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LIONMVIESTI

Seuraa unelmaasi
Yhdessä palvYhdessä palvYhdessä palvYhdessä palvYhdessä palvellenellenellenellenellen

Kun 15 vuotta sitten vai-
moni ja minä päätimme
muuttaa takaisin maalle
pääkaupunkiseudulta
kiireettömämpään elä-
mänrytmiin, päädyimme
paikkakunnalle nimeltä
Vampula, josta kummalla-
kaan ei ollut minkään-
laisia kokemuksia, ei edes
sijainnista. Hankimme
suuren kartanon, joka oli
meidän unelmamme sii-
hen aikaan. Sitä sitten
kunnostettiin omaan tah-
tiin ajatuksella, että kyllä
paikkakuntaan ennättää
tutustua myöhemminkin.
Tässä näki haasteen sen
aikainen Vampulan kun-
nanjohtaja Valtteri Kivi-
lahti, joka tuli meitä ta-
paamaan useammankin
kerran ja lopulta kertoi,
että hänen näkemyksensä
mukaan me emme liiku
kylillä eikä meillä ole yh-
tään tuttuja, joten liittykää
paikalliseen lions -klubiin,
niin tutustutte heti 40
paikalliseen perheeseen.
Aluksi ajatus tuntui vie-
raalta ja hymyilytti, mutta
jo hänen seuraavalla
käynnillään toteutettiin
klubiin liittyminen. Jäl-
keenpäin olemme usein
miettineet, miten hyvä
vetoomus Valtterilta tuli ja
miten hyvin olemme tu-
tustuneet paikkakunnan
ihmisiin. Se oli sitten me-
noa, tarkoitan lions -ural-
la.

Ennen Vampulaan muut-
toa asuimme Helsingissä
Malmilla 10 vuotta ja jo-
kainen päivä näimme liit-
tomme toimitalon ja sen
seinässä olevan suuren
leijonan. Ei se näkymä
tuonut minkäänlaista aja-
tusta mistään, eikä ku-
kaan kantanut huolta sii-
tä, miksi kuljemme vapai-
na, eikä kukaan tullut
pyytämään lions -klubiin.

Täytyi ensin muuttaa
maalle, ennen kuin koko
lions -maailma aukeni.

Olen oman lyhyen lions -
historiani aikana havain-
nut, että klubitasolla akti-
viteetit ja palvelut ovat
vuosittain hyvin usein
samoja, tuttuja ja hyviksi
havaittuja. Vierailut toi-
sissa klubeissa tai lohko-
ja aluetason tehtävät laa-
jentavat jo näkemyksiä ja
antavat mahdollisuuden
tuoda uusia ideoita yksit-
täisen klubin toimintaan.
Piiritaso on se taso, jossa
vielä voidaan kohtuulli-
silla kustannuksilla vai-
kuttaa klubien toimintaan
ja kehittymiseen. Maail-
ma, yhteiskunta ja tek-
niikka muuttuvat jatku-
vasti ja siksi piirin orga-
nisaatiokin on kasvanut
30 hengen vahvuuteen.
Tähän organisaatioon on
valittu osaavia ja aktiivisia
henkilöitä eri klubeista,
joista jokainen on sitou-
tunut vähintään vuodeksi
antamaan oman panok-
sensa, jotta klubit saavat
parhaat mahdolliset toi-
mintaedellytykset.

Liittotaso on hallinnolli-
nen taso, jossa tehdään
toiminnan linjaukset ja
päätökset, jotka jalkaute-
taan piireihin ja edelleen
klubeihin.

Convention 2013
Viime kausi oli valmen-
tautumista 2013-14 piiri-
kuvernöörikauteeni lu-
kuisten koulutuspäivien ja
etätehtävien kautta. Kan-
sainvälinen vuosikokous
pidettiin kesällä 2013 Sak-
sassa Hampurin keskus-
tassa. Tämä tapahtuma
noudatti aikaisempien
vuosien kaavaa. Ensin oli
neljä päivää tehokasta
koulutusta, iltaisin eri-

laisia tapahtumia järjestä-
jinä tai kutsuttuina, poh-
joismaalaisten kanssa yh-
teinen Get Together -ilta
ja järjestimme kutsuvie-
raille muiden pohjoismaa-
laisten kanssa Skandinaa-
visen illan.

Kansainvälinen paraati oli
näyttävä, osallistuihan sii-
hen 20000 leijonaa lip-
puineen ja paraatiasui-
neen. Järjestäytyminen
toriaukiolla paahtavassa
helteessä kesti kolme tun-
tia, ennen kuin pääsimme
liikkeelle. Paraatin reitti
oli pari kilometriä pitkä,
jota molemmin puolin
reunusti runsas ja kannus-
tava yleisöjoukko. Oli hie-
noa olla leijona.

Seuraavana päivänä alkoi
itse Convention, johon
osallistui 25000 leijonaa
ympäri maailman. Tilai-
suus järjestettiin Hampu-
rin musiikki- ja urheilu-
keskuksessa, jonka tek-
niikkaa sanottiin maail-
man parhaaksi. Tunnelma
oli sanoin kuvaamaton ja
me 350 suomalaista saim-
me suurta huomiota pie-
noislippuinemme. Viimei-
sen istunnon päätteeksi
kaikki piirikuvernöörit ja
puolisot saivat juhlallisesti
repäistä rinnassamme ol-
leet Elect -nauhat pois ja
meidät nimitettiin piiriku-
vernööreiksi.

