolla osallistuttiin kaudella onnistunut
vaisusti ”Skeba – entiseen 4 vuoden olen vieraillut useimUseimmilla klubeilla
yhtenä
toiminnan
painopisteenä on lasten
ja nuorten hyväksi tehtävä työ. Piiritasolla siitä
voi mainita klubien
aktiivinen osallistuminen nuorisovaihtoon.
Lions Quest täyttää
kuluvana vuonna 20
vuotta. Klubit tukivat
aktiivisesti Questin
toimintaa. Rauhanjulistekilpailun •”Näkemys
rauhasta”. Piirikilpailun
voitti Melina Mäkelä,
jonka voittoisa työ toi
Suomen voiton ensimmäistä kertaa M-piiriin.

LC Pomarkku

Koulutus tapahtui Vapaaajan keskuksessa Pitkäjärvellä. Järjestelyissä Kokemäen klubit mukana.

Huittisissa pidettäväksi
4.3.2011 tarkoitettu kurssi
Koulutus tapahtui Win- peruttiin pienen osanoton
novan tiloissa Porissa. Jär- takia. Tilaisuus piti olla
jestelyissä LC Pori/ yhteisesti A-piirin kanssa.
Charlotta.
Kurssi no 679 2-aste RauKurssi no 663 AK/YK malla 21-22.3.2011. 2Kokemäellä 7-8.2.2011 asteen Passi-ohjelma.
alakoulun Vatupassi- ja Osallistujia 19. KouluKompassi-ohjelmat. Ylä- tuksen maksoi Humanitaskoulun Passi-ohjelma. järjestö. Koulutus tapahtui
Palkitsemiset
Vaasan Lions-juhlassa pal- Osallistujia oli 30 henkilöä. Rauman Lukion tiloissa
Quest-koulutettuja opetkittiin LC Pori-Charlotta
tajia/kasvattajia oli kauden
monivuotisesta työstä
Questin hyväksi.

Lopuksi
Toimintakausi 2010-11
on takanapäin. Toimintakertomus käsittää suppean osan siitä toiminnasta, jota piirimme koko
alueella on tehty ja
tapahtunut. Klubien ja
sen jäsenten lionstyö on
ollut merkittävin panos
koko piirimme yhteisessä toiminnassa. Piirin
tärkeänä tehtävänä on
tukea sen klubien toimintaa ja toivon, että
siinä on edes hitusen
onnistuttu kaudella 2010
-11. Klubien toiminta
näkyy niiden omissa
toimintakertomuksissa ja
osittain ne ovat myös
kaikkien luettavissa
kunkin klubin kotisivuilla.

Koulutuksen maksajat:
LC Alastalo 2, Eura 1,
Eura/Pyhäjärvi 2, Harjavalta/Huovi 3, Huittinen /
Gerda 2, Kokemäki 1,
Kokemäki/Teljä 1, Köyliö 2,
Lauttakylä 2, Luvia 1,
Pomarkku 1, Pori/
Charlotta 1, Pori/Juhana 1,
Pori/Ulvila 1, Punkalaidun
1, Säkylä 2, Ulvila 1, Ulvila/
Olavi 1, Vampula 1,
Lions-liitto 1, Euran kunta
1, Luvian kunta 1

nuorten bändiskaba” kilpailuun. Puolet piirimme klubeista osallistui ensimmäistä kertaa
järjestettyyn “Nenäpäivä-kampanjaan”. Mpiiri voittikin piirien
välisen kilpailun. Toimikaudella jatkettiin edelleen auditointia, jolla
klubit voivat kartuttaa
hallintotiliään. Ensimmäistä kertaa nopeassa
aikataulussa järjestettyyn •”Koulukaveriprojektiin” osallistuminen
syyskauden
alussa oli myös laimeaa.

LC Pori

aikana 77. Koko Suomen
piireistä koulutimme neljänneksi eniten. Klubia
kohden 1,2 koulutettavaa.
Rauhanjulistekilpailu
Kauden teemana oli
Näkemys rauhasta. Kilpailuun palautettiin 9 eri
rauhanjulistetta. Kilpailutyöt arvosteltiin piirihallituksen kokouksessa 27.11.10.
Kilpailun voitti MELINA
MÄKELÄN työ, joka sai yli
puolet annetuista äänistä.
Kilpailutyö oli LC-Pori/
Katariinan sponsoroima.
Tämä Melinan kilpailutyö
lähetettiin M-piirin voittajatyönä moninkertaispiirin arvosteluun.
M-PIIRIN työ voitti koko
Suomen kilpailun. Työ
lähetettiin kansainväliseen
päämajaan edustamaan
Suomea.

Kummilapsitoiminta

DC, PDG Veikko Valavuo
piirimme alueelta tuli
muutama. Edelleen on
kuitenkin työsarkaa, sillä
piirimme alueella on
suhteellisesti aika vähän
kummeja (klubeja, ladyja ja
yksityisiä henkilöitä).
Samalla esiteltiin piirimme leijonille Lions-liiton
toisen, Sri Lankan lionstoimintaan liittyvän toimikunnan, Sri Lankan Lionsystävien seuran, toimintaa.

Toimikunnan muodostivat
pj. DC-PDG Veikko Valavuo, LC Luvia ja jäsen lion
Leena Marvola-Sine LC
Uusikaupunki/Family.
Toimikunta jakoi tietoa
lukuisissa eri tilaisuuksissa
kummilapsista, Sri Lankan
kouluoloista, opiskelusta ja
kummilapsista yleensäkin.
Uusia kummeja tarvitaan
jatkuvasti ja lioneille
saatiinkin jaetuksi tietoa
niin, että uusia kummeja

missa piirimme klubeissa. Olen konkreettisesti
havainnut
teemani
”Yhdessä viihtyen –
voimaa arkeen” toteutvan vallan hyvin. On
ollut kunnia vierailla
naispiirikuvernöörinä
kaikissa klubeissa jäsenrakenteesta riippumatta.
Normaalien
klubivierailujen lisäksi olen
osaltani saanut juhlistaa
monia juhlia ja osallistua
klubien omiin tapahtumiin ja tutustumiskäynteihin.
Sydämellisesti kiitän
klubien jäseniä ja
heidän puolisoitaan
jokaista henkilökohtaisesti tästä ainutker-

taisesta mahdollisuudesta tutustua teihin
kaikkiin ja siihen arvokkaaseen työhön, jota
arkena teette lionstoiminnan hyväksi.
Kiitän myös piirihallitusta siitä tuesta,
jonka olen saanut kuluneen
toimikauteni
aikana.
Toivon kaikille Mpiirin lioneille ja
puolisoille ”yhdessä
viihtymistä” ja menestystä paremman huomisen rakentamisessa.
Tuula Karisjoki
DG 2010-2011

LC Pori/Charlotta

2011-2012
Kuninkaanlähteen
leijonat liekeissä

Isänpäivänä 13.11.2011 sytytettiin Kankaanpäässä
Taidekehän Uuniveistoksella perinteisesti tulet.
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Lapin lionien aktiviteeteilla tuetaan paikallisen nuorison toimintaa

Lapin Joulu -lehti
Lions Club Lappi Tl:n yksi tuottoisimmista aktiviteeteista on ollut Lapin Joulu -lehti.

Lehtemme ensimmäinen
numero ilmestyi 1986 ja se
on ilmestynyt siitä lähtien
keskeytyksettä viime
jouluun asti, jolloin
ilmestyi 26. lehtemme.
Joululehtemme sisältö on
koko ajan noudatellut
samoja periaatteita, eli
olemme pyrkineet pitämään lehden monipuoli“Kapellimestari” vääpeli U.W. Karjula,
alias lion Olli Mustaniemi johtaa Hanuripartiotaan. sena ja ennen kaikkea
hyvin lappilaisia asioita
Kuva: Juha Levonen
Tapahtuma on Kankaan- kaanlähteelle ja klubi käsittelevänä.

pään Taideyhdistyksen
kehittämä, eli joka vuosi
haastetaan joku Kankaanpääläinen yhteisö tai
yhdistys järjestämään
isänpäivänä tapahtuma
Uuniveistokselle sekä sytyttämään sinne näyttävät tulet.

järjestikin presidentti
Teuvo Rosenbergin johdolla näyttävän ja yleisöä viihdyttäneen tapahtuman.

Ensimmäisessä lehdessämme oli 52 sivua,
mutta muutaman vuoden
kuluttua sivumäärä oli
kasvanut jo 72 sivuun.
Ohjelmassa oli tulien Sivujako on muodos sytyttämisen lisäksi lei- tunut melko vakioksi
dien tarjoamaa kuumaa siten, että tekstisivuja on
48 ja loppu on mainoksia.
mehua ja piparia sekä
Tänä vuonna tuo kun- vääpeli U.W. Karjulan &
Lehden sisältöä on
nia oli langennut LC Hanuripartion hauska pyritty aina välillä vähän
K a n k a a n p ä ä / Ku n i n - show.
muuttamaan, mutta muutamat vakio-osat olemme
koko ajan halunneet säilyttää. Esimerkiksi lehden
alkusivuilla on aina klubin
presidentin tervehdys.
Joka lehdessä on ollut
myös seurakunnan sivu,
kunnan/kaupungin tervehdys, Lapin tapahtumista vuoden aikana
kertovat sivut sekä koulukuvia vuosien varsilta.
Lindat siivoavat ikäihmistenpihoja
Muutamia historiaa käsitKuva: Anja Prihti
televiä juttuja on aina
Lokakuussa Lions- hankinnassa tuhannen mukana ja olemme
liikkeen palvelupäivänä euron lahjoituksella. saaneet mukavasti kirjoiLC Sastamala/Linda Lokakuun lopulla osa tuksia erilaisista joulunauttoi paikkakuntansa klubilaisista kävi tutus- viettotavoista niin lappikotonaan asuvia ikä- tumassa vasta remontoi- laisilta perheiltä, kuin
ihmisiä. Klubilaiset tuihin tiloihin sekä Lapista maailmalle muutosallistuivat haravoi- uuden laitteen käyttöön taneilta perheiltä. Mumaan sekä siivoa-maan oppilaiden tehdessä kaan on aina mahtunut
pihoja, pesemään ikku- heille kasvo-, käsi- tai myös tarinoita ja runoja.
noita, ulkoiluttamaan ja jalkahoitoja.
Lions vaihto-oppilaamauttamaan muissakin asime ovat kertoneet lehAiemman vuoden
oissa, missä vain oli
hyvän kokemuksen in- dessä matkoistaan eri
tarvetta. Tehtävät koettiin
puolille maapalloamme ja
kaikin puolin hyödyl- nostamina Lindat osal- erityyppiset kilpailusivut
lisinä ja antoisina niin, listuivat marraskuussa ovat aina kiinnostaneet
että Lindat aikovat jatkaa Nenäpäivän lipaskeräyk- joululehtemme lukijoita.
seen viidellä lippaalla.
samoin tulevaisuudesSastamalalaisten suhtauKirjoittajien löytäsakin.
tuminen keräykseen oli minen on ollut huole Vammalan ammatti- erittäin myönteistä ja namme koko “lehtimieskoulun kosmetologien lippaat täyttyivät muka- uramme” ajan. Olemme
opetus laajentui ja siirtyi vasti tärkeän asian kuitenkin onnistuneet
syksyllä uusiin opetus- puolesta.
aina välillä saamaan
LC Sastamala/Linda jonkun ns. vakituisen
tiloihin. Lindat avustivat
Teija Houttu kirjoittajan, jolta olemme
koulua opetuksessa tarTiedottaja
vittavan lämpökaapin

