Palvelun maailmassa – ilolla palveluun

Palvelemme, välitämme ja olemme iloisia, että voimme auttaa.

ollessamme kansainvälisessä vuosikokouksessa
Etelä-Korean Busanissa.
Me kaikki Lions-järjes- Eläkkeellä olevana opettössä toimivat olemme tajana, hänen sydäntään
osa kansainvälistä, maa- lähellä on lukutaidon pailmanlaajuisesti toimivaa rantaminen - maailmanorganisaatiota, joka kai- laajuisesti. Useissa maisken aikaa laajenee sekä sa, jopa kehittyneissäkin,
jäsenmäärällisesti että on huomattavan paljon
maantieteellisesti.
Tä- lukutaidottomuutta, esimän kehityksen seurauk- merkiksi Maddenin kotisena meillä on hyvä mah- maassa USA:ssa noin 1/7
dollisuus auttaa kaukai- osaa väestöstä voidaan
simpiakin avuntarvitsi- pitää lukutaidottomana.
joita, mikä heijastuu Meillä Suomessa tätä
myös omaan elinpiiriim- ongelmaa ei ole, jonka
me vakaampana ja tur- myös Madden totesi jo
vallisempana maailma- Busanissa. Kiitos siitä
na. Apuamme tarvitaan kuuluu Suomen hyvälle
myös kotimaassa ja koti- koulujärjestelmälle.
paikkakunnillamme osaMaddenin teemaan
na yhteiskuntaa välittämällä lähimmäistämme. liittyviä aktiviteetteja eli
palvelua on piirimme
Maddenin teema
klubeissa paljon. Yksi
In a world of service hieno esimerkki, joka
on maailmanpresident- liittyy maailmanpresitimme Wayne A. Mad- dentillemme läheiseen
denin teema tälle kaudel- lukutaidon
kehittämile. Kuten Madden, myös seen, on Laitila-Uusikaume muut leijonat halu- punki alueella, jossa kluamme auttaa avun tar- bit tekevät yhteistyötä
peessa olevia kautta lukemalla äänilehteä nämaailman. Piirimme Li- kövammaisten käyttöön.
ons-klubit tekevät paljon Useat klubit käyvät myös
erilaisia, hyviä paikallisia lukemassa vanhemmalle
palveluaktiviteetteja, joi- väestölle; kun omat mahden avulla moni apua dollisuudet lukea ovat
tarvitseva saa leijonien heikentyneet, leijonat ja
auttavat kädet helpotta- puolisot ovat apuna. Lumaan olotilaansa tai kutaidon ja hyvän matevirkistämään mieltään. riaalin lukemisen myötä
Tuota palvelua eli aut- kehitymme
ihmisinä.
tamista Madden painotti Olin jossain vaiheessa

Hyvät M-piirin Leijonat
ja puolisot

vuosikaudet lukematta
yhtään kirjaa, kiireiden,
lasten harrastusten tai
muiden
tekosyiden
vuoksi – aikaa jäi kuitenkin tv:n katseluun ja netissä seikkailuun. Viime
aikoina olen ottanut tavakseni lukea yhden tai
kaksi kirjaa loma aikana
ja muulloinkin. Olen
huomannut, kuinka rentouttavaa on ottaa kirja
käteen vaikka lentokoneessa tai mökin terassilla nauttien samalla
auringon laskusta.

Convention 2012
Kansainvälinen vuosikokous eli Convention
Etelä-Koreassa Busanissa oli mieleenpainuva.
Aluksi tuleville piirikuvernööreille oli neljän
päivän koulutusjakso aamusta iltaan. Iltaisin oli
tilaisuuksia, joihin osallistuttiin joko vieraana
tai järjestäjänä. Me suomalaiset osallistuimme
yhdessä muiden pohjoismaalaisten kanssa Get
Together –iltaan omalla
ohjelmallamme sekä järjestimme muiden pohjoismaalaisten
kanssa
kutsuvieraille
Skandinaavisen illan, jossa tuotiin esille eri pohjoismaiden omia piirteitä.
Koulutuspäivien jälkeen
alkoi convention, johon
oli ilmoittautunut yli
50.000 osallistujaa - jol-

la kokous pääsi Quinnesin ennätysten kirjaan.
Itse kokous järjestettiin
isossa salissa, jossa oli
hyvä videotekniikka, jonka kautta kansainvälisiin
virkoihin ehdolla olevat
henkilöt esiteltiin. Kokouksen parasta antia oli
eri kansallisuuksia edustavien leijonien tapaaminen. Siinä sai syvemmän käsityksen maailmanlaajuisesta
Lionstoiminnasta. Ylipäätänsä
kokous laajensi omaa
ymmärrystäni
siitä,
kuinka isossa mittakaavassa Lions-järjestö toimii ja kuinka hienoa se
on

Klubivierailuilla koettua
Piirikuvernöörikauden
ajallisesti mittavin tehtävä ovat klubivierailut,
joista jo 2/3 on takana.
Ennen kauteni alkamista, minulle kerrottiin,
että tulen huomaamaan
klubien toimivan monin
eri tavoin. Tuntui uskomattomalta, että piirissämme olisi 64 erilaista
toimintatapaa
hoitaa
meille tärkeää palvelutyötä ja siihen liittyviä
hallinnollisia asioita. Jo
tässä vaiheessa voin todeta klubien olevan todella erilaisia ja on ollut
hienoa kiertää piirimme
klubeja ja kokea nämä
vivahde-erot, jotka ovat
osa meidän toimintam-

me rikkautta. Tämän on
kokenut myös puolisoni
Virpi sekä oman klubini
autonkuljettajina toimineet Leijonat. Suosittelen klubivierailuja kaikille Leijonille.
On ollut mukava huomata monen klubin toimivan lämminhenkisellä
ja iloisella tavalla, asiat ja
suhteet
ulkopuolisiin
tässä hengessä hyvin hoitaen. Niin kuin oma teemani “Ilolla palveluun”,
toivon tämän harrastuksemme olevan sen
laatuista, että haluamme
tulla seuraavaankin tapahtumaan. Keskinäinen
iloinen yhdessäolo heijastuu positiivisesti myös
aktiviteetteihin,
jotka
suuntautuvat ulospäin.
Samalla annamme toiminnastamme hyvän kuvan ja saamme mahdollisesti uusia jäseniä,
jotka haluavat olla hyvässä seurassa.

Palvelujärjestön rooli
Kolmannen sektorin
eli järjestöjen roolista
yhteiskunnassa on viime
aikoina käyty vilkasta
keskustelua ja näyttää
siltä, että järjestöjen
merkitys kasvaa, koska
on tarpeita, joihin julkiset palvelut ei riitä eikä
yritysmäiselle toiminnalle ole edellytyksiä. Julkisen velkaantumisen hillitsemiseksi ja velan
suunnan laskevalle uralle kääntämiseksi joudu-

taan karsimaan kustannuksia senkin tyyppisissä
toiminnoissa, missä kolmas sektori on jo mukana.
Näyttääkin siltä, että
meillä leijonilla on jatkossa paljon enemmän
autettavia ja avustuskohteita. Esimerkiksi Porissa
ja Ulvilassa ollaan lyömässä hynttyitä yhteen.
Paikalliset klubit ryhtyvät yhdessä kunnostamaan Porissa toimivan,
mutta maakunnallisesti
palveluja tarjoavan Ensikodin tiloja. Asunnot
saatetaan sellaiseen kuntoon, että aiempien asukkaiden asumisen jäljet
saadaan poistettua ja että
nykyiset sekä tulevat
asukkaat viihtyisivät siellä. Tämä porilaisten ja
ulvilalaisten yhteisprojekti on hyvä esimerkki
isompien hankkeiden toteuttamisesta.
Tämän
palveluaktiviteetin työmäärä on niin suuri, että
yksi tai kaksi klubia ei
olisi kyennyt hoitamaan
sitä. Yhdessä tekemällä
saadaan suuremmatkin
avustuskohteet hoidettua. Tosin kaikki pienikin
apu on erittäin tärkeä
avun saajalle ja monta
pientä palvelua tekee
yhdessä paljon – yksittäinen ihminen on myös
tärkeä.

Koulutus ja informaatio
Tätä kirjoittaessani
toimintakausi on puoles-

Pääkirjoitus
Elämän tiivistettä

Tämä Lions-kausi alkoi
sillä, että kerroin klubissa ja piirissä, että
meille tulee vauva. Lokakuussa selvisi, että 62vuotias äitini sairastaa
keuhkosyöpää, Lucian
päivänä olin sairaalassa
isäni ja veljeni kanssa,
kun äitini elämä sammui. Elämässä on alku ja
loppu, mutta harvoin sitä
näin konkreettisesti tuntee. Samaan syssyyn on
tullut vähittäinen siirtyminen Pohjois-Satakunnasta Poriin ja opetustyöstä
työttömyyden
kautta pienosa-aikayrittäjyyteen ja järjestötyöhön.

Minusta on tullut toiminnanohjaaja Omaiset
mielenterveystyön tukena Länsi-Suomen yhdistykseen. Tässä työssä
tehtäväni on palvella
mielenterveysongelmista
ja psyykkisistä sairauksista kärvien ihmisien
omaisia, niitä ihmisiä,
jotka päivästä toiseen
huolehtivat rakkaistaan,
vaikka näillä on mielenterveyden haasteita.
Kuten tiedämme, mielenterveys ei ole mitenkään itsestään selvä
asia, eikä varsinkaan sen
hoito, kun yhteiskunta
säästää koko ajan. Kyllä
täytyy sanoa, että näissä
omissakin elämänpyörteissä on välillä ollut

Mediatiedot
LionMviesti

Päätoimittaja
Jaakko Viitala, DC
LC Karvia
Kustantaja:
Suomen Lions-liiton
piiri 107-M
Ilmestyminen: 2/13

oikein olemista oman
itsensä kanssa. Marraskuussa ystävällinen syöpähoitaja Syöpäyhdistykseltä sanoikin minulle, että tämä kuulostaa
sellaiselta elämän tiivisteeltä, josta on kaikki
turha poistettu ja jota
pitäisi reilusti laimentaa,
että sitä voisi nauttia.
Välillä on kyllä tuntunut,
että tiiviste vain tiivistyy
entisestään, kun loppukin vesi valuu silmien
kautta pois.
HALUAISIN haastaa piirimme leijonat
jollakin tavalla palvelemaan lähimmäisiään,
joilla on terveyden ja
erityistyisesti mielenterveyden haasteita. Juuri

sinä voit olla se ihminen,
jonka positiivisuus ja
vaikkapa iloinen tervehdys voi auttaa toisia jaksamaan arjessa. Kroonisista sairauksista eroonpääseminen on vaikeaa
eikä sitä odotetakaan,
mutta silti voi olla toiselle rinnallakulkijana.
Ketään ystävää ei saisi
jättää sen takia, ettei
tiedä, mitä sanoa. Mikä
tahansa on parempi kuin
ei mitään.
Tammikuun 8. se tapahtui: meille syntyi pieni tummatukkainen tyttövauva. Tätä kirjoittaessani tyttö nukkuu vieressäni
sitterissä
ja
kuuntelee
näppäinten
ääntä...

Perhepotretti hautajaisista:
Hilkka-Liisa, tyttö, Jaakko ja Matias.
“Liukenee yöhön murheet aikuisen,
ihmisen lasta kun katselen.
Voi kuinka kaunis tyttö onkaan tosiaan.
Ei muuhun pysty hän kuin uutta oppimaan.”

Tämä taittotyö on omistettu elämäni tärkeimmille naisille. - JV

Taitto (talkootyönä):
Jaakko Viitala
Kauhakorven
graafiset palvelut
/HSM
Energiapalvelut Oy

Katso myös:
Kollaasi:
lionmviesti.blogspot.com
AndreaMosaic
www.andreaplanet.com lions.fi/M (Uutissivut)
Ilmoitusmyynti:
Piirin klubit, (ks. alla)

Seuraava numero ilmestyy
keväällä 2014.

Nimiö:
MindGem
www.customgraffiti.net/

Paino:
KTMP, Mustasaari
Painos: 2300

Aineisto sähköisesti:
31.12.2013 mennessä
jaakko.viitala@lions.fi.

Piirin klubit
LC Alastaro, LC Eura, LC Eura/Muinaiset, LC Eura/Pyhäjärvi, LC Eurajoki, LC Harjavalta, LC Harjavalta/Huovi, LC Honkajoki, LC Honkilahti, LC Huittinen, LC Huittinen/Gerda,
LC Jämijärvi, LC Kankaanpää, LC Kankaanpää/Helmi, LC Kankaanpää/Keskusta, LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde, LC Karvia, LC Kauvatsa, LC Kiikka, LC Kiikoinen, LC Kiukainen,
LC Kokemäki, LC Kokemäki/Jokilaakso, LC Kokemäki/Teljä, LC Kullaa, LC Köyliö, LC Laitila, LC Laitila/Untamoinen, LC Lappi TL, LC Lauttakylä, LC Lavia, LC Luvia, LC Merikarvia,
LC Nakkila, LC Nakkila/Emma, LC Noormarkku, LC Pomarkku, LC Pori, LC Pori/Charlotta, LC Pori/Juhana, LC Pori/Karhu, LC Pori/Katariina, LC Pori/Koivisto, LC Pori/Linna,
LC Pori/Meri-Pori, LC Pori/Pohjoinen, LC Pori/Sofia, LC Pori/Ulvila, LC Punkalaidun, LC Pyhäranta, LC Rauma, LC Rauma/Ankkuri, LC Rauma/Fänikk, LC Rauma/Kanali Helme,
LC Rauma/Reimari, LC Rauma/Ruori, LC Sastamala/Linda, LC Siikainen, LC Säkylä, LC Ulvila, LC Ulvila/Olavi, LC Uusikaupunki/Family, LC Vampula, LC Äetsä/Keikyä
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LionMviesti 2012-2013
savälissä ja kevätkausi
on juuri alkanut. Lehden
ilmestymishetkellä on
siitäkin melkein puolet
kulunut ja piirikokous
alkaa olla lähellä. Piirikokous on tärkeä koulutustapahtuma klubien
tuleville
virkailijoille.
Uutta on nyt koulutus
myös klubien jäsenjohtajille. Selvyyden vuoksi
tarkennettakoon,
että
kaikissa klubeissa on
jäsenjohtaja, joka toimii
esim. jäsen- ja läsnäolotoimikunnan
puheenjohtajan
nimikkeellä.
Painotan tällä kertaa
varsinkin sihteerien koulutusta: opastus muuttuneisiin toimintatapoihin
auttaa heitä alkavan kauden haasteissa. Koulutusanti on muuttunut
myös siten, että alue- ja
lohkopuheenjohtajien
koulutus on eri päivänä,
jotta heille saadaan parhaat kouluttajat.
Piirimme
wwwsivuille on tullut uusi
uutissivu, jonka jäsenet
ovat ottaneet hyvin vastaan. Klubit voivat julkaista sivulla uutisiaan
lähettämällä omasta tapahtumastaan valokuvan ja pienehkön jutun
piirimme tiedotuksesta
vastaavalle Jaakko Viitalalle. Nämä pienet uutiset eri puolilta piiriämme ovat piirin klubeille hyvää informaa-

tiota, josta voi saada inspiraatiota omiin aktiviteetteihin. Lähettäkää lisää näitä juttuja ja paljon
kiitoksia jo lähetetystä
jutuista.

Liitto
Hallitustyöskentely
liitossa on ollut mielenkiintoista.
Hallituksen
kokoukset on saatu pidettyä kohtuullisessa ajassa
ja siksi meillä on ollut
mahdollisuus pitää kokousten päätteeksi vielä
iltakouluja. Yksi hallituksen liikkeelle laittama
aktiviteetti on äitienpäiväviikolla
järjestettävä
maanlaajuinen iäkkäiden
ihmisten virkistysaktiviteetti. Tämä liittyy Maddenin palveluteemaan ja
2. VDG Kalevi Sillanpää
informoi tästä erikseen.
Hallitus on myös perustanut suunnitteluryhmän
Punainen sulka -aktiviteetin aikaistamiseksi ja
toteuttamiseksi. Tuoton
kohderyhmäksi on valittu
sotaveteraanit, lotat ja
sotalesket. Klubien keskuudessa paljon päänvaivaa tuottanutta verotusta
on nyt myös selvitelty ja
siitäkin saamme lähiaikoina ohjeistusta perustetulta työryhmältä. Toivottavasti saamme selkeät ohjeet, mitä on hyvä
noudattaa.
Liitto kehittää myös
koko ajan www-sivuilla

olevaa jäsenrekisteriä ja
se tulee hyvin pian julkiseksi jäsenistölle. On
tärkeää, että jokainen
klubi tarkistaa rekisterissä olevat tiedot. Kaikkien
klubien sihteerien tulee
korjata virheet ja lisätä
puuttuvat tiedot jäsenrekisterisivuille. Tarkistettavat tiedot ovat jäsentiedot virka- ym. nimikkeineen,
osoitteineen,
puhelinnumeroineen ja
sähköpostiosoitteineen.
Klubin aktiviteetit olisi
hyvä lisätä sivuille, koska
liitto käyttää niitä tietoja
hyväkseen esim. lehdistötiedotteita tehdessään.
Liitto on myös lisännyt

tiedottamista
suoraan
jäsenille ja sitä tullaan
koko ajan kehittämään ja
teemoittamaan. Jäsenten sähköpostiosoitteet
otetaan jäsenrekisterisivuilta ja myös siksi on
tärkeää, että jokaisen
jäsenen sähköpostiosoite
on rekisterissä ja että se
on myös oikein.

Jäsenkehitys
Jäsenkehityksemme
koko Suomessa on ollut
laskusuunnassa jo monena vuonna peräkkäin.
Alamme nyt lähestyä
kriittistä 25 000 jäsenen
rajaa. Tämän rajan yläpuolella pysyminen on

tärkeää
saadaksemme
suomenkielistä palvelua.
Päämajasta tulevat tiedotteet voivat siis tulevaisuudessa olla englanninkielisiä, jos jäsenmäärä on alle tuon. Kaikkien
klubien olisi hyvä hoitaa
omalta osaltaan jäsenkehitys siten, ettei jäsenmäärä ainakaan putoaisi
kauden alkuun verrattuna. Töitä siis joudumme
tämän eteen tekemään.
Jäsenten viihtyvyys klubissa ja aktiivinen rekrytointi ovat avaimia rajan
yläpuolella pysymiseen.
Pyrkikäämme hoitamaan
oma piirimme plussan
puolella.

Kiitos leijonat ja
puolisot
Olen mielenkiinnolla
päässyt seuraamaan klubien toimintaa ja olen ylpeä teidän toiminnastanne. Tästä on hyvä jatkaa
eteenpäin ja välittää lämminhenkistä ja iloista
toimintatapaa ulospäin.
Kiitokset kaikesta Lionstyöstä, mitä tällä kaudella olette tehneet samoin kuin mukavista
tapaamisista kanssanne.

DG Jari Vuorinen
2012 - 2013

kennethpersson.wordpress.com

Kanna Lions-merkkiäsi ylpeydellä
Lions-merkki,
jota
kannamme
lähellä
sydäntämme,
voi
merkitä monia erilaisia asioita, mutta kuitenkin
kannamme
merkkiämme
ylpeästi.
Kantaessamme
Lions-merkkiä, meidän tulisi olla valmiita kertomaan järjestöstä, jonka
jäseniä olemme. Emme
saisi arkailla kertoa
maailman suurimmasta
ja parhaasta palvelujärjestöstä. Jotka tuntevat minut, tietävät, etten
epäröi aloittaa keskustelua tuntemattomienkin
kanssa, missä sitten
tapaammekin.
Näissä
kohtaamisissa
Lionsmerkki usein virittää
keskustelun: miksi minulla on merkki ja mitä
se merkitsee. Klubikokouksesta Lions-merkin voi joskus unohtaakin, sillä klubin jäsenethän tuntevat toisensa.
Jos näin ei ole, kyse on
aivan toisenlaisesta ongelmasta.
Minä pidän verkostoitumisesta ja ajatustenvaihdosta
muiden
järjestöjen toimijoiden
kanssa, koska se avaa
uusia yhteistyön mah-

dollisuuksia. Yhteistyön
kautta voimme laajentaa
mahdollisuuksiamme
auttaa vielä useampia.
Malmössä on Gustav
Adolfin tori, jota joskus
leikkisästi
verrataan
Lontoon Hyde Park Corneriin, koska sielläkin
paikalliset yhteisöt usein
esittäytyvät
yleisölle.
Siellä olen tavannut monia muiden järjestöjen
edustajia ja auttanut heitä edelleen auttamaan
avuntarvitsijoita. Syyskuussa esimerkiksi kävin
mielenkiintoisen
keskustelun Lääkärit ilman
rajoja -järjestön edustajan kanssa. Tämäkin
järjestö tekee todella
arvokasta työtä kriisien
keskellä. Puhuttuamme
20 minuuttia, olin varma, että heidän edustajansa tiesi “kaiken” Lions-järjestön ja säätiömme toiminnasta.
Samalla torilla Malmö-festivaalin
aikana
eräs yhteisö järjestää
koululaisille
mahdollisuuden saada apua
läksyjen lukemiseen. Tämä on esimerkki siitä,
mitä lionit voisivat tehdä
edistääkseen lukutaitoa
ja vähentääkseen lukivaikeuksia, mikä on tä-

män kauden kansainvälisen presidenttimme
Maddenin yksi pääteemoista. Olenkin ehdottanut heille yhteistyötä
leijonien kanssa.
Nämä ovat vain esimerkkejä mahdollisuuksista tehdä järjestöämme
tunnetuksi. Koskaan ei
pitäisi jättää käyttämättä
mahdollisuutta
kertoa
siitä hyvästä työstä, jota
me lionit teemme kanssaihmistemme hyväksi.
Se kannattaa, ja tulet
huomaamaan, että tunnet itsesikin onnellisemmaksi.

Kirjoitus on kansainvälisen johtajan (ID)
Kenneth Perssonin
blogista. Tämän julkaisemiseen on Perssonin henkilökohtainen lupa. Kenneth
Persson toivoo, että
yhä useammat myös
Suomesta kävisivät
tutustumassa hänen
blogiinsa ja kommentoimassa
kirjoituksia. Lisäksi hän toivoo ajatusten vaihtoa
siitä, mistä teemoista
kansainvälisen johtajan toivotaan kirjoittavan.