Nämä 10 päivää olivat hie-
noa aikaa ja vasta silloin
tuli tunne, että nyt olen
pienenä ihmisenä mukana
jossain suuressa ja vakuu-
tuin siitä, että yhdessä
olemme enemmän ja yh-
dessä saamme aikaan
enemmän. Olisin halun-
nut jakaa kaiken tämän
teidän kaikkien kanssa.

Barry Palmerin
unelma
Kansainvälinen president-
timme Barry Palmer tulee

Austraaliasta, jolla on ta-
kanaan pian 40 leijona-
vuotta. Hän antoi itses-
tään ystävällisen, välittä-
vän ja määrätietoisen ku-
van. Lisäksi hän kertoi
koko ikänsä unelmoineen
tekevänsä jotain aina vaan
vaikuttavampaa ja nyt
hänen unelmansa on käy-
nyt toteen lions -järjestön
presidentiksi valinnan
myötä. Hän sanoo, että
kaikilla pitää olla unelma,
jota kohti pitää edetä.
Unelmilla on taipumus
toteutua ja tästä seuraakin
tämän kauden teema Fol-
low Your Dream – Seuraa
Unelmaasi. Tunnista en-
sin unelmasi ja ala toimia
sen toteuttamiseksi. Kerro
muille unelmastasi ja ota
käyttöön kaikki mahdol-
liset resurssit, jotka voivat
auttaa unelmasi toteutta-
misessa. Kauden kansain-
välinen teema on jaetta-
vissa kolmeen osa-aluee-
seen Vastuu - Toiminta-
alue – Tunnustus

Vastuu
Maailmanlaajuinen palve-
lutyö– Osallistu ympäri-
vuotisiin palveluohjel-
miimme, jotka vaikuttavat
nuoriin, näköön, nälkään
ja ympäristöön. Vastuu on
toisesta välittämistä.

Toiminta-alue
Kun jäseniä on enemmän,
palvelua voidaan tehdä
enemmän ja kun jäsenet
ovat tyytyväisiä, klubit
ovat aktiivisia ja osallistu-
via. Toiminta-alue on
uusien jäsenten hankki-
mista ja uusien klubien
perustamista.

Tunnustus
Lionit vaikuttavat ja ansa-
itsevat tunnustusta saa-
vutuksistaan. Tunnustus
on jäsenten saavutuksien
huomioimista ja palkitse-
mista, tällöin klubit säily-
vät elinvoimaisina ja jäse-
net motivoituina.

Meillä kaikilla Suomen
leijonilla on edessämme
tärkeitä vuosia Lions-
toiminnan uudistamisen
näkökulmasta. Järjes-
tömme on kohotettava
profiiliaan klubi-, piiri-
ja liittotasolla niin, että
se huomataan. Tämä
tarkoittaa mm. sitä, että
Lions-brändiä ja kaikkea
Lions-toimintaa kannat-
taa tuoda esille rohkeasti
kaikkiin medioihin.

Brändityöryhmä on
aloittanut hyvin työnsä,
ja se jatkuu niin, että Li-
ons-toiminnallemme
löydetään sellaisia tuot-
teita, jotka suuri yleisö
vähitellen tunnistaa Li-
ons-toiminnaksi. Lions-
toiminnallamme kan-
nattaa olla selkeästi erot-
tuvia vuosittain esillä
olevia kärkituotteita.
Käytettävissään jäsenil-
lä, klubeilla, piireillä se-
kä liitolla on vuosittaiset
hyvät suunnitelmat ja
strategiat, jotka on tar-

koitettu toteutettaviksi.
Aktiviteettitarjotin on
tälle kaudelle selkiytynyt
ja sieltä jokainen klubi
löytää itselleen sopivat
yhteiset aktiviteetit. Tä-
mä vuosi käynnistyi Li-
ons-viikon katastrofike-
räyksellä.

Jokaisen klubin kannat-
taa käsitellä erilaiset
vaihtoehdot uusien Li-
ons tai Leo-klubien pe-
rustamiseksi. Piirien jä-
senjohtajat ja piiriku-
vernöörit ponnistelevat
kaikkien uusien jäsenten
saamiseksi ja olemassa
olevien jäsenten pitämi-
seksi järjestön vahvuu-
dessa. Lions-järjestön
rikkaus on siinä, että
parhaimmillaan jäsenet
saavat olla paljon yhdes-
sä erilaisten aktiviteet-
tien merkeissä.

Uusien klubien saami-
seksi on hyvä käydä läpi
oman paikkakunnan uu-
den klubin kummiksi
ryhtyminen. Klubin voi

perustaa 20 uutta lei-
jonaa. Tulevaisuuden
varalta LIONS-ilmettä
nuorentava LEO–klubin
perustaminen omalle
alueelle nousee lähivuo-
sina arvoon arvaamatto-
maan. Missään ei tietysti
uutta klubia vastusteta -
päinvastoin - miltei
jokainen klubi voi ottaa
l i i tännäisklubikseen
“nuorisosiiven”, joka
tekee nuorille hyvää!

Viimevuodelta kannus-
tava muisto: Sanoin Ca-
nada-USA Foorumissa
IPIP Maddenille, että
teemme Suomessa ran-
kasti töitä PID Harri Ala-
Kuljun hyväksi, johon
hän totesi “Nyt on sen
aika”. Tästä syystä mei-
dän kaikkien kannattaa
panna paljon peliin jäse-
nistön ja uusien klubien
hyväksi. Jäsenkehityk-
seen anomme myös ra-
haa päämajasta, koska
he kysyivät, “kuinka me
voimme teitä auttaa jä-

senkehityksessä?” Kova
työ jatkuu.