Lindojen syyskuulumisia

saaneet joko murrepakinoita, Lapin historiaa käsitteleviä kirjoituksia tai runoja. Haastatteluihin perustuvia
juttuja olemme tehneet
lehtitoimikunnan omin
voimin. Lasten ja nuorten kirjoitukset ja piirustukset tulevat yleensä
opettajien ohjauksen
kautta

kauan, että kaikki sivut rella, mutta muutama
henkilö on ollut mukana
oli muodostettu.
lähes koko ajan. Kaikki
Kuten lehtien teko
klubimme lionit keräävät
kirjapainoissa on vuomainoksia ja toimittavat
sien varrella muuttunut,
ne lehden vetovastuulon myös meidän lehtemlisille.
me valmistus klubin
Joululehden painos osalta helpottunut huomattavasti. Nykyisin toi- määrä on jo usean vuomitamme kaikki jutut den ajan ollut 1300 kpl.
valmiiksi kirjoitettuina Noin 200 kpl menee
sähköpostilla tai muisti- mainostajille. Lehden
tikulla painotaloon. Siel- myynnin koteihin ovat
lä tehdään sivut val- hoitaneet lappilaiset
miiksi ja vedos toimi- urheiluseurat vuorovuotetaan lehtitoimikunnalle sina. Seuroilla on kattava
oikolukua varten. Tuo- m y y n t i h e n k i l ö i d e n
hon vedokseen sitten verkosto, jonka kautta
kirjaamme vielä löytä- Lapin eri kylissä asuvat
mämme virheet ja paino- voivat lehden hankkia.
talossa suoritetaan vii- Paljon lehtiä lähetetään
meiset korjaukset ennen myös joulutervehdyklehden painamista. Jat- senä Lapista poismuuttakuvasti kehittyvien teks- neille henkilöille ja pertinkäsittelyohjelmien heille.
käyttäminen parhaalla
Työmäärä tämänkalmahdollisella tavalla taisessa aktiviteetissa on
sivujen muodostamiseen todella iso, mutta rahalvaatii osaamista ja siksi lisen tuoton ohella koemammattilaisten avulla me joululehden julkaiseolemme saaneet parem- misen olevan eräänlainen
min käytetyksi kaikki kulttuuritekona lappiviimeiset hienoudet leh- laisille ja Lapista pois den valmistukseen. Suu- muuttaneille. Jouluri kiitos upeasta ulko- lehtemme on saanut
asusta kuuluukin heille, vuosittain niin paljon
jotka ovat tehneet sivu- myönteistä palautetta,
jen taittotyön.
että se on kannustanut

Ensimmäiset lehtemme tehtiin saksitaittona
siten, että tekstiosuudet
kirjoitettiin painotalossa
pitkiksi kapeiksi liuskoiksi ja ne toimitettiin
klubillemme takaisin.
Ison pöydän vieressä
sitten kokoonnuttiin
neljän – viiden hengen
voimin tekemään taittoa.
Kukin otti yhden jutun
tekstit ja siihen liittyvät
kuvat eteensä. Siitä sitten
alettiin jutun liimaus A4paperille siihen malliin,
kuin kukin asian parhaaksi näki. Kuvien koon
suurentamista tai vastaavasti pienentämistä
varten mitattiin ja
laskettiin prosenteissa
oikea koko pysty- ja
vaakasuuntaan. Näin
muodostettujen sivujen
tekeminen vaati paljon
aikaa ja kahvia. Pöytä oli
Joululehden toimi- joululehden julkaisemisekaisin ja tuohon työhön
kunta on jonkin verran seen vuosi toisensa
varattuna tasan niin
vaihtunut vuosien var- jälkeen.

omaisetlasu.org
vertaistukea
virkistystä
tietoa

Klubimme teltta on edelleen vuokrattavissa. Telttamme
seinäosiin on tehty kuusi ikkunaa ja nyt sisätiloissa on
entistä valoisampaa. Teltta on kooltaan 9 x 18 m ja
vuokraus sisältää noin sadan juhlavieraan pöydät ja
tuolit. Teltta sopii hyvin perhejuhlien pito-paikaksi
pihamaalla sekä erilaisiin markkinatapah-tumiin.
Klubimme lionit käyvät pystyttämässä teltan sovitulle
paikalle ja purkamassa sen tilaisuuden jälkeen.

Länsi-Suomen yhdistys ry

LC Pori/Juhana

Lions Club Lappi TL:n juhlateltta
LC Pori/Karhu

Lisätietoja lion Tarmo Lehtolalta 0500 221654.

LC Pori/Katariina

2011-2012
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LC Eura/Pyhäjärvi talkoili
tiin vanhat laitaelementit
kasoihin. Kunta vei
vanhat pois ja toi uudet
tilalle. Toisena iltana
ryhdyttiin innolla pystyttämään elementtejä paikoilleen. Marraskuun
päivä oli lyhyt, mutta
jääkentän valaistuksessa
saatiin homma yhdessä
iltapuhteessa päätökseen.
Kaukalo oli valmiina
odottamaan pakkas päiviä, joita ei vielä
jouluviikollakaan tänne
suotu. Mutta toiveissa on
että pakkastakin tänä
Talkoot alkoivat 20.
talvena tulee.
lokakuuta ja yhdessä
PH.
illassa purettiin ja kasatKlubiaktivisti Hannu
Eränummen aloitteesta
käynnistettin projektin,
jossa klubi tarjosi apuaan
Euran kunnalle purkamaan Kauttuan Kiiskinmäen jääkiekkokaukalon
vanhuuttaan lahonneet
laitaelementit ja pystyttämään uudet elementit
purettujen paikalle.
Kunta suostui ilomielin
tarjottuun palveluaktiviteettiin, ja lupasi vaihdon
välillä tasoittaa jääareenan pinnan.

Projektin puuhamies Hannu Eränummi laittoi
viimeisen metallisen laitatuen paikoilleen kirkkaassa
päivänvalossa kuvausta varten.

Kiukaisten joulu 40 vuotta sitten
Kiukaisten Lions-klubin
julkaisema joululehti
ilmestyi viime vuonna 40.
kerran.

Ensimmäisen lehden
pääkirjoituksessa toimituskunta kertoo tarkoituksena olevan, että
uuden joulu- ja kotiseutulehden julkaiseminen
muodostuisi perinteelliseksi ja että sen sisältö
vuosi vuodelta parantuisi.
Ainakin toiveen alkuosa on toteutunut. Alun
jälkeen lehti on ilmestynyt joka vuosi.
Sisältö on vuosien
saatossa noudattanut
pitkälti samaa linjaa kuin
ensimmäinenkin lehti.
Palstatilaa ovat saaneet
seurakunnan sielunpaimenet, kunnanisät,
vanhojen asioiden muistelu sekä ajankohtaisemmatkin asiat.
Kriittisempää kirjoittelua ensimmäisessä
numerossa edustaa paikkakunnalle vastamuuttaneen silmin kirjoittanut
Pekka Reito. Hän vähän
ihmetteli mm. urheiluseurojen runsasta lukumäärää ja pohtii muu-

tenkin satakuntalaista
luonteenlaatua, mutta
päätyi kuitenkin siihen
johtopäätökseen, että
kiukaislainen ympäristö
monine mielenkiintoisine erikoislaatuisine
piirteineen tekee asumisen, olemisen ja
työskentelyn mukavaksi
ja miellyttäväksi jo
lyhyenkin ajan kokemuksen perusteella sanottuna.

hän pohti, että Kiukaisissa tarvittaisiin välttämättä kotiseutuyhdistys,
jonka tulisi huolehtia
siitä, ettei mikään arvokas, olkoon se sitten
muistitietoa tai aineellisempaa, pääsisi häviämään ilman jälkipolville
jäävää tietoa. Seuraavassa
jutussa esitelläänkin sitten sopivasti kunnanjohtaja Helmer Koiviston
opiskeluaikanaan kokoomia
pitäjän
Nimettömäisäntien
puuPalstatilaa
ovat
nä julkaismerkkejä.
saaneet
seuratussa yhteiskoulu-laisen kunnan sielunKunnanhalaineessa sur- p a i m e n e t , litus kutsuu terraan sitä, että k u n n a n i s ä t , vehdyksessään
a n k a r a s s a vanhojen asioiden kaikki kuntalaimuistelu sekä
tuotanto- ja
ajankohtaisem- set yhteiseen kekulutuskilvassa
hittämistyöhön,
matkin asiat.
emme ajatjossa tavoitteena
tele ehtyviä
on
taata
mahdolluonnon-varoja emmekä lisimman hyvät palvelut
saastuvaa ilmaa ja vettä. kaikille kunnan jäsenille.
No – tässä suhteessa Varsin ajankoh-taiselta
maailma on mennyt osin kuulostava tavoi-te,
kyllä parem-paankin johon pääsemiseksi on jo
suuntaan. aina-kin mitä kuntarajojakin järjes tulee Eurajoessa virtaa- telty uudelleen.
van veden laatuun.
Yritysesittelyssä on
Opettaja Veikko Suo- Alfred Peltosen vaatetusniemi oli tehnyt laajan liike, jossa tuolloin valkoosteen vanhoista valo- mistettiin yksinomaan
kuvista. Kirjoituksessaan miesten housuja sarjatuo-

tantona noin kymmenen
hengen voimin.
Ensimmäisessä lehdessä esitellään myös laajasti
kunnan alueella toimivia
nuoriso- ja urheilujärjestöjä, joihin on yhteensä
kuulunut noin 600 15– 24
-vuotiasta nuorta. Vuoden saavutuksena todetaan olleen Panelian
Raikkaan nousun jääkiekon maakuntasarjaan!
Ensimmäinen lehti oli
44-suvuinen. Sinikeltaisella painettuja kansia
kuluun ottamatta se oli
mustavalkoinen. Lehti
jaettiin kaikkiin koteihin
ja toivottiin, että lukijat
maksaisivat vapaaehtoisen 5 markan summan
Kiukaisten Lions-klubille, joka tulisi sitten tukemaan paikkakunnan vanhusten hyväksi tehtävää
työtä.
Kahvin kilohinta paikkakunnan tavaratalossa on
mainoksen
mukaan
joulun tienoilla vuonna
1972 ollut 15 markkaa. Ja
perheen nuorison hartaasti toivoman kasettinauhurin sai rautaosastolta hintaan 395.

LC Eurajoen
itsenäisyyspäivän tanssiaiset
5.12.2011 Eurajoen Lions-club järjesti jo
perinteeksi muodostuneen itsenäisyyspäivän
tanssiaiset Vuojoen Kartanolla. Kartano tarjoaa
mitä mainioimmat puitteet juhlia Suomen itsenäisyyttä sekä toteuttaa
Lions-aatetta, sillä itsenäisyyspäivän tanssiaisten tuotto lahjoitettiin
Eurajokilaisille sotaveteraaneille. Lions-veli
Markku Jasu toivotti
vieraat tervetulleiksi,

jonka jälkeen päästiin
nauttimaan pöydän antimista. Tanssiaisissa oli
paikalla 129 juhlijaa ja
heitä viihdytti musiikillaan Eurajoen Nuorisosoittokunta sekä Eurajoen Nuorisosoitto kunnan Konkarit. Tanssilava täyttyikin nopeasti
tanssijoista ja reunukset
seuraajista. Ilta päättyi
juhlavasti, yhteislauluna
laulettuun Maamme lauluun.

LC Pori/Koivisto

LC Pori/Linna

LC Pori/Meri-Pori

Esko Suomala

2011-2012
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Köyliön klubissa kolminkertaiset juhlat
Köyliön klubi on toiminut 45 vuotta, ja sitähän
piti juhlia. Yhteisellä
päätöksellä juhlittiin vain
oman väen kesken
yhdistelmäjuhlassa, jossa
saumattomasti edettiin
juhlavasta itsenäisyyspäiväosuudesta klubin
arvokkaan 45-vuotisjuhlan kautta riemukkaaseen pikkujouluun.
Aluksi kohotettiin
malja juhlan kunniaksi, ja
juhlatoimikunnan puheenjohtaja Veli-Matti
Vuoren tervehdyssanojen
jälkeen lioneista koottu
vahvistettu kvartetti
lauloi itsenäisyyden kunniaksi Sibeliuksen Finlandian. Yhdessä seurattiin
koululaisten
esittämää itsenäisyyspäiväaiheista ohjelmaa,
jossa kuultiin lasten
ajatuksia rakkaasta kotomaastamme.
45-vuotiaan klubin
vaiheita muisteli Köyliön
klubin perustajajäsen,
PDG Juhani Kaatonen,
joka toimi piirikuvernöörinä 1984-1985. Hän
loi katsauksen klubimme
historiaan kertoen mm.
seuraavaa:

leijonat säästöpankin
tiloihin perustamaan
omaa klubia. Toiminta
alkoi heti vireänä. Kokoukset pidettiin aluksi
veljien kotona, vaihtoehtona oli säästöpankin
kokoushuone. Ensimmäinen presidentti Toivo
Kossila näytti hyvää
esimerkkiä: Kun Kossilassa oltiin, kaikki oli
järjestetty viimeisen
päälle. Ensimmäisen
toimintavuoden päätteeksi Kossilassa pidettiin
komeat päivälliset. Siitä
alkoi traditio, joka jatkuu
vieläkin. Presidentti saa
joka kevät toukokuun
kokouksessa pulittaa
porukalleen ruokapidot.
Klubin perustamisjuhlaa
pidettiin Rauman kauppaseurassa 26.9.1966.
Läsnä oli A-piirin kuvernööri Antero Tailas, sillä
M-piiri perustettiin
vuonna 1969.