Kuka Kenneth Persson?
Puoliso on PDG Eva Persson, heillä on kaksi aikuista tytärtä. 38- ja 40-vuotiaat tyttäret Shalini ja Charlotta on
adobtoitu Sri Lankasta. Tyttäret ovat aktiivisesti osallistuneet esim. kansainvälisen nuorisoleirin
toteuttamiseen. Kenneth Persson on ollut lion vuodesta 1986 ensin LC Vellingessä ja vuodesta 2004 LC Reng
Höllvikeinissä. Hän opiskeli kuljetustekniikkaa ja markkinointia Lundin teknisessä korkeakoulussa (LTH).
Hän pääsi koulun jälkeen heti kansainvälisiin tehtäviin kuljetus- ja huolintaliikkeissä. Työnsä kautta hän on
vieraillut 35 eri maassa ja tutustunut näiden kulttuuriin. Yrityksissä Persson on työskennellyt monenlaisissa
johtotehtävissä, myös toimitusjohtajana. Työtehtävissään hän on vastannut mm. uusien työntekijöiden
koulutuksesta. Perssonilla on oma myynti-, koulutus- ja logistikka-alan yritys. Samalla hän on 20 vuotta
opettanut ammatillisessa koulutuksessa muun muassa kuljetustekniikkaa ja kansainvälistä kauppaa.
Tärkeintä Kenneth Perssonille ovat perhe, koti ja Lions-toiminta. Tuoreena isoisänä hän on löytänyt uusia
ulottuvuuksia elämästä.
Tultuaan mukaan Lions-toimintaan, Perssonin Lions-ura on edennyt raketinvauhdilla: toisena Lionsvuonna hänet valittiin klubin hallitukseen, sitten lohkon puheenjohtajaksi, nuorisovaihto johtajaksi,
varapiirikuvernööriksi, piirikuvernööriksi ja Sight First -koordinaattoriksi 101S-piiriin...
Kansainvälisenä johtajana Persson toimii kansainvälisen hallituksen tiedottajana pohjoismaisille
leijonille. Tiedotustoiminnassa on tärkeää pysyä kehityksessä mukana. Perssonille tärkeitä asioita ovat
klubijäsenet ja heidän toimintansa klubissa, että klubitoiminta olisi innostavaa ja loisi yhteenkuuluvuuden
tunnetta.

¨ portailta...
Järjestön
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Tiesitkö,
¨
että...
LEIJONA tuli Suomen
vaakunaeläimeksi 1500luvulla, kun Kustaa Vaasa antoi Suomen Juhana-poikansa herttuakunnaksi.
Herttuakunnan
vaakunaan tuli Folkunga-suvun vaakunassa ollut leijona.
LEIJONA otettiin jääkiekkomaajoukkueen pelipaitaan vuonna 1948.
TAMPEREELLA toiminut kellotukku- ja
vähittäisliike J.W. Lindroos aloitti vuonna 1910
Leijona-merkkisten kellojen maahantuonnin ja
tukkumyynnin. Leijonakellot valmistettiin Sveitsissä.
JALOPEURA ei ole Agricolan keksimä leijonaa
tarkoittava uudissana.
Agricola tiesi, ettei kyse
ole porosta eikä peurasta, sillä hänen suomentamassaan Uudessa testamentissa (1548) on leijonan kuva. Kuitenkin
vasta vuoden 1642 raamatunsuomennoksessa
käytettiin
ruotsalaisperäistä lainasanaa leijona tämä eläimen nimityksenä. Mahdollisesti
”jalopeura” on vanha
tähtikuvion nimitys, jolle
on sivistyksen karttuessa
annettu uusi tulkinta.
LEIJONA (Leo) on
tähtikuvio, jonka päätähti Regulus on kolmoistähti ja meistä noin
83 valovuoden päässä.
Tähdistön alueelta löytyy
useita spiraaligalakseja,
joiden etäisyydet vaihtelevat 47 000:sta noin
30 miljoonaan valovuoteen.
LEIJONA on 23.7.22.8. syntyneiden horoskooppimerkki.
LEIJONAN ritarikunta
on
ritarikunnistamme
nuorin, perustettu 1942.
Sen kunniamerkkejä annetaan tunnustukseksi
huomattavista sekä siviili- että sotilaallisista
ansioista.
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Vielä on kautta jäljellä
Valitsimme
tälle
kaudelle
pääkohteiksemme
nuoret,
talouden
ja
viestinnän. Tulevaisuus
on nuorten sekä klubeissa että niiden
ulkopuolella, rahaa ei
ole missään näinä
aikoina tuhlattavaksi
ja meidän tulee kertoa toiminnastamme,
missä liikummekaan
lionsmerkki rinnassa.
Uudistuksia on tehty ja
tullaan tekemään, sillä
aika vaatii niitä. Silti
meidän tulee uudistaa
harkiten, järkevästi ja
sopivalla vauhdilla, etteivät pitkään toiminnassa
mukana olleet tunne oloaan vieraaksi. Kauden aikana jäsenkehitys on
ollut valitettavasti negatiivinen. Osa on poistunut keskuudestamme,
joillakin ikä on alkanut
painaa ja on tullut sairauksia. Myös kiireinen
aika on vaatinut veronsa.
Erittäin valitettavaa on,
jos tyytymättömyys toimintaan on ollut eron
syy, mikä kannattaa ottaa vakavasti. Meidän
tulee kehittää jatkuvasti
toimintatapojamme ja
meidän on uskallettava
siirtää vastuuta nuorimmille sekä uusimmille jäsenillemme, sillä
osallistuminen
lisää
myös sitoutumista.
VAIKKA KAUSI on
vielä kesken, niin alkaa
olla aika suunnitella ensi
kauden toimintaa ja
vastuunkantajia. Vaali ja
toimintasuunnitelmakokous pidetään klubeissa huhtikuussa. Vaunut kulkevat, vaikka vetäjät vaihtuvat. Olemme
suuressa laivassa matkalla jonnekin, laivassa,
jota ei kovin helposti
liikutella. Suunnan muutokset tapahtuvat hitaasti, sillä meillä leijonilla
on arvokkaat, vanhat
perinteet
ja
totutut
toimintatavat. Olkaamme kärsivällisiä ja toimikaamme pitkäjänteisesti. Pääasia on, ettei
seuraavalla kaudella revitä sitä, mitä edellisellä
kaudella on rakennettu.
MILLAINEN eläin
on viidakon kuningas
leijona? Onko se suurin,
painavin, pisin vai viisain
viidakossa? Leijona ei
ole mikään näistä, mutta

“

läin on viidakon
Millainenn eeläin
Millaine
kuningas leijona?
in, painavin, pisin
Onko se suur
suurin,
vai viisain viidakossa?

leijona on rohkein. Se
toimii päämäärätietoisesti saaliin nähdessään.
Niin myös me lionit. Me
olemme
kampanjoissamme maailmanlaajuisestikin saavuttaneet tavoitteemme. Meissä leijonissa on joukkovoimaa. Tämä näkyi muun
muassa viimesyksyisessä Sri Lankan silmäsairaalan PHACO-laite-

keräyksessä.
Pienessä
ajassa saimme kerätyksi
puuttuvan, melko suuren
summan rahaa.
Tällä
toimintakaudella olemme korostaneet palvelua. Voimme
palvella käsillä, sydämellä tai avustamalla
taloudellisesti,
antaen
näin tukea tarvitseville
uusia mahdollisuuksia.
Palvelun kohteita voim-

me löytää uusien lisäksi
perinteisiltä tahoilta, joita ovat muun muassa
näkö- ja kuulovammaiset, diabeetikot, invalidit,
sotaveteraanit sekä lapset ja nuoret. Voimme
myös suojella ympäristöämme, kuten yli 1,35
miljoonaa leijonaa tekee
yli 46000 klubissa ympäri maailmaa.
TÄLLÄ kaudella me
suomalaiset leijonat kokoamme voimamme äitienpäiväviikon
palveluaktiviteettiin. Ilahdutamme laitoksissa, hoivakodeissa
ja
myös
kodeissaan yksin asuvia
ikääntyneitä naisia ulkoiluttamalla ja tapaamalla

LEIJONA-pastillin isä
on oululainen apteekkari
ja makeistehdas Merijalin perustaja Yrjö Wilhelm Jalander. Hän
antoi pastillille nimen
omistamansa
Leijona
Apteekin mukaan.

Järjestön
¨ portailta...

heitä sekä järjestämällä
heille muuta sopivaa
ohjelmaa. Toivon, että
mahdollisimman moni
klubi osallistuu tähän
aktiviteettiin parhaimmaksi
katsomallaan
tavalla.
HYVÄ M-piirin lions
-perheen jäsen, kiitos
tekemästäsi työstä. Samalla toivon sinulle
voimia
tulevaisuudessakin jatkaa palvelu- ja
auttamistyötä heikompiosaisten hyväksi lionismista nauttien.

Seppo Söderholm
Suomen
Lions-liiton
puheenjohtaja
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Amerikkalainen
klassikko
Wayne A. Madden
syntyi
Auburnissa,
Indianan
osavaltiossa USA:ssa. Kaupunki
on
tänään
hiljainen ja tyypillinen amerikkalainen
pikkukaupunki, jossa
on 13000 asukasta.
1900-luvun
alkupuolella siellä tuotettiin klassisia autoja,
kuten kuuluisat Duesenberg, Cord ja Auburn, jotka olivat
teknisesti
huomattavasti
aikaansa
edellä.
Maddenin vanhemmat
olivat kovia tekemään
töitä ja he korostivat
koulutuksen merkitystä
ainoalle pojalleen ja
kahdelle
tyttärelleen.
Madden pelasi lapsena
pesäpalloa kentällä, jonka olivat rakentaneet
Auburnin lionit. Hän
pelasi lukioaikana myös
koripalloa. Hän tunsi
kaikki kaupungin asukkaat ja kaikki tunsivat
hänet.
Madden tapasi tulevan vaimonsa Lindan
high schoolin toisella
luokalla, kun Linda oli
ensimmäisellä luokalla.
He molemmat kävivät
Manchester collegea ja
menivät naimisiin pian
sen jälkeen, kun Wayne
valmistui. “Hän oli hyvin
eloisa persoona - hänen
kanssaan oli helppo
puhua, helppo tulla
toimeen,” sanoo Madden. Pari löysi helposti
yhteiset arvot. “Tiesin
lähes välittömästi, että
perhe oli hänelle tärkeä.
Eikä ollut väliä oliko
kyseessä hänen perheensä vai minun perheeni,”
hän sanoo.
Manchesterissa Madden alkoi näkemään

maailmaa
Aurburnin
ulkopuolella ja hän ymmärsi, että pienessä Indianan kaupungissa ei
tiedetty suuren maailman ongelmista. Keväällä 1968 Maddenin ollessa
viimeistä vuotta high
schoolissa, Martin Luther King Jr tuli pitämään
puheen
kampuksella.
Auburnin kaupungissa ei
asunut mustia opiskelijoita eikä Maddenillä
ollut omakohtaista kokemusta kansalaisoikeustaistelusta. Pastori King
puhui unelmastaan olla
“viimein vapaa.” Kuukautta myöhemmin hän
kuoli.
Martin Luther Kingin
kuunteleminen herätti
Maddenin. “Lioneina me
tiedämme, että kaikilla
on oikeus koulutukseen
ihonväriin katsomatta.
Kenenkään
ei
tulisi
kärsiä
ennaltaehkäistävästä
sokeudesta.
Kaikkien lasten tulee
voida istua luokassa ja
nähdä taululle. Jos heillä
on vaikeuksia nähdä ja
heidän
vanhempansa
eivät pysty ratkaisemaan
ongelmaa,
meidän
lionien tulee auttaa,” hän
sanoo.
MADDEN OPETTI
high schoolissa viisi
vuotta ja hänellä on
opettajan tutkinto. Opetustyön jälkeen hän
aloitti
Prudential-vakuutusyrityksessä
vakuutusvirkailijana. Hän
toimi
vakuutusvirkailijana, kunnes hän osti
oman
vakuutusyhtiön
Auburnissa.
Maddenin perhe korosti koulutuksen merkitystä. Lindakin oli
opettaja. Tyttäret Jennifer ja Julie saivat hyviä
arvosanoja
koulussa,

Lyhyesti
piirin
uutissivulla

soittivat koulun bändissä
ja voittivat palkintoja
puhekilpailuissa.
Kun
Jennifer yliopistoaikana
sai
harjoituspaikan
Washington,
DC:ssä,
Madden oli samaan
aikaan Pennsylvaniassa
työmatkalla ja hän yllätti
tyttärensä lentokentällä.
“Nousin koneesta DC:ssä
ja isäni oli siellä. En ole
koskaan
ollut
yhtä
iloinen nähdessäni hänet. Tarvitsin kovasti
tukea siirtyäkseni seuraavaan vaiheeseen elämässäni,” hän sanoo.
MADDEN HALUSI
myös antaa kotipaikkakunnalleen. Lindan isä
oli ollut läheisen Waterloon Lions-klubin presidentti. Joten kun hän
1984 sai kirjeen Auburnin Lions-klubilta ja
häntä pyydettiin jäseneksi, hän liittyi innokkaasti
mukaan.

”

Kun näe
mitenn
näet,t, mite
lla
lu tode
palve
todella
palvelu
au
autttaa toista
tki,
ihmistä, se on he
hetki,
jolloin sinusta tulee
lion.

“Olin nähnyt lionien
tekevän töitä festivaaleilla ja myyvän hedelmiä
kadulla. Tiesin, että
heillä oli stipendiohjelma, josta annettin
apurahoja lukiolaisille
joka vuosi. Sen enempää
en sitten tiennytkään,”
sanoo Madden.
Maddenin tärkeä hetki
lionina
tapahtui
silmälasien
kierrätysmatkalla Hondurasissa
vuonna 1995, 10 vuotta
sen jälkeen kun hän
liittyi
Lions-klubiin.
Fyysisesti
vammainen
nuori mies tuli hitaasti
telttaan, jossa jaettiin
silmälaseja. “Hän kysyi,
oliko minulla aurinkolaseja. Hän kokeili yhtä
paria ja hänen kasvoilleen nousi valtava hymy.
Kun näet, miten palvelu
todella auttaa toista
ihmistä, se on hetki,

jolloin sinusta tulee
lion,” Madden sanoo.
Toinen kohokohta Lionsuralla Maddenille oli
tuoda Operation Kid
Sight -ohjelma Indianaan.
MUISTO paikkakunnan
yhteenkuuluvuudesta, jonka Madden koki Auburnissa, valtava
intohimo auttaa muita
murhatun kansalaisoikeustaistelijan muistoksi

ja pikkukaupungin Lions-klubin halu auttaa
paikkakuntaa ovat kaikki
syitä siihen, että kansainvälisenä presidenttinä Madden tulee pitämään palvelua tärkeimpänä osana presidenttikautta.
“Palvelun
maailmassa yhdenkään lapsen
ei tarvitse mennä nälkäisenä
nukkumaan.

Naisklubien lukuhetki
Ensimmäisen naisklubin perustamisesta tuli
marraskuussa kuluneeksi 25 vuotta. LC Pori/
Katariina juhlisti tapahtumaa vierailemalla
Liinaharjan vanhainkodissa 25.11.2012 ja
lukemalla tarinoita sen asukkaille. Olimme
neljässä eri kerroksessa. Hoitajat olivat tuoneet kuulijat valmiiksi seurustelupaikalle.
Lukuhetki sujui rattoisasti. Erikoisesti kuulijoita miellytti Porin murteella kirjoitetut
muistelot ja sota-ajan joulutarinat. Saimme
itsellemmekin hyvän mielen ja vanhuksille
vaihtelua päivään.

Kuvassa lukijoina Aulikki
Ala-Tuori ja Sinikka Rajaaho toteuttavat kv-presidentin lukutaitoteemaa.

Järjestön
¨ portailta...

Kenenkään ei tarvitse
kärsiä
ennaltaehkäistävästä sokeudesta. Palvelun maailmassa näin ei
saa koskaan käydä. Meillä on Afrikassa vauvoja,
jotka syntyvät äideille,
jotka ovat HIV-positiivisia. Jonkun pitää
huolehtia näistä vauvoista,” Madden sanoo.

lionsclubs.org
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Leijonan metsästysaika
Arvoisat M-piirin

hyvät puolisot!

Kuva: Antti Tuomikoski
Lapsena rallateltiin leijonan metsästyslaulua. “Leijonaa mä metsästän. Tahdon saada suuren.” Esilaulaja aloitti, muut seurasivat
perässä, ja samalla taputettiin käsiä rytmikkäästi polviin, yhteen,
polviin, yhteen…
Lions-liikkeellä niin Suomessa kuin muualla on käynnistynyt leijonan
metsästysaika. Tai ellei ole ehtinyt käynnistyä, nyt olisi kiireesti kaivettava ’aseet’
nurkista ja ryhdyttävä metsästykseen: uusia leijonia tarvitaan tekijöiksi poistuvien tilalle.
Jäsentappiomme oli viime toimintakaudella 419 jäsentä. Se ei ole pieni määrä.
Kuluvan toimintakauden alku ei näytä yhtään paremmalta. Valitettavasti
lähestymme tällä vauhdilla vääjäämättä 25 000 jäsenen rajan alittamista, mikä
tarkoittaa mm. sitä, että menetämme suomen kielen aseman yhtenä virallisista
lionskielistä, eikä kansainvälinen järjestö enää palvele meitä omalla kielellämme.
– Sitähän me Suomen leijonat emme halua! Rallatus jatkuu: “Enkä pelkää
ollenkaan!” Emme pelkääkään, vaan alamme metsästää leijonia tavoitteena
“Tahdon saada paljon…”.
Suomalainen lionstyö sai joulukuussa erittäin merkittävän tunnustuksen, kun
SOS-Lapsikylä ry jakoi 50-vuotisjuhlansa kunniaksi “Rohkeasti lapsen puolesta”
–mitalin Lions-liitolle. Lions-klubit eri puolilla Suomea ovat vuosien saatossa
tukeneet SOS-Lapsikylien toimintaa. Kun Tapiolan SOS-lapsikylä perustettiin
1962, LC Espoo/Tapiola oli merkittävä yhteistyökumppani kylän perustamisessa.
Tuorein kumppanuus lienee Tampereella, jonne on vuonna 2012 avattu SOSLapsikylä ja jossa klubit ovat ahkerasti olleet mukana klubin perustamisessa ja
sen alkuvaiheissa.
Lions-liiton 60. vuosikokous pidetään ensi kesänä Heinolassa, paikkana
Vierumäki. Vuosikokouksen ohjelma on jo valmistunut ja ilmoittautuminen
käynnistyy tammikuun puolivälissä. Ohjelmaan voi tutustua osoitteessa
www.lionsvuosikokous2013.fi/. Vuosikokouksen ohjelmasta haluan nostaa esille
perjantaina 7.6. klo 17 käynnistyvän liiton varapuheenjohtajaehdokkaiden
paneelin. Aikaisemmista vuosista poiketen vuosikokoukseen osallistuvilla
lioneilla on nyt entistä parempi mahdollisuus tutustua ehdokkaisiin ja kuulla
heidän näkemyksiään liiton ja Lions-toiminnan kehittämisestä.
Vuosikokous saa päätettäväkseen entistä tarkemman Lions-liiton toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmaa kaudelle 2013-2014 on ryhdytty
valmistelemaan jo nyt, ja vuosikokouksen päätettäväksi tuleva esitys tulee
klubien tutustuttavaksi osana maalis-huhtikuussa klubeille lähetettävää
vuosikokousaineistoa. Toivon, että liiton toimintasuunnitelmaan tutustuminen
antaa klubeille enemmän eväitä niiden omaan tulevan kauden toiminnan
suunnittelutyöhön.
Olen tätä kirjoittaessani toiminut pääsihteerinä vajaan vuoden. Aika tuntuu
pidemmältä, mikä johtuu käsiteltyjen ja niin käsiteltävinä kuin suunnittelun alla
olevien asioiden määrästä. Liitossa on uudistettu niin henkilöstö- kuin
talousasioita, remontoitu kiinteistöä ja muutettu uusiin toimitiloihin Lionstalossa. On muutettu sääntöjä ja ohjesääntöjä, uudistettu kokouskäytäntöjä ja
koulutusputkea, käynnistetty yhteistyöhankkeita ja arpajaisia, kehitetty wwwsivuja ja viestintää yleensä. Ja paljon, paljon muuta. Vauhdikas, mukaansa
temmannut ja antoisa on alkutaipaleeni Lions-liitossa ollut. Ja sehän minulle
edelleenkin sopii.
Toivotan teille, hyvät M-piirin leijonat, antoisaa toimintakauden jatkoa ja
hyviä ’kaatoja’ leijonan metsästykseen!

Maarit Kuikka,
pääsihteeri
Suomen Lions-liitto

Tulen
lions-perheestä.
Vanhempani kutsuttiin
lionstoimintaan ollessani
teini-ikäinen. Perheen ainokaisena vanhempien
tekemisiä ja menemisiä
tuli seurattua tarkasti,
joten toiminta tuli minulle tutuksi. Lukioikäisenä
olin vanhempieni klubin
LC Rautalampi/Malvin
ensimmäinen kansainväliseen nuorisovaihtoon
lähetetty nuori. Aikuisiässä Lion-lehti tuli selailtua läpi aina vanhempien luona kyläillessä.
Edellinen työnantajani
Lastensuojelun Keskusliitto oli Punainen Sulka
–keräyksen
yhteistyökumppani, ja elokuussa
2010 tapasin silloisen kvpresidentin
Sid
L.
Scruggsin hänen Suomenvierailullaan.
Nyttemmin olen tuore lion ja
LC Helsinki/Malmittarien jäsen.
Kaikesta huolimatta
tulen kuitenkin ns. organisaation ulkopuolelta.
Se, mikä sai vastaamaan
Helsingin Sanomissa julkaistuun pääsihteerin hakuilmoitukseen, on tietysti hyvin monen asian
summa, mutta kun prosessi eteni, huomasi, miten oikea valinta Suomen
Lions-liiton pääsihteerin
tehtävään
hakeutuminen on minulle henkilökohtaisesti ollut, ja olen
valituksi tulemisesta kiitollinen. Oven avaaminen
Helsingin Malmilla Kirkonkyläntie 10:ssa tuntuu jokainen aamu mukavalta.

luneet keskeisinä alueina
työtehtäviini, samoin erilaisten kotimaisten tai
kansainvälisten tapahtumien ja vierailuiden
organisointi.
Erilaisia
projekteja on myös pyöritetty, niin EU:n, RAY:n
kuin eri ministeriöiden
rahoittamina. – Siinä
1990-luvun alussa alkanut työurani muutamaan
lauseeseen tiivistettynä.