Kansainvälisyys on myös
järjestömme vahvuus.
Yhä useammalla klubilla
on myös omaa kansain-
välistä vuorovaikutusta
toisen maan Lions-klu-
bin kanssa. Vuosittainen
pohjoismainen yhteis-
työkokous NSR ja Eu-
rooppa Foorum, ovat
yksi mahdollisuus osal-
listua kansainväliseen
toimintaan, järjestömme
vuosikokouksen, Con-
ventionin, lisäksi, joka
tänä vuonna on Toron-
tossa.

Toivon kaikille antoisaa
palvelutyövuotta oman
paikkakunnan ja kan-
sainvälisen avun hyväk-
si. Viihtykää ja huolehti-
kaa klubinne kaikkien
jäsenten viihtyvyydestä.
Brändi kehittyy vauhdil-
la kun jatketaan hyvää
työtä edelleen.

Edessä tärkeitä vuosia
Asko Merilä, puheenjoht aja (CC), Suomen Lions-liito r .y.

Pää-

kirjoi-

tus
Tämä on nyt sitten tällä päätoimittajan kolmi-
vuotiskaudella viimeinen pääkirjoitus. Ja tästä
tilanpuutteen vuoksi tuli myös kaikista lyhin.

Oikeastaan se ei suuresti haitannut, sillä sa-
nottavaakaan ei tuntunut kauheasti juuri vuoden
vaihteessa olevan. Viimeinen puolitoista vuotta on
ollut niin suurta mullistusta, ettei sitä enää osaa
oikein kuvaillakaan.

Ylilääkäri Markku T. Hyyppä kiertää Suomea
kertomassa ilosanomaa siitä, että kulttuuri ja
yhdistystoiminta pidentää ikää. Aktiivinen osal-
listuminen yhdistystoimintaan tuo elämään kah-
desta kolmeen lisävuotta. Se on siis tupakoimat-
tomuuden jälkeen toiseksi suurin eliniän piden-
täjä lyöden kirkkaasti laudalta muun muassa
terveellisen ruokavalion ja liikunnan. Samaan
aikaan, kun ollaan siis huolestuneita siitä, että
jäsenistömme ikääntyy, kannattaa iloita siitä, että
juuri nämä kansalaiset elävät aktiivisina pidem-
pään.

Mielenterveyden kaksi peruspilaria ovat kyky
rakastaa ja tehdä työtä. Parhaimmillaan Lions-
toiminta on rakas harrastus, jossa on mukavat
ystävät, joiden kanssa harrastaa, minkä lisäksi
pääsee tekemään mielekästä vapaaehtoistyötä
oman ympäristön hyväksi. Lions-toiminta siis
auttaa meitä elämään pidempään terveempinä ja
pitää myös mielenterveyden kohdallaan.

Hyvää mielenterveyttä!
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Kansainvälinen järjestömme
The International Associa-
tion of Lions Clubs perustet-
tiin vuonna 1917. Järjestön
perustaja oli Melvin Jones.

Joistakuista voi tuntua
kaukaiselta ajatella vuotta
2017, jolloin järjestömme
täyttää sata vuotta. Mutta
suurien tapahtumien järjes-
täminen vaatii paljon aikaa
ja valmisteluja, ajatusten
vaihtoa ja ideointia. LCI:n
hallituksessa me kansain-
väliset johtavat olemme jo
paljon keskustelleet ja tu-
lemme edelleen keskuste-
lemaan, miten aiomme juh-
lia tätä suurta merkkivuotta.

Olemme vaihtaneet aja-
tuksia muiden kansainvälis-
ten merkkipäiviään viettä-
neiden järjestöjen kanssa.
Meitä neuvottiin ottamaan
huomioon alueellinen moni-
naisuus ja erilaiset kult-
tuurit, joissa klubit toimivat
monin erilaisin tavoin. Nyt

onkin aloitettu kysely, johon
on valittu sattumanvaraisesti
klubeja eri puolilta maai-
lmaa. Tarkoitus on selvittää,
miten erilaiset klubit halu-
aisivat juhlistaa järjestön
juhlavuotta.

Tarkoitus on – tietenkin
juhlimisen ohella – hyödyn-
tää juhlavuotta PR-toimin-
nassa: muun muassa tuoda
esiin klubien tekemää työtä
ja auttaa jäsenhankinnassa.
Ja tässäkin asiassa klubeissa
keksitään parhaat ratkaisut
toteuttaa tiedotusta paikal-
lisesti. Mahdollisuus siihen,
että juuri sinun klubisi tulisi
valituksi kyselyn kohteeksi,
on hyvin pieni. Siksi toivoi-
sinkin, että jos sinulla on
ajatuksia ja toiveita juhla-
vuotta koskien, ottaisit yh-
teyttä ja kertoisit ajatuksis-
tasi.

Klubeissa on paljon hyviä
ajatuksia. Jakakaa ne mui-
den kanssa!

JJJJJärärärärärjestömme 100-vuotias!jestömme 100-vuotias!jestömme 100-vuotias!jestömme 100-vuotias!jestömme 100-vuotias!
Kenneth Persson
kennethpersson.wordpress.com
19.lokakuuta 2013

Suomen Lions-liiton 60.Suomen Lions-liiton 60.Suomen Lions-liiton 60.Suomen Lions-liiton 60.Suomen Lions-liiton 60.
vuosikvuosikvuosikvuosikvuosikokokokokokouksessaouksessaouksessaouksessaouksessa
Kenneth Persson
kennethpersson.wordpress.com
11.kesäkuuta 2013

Vierailtuani Heinolan ko-
kouksessa vaikutuin suuresti
siitä, miten suurella joukolla
Suomen leijonat osallistuivat
Lions-liiton 60. vuosiko-
koukseen Heinolassa ja
miten hyvin järjestetty ko-
kous oli. Tällä kertaa vuosi-
kokouksen järjestäjinä toi-
mivat Heinolan ja Pertu-
nmaan klubit. Kokouspaik-
kana toimi luonnonkaunis
Vierumäki, joka tunnetaan
urheiluopistostaan laajoine
liikuntamahdollisuuksineen.