Ensimmäisiä aktiviteetteja olivat joululyhteiden teko ja metsänistutus. Joulun edellä
lyhteet myytiin suurelle
yleisölle eri yhteisöjen
kautta hyvällä katteella.
Kuusen taimia pantiin
maahan tuhansittain
“Huhtikuun 27. päivä- jossakin Lauttakylän tien
nä vuonna 1966 kokoon- eteläpuolella Vanhatuivat Köyliön tulevat kartanon metsässä. Karta-

no maksoi työstä käyvän
palkan klubin aktiviteettitilille. Koululaisille
jaettavat stipendit tulivat
ohjelmaan jo toisena
toimintavuotena. Melko
pian tuli aktiviteetiksemme siltaveron
kantaminen
juhannuksena. Ei riittänyt, että
passissa Polsun sillan
vieressä olisi oltu
määrätunnit aattona,
vaan homma jatkui myös
juhannuspäivän aamutunteina, jolloin kansa
ajeli kirkkoon. Taas oli
kartano kuvassa mukana.
Vanha friherrinna toi
meille pullakahvit pyhäaamuna.
Joulupakettien jako
alkoi vuonna 1967. Tämäkin aktiviteetti on säilynyt näihin päiviin saakka.
Tässä on pakko ohittaa
maininnalla Köyliön
Leijonien alkuvuosien
projekteja, kuten paperinkeräys, vanhan ajan
kruunuhäät, Lallintalon
tanssit, äitienpäiväjuhlat,
Kuninkaanlähteen puhdistaminen jne.
Palvelusieluinen Leijona, DG Ilkka Sarparanta
kirjoitti vieraskirjaamme
klubin 15-vuotisjuhlassa
vuonna 1981:

“Älä kysy, mitä lionismi
tekee sinun hyväksesi,
vaan kysy, mitä sinä voit
tehdä lionismin hyväksi!”
Historiakatsauksen
jälkeen presidentti käytti
puheenvuoron, jonka
päätteeksi otettiin klubiin
juhlallisin menoin uusi
jäsen Juha Laihoniemi ja
hänen puolisonsa Lady
Johanna. Presidentti
toivoi heidän viihtyvän
klubin riveissä ja toivotteli heille toimeliaita
leijonavuosia.
Juhlan ohjelmaa rytmittivät klubin omien
musikanttien esitykset,
jotka mukailivat juhlan
kolmea teemaa. Vesa
Alare, Hannu Käppi,
Pentti Laine ja Veli-Matti
Vuori loivat musiikillaan
tunnelmaa esiintyen
vuorollaan yhdessä ja
erikseen. Pikkujouluosiossa yleisöä hauskutti
ja tunnelmaa kevensi
Ladyjen lystikäs tonttuleikki, ja illan hämyssä
joulupukkikin
kävi
tuomassa terveiset Korvatunturilta.

Huittisten Hullu Yö 30.9.-11

Huittisten yrittäjät viettivät Hullua Yötä 30.9.-11
Lions Club Huittinen/
Gerda järjesti silloin
myös varainkeruuaktiviteettina myyjäiset.
Myyntituotteita olivat
grillattu makkara ja muurinpohjaletut mehun
kera sekä joulu- CDlevyjä.

Sää oli todella hieno ja
ihmisiä liikkui paljon.
Näiden myyjäisten tuotto
menee Huittisten ja Punkalaitumelaisten nuorten
ja vanhusten hyväksi.
Rauni
Alapirtti-Vasamaa

LC Pori/Charlotta
Tuomas-messussa
LC PORI/Charlottan
leijonasiskot ovat yhtenä
aktiviteettina vuosittain
osallistuneet Keski-Porin
kirkossa
pidettyyn
Tuomas -messun järjestelyihin ja toimitukseen.

neet kirkkoyleisölle teetarjoilun. Messu on
tarjonnut mahdollisuuden myös omaan hiljentymiseen ja rauhoittumiseen arjen kiireen
keskellä. Kolehdin tuoton olemme osoittaneet
paikallisille lapsille ja
nuorille. Tänä vuonna
kerätty kolehti lahjoitettiin vakavasti sairaan
nuoren opintojen tukemiseen. Autoimme opiskelijan opintojen ete nemistä sairaalajaksojen
aikana osallistumalla kannettavan tietokoneen
hankintaan.

Tuomas-messut järjestetään kuukausittain.
Klubimme on osallistunut järjestelyihin lokakuussa Mikkelin päivänä.
Klubilaiset ovat hoitaRisto Routama neet kirkon sivualttarien
koristelun enkelein ja
kynttilöin, avustaneet
esirukouksien kirjoittamisessa ja vastaanottaneet messuun tulijat
ovella jakaen laulukirjat
ja ohjelman. Ristikulkueessa ristin kannon
jälkeen kaksi lionia
kulkueesta on siirtynyt
alttarille toimittamaan
Klubin uusi jäsen Juha Laihoniemi
synnintunnustuksen.
saa kummiltaan Olli Markkulalta
Messun juonto, epistolan
Lions-merkin.
ja esirukousten lukeTaustalla Ladyt Hanna ja Johanna.
Ladyjen hauska tonttuleikki hurmasi yleisön.
minen ovat myös kuuluneet tehtäviimme sekä
kolehdin keräys. Messun
päätteeksi olemme hoitaLC Vampula juhli 40 ons-ritariksi lion Jorma
Vähä-Heikkilän.
Vähätoimintavuottaan Huittisten Wanhalla WPK:lla. Heikkilästä tuli samalla
Me palvelemme – yli piirirajojen
Juhlapuheessa piirikuv- klubin historian ensimAsumme Huittisissa ja olimme järjestämässä viime
ernööri Tuula Karisjoki mäinen Lions-ritari.
kesänä lähiomaisen hautajaisia Taivalkoskelle.
korosti järjestötyöhön
Melvin Jones -jäseMuistotilaisuuspaikalla piti siirrellä hyvin painavia
paneutumisen merkinyyden juhlassa vastaanpenkkejä ja pöytiä. Pitkän matkan takia aikaa oli
tystä.
otti kauden 2010/2011
hyvin vähän käytettävissä järjestelyihin. Soitimme
-Järjestötyöhön pitää piirin 3. alueen alueHuittisista yhden puhelun LC Taivalkosken
löytyä intohimoa. Intohi- johtaja Matti Reijonen.
leijonalle ja kerroimme asiamme. Kun tulimme
mon ja järjen tulisi kulkea Klubin perustajajäsenistä
muistotilaisuuspaikalle, siellä oli neljä leijonaa
Piirikuvernööri Tuula Karisjoki lyö
käsi kädessä kaikessa, klubissa olivat juhlaLC Vampulan ensimmäiseksi
paikalla ja siirtelytyöt sujuivat nopeasti.
Lions-ritariksi lion Jorma Vähä-Heikkilän.
mitä teemme. Intohimo vuonna vielä mukana
Taivalkosken leijonia lämpimästi kiittäen
syntyy usein jalosta pää- lionit Antti Kotaja ja Esko
merkeissä LC Vampula hepäiväkoti, palvelukoti
Rauni
Alapirtti-Vasamaa LC Huittinen / Gerda
määrästä, joka motivoi Alavalkama, jotka huo- oli juhlan aattona avus- HuhtaanHovi ja VampuVeli-Matti Vasamaa LC Huittinen
mioitiin perustajajäsenihmisiä.
tanut paikallisia lapsia ja lan palvelukeskus Anten ansiomerkeillä.
Piirikuvernööri Tuula
vanhuksia. Kohteina oli- nala.
Karisjoki löi juhlassa li40-vuotisjuhlavuoden vat Vampulan ryhmäperMauno Kotamäki
Tilaisuus jäi osallistujien mieliin arvokkaana, juhlavana ja jopa
riehakkaana juhlana,
jossa viihdyttiin yhdessä.

LC Vampula juhli 40 toimintavuottaan

Kiitos.

LC Pori/Pohjoinen

LC Pori/Sofia

LC Pori/Ulvila
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LC Pori/Linna lahjoitti
erikoishoitopatjan
LC Pori/Linnan edustajat lahjoittivat hoitopatjan Länsi-Suomen
Diakonialaitoksen Sotainvalidien Sairaskotiin
24.5.2011.

yhdessä asukkaiden
edustaja Tauno Hannukaisen (toinen vas.)
kanssa kiittäen siitä.
Samalla hän totesi patjan
helpottavan suuresti
Automaattisesti säätyvä hoitotoimenpiteitä ja
erikoishoitopatja on tar- henkilökunnan työtä.
koitettu painehaavojen
Lahjoituksen luovutsekä kivun ehkäisyyn ja tivat LC Pori/Linnan
hoitoon.
edustajat Vesa Mäkipää,
Yksikönjohtaja Sanna- presidentti Matti NurMari Pudas-Tähkä (vas.) minen ja puoliso Sirkka
otti lahjoituksen vastaan sekä Tapani Liski.

LC Luvialle joka vuosi on juhlavuosi
LC Luvia juhli 41vuotistaivaltaan 8.10.
Juhlatalo Tasalassa.

Salintäyteinen juhlayleisö oli todistamassa
onnistunutta ja lämminhenkistä tilaisuutta.
Juhlapuheen piti piirikuvernööri Jaakko Räikkönen, joka korosti LC
Luvian merkitystä kotiseudullaan tehdyssä
työssä.
Illan ohjelmassa oli
lisäksi myös klubipresidentin perinteinen
leijonavisa ja musiikillisessa osuudessa kuultiin
mm. Porin Mies-Laula-

jien Välimiehet kvartettia
Aho. Palkitsemistapahtai “Kolmea viisasta
tuman lopuksi koko
miestä” kuten he itse
juhlaväki kävi onnitteleitseään tituleerasivat.
massa kaikki huomionVuosijuhlan kohokohta osoitusten kohteet.
oli tietysti palkitsemiset.
LC Luvia on, palveluLions-ritariksi lyöjäksi ja
aktiviteettien lisäksi,
ansiomerkkien luovuttehnyt vuosittain useiden
tajaksi oli kutsuttu DG
tuhansien avustukset.
Jaakko Räikkönen.
Toimintahistoriamme
Progressiivisen MJ – aikana avustuksia on
jäsenyys myönnettiin jaettu jo yli 240 000 vanPDG Ossi Lahtiselle huksille,
lapsille,
(Kirsti), Medal of Merit nuorille, sotaveteraalion Yrjö Aholle (Terttu) neille jne. Viimekaudella,
ja Lions-ritariksi lyötiin klubin täyttäessä 40
lion Hannu Perkola vuotta, oli avustusten
(Elina). Palkittujen ladyt yhteismäärä n. 20.000•.
kukitti lady, lion Risna Kohteina oli mm eka-

luokkalaisten pyöräilykypärät,
seurakunnan
lasten- ja nuortentoiminta sekä virsikirjat,
Luvian Nuorisoseura,
partiolippukunta Luvian
Loukke, Käenpesän
palvelukeskus, urheiluseura Luvian Veto, päiväkodin lapset ja Luvian
ylpeys Kaljaasi Ihana.
Töitä on tehty kymmeniätuhansia tunteja.
Tämä kertoo jotain siitä
perusolemuksesta, josta
LC Luvian halu tukea ja
auttaa lähtee.
Lion Jari Hakanen,
klubin tied.