Hyvät lionsaktiivit!
Nyt muutama ajatus siitä, miten näen lionstoiminnan ja millaisia
asioita pidän tärkeinä
liittomme ja liikkeen
kehittämiseksi.
Tunnuslause ’Me palvelemme’ on mielestäni
kaiken
toimintamme
ydin. Palveluaatteeseemme liittyy perinteitä, sen
avulla olemme saavuttaneet tunnettuutta ja
ansainneet luottamusta,
ja näistä asioista meidän
on pidettävä kiinni. Näen
kuitenkin, että hyvä tehtävämme tulee kohtaamaan haasteita tulevaisuudessa. Ne ovat monenlaisia.

KUN MIETTII toimintaamme kokonaisuutena, siitä on selkeästi
tunnistettavissa eri tasot.
Klubitoiminnan taso on
työmme perusta. Klubit
luonnollisesti koostuvat
jäsenistä, joiden hyvinvoinnista on huolehdittava, koska ilman ihmisiä
mitään toimintaa ei tapahdu. Eli yksilötasolta
MITÄ OSAAMISTA loppujen lopuksi lähdeolen tuomassa Suomen tään. Siitä tullaan kluLions-liitton? Työkoke- bien, lohkojen ja alueimukseni koostuu kah- den kautta piiritasolle. Ja
desta ministeriöstä han- siitä eteenpäin päästään
kitun
julkishallinnon liittotasolle. Tuon tähän
vielä
tuntemuksen lisäksi jär- kokonaisuuteen
tason,
jestötyöstä.
Toimialat kansainvälisen
ovat vaihtuneet, mutta joka muodostaa toisen
perusjärjestötyön lain- toimintamme perustan.
alaisuudet ovat tulleet Ilman kansainvälistä Litutuiksi. Olen toiminut ons-liikettä Suomeen ei
kahden ison valtakun- olisi perustettu kansallisnallisen järjestön kehittä- ta Lions-liittoa. Ehkä
mistehtävissä
vastaten jotakin vastaavaa palvemm. sääntömuutoksista, luajatukselle perustuvaa
olisi
uudistus- ja strategia- yhteenliittymää
työstä,
toimikuntalai- Suomeen syntynyt, muttoksesta sekä kansain- tei Lions-liittoa. Olemme
välisistä asioista. Kan- näin ollen kiinteä, joskin
sainvälinen toiminta on- itsenäinen, osa kansainkin yksi vahva osaamis- välistä kokonaisuutta, ja
alueeni: YK- ja EU-asiat, vaikka tiedän, ettei kankehitysyhteistyö- ja lähi- sainvälisyys välttämättä
aluehankkeet ovat tulleet kosketa kaikkea perustutuiksi. Kahden vuoden klubitoimintaa tai aina
ajan tein työtä Euroopan edes kiinnosta, emme
neuvostossa Strasbour- kuitenkaan voi kokonaan
kansainvälistä
gissa Suomen ulkoasiain- hylätä
ministeriön rahoittama- taustaamme. Se on reana asiantuntijana. Olen liteetti, jonka kanssa
toiminut myös kansain- eletään. Ja itse näen
välisissä luottamusteh- kansainvälisyydessä motävissä. Viestintä ja vai- nia mahdollisuuksia klukuttamistyö ovat kuu-

¨ portailta...
Järjestön

lionit,
bitoiminnan kehittämiseksi edelleen.
Palaan palveluaatteeseen. Lions-työ on palvelutyötä. Palvelulla on
suuri merkitys toiminnallemme.
Puhumme
palveluaktiviteeteista.
Toimintamme perustuu
siis toisten auttamiselle
ja palvelemiselle, epäitsekkyydelle. Tämä lähtökohtainen
epäitsekkyys tekee työstämme
jaloa ja arvokasta, mistä
jokaisen liikkeen jäsenen
on syytä tuntea iloa ja
myös ylpeyttä.
KEITÄ ME sitten
palvelemme? Autamme
vähäosaisia – lapsia,
nuoria, vanhuksia, vammaisia, muita elämän
syrjästä kiinni pitäviä.
Olen myös sitä mieltä,
että Lions-toiminnassa
palvelemme myös toisiamme, eli leijonia Suomessa ja muualla. Miten
niin? Ajattelen, että toistemme palvelusta syntyy
yhdessä tekemistä ja
yhteisöllisyyttä, jolloin
teemme
palveluksen
myös toisillemme, kun
annamme mahdollisuuden kuulua johonkin,
olla ryhmän jäsen. Kuuluminen johonkin on jokaiselle ihmiselle tärkeää. Olen myös sitä
mieltä, että palvelutoimintamme palvelee
myös itseä, jokaista
meistä: saamme tekemisestämme arkeen mielekkyyttä ja omanarvontuntomme nousee. - Tätä
ei voi väheksyä ja tästä
omanarvontunnon merkityksestä puhuu myös
kansainvälinen
presidenttimme, tohtori Tam.
LIONS-TYÖ ON vapaaehtoistyötä. Ja tämä
tarkoittaa minun näkökulmastani sitä, että teitä
vapaaehtoisia pitää tukea
toiminnassanne, antaa
siihen oikeita eväitä ja
myös tarvittaessa koulutusta. Katson, että teidän, arvokasta palvelutyötä vapaaehtoisesti
tekevien, jaksamisesta ja
hyvinvoinnista on huolehdittava.
Keskeinen kysymys
on myös vapaaehtoistyön
jatkuvuus. Miten huolehtia jäsenistön uudistumisesta ja klubien
elinvoimaisuuden
säilyttämisestä? Jokunen
vuosi sitten Suomen Lions-liitossa
puhuttiin
paljon uudistuvasta lions-toiminnasta. Olen
nähnyt tekstejä, joissa
hanketta kuvataan ja
esitetään ideoita järjestön uudistumiseksi. Siellä on paljon hyvää ja
edelleen ajankohtaista
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asiaa.
Klubitoiminnan
kehittäminen ei tapahdu
yhdessä yössä. Kansainvälisellä presidentillämme on meneillään jäsenten säilyttämisen kampanja ja siinä tuodaan
esille niitä syitä, miksi
jäsenet eroavat: pitkät tai
tylsät kokoukset, toiminta on nurkkakuntaista,
yhteistyö ei toimi, kaikki
eivät osallistu. Tuttuja
juttuja ehkä täälläkin.
Uskon, että moni lion
joutuu joskus miettimään sitä, mitä minä
loppujen lopuksi saan lions-toiminnasta? Saako
siitä tuota mainitsemaani
omanarvontuntoa,
ryhmään
kuulumista,
ystäviä, mielekästä tekemistä? Vai viekö se vain
aikaa?
ITSE NÄEN, että jäsenten sitoutuminen toimintaan on aika paljon
ajasta kiinni, mutta myös
siitä, miten selkeä näkemys jokaisella klubilaisella on klubin toiminnan tarkoituksesta ja
siitä, minkälaisia arvoja
klubi
toiminnassaan
noudattaa.
Tarvitaan
tunnetta siitä, että tämä
on minun juttuni. Tarvitaan myös omistajuuden tunnetta, koska
omistajuudesta kasvaa
halu säilyttää klubin
elinvoimaisuus ja kunnioitus
paikkakunnalla,
halu pitää kiinni klubin
auttamis- ja palvelumahdollisuuksista
ja
halu kehittyä ihmisenä lions-toiminnan kautta.
YKSI äärimmäisen
keskeinen tekijä vapaaehtoistoiminnan tukemisessa on onnistunut viestintä. Tärkeiden viestien
on välityttävä toiminnan eri tasojen välillä –
eli klubit, piirit, liitto,
alhaalta ylös, ylhäältä
alas, oikea-aikaisesti. Tämä on yksi omista ja lions-liiton
haasteista.
Viestintään on liitossa jo
panostettu:
viestintästrategia vastaa tätä päivää, uutiskirjeitä lähetetään
säännöllisesti,
käytämme nettiä aktiivisesti ja Lion-lehti on
laadukas jäsenjulkaisu.
Avoimuuteen ja oikea-

aikaisuuteen on kuitenkin panostettava edelleen. Se ei ole aina niin
yksinkertaista: ei ole aikaa, ei ole tekijää. Tämän
olen jo omassa työssäni
huomannut. Mutta pyrin
liiton toimistossa kehittämään toimintoja niin,
että viestinnälle ja tiedottamiselle tulisi entistä
enemmän tilaa – jotta
teidän työnne täällä kentällä helpottuisi. – Nähtäväksi jää, miten haasteessani onnistun.
Kun tarkastellaan tulevaisuuden haasteita, ei
voi olla puhumatta taloudellisesta toimintakyvystä ja sen säilymisestä. Lions-liitolla on
paljon aktiviteetteja ja
klubeilla on tämän lisäksi valtava joukko
omia aktiviteetteja. Samalla, kun haluamme
palvella, joudumme tekemään jatkuvaa varainhankintaa, mikä ei ole
tänä päivänä helppoa.
Samalla kukkarolla on
monta muuta pyytäjää.
Myös Lions-liiton taloudellinen tilanne voisi olla
parempi. Uutena pääsihteerinä kannan vastuuta liiton tulevaisuudesta myös talouden
näkökulmasta. Tosiasia
kuitenkin on se, että Lions-talo Helsingin Malmilla on rakennettu
1980-luvun
puolivälin
jälkeen ja paikat alkavat
olla ns. remontin tarpeessa. Rakennuksessa
tehtiin vuodenvaihteessa
kuntotarkastus, ja kuntoraportti kertoo korutonta kieltä asioista,
joihin on jo nyt pitänyt
puuttua, jottei tilanne
ehtisi karata käsistä. Lisäksi liittotoimiston henkilöstön kouluttamiseen
on satsattava, jotta pystymme tekemään niitä
töitä, joita liittotoimiston
on tehtävä ilman että
rekrytoimme lisää henkilökuntaa. Ja toimiston
tek-niset apuvälineet pitävät omaa konserttiaan
kertoen siitä, että laitteiden elinkaari alkaa
tulla tiensä päähän.
LIITON UUTENA
pääsihteerinä ja jonkinlaisena orkesterinjohta-

jana pohdin myös sitä,
teemmekö liittotasolla
oikeita asioita? Luonnollisesti liittotasolla on
niitä omia tehtäviä, joista
keskusorganisaation on
huolehdittava. Mutta toivoisin, että liitto nähtäisiin klubitoiminnan
mahdollistajana, ja me
liittotason toimijat myös
toimisimme
klubitoiminnan mahdollistajina
päätöksiä tehdessämme
ja projekteja käynnistäessämme. Tämä liittyy
keskeisesti viestintään ja
myös siihen, etteivät yhteiset sääntömme tai ohjeemme olisi byrokraattisen kankeita, vaan eläviä ja toimintaa mahdollistavia.

temme kanssa niin, että
se toinen voi olla parhaimmillaan. Eli minä
johtajana toimin niin,
että johdettavat voivat
antaa parastaan. Tähän
liittyy läheisesti ajatukset
nykyisin niin suositusta
valmentamisesta,
coachingista, jossa johdettavalle annetaan mahdollisuus ratkaista ongelmia, annetaan tukea ja
tavoitteita, muttei ratkaista ongelmaa hänen
puolestaan. Tämä saattaa olla aika ajoin haasteellista, mutta tätä kohti
on mahdollista pyrkiä.

Hyvät leijonat!
Yksi suurista haasteistamme liittyy mielestäni

”

¨ on
Lions-työlle
kohta niin paljon
tarvetta, ettei
meillä riitä tekijät tai
jaksaminen.
Olen myös pohtinut
johtajuutta. Eräs pitkään
Lions-toiminnassa mukana ollut henkilö totesi
mielestäni hyvin, kun
hän vertasi pääsihteeriä
kansliapäällikköön ministeriössä: kansliapäällikkö on ja pysyy ja huolehtii jatkuvuudesta, kun
ministerit vaihtuvat ja
haluavat tuoda mukanaan omia näkemyksiään ja saada sormenjälkensä asioihin. Näin se
taitaa olla. Mutta esimiehen vaihtuvuushan
tekee omasta työstä vain
värikästä ja haasteellista.
Se, millaista johtajuutta
itse haluan edustaa, perustuu ajatukselle tiimityöstä, talkoohengestä ja
yhteen hiileen puhaltamisesta. Silloin venytään, kun on venymisen
tarve, ja kaikki ovat tasavertaisia työn tekemisessä. Toivon, että voin
joku päivä toimia, kuten
Pekka Himanen on sanonut: toimitaan tois-

toimintaympäristöön:
millaisessa
yhteiskunnassa me Lions-työtä
teemme ja saamme tehdä? “Sallitaanko” Lionstyö nyt ja tulevaisuudessa? Lions-liike on jokunen vuosi sitten valittu
Financial Times-lehden
tekemän kyselyn mukaan
maailman luotettavimmaksi
yhteistyökumppaniksi. Jokainen voi
tuntea tästä ylpeyttä.
Mutta kuinka moni meillä Suomessa tietää sen,
miten toimintaamme on
kansainvälisillä
foorumeilla arvioitu? - Aika
harva meidän jäsenten
lisäksi. Tästä tulen julkisuuskuvaamme ja nyt
nimenomaan Suomen Lions-liiton julkisuuskuvaan. Onko meillä sitä?
Meillä on ollut ja on erinomaisia yhteistyösuhteita
ja
yhteistyöhankkeita.
Parhaillaan leijonat kouluttavat senioreita sähköisen asioinnin hallintaan Verohallinnon kans-

sa solmitussa pilottiprojektissa. Lasten liikennepäivä
Liikenneturvan kanssa on erinomainen hanke.
TEEMME HYVÄÄ
Suomen
Partiolaisten,
Invalidiliiton ja erilaisten
lapsijärjestöjen kanssa.
Hyvän tekeminen kuitenkin kompastuu tällä
hetkellä näistä saavutuksistamme
tiedottamiseen. Se, että liitto näkyy, auttaa myös piirejä
ja klubeja oman näkyvyyden kasvattamisessa.
Näkyvyydestä on nimittäin se hyöty, että Lionstoiminta alkaa vetää puoleensa. Toiminnassamme on paljon sellaista,
joka varmasti vetää puoleensa, kun siitä vain
tiedetään.
MUTTA yhteiskunnassa on meneillään
kehitystä, joka vaikuttaa
Lions-toiminnan mahdollisuuksiin tulevaisuudessa. Puhun nyt syrjäytymisestä,
ylisukupolvisesta köyhyydestä,
yhteiskunnan kahtiajakautumisesta ja ikääntymisestäkin. Lapsissa
on tulevaisuus, sanotaan.
Olemme kuitenkin onnistuneet 15 viime vuoden aikana kasvattamaan
lapsiperheiden
köyhyyden kolminkertaiseksi.
Suhteellinen
köyhyys on maassamme
70-luvun tasoa. 70%
kansastamme on köyhyysrajan
yläpuolella,
mutta siihen köyhään
kolmannekseen kuuluvat
mm. vanhukset, opiskelijat ja yksinhuoltajat.
Luin jostakin, että Suomessa on tällä hetkellä
neljän jäähallillisen verran nuoria syrjäytyneitä
ilman opiskelu- tai työpaikkaa. Voisin jatkaa
luetteloa pitkään: nämä
asiat olivat niin työpöydälläni kuin lähellä
sydäntäni
edellisessä
työtehtävässäni.
Yleisemmin olen huolissani
siitä, että yhteiskunnassa
on niin paljon ei-toivottuja kehityskulkuja,
minkä johdosta Lionstoiminnan missio, visio
ja tavoitteet joutuvat
todellisten
haasteiden

Järjestön
¨ portailta...

eteen. Ensinnäkin siksi,
että Lions-työlle on kohta niin paljon tarvetta,
ettei meillä riitä tekijät
tai jaksaminen. Toiseksi
siksi, että kahtiajakautuneessa yhteiskunnassa
Lions-toiminta koetaan
vain kuuluvaksi vain
parempiosaisille. - Ei
siksi, että me leijonat
niin haluaisimme tai toimisimme, vaan siksi, että
yhteiskunnallinen kehitys on siihen johtanut.
Me leijonat teemme
kuitenkin kaikkemme,
ettei maalailemani uhkakuva toteudu. Luovuta
Isänmaasi Onnellisempana Nouseville Sukupolville. Niinhän me sanaa Lions tulkitsemme.
Mielestäni tuo tulkinta
on hieno. Se kertoo kaiken olennaisen tästä lions-aatteesta ja halustamme palvella. On päivänselvää, että juuri tätä
meidän yhdessä tekemäämme Lions-toimintaa tarvitaan ja entistä
vahvemmin ja näkyvämmin. Ja oma kiitokseni teille kaikille siitä,
että olette tässä toiminnassa mukana.
Hyvät M-piirin Lionsaktiivit
Toivotan teille antoisaa
piirikokousta
hyvine
päätöksineen ja juhlavaa
iltaa. Haluan myös toivottaa jaksamista toimintakauden loppuun ja
aurinkoista kevättä.

Maarit Kuikka
Juhlapuhe
piirikokoksessa
Meri-Porissa
14.4.2012
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4 miestä, 160 vuotta
Lions-palvelua

Lions Club Pori/Linna

Porin kolmas Lionsklubi perustettiin yhdeksän vuotta LC
Porin ja viisi vuotta
LC Pori/Ulvilan jälkeen.

Jämijärven Lions Club juhlii perinteisesti
klubin arvokkaimman vuosijuhlan lokakuun
ensimmäisenä lauantaina, meille tutummin
nimellä “lokalauantaina”.
Tässä juhlassa mm. annetaan klubin ansioituneille
veljille pinssit ja merkit, jotka on edellisenä kautena
ansaittu. 2012 lokalauantai oli poikkeuksellinen,
Lomahotelli Jämin alakerrassa annettiin samalla
kerralla 3 veljelle pinssi 40 vuoden lions-palveluksesta, sekä erityinen ansiolaatta. Vuosi sitten
lokalauantaina annoimme jo yhdelle veljelle
vastaavat pinssin ja ansiolaatan, tästä huikeasta
suorituksesta. Luonnollisesti tässä yhteydessä
annoimme heidän vaimoille ruusut.
Pekka Arponen, Tuomo Kianen, Lasse
Ristimäki ja Raimo Ritakorpi olette hatunnoston arvoisia miehiä. 40 vuotta aktiivista
palvelusta Jämijärven nuorison, vanhusten ja
vähäosaisten hyväksi, on iso saavutus. Raimolla
täydellä 100 % osallistumisella jokainen vuosi pistää
jopa miettimään, minkälainen järjestö tämä oikein
on. Mikä saa jatkamaan aina vuodesta toiseen
Leijonissa.
Jokainen meistä varmasti joskus ajattelee, mitä
muut minusta ajattelevat. Sehän se on peri
suomalainen tapa. Tässä tapauksessa hyvät
ansioituneet veljet ja kaikki muutkin jotka tämän
luette, voitte olla huoleta, jos tämä saavutus antaa
muille aiheen olla kateellisia: ei se tässä tapauksessa
ole pahe, päinvastoin.
Valitettavasti meillä kaikilla ei ole mahdollisuutta
saavuttaa vastaavaa meriittiä. Pääasia kuitenkin on
että osallistumme, olemme mukana ja teemme sen,
mihin me henkilökohtaisesti pystymme Lionstoiminnassa. Klubimme puolesta kiitän ansiokkaita
veljiämme.

Leo Leinonen Lions Club Jämijärvi

LC Ulvilalle uusia “Melvinejä”
LC Ulvilalle saatiin uusia Melvin Jones -jäseniä kaudella 2011-2012. Jäsenyyden saivat pitkäaikaiset ja
ansioituneet leijonaveljet Jorma Pohjavirta ja Reijo
Lepistö. Molemmat veljet ovat erittäin aktiivisia
leijonaperheen jäseniä ja ovat voimallisesti kehittäneet LC Ulvilan toimintaa.

Näistä viimeksi mainitusta tuli kummiklubimme, joka presidentti
Veikko Ajangon ja “sylikummimme”, lion Simo
Merimaan johdolla suoritti valmistelevat toimenpiteet. Niiden seurauksena Hotelli Juhana
Herttuan tiloissa järjestettiin marraskuun 27
päivänä 1962 pe-rustava
kokous, jonka tuloksena
syntyi uusi klubi. Se sai
nimen Lions Club Pori/
Linna ja peräti kaksikymmentäyksi perustajajäsentä.
Katsoimme, että puolen vuosisadan ikä oikeuttaa tavallista juhlavampaan
vuosipäivän
viettoon. Niinpä merkkipäivää juhlittiin marraskuun 24 päivänä 2012
Porissa Juhlatalo Mekanissa, jonka eksoottisiin
puitteisiin kutsuttiin klubin nykyiset jäsenet ja
muiden porilaisten klubien sekä alue-, lohko- ja
piiritason
edustajat;
kaikki luonnollisesti seuralaisineen. Kutsua noudatti kuutisenkymmentä henkilöä, joiden myötävaikutuksella saatiin
aikaan juhlallinen ja samalla lämminhenkinen
tilaisuus.
LIPPUJEN sisääntulon ja leijonamarssin
jälkeen klubimme presidentti Sakari Huhtala
toivotti juhlavieraat tervetulleiksi.
Jari-Pekka
Leinon harmonikkataiteen jälkeen PDG Pertti
Harju piti juhlapuheen,
veli Esko Keiholehti kutsuttiin Melvin Jones jäseny-teen ja Aarne
Ritari-veli Altti Forsberg
esitti J.-P. Leinon piano-

DG Jari Vuorinen ja presidentti Sakari Huhtala luovuttivat
säestyksellä kolme yksinlaulunumeroa.
Juhlaillallisen ja ansiomerkkien jaon jälkeen veli Pentti Anttila
esitteli kokoamansa yhteenvedon klubin toiminnasta vuosilta 19622012. Hän paneutui aktiviteetteihimme,
joista
porongrillaus Porin to-

rilla, nyttemmin Eetunaukiolla sai erityishuomiota - onhan se toistunut joka keväänä jo vuodesta 1964. Eniten tyydytystä veljet ovat kuitenkin saaneet palveluaktiviteeteista. Erityisesti heidän mieleensä
on jäänyt yli kahdeksansataa
talkootuntia
vaatinut sotaveteraanin

leski Katri Jokelan kotitalon ulko- ja sisäremontti, joka on koettu
ainutlaatuiseksi veljeshengen
kohottajaksi.
Veljet ovat myös vuosikausia jakaneet Veteraanien joululehden Porin kaupunkialueella ja
vähän laajemmaltikin.
Itsenäisyyspäivän edellä
lehden
postiluukusta

Lions Club Rauma/Reimari
40-vuotias

LC Rauma/Reimari
on
jakanut
lahjoituksia 40-vuoden
aikana 375.000 euroa, josta Ladyjen
osuus on 40.000 euroa. Lisäksi tulevat
aktiviteetteihin käytetyt työtunnit.
Juhlavuoden
suurimmat lahjoitukset ovat;
Aito Fiilis ry Sri Lankan
Rauma-kylän
Mora-

wewaan pysyväkoti ohjelmaan 6.500 euroa ja
Rauman Seudun Kehitysvammaisten
Tuki
ry:lle 3.000 euroa, sekä
Ladyjen lahjoitus syöpälasten tukemiseen 500
euroa. Muita lahjoituksia
klubi on antanut vuoden
aikana nuoriso-, maanpuolustustoimintaan
sekä tukenut kolmannen
sektorin toimijoita.