Suomen Lions-liiton vuo-
sikokous on Euroopan suu-
rin lions-kokous. Heinolassa
virallisia kokousedustajia oli
1071 noin 500 klubista. Puo-
lisot, muut vieraat ja yhteis-
työkumppanit mukaan luet-
tuna kokoustapahtumiin
osallistui yli 2200 henkilöä.
Kokouksen viimeiselle illal-
liselle Vierumäki Areenalla
osallistui 1600 henkilöä.

Vuosikokous alkoi juhlal-
lisella lippujen sisäänmars-
silla, jossa osallistuvien
klubien edustajat lippuineen
saapuivat halliin marssimu-
siikin tahdissa. Tämä oli osa
vuosikokousuudistusta, joka
näkyi myös uudistuneissa
rekisteröitymis- ja äänestys-
käytännöissä sekä kokouk-
sen esityslistassa ja iltaoh-
jelmassa.

Päävieraana vuosiko-
kouksessa oli VP Joe Preston
ja vaimonsa Joni. Lisäksi
osanottajia oli Tanskasta,
Eestistä, Islannista, Norjas-
ta, Saksasta ja Ruotsista.
Vuosikokouksessa valittiin
liiton puheenjohtajaksi Asko
Merila ja varapuheenjoh-
tajaksi Tuomo Holopainen

sekä lisäksei ehdolle kan-
sainväliseksi johtajaksi Jou-
ko Ruissalo.

Osallistuin kokousta-
pahtumien joukossa muun
muassa tapaamiseen, jossa
CC Seppo Söderholm luovut-
ti puheenjohtajuuden Asko
Merilälle. Tapaamiseen osal-
listuivat VP Preston, kan-
sainväliset johtajat Kalle
Elster ja minä, entiset kan-
sainväliset johtajat sekä
nykyinen ja tuleva Lions-
liiton puheenjohtaja.

CC Seppo teki selkoa kau-
tensa uudistuksista ja  tehtä-
vistä, jotka hän luovuttaa
seuraajansa jatkettaviksi:
Ensimmäinen kuvernööri-
neuvoston kokous järjeste-
tään jo kesäkuussa ennen
kansainvälistä konventtia.
Vuosikokouksen kustannuk-
sia pyritään alentamaan ja
vuosikokousta kehitetään
muutenkin. Kuvernöörien
koulutus tullaan laajenta-
maan myös varapiirikuver-
nööreille. Tarjotaan piiriku-
vernööreille mahdollisuus
kehittää ruotsin ja englannin
kielen taitojaan. Järjestetään
koulutustilaisuuksia uusille
jäsenille. Puheenjohtaja on
pitänyt nettipäiväkirjaa eli
blogia. Kauden aikana perus-
tettiin kymmenen uutta
klubia, joista seitsemän oli
naisklubeja. Vahvistetaan
pohjoismaista yhteistyötä.
Kehitetään tietotekniikan ja
sosiaalisen median  käyttöä.

Vierailusta Suomessa jäi
paljon mukavia muistoja.
Odotamme vaimoni kanssa
jo seuraavaa kertaa, kun
voimme tavata suomalaisia
ystäviämme.

Entisen kansainEntisen kansainEntisen kansainEntisen kansainEntisen kansainvvvvvälisen prälisen prälisen prälisen prälisen presidentinesidentinesidentinesidentinesidentin
Sten ÅkSten ÅkSten ÅkSten ÅkSten Åkerererererstamin (Rstamin (Rstamin (Rstamin (Rstamin (Ruotsi) muotsi) muotsi) muotsi) muotsi) muistolleuistolleuistolleuistolleuistolle
http://lionsclubs.org/blog 18.12.2013

Lionit ympäri maailmaa varmasti yhtyvät kanssani suruvalitteluihin entisen
kansainvälisen presidentin Sten Åkerstamin perheelle tämän poismenon johdosta.
Åkerstam kuoli 18. joulukuuta 2013. Hänen poismenonsa kosketti minua syvästi.

Stenillä oli ainutlaatuinen kyky yhdistää ihmisiä hyvän asian äärelle. Hän omisti
elämänsä vähäosaisten auttamiselle. Hän piti tärkeänä, että lionit ojentaisivat
auttavan kätensä tarvitsijoille piittaamatta maiden rajoista.

Sten toimi mentorina, rohkaisijana ja neuvojana kaikille hänestä seuraaville
kansainvälisille presidenteille. Hän jätti jälkensä siihen, millainen järjestömme on
tänään ja tulevaisuudessa.

Lions-uransa aikana Sten näki monia muutoksia. Hän uskoi muutokseen, koska
tiesi, että kehittämällä entistä parempia tapoja auttaa, voisimme palvella suurempaa
joukkoa avuntarvitsijoita. Lionien sitoutumisen palveluun hän kuitenkin halusi
säilyvän muutostenkin keskellä. Omistautumisellaan hän inspiroi tapaamiaan lioneita.
Stenin tärkein perintö meille on palvelun halu Lions-sukupolvesta toiseen.

PIP Åkerstam onnistui elinaikanaan vaikuttamaan satojen tuhansien ihmisien
elämään. Hänen omistautumistaan humanitääriseen työhön arvostettiin suuresti
ympäri maailmaa. Hän eli todeksi Me palvelemme -mottoa asettaen muut itsensä
edelle.