Hirvenlihalla kysyntää

pää/Keskustan
huomaan myytäväksi. Tuotto menee nuoriso- ja
vanhustyön hyväksi, kertoi Seppo
Suoranta.

Arvaa kuinka nopeasti yli
100 kiloa hirvenlihaa
myydään Kankaanpäässä
ja paljonko paikallinen
nuoriso ja vanhukset
hyötyvät tuotosta?

Meklari Veli-Matti Harju
laittoi hirvenluiseen nuijaansa kopsetta siihen
tahtiin, että kauan ei
tarvinnut kolmikymmenpäisen miesjoukon ja
muutaman naisen hytistä
toripäivänä.
- Viime viikolla tämä
hirvi vielä juoksi. Ei ole
pimeässä
ammuttu,
hämärässä korkeintaan,
laukoi Harju.
Vajaa puolituntia ja
myyntitiski oli tyhjä 1,52,5 kilon vakuumipakkauksista. Kun kilohinta
nousi parhaimmillaan 20
euron tuntumaan, kassaan mahtoi ropista 2000
euroa.
- Hirven lahjoitti Hannu Seppälä LC Kankaan-

Erkki Mäki sai
tunkea seteleitä
kassaansa tiuhaan
tahtiin. Asiakkaat
yrittivät alkuun
lähteä 5 euron lähtöhinnoista, mutta
heti ensimmäisen
20 euron lihakimpaleen jälkeen hinnat
alkoivat nousta 30 ja
lopulta 40 euroon. Varsinkin parhaat palat
saivat hintaa, mutta halvalla ei kukaan saanut
jauhelihaakaan.

Progressiivisen MJ –jäsenyys myönnettiin PDG Ossi Lahtiselle (Kirsti), Medal of Merit lion Yrjö Aholle
(Terttu) ja Lions-ritariksi lyötiin lion Hannu Perkola (Elina).

Aila ja Eino Heinon ensimmäinen lahjoitus välitettiin
Äetsän Palvelukotiyhdistykselle

Aila ja Eino Heino tekivät
testamentin Lions Club
Keikyä ry:lle vuonna 1981
(nykyisin LC Äetsä/
Keikyä). Heinot halusivat
jättää varat paikkakunnan
- Eivät raaksi myydä, vanhustyön käyttöön ja
harmitteli moni paikal- pyysivät paikallista Lions
listen hirvenmetsästäjien Clubia toimimaan asiannuukuutta.
hoitajana.

- Ostan ennen kinkkua, Lahjoituksen varat käytetuumi eräs ja poistui pai- tään testamentin ehtojen
kalta kun kuuli hinnat.
mukaisesti kokonaan
Seppälän hirvisaalis paikallisen hyväntekekaatui mökkimaisemissa väisyys- ja vanhustyön
Kemijärven-Sallan palis- hyväksi ja summa jaetaan
kunnan alueella. Paloit- noin 20 vuodelle.
telu ja pakkaukset tehtiin
Ensimmäisellä lahjoiLaviassa.
tussummalla, n. 3000
- Ruhoittainkin myyty- euroa, on nyt hankittu ja
nä kilohinta nousee 10 asennettu laitoskäyttöön
euroon, tiesivät leijonia tarkoitettu pyykinkuipaikalla edustaneet Pek- vauskone Äetsän Palveluka Hannukkala ja Ilpo kotiyhdistys ry:lle. Lahjoitukseen mainiosti sopiAromaa.
va kohde löytyi, kun koMarjo Keski-Heikkilä dinhoitaja Taina Virtanen
toivoi klubilta apua pyy-

LC Punkalaidun

Kuivausrumpu luovutettiin LC Äetsä/Keikyän joulukuun klubikokouksessa
Äetsän Palvelukotiyhdistys ry.lle. Kuvassa LC:n presidentti Markku Mäkelä,
palvelukotiyhdistyksen puheenjohtaja Matti Ahvonen sekä asiantuntijatehtävissä toiminut Kalervo Kinnari.

kinkuivaukseen Onnelan
palvelukotiasunnoissa.
Heinot olivat v. 1994 toimintansa aloittaneen
palvelukoti Onnelan ensimmäisiä asukkaita.

LC Pyhäranta

Kuivausrumpu otettiin

käyttöön 27.9.2011. LC
Äetsä/Keikyä toivoo, että
koneesta on hyötyä sekä
talon asukkaille että henkilökunnalle. Lions yhdistys toimii varojen
käytössä vain välikätenä.

LC Rauma

Clubin käyttöön luotettu
lahjoitus on merkittävä,
joten voimme kaikki
muistaa Aila ja Eino Heinoa lämmöllä ja kiitollisuudella useaan kertaan
vielä tulevinakin vuosina.
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LC Pori /Katariina lokakuun kokous
LC
Pori/Katariinan
jäsenien lukumäärä kasvoi lokakuussa kolmella
uudella jäsenellä. Saimme kaksi aivan uutta
lionia, sekä yhden siirtojäsenen, joka iloksemme
halusi liittyä juuri meidän
klubiimme.

Kokous alkoi lämminhenkisissä tunnelmissa.
Pientä jännitystäkin oli
ilmassa. Olihan kyseessä
tärkeä tapahtuma. Kolme
uutta Katariinaa samalla
kertaa.
Kummien saattamina
uudet jäsenehdokkaamme saapuivat paikalle.
Varapresidentti Paula
Kangas esitti tervehdys-

sanat ja julisti heidät
juhlallisten Lions-lupausten jälkeen lio neiksi. Kummit, presidenttimme Terttu Junttila ja lion Oili Leivo,
sytyttivät kynttilät ja
kiinnittivät lionsmerkit
uusien jäsenien rintaan.
Uudet jäsenet esittelivät
itsensä ja klubilaiset
esittäytyivät uusille
lioneille. Myös kummit
antoivat lupauksensa Keskellä siirtojäsen Ulla Jaakkola rinnallaan uudet
noudattaa velvollisuuk- lionit Sirkka-Liisa Varjus ja Päivi Kolehmainen.
siaan uusia lioneja kohtehtävästämme vähäTervetuloa klubiimme
taan.
osaisten hyväksi.
lion Ulla Jaakkola LC
Tilaisuus on aina yhtä
LC Pori/Katariina oli Turku/Ancorasta, sekä
liikuttava ja herkkä. Se
uudet lionit Päivi
muistuttaa meitä “van- lähes 100%:sti paikalla Kolehmainen ja Sirkkahoja” lioneja tärkeästä todistamassa tätä hienoa Liisa Varjus.
tapahtumaa.

LC Uusikaupunki/Family vietti viikon torilla Putkussa
Tämän kauden varainkeruuaktiviteettina osallistuimme Uudenkaupungin palveluyrittäjien
järjestämään myyntitapahtumaan torilla.
Yrittäjät olivat rakennuttaneet kahdeksan
“Putkua” (myyntikojua)
torille. Niitä sai vuokrata
viikoksi, viikonlopuksi tai
vaikkapa vain päiväksi.

ja vielä varmuudeksi
seuraavaksikin viikonlopuksi myydäksemme
kaikenlaisia kättemme
töitä. Lapsetkin osallistuivat innolla enkeleitten
tuunaamiseen, korujen ja
avaimenperin valmistamiseen. Aikuiset olivat
valmistaneet kransseja,
huovutettuja pannunalusia, sukkia, lapasia,
kynttilöitä, sinappia,
Family päätti ottaa
marinoituja valkosipulinputkun koko viikoksi 49
kynsiä, punasipuli- ja

suppilovahverohilloketta
yms. Myös pitkäaikainen
yhteistyömme taiteilija
Susanna Pihlajan kanssa
jatkuu ja myimme
putkussa hänen “Mistä
on pienet tytöt tehty”tauluja, vedoksia ja
vedoksia paspituuran
kera. Näitä kaikkia voi
ostaa myös Kenkäkauppa
Alinasta ympäri vuoden.

mutta ei kassanpohja
ihan tyhjäksikään jäänyt.

Joulun alla halusimme
muistaa myös kaupungin
vanhuksia leipomalla
heille joulutorttuja, jotka
lion Susanna Taskinen
kotipalvelun ystävällisellä avustuksella jakoi
heille. Tästä teemmekin
jokavuotisen palveluaktiviteetin, niin hyvää
Torilla järjestettiin palautetta se sai.
myös jäälyhtykilpailu,
Kaksi klubimme lionia
johon klubimme jäsen
lähtee taas tammikuussa
Terttu Lundelin osallistui
tapaamaan kummitytkahdella kakkuvuokaan
töämme Sandunia Sri
jäädyttämällään lyhdyllä.
Lankaan. Matkalla he
Yleisön piti äänestää
tapaavat myös monia
kaunein lyhty, mutta sade
muitakin kummilapsia ja
oli niin rankkaa, että
vievät heille kummien
yleisö puuttui kokonaan,
terveiset henkilökohlyhtyjä osallistui kilpaitaisesti.
luun kuitenkin toistaLC Uusikaupunki/Family
kymmentä, kaikki ykkösiä!
Leena Marvola-Sine
Ilmojenhaltija ei meitä
myyjiä kyllä suosinut,

Retki Biolanille Euraan
LC Pori Sofia piti
syyskuisen kokouksensa
‘matkoilla’ eli teimme
retken Biolanin toimitiloihin Euraan.

Koska olimme kevättalvella saaneet ikiomiksi
‘ kummilapsiksemme’
Nakkilaan perustetun LC
Nakkila/Emman tuoreet
leijonat, matka tarjosi
hyvän tilaisuuden tutustua paremmin myös
heihin. Siispä matkan
varrella poimittiin Nakkilasta mukaan joukko
Emmoja. Kummilasten
lisäksi retkemme kohokohtia oli myös vastaanottoseremonia, jossa
saimme joukkoomme
uuden Sofia-leijonan

Marja-Leena Kallion.
Perillä saimme ennen
tutustumiskierrosta kuulla mielenkiintoisen katsauksen paikan syntyhistoriaan. Kuullessaan
paikan synnyn tarinaa ja
nähdessään ympärillään
toinen toistaan poikkeuksellisempia ratkaisuja
lähtökohtana ekologisuus
ja luonnonmateriaalien
käyttö voi vain todeta,
kuinka paljon on mahdollista saada aikaan, kun on
selkeä visio siitä, mitä
haluaa ja avoin mieli etsiä
uusia ratkaisuja. Erityisesti jäi mieleen, kun
oppaamme kertoi, kuinka
Pekka Kariniemellä oli
tarkoin mietittynä, mitä

LC Rauma/Ankkuri

Mikä olisikaan mukavampaa kuin työskennellä
tällaisessa toimistoympäristössä.

hän edellytti tulevilta
toimitiloilta ja kuinka
moni arkkitehti oli kertonut hänelle, että niiden
toteuttaminen oli mahdotonta. Kuitenkin,
koska hänellä oli päämäärä selkeänä mielessään, hän ei antanut
periksi vaan etsi kunnes
löysi ennakkoluulot-

toman suunnittelijan,
jonka kanssa ruvettiin
etsimään ratkaisuja noihin ‘mahdottomiin’ pulmiin. Ratkaisut löytyivät
ja hän pääsi tavoiteeseensa. Tässäpä meille
leijonillekin ohjenuoraa
omaan toimintaamme.

LC Rauma/Fänikk

Käsi ylös ne, joilla on
nurkissaan turhia tavaroita!
Kävimme syksyn klubikokouksessamme tutustumassa Hallavaaran jätteidenkäsittelylaitokseen.
Näimme konkreettisesti
mihin ne meidän keittiöissämme pusseihin
kerätyt roskat päätyvät,
mitä voisi kierrättää,
minne ongelmajätteet voi
toimittaa ja paljonko sitä
jätettä oikeasti kertyy!
On ollut ilahduttavaa
käynnin jälkeen kuunnella, kuinka klubilaiset ovat
keskustelleet uudesta
tavastaan lajitella jätteitä
ja ilosta siitä “kun siihen
isoon kasaan menevä”
jätemäärä on pienentynyt.