Aihetta juhlaan

LC Rauma/Reimari ja
Sri Lanka

Klubi on osallistunut
Sri Lankan Ratnapuran
silmäsairaalan
rakentamiseen ja varusteiden
hankkimiseen
sinne.
Sekä lioneilla että ladyillä on kummallakin
omat kummilapsensa Sri
Lankassa, joiden koulunkäyntiä tuetaan.

Sri Lankalainen Lions
Club Weeraketiya pyysi
vuonna 2011 LC Rauma/
Reimaria
ystävyysklubiksi. Klubi teki vuonna
2012 päätöksen suostua
Weeraketiyan pyyntöön
ja nyt tämä ystävyysklubisuhde on solmittu ja
vahvistuu aktiivisen yhteydenpidon kautta.

50 vuotta
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Oma lippu
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Loppuvuodesta 2012 toteutui LC Kankaanpää / Helmen pitkäaikainen haave;
klubimme sai oman klubilipun. Ajatusta omasta lipusta oli herätelty jo vuoden
2011 alkupuolelta ja hiljalleen se jalostui haaveesta suunnitelmaksi, jota toteuttamaan valittiin oma toimikunta.
Lipputoimikunta aloitti toimintansa tekemällä kattavan katsauksen alueen
muiden klubien lippuihin piirikokousten yhteydessä. Ideoita ja malleja pyöriteltiin pitkään ja vihdoin alkusyksystä 2012 ensimmäiset lippumallit saatiin
paperille muidenkin klubilaisten nähtäväksi. Lopullinen valinta kävi helposti,
klubin 1. varapresidentin, lion Niina Wassen suunnittelema malli valittiin toteutettavaksi yksimielisesti. Lipun violetilla pohjalla on yhtenäinen helminauha, joka
muodostuu 23 perustajajäsentä kuvaavasta helmestä. Helminauhan keskellä on
helmistä suurin ja tärkein, Lions-aate.
Lippu tilattiin nopealla aikataululla, jotta se saataisiin käyttöön vielä vuoden
2012 puolella. Lipun naulaus- ja siunaustilaisuus pidettiinkin Niinisalon Varuskuntakerholla jo 4.12.2012. Tilaisuus oli pitkään valmisteltu ja hartaasti odotettu,
erityisen tärkeä etappi LC Kankaanpää / Helmelle.

Esko Keiholehdelle Melvin Jones tunnukset.
pudottaessaan
tuntee
konkreettisesti
kiittävänsä vapautemme vartijoita ja säästyneillä
postimaksuilla järjestö
voi tehokkaammin tukea
jäseniään.
YHTENÄ JUHLAN
kohokohtana läsnäolijoiden mieleen jäi ainoan
perustajajäsenemme veli
Erkki Järvenpään pu-

heenvuoro. Siinä hän
muisteli alkuvuosien tapahtumia todeten mm.
miten toisilleen täysin
outojen miesten tutustuminen ja hioutuminen
keskinäiseen veljeyteen
otti oman aikansa.
Tilaisuuden luonne
keveni, kun klubin veljet
esittivät yli neljänkymmenen vuoden perinteet

omaavan ja varsin omaperäisen tulkinnan Tiernapoikakuvaelmasta,
Jari-Pekka Leinon yhden
miehen harmonikkaorkesteri sai sen jälkeen
läsnäolijat
aktiivisesti
pyörimään
tanssilattialla.

Pentti Anttila

Rauma-kylästä voit lukea
lisää sivulta 22.

Lions Club Rauma/Reimarin lahjakirja Raumakylä-projektille.

Aihetta juhlaan
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Lähdetään joukolla
Heinolan vuosikokoukseen
Suomen Lions-liiton
60. vuosikokous järjestetään kesäkuussa
Heinolassa.
Varsinaiset vuosikokouspäivät ovat lauantai
8.6.2013 ja sunnuntai
9.6.2013, mutta runsas ja
mielenkiintoinen oheisohjelma sekä Vierumäen
muut
mahdollisuudet
houkuttelevat
viihtymään Heinolassa koko
viikonlopun. Lähdetään
joukolla Heinolaan historialliseen 60. vuosikokoukseen.
Heinolan
vuosikokous on järjestyksessään
60. Suomen Lions-liiton
vuosikokous. Vuosikokoustapahtuma on tarkoitettu kaikille lioneille,
ei vain virallisille vuosikokousedustajille. Nyt
onkin oiva tilaisuus lähteä M-piiristä joukolla
Heinolaan
kokemaan
vuosikokoustapahtuman
ainutlaatuinen tunnelma. Tuskin koskaan
aiemmin vuosikokouspaikka on tarjonnut yhtä
paljon mahdollisuuksia
kuin Heinola ja Vierumäki.

Monipuolinen ohjelma
Perjantain ja lauantain oheisohjelmissa on
mahdollisuus tutustua
ohjatusti pihapeleihin ja
lähteä
riemukkaalle
Lemmenharjun
Ellin
vetämälle Leijonapolulle
Vierumäen
luontoon.
Perjantaina ja lauantaina
lämpiävät myös Vierumäen rantasaunat. Per-

jantaina ohjelmassa on
uutena
tapahtumana
liiton
varapuheenjohtaehdokkaiden paneeli,
jossa voit tutustua ehdokkaisiin
tarkemmin
ennen äänestyksiä. Perjantai-ilta
huipentuu
Vierumäen
rentoihin
kyläiltamiin ja tanssijatkoihin.

sen ja muut palvelut.
Myös majoitusvarauksen
voit tehdä vuosikokouksen verkkosivujen kautta. Samaan aikaan vuosikokouksen kanssa Lahdessa järjestetään voimistelun suurtapahtuma, joten Lahdenkin hotellit ovat täynnä.

Perinteinen
juhlamarssi
on
korvattu
lippujen
juhlallisella
sisääntulolla
avajaisjuhlan aluksi. Muista siis
ottaa klubin lippu mukaan.
Lauantai-iltana
kokoonnutaan iltajuhlaan,
jossa
saamme
nauttia
laadukkaasta
viihteestä ja lähiruokateemalla toteutetusta
juhlaillallisesta. Iltaa voi
jatkaa Scandicin iltaravintola Teatrossa tanssin ja musiikin merkeissä
huippuartistin tahdittamana.

Vuosikokoukseen rekisteröidytään piirikohtaisissa ilmoittautumispisteissä Scandic hotellin
tiloissa. Ilmoittautumisen yhteydessä saat vuosikokouskansion sekä tilaamasi
vuosikokouspassin.

Tutustu vuosikokousviikonlopun ohjelmaan
tarkemmin
verkkosivuilla:

lionsvuosikokous2013.fi

Ilmoittaudu ajoissa
Vuosikokoukseen ilmoittaudutaan vuosikokouksen verkkosivujen
lionsvuosikokous2013.fi
kautta. Verkkosivuilla on
tarkat ohjeet ilmoittautumisesta ja siihen liittyvistä asioista. Vuosikokoukseen kannattaa ilmoittautua ajoissa, koska näin varmistat itsellesi haluamasi majoituk-

Uutta ja vanhaa

Klubista ensimmäisenä ilmoittautuva virallinen
kokousedustaja
(=äänestyskelpoinen)
luovuttaa piirikohtaiseen
ilmoittautumispisteeseen
klubin virallisen, alkuperäisen valtakirjan. Vain
klubin valtakirjaan kirjatuille virallisille vuosikokousedustajille luovutetaan äänestysmateriaali.
Virallisen vuosikokousedustajan henkilöllisyys
tarkistetaan ilmoittautumispisteessä, joten varaudu siihen. Virallisen
vuosikokousedustajan
kokouspassiin liitetään
tunniste äänestyksiä varten.
Ilmoittautumispisteet
ovat avoinna perjantaina
7.6.2013 klo 09–20 ja
lauantaina 8.6.2013 klo
08–13.30. Huomioi, että
8.6.2012 klo 13.30 jälkeen et voi ilmoittautua

enää viralliseksi vuosikokousedustajaksi etkä
saada äänestysmateriaalia.
Suomen Lions-liiton
sääntöjen mukaan virkansa tai asemansa puolesta äänioikeutettujen
on myös ilmoittauduttava klubinsa mukaisessa
piirin ilmoittautumispisteessä. Myös heidät on
kirjattava oman klubin
viralliseen valtakirjaan.
Varsinainen äänestäminen tapahtuu vuosikokouksen yhteydessä
Vierumäki
Areenalla.
Äänestyksessä ei ole
piirikohtaisia äänestyspisteitä. Voit äänestää
missä tahansa äänestyspisteessä. Vaalivirkailijat
tarkistavat äänestysoikeutesi ja valvovat äänestystapahtumaa. Uudistuksen tavoitteena on
sujuvampi ja nopeampi
äänestys.
Toivotamme kaikki
lionit tervetulleeksi Heinolaan kokemaan ainutlaatuinen Lions-viikonloppu ja historiallinen
60. vuosikokous –

Luonnollisesti!

PDG
Jukka Hietanen
VK2013
päätoimikunnan
puheenjohtaja

Heinola - Luonnollisesti!

11

LionMviesti 2012-2013

Lions Clubs International, piiri 107–M

Toimintakertomus kaudelta 2011 - 2012
Piirin 43. toimintakausi

Yleistä
Kauden teemat
Kansainvälinen - I belive
Kotimainen - Vastuu on minun
Piirin - Yhdessä tavoitteisiin

Suomen LionsLiitto ry
Hallitus
Puheenjohtaja CC
Heimo Potinkara
Jäsenet:
VCC Seppo Söderholm
IPCC Lauri Vainio
DG Päivi Ihamäki
DG Pekka Sarvanto
IPDG Sakari Rahkala
PDG Hans Frans
LIITON vuosikokous
pidettiin Jyväskylässä 8.10.6.2012.

Kuvernöörineuvosto
Puheenjohtaja CC
Heimo Potinkara,
C-piiri LC Lahti/Laune
Varapuheenjohtaja
VCC
Seppo Söderholm,
D-piiri LC Lappeenranta
Raja
Edellinen
puheenjohtaja, IPCC
Lauri Vainio,
C-piiri LC Tervakoski

Jäsenet
Piirikuvernöörit
A-piiri:
Mikko Torkkeli,
LC Turku/Suikkila
B-piiri:
Matti Tenkanen,
LC Helsinki/Melahti
C-piiri:
Torsti Ruokokoski,
LC Rajamäki
D-piiri:
Olli Katila,
LC Lappeenranta/
Rakuuna
E-piiri:
Päivi Ihamäki,
LC Virrat/Tarjanne
F-piiri:
Heikki Loukola,
LC Vaasa/Meri
G-piiri:
Pertti Jämsen,
LC Viitasaari
H-piiri:
Alpo Kosonen,
LC Saari

Lions Clubs International
Järjestön 94. kansainvälinen vuosikongressi pidettiin Seattlessa, USA:ssa 5.-9.7.2011. Kokouksessa valittiin
järjestön kansainväliseksi presidentiksi Wing-Kun-Tam, Kiinan tasavallan Hong Kongista. 1.
varapresidentiksi Wayne Madden USA:sta, 2. varapresidentiksi Barry Palmer Australiasta. Piirikuvernööri
elektien koulutus toteutui vuosikongressin yhteydessä 1.-4.7.2011. DG-virkaanastujais seromonia oli 8.7.2011.

I-piiri:
Eino Jakkula,
LC Liminka/Liminganlahti
K-piiri:
Pekka Järvelä,
LC Kuopio/Päiväranta
L-piiri:
Terho Mäkimartti,
LC Tornio/Pudas
M-piiri:
Jaakko Räikkönen,
LC Rauma/Ruori
N-piiri:
Pekka Sarvanto,
LC
Helsinki/Kruunuhaka
O-piiri:
Pekka Siekkinen;
LC Nykarleby
Kuvernöörineuvoston
sihteerinä toimi
Markus Flaaming, 31.12.
-11 saakka ja 1.1. – 29.2.
2012 Susanna Gustafsson sekä 1.3.2012 alkaen
Maarit Kuikka.

Purjehdusleiri.kaljaasi Ihanalla 20.-28.7.2012 oli M-piirin
kesän merkkitapahtuma, kun 24 nuorta saapui Suomeen.

Lions-piiri 107-M

Kausi 2011-2012 oli piirin 43. toimintakausi.
Klubien määrä oli koko
kauden 64. Jäseniä oli
kauden alussa ja lopussa
1807. Tulos on + - 0

Piirin edustus
Suomen Lions-liiton
tehtävissä
PDG Maija Liisa-Heikkilä, LC Pori/Sofia; Jäsentoimikunta MD-GMT
koordinaattori
PDG Pertti Harju, LC
Pori/Koivisto; Nuorisotyötoimikunnan SKEBAnuorisobändi kisan vastaava, Nenäpäivä-kampanjan tiedottaja
PDG Martti Lehtelä, LC
Punkaharju; ARS-säätiön hallituksen jäsen
DG Jaakko Räikkönen,
LC Rauma/Ruori; ARSsäätiön
toimikunnan
jäsen
2.VDG Matti Reijonen,
LC Vampula; Nenäpäivän piirivastaava

Piirihallitus
2011-2012
Piirikuvernööri
Jaakko Räikkönen,
LC Rauma/Ruori
1.varapiirikuvernööri
Jari Vuorinen, LC Ulvila
2.varapiirikuvernööri
Matti Reijonen,
LC Vampula
Edellinen
piirikuvernööri
Tuula Karisjoki,
LC Pori/Katariina
Piirisihteeri
Jukka Huttunen,
LC Rauma/Ruori
Piirin
rahastonhoitaja
Juhani Erkintalon,
LC Rauma/Ruori

KVN-kokoukset
Kuvernöörineuvoston kokouksia pidettiin 4 ja työkokouksia 2:
1. Työkokous Seatlessa 8.7.2012, 1. KVN-kokous Seinäjoella 20.8.2012,
2. Työkokous Seinäjoella 21.8.2012, 2. KVN-kokous Lahdessa,
3. KVN-kokous Vantaalla, 4. KVN-kokous Jyväskylässä.

Alueiden
puheenjohtajat
I alue
Lasse Ristimäki,
LC Jämijärvi
II alue
Juha Kopio,
LC Nakkila
III alue
Antero Bäcklund,
LC Eura/Pyhäjärvi
IV alue
Heikki Kallio,
LC Pyhäranta
Lohkojen
puheenjohtajat
I alue
1. lohko Pertti Kangas,
LC Merikarvia
2. lohko
Arto Hakala,
LC Kankaanpää
3. lohko
Jouko Reikko,
LC Kiikoinen

II alue
1. lohko
Heikki Santalan,
LC Pori/Koivisto
2. lohko
Raimo Gröhn,
LC Pori/Meri-Pori
3. lohko
Kristiina Hokkanen,
LC Kokemäki/Jokilaakso
III alue
1. lohko
Jorma Suominen,
LC Lauttakylä
2. lohko
Juha Suonpää,
LC Kiukainen
IV alue
1. lohko
Hemmo Virtanen,
LC Rauma
2. lohko
Leena Marvola-Sine
LC Uusikaupunki/
Family

Toimikuntien
puheenjohtajat
PDG
Tuula Karisjoki,
LC Pori/Katariina
GMT (Jäsenohjelma)
Martti Lehtelä,
LC Punkalaidun
GLT
(Koulutusohjelma)
Pentti Hämäläinen,
LC Kankaanpää
Nuorisovaihto ja
nuorisoleiri,
Heikki Koivisto,
LC Rauma/Reimari
Lions Quest,
Kalevi Nummijärvi,
LC Karvia

Kummilapsi,
Veikko Valavuo,
LC Rauma/Reimari
Tiedotus,
Jaakko Viitala,
LC Karvia
Tietotekniikka,
Pekka Tuuna,
LC Rauma
LCIF,
Juhani Mäntylä,
LC Pori
ARS-säätiö ja kortit,
Kalevi Sillanpää,
LC Punkalaidun
Tilintarkastajat
Pentti Vilo,
LC Rauma/Reimari ja
Lasse Vanhatalo,
LC Rauma Ankkuri

Toimintakertomus 2011-2012
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Piirihallituksen kokoukset

Piirin vuosikokous ja vuosijuhla

Tutustumistilaisuus Raumalla 3.8.2011 Taidekahvila Tornissa
Jämijärvellä 3.9.2011
Istutettiin kaudenteemaan kuuluva puu (kynäjalava), jonka viereen laitettiin
kyltti. Hyväksyttiin edellisen kauden toimintakertomus ja tilinpäätös, tase ja
tuloslaskelma.
Eurassa 26.11-2011
Kuultiin toimikuntien raportit. Istutettiin kauden teemaan kuuluva puu
(kynäjalava).
Kokouksen asioina käsiteltiin mm. PDG Kimmo Rouhaksen kertomana SUJOprojektin kuulumiset. Nenäpäivän toteutuminen 15 595 •. LC Rauman/Fänikin
siirto IV-alueen 2.lohkosta 1. lohkoon kaudesta 2012 alkaen. Äänestettiin
Rauhanjuliste kilpailun voittajaksi Emelia Karlssonin työ (Vähä-Rauman koulu
6 a), sponsorina toimi LC Pori/Katariinat.
Nakkilassa 3.3.2012
Kuultiin toimikuntien raportit. Todettiin ehdokkaat piirin virkoihin kaudelle
2012-2013. Käytiin läpi piirin vuosikokouksessa järjestettävät koulutustapahtumien aiheet.
Pyhärannassa 2.4.2012
Käsiteltiin piirin vuosikokoukselle menevät asiat, kuten piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2012-2013 sekä palkittiin piirihallituksen
jäsenet. Kuultiin toimikuntien raportit.

Piirin vuosikokous pidettiin LC Pori/Sofian järjestämänä Meri-Porin koululla
14.4.2012. Kokouksessa oli 128 virallista edustajaa 51 klubista. Ennen virallista
kokousta oli tulevien klubivirkailijoiden koulutustilaisuudet. Koulutusta oli
presidenteille, sihteereille, rahastonhoitajille, tiedotussihteereille ja puolisoille.
Myös lohkojen ja alueiden puheenjohtajat perehdytettiin tuleviin tehtäviin.

Alueiden ja lohkojen kokoukset
Uutena käytäntönä oli pitää aluekokouksia kaksi. Ensimmäinen oli I ja II alueen
yhteinen kokous Nakkilan lyseon auditoriossa ja toinen Euran Kauttuan klubilla.
Lohkojen kokouksia pidettiin 3-4 kussakin lohkossa.

Piirin puolisopäivä
Puolisopäivää vietettiin Raumalla 3.3.2012 teatterin merkeissä. Rauman
kaupunginteatterissa.

Vierailut olivat kauden
kohokohtia unohtamatta
arvokkaita juhlia, joissa
saimme olla mukana.

Ennen vuosijuhlaa hiljennyttiin muistamaa kauden aikana poisnukkuneita.
Heitä oli 11;
Matti Kopio LC Kauvatsa,
Heimo Rinne LC Laitila,
Kauko Hamppula LC Merikarvia,
Arvo Henrikko Salo, LC Merikarvia,
Esko Eskolin LC Nakkila,
Mikko Karunen LC Punkalaidun,
Antti Rouhio LC Rauma/Reimari,
Pekka Valve LC Rauma/Ruori,
Harri Koltta LC Kankaanpää,
Esa Laakso LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde,
Pauli Laurila LC Pori/Meri-Pori,
Vuosijuhlaan Porin kaupungin tervehdyksen toi apulaiskaupunginjohtaja Kari
Hannus ja juhlapuhujana oli Lions-liiton uusi pääsihteeri Maarit Kuikka. Kokouksen yhteydessä istutettiin palvelupuu, sateisesta säästä johtuen istutus
suoritettiin “virtuaalisesti” lavalla. Puu istutettiin järjestäjien toimesta
seuraavana päivänä paikalleen koulun edessä olevalle viheralueelle. Puun viereen
pystytettiin kivi, jossa on kilpi kertoo tapahtumasta.
Vuosikokousasioina olivat sääntöjenmukaiset asiat:
Piirin toimintakertomus ja tilit vuodelta 2010-2011 hyväksyttiin ja myönnettiin
vastuuvapaudet.
Seuraavaksi vuosikokouksen järjestäjäksi valittiin LC Kiukainen.
Seuraavaksi piirikuvernööriehdokkaaksi valittiin 1. vdg Jari Vuorinen, LC Ulvila,
1. varapiirikuvernööriksi Matti Reijonen, LC Vampula, ja
2. varapiirikuvernööriksi Kalevi Sillanpää, LC Punkalaidun.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Vanhatalo Lasse LC Rauma/Ankkuri ja
Vilo Pentti LC Rauma/Reimari.
Hyväksyttiin esitetyt toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2012-2013.
Iltajuhlassa suoritettiin “vahdinvaihtoon” liittyvät rituaalit sekä nautittiin
ohjelmasta ja ruuasta iloisen seurustelun ohessa.