Muistakaamme Stenin vaimoa Marthaa ja koko hänen perettää ajatuksissa ja
rukouksissa.

Barry J. Palmer
kansainvälinen presidentti
Lions Clubs International

LIONMVIESTI
Yksi Barry Palmerin tavoitteista
on kasvattaa reippaasti naisten
osuutta lions -järjestössä niin
että uusien jäsenten sukupuoli-
jakauma on 50/50 järjestön 100
v.juhliin mennessä. Lisäksi jo-
kaiselle piirille asetettiin ta-
voitteeksi perustaa kaksi uutta
klubia kauden aikana.

Klubivierailut
Piirikuvernöörikauden mittavin
tehtävä on ollut klubivierailujen
toteuttaminen oman kauden
aikana. Viime kaudella muutim-
me käytäntöä siten, että kaikissa
klubeissa vieraillaan edelleen
joka vuosi, mutta niin, että esim.
tänä vuonna LC Vampulassa
vierailee piirikuvernööri, ensi
vuonna sen hetkinen 1. varapii-
rikuvernööri ja seuraavana
vuonna sen hetkinen 2. vara-
piirikuvernööri ja vasta sitä seu-
raavana vuonna jälleen piiri-
kuvernööri. Kaikki nämä vierai-
lut ovat virallisia kuvernöörivie-
railuja. Kolmen vuoden aikana
jokainen heistä on vieraillut
kaikissa piirin klubeissa kerran.
Omista vierailuistani on vielä
muutama tekemättä tämän
kevään aikana.

Klubivierailut ovat todella suo-
siteltavia kaikkien leijonien suo-
rittamina. Kuvittelemme, että
jokainen piirimme klubi toimii
samalla tavalla, mutta vasta vie-
railut osoittavat sen, että pii-
rissämme on 65 erilaista tapaa
toteuttaa samat asiat. Kaikki
ovat yhtä lailla oikein ja hyvin
toteutettuja, mutta kukin klubi
tekee sen omalla tavallaan. Puo-
lisoni lion DC Hilve on ollut mu-
kanani paria vierailua lukuun
ottamatta kaikissa, viestittäen
omaa piirin toimialaansa klu-
beille. Lisäksi, jos puolisot ko-
koontuivat samaan aikaan, hän
osallistui heidän kokouksiinsa.
Mukanamme oli hyvin usein
klubistani autonkuljettaja, jolle
yksittäinen klubivierailu oli
erityisen positiivinen kokemus.
Meidät otettiin avosylin vastaan
jokaiseen klubiin, josta suuret
kiitokset klubijäsenille ja heidän
puolisoilleen vieraanvaraisuu-
desta.

Jäsentilanne
Olemme koko kauden puhuneet
Suomen leijonien jäsentilan-
teesta, johtuen meille niin tär-
keän kielituen säilyttämisestä.
Tällä hetkellä olemme hieman
alle 25000 jäsenen raja-arvon.
Vaikka oma piirimme on pärjän-
nyt viimevuodet hyvin, on mei-
dän ajateltava kokonaisuutta ja
pyrittävä hankkimaan uusia jä-
seniä sekä perustamaan uusia
klubeja. Olen asettanut kauden
nettojäsentavoitteeksi +1/klubi.
Tämä toteuttaa liiton tavoitteen
piirimme osalta. Meidän on
myös ajateltava tulevaisuutta,
ketkä hoitavat maineikkaan klu-
bimme palvelut ja aktiviteetit 10
tai 20 vuoden päästä. Vai onko
klubia enää olemassakaan? Ei
mene kauan, kun saatamme itse
olla niiden palvelujen tarpeessa,
joita olemme itse toteuttaneet
vuosikymmeniä. Erityisesti alle
20 jäsenen klubien on pyrittävä
kasvattamaan jäsenistöään toi-
mintansa turvaamiseksi. Jokai-
sen klubin presidentti on vas-
tuussa oman klubinsa hyvin-
voinnista ja toimintaedellytys-
ten säilymisestä seuraavalle
toimintakaudelle vähintään yh-
tä elinvoimaisena kuin tehtävää
vastaanottaessaan.

Uusien jäsenten hankinnassa
kummin rooli on korvaamaton,
se on ikuinen. Kummi on uuden
jäsenen tukihenkilö ja hänen
tehtäviinsä kuuluu opastaa uusi
jäsen klubitoimintaan ja huoleh-
tia tämän osallistumisesta pal-
velu- ja aktiviteettitehtävissä.

Piiri auttaa myös uuden jäsenen
perehdyttämisessä järjestämällä
koulutustilaisuuksia, joissa sel-
vitetään yleiset perusasiat. Li-
säksi koulutuksia järjestetään
keväällä lähes kaikille tuleville
klubivirkailijoille ja lohkon sekä
alueen puheenjohtajille. Käyttä-
kää näitä mahdollisuuksia hy-
väksenne, niissä selvitetään toi-
minnalle asetetut vaatimukset ja
toimintatavat, ja ne auttavat sel-
viytymään tulevasta kaudesta
helpottaen kaikkien tehtäviä.

Kiitos leijonat ja
puolisot
Tämä kausi on ollut kiireinen,
kuten ennakkoon odotimme, ei
ylivoimainen, mutta erittäin
mielenkiintoinen ja innostava.
Klubikokoukset ovat olleet suju-
via ja antoivat meille yleiskuvan
klubien toiminnasta. Tunnelma
oli välitön ja usein huumorilla
höystetty. Kaikista vierailuis-
tamme jäi positiivinen kuva.
Monen klubin kantavana voima-
na on aktiivinen puolisotyö, joka
tukee hyvin klubiaktiviteetteja.