Nyt kun kolmas kirpputorikuukausi on pian
lopuillaan, olemme olleet
toimintaan hyvin tyytyväisiä. Tähän aktiviteettiin pääsevät vuorollaan osallistumaan kaikki,
saamme kukin siivottua
kotejamme, saamme hyvää tavaraa kiertoon ja
tuemme kestävää kehitystä. Jätteen määrä vähenee ja klubilaisten tietoisuus ja innostus kierrätykseen on lisääntynyt.
Kun siinä samalla saamme vielä varoja toimintaamme, voiko tämän
parempaa yhtälöä ollakaan?
LC Eura/MuiNaiset

Hallavaaralla käynnin innoittamina päätimme kantaa oman
kortemme kekoon ja
otimme klubillemme
oman kirpputoriloosin
Kirpputori Kirputtomasta Kauttualta.
Klubimme on jo jonkin
aikaa miettinyt sopivaa
aktiviteettia, jolla saisimme kerättyä toimintaamme tarvittavia
varoja ja näin saimme
senkin asian ratkaistua.

Nenäpäivä Nakkilassa

Uusi klubimme pääsi pelle-esityksistä. Ihania
vihdoin tosi toimiin!
ja innolla mukana olivat

Klubimme ensimmäinen
suurempi varainhankinta
aktiviteetti toteutui valtakunnallisen Nenäpäiväkampanjan merkeissä.
Nenäpäivän tarkoituksena on hauskasti ja itsensä likoon pistäen kerätä varoja kehitysmaiden
lapsille. Ja kyllä me LC
Nakkila/Emmassa pistimme itsemme likoon!
Kaikki, jotka suinkin
pääsivät osallistumaan
lipaskeräyksen toteuttamiseen, olivat mukana.
Yhteensä 18 emmalaista
antoi noin 25 tunnin
työpanoksen pääkeräyspäivänä 4.11. Tämän
lisäksi keräyslippaat
olivat kolmen viikon ajan
esillä Jauhopojat
kahvilassa sekä Villilän Kartanossa.

myös pienet punanenäapulaisemme!
Nyt kerätyllä kokemuksella voimme hyvissä
ajoin suunnitella tapahtumaa ja ensi vuonna olemme varmasti mukana. Lipas on tehokas ja helppo
tapa hoitaa keräys, mutta
jotain muutakin saatamme keksiä tämän lisäksi.
Vain mielikuvitus on rajana!
Ja mikä oli keräystuloksemme? Selkä vääränä,
kassin sankojen kestävyyttä jännittäen vein 8,5
kg painavan “saalimme”
Nakkilan Osuuspankin
kassalle. Lopputulos
922,35 e. Ei pöljempi
tulos pöljäilystä.

Iloinen mieli, punaiset nenät ja näyttävät pelleasut saivat
nakkilalaiset hymyillen lahjoittamaan
rahaa. Hyvän mielen
lisäksi lahjoittajat
saivat palkkioksi
halauksia sekä nautLeena Ture tia pienistä tanssi- ja

LC Rauma/Kanali Helme
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Suuri Urheiluesitys
Uudessakaupungissa
Perheklubi LC Uusikaupunki/Family järjesti
lapsiperheitä hyvin paikalle houkutelleen Suuri
Urheiluesitys -lastenteatteriesityksen lokakuussa. Jatkoa seuraa –
tammikuussa svengataan
Rokki-Kokin tahdissa.

riemukkaan liikunnan
puolustuspuhe. Esitys oli
todella hyvin laadittu ja
esitetty - pikkuväki ei
taatusti päässyt pitkästymään. Tapahtuman
päätteeksi lapset saivat
tikkarin, joten teatteriväki lähti kotiinpäin suu
LC Uusikaupunki/ messingillä.
Family päätti piristää
Tammikuussa Crulapsia ja lapsenmielisiä sellissa jyrähtää, kun
vauhdikkaalla Suuri paikalle saapuu lastenUrheiluesitys -lasten- orkesteri Rokki-Kokki.
t e a t t e r i e s i t y k s e l l ä Toivottavasti paikalle
kulttuurikeskus Cru- saapuu silloinkin runsain
sellissa. Esitystä saapui joukoin lapsiperheitä
seuraamaan lukuisa lämmittelemään pakkajoukko paikallisia lapsi- sen (?) kangistamia niveperheitä. Mauri Kunnak- liä, ja nauttimaan hyvästä
sen kirjaan perustuva lastenmusiikista.
Linnateatterin esitys oli
lion Juha Jussila

2011-2012
Itä-Porissa:

Koiviston uusi Vahvamieskisamesta!

Tulevana maaliskuisena
lauantaina 17.3. 2012 LC
PORI/KOIVISTO viettää
25-vuotisjuhliaan. Klubin
vakioaktiviteettina oli
kymmenen vuotta peräkanaa Resiinaralli ja sen
jälkeen sen seitsemän
kertaa järjestetty Vahvamieskisa Porin rautatieasemalla. Mutta eipä ole
enää...

Mutta Vahvamieskisa!
Tottakai se pitää pintansa, mutta tapahtumapaikka muuttuu totaalisesti.
Sunnuntaina 29. huhtikuuta klo 12 alkavan Suomen Cupin vuoden 2012
ensimmäisen osakisan
ähellykset aistitaan ItäPorissa. Tarkalleen osoitteessa Mikkolan Prisma,
Itäkeskuksenkaari 6.
Viime vuoden Suomen Cup alkoi Haapaveden hallikisoista. Sen
jäädessä nyt pois, Pori
tulee totutulle paikalleen
ykköskisaksi. Muilta osin
kilpailujen aikataulut
ovat vielä suht levällään.
Porin lisäksi touko-

kuussa on mahdollinen
kisa Seinäjoella. Kesäkuussa Laitilan munamarkkinat kerää 16.
päivänä jopa kansainvälistä väriä tapahtumaansa. Real Power
Karviassa on totutusti
ajoittunut viikko juhannuksen jälkeen.
-Osakisojen jälkeen
yritämme saada finaalin
Leppävirralle jo heinäkuussa. Varapaikkana on
Tornio. Finaalista on
mahdollisuus päästä Giants Live-kisaan. Se on jo
elokuussa ja sieltä sitten
parhaat maailman vahvinmieskisaan, ennakoi
tulevaa kilpailukautta
Suomen Cupin puuhamies Mikko Korhonen
Pohjanmaan hiekkarannikolta Kalajoelta.

ruusta luovutaan.
Suomen Cup on nyt
myös täysin erillään Suomen Vahvinmieskisasta,
josta aikoinaan sai jopa
tuplapisteitä finaalia
ajatellen.

päätöksiä. Kysymys on
tietyistä sopimusasioista
kilpailun luonteen muuttuessa kansainväliseksi.
Pukataan esimerkiksi
lisenssimaksuihin ja muihin järjestelyihin.

-Nyt on joka osakilpailusta mahdollisuus
päästä mukaan loppukilpailuun. Jos esimerkiksi kahdessa tai useammassa kisassa samat kaverit sijoittuvat kärkeen,
niin sen jälkeen valitaan
seuraaville sijoille tulleita
mukaan, selventää toinen
cup-vastaava Korhonen
edelleen.

Samasta syystä vielä
vuodenvaihteessa tätä
väsätessä olivat asiat
keskeneräiset muiden
Cup-paikkakuntien osalta.

Laitila ja Itä-Pori

Uusi kisapaikka on katsastettu kaikilta osin jo
tammikuussa Prismajohtaja Janne Nurmen ja
Pori/Koiviston delegaation toimesta.

Mielenkiintoa tulevan
kauden kisoihin tuo se,
että esimerkiksi Laitilan
kisa pidetään. On se
sitten Cupissa mukana tai
Ei pisteitä vaan
ei. Kisaan yritetään hanksijoituksia
kia 3-5 ulkomaalaista
Aiempina vuosina Cupin osallistujaa.
osakisoissa on jaettu
Juuri tämän
pisteitä sijoitusten muvuoksi
järjes kaan ja finaaliin pääsetäjät
eivät
ole
minen on määräytynyt
vielä
tehneet
niiden mukaan. Tänä
vuonna pisteiden ke- Cupin osalta

Porissa kuitenkin muutetaan “isien maille” ItäPoriin. Onhan LC Pori/
Koiviston jäsenistö alunperin koostunut juuri
siltä kaupungin kantilta.

Jouko Färd

Arvokeskustelu Karviassa
LC Karvia määritteli arvonsa jo kuluvan kauden
lokakuussa. Klubin toinen varapresidentti toimi
arvojen määrittelyn vetäjänä. Kaikki lokakuun
klubikokouksessa olleet saivat vastata kirjallisesti
vierustoverien kanssa keskustellen kysymyksiin: mikä
klubissamme on tärkeää, mikä on hyvin ja mikä voisi
olla vielä paremmin. Vastaukset koottiin yhteen ja siitä
muodostui neljä klubin toimintaa viitoittavaa arvoa
lyhyine selityksineen:

Ihmisläheinen palvelu
Kevyttä on… Porin Topi Frifeldt pitää
Klubin ylpeydenaihe on sotaveteraanipalvelu. Sen
pilkkanaan 75 kg:n sirkuskäsipainoa.
Vahvat miehet siirtelevät helpon näköisesti 350 kg:n rengasta.
rinnalle pyritään kehittämään lapsi- ja nuorisopalvelua. Pyritään palvelemaan vähempiosaisia.
Piirin III alueen 1. loh- seppeleen ja LC HuitPanostetaan paikallisuuteen.
oman kokouksensa. Ger- Tilaisuus oli onnistunut ja
kon klubit pitivät toisen tinen/Gerdan 1. varadan kokouksessa vierai- toivomme yhteiskokousUudistuva jatkuvuus
kerran klubien yhteis- presidentti Sirkka Madelivat DG Jaakko Räikkö- perinteen jatkuvan.
Klubin arvo paikallisesti on kiistaton. On pyrittävä
Rauni
kokouksen Lions-viikolla kivi piti puheen.
nen ja DC Kalevi Sillansäilyttämään nykyisten jäsenten aktiivisuus. Sen
Alapirtti-Vasamaa
11.1.-12. Lohkon puKaupungintalolla ruo- pää.
lisäksi on pyrittävä hankkimaan uusia, nuoria jäseniä. heenjohtaja Jorma SuoKuva: Antti Lehtinen
kailtiin
ja valtuustosalissa
Klubitoiminnassa tärkeää on jäsenten tasavertaisuus
Puoliso-ohjelmana oli
minen, LC Lauttakylä, oli yhteiskokous. Kau– iästä riippumatta.
oli kokouksen kokoon- pungin puheenvuoron tutustuminen
kutsujana.
Yhteisöllinen osallistuminen
piti elinkeinojohtaja Eila Kuikon tilan
Butigen på
Klubissa vallitsee hyvä yhteishenki. Sitä tulee vaalia,
Kokoonnuimme Huit- Törmä. DG Jaakko Räikjotta jaksetaan yhdessä toimia paikkakunnan hyväksi. tisten kirkon sakastin kösellä oli puheenvuoro, Landet
myymälään
Pyritään klubitason lisäksi osallistumaan aktiivisesti eteen ja siitä lähdimme ja DC Kalevi Sillanpää
myös ylemmille järjestöportaille. Oman järjestön lippukulkueena sankari- puhui mm. ARS-asiasta. ja sen tuotteisiin.
lisäksi tehdään paikallisesti yhteistyötä muiden haudalle, jossa LC LautYhteiskokouksen jäljärjestöjen kanssa.
takylän leijonat laskivat keen kukin klubi piti
Karvialainen aitous
Klubin toiminnassa olennaista on avoin keskustelu,
jossa voi aidosti vaikuttaa. Rehellinen ja avoin
toiminta myös ulospäin on tärkeää. Klubin ja sen
aktiviteettien näkyvyyttä ja tunnettavuutta on
pyrittävä lisäämään entisestään. Klubin jäsenet voivat
aidosti olla ylpeitä klubin toiminnasta.