Kauden aikana palkitut
Medal of Merit
Lion Ahti Hämäläinen, LC Kankaanpää
Lion Yrjö Aho, LC Luvia

Suomen Lion-liiton 1 Ruusukkeen ansiomerkillä
Lion Olli Jaakkola, LC Eurajoki
Lion Kauko Rekola, LC Honkilahti
Lion Antero Saarivirta, LC Kankaanpää
Lion Ari Tapioharju, LC Punkalaidun
Lion Jukka Uusi-Kouvo, LC Punkalaidun
Lion Jari Vuorinen, LC Ulvila
Lion Kimmo Österlund, LC Pori Meri-Pori

Piirikuvernöörin ansiotähdellä
Lion Hannele Vuorinen, LC Pori Sofia
Lion Leena Ture, LC Pori Sofia
Lion Minna Kähkönen-Nurmi, LC Pori Sofia
Lion Risna Aho, LC Pori Sofia
Lion Kirsti Laine, LC Pori Sofia
Lion Pirjo Aaltoväre, LC Pori Sofia
Lion Minna Murtomäki, LC Pori Sofia
Lion Maija-Liisa Heikkilä, kukilla, LC Pori Sofia
Lion Jukka Purhonen, LC Rauma Ruori

Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto
Lion Riitta Viitala, LC Kankaanpää/Helmi

Lionspiiri 107-M Pro Lions ansiomerkki
Lion Hannu Mansikkakorpi, LC Kankaanpää
Lion Paavo Tuuliniemi, LC Karvia

Perustajajäsenen 50 v. ansiomerkki
Lion Toivo Vainio, LC Pomarkku

Pitkään toimineen jäsenen ansiomerkki 50 vuotta
Lion Pentti Alppi, LC Kankaanpää
Lion Martti Rasi, LC Punkalaidun

Pitkään toimineen jäsenen ansiomerkki 40 vuotta
Lion Helge Hietaniemi, LC Karvia
Lion Aimo Mikkola, LC Karvia
Lion Paavo Tuuliniemi, LC Karvia
Lion Matti Pihlajaviita, LC Karvia
Lion Tuomo Uusi-Seppä, LC Kokemäki Teljä

Lion Jarmo Vuorento, LC Kokemäki Teljä
Lion Veijo Tuominen, LC Kokemäki Teljä
Lion Seppo Pere, LC Kokemäki Teljä
Lion Seppo Kontiainen, LC Kankaanpää
Puoliso Pirkko Kontiainen, LC Kankaanpää
Lions Seppo Seppälä, LC Kankaanpää
Puoliso Kaija Seppälä, LC Kankaanpää
Puoliso Helena Alppi, LC Kankaanpää
Lion Heikki Nurmo, LC Punkalaidun
Lion Lasse Laasjärvi, LC Punkalaidun
Lion Esko Mäkelä, LC Kullaa
Lion Toivo Leppänen, LC Pomarkku

Perustajajäsenen ansiomitali 30 vuota
Lions Viljo Sankari, LC Pori/Meri-Pori
Lion Pekka Ruokolainen, LC Pori/Meri-Pori
Lion Kurt Pettersson, LC Pori/Meri-Pori
Lion Esko Silmu, LC Pori/Meri-Pori

Pitkään toimineen jäsenen ansiomerkki 30 vuotta
Lion Juha-Matti Hakala, LC Karvia
Lion Jorma Heikkilä, LC Punkalaidun
Lion Hannu Kuuri, LC Punkalaidun
Lion Aulis Nieminen, LC Punkalaidun
Lion Timo Rytkönen, LC Pomarkku
Lion Jarkko Lehtolammi, LC Pomarkku
Lion Simo Uusitalo, LC Pomarkku

Kotimainen 100

presidentin ansiomerkki 10-11

Jyrki Kause, LC Harjavalta/Huovi
Hellene Lehtelä, LC Huittinen/Gerda
Kari Kurunmäki, LC Kankaanpää
Martti Stenberg, LC Kiukainen
Jouko Peltonen, LC Köyliö
Tarja-Helena Klemetti, LC Pori/Charlotta
Kimmo Österholm, LC Pori/Meri-Pori
Pirjo Kuuskeri, LC Pori/Sofia
Aulis Teerinen, LC Punkalaidun
Tapio Lummikko, LC Pyhäranta
Kirsti Elo, LC Rauma/Kanali Helme
Jari Dunder, LC Rauma/Ruori
Marja-Leena Tikka, LC Sastamala/Linda
Sampo Huhtamäki, LC Ulvila

Jarkko Koivuniemi, LC Vampula
Seppo Österman, LC Merikarvia
Kauko Isomäki, LC Pori

Lady ansiomerkki
Puoliso Irene Tuomala, LC Kullaa
Puoliso Heljä Kivinen, LC Kullaa
Puoliso Nina Halminen, LC Kullaa
Puoliso Paula Taipalmaa, LC Kullaa
Puoliso Kaija Tenho, LC Kullaa

Chevron Awards
Kauden lopussa tuli kansallisesta päämajasta paketti
jonka sisältönä oli Chevron Awards merkkejä
kaudelta 2011-2012 kaikkiaan 221 kappaletta ja kirje
jokaiselle merkin saajalle
Merkkejä oli seuraavasti:
10-Year Monarch Chevron
50
15-Year Monarch Chevron
34
20-Year Monarch Chevron
31
25-Year Charter Monarch Chevron
8
25-Year Monarch Chevron
23
30-Year Charter Monarch Chevron
7
30-Year Monarch Chevron
17
35-Year Monarch Chevron
10
40-Year Charter Monarch Chevron
8
40-Year Monarch Chevron
17
45-Year Charter Monarh Chevron
3
45-Year Monarh Chevron
6
50-Year Charter Monarh Chevron
3
55-Year Charter Monarh Chevron
4
ARS-säätiön ritarikuntaan saimme piiriimme
7 uutta ritaria
MJF jäseniä saimme 18

Toimintakertomus 2011-2012
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Piirin kilpailut
Piirikilpailu
I Alue
1. LC Karvia
2. LC Kiikka
3. LC Kankaanpää
II Alue
1. LC Pori/Linna
2. LC Pori/Meri-Pori
3. LC Pori/Katariina
III Alue
1. LC Vampula
2. LC Punkalaidun
3. LC Köyliö
IV Alue
1. LC Reimari
2. LC Rauma-Ruori
3. LC Kanali/Helme

Kiertopalkinto:
Piirin paras klubi:
LC Rauma/Reimari
Kiertopalkinto:
Tiedotus LC Nakkila/Emma
Aktiivisin tiedottaja:
Rauni Alapirtti-Vasama,
LC Huittinen Gerda
Kiertopalkinto:
Lentopallo LC Lappi TL

Toimikuntien raportit

Parhaat sihteerit:
I Alue
Lion Olli Mustaniemi,
LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde
II Alue
Lion Keijo Kallio, LC Pori/Linna
III Alue
Lion Merja Niemi, LC Huittinen/Gerda
IV Alue
Lion Arto Kiili, LC Pyhäranta
Piirin jäsenhankkija (netto)
LC Säkylä

LCIF
DC, PDG Juhani Mäntylä

Kummilapsitoimikunta
DC, PDG Veikko Valavuo
Kummilapsitoimikunnan muodostivat pj.:na PDG
Veikko Valavuo (LC Rauma/Reimari) ja jäsenenä Lions-liiton kummilapsitoimikunnan jäsen Leena
Marvola-Sine (LC Uusikaupunki/Family).
Toimikunta esitteli Suomen ja Sri Lankan leijonien
yhteistä kummilapsitoimintaa eri tilaisuuksissa ja
auttoi leijonia ja lionsklubeja kummilasten
valinnassa.
Piirimme alueella on klubeilla ja yksityisillä ihmisillä
tällä hetkellä 57 kummilasta. Kiitos. Kuitenkin on
heti sanottava, että monta lasta on odottamassa
omaa kummia.
Toimikunta toi esille myös muita suomalaisten
aktiviteetteja Sri Lankassa (Silmäsairaala ja Raumakylä).

Koulutustoimikunta, GLT
GLT/DC, PDG Pentti Hämäläinen
Toimikunnnan puheenjohtajana PDG Pentti Hämäläinen LC Kankaanpää sekä jäseninä PDG MaijaLiisa Heikkilä LC Pori/Sofia ja DC Kalevi Sillanpää
LC Punkalaidun.
Toimintakauden 2011 -2012 aikana Lionspiiri 107-M
:n koulutustoimikunta järjesti seuraavat koulutustilaisuudet:
Johtajuusvalmennuskoulutukset
syyskaudella ( 1 osio )
12 .10.-11 Kankaanpää, 20 .10.-11 Huittinen
Johtajuusvalmennuskoulutukset
kevätkaudella ( 2 osio )
12.3.-12 Pori, 19.3.-12 Kankaanpää, 26.3.-12 Huittinen

Varsinainen toiminta alkoi 03.09.2011 piirihallituksen kokouksella Jämijärvellä. Syyskuussa oli
aluekokoukset Nakkilassa ja Vampulassa, joissa
esitettiin tietoisku LCIF toiminnasta sekä Melvin
Jones jäsenyysohjelmasta. Lokakuun alkupuolella
klubit
saivat
maksutositteen
piirikokouksen
päättämästä LCIF maksusta sähköpostina. 56 klubia
noudatti päätöstä.
Lahjoitukset LCIF:lle
LCIF-tilin kautta kohdentamattomat lahjoitukset
12546,56$
Klubien lähettämät suorat MJF lahjoitukset
4700,00$

Vuosipäiviä viettivät seuraavat klubit
LC Pori Charlotta 5 v.
LC Pori Koivisto 25 v.
LC Pori Meri-Pori 35 v.
LC Huittinen 40 v.
LC Pomarkku 50 v.
LC Kankaanpää Keskusta 50 v.
LC Punkalaidun 55 v
LC Kankaanpää 55 v.

Piirissämme
istutettiin
ilmoitusten
mukaan n. 2000
puuta.
Melvin Jones jäsenyysohjelma.
Kauden aikana nimettiin yksi PMJF jäsen ja 18 MJF
jäsentä.
PMJF jäsenyys Ossi Lahtinen LC Luvia
Uudet MJF jäsenet:
Erkki Arkkila
LC Alastaro
Pekka Mäkimattila
“
Jouko Uusitalo
LC Kankaanpää
Kalevi Luostarinen LC K:pää/Keskusta
Teuvo Männistö LC K:pää/Kunink.
Jouko Ekqvist
LC Pomarkku
Jussi Tapio
“
Jaakko Lukkari
“
Kari Nenonen
“
Altti J Tuomela
LC Pori/Pohj.
Hannele Vuorinen LC Pori/Sofia
Jari E Dunder
LC Rauma/Ruori
Hannu Joutsenvirta
“
Juhani Mattila
“
Jaakko Räikkönen
“
Matti Kuusisto
LC Siikainen
Reijo Lepistö LC Ulvila
Jorma Pohjanvirta
“

Nuorisovaihto-, nuorisoleiri- ja leotoimikunta
DC Heikki Koivisto
M-piiristä haki nuorisovaihtoon 31 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 Tampereelle
jakamaan nuorisovaihtoon hakeneet nuoret maapaikoille. Sijoittelu oli vaikeampaa kuin koskaan aiemmin
urani aikana ja niinpä M-piiristä lähti lopulta 24 nuorta maailmalle.
19.5.2012 pidettiin Raumalla nuorisovaihtoon osallistuville ja heidän omaisilleen tiedotustilaisuus, jonka
päätteeksi jaettiin reput, suomi- sekä lions-tietoutta, pinssejä sekä hihamerkit. Kaikkia pyydettiin
lähettämään postikortti ja palauttamaan arviointilomake yhä parantaaksemme lionsnuorisovaihtoa. Saadut
palautteet olivat taas oikein mieluista luettavaa.
Purjehdusleiri.kaljaasi Ihanalla 20.-28.7.2012 oli kesän merkkitapahtuma. 24 nuorta saapui Suomeen
6.7.2012 alkaen ja viimeinen palasi kotimaahansa 9.8.2012. Isäntäperheiden järjestämisessä meinasi tulla
kiire, mutta kukaan nuorista (Japani, Hongkong, Kanada, Turkki, Slovakia, Romania, Unkari, Makedonia,
Puola, Israel, Italia, Sveitsi, Itävalta, Belgia, Hollanti, Saksa, Tanska, Ruotsi) ei joutunut yöpymään taivasalla.
Purjehduksemme alkoi Turusta ja päättyi Kasnäsin- Jurmon –Utön – Maarianhaminan – Korppoon –
Rauman kautta Uuteenkaupunkiin.

Uusien lioneiden perehdyttämistilaisuudet
18.4.-12 Kankaanpää, 24.4.-12 Eura

Vuonna 2015 on seuraavan nuorisoleirimme vuoro, joten nuorisoleirimaksujen suorittaminen on
ehdottoman tärkeää. Maksamattomia nuorisoleirimaksuja karhuttiin klubeilta, seuraavalla toimintakaudella
kaikille klubeille lähetetään lasku 2,20• x lion.

Klubivirkailijakoulutukset
Kauden 2012 – 2013 vastuunkantajien :
klubipresidettien, sihteerien, rahastonhotajien sekä
tiedotussihteerien koulutus järjestettiin keväällä
piirin vuosikokouksen yhteudessä.
Koulutettavina olivat myös Alueen- ja Lohkonpuheenjohtajat.

Tiedotus/viestintä

Puolisoille jaettiin tietoa Kummilapsitoiminnasta,
Lion Questistä ja Nuorisovaihtovaihdosta.
DC informatiot lohkonkokouksissa
DC:t osallistuivat lohkonkokouksiin (
kokouksessa oli aina DC -nfo )
Kauden pääpaino oli Lions- arvot.

lohkon

DC Jaakko Viitala
Piirilehti LionMviesti ilmestyi perinteiseen tapaan helmikuussa. Lehden jakelu klubeille tapahtui päätoimittajan ja
lohkonpuheenjohtajien toimesta. Lehti oli tabloid-kokoinen,
nelivärinen, kuusipalstainen ja 24-sivuinen. Lehti painettiin
Vaasassa KTMP-paino-talossa. Lehdessä oli mm. piirikuvernöörin, liiton puheenjohtajan ja kv-presidentin kirjoitukset, piirin toimintakertomus sekä juttuja ja kuvia klubien
toiminnasta ja piirin tapahtumista. Pääosa lehden jutuista ja
mainoksista tuli piirin klubeilta ja yksittäisiltä lioneilta. Piirilehti osallistui kansainväliseen piiritiedotteiden kilpailuun.
Piirilehden rinnalle perustettiin päätoimittajan blogi, jossa
julkaistiin jutut, jotka eivät ehtineet tai mahtuneet piirilehteen. Piirin tiedotustoimintaa esiteltiin aluekokouksissa, ja
piirikokouksen yhteydessä järjestettiin koulutus tuleville
klubitiedottajille.

Tietotekniikka
DC, PDG Pekka Tuuna
Totuttuun tapaan piirin kotisivut olivat toiminnassa. Päivitykset hoituivat saman tien
kuin tietoa tuli. Piirin johdon kalenteri olivat
toiminnassa ja samoin myös piirin kalenteri,
joka haki vielä muotoaan. Tietoteknistä apua
on annettu klubeille lähinnä liittyen niiden
omien sivujen perustamiseen ja päivittämiseen. Apua on annettu myös piirihallituksen jäsenille ja klubeille yleisissä tietoteknisissä ongelmissa, kuten tekstinkäsittelyssä, taulukkolaskennassa ja erilaisten ohjelmistojen asennuksissa. Tietoturvan suhteen on oltu koko ajan varuillaan, kävijäseuranta on tiukkaa johtuen murtautumisyrityksistä.
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Jäsenohjelmatoimikunta Quest, rauhanjuliste, nuoriso, ptv
DC, PDG Martti Lehtelä.
Yhteydenpito klubeihin tapahtui
pääosin sähköpostin ja puhelimen
välityksellä sekä vierailuin klubeissa ja
lohkon kokouksissa. DC käytti
puheenvuoron
syyskuussa
2011
pidetyissä aluekokouksissa, joissa oli
edustus lähes kaikista piirin klubeista.
Piirissä oli kaudella 2011-2012 64
toimivaa
lionsklubia.
Klubit
säilyttivät
kokonaisuutena
jäsenmääränsä vakiintuneella tasolla.
Klubeissa oli kauden alussa ja lopussa
jäseniä täsmälleen sama määrä, 1807.
Kansainväliseen rekisteriin kirjautui
vuoden aikana 109 uutta jäsentä ja
nimiä poistui sama määrä. Joissakin
klubeissa kaudelle osui eri tekijöistä
johtuen
poikkeuksellisen
suuria
jäsenmäärän pudotuksia (-4-5), mutta
vastaavasti toiset klubit pystyivät
“paikkaamaan” edellisten vuosien
jäsenkatoaan.
Piiritasolla kauden saavutuksena
voidaan pitää sitä, että pitkästä aikaa
klubien keskikoko ei pienentynyt vaan
se säilyi runsaassa 28 jäsenessä.
Valtakunnallisessa vertailussa tulos
on vähintäänkin kohtalainen, kun
koko maassa koettiin yli 400 jäsenen
kato. Leijonatiheys on piirissämme
myös korkea, noin 7 jäsentä/1000
asukasta, kun se koko maassa on noin
4,5.
Vuosittain piirin klubeista eroaa eri
syistä noin 100 lionia.
Yleisen
käsityksen
mukaan
eroamiset
tapahtuvat pääosin ensimmäisinä
leijonavuosina.
Uusien klubien
kohdalla näin tapahtuukin. Vanhojen
klubien (1900-luvulla perustetut)
kohdalla tilastot kuitenkin kertovat
toista. Lionstyön jättäneiden listoilla
on pitkään ja hyvinkin aktiivisesti
toimineita jäseniä.
Eronneilla
jäsenillä on ollut keskimäärin
takanaan 18 lionsvuotta. Luvussa
eivät ole mukana kuolleet, he ehtivät
olla mukana lionstyössä keskimäärin
32 vuotta.

“

Mielenkiintoista
oli nähdä, kuinka
monipuolisesti
piirimme klubit
toimivat palvelun
puolesta, kuitenkaan
unohtamatta omaa
viihtyvyyttä.

DC Kalevi Nummijärvi
Quest-täydennys
Koulutuksen tukemiseksi järjestettiin teatteri 30.7.2011. Tilaisuuteen oli kutsuttu E,F,M piirien
alueelta laijonia. Paikalle saapui 186 leidiä/veljeä. Varsinainen koulutus pidettiin Karviatalolla.
Koulutuksen kustansi liiton Punaisen Sulan tuotoilla Tarjoilut kustansi LC-Karvia.
Täydennys kurssi nro 694 Karviassa 8.10.2012. Kouluttajana Ulla Sirviö-Hyttinen
Osanottajat: E-piiri: Parkano (1), Urjala (1). F-piiri: Alajärvi (1), Kauhajoki (1), Seinäjoki (3). M-piiri: Huittinen (2), Pori (5),
Rauma (1), Karvia (24). Yhteensä 39 osanottajaa
Toisen asteen koulutus Porissa 18-19.11.2011. Kouluttajana Hanna Kokkala kurssi nro 702
Kurssin maksajat: LC Huittinen (1), LC Kankaanpää (2), LC Kuusamo (1), LC Pori/Charlotta (1), LC Pori/Juhana (1), LC Pori/
Karhu (2), LC Rauma (1), LC-Ulvila (1), Satakunnan koulutusyhtymä (3), Livia/sosiaali-ja terveysopisto (1). Yhteensä 13
osanottajaa
Varhaiskasvatus/Alakoulu Kokemäki 13-14.2.2012. Vapaaajankeskus Pitkäjärvi
Kurssi nro 710. Kouluttaja Rauni Muikku.
Kurssin maksajat: LC Eura/Pyhäjärvi (2), LC Harjavalta/Huovi (2), LC Huittinen/Gerda (1), LC Karvia (2), LC Kokemäki (1),
LC Kokemäki/Jokilaakso (1), LC Kokemäki/Teljä (1), LC Kiikoinen (1), LC Laitila/Untamoinen (1), LC Luvia (2), LC Pori (3),
LC Pori/Charlotta (1), LC Pori/Sofia (1), LC Pori/Ulvila (1), LC Rauma/Kanali Helme (1), LC Rauma/Ruori (3), LC Ulvila/
Olavi (1), LC Vampula (1). Yhteensä 26 osanottajaa
Kauden aikana koulutettiin 78 henkilöä. Oman piirin alueella asuvia oli koulutetuista 73 henkilöä.
Piirimme klubit kustansivat kauden aikana koulutuksen 36 henkilölle. Muut 4 henkilölle.

ARS- ja korttitoimikunta
DC Kalevi Sillanpää
AR-säätiötä, sen toiminnan periaatteita sekä AR-adressien ja Lions-ritarien hankintaa esiteltiin syksyn aluekokouksissa;
samalla toimitettiin klubeille adresseja. Aluekokouksissa kerrottiin myös Lions-liiton joulukorteista ja niiden hankinnasta
klubien myyntiaktiviteettina.
Klubit hankkivat AR-adresseja yhteensä 745 kpl eli 4,10 eurolla/lion. M-piirissä järjestettiin edellisten kausien tapaan
klubien välinen adressimyyntikilpailu aikavälillä 1.4.2011 – 31.3.2012.
Piirin adressihankintakilpailu 2011-2012
50 eur, LC Laitila/Untamoinen (140 adressia), 40 eur LC Karvia (65 adressia), 30 eur LC Merikarvia (40 adressia)
Adressihankintaan osallistuneiden klubien kesken arvotut palkinnot 30 e
LC Huittinen/Gerda, LC Köyliö, LC Lappi TL., LC Pori, LC Vampula
M-piirin uudet Lions-ritarikillan jäsenet kaudella 2011-2012
Lions-ritari 1196, Perkola Hannu, LC Luvia
Lions-ritari 1212, Sillanpää Kalevi, LC Punkalaidun
Lions-ritari 1216, Vainio Toivo, LC Pomarkku
Lions-ritari 1230, Vasamaa Veli-Matti, LC Huittinen
Lions-ritari 1254, Färd Jouko, LC Pori/Koivisto
Lions-ritari 1264, Pirttilä Arvo, LC Harjavalta/Huovi
Lions-ritari 1281, Hietanen Kalevi, LC Laitila/Untamoinen
Adressi- ja ritarituottojen yhteissummalla 13 450 eur M-piiri sijoittui AR-säätiön piirikilpailussa kuudennelle sijalle. Piirin
LionMViesti-lehdessä julkaistiin AR-säätiön mainos sekä artikkeleita säätiön toiminnasta ja piirin apurahakohteista. ARsäätiö maksoi piirille lehtitukena 300 eur ja toimikuntatukena 300 euroa.
AR-säätiö myönsi apurahoja M-piirin klubien palveluaktiviteetteihin yhteensä 4000 eur
-LC Luvia, Lapsiperheen omakotitalon pesutilojen kunnostukseen 3000 eur
-LC Pori/Koivisto, Grillikodan rakentamiseen partiolippukunnan käyttöön 1000 eur
AR-säätiön palkitsemiset kaudella 2011-2012
AR-säätiön yhden ruusukkeen ansiomerkki: DC Kalevi Sillanpää, LC Punkalaidun
Joulukortteja M-piirin klubit hankkivat yhteensä 14 304 kpl 11 527 eurolla. Myyntituotoista palautui kortteja hankkineiden
klubien käyttöön 50 %. LC Pori/Meri-Pori oli Suomen Lions-liiton eniten kortteja hankkinut klubi 2300 kortilla.