Kiitos leijonat ja puolisot kaikes-
ta lions-työstä, jota olette jo tällä
kaudella tehneet ja tulette vielä
tekemään. Tehdään yhdessä
tästä kaudesta menestyksekäs
kausi.

Kiittäen

DG -pari 2013 - 2014
Matti ja Hilve Reijonen
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KKKKKeeeeevvvvväällä 2004 ensimmäisenäällä 2004 ensimmäisenäällä 2004 ensimmäisenäällä 2004 ensimmäisenäällä 2004 ensimmäisen
piirilehden kpiirilehden kpiirilehden kpiirilehden kpiirilehden koonnoonnoonnoonnoonnuuuuut PDG JPDG JPDG JPDG JPDG Joukoukoukoukoukooooo
Välimäki muisteli LionMviestissä:Välimäki muisteli LionMviestissä:Välimäki muisteli LionMviestissä:Välimäki muisteli LionMviestissä:Välimäki muisteli LionMviestissä:
piirilehdenhistoriaapiirilehdenhistoriaapiirilehdenhistoriaapiirilehdenhistoriaapiirilehdenhistoriaa:::::

107M-piirin piirilehti 30 vuotta

Tämä uusin piirilehti on jo kahdeskymmenes Piiri 107 M:n tiedotus-
historiassa. Etsiessäni lehden tähänastisia “päätoimittajia” selailin
arkistossani olevia yhdeksäätoista (kaikki siis tallessa!) lehteä ja löysin
ensimmäiseen lehteen kirjoittamani selvityksen lehden tekemisestä ja
tekemisen tarkoituksesta mm. seuraavin tekstein:

‘Veljien kädessä on nyt piirimme historian ensimmäinen piirilehti. Idea
sai alkunsa lähinnä siitä, että haluttiin saattaa kuluneen kauden toimin-
takertomus kaikille veljille tiedoksi ja käsiteltäväksi ennen piirikokouksessa
tapahtuvaa hyväksyttäväksi esittämistä.’

‘Huomautamme, että lehden toimittamiseen ei ole käytetty lehtialan
ammattilaisia – puuha on hoidettu harrastelijavoimin. Tämä muistettakoon
myös näitä lukuelämyksiä arvioitaessa.’ Tosin näin jälkeenpäin muistellen
totean oman klubini veli Erkki Sirkiän antaneen tarpeellista ammattiapua
mm. taitossa.

Aikaisempina vuosina lehti postitettiin kaikille piirin veljille, koska
oletimme kokousjakelun jättävän ilman lehteä juuri ne veljet, jotka sitä
eniten tarvitsisivat.

Veljesviesti jäi siis henkiin sen nimi keväällä 1996 muutettiin. Kun
katselee nykyisen lehden kannen yläosassa olevaa logoa, on siitä vaikea
mieltää, mikä on lehden nimeä ja mikä muuta rekvisiittaa. Vertaan vain
alkuperäisen logon selvyyteen.

LC Pori/Ulvilasta on oltu useimmin mukana ja erityisesti sieltä veli Juha
Saarnilehto on vastanut lehden teosta peräti kuusi kertaa! Tosin 1996-97
lehdessä ei ole merkintää tekijästä, mutta oletan Juhan silloisena tiedo-
tusjohtajana olleen tässäkin mukana.

Lehti on kasvanut alun kahdeksasta sivusta 24-sivuiseksi. Martti Lehtelän
ensimmäisellä kaudella 2000-2001 lehteen tulivat ensimmäiset neljä (25 %)
värisivua. Näiden määrä on kasvanut niin, että viime lehden kaikki sivut
olivat nelivärisiä!

Kirjoitin toisen lehteni etusivun laatikossa:

‘Peräänkuulutimme viime vuoden lehdessä palautetta. Sitä ei liiemmälti
tullut. Koska mahdollista ensi vuoden lehteä tekee joku muu toimittelija,
toivoo allekirjoittanut tämänvuotisen lehden antavan aihetta palautteeseen
ainakin siitä, pidetäänkö lehteä edes tarpeellisena.’

No, ei sitä palautetta silloinkaan tullut, mutta ainakin äskeisessä lai-
nauksessa kyseenalaistettu lehden tarpeellisuus tulee todistettua lehden
täyttäessä kaksikymmentä vuotta.

Onnea lehdelle ja sen tuleville tekijöille.

PDG Jouko Välimäki

PiirilehdenPiirilehdenPiirilehdenPiirilehdenPiirilehden
päätoimittajapäätoimittajapäätoimittajapäätoimittajapäätoimittajat:t:t:t:t:
Veljesviesti
1984-85 Jouko Välimäki LC Uusikaupunki
1985-86 ---“---
1986-87 Pekka Kivimäki LC Rauma/Ruori
1987-88 Juha Saunamäki LC Pori/Juhana
1989-89 ---“---
1989-90 Arvi Rönnholm LC Pori/Ulvila
1991-92 ---“---
1991-92 Juha Saarnilehto LC Pori/Ulvila
1993-93 ---“---
1994-94 ---“---
1995-95 ---“---

LionMviesti
1995-96 Pertti Harju LC Pori/Koivisto
1996-97 Juha Saarnilehto LC Pori/Ulvila
1997-98 Pertti Harju LC Pori/Koivisto
1999-99 ---“---
1999-00 Juha Saarnilehto LC Pori/Ulvila
2000-01 Martti Lehtelä LC Punkalaidun
2001-02 ---“---
2002-03 ---“---
2003-04 ---“---
2004-05 ---“---
2005-06 Juha Suonpää, LC Kiukainen
2006-07 ---“---
2007-08 ---“---
2008-09 Maija-Liisa Heikkilä, LC Pori/Sofia

2009-10 ---“---
2010-11 ---“---
2011-12 Jaakko Viitala, LC Karvia
2012-13 ---“---
2013-14 ---“---

LionMviesti 10 vuotta sitten,LionMviesti 10 vuotta sitten,LionMviesti 10 vuotta sitten,LionMviesti 10 vuotta sitten,LionMviesti 10 vuotta sitten, k k k k keeeeevvvvväällä 2004äällä 2004äällä 2004äällä 2004äällä 2004

2005 kevään
lehdessä poseerasi
kahden
ensimmäisen lehden
toimittamisesta
vastannut PDG
Jouko Välimäki
Uudestakaupungista.