LC Huittinen/Gerdan tammikuun kuukausikokous

LC Rauma/Reimari

LC Rauma/Ruori

LC Sastamala/Linda
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Kirje joulupukille totetuttaa lasten toiveet
“Kirje Joulupukille” on
Lions Club Kokemäki/
Jokilaakson
ideoima
kampanja, jossa sosiaalitoimi kyselee asiakasperheidensä lapsilta
lahjatoiveita, ja Lionsklubin jäsenet hankkivat
näitä lahjoja.

Kampanja alkoi vuonna
2010 Kokemäen sosiaalitoimen kanssa, ja vuonna
2011 mukaan tuli myös
Harjavallan sosiaalitoimi.
Koko idean perusajatus
on, että vähävaraisessakin
perheessä lapset saisivat
ainakin yhden toivomansa joululahjan. Klubi
saa sosiaalitoimilta listan
toivotuista leluista tai
harrastusvälineistä, hankkii ja paketoi ne, ja sosiaalitoimessa lahjat jaetaan
toivojille.
LC Kokemäki/Jokilaakso on naisklubi, joka
toimii Harjavallan ja
Kokemäen alueella, jäseniä on myös Porista,

Ulvilasta ja Nakkilasta.
Jotta lahjatoiveisiin saataisiin riittävästi varoja,
kampanjaan mukaan pyydettiin alueen mies klubeja, joiden yhteistyöllä saatiinkin toiveita
hyvin toteutetuksi. Mukana kampanjassa ovat
olleet LC Kokemäki/
Jokilaakson lisäksi Lions
Club Kokemäki, Lions
Club Kokemäki/Teljä,
Lions Club Harjavalta Harjavallan sosiaalitoimeen olivat lahjoja viemässä
sekä Lions Club Harja- Sari Granni ja Kaija Valtonen LC Kokemäki/Jokilaaksosta, sekä Teemu Saarikko ja Teijo Hanhilampi
valta/Huovi.
LC Harjavalta/Huovista, sosiaalitoimea edustivat
Käytännön työn eli Veijo Määttänen ja Reija Miika.
lahjojen ostamisen sosiaalitoimelta tulleiden jolloin lasten toiveita
Molemmilla paikkalistojen mukaan hoitivat haluttaisiin toteuttaa,
kunnilla on järjestetty
LC Kokemäki/Jokilaak- mutta siihen ei useinkaan
pienet lahjoitustilaisuuson jäsenet. Lahjapake- ole mahdollisuuksia. Sodet kaupunkien sosiaaliteista on löytynyt leluja, siaalitoimen avulla pertoimissa, jossa mukana on
pelejä, kirjoja, vaatteita ja heiden tarpeita ja lasten
ollut sosiaalitoimen
harrastusvälineitä. Vuon- toiveita on ollut mahedustajia sekä klubien
na 2011 lahjoja on han- dollista saada selville, ja
jäseniä. Paikalle on
kittu yhteensä noin 2500 moni lapsi on päässyt
pyydetty myös lehdistöä,
eurolla.
leikkimään ja harras- ja mukavasti kampanjalle
Vähävaraisissa perheis- tamaan paketista paljas- saatiinkin näkyvyyttä.
sä juuri joulu on aikaa, tuneiden lahjojen avulla.

LIONS 107M-piirin golf OPEN 4.9.2011 Yyterissä
LC Pori/Linna järjesti Mpiirin golfmestaruuskilpailut Yyteri Golf
Linksin kentällä.

Mestaruudet ratkaistiin
miesten ja naisten pistebogey sekä lyöntipelikilpailuna. Erikoiskilpailuina oli lähim-

mäksi lippua ja pisin lesta toivomme, että
kiinnostus lisääntyisi Mdraivi.
piirin mestaruuskilpailua
Osanottajia oli naisten
kohtaan, koska tiedämme
sarjassa 4 ja miesten
joukossamme olevan
sarjassa 9.
runsaasti golfin harrasM-piirin golfmesta- tajia.
ruus oli järjestyksessä
toinen. Järjestäjien puo-

LC Pori/Linnan kiittää
kaikkia osallistujia ja
onnittelee voittajia.

Vampulan leijonat istuttivat
lehmuskujan

Lehmuksia istuttamassa Jorma Vähä-Heikkilä (vas.),
Olli Taura, Markku Arola ja Matti Reijonen.

Lions-järjestön puunistutuskampanja käynnistyi
LC Vampulan osalta
lehmuskujan istutuksella
seuratalo Jukolan tontille. Kymmenen lehmuksen jono istutettiin
Jukolan paikoitusalueen
ja Vampulan urheilukentän väliselle nurmialueelle.
Reipas

lokakuinen

vesisade oli osaltaan
vauhdittamassa viidentoista klubilaisen iltaurakkaa. Klubin toimintasuunnitelmaan on kirjattu vielä ensi kevääksi
metsäpuiden istutusta,
jolla on samalla tarkoituksena hankkia varoja
erilaista palvelu- ja avustustoimintaa varten.
Mauno Kotamäki

Nenäpäivän lipaskeräys
tuotti Huittisissa yli 1500 e

PS.
Vuoden 2012 kilpailu
pidetään 3.6.2012 Porin
Kalafornian golfkentällä.
(Erillinen kutsu alla.)

Tulokset:
Naiset :
1. Leena Ture
(33 pb)
2. Marja-Leena Liski
(32 pb)
3. Pirjo Jussila
(30 pb).

Miehet:

Paras scr-tulos:

1. Ilmo Heinonen
(36 pb)
2. Sami Lohisto
(32 pb)
3. Jari Vuorinen
(32 pb).

Ilmo Heinonen

Lähimmäksi lippua:
Sami Lohisto

LC Vampulan lipaskerääjän Jaakko Koivuniemen
lippaaseen tukeaan antamassa Mikko Heikkilä.

Pisin draivi:
Pirjo Jussila.

Tervetuloa!
LC Pori/Linna

M-piirin OPEN
3.6.2012
klo 9.00 alkaen
Kalafornian
golfkentällä

Pelimuoto 18 reiän tasoituksellinen pistebogey.
Sarjat miehet ja naiset. Molemmissa sarjoissa
palkitaan 3 parasta tulosta. Lisäksi palkitaan 3 parasta
scr-tulosta, lähimmäksi lippua ja pisin draivi.

Kilpailumaksu 60 •
Kilpailumaksu sisältää:
kilpailun järjestelyineen,
puolivälissä makkaran ja
virvoitusjuoman sekä pelin
jälkeen saunan ja ruoan.
Palkintojen jako heti pelin
jälkeen.

Ilmoittautuminen torstaihin 24.5. mennessä sähköpostitse:
ilmoheinonen@hotmail.com
tai

tapani.liski@dnainternet.net.
(Ilmoita nimesi, tasoituksesi, seurasi ja klubisi.)

Kilpailumaksu
Kilpailu on avoin kaikille viimeistään 28.5.2012
M-piiriläisille ja heidän LC Pori/Linnan tilille
seuralaisilleen.
IBAN:

FI5857000250 025451
Lisätietoja
Ilmo Heinonen 0500 591102 tai Tapani Liski 050 5610643

www.kalafornia.com

LC Siikainen

LC Säkylä

Kehitysmaiden lasten
hyväksi toteutettu nenäpäivän lipaskeräys
4.11.11 tuotti Huittisissa
yli 1500 euroa. Lipaskeräyksessä olivat asialla
LC Huittinen/Gerda,
apunaan Pellonpuiston

koulun viidennen ja kuudennen luokan oppilasryhmä ja LC Vampula.
Gerdan osuus keräyksestä oli 1019,70 euroa ja
LC Vampulan 507,90
euroa.
Mauno Kotamäki

Huutokauppa

LC Huittinen järjesti
huutokaupan 15.10.2011.
Myytäväksi kerättiin
vinteiltä ja varastoista
käyttökelpoista tarpeettomaksi jäänyttä tavaraa.
Myytävää
kertyikin
paljon
ja
huutokauppa
voitiin pitää.
Makkara teki
hyvin kauppansa pihalla
ja ladyillä oli
kahvin ja
virvoitusjuomien myyntipiste.

LC Ulvila

Huutokaupan tuotto
käytetään Huittislaisten
nuorten ja vanhusten
hyväksi.
Rauni
Alapirtti-Vasamaa
LC Huittinen, lady
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Omaishoitajien
virkistyspäivä

Poika, joka ei kestä päivänvaloa

Piia Reunanen

Kymmenvuotiaalla Ossi
LC Säkylä järjesti 17.10 sekä tutustumalla De- Wiitasella on harvinainen meitä lähtemään kiireellisesti Harjavaltaan ihoveli Ismo Niemisen sign pesulan tarjontaan ja XP-sairaus.

aloitteesta Säkyläläisille
omaishoitajille ns. virkistyspäivän. Omaishoitajat
kyyditettiin taksilla Kauttualle, Eurajoen rannalla
sijaitsevaan Jokisaunaan
ja Design pesulaan.
Rakennus on Alvar Aallon suunnittelema. Pesulassa on kahvio, jossa
omaishoitajat nauttivat
kahvituksesta ja vapaahetkestään keskustellen

taiteeseen. Presidentti
Jukka Pietilä edusti LC
Säkylää tilaisuudessa ja
sai kuulla tilaisuuden
tärkeydestä omaishoitajille. “Yleensä muistetaan ja huolehditaan
hoidettavista, mutta
unohdetaan hoitajat,
jotka tekevät pyyteetöntä
ja raskasta työtä ympäri
vuorokauden”.

Muovikassi-aktiviteetti
piaan myymiin kasseihin.
LC Säkylä jatkoi jo 2010
aloitettua muovikassiaktiviteettia yhdessä KMarket Huovintorin
kauppiaan kanssa. Klubi
hankki ja myi 27 ilmoitusta painettavaksi kaup-

Aktiviteetti on hyvin
tuottoisa klubille eikä se
ole hirveän työläs. Tässä
voisi olla malli myös
muiden klubien aktiviteetiksi.

Patakeräys
LC Säkylä osallistui jo perinteisesti Pelastusarmeijan
Patakeräykseen lauantaina 17.12 Säkylän S-Market
ja K-Market kauppojen pihalla.
Patakeräyksen tuotto oli tänä vuonna yhteensä
871,45e. Paketteja kertyi 87 kpl.

Kuitua ja vauhtia järjestöjen
verkkoviestintään
Tammikuussa PohjoisSatakunnan Seutuverkko
Oy oli saanut riittävän
määrän kuitupohjaisen
tietoliikenneverkon
liittymien ennakkositoumuksia ja se tavoittelee
verkon rakentajaksi ja
yhteistyökumppaniksi
Kankaanpäässä, Laviassa
ja Jämijärvellä ensin
ruotsalais-suomalaista
Telia-Soneraa. Karviassa
ja puolessa Honkajokea
on Suupohjan Seutuverkko Oy:n valmiiksi
rakennettu järjestelmä,
jota laajennetaan Siikaisiin ja lopulle Honkajoen
alueelle.

Karvian Kotiseutuyhdistyksen hakemaan, Aktiivinen Pohjois-Satakunta
ry:n kanssa suunniteltuun hankkeeseen, jossa
selvitetään kansalais toimintaa kokoavien mitä
erilaisimpien yhdis tysten, yritysten sekä eri
kuntien ja seurakuntien
viestinnän uudistamistarpeet. Esiselvityshanke
tulee auttaneeksi uutta
tietoverkkoa käyntiin,
kun sen todellisia käyttötapoja esitellään laajoille
kansalaispiireille. Kohteena ovat kuitenkin erityisesti yhdistysaktiivit,
myös Lions-yhdistykset.