Lopuksi
Kausi oli Suomen Lion-liiton 61. ja piirimme 43.
Teemaksi olin valinnut “Yhdessä tavoitteisiin”.
Yhdeksi päätavoitteekseni olin asettanut jäsenkasvun
piirissämme. Tavoitteeseen pääsin siinä, ettei lisäystä
mutta ei vähennystäkään tullut, josta olen erittäin
kiitollinen Teille, piirimme klubeille. Teeman mukaisesti pääsimme monessa muussakin sekä kansallisessa että kansanvälisessä toiminnassa tavoitteisiin. Erityisenä asiana mainitsen nuorileirin sekä
Quest-koulutuksen, joista tarkemmin edellä toimikuntien omissa osissa. Kansainvälinen presidentti
Win Kun Tam teemallaan “I Belive” (Luotan siihen)
luotti kasvuun ja oli valinnut tavoitteeseen
pääsemiseksi aktiviteetiksi puiden istutuksen. Piirissämme istutettiin ilmoitusten mukaan n. 2000
puuta, tosin saamieni tietojen mukaan niitä oli
huomattavasti enemmän.

Toimintakertomus sisältää pääpiirteittäin asiat
piirin toiminnasta, mitä kauden aikana on tapahtunut. Klubien monipuolinen toiminta näkyy klubien
omissa toimintakertomuksissa. Kauden aikana yhtenä tavoitteena oli näkyvyyden lisääminen. Tämä
tapahtui piirissämme Nenäpäivän ansiosta. Saimme
näkyvyyttä ja kuuluvuutta lehdistössä ja radioissa.
Huittisten klubien yhteinen kokous, joka alkoi käynnillä sankarihaudoilla oli vaikuttava tapahtuma,
jonka toivon jatkuvan.
Entisten piirikuvernöörien tapaan voin sanoa,
että kausi oli ikimuistoinen kaikkineen tapahtumineen. Vierailut olivat kauden kohokohtia unohtamatta arvokkaita juhlia, joissa saimme olla
mukana. Mielenkiintoista oli nähdä, kuinka monipuolisesti piirimme klubit toimivat palvelun puolesta, kuitenkaan unohtamatta omaa viihtyvyyttä.

Hyvä mieli kaudesta jäi, ja nyt on saanut hieman
rauhoittua tulen jatkamaan vierailuja ilman “virallista” roolia.
Kiitoksia itseni ja puolisoni puolesta teille kaikille
ja toivon hyvää jatkoa ja tsemppiä tulevaisuuteen.

Jaakko Räikkönen
DG 2011-2012

“

Yhdessä tavoitteisiin
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Jazzin legenda Ted Curson
Viettäessämme Ted
Cursonin
läksiäisjameja Cafe Jazzissa
8.8.2012, emme aavistaneet nauttivamme viimeisen kerran
tämän legendaarisen
trumpetinsoittajan
läsnäolosta.
Tapahtumasta
tulikin
todelliset
jäähyväisjamit. Näin jälkikäteen
ajatellen; mikä kunnia
meillä olikaan saada
viettää tämä ilta hänen
seurassaan ja nauttia
hämärtyvän
elokuun
illan tunnelmasta. Hänen soittonsa ja läsnäolonsa vei mukanaan
niin kuin aina.
Ted Curson menehtyi
sydänkohtaukseen sun-

nuntaiaamuna 4.11.2012.
Hän kuoli kotikaupungissaan New Jerseyssä,
vain kolme kuukautta
läksiäisiltamme jälkeen.
Hän oli kuollessaan 77vuotias. Järkyttyneinä
otimme suruviestin vastaan. Hän oli ainoa
ulkomaalainen taiteilija,
joka esiintyi joka vuosi
Porin jazzfestivaaleilla.
Häntä voidaan sanoa
jazzfestivaalihistorian
merkittävimmäksi muusikoksi.
Curson sai Porin kunniakansalaisuuden
ja
kaupungin
avaimen
1998. Hän oli myös
mukana muuraamassa
Promenadikeskuksen
peruskiveä. YK-vierailun

Ted Curson - läksiäisjamit
yhteydessä
Yhdysvalloissa presidentti Tarja
Halonen vieraili Ted
Cursonin kotona.
Olemme menettäneet
vahvan persoonan ja
Porin Jazz valovoimaisen

esiintyjän. Legenda Ted
Curson on poissa, mutta
hänen musiikkinsa elää.

Lions Club Pori/
Katariina

Anne Mattila konsertoi Ahlaisissa
25.11.2012 Lions Club
Pori/Charlotta
järjesti jouluisen konsertin Ahlaisten kauniissa puukirkossa.
Piirikuvernööri
Jari
Vuorinen avasi tilaisuuden.
Tervetulopuheessaan hän kertoi
yleisölle, että konsertin
pääsylipputulot käytetään Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n asuinja palvelutalo Esikon peruskorjaukseen. Kunnostustyö toteutetaan leijonien talkootyönä. Esikko
on tarkoitettu yksinhuoltajille ja tukea tarvitseville
lapsiperheille.
Näin turvataan monelle
hädänalaiselle
lapsiperheelle kuntoutumista

edistävät asumisen puitteet.

Väkeä tällainen yhteislauluhetki tuntui kiinnostavan, sillä sali täyttyi
joulumusiikin ystävistä
ja reippaista laulajista.
Lady Johanna johdatteli
kevyellä ja rennolla tyylillään
illan
kulkua
saaden yleisön kiitettävästi mukaan lauluihin. Laulujen välissä
Lady Johanna kyseli
mukana olleilta heidän
omia joulumuistojaan ja
-tapojaan.

LC Pori/Katariina avasi kautensa musiikillisissa
tunnelmissa Cafe Jazzissa 8.8. 2012. Ted Cursonin
lisäksi soittamassa olivat Jyrki Kangas, Tomi
Kettunen. Olli Soikkeli ja Heli Siekkinen. Jo
perinteeksi muodostunut tapahtuma veti musiikin
ystäviä ihan kiitettävästi paikalle. Vietimme elokuun
tummuvaa iltaa hauskassa seurassa, hyvästä
musiikista nauttien. Yleisö eläytyi täysin rinnoin
juhlien lämminhenkiseen tunnelmaan. Kiitos
tyytyväisiltä musiikin ystäviltä kruunasi illan.

LC Kankaanpää laittoi
Joulun kellot soimaan

Pääsylipun konserttiin
oli lunastanut 320 kuulijaa ja tunnelma kirkossa
oli jouluisen lämminhenkinen.
Iskelmälaulaja Anne
Mattila esitti jo tutuksi
tulleita
joululauluja,
mutta myös uudempaa
omaa tuotantoaan. Lopuksi laulettiin yhdessä
Jouluyö, juhlayö.

Anne Mattila sai
kiitokset ja kukkia pres. ZC Virve Usva-Tuomelalta konsertin
päätteeksi.

Joulun kellot -joulukonsertti järjestettiin Kankaanpää kirkossa LC Kankaanpään toimesta 20.12.2012.
Konsertin tuotto tullaan käyttämään nuoriso- ja
vanhustyöhön. Konsertin solisteina toimivat viihdetaiteilija Arja Koriseva ja baritoni Hannu Lehtonen. Heitä säesti Satakunnan Sotilassoittokunta,
jonka kapellimestarina toimi LC Kankaanpään jäsen
Musiikkimajuri Riku Huhtasalo.

Joululauluja kuningattaren kanssa
Lions Club Köyliö järjesti
yhteistyössä
Köyliön
seurakunnan kanssa tilaisuuden, jossa Köyliön
klubin Lady Johanna
Pakonen laulatti suosituimpia joululauluja.

uutissivulla

Köyliön klubin neljä
laulajaveljeä olivat laulujen taustatukena ja seurakunnan kanttorin Johannes Perkon kokoama
rytmiryhmä, johon kuuluivat Perkon soittaman
pianon lisäksi, Köyliön
klubista kitaraa näppäilevä Hannu Käppi ja
klarinettia
puhaltava
Pentti Laine. Lisäksi
ryhmään kuului bassolla
rytmittänyt Kimmo Santanen
ja viulutaituri
Elina Törmä. Tämä tasokas kokonaisuus antoi
tukevan taustan lauluille.
Puolitoistatuntinen letkeä lauluhetki oli yleisön mieleen ja alustavasti jo sovittiin, että
tapahtumasta tehdään
perinne. Valtaosa paikal-

Konsertti keräsi Kankaanpään kirkkoon lähes
1000 henkeä kuuntelemaan ja nauttimaan Arja
Korisevan ja Hannu Lehtosen loistavista tulkinnoista. Konsertissa kuultiin niin meille kaikille varsin
tuttuja joululauluja, kuten En etsi valtaa loistoa, sekä
uutta tuotantoa esim. Tuhat kynttilää.
Konsertista muodostui lämminhenkinen ja tilaisuudessa oli varsin jouluinen tunnelma. Arja
Koriseva ja Hannu Lehtonen näyttivät täydelle kirkko
yleisölle miten tunnelma saadaan aikaan ja näin ollen
he saivat koko yleisön nauttimaan hienoista esityksistä ja yhdessä olosta.

la olleista lupasi tulla
ensi vuonna uudelleen
tuoden mukanaan myös
kavereitaan.
Köyliön Ladyt olivat jälleen mukana omalla panoksellaan tarjoillen väliajalla glögiä ja pipparia.
Illan tuotto käytetään
kokonaisuudessaan Köy-

liön seurakunnan nuorten tulevan kesäleirin
tukemiseen.

Terveisin
Lions Club Köyliö

Varsinkin Hannu Lehtosen esittämä Have Yourself a Merry Little Christmas oli tosi vakuuttava
esitys, kuten myös Arja Korisevan kaunis tulkinta Ave
Maria. Konsertin täydellisyyttä lisäsi Satakunnan
Sotilassoittokunnan äärimmäisen hieno säestys
jokaisessa kappaleessa.
LC Kankaanpää jatkaa tulevaisuudessakin aktiivista toimintaa järjestäen erilaisia tapahtumia.
Teemme yhdessä työtä ennen kaikkea paikallisella,
mutta myös kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi sekä ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja apua tarvitsevien tukemiseksi.

Tiedotussihteeri Sami Niemensivu

Leijonat ja musiikki
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Toimarin Grilli
LC Eurajoki lahjoitti
grillin Eurajoen Toimintakeskus Toimariin. Grilliä pystyttämässä Lionit
vas. Pertti Lindell ja Olli
Jaakkola

LC Pori/Katariina
järjesti
Naisten Kahvilan
Sunnuntaina 18. marraskuuta, LC Pori/Katariinan
tehtävänä
oli
huolehtia Seurakuntakeskuksen järjestämään
tilaisuuteen saapuvien
henkilöiden
kahvituksesta. Päivän teemana oli
“Kuuntelen sinua”, olen
kokonaisempi:
runoja
toivon poluilta. Leivoimme tiikerikakut, keitimme kahvin ja hoidimme
kaiken tarjoiluun liittyvän. Vieraat olivat tyytyväisiä ja kahvikassaankin
kilahti mukavasti rahaa.
Tilaisuuden tuotto käytetään Liinaharjan vanhainkodin
asukkaiden
hyväksi.

Joulupuodissa
Lions Club Uusikaupunki/Family oli mukana
Uudenkaupungin
Yrittäjien yhteisessä Joulupuodissa joulukuussa
2012. Kuvassa LC Uusikaupunki/Familyn perustajajäsen, Ugin Yrittäjien puheenjohtaja Terttu Lundelin. Hän esittelee clubin "Mistä on pienet tytöt tehty" -taulua.

LionMviesti 2012-2013

Emmat
Nahkiaismarkkinoilla
Nahkiaismarkkinapäivän aamu 30.9.2012
valkeni
sateisena,
mutta onneksi ennakkotiedoista poiketen,
keli kirkastui ennen
markkinoiden alkua.
Yhdeksältä oli paikalla iloinen joukko
Emmoja valmiina laittamaan markkinoita alkuun. “Keppareille” hinnat ja myyntiin, ensimmäinen lähti heti uuteen
kotiin. Arpajaispalkinnot
esille, hienoja oli palkinnot; taulutv, lahjakortti taulun hankintaan
ja kuntokeskukseen sekä
hotelliyöpymiseen unohtamatta konserttilippuja.
(Aikaisempina vuosina
arvottiin
ainostaan
keinutuoli.)
Sitten
alettiinkin
odottelemaan
hevosia
“Uljain ratsu” - kisaan ja
tulihan niitä mukavasti
esittelyyn. Keppihevos-

ten tekeminen on selvästi
paikkakunnan
lasten
suosiossa.
Hetken kesti kisaradan pähkäily, kuinkas
ne esteet nyt oikein
sijoitetaan, mutta ratamestari Astan opastuksella valmista tuli ja
rata oli sopivan vaikea.
Kisaan saatiin eri-ikäisiä
osallistujia toinen toistaan uljaampien ratsujen
kanssa kuin myös kuuluttaja ja tuomarit oli
paikalla Tiinan soittorumpan ansiosta.
Kunnallisvaaliehdokkaita oli myös pyydetty
leikkimieliseen
keppihevoskisaan. Puolueista
saatiin joukkueet kasaan
ja tiukka kisailu aikaan,
jossa perussuomalaiset
veivät voiton. Jollakin
puolueella oli ollut kuulemma ongelmia jalustimien kanssa, jonka
vuoksi ei ratsu ohjasta-

Uljain ratsu -kisaan saatiin eri-ikäisiä osallistujia toinen
ratsujen kanssa
jineen päässyt täyteen
vauhtiin ja jälkipuheina
kuultiin hevostenkin vikuroineen.
Paikallinen pieneläintarvikeliike
sponsoroi
meille
talutusratsastukseen
hevosen
ja
ponin, niinpä innokkaita
menijöitä riitti välillä

jonoksikin asti. Poikia
kun ei niin hevoset
kiinnostanut
(muutamaa kisailijaa lukuunottamatta)
oli
heitä
nosturin kyydissä tasaiseen tahtiin katselemassa Nakkilaa yläilmoista ja hyvinhän sieltä
näkyi.

Sopiva uhri löytyi
lopulta myös leijonapuvun sisälle kiertelemään
arvanmyyjän
mukaan ja hyvin teki
arvat kauppansa, ainakin
viime vuotta paremmin.
Meitä Emmoja oli
kiitettävästi
paikalla.
Toivottavasti
saimme

Sinustako Nakkilan Talentti?
LC Nakkila/Emma järjesti viime toukokuussa
“Sinustako Nakkilan Talentti” -lastentapahtuman Nakkilan liikuntahallilla. Kilpailu järjestettiin
kykykilpailuna
nakkilalaisille päiväkotilaisille sekä koululaisille.
Kilpailun esikarsinta oli
järjestetty
kouluissa,
joista jokaisesta on mahdollisuus lähettää maksimissaan kolme esitystä
finaaliin.
Ensimmäistä kertaa
järjestetty tapahtuma oli
yleisömenestys.
Juontajana kilpailussa oli
Ylen Galaxista tuttu Ella.
Finaaliesitysten lisäksi
tarjolla oli rumpuesitys,
arvontaa ja puffetti. Varsinkin lapsiyleisöä ilahdutti Nakkilan kesäteatterin Risto Räppääjä,
Nelli Nuudelipää, sekä
Henri ja Hanna Hippo.
Ensiesiintymisensä teki
myös Emmojen oma leijonamaskotti. Tapahtuman esiintyjäkaarti oli
kokonaisuudessaan paikallista alkuperää.
Finaalissa pienet ja
isot kilpailivat samassa
sarjassa ja esityksen laji
ja tyyli sai olla lähes mitä
tahansa. Yleisö saikin

nähdä 18 musiikkivoittoista tanssi- ja lauluesitystä, joista tuomaristo palkitsi kolme parasta.
Voittajaksi selviytyi lauluesitys, joka oli koreografiaa myöten tyttökaksikon omaa käsialaa.
Tapahtuman tuotto on
tarkoitus käyttää hyväntekeväisyyteen nakkilalaisten lasten ja nuorten
hyväksi.

Yllä Talentkilpailijat,
vieressä
järjestelyporukka

Lapset ja leijonat
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kaudelle 2013-2014
Piirimme alueella
koulutusta.

on

alustavasti

sovittu

kaksi

ENSIMMÄINEN marraskuussa 2013. Kurssityyppi ( 2 pv) VK,
AK, YK. Koulutuksen paikkakunta vielä auki.
TOINEN tilaisuus Huittisissa maaliskuussa 2014 yhteiskoulutuksena E ja M piirien kanssa. Kurssityyppi (2 pv) VK,
AK,YK.
SAMOIN huhtikuussa täydennyskoulutus (1 pv) Huittisissa
yhteiskoulutuksena A, M, E piirien kansa.
Piirimme koulukäyntiavustajien koulutus Tampereella
marraskuussa 2013. Koulutukset yhteikoulutuksena piirien E, A,
M kanssa.

toistaan uljaampien
myös itseämme esille ja
Nakkilalaisten
tietoisuuteen omana klubina.
Muutama keppari jäi
vielä laiduntamaan Villilän varastoon valmiiksi
seuraavaan koitokseen.

LISÄKSI piirin pohjoisosaan koulutus (2 pv)
Jalasjärvellä marraskuussa 2013. Koulutukset
koulutuksena F, E, M piirien kanssa.

AK/YK
yhteis-

Nämä
tilaisuudet
ovat
alustavia
suunnitelmia.
Koska piiriemme alueet ovat isoja on pyritty etsimään kohtuullisia matkoja koulutuspaikalle.
Helmikuun aikana 2013 suunitelmat tarkentuvat.
Lisätietoja:
www.lions.fi

DC Kalevi Nummijärvi

Piirin vanhin klubi matkalla
60-vuotiaaksi
LC Pori on järjestysnumeroltaan Suomen Lions-klubeista nro 4. Sen
toiminta alkoi vuonna
1953, nyt siis menossa on
juhlavuosi, kun 60 vuoden rajapyykki saavutetaan syyskuussa 2013.
Tarkoituksena on juhlistaa vuotta eri tavoin,
mutta kaikki se on vielä
edessä.
Alkuvuoden
2012
aikana vietiin loppuun jo
edellisvuonna aloitettu ja
pohjustettu osallistuminen Satakunnan keskussairaalan lastenosaston
uuden ultraäänilaitteen
hankintaan.
Laitetta
voidaan käyttää esim.
nuorten reumapotilaiden
tutkimuksiin.
Olimme
mukana 6000 • osuudella yli 20000 • maksaneessa hankinnassa.
Klubin pääaktiviteetti
on jo muutaman vuoden
ollut parkkivalvonta Pori Jazz-juhlien aikaan.
Karjarannan
alueella
sijaitseva parkkipaikka
muutettiin jälleen viranomaisten luvalla maksulliseksi
parkkipaikaksi.
Paikka, joka muuten on
aika
hoitamattoman
oloinen, muuttui taas va-

jaaksi viikoksi selkeästi
järjestetyksi ja valvotuksi
alueeksi, mikä osaltaan
esti alueella aikaisemmin
esiintynyttä villiä pysäköintiä. Viranomaisten
oli helppo hyväksyä lupaanomus, sillä LC Pori
sitoutui, kuten aikaisemminkin, palauttamaan
parkkimaksuista kertyneet tulot porilaisiin
kohteisiin suuntaamillaan avustuksilla. Aktiviteettiin osallistui 21 klubin jäsentä ja työtunteja
tehtiin n. 250. Etenkin
matkailuautoilla liikkeellä olevat antoivat hyvää
palautetta, saivathan he
erinomaisen paikan aivan keskustan ja esiintymispaikkojen läheltä.
Ja kyllä maisemaa joelle
ja luodoille kelpaakin
tarjota vieraille.
Perinteiset kevät- ja
syysaktiviteetit, kesä- ja
talvirenkaiden vaihdot,
pidettiin K1:n Herralahden tiloissa. Siinä missä
sää ei keväällä totellut
klubin
meteorologeja,
sen se syksyllä korvasi
sitäkin
tarkemmalla
yöllisellä
lumisateella.
Pikkupakkasen ansiosta
autoilijoilla oli kaikki syy

hakeutua renkaidenvaihtoon. K1:n pihalla olikin
jo asiakkaita ennen ovien
avaamista ja jonoa oli
koko viiden tunnin ajaksi. Päivän aikana vaihdettiin renkaat 51 autoon, mikä oli tämän
aktiviteetin
ennätys.
Edellisessä klubikokouksessa oli jo tehty päätös,
että päivän ansio lahjoitetaan Porin ensi- ja
turvakotiyhdistykselle.

LC Pori pyrki myös
huomioimaan päämajan
painotuksia
mahdollisuuksiensa mukaan. Viime vuoden aikana osallistuttiin LCIF:n tuhkarokkokampanjaan rahalahjoituksella,
tuettiin
Lions Quest-toimintaa
maksamalla muutaman
osallistujan
koulutusmaksut ja osallistuttiin
nuorisovaihtoon. Kummilapsemme kasvaa Sri
Lankassa ja porilaiset
jalkapallotytöt saivat toimintaansa tukea. Kansainvälisyys ja paikallisuus olivat meidänkin
toiminnassamme näkyvissä.
Syyskauden aikana
suoritettiin LC Porin jäsenten keskuudessa kirjakeräys
vastauksena

Kananmunan kuljetus on tarkkaa
puuhaa, valvomassa taustalla Elina
Vehviläinen.