Syksyllä 2003 Lions-liitto organisoi ensimmäistä kertaa Tur-
vapäivän. Päivästä piirilehdessämme raportoi PDG Raimo
Naumanen, joka toimi Turvapäivän projektipäällikkönä:

“Kangertelevan alun jälkeen kampanjan todettiin
onnistuneen hyvin. Yhteistyökumppaneiden kanssa on ylletty
melkoiseen suoritukseen ja positiivista julkisuutta on tullut
runsaasti. Tästä on hyvä jatkaa. Leijonat ovat saaneet paljon
hyviä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on helppo
työskennellä ja joiden arvokasta työtä leijonat tämän näytön
jälkeen yhä enemmän arvostavat. Teeman ‘Turvallinen
tulevaisuus’ merkeissä yleisenä toivomuksena on
vastaavanlaisen aktiviteetin löytämistä seuraavallekin
toimintakaudelle.”

Turvapäivä on sittemmin vakiintunut osaksi Suomen Lions-
liiton vuosikokousta. Ja silloinen projektipäällikkö Naumanen
on nyttemmin tunnettu Suomen Lion-lehden päätoimittajana.

Turvapäivän lisäksi kaudella 2003-2004 jatkettiin edellisellä
kaudella aloitettua Vastuu on sinun -kampanjaa:

“Suomen Lions-liitto ry on valmistanut jälleen ‘Vastuu on
sinun’ oppaan, joka jaetaan kuudesluokkalaisten huoltajille
valtakunnallisesti. Jakelu toteutettiin ensimmäisen kerran
viime vuonna. Opas sisältää pelisääntöjä 12- vuotiaan
vanhemmille ja aihealueita ovat kaveripiiri, tupakka, alkoholi ja
huumeet.”

2013-2014 Lions-liiton kampanjan nimi on ‘Vastuu on meidän’.
Kampanjan vastuutahon lisäksi myös kampanjan fokus on
toinen. Siinä missä kymmenen vuotta sitten valistettiin 12-
vuotiaita päisteistä, nyt valistetaan 10-vuotiaita internetin
vaaroista.

1950- ja 60-lukujen puoliväli oli vilkasta aikaa klubien pe-
rustamisen rintamalla. Niinpä näinä vuosina tasavuosi-
kymmeniä juhlivat klubit juhlivat yhtä kymmentä pienempiä
tasavuosia kymmenen vuotta sitten. LionMviestin päätoimittaja
Lehtelä analysoi:

“Useat piirimme klubeista ovat tällä kaudella täyttäneet
‘tasavuosia’. Merkkipäivät ovat luonnollisesti tuoneet tullessaan
uusia, toinen toistaan hienompia klubihistoriikkeja. Jotkut
näistä ovat olleet todella laajoja, perusteellisia ja yksi-
tyiskohtaisia toiminnan tarkasteluja. Esimerkkinä voidaan
mainita piirimme vanhimman klubin 50-vuotishistoriikki. Voin
vain kuvitella sitä työn määrää, jonka laajan arkiston, yli 40
mapin läpikäynti ja tämän aineiston työstäminen 200 sivuiseksi
kirjaksi on vaatinut. – Se on vaatinut runsaasti aikaa, se on
vaatinut harrastusta, mutta lopputulos on mahtava. [—]
Monessa klubissa katseet alkavatkin pikkuhiljaa kääntyä
historiikkimielessä arkistojen suuntaan. Toivottavasti arkistot
ovat kunnossa ja saamme jatkossakin hyviä katsauksia
menneeseen toimintaan. Lukemani perusteella voin todeta, että
jos klubi asettaa historiikkitavoitteensa samalle tasolle kuin LC
Pori ja lion Matti Teljo, niin se ei totisesti lähde vaatimattomin
tavoittein liikkeelle.”

Moni asia ja kampanja ehtii jo kymmennessä vuodessa tulla ja
mennä. Joku koiranleuka sanoikin taannoin, että ainut pysyvä
kampanja on jäsenhankinta. Kymmenen vuotta sitten jäsen-
määrä tunti olevan nousussa, ja silloinen piirikuvernööri Pekka
Tuuna pitikin tärkeänä palvelutyön jatkuvuutta:

“Pelkkä määrällinen kasvutavoite on lyhytnäköistä ajattelua
ja se voi olla vain osatavoite.”

107-M
PiirikPiirikPiirikPiirikPiirikokokokokokousousousousous
HuittisissaHuittisissaHuittisissaHuittisissaHuittisissa
Länsi-Länsi-Länsi-Länsi-Länsi-
SuomenSuomenSuomenSuomenSuomen
opistollaopistollaopistollaopistollaopistolla
26.4.201426.4.201426.4.201426.4.201426.4.2014

Lähdetäänhän joukolla
Hullun Miehen kau-
punkiin.