Muutamat Pohjois-SaTervetuloa kunnittaitakunnan kultuuri- ja siin tilaisuuksiin omaan
nettiaktiivit henkilöt ovat kuntaan tai naapurien
osallistuneet vastaavaan puolelle.
Suupohjan Suvimedia.fiJuha Suni
hankkeeseen. Parhaat
projektivastaava
puolet sen luomista toiHonkajoki
mintamalleista tuodaan

diagnoosin. Kriisiapua tai
vertaistukeakaan en
tautipoliklinikalle,
Mari
saanut, koska Suomessa
Vaikka Ossin elämä on
jatkaa
yön
tapahtumista.
tiedetään näihin aikoihin
täynnä rajoituksia, hän
olevan vain kuusi XPvaikuttaa hyvin iloiselta Diagnoosi paljasti
tapausta, Ossin äiti kertoo
ja reippaalta lapselta.
harvinaisen
tilanteesta.
2.4.2002 Wiitasen per- sairauden
heeseen syntyi OssiWiitasia onnisti Harja- Ossin oltava
niminen poika. Kun vallassa, sillä siellä oleva jatkuvasti
perhe vietti äitienpäivää ihotautilääkäri pystyi heti suojattuna
mummulassa, oli viileä ja diagnosoimaan Ossin
Ossin tarina oli Sunpilvinen päivä, joten Ossi oireet tekemänsä gradun nuntaivekkarissa, minkä
oli pukeutunut lämpi- perusteella. Kyseessä oli jälkeen perhe sai paljon
mästi. Seuraavana päivä- harvinainen Xeroderma yllättäviä yhteydenottoja.
nä vanhemmat huomasi- Pigmentosum eli XP on
–Ohjelman jälkeen
vat Ossin poskilla ihottu- sairaus, johon kuuluu
soitti mies, joka kertoi
maa.
tuhatkertainen ihosyöpäolevansa NASA:n astro–Lääkäri arveli ihottu- riski. XP-sairaus vaatii nauttikouluttaja Kimmo
man olevan maitorupea. molemmilta vanhem- Niemisen serkku. Hän
Minua pyydettiin lopet- milta virheellisen geeni- pyysi lupaamme soittaa
tamaan imettäminen, perimän. XP:tä sairas- Niemiselle ja kysyä,
tavalta puuttuu molekyyli
Mari Wiitanen kertoo.
tietäisikö Kimmo kantuottaa pigmenttiä, siksi
kaasta, jota voisi käyttää
Kukaan ei tiennyt,
potilas ei rusketu vaan saa
Ossin suojapukuun. Niekolmannen asteen palomistä oli kyse
minen soitti meille ja tuli
Pari kuukautta myö- vamman ultravioletti- jopa käymään. Hän on
hemmin Ossin jaloissa säteilystä. Nukkuessaan auttanut meitä hyvin
havaittiin palovammat. vaunuissa Ossin jalat paljon ja puhunut Ossista
Lähes koko sääri oli vesi- olivat tulleet peiton alta, jopa presidentti Tarja
rakkulan peitossa, ja yöllä UV-valo oli läpäissyt Haloselle, Wiitanen kiitvaunun kankaan ja
rakko puhkesi.
telee.
polttanut sääret.
–Lähdimme pikaisesti
Ensimmäisen suoja–Lääkäri käski lähteä
terveyskeskukseen lääkäpukunsa Ossi sai neljäriin, ja selitimme, että ihonäytetettä varten Tur- vuotiaana. Suojapuku on
poika oli nukkunut kuun. Näyte lähetettiin tehty vastaavasta kanvarjossa omenapuun alla ulkomaille kartoitusta kaasta kuin astronauttien
hyvin puettuna ja peitet- varten, sillä XP-sairau- käyttämä aluspuku. Puku
tynä. Lääkäri arveli Ossin teen liittyy seitsemän eri saatiin Sarah and Moore
saaneen päivällä liikaa mutaatiota. Selvisi, että Foundation -säätiöltä.
aurinkoa. Sairaanhoitaja Ossi kuuluu pahimpaan
Ainoa keino välttyä
paketoi yöllä Ossin jalat. XPA-ryhmään. Sairauteen kuuluu lisäksi syöpäriskiltä on UV–Jouduimme kotona
etenevä kehitysvammai- säteiltä suojautuminen.
repimään paloarpien
suus sekä eliniän taantu- Wiitasten nykyisessä
päältä siteet auki. Jalasta minen, Mari selvittää.
kodissa Ulvilassa on
oli hävinnyt kaikki ihopimennysverhot, Ossin
–Diagnoosin jälkeen
kerrokset ja vain lihas
iltapäiväkerhossa Poijusnäkyi. Meidät otti vastaan emme käyneet Ossin sa sekä perheen auton
päivystävä lastenlääkäri, kanssa lainkaan ulkona. ikkunoissa ja myös Koijoka totesi kyseessä ole- Oikeastaan minulla ei ole vulan koulun ikkunoissa
van kolmannen asteen mitään muistikuvia vuo- on UV-kalvot.
palovamma. Hän neuvoi teen siitä, kun kuulimme
Toisen suuren kiitoksen Mari esittää Isovanhemmat ry:lle, sekä Ulla
Pajuselle, joka myös otti
Ossin perheeseen yhteyttä ohjelman jälkeen.
–Ulla ilmoitti haluavansa olla Ossin varamummo, Mari toteaa.
Ensimmäisen suojapukunsa Ossi sai Isovanhemmat ry:n lahjoittamana. Pajunen keräsi
rahaa pukua varten, mikä
oli perheelle suuri
iloinen yllätys.

Vapaata elämää
rajoitusten
puutteissa

Youtubessa paljon huomiota on herättänyt leijonista
kertova, hauska Rockin’ the Vest -verkkovideo. Nyt
piirissämme on mahdollisuus vastaavaan.

LC Ulvila/OIavi

Vaikka Ossin elämä on
hyvin rajoitettua, poika
osaa nauttia siitä täysillä.

LC Uusikaupunki/Family

Pihassa hän ajelee
kolmipyöräisellään ja
sisällä hänen suosikkipuuhaansa on telkkarin
katsominen ja tietokonepelien pelaaminen. Pääsääntöisesti ulkona ollessaan hän joutuu käyttämään erikoispukuaan.
–Muutimme
viisi
kuukautta sitten Ulvilaan, josta löytyy enemmän virikkeitä. Ympäröivä metsä tarjoaa Ossille
uusia kokemuksia ja
pihasaunassa hän puhaltelee mielellään saippuakuplia. Lisäksi Ossi olisi
koko ajan menossa
kyläilemään ja pyytämässä väkeä meille kahville.
Sunnuntaisin Ossi on
pystynyt käymään uimassa Omaklubilla, koska
altaalla ei ole lainkaan
ikkunoita, Mari kertoo
poikansa aktiviteeteista.
Ossi on kova kertomaan omista kokemuksistaan, kuinka hän
pelästyi poreammeen
kuplia ollessaan varamummonsa luona ja
miten hän on osallistunut
uuden asunnon remontointiin. Erityisesti Ossi
haluaa kertoa omista
suosikkiohjelmistaan:
– Uuno Turhapuro elokuvat on parhaita.
Olen nähnyt ne kaikki.
Tykkään myös PuuhaPetestä, koska olen
itsekin kova remonttimies ja teen pihalla
puutarha- ja kaivuutöitä,
Ossi kertoo innostuneena.

Uusi puku
Leijonilta
Ossin toinenkin puku
tulee lahjoituksena. Tällä
kertaa avunantajana on
Lions Club Pori/Juhana.
–Näin vuosia sitten
Satakunnan Kansassa
jutun Ossista ja tiesin
pojan kummisedän. Sitä
kautta sain yhteyden
perheeseen. Aktiivitoimikunnan puheenjohtajana Ossia lahjoituskohteeksi. Koska vanha puku
oli jo käymässä tiensä
päähän, päätyivät Ossin
vanhemmat uuden puvun hankintaan. Lahjoituksen suuruus kasvoi
vielä alkuperäisestä, kun
ARS-säätiö kasvatti summaa puolella, Jari Reunanen kertoo.

LC Vampula
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Kohtele jäseniä kuin perhettä
Wing-Kun Tamista tuli
heinäkuussa, Lionsklubien kansainvälisen järjestön vuosikokouksessa järjestön 95.
kansainvälinen presidentti ja ensimmäinen
laatuaan Kiinasta. Tam
syntyi Guangzhoussa,
Kiinassa ja kävi koulut
Hong Kongissa, jossa
hän kasvatti myös
perheensä ja perusti
kansainvälisen rahtiyrityksen.
Kiinalaisuus on iso osa hänen
identiteettiään, mutta
hänen tarinansa on
hyvin universaali. Hänen elämänsä varrella
tehdyt päätökset johtivat hänet Lionsien
korkeimpaan virkaan.

Kun Tam oli 20vuotias hänen yrityksensä lähetti hänet
Yhdysvaltoihin liiketaloutta opiskelemaan.
Useiden vuosien jälkeen hän palasi Hong
Kongiin.
“Tein yhden vuoden
aikana elämäni kolme
tärkeintä päätöstä,” sanoo Tam.

Päätös 1
Vuonna 1981, hän perusti oman yrityksen.

on 200 työntekijää 20 oli välittämisen tunne,
toimistossa eri puolilla jonka toin heille.”
maailmaa.
“Tarkoituksemme on
auttaa apua tarvitsevia ja
Päätös 2
Vuonna 1981 Tam jakaa omasta onnesmyös päätti menn naimi- tamme muille. Klubini
siin vaimonsa Irenen kohteli minua kuin
kanssa. “Hän oli todella perheenjäsentä. Uutena
kaunis ja hyväsydä- lionina olin perheemme
minen, sanoi Tam. vauva ja klubini huoleh“Meistä tuli hyvät ti minusta, kunnes olin
oppinut tarpeeksi ja oli
ystävät.”
minun aikani alkaa
He saivat yhdess
opettamaan uusia. Klubikolme lasta: Alvin, Tifemme tulee kohdella
fany ja Andrew. Tam
jäseniään kuin perhetomistautui perheelleen,
tä,” Tam sanoo.
unohtamatta kuitenkaan
Pian tämän jälkeen
työhön liittyvi vastuitaan
- saati Lioneihin myö- Tam otti hoitaakseen
isompia projekteja. Hähemmin.
nen johtajuutensa alla
Päätös 3
lionit keräsivät yli 2
Vuonna 1981, Tam milj.dollaria paikallista
huomasi bisnestuttavan luonnontieteen kesrintapielessä merkin jos- kusta varten. Jokaisen
sa oli L -kirjain. “Mikä onnistumisen jälkeen
tuo on?” Tam kysyi.
Tam ja lionit kehittivät
“Liittyminen Lionei- yhä suurempia suunnihin nostaa statustasi,” telmia.
tuttava kertoi hänelle.
“Kun Tam tuli keskusTam päätti liittyä. Hän oli telemaan mahdollisuuklubinsa nuorin jäsen; desta isännöidä Lionien
klubipresidentti oli 94- kansainvälinen vuosikovuotias. Presidentti antoi kous Hong Kongissa,
Tamille hänen ensim- olin huolissani, sillä
mäisen tehtävän: lah- emme olleet koskaan
jojen hankkiminen van- tehneet vastaavaa aikaihuksille, joille klubi semmin,” sanoi Benny
järjesti risteilyn.
Ng, Hong Kongin polii-

“Hongkongilaisena me
synnymme yrittäjyys
“Heidän reaktionsa oli
veressämme: menesuskomaton,”
Tam muistyäksesi taloudellisesti,
telee.“Klubipresidentsinun on perustettava
oma yritys,” hän sanoo. timme sanoi, että lahjojen arvo ei ole se mikä
Tänä päivänä Tamin ilahdutti vanhuksia. Se
liikennöintiyrityksellä

Irenen poisnukkumisen jälkeen Tam oli
lohduton, uupunut ja
vietti aikansa kotisohvalla katsoen uutisia.
Sitten Kiinan Sechuanin provinssi joutui
tuhoisan maanjäristyksen kohteeksi 2008, ja
uhrien lukumäärä nousi
70000:een. Televisiokuvat kärsivistä perheistä herättivät Tamin ja hän
soitti Lionien päämajaan
pyytäen avustusta uhreille. Tam otti yhteyttä
myös Kiinan lioneihin.
Ryhmät kiinalaisia lioneita ajoivat pitkiä matkoja uhreja auttamaan.
LCIF hyväksyi 500000
dollarin suuruisen avustusrahan katastrofin
sista. “Tam oli luotta- uhrien auttamiseksi.
vainen Hong Kongin
“Olin menettänyt
kykyyn selviytyä haaspuolisoni ja olin surulliteesta.”
nen. Mutta uskoin pystyVuosikokouksen me- väni auttamaan,” sanoo
nestys oli kuitenkin vas- Tam. “
ta alkua Tamille. MiljooHän työskenteli hernat kiinalaiset olivat
keämättä apurahojen ja
sokeutuneet kaihin seutarvikkeiden saamisekrauksena. Tam ja muut
si,” sanoo Tamin poika
lionit kutsuivat Kiinan
Andrew. “Näin hänen
viranomaisia koolle ja
silmissään elämän kipipyysivät lupaa saada
nän, jota en ollut nähnyt
aloittaa lionien kaihisitten äidin menehtymileikkauskampanjan.
sen jälkeen.” Tam uskoi
Pian oli projektin pilottiIrenen taistelun voivaihe hyväksytty ja
maan ja luotti kykyihinsä
rahoitus saatu. Tätä
ylittää menneisyyden
seurasi SightFirst China
esteet. Hän luottaa
Action -aloite, jolla
lioneihin ja palvelumautettiin 5,2 miljoonaa
me unelmaan.
kiinalaista saamaan
näkökykynsä takaisin.
www.lionsclubs.org
“Jos et
omiin
kuinka
nostaa
sanoo
Tam.