LC Vampula järjesti eloriehan
lapsille
LC Vampula aloitti toimintakautensa vauhdikkaasti
järjestämällä 11.8. lapsille Vampulan Yrittäjien Ysuulin maisemissa eloriehan, jossa todella tekemistä
riitti. Tapahtuma avattiin Vampulan VPK:n nuorisoosaston näyttävällä esityksellä vesisuihkuineen . Sen
jälkeen riittikin jokaiselle naperolle tekemistä
renkaanheitosta
pussijuoksuun,
kananmunankuljetuksesta keilojen kaatoon, köydenvetoon,
poniajeluun ja moneen muuhun.
Jokaiselle osallistujalapselle kirjoitettiin riehapassi ja kustakin suoritetusta tehtävästä tai hyvästä
yrityksestäkin passiin kiinnitettiin tarra. 4-5 tarran
jälkeen oli palkkiona jäätelö. Tekemisen lomassa
pysähdyttiin seuraamaan SPR:n Vampulan nuorisoosastolaisten ensiapunäytöstä.

kv.presidentin Maddenin
haasteeseen lukutaidon
tukemiseksi
klubien
omilla paikkakunnilla.
Keräysajatus sai mukavan vastaanoton ja iso
joukko klubilaisia osallistui keräykseen. Keräys
kohdennettiin 7-12 vuotiaille. Kirjoista tehtiin
muutama joulupaperiin
kääritty paketti, jotka
toimitettiin joulunalusviikolla Tiilimäen kouluun, joka tunnetaan
myös “sairaalakouluna”.
Oppilaat saivat avata
paketteja ja niistä löytyikin monta lukemaan
houkuttelevaa
kirjaa.
Sairastuneet lapset joutuvat joskus viettämään
pitkähkönkin
jakson
poissa normaalista koulunkäynnistä. Aika käy
silloin pitkäksi ja lukeminen on mukavaa ja
hyödyllistä ajankulua.

Lasten eloriehan oli ideoinut LC Vampulan
presidentti Pekka Koivisto yhdessä puolisonsa Riitan
ja klubisihteerin Jouni Vehviläisen kanssa.

Vuoden aikana oli
myös mahdollisuus käydä teatterissa ja keilaamassa, Tallinnassa ja
pikkujouluissa, niin että
myös
rentoutuminen
huomioitiin. Vuosi 2012
sisälsi monipuolista toimintaa, mikä teki siitä LC
Porin jäsenille antoisan
toimintavuoden.

Presidentti Risna Ahon "kipparoimana" purjehtivat
LC Pori/Sofia ry:n jäsenet vierainaan piirikuvernööri
Jari Vuorinen
puolisoineen sekä ystäviä ja
perheejäseniä syyskuisen iltapäivän auringossa
Kaljaasi Ihanalla Luvian edustan saaristossa.
Klubikokous pidettiin laivan tunnelmallisessa - ja
jännittävästi keinuvassa - kajuutassa.

Lapset ja leijonat

-Lähtökohtana tapahtumalle oli monipuolinen ja
iloinen tekeminen ja että kilpailu ja kaikenlainen
suoritusten vertailu jätetään pois, selvitti Pekka
Koivisto tapahtuman luonnetta.

Mauno Kotamäki

Ihanalla purjehduksella

Kirsi-Marja Tattari
LC Pori/Sofian sihteeri
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Reijoselle ansiomerkki
1. varapiirikuvernööri Matti Reijonen puhui 107M-piirin III alueen
1. lohkon klubien yhteisessä kokoontumisessa Huittisissa.
–Tämä tilaisuus on muodostumassa perinteeksi, jossa kaikkien
kuuden klubin jäsenillä puolisoineen on mahdollisuus tutustua
toisiinsa ja vaihtaa kuulumisia.
Matti Reijoselle luovutettiin tilaisuudessa piirikuvernöörin
myöntämä yhden ruusukkeen ansiomerkki, jonka luovuttivat 2.
VDG Kalevi Sillanpää ja LC Vampulan presidentti Pekka Koivisto.

Uusia leijonia
LC Pori /Meri-Pori on lisännyt jäsenmäärää viidellä’
uudella jäsenellä. Uusien jäsenien nimet: Jarmo
Kivistö, Markus Eloranta, Vesa Raikunen, Marko
Lång ja Reijo Iivonen.

Keskiaikaiset markkinat Ulvilassa
LC Ulvila järjesti keskiaikaiset markkinat 4-5.8.
Ulvilassa. Kävijämäärä oli kiitettävä 8.200 henkilöä.
Saimme myös julkisuutta lehdistössä runsaasti.
Henki markkinoilla oli keskiaikainen musiikkeineen
ja esityksineen. Ensi kesänä pidetään uudet markkinat.
Kuvassa on piirin terävä pää. Mitähän he ovat
tehneet kun ovat joutuneet jalkapuuhun?

Jari Vuorinen

LC Pori/Meri-Pori järjestää myös “Yyterin lenkki”
koko perheen ulkoilutapahtuman 21.4.13 Yyterin
rannalla. Tervetuloa!

Lindojen joulutori
LC Sastamala/Lindat
järjestivät
Joulutorimyyjäiset Vammalan
Seuratalolla. Myyjiä oli
lähes
kolmessakymmenessä eri pöydässä ja
myyntitavarat
olivat
laadukkaita. Kaupungissa oli samana päivänä useita eri joulutapahtumia ja väkeä oli

liikkeellä mukavasti. Harvinaisen myrskyinen ilma
tosin rajoitti jonkin verran. Kokemukset olivat
klubilaisten mielestä erinomaisia, joten todennäköisesti ensi joulun aikaan
järjestämme uudet myyjäiset.

Sytykeruusuja askartelemassa
LC Pori / Katariina
Tuomas-messun avustajana
LC Pori/Katariina toimi messuavustajana Tuomasmessussa Keski-Porin kirkossa 4.11.2012. Presidentti
Paula Kangas toimi tilaisuuden juontajana, lionit
Päivi Kolehmainen esirukousjohtajana ja Aino-Maija
Luukkonen luki päivän epistolan sekä evankeliumin.
Mukana olivat myös lionit; Raija Diomin synnintunnustajana ja ristinkantajana kulkueessa oli Riitta
Laurila. Sivualttarit koristelivat Ulla Jaakkola ja
Paula Kangas. Kolehdin kerääjänä Raija Diomin,
Merja Ylinen, Pirjo Ahokas ja Sinikka Raja-aho.
Ovella vastaanottamassa olivat Tuula Karisjoki ja
Merja Ylinen. Keittiössä häärivät Sirkka-Liisa Varjus,
Ulla Jaakkola ja Merja Ylinen. Ilta oli kaikin puolin
onnistunut, lämminhenkinen ja vaikuttava tilaisuus.

Jouluisen
askarteluillan saivat LC Huittisten ladyt kokoontuessaan
Huittisten
Taitokeskukseen opettelemaan sytykeruusujen tekemistä Taitokeskuksen
ohjaajan
opastuksella. Oli hauska nähdä, miten niinkin
jokapäiväisestä materiaalista kuin kananmunakennot ja steariini

saa aikaiseksi kauniita ja
hyödyllisiä
ruusuja.
Askartelun
lomassa
nautittiin kahvia ja maukkaita leivonnaisia. Ulkona
oli talvinen, lumisateinen
sää, mutta jokaisen ladyn
mieli oli iloinen, kun saimme oppia uuden taidon.

LC Huittinen/ladyt
Rauni
Alapirtti-Vasamaa

Vasemmalta Erkki Kallio, Pekka Saarikallio ja Markku Erelä.

¨ ¨
LC Alastarolla pönttötalkoot
Alastarolla nikkaroitiin kolmekymmentä linnunpönttöä, joista osa käytiin heti kiinnittämässä
Loimikodin pihapiiriin. Vanhuksilta oli tullut leijonille toivomus pönttöjen saamisesta. Pöntöissä pesivät linnut tuottavat paljon iloa niiden touhuja
seuraaville Loimikodin asukkaille.

Erkki Kallio

Messuavustajista jalkapuuhun
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Kuvittele rauha
Rauhanjulistekilpailun 2012-2013 teemana oli Kuvittele rauha.
Kilpailutyöt valmisteltiin kouluissa ja muissa organisoiduissa ryhmissä. Kilpailu oli avoin oppilaille, joiden
ikä oli 11-13 vuotta 15.11.-12. Jokaisesta paikalliskilpailusta valittiin yksi voittaja,jonka työ lähetettiin
piirikuvernöörille. Arvosteltavaksi palautettiin kahdeksan kilpailutyötä. Arvostelu suoritettiin
piirihallituksen kokouksessa Uudessakaupungissa 24.11.2012. Suoritetussa lippuäänestyksessä annettiin
22 ääntä.
Voittajaksi tuli Lotta Pihalan työ (kuva yllä) Ahlaisten alakoulusta, jonka ponsorina oli LC-Pori/
Charlotta. Voittajatyö lähetettiin Lions-Liittoon moninkertaispiirin kilpailuun. Siitä kilpailusta selviää
jatkoon yksi työ, joka puolestaan lähetetään päämajan lopulliseen arvosteluun. Toiseksi tuli Jasmin
Grönstadin työ Ahlaisten alakoulusta ponsori LC-Pori/Charlotta. Kolmanneksi tuli Ida Koskisen työ
Cygnaeus 6B ponsori LC-Pori/Karhu.
Kilpailua ponsoroineet klubit:
LC-Karvia,
LC-Pori,
LC-Pori/Charlotta (3 koulua),
LC-Pori/Karhu,
LC-Pori/Koivisto ja
LC-Pori/Sofia
Kilpailutyöt asetetaan nähtäville piirikokoukseen Kiukaisiin. Kokouksen päätyttyä toivotaan klubien
edustajien vievän kilpailu työt pois, ja palauttavan ne tekijöille. Seuraavan kauden kilpailu aineisto
tilattavissa liiton tarvikemyynnista helmikuusta 2013 alkaen.
Seuraavan kauden teema“Meidän maailmamme - meidän tulevaisuutemme.”

DC Kalevi Nummijärvi
LC Karvia
Moninkertaispiirin kilpailun voittaja työ oli 11-vuotiaan Maija Heikkisen työ. Maija Heikkinen edustaa
Hamulan koulua, ja häntä sponsoroiva klubi on Lions Club Siilinjärvi/Tarina K-piiristä.
“Tytön pitelemä liekki hohkaa valoa
pimeyteen ja ylläpitää toivoa paremmasta huomisesta.”
Suomen osakilpailun toiselle sijalle
tuli Maria Loginovin työ (Deutsche
Schule) ja kolmannelle sijalle Ella
Lukkarin työ (Tenetin koulu).

JULISTEET käyvät läpi useita arviointitasoja: paikallinen, piiri,
moninkertaispiiri ja kansainvälinen. Kansainvälisellä tasolla tuomarit taide-,
rauhan-, nuoriso- ja koulutusyhteisöistä sekä tiedotusvälineistä valitsevat
yhden pääpalkinnon voittajan ja 23 kunniamaininnan saavaa työtä.
KANSAINVÄLISEN pääpalkinnon voittaja saa 5000 dollaria ja matkan
erityiseen palkinnonjakotilaisuuteen sponsoriklubin presidentin ja kahden
perheenjäsenen kanssa Lionien päivä Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa tapahtumaan (paikka voi muuttua). Kullekin 23:sta
kunniamaininnan saajasta luovutetaan 500 dollarin
rahapalkinto ja todistus saavutuksesta.
AIEMMAT rauhanjulistekilpailun voittajat ovat olleet
kotoisin Brasiliasta, Etelä-Afrikasta, Filippiineiltä,
Guadeloupelta, Hongkongista, Indonesiasta,
Intiasta, Italiasta, Japanista, Libanonista,
Malesiasta, Martiniquelta, Perusta,
Taiwanista, Turkista ja Yhdysvalloista.

Rauhanjulistekilpailu
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Todistettu juttu:

Leijona pärjää
myös
¨ pakkasessa
LC Pori / Koivistolla oli mahdollisuus
toteuttaa joulunalusviikoilla uusi
varainkeruuaktiviteetti
porilaisen
Prisma marketin kanssa.
Tämä tarkoitti Prismajohtaja Janne Nurmen kanssa yhteistyössä toteutettuja,
yhteensä neljä päivää kestäneitä jouluisia käsityöläismarkkinoita. Tämä
aktiviteetti oli täysin uusi, poiketen vuosittaisesta kevätaktiviteetistamme,
vahvamieskilpailusta. Yhteinen tekijä vahvamieskilpailulle ja näille joulumarkkinoille oli yhteistyökumppani Prisma.
Klubissamme muodostettiin markkinatoimikunta, jonka puheenjohtajaksi
valittiin Tero Sjövall ja jäseninä Jorma Rinnemäki ja Jari Lampinen. Mainittakoon tässä yhteydessä, että markkina-ajatuksen isä oli klubimme jäsen,
myyntipäällikkö Tero Sjövall.
KÄSITYÖLÄISTEN joulumarkkinat toteutettiin 24.–25.11.2012 LänsiPrismassa, Musassa ja 1.-2.12.2012 Itä-Prismassa, Mikkolassa. Markkinapäivät
olivat lauantai ja sunnuntai. Myyntipaikka oli iso 13x27 metrin kokoinen teltta,
johon mahtui 25 myyjää. Marraskuun markkinoissa teltan oven ulkopuolella
ahkeroi seppä ja joulukuussa pärekorikauppias.
Työnjaosta sovimme, että Prisma hankkii teltan ja vastaa sen kustannuksista,
klubimme tehtävänä oli huolehtia käsityöläisten rekrytoinneista, järjestyksenpidosta ja yövartioinneista. Klubistamme 14 henkilöä tunsi tapahtuman
omakseen ja tuli mukaan aktiviteettiin, joka tarkoitti 61 % klubimme jäsenistä.
OLOSUHTEET marraskuun markkinoissa olivat ulkoilman osalta nolla
astetta ja vesitihkua. Kaikki hyvin, kun teltan katto piti vettä. Mielialat olivat
hyvät ja kauppa kävi myyjien mielestä hyvin. Joulukuun markkinoissa pakkasta
oli aamulla 17 astetta. Kylmä ilma rajoitti asiakkaiden määriä. Mieliala oli hyvä ja
samalla totesimme leijonien olevan salonkikelpoisuuden lisäksi ulkoilmakelpoisia. Asusteina kun vain oli kaksi toppatakkia päällekkäin, joka takasi
kasvoille lämpimän iloisen virneen.
Markkinat sujuivat odotetusti ja Janne Nurmi oli tyytyväinen panokseemme.
Myyjiltä olemme pyytäneet palautteen kirjallisesti ja kehityskeskustelu on käyty.
Jatkosta emme tätä kirjoittaessa tiedä mutta olemme antaneet omat ehdotuksemme tapahtuman kehittämiseksi. Tero Sjövall tapaa Janne Nurmen
tammikuun puolivälissä, joten keskusteluyhteys on olemassa.
TAPAHTUMAN tuoton LC Pori/Koivisto luovutti lyhentämättömänä
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirille käytettäväksi syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttamiseksi sekä Vapaaehtoistoiminnan keskus
Liisalle teknisten apuvälineiden hankintaan. Lahjoitukset tapahtuivat 20.12.2012
ja toivat klubimme pistekassaan 250 pistettä. MLL:n lahjoituksen otti vastaan
toiminnanjohtaja Tarja Kuoppa ja Liisassa vapaaehtoistoiminnan ohjaaja Merja
Majalahti. Lahjoitustilaisuudessa klubilaiset saattoivat hyvillä mielin todeta, ettei
tehty työ ollut turhaa. Näistä tunnelmista on hyvä ponnistaa toimintavuodelle
2013.

Markkinatoimikunta vahvistettuna klubimme presidentti
Heikki Särkiniemellä luovuttamassa lahjoitusta Vapaaehtoistoiminnan keskuksen ohjaaja Merja Majalahdelle.

Ulvilan keskiaikaisilla
¨
ennätysmäärä kävijöitä

Elokuun ensimmäisenä
viikonloppuna järjestetyt
Ulvilan
keskiaikaiset
Hansamarkkinat keräsivät ennätysyleisön Kokemäenjoen
luonnonkauniiseen rantamaisemaan, jossa muinoin on
sijainnut Ulvilan Hansasatama.
Markkinoilla
vieraili kahden päivän
aikana yli 8000 markkinavierasta.
Kahdennentoista kerran järjestetyt Hansamarkkinat on
Lions
Club
Ulvilan
vuoden pääaktiviteetti.
Markkina-alueelle pääsy
oli maksuton ja hyväntekeväisyyteen tarkoitetut varat kerätään
pääosin veljien ruoka-,
makkaraja
possumyynnillä sekä leidien
pitämällä Hansateltalla
jossa he myivät kahvia,
pullaa,
karjalanpiirakoita, virvokkeita ja
ohukaisia.
Saavutettu
tulos tänä vuonna oli

myöskin ennätysluokkaa
ja hyväntekeväisyysvarat
tullaan
myöhemmin
syksyllä jakamaan eri
kohteisiin.
MARKKINAMYYJIÄ
ja työnäytösten esittäjiä
oli yli 50. Koska markkinoiden
teemana
oli
keskiaikaisuus myytävät
tuotteet ja työnäytökset
pohjautuivat vanhoihin
perinteisiin. Kaukaisimmat myyjät olivat tulleet
markkinoille Eestistä ja
Unkarista asti. Markkinoiden päättyessä monet
kauppiaat olivat jo varaamassa paikkaa ensi
vuodeksi, niin hyvää oli
myynti ollut, kiitos markkinavieraiden. Perinteisistä
työmenetelmistä
pääsi tutustumaan mm.
sepän taontaan, korinpunontaan,
kehruuseen,
vanhanajan
puusorvaukseen sekä tervanpolttoon.

Leijonat markkinoilla

LC Ulvila on vuosien
myötä panostanut entistä enemmän markkinoiden ohjelmatarjontaan, jossa on pyritty
ottamaan huomioon erityisesti lapset. Leidien
ylläpitämän lasten toimintateltan askartelujen
lisäksi lapset pääsivät
seuraamaan nukketeatteriesityksiä,
ratsastamaan poneilla, paistamaan tikkupullia, ampumaan jousella ja jopa
taistelemaan
miekalla
keskiaikaista ritaria vastaan. Myöskään ritari ja
linnanneitokoulu ei ole
ihan jokapäiväistä tämän
päivän lapsille. Lasten
ohjelmien lisäksi ohjelmatarjontaan
kuului
mm. katuteatteria, keskiaikaista musiikkia, keskiaikaisia tanssiesityksiä
sekä ritarien taistelunäytöksiä. Tukkilaisten taitoesitykset joella keräsi-
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Lyhyesti
piirin
uutissivulla

Joulupussit Liinaharjan
vanhainkodin asukkaille
Lions Club Pori/Katariina muisti Liinaharjan
vanhainkodin asukkaita valmistamalla
heille
joululahjana jokaiselle oman “joulupussin”. Näin
halusimme pienellä eleellä tuoda joulumieltä
vanhuksille. Kuvassa pusseja kokoamassa on
presidentti Paula Kangas (oikealla) ja sihteeri Pirjo
Ahokas.

markkinoilla
vät sankan katselijajoukon. Unohtaa ei sovi
myöskään klubin presidentin nuotanvetonäytöstä: ensimmäisenä päivänä Pietarin kalansaalis, toisena päivänä ei
sintin sinttiä.
MARKKINOIDEN
perinteisiin kuuluu Ulvilan vuoden Olavin valinta sekä markkinoiden
parhaan keskiaikaisesti
pukeutuneen henkilön
tai perheen valinta. Vuoden Olaviksi valittiin
tänä vuonna syksyllä
eläkkeelle siirtyvä Ulvilan kaupunginjohtaja Arto Saarinen. Paras keskiaika-asu palkittiin.
Tänä vuonna Ulvilan
Hansamarkkinat on kuulunut
kansainväliseen
Leader-rahoitteiseen
projektiin, jossa tutustutaan eri maiden keskiaikamarkkinoihin. Ulvilan lisäksi ryhmään kuu-

Yllä:
Parhaat keskiaika-asut Nina Virtanen ja Juha
Elomäki Punkalaitumelta
Vieressä:
Klubin presidentti Olavi Ojala ja
Vuoden Ulvilan
Olavi kaupunginjohtaja Arto Saarinen
luvat Eestin Pärnu, Latvian Kuldiga sekä Portugalin Santa Maria da
Feira ja Tomar Torres
Noves ja Ranskasta Sauveterre de Rouergue.
Tänä vuonna klubistamme käytiin tutustumassa
näihin markkinoihin ja
ensi vuonna Hansamarkkinat isännöi vuorostaan
näitä kansainvälisiä vieraita. Ensi vuoden markkinoilla pääsee tutustu-

maan em. maiden tarjontaan erityisessä Leaderteltassa, jossa he esittelevät maidensa perinteitä, perinnetapoja, -ruokia ym.
LC ULVILA teki viime vuonna aloitteen Ulvilan kaupungille, että
kaupunki hakisi Hansakaupunkiliiton jäseneksi.
Kaupungin hakemus on
hyväksytty kesäkuussa ja
Ulvila on nyt virallisesti

pohjoisin Hansakaupunki. Yhteistyössä paikallisten yritysten, yhteisöjen ja kaupungin kanssa LC Ulvila voi alkaa
suunnitella ensi vuoden
markkinoita, joihin kaikki keskiaikaisista markkinoista kiinnostuneet
ovat tervetulleita. Markkinat järjestetään vuosittain elokuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Esko Riihiluoma

Leijonat markkinoilla
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Ensimmäisen varapresidentti
Barry J. Palmerin

Sitaattikokoelma

1.VP Barry J. Palmer on Facebookissa aktiivisesti kertonut kautensa etenemisestä. Hän
on omalle Facebook-seinälleen koonnut
joukon kannustavia sitaatteja. Piirilehdessämme tämä kokoelma julkaistaan hänen
henkilökohtaisella luvallaan.