LC Äetsä/Keikyä

Samaan aikaan, kun
Tam saavutti useita
bisnes- ja lions-menestystä, oli hänen perheelämänsä dramaattisten
muutosten kynnyksellä,
kun Tamin vaimolla
Irenellä todettiin syöpä.
15 vuoden ajan Tam
hoivasi vaimoaan ja
auttoi häntä uskomaan,
että sairaus on voitettavissa. Monella tapaa
Irenen sairastuminen
syöpään lähensi heitä,
mutta ajan saatossa Irene
hävisi taistelunsa.

itse usko
tekoihisi,
voisit intoisia,”
Wing-Kun

Ehdokas piirikuvernööriksi
Jari Vuorinen
Piirihallitus
syntynyt: 23.11.1960
puoliso: lion Virpi
lapset: Milla ja Jenna
työ: toimitusjohtaja /
yrittäjä Relox Oy
harrastukset: järjestötoiminta 1986-, golf, veneily
muuta:
Nuorkauppakamarin
jäsen 1986-2000,
senaatinarvo 2000,
senaatissa 2000-

lohkon pj. 2008-2009
alueen pj. 2009-2010
2.varapiirik. 2010-2011
1.varapiirik. 2011-2012
Palkinnot
Piirik:n tunnustuspalk. -09
Kokoukset
Piirikokouksia 5
Vuosikokouksia 4

Lion (100%) 2002LC Ulvila
rahastonhoitaja 03-04
sihteeri 04-05
presidentti 05-06
past. presidentti 06-07
jäsen-& läsnäol.tk.pj. 09-11
Lisäksi projekteja ja aktiivista jäsenhankintaa.

Ehdokas 1.vara-piirikuvernööriksi
Matti Reijonen Piirihallitus
syntynyt: 9.7.1948
puoliso: lion Hilve
lapset: Anne ja Anu,
9 lastenlasta
työ: perheyriys Jonkan
Kartano, majoitus-, kokous- ja tilausruokailupalvelut
harrastukset: kuntoliikunta, golf, sukututkimus
Lion (100%) 2001LC Vampula
rahastonhoitaja 01-02
sihteeri 02-03
nuorisovaihtoas.m. 03-04
aktiviteettitk:n pj. 05-06
varapresidentti 06-07
presidentti 07-08
past.presidentti 08-09

lohkon pj. 09-10
alueen pj. 10-11
Palkinnot
piirik:n ansiotähti -08
100%pres. ansiomerkki -09
lohkon pj:n palkinto -10
piirik:n tunn.palkinto -10
Melvin Jones -11
Kokoukset
Piirikokouksia 5
Liiton vuosikokouksia 2
Eurooppa Forum 1

Ehdokas 2.varapiirikuvernööriksi
Kalevi Sillanpää
syntynyt: 29.6.1956
Piirihallitus
puoliso: Sirpa
Lohkon pj. 2006-2007
lapset: Miina, Otto ja Alueen pj. 2007-2008
Osmo, opiskelijoita
Piirisiht. 2008-2009
ARS -toimik. pj. 2009-2013
työ: insinööri, toimistopäällikkö Maa- ja elintar- Kokoukset
viketalouden tutkimus- Piirikokoukset 10
keskuksessa Jokioisilla
Vuosikokoukset 12
harrastukset: kotiseututyö
ja museotoiminta, metsäs- Palkitsemiset
tys ja metsästysseuratoi- Kotim. 100 %:n presidentin
minta
palkinto 2004
luottamustehtävät:
Lions-liiton yhden ruusukPunkalaitumen seura- keen ansiomerkki 2007
kunnan kirkkovaltuuston Piirikuvernöörin tunnusja -neuvoston jäsen
tuspalkinto 2009
Lions-ritari 2012
Lion (100%) 1993LC Punkalaidun
Nuorisovaihtol. 1993-1994
Klubimestari 1995-1996
Rahastonhoitaja 1996-1997
Tiedotussiht. 1998-1999
Sihteeri 1999-2000
presidentti 2002-2003

2011-2012

Suomen lionien unelma elää!

Euroopan ja
Suomen vuoro
on tulossa

Joe Preston Arizonasta, osa Euroopan merkittävimpien lionsmaiden
USA:sta.
antamista kannatusJouko
Ruissalon
todistuksista.
mukaan kilpailutilanne
Vuoden 2013 valintaEuroopan osalta elää
koko ajan. Tällä hetkellä vuorosta Suomi kilpaiEuroopasta on ehdolla lee Japanin kanssa.
kaksi muutakin ehdo- Maan todennäköinen
Jitsuhiro
kasta. Englantilainen ehdokas
Yamada
on
hyvin
vahva,
Phil Nathan ja belgiaonhan
Japani
lionlainen Philippe Gerondal, ja hekin pyrkivät järjestön mahtimaita.
vaikuttamaan päätökEuroopan vuoro olisi
sentekijöihin.
sitten vuonna 2014 tai

Euroopan vuoro saada
edustajansa kansainväliseen presidenttiKansainvälinen presidentti Wing-Kun Tam on
putkeen toteutuu toHarri ja Sirkku Ala-Kuljun seurassa.
dennäköisesti vuosien
Suomalainen lions- johtaja. Hänen takanaan halutaan pitää kunnossa. 2013, 2014 tai 2015
vuosikokouksessa.
toiminta on maail- olevalle Suomi johtoon
Olemme hankkineet
-kampanjalle
vuodet
manluokassa varsin
Kilpailu on kovaa ja
Suomen ehdokkaalle
mittavaa. Reilun vii- 2013-2015 ovat ratkaikaikki
maanosat kilpailaajan tuen Euroopasta.
den miljoonan suo- sevia.
levat
niistä
vuosista,
Iloksemme pohjoismalaisen joukossa läTällä hetkellä käymme maiset naapurimme jolloin ei ole USA:n
Harri Ala-Kulju on 2015, ja kampanjamme
hes 26.000 haluaa kampanjaa Busaniin
Ruotsi, Norja ja Islanti vuoro. Busanin vuosi- kuitenkin vahvoilla, sillä tähtää juuri noiden
palvella lionina.
vuosikokoukseen osal- sekä itä- ja etelänaa- kokouksessa 2. varaprehänellä on jo nyt suurin vuosien valintoihin.
Meillä on oikeus listumisen ja kampanjan purimme Venäjä ja Viro sidentiksi valittaneen
odottaa, että me voimme taloudellisen tukemisen ovat meitä tukevien 14 Vapaaehtoinen
sainvälisten johtajien ja pr-aineiston tuottaasettaa edustajamme puolesta. Myös jäsen- maan joukossa.
tukikeräys onnistuu, tapaamisia eri puolilla miseen
johtamaan kansainvä- asioihin kiinnitetään
maailmaa järjestävissä
Suomen tavoitteet tie- kiitos klubien
Tukimaksuja
listä järjestöä presi- klubeissa ja piireissä
forumeissa ja kokoukdetään, ja ehdokkaamme
Kampanjan
rahoitukentistä
enemmän
huodenttinä.
sissa. Kampanjan va- palautetaan
tuntee
maailman
lionsseen
päätettiin
vuosikoKaikki klubeilta kerätmiota.
kuuttavuus perustuu
Meidän ehdokkaamvaikuttajat ja korkeim- kouksessa 2011 kerätä
siihen, että esittäyty- tävät tukimaksut eivät
Taloudelliset edelly- man lionsjohdon.
me on Harri Ala-Kulju,
varoja järjestämällä arpamisiä ja keskusteluja ei mene kampanjan kuluientinen kansainvälinen tykset ja kotikenttä
jaiset. Kun luvan saanti
käy ehdokas yksin, vaan hin, vaan merkittävä osa
tähän tarkoitukseen mukana on aina toinen varoista palautetaan
mahdot- henkilö Suomesta. Näin kansainvälisen vuosiMiksi haluamme kutusvalta järjestössä “Valintaprosessia voi osoittautui
tomaksi, päätimme järkokouksen osallistumisverrata minkä tahansa jestää vapaaehtoisen myös tapaamisissa saatakasvanut pysyvästi.”
Suomesta
maksuina.
kansainvälisen organi- tukimaksukeräyksen, vat viestit ja vastaukset
kansainvälisen
“Lionsjärjestön kan“Kampanja on kestäsaation johtajan rekry- joka on ollut käynnissä saavat todistajan.
sainvälisen
presidentin
presidentin?
nyt
jo monta vuotta.
tointiin. Kaikkia ehdok- joulukuusta
Kampanjan kuluista
2011.
tehtävä
on
mille
tahansa
Olen
todella iloinen ja
Kun saamme Harrista
kaita haastatellaan useita Lionien suhtautumi- enin osa menee matkamaalle kunnia-asia. Asiylpeä
suomalaisten
kansainvälisen presikertoja, ja jokaisen nen keräykseen on ollut ja majoituskuluihin.
asta hyötyy välillisesti
dentin, se hyödyttää
toimintaa tarkkaillaan, varsin myönteistä.
Matkoilla mahdollisesti lionien minua kohtaan
koko kansakunta, mutta
kaikkia lionsklubejamarvioidaan ja seurataan
mukana olevat muut osoittamasta luottamukeniten luonnollisesti
me. Saamme positiivista
useita vuosia. Lions- Mihin kampanja
henkilöt, esimerkiksi sesta. Uskon vankasti,
julkisuutta ja tunnettuu- lionsyhteisö: jokainen järjestön johtoon valit- käyttää rahat?
puolisot, maksavat mat- että projektimme onnisklubi ja kaikki jäsenet”,
temme ja imagomme
tavan halutaan onnistuSuomi johtoon - kansa itse. Kampanja tuu. Kiitos kaikille
toteaa kampanjapäälparanee. Silloin klubien
van tehtävässään ja siksi kampanja edellyttää tarvitsee varoja myös taustavoimille”, iloitsee
likkö Jouko Ruissalo.
on helpompi saada riveivarmistetaan ehdokkai- matkustamista ja kan- erilaisen markkinointi- Harri.
hinsä uusia jäseniä sekä
Valintaprosessi vaatii den kyvykkyys ja sopiyhteistyökumppaneita pitkäjänteistä vaikutta- vuus”, arvioi Harri Alaja palvelu- ja varainke- mista ja esiintymisiä eri Kulju.
räysaktiviteettien hoita- puolilla maailmaa
Hän onkin tavannut
minen tulee helpomkansainväliset johtajat jo
maksi.
moneen kertaan ja
“Meillä suomalaisilla
käynyt virallisissa ja
on kansainväliselle livähemmän virallisissa
ons-järjestölle paljon
haastatteluissa lukuisia
annettavaa muun muaskertoja.
sa osaamisessamme ja
tavassamme toimia. Ja
kun esimerkiksi Kanada, Ruotsi, Ranska ja 11
muuta maata ovat saaneet oman ehdokkaansa kansainväliseksi preKampanjapäällikkö Jouko Ruissalo, Harri Ala-Kulju ja PID Aimo Viitala
Vaasan vuosikokouksessa.
Kuva: Antti Tuomikoski
sidentiksi, on niiden vai-