M

itä korkeammalla lennämme, sitä
pienemmiltä näytämme maasta
katsoen.
-Nietzsche

T

ärkeintä ei ole se, missä olemme nyt
vaan minne olemme menossa.
-Oliver Wendell Holmes

M

iehen mitta ei ole siinä, miten hän
toimii silloin, kun kaikki on
hyvin, vaan miten hän toimii silloin,
kun on vaikeaa.
-Martin Luther King

J

os kaikki liikkuvat yhdessä eteenpäin, menestys seuraa kyllä perässä.
-Henry Ford

K

ehitys on mahdotonta ilman
muutosta. Jotka eivät voi muuttaa
mieltään, eivät voi muuttaa mitään.
-George Bernard Shaw

M

e kohtaamme paljon mahdollisuuksia tilanteissa, jotka ovelasti
naamioituvat mahdottomiksi.
-Charles R. Swindoll

V

armin tapa onnistua on yrittää
vielä kerran.
-Thomas Edison

L

apset näkevät ihmeitä, koska he
huomaavat niitä.
-Christopher Moore

K

un tiedät, että olet helpottanut edes
yhden lähimmäisesi elämää, olet
onnistunut.
-Emerson

E

nsin sinusta ei välitetä. Sitten
sinulle nauretaan. Sitten kanssasi
riidellään. Lopulta olet voittanut.
-Mahatma Gandhi

T

eot ovat silta unelmien ja
todellisuuden välillä.
-Apoorve Duvey

K

erää ympärillesi tekijöitä, joilla on
rohkeutta unelmoida, ja
ajattelijoita, joilla on rohkeutta uskoa.
Mutta kerää ympärillesi etenkin niitä,
jotka näkevät sinussa suuruuden
silloinkin, kun et sitä itse näe.
-Edmund Lee

U

sein syytämme olosuhteita.
Menestyjät etsivät haluamansa
olosuhteet tai, jos eivät löydä niitä,
luovat ne.
-George Bernard Shaw

V

aikka joku tai jokin ei toimi, kuten
haluaisit tai olit suunnitellut, ei se
tee siitä tarpeetonta.
-Thomas Edison

BARRY J. PALMER, Berowrasta Kaakkois-Australiasta valittiin Lions-klubien kansainvälisen järjestön
ensimmäiseksi varapresidentiksi järjestön 95.
Kansainvälisessä vuosikokouksessa Busanissa.
Palmer on olut Lions Club Hornsby jäsen vuodesta 1976, Palmer on toiminut monissa viroissa
järjestössämme, mm. klubipresidenttinä, lohkojohtajana, hallituksen sihteerinä, hallituksen
rahastonhoitajana ja piirikuvernöörinä. Hän on myös
palvellut useissa toimikunnissa sekä vuoden 2010
Kansainvälisen vuosikokouksen isäntätoimikunnan
puheenjohtajana Sydneyssä, Australiassa. Hän toimi
vapaaehtoisena myös Sydneyn Olympialaisissa ja
New South Wales Paralympic -toimikunnan jäsenenä.

Rauma-kylää
Sri Lankan
SRI LANKA oli sisällissodan
kurimuksessa
kolmekymmentä pitkää
vuotta. Sotaisuudet päättyivät toukokuussa 2009.
Pakolaisleirit
suljettiin
heinäkuuhun mennessä.
Ihmiset hakeutuivat seuduille, joista olivat sotaa
lähteneet pakoon. Pakolaisten (IDP - Internally
Displaced People) virta
aiheutti mittavat ongelmat, joita selvittämään perustettiin erillinen ministeriö.

Palmerille on myönnetty monia palkintoja
tunnustuksena palvelustaan Järjestössä, mm. 100%
klubipresidentin palkinnon, 100% piirikuvernöörin
palkinnon, kuusi Kansainvälisen presidentin mitallia
sekä Ambassador of Good Will -palkinto. Hän on
Sinikka ja Keijo Ahomyös progressiivinen Melvin Jones -jäsen.
rinnan ollessa yhdisteVarapresidentti Palmerilla ja hänen vaimollaan tyllä loma- ja projektien
Sri
Annella, myös lion ja Melvin Jones -jäsen, on kolme tarkistusmatkalla
Lankassa,
Keijo
oli
mulasta ja kahdeksan lastenlasta.
kana Sri Lankan NGO
vapaaehtoisjärjestön toiminnassa, heitä tapaamaan tulivat Trincomaleen ministeri De
Silva, Banagala Gunaotkut luulevat, että vahvuus on sitä,
rathana Thero-munkki ja
ettei tunne kipua. Vahvimpia ovat
urakoitsija Amarasiri Kukuitenkin he, jotka tuntevat kipua,
ruwage. He pyysivät Ahoymmärtävät sen, hyväksyvät sen ja
rintaa aloittamaan uuden
oppivat siitä.
projektin entisellä sotaalueella Morawewan laajalla alueella, jonne oli
enestykseen ei ole hissiä, on
vaeltanut 1600 koditonta
noustava portaita.
perhettä.

Sitaatteja
tuntemattomilta ajattelijoilta

J

M
H

Joulukuussa
2009
paikalliseen Uusi Raumalehteen kirjoitettiin artikkeli kuvaamaan pakolaisten oloja, sekä Ahoun ihmiset satuttavat sinua yhä
rinnan toive päästä rauudelleen ja uudelleen, ajattele
kentamaan pysyviä koteja
heidät hiekkapaperiksi: se raapii ja
Morawewaan.
Helmikuluttaa. Mutta myöhemmin sinä kiillät kuussa 2010 lahjoituksia
ja loistat, kun hiekkapaperista on jo
oli kertynyt yhdeksän
tullut hyödytöntä.
talon verran. Yritykset
lahjoittivat kolmen talon,
i se, että on pää täynnä tietoa - vaan Rauman seurakunta yhden ja yksi perhe lahjoitti
sydän täynnä rakkautta, korva
valmiina kuuntelemaan ja käsi valmiina yhden talon hinnan. Yleisötilaisuuksien, huutoauttamaan.
kaupan, kirpputorimyynnin tuotto käytettiin talä muutu, jotta sinua
lojen rakentamiseen. Kerakastettaisiin. Kun olet oma itsesi, vään aikana varoja kertyi

yvien tekejen arvo ei ole niistä
tulevassa kiitoksessa, vaan
rakkaudessa, joka sai tekemään ne.

K
E

Ä

juuri oikeat ihmiset rakastavat sinua
juuri siksi.

I

hmisiä ärsyttää, kun joku elää ja
toimii eri tavalla kuin muut.
Sisimmässään he kuitenkin toivovat,
että heillä olisi rohkeutta tehdä samoin.

T

ällaisina aikoina auttaa, kun
muistaa, että tällaisia aikoja on aina
ollut.

niin paljon, että kymmeneskin talo saatiin rakennetuksi. Kevään 2011
aikana Morawewan pakolaisille rakennettiin
seitsemän kaunista ja
turvallista kotia.
Pyyteettömäksi havaittu työ sai merkittävää huomiota osakseen, kun LC Rauma, LC
Lappi, LC Rauma/Kanali Helme, LC Rauma/
Ruori, LC Rauma/Ankkuri, LC Ankkuri Ladyt
ja LC Rauma/Reimari
lahjoittivat Rauma-kylälle 2100 e. Lahjoitus
antoi uskoa kevään 2012
tavoitteen
saavuttamisesta. Muita lahjoittajia olivat raumalaiset
yritykset ja Rauman
kaupunki. Yksi perhe
lahjoitti varat yhteen
taloon. Lisäksi kirpputoritoiminnan, lipaskeräysten ja arpajaisten
tuloilla koottiin varat
viiteen kotiin. Talot rakennettiin kevään 2012
aikana kolmessa kuukaudessa.
AHORINTA tapasi
LC Rauma Reimarin
Veikko ja Sirpa Valavuon
Sri Lankassa heidän ahkeroidessa kummilapsiprojektissa. Sovimme tapaamisesta Morawewassa, jossa Valavuot osallistuivat kolmen länsisuomalaisen
leijonan
kanssa juhlalliseen peruskivenmuuraukseen.
Suomalaiset saivat kunnian laskea peruskivet
Sureshin tulevaan taloon. Juhla oli kaikille
osallistujille, niin paikallisille ihmisille kuin vieraille mieliinpainuva kokemus. Rauma-kylä oli
saanut merkittävän lisän
historiaansa tässä tärkeässä tapahtumassa.

Ehdokas piirikuvernööriksi
Matti Reijonen
syntynyt: 9.7.1948
puoliso: lion Hilve
lapset: Anne ja Anu, 9 lastenlasta
harrastukset:
kuntoliikunta, golf, sukututkimus

Kokoukset
Piirikokouksia 6
Liiton vuosikokouksia 3
Eurooppa Forum 1

Lion (100%) 2001- , LC Vampula
rahastonhoitaja 01-02
sihteeri 02-03
nuorisovaihtoas.m. 03-04
aktiviteettitk:n pj. 05-06
varapresidentti 06-07
presidentti 07-08
jäsenjohtaja 09-10

rakentamassa
sotapakolaisperheille
VAIKEASTA yleismaailmallisesta taloustilanteesta huolimatta LC
Rauma/Reimari lahjoitti
tutuksi tulleelle ja luotettavaksi osoittautuneelle
Rauma-kyläprojektille
19.10.2012
40-vuotisjuhlassaan 6.500• yhden
talon
rakentamiseksi
Morawewaan. Projektikoordinaattori
Keijo
Ahorinta ei vieläkään
löydä riittävän kauniita
sanoja osoittamaan kiitollisuuttaan
Morawewan pakolaisperheiden
puolesta. Lämpöisimmät
kiitokset LC Rauma/ Reimari tulee saamaan talon
luovuttamistilaisuudessa
huhtikuun 2013 alussa.
Varoja tämän vuoden
projektiin on kertynyt
kolmen talon verran.
Neljännen talon kustannuksista on vailla noin
puolet.

Tärkeää tietoa
Morawewassa kaksi
suurinta etnistä ryhmää
ovat buddhalaiset sinhaleesit (enemmistönä)
ja hindulaiset tamilit.
Muita ovat muslimit ja
pieni määrä kristittyjä.
Sisällissodan kauhut ovat

vielä pinnalla ihmisten
mielissä. Rauma-kylässä
taloja rakennetaan yhtä
monta kummallekin pääryhmälle. Nyt 22 rakennetusta talosta kymmenen kuuluu sinhaleeseille, kymmenen tamileille ja kahdessa talossa
perheen isä on tamili ja
vaimo sinhaleesi.
Yhdessä paikallishallinnon kanssa valitaan
uusien talojen omistajat.
Etusija annetaan monilapsisille perheille, joissa
on vammaisuutta, sairautta tai sodassa vammautuneita
ihmisiä.
Talot rakennetaan pääosin valtion maalle. Kodit luovutetaan perheille
korvauksetta.
UUSIEN
talojen
omistajat kutsutaan tiedotustilaisuuteen, jossa
heille selvitetään omalla
kielellään kotien saannin
velvollisuudet. Kaikki allekirjoittavat sopimuksen, jossa sitoutuvat
osallistumaan rakentamiseen kaivamalla sokkelipohjan ja likakaivon,
täyttämään ja tiivistämään perustukset sekä
auttamaan
rakennus-

materiaalien kannossa.
Lopuksi koti maalataan
valkoiseksi ja pidetään
kunnossa ja siistinä. Velvoitteet eivät ole arkipäivää Sri Lankassa,
mutta sitouttavat perheet kodin rakentamiseen ja kunnossapitämiseen jo ennalta.
Nämä ovat Pissu Suddan
(“Hassun valkoisen” eli
Keijon) oivalluksia kokemuksista oppineena.
Keijo Ahorinta on
koko rakennusvaiheen
ajan Morawewassa vastaamassa varojen käytöstä ja rakentamisen
laadusta. Hän toimii
alueella ainoana valkoisena. Yksi työryhmä
rakentaa kahta taloa
kerrallaan. Kattotyöt ja
sähköistyksen alan ammattilaiset. Sähköä alueella ei kaikille ole, mutta
taloihin tulee sähköistys
tulevaisuuden varalle.
SRI LANKASSA on
sanonta: ”Kun annat lapselle koulutuksen, annat
hänelle tulevaisuuden.
Kun rakennat hänelle
kodin, annat hänelle koko elämän!”

Piirihallitus

Palkitsemiset

lohkon pj. 09-10
alueen pj. 10-11
2..VDG 11-12
1.VDG 12-13

piirik:n ansiotähti -08
100%pres. ansiom. -09
lohkon pj:n palkinto -10
piirik:n tunn.palk. -10, -12
aluepj:n tunn.palk. -11
Melvin Jones -11
I ruusukkeen asiom. -13

“

Ikääntyminen
on
suurimpia
haasteistamme
Lions-toiminnassa.
Jotta voisimme turvata palveluiden toteuttamisen paikkakunnillamme, on
meidän huolehdittava jäsentemme toimintakyvystä ja hyvinvoinnista. Tähän me
tarvitsemme aktiivista ja ennakoivaa jäsenseurantaa. Kun yksi lähtee, niin tilalle
otetaan heti uusi. Yksi tapa jäsenhankintaan on pyytää Lions-toiminnasta
kiinnostunutta klubikokouksiin tutustumaan toimintaan, ennen kuin hän antaa
suostumuksensa jäseneksi.

Ehdokas 1. varapiirikuvernööriksi
Kalevi Sillanpää
Palkitsemiset
syntynyt: 29.6.1956
puoliso: Sirpa
lapset: Miina, Otto ja Osmo, opiskelijoita
työ: insinööri, toimistopäällikkö Maa- ja
elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa
Jokioisilla
harrastukset:
kotiseututyö ja museotoiminta Punkalaitumen Museo- ja kotiseutuyhdistyksessä ja Jokioisten Museorautatiellä,
metsästys ja metsästysseuratoiminta
luottamustehtävät:
Punkalaitumen seurakunnan kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen

Kotim. 100 %:n presidentin palkinto
2004
Lions-liiton yhden ruusukkeen ansiomerkki 2007
Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto
2009
Lions-ritari 2012
Arne Ritari-säätiön yhden
ruusukkeen ansiomerkki 2012

Kokoukset
Piirikokoukset 11
Vuosikokoukset 13

Lion (100%) 1993-, LC Punkalaidun
Nuorisovaihtoasiam. 1993-1994
Klubimestari 1995-1996
Rahastonhoitaja 1996-1997
Tiedotussiht. 1998-1999
Sihteeri 1999-2000
presidentti 2002-2003

Piirihallitus
Lohkon pj. 2006-2007
Alueen pj. 2007-2008
Piirisiht. 2008-2009
ARS -toimik. pj. 2009-2012
2. varapiirikuvernööri 2012-2013

“

Olen viimeiset seitsemän toimintakautta ollut piirihallituksen jäsen ja sitä
kautta tutustunut monipuolisesti piirin ja piirihallituksen toimintaan.
Uskon tältä ja klubitoiminnassa hankkimaltani kokemuspohjalta tuntevani
ja pystyväni vastaamaan niihin haasteisiin, joita piirikuvernöörin tehtävän
menestyksellinen hoito aktiivisessa ja kehittyvässä M-piirissämme edellyttää.
Lions-toiminnassa pidän tärkeänä Me palvelemme –periaatetta ja mahdollisuutta tutustua uusiin ihmisiin palvelutyötä toteuttaessamme.

Ehdokas 2. varapiirikuvernööriksi
Antti Raitaniemi
syntynyt: 16.3.1963
puoliso: Tiina
lapset: Ella
työ: avainasiakaspäällikkö Staples Finland Oy
harrastukset: järjestötoiminta, golf

Piirihallitus

Kokoukset

lohkon pj. 2010-2011
alueen pj. 2012-2013

Piirikokouksia 4
Liiton vuosikokouksia 4

Lion (100%) 2003-, LC Pori/ Karhu

Suomalaiset leijonat peruskiven muurauksessa Sureshin
talossa. Veikko Valavuo peruskiven “muurauk-sessa”
Sureshin talossa.
Vas. ylh.: Rauma-kylän kyltti
Yläreunassa: Rauma-kylään rakennettu talo.

sihteeri 2004-2005
nuorisotoimikunnan pj. 2005-2006
2. varapresidentti 2006-2007
1. varapresidentti 2007-2008
presidentti 2008-2009
past presidentti 2009-2010
ohjelmatoimikunnan pj. 2010-2011
sihteeri 2012-2013

Ratkaisu lähestyy
Suomen lionien unelma elää!

Me suomalaiset olemme käyneet kampanjaa 2. varapresidentin
tehtävän saamiseksi jo
kuusi vuotta. Suomalainen lionstoiminta
on maailmanluokassa
mittavaa. Reilun viiden miljoonan suomalaisen joukossa on
yli 25 ‘000 jäsentä,
jotka haluavat palvella lionina. Niinpä
meillä on oikeus odottaa, että me voimme
asettaa edustajamme
johtamaan kansainvälistä
Lions-järjestöä
presidenttinä.

suurimpana, vielä järjestön
johtotehtävää
vailla olevana Euroopan
maana vahva. Enemmistö Euroopan lioneista
on ilmaissut tukensa
meille. Päätöksenteko on
kuitenkin arvaamatonta,
sillä Euroopassa on useita ehdokkaita.

Kuuden vuoden kampanjan ajanjakso on ollut
vaiherikas. Olemme rakentaneet
kampanjan
tueksi
koko
maan
kattavan organisaation.
Suomen
lionit
ovat
antaneet kannatustodistuksen Lions-liiton vuosikokouksessa. Olemme
järjestäneet onnistuneen
tukimaksukeräyksen ja
kiertäneet puhumassa
Suomen hankkeesta eri
puolilla
Suomea
ja
maailmaa.

Suomalaiset ovat asettaneet ehdokkaakseen
PID Harri Ala-Kuljun.
Hänen Lions-meriittinsä
niin kotimaassa, Pohjoismaissa, Euroopassa kuin
kansainvälisellä
tasollakin täyttävät selkeästi
tehtävän vaatimukset.
Harri on esiintynyt kaikilla merkittävimmillä
kansainvälisillä foorumeilla ja hän on tavannut
Lions-järjestön
korkeimman johdon useita
kertoja, joten hänet tunnetaan jo nyt kaikkialla.

Kampanjan aikana on
Eurooppa saanut tehtävän kerran. Saksalainen
Eberghard Wirfs oli presidenttinä 2009-10. Kesällä 2013 lienee valintavuorossa yli 100000
lionin Japani.
Vuoroja tulee kaikille
vaalipiireille,
USA:n
kiintiön ollessa puolet.
Onko Euroopan vuoro
saada
kansainvälinen
presidentti kesällä 2014
tai 2015? Tämä ratkennee vuoden kuluessa.
Kun Euroopan vuoro
tulee, on Suomen asema

Olemme
nähneet
kampanjamme kansallisena projektina, jota
suomalaiset leijonat ovat
suurenmoisesti
tukeneet.

Ehdokkaamme

Suomi on suuri
Lions-maa
Olemme
perustaneet
kampanjamme Suomen
leijonien voimaan ja
aikaansaannoksiin. Tahtoamme tukee Euroopan
valintahistoria. 62-vuotisesta
historiastamme
huolimatta olemme ylivoimaisesti suurin Euroopan maa, jolla vielä ei
ole ollut järjestön korkeimman johtajan tehtävää.

Suomalaiset
mallikelpoisia
leijonia
Suomalaiset leijonat ovat
yli 60 vuoden ajan hyödyttäneet kotimaataan
palvelemalla omilla kotipaikkakunnillaan. Sen
lisäksi Punainen Sulkakampanjamme
ovat
koonneet kymmeniä miljoonia euroja oman yhteiskuntamme apua tarvitsevien hyväksi.
Olemme olleet voimalla mukana kaikissa
kansainvälisen
järjestömme hankkeissa, kuten esimerkiksi maailmanlaajuisen Campaign
Sight First -kampanjoissa, Quest -ohjelmassa,
katastrofiavussa tai vaikka puiden istutuksessa.
Olemme myös hyviä
lahjoittajia LCIF:lle. Yksi
merkittävä viime vuosien
kansainvälinen saavutuksemme on Sri Lankan
silmäsairaalahanke.

Kampanjan talous
on kunnossa
Edellisen kauden aikana
suoritettu vapaaehtoinen
varainkeräys
onnistui
niin hyvin, että kampanja voidaan talouden
puolesta hoitaa loppuun
ilman uutta varainkeräystä.

Mitä Suomen
leijonat voivat vielä
tehdä?
Suomalaiset ovat nyt
tilanteessa, jossa kaikki

tosiasiat puhuvat puolestamme. Paras keino varmistaa Harrin valinta on
toimia edelleen mallioppilaana, parantaa jäsentilannetta ja olla
vahvasti esillä kansainvälisessä vuosikokouksessa Hampurissa.
Jäsenmäärän kehitys
Suomessa tulisi saada
kääntymään
positiiviseksi. Tiedämme, että
suhteellisesti jäsenlasku
on monessa muussa
maassa paljon suurempaa, mutta kilpailtaessa
järjestön johtajan tehtävästä prosenttilaskua
ei harjoiteta. Lions-liitto
on asettanut tavoitteekseen viime kausien
jäsenmäärän laskun korjaamisen.

“

Yhdessä me suomalaiset lionit
saamme kokea jotain sellaista,
josta on paljon kerrottavaa
ystävillemme kotimaassa.

Kansainvälinen vuosikokous
5.-9.7.2013
Hampurissa on nyt lähempänä kuin koskaan
ja siksi meitä suomalaisia tulisi olla ennätysmäärä mukana. Tavoitteenamme on esiintyä
näkyvästi yhdessä suomalaisina sinivalkoisin
lipuin. Kansainvälinen
vuosikokous on niin voimakas kokemus, että
jokaisen lionin soisi sen
ainakin kerran elämässään kokevan. Yhdessä
me suomalaiset lionit
saamme kokea jotain sellaista, josta on paljon
kerrottavaa ystävillemme kotimaassa. Mitä
suuremmalla delegaatiolla lähdemme tuleviin
vuosikokouksiin, sitä paremmin olemme esillä ja
myös
tavoitteitamme
otetaan huomioon.

Euroopan suurimmat Lions-maat
Maa
Saksa
Italia
Ranska
Suomi

Jäseniä
50484
45749
28091
25196

Presidenttejä
1
1
2
0

Maa
Iso-Britannia
Ruotsi
Hollanti
Norja

Jäseniä
16511
12109
11769
11737

Presidenttejä
1
2
0
0

Kuvat:
ylhäällä: Suomi näkyy Busanissa H. Hemmilä,
Sirkku ja Harri paraatissa Tuomo Holopainen

Teksti:
Tuomo Holopainen
SuJo - viestintätoimikunnan pj.