Piirikokouspäivänä jär-
jestetään koulutukset
klubien seuraavan kau-
den virkailijoille: presi-
denteille, sihteereille,
rahastonhoitajille, tie-
dotussihteereille ja jä-
senjohtajille.

Puolisoille on oma pe-
rehdyttämistilaisuus
puolisotoiminnasta ja
opiston ilmaisutaidon
luokan kulttuurillinen
teatteriesitys sekä opis-
ton esittelykierros.

Päivään sisältyvät kou-
lutuksien ja hyvän ruu-
an lisäksi piirin vuosi-
juhla, piirin vuosiko-
kous sekä tietysti ilta-
juhla. Iltajuhlan ohjel-
massa on mm. Suomen
Lions-liiton edustajan
tervehdys ja raväkkää
asiaa ajankohtaisesta
kuntarakenneuudistukses-
ta, suoraan kuntara-
kenneuudistukselta!

Myöhemmin piirin net-
tisivuille avautuvilla
kokoussivuilla on tar-
kempi ohjelma ilmoit-
tautumisohjeineen.

Toivotamme kaikki pii-
rimme klubien lionit
puolisoineen lämpi-
mästi tervetulleiksi
vuoden 2014 piiriko-
koukseen Huittisiin.

Kohdataan täällä!

LC Huittinen/
Gerda ry:n
Leijonaiset
R.-E. Wasell

Piirimme eilen ja tänään
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LionMviesti vuosina 2005-2014LionMviesti vuosina 2005-2014LionMviesti vuosina 2005-2014LionMviesti vuosina 2005-2014LionMviesti vuosina 2005-2014
PDG Maija-Liisa Heikkilä
piirin tiedotustmk pj. &
Lehden päätoimitt ajana 2008-2011

LionMviesti -piirilehdessä  julkaistiin perinteisesti
piirin toimintakertomus, piirikuvernöörin ter-
vehdys, piirikuvernööri ehdokkaiden esittelyt sekä
runsaasti juttuja klubien toiminnasta. Klubit myös
avustivat merkittävästi lehden taloutta hank-
kimillaan ilmoituksilla.

Kausi 2008-2009
Lions-logo uudistui. Uudistus näkyi myös
Mviestissä.  Lehden ulkoasua uudistettiin. Lehteen
tuli mukaan henkilöhaastatteluja. Tällä kaudella
järjestettiin ensimmäisen kerran Nuoret Lähet-
tiläät –kilpailu, jossa Suomen edustajaksi pääsi M-
piirin edustaja, Viliina Mikkola, Porista, jonka
haastattelu oli lehdessä.

Lehdessä oli 52 juttua, joiden tekemiseen osal-
listui 22 klubia. Lehti ilmestyi helmikuussa 28
sivuisena. Sivunvalmistus ja painopaikka: Sata-
kunnan Painotuote Oy, Kokemäki

Kausi 2009-2010
M-piirissä kesällä 2009 järjestetty nuorisovaihto-
purjehdusleiri oli lehdessä näkyvästi esillä. Nuoret
klubit esittäytyivät ja kertoivat toiminnastaan.
Nuoret Lähettiläät kilpailu järjestettiin toisen
kerran, jälleen voittaja oli M-piiristä, Klaus Unkuri
Nakkilasta. Mukana oli henkilöhaastatteluja ja
runsaasti kuvia. Lehdessä oli noin 40 juttua klu-
bien toiminnasta.

Lehden ulkoasuun panostettiin ja värikkyyttä li-
sättiin. Lehti ilmestyi helmikuussa 24 sivuisena
(sivukoko kasvoi). Sivunvalmistus: Kehitys Oy,
Pori,  paino: Allatum, Pori

Kausi 2010-2011
Kauden teema korosti palvelun merkitystä, joten
palvelu ja klubien tekemät lahjoitukset näkyivät
myös Mviestissä. Lehdessä panostettiin ulko-
asuun, värikkyyteen ja siitä pyrittiin tekemään
kaikkia piirin klubeja kiinnostava lehti.

Lehti ilmestyi helmikuussa 24 sivuisena. Sivun-
valmistus: Kehitys Oy, Pori,  paino: Allatum, Pori

LCI:n vuosikokouksessa Sydneyssä
kesällä 2010 LionMviesti sai kansain-
välisessä kilpailussa kunniamai-
ninnan yhtenä viidestä maailman
parhaaksi valituista Lions-piirien
uutislehdistä.

Jaakko V iitala
piirin tiedotustmk pj. &
Lehden päätoimitt ajana 2011-2014
Aloitin lehden päätoimittajana syksyllä 2011, ja
ensimmäinen toimittamani ja taittamani LionM-
viesti ilmestyi keväällä 2012. Olin silloin nuori ja
innokas ja halusin tehdä lehdestä vahvasti oman
näköiseni. Konkreettisin muutos lehden koon
muuttuminen. Kun valtakunnan ja maakunnan
lehdet suurelta osin olivat jo muutenkin kutistu-
neet tabloid-kokoisiksi (11x17'’), päätin seurata
valtavirtaa ja kutistaa LionMviestin myös silloi-
sesta ns. eurotabloidista nykymuotoonsa.

Huom! Suurin osa suomalaisista piirilehdistä on
nykyään A4-kokoisia. Se on taitollisesti helpompi
koko, muttei läheskään niin monipuolinen mah-
dollisuuksiltaan kuin tabloid, joka mahdollistaa
erikokoisten juttujen yhdistelemisen monin eri
tavoin.

Ensimmäisen lehden tehtyäni piirikuvernööri
Jaakko Räikkönen kautensa päätteeksi toivoi, että
jatkaisin samaan malliin. Vastasin hänelle, että

tarkoitus olisi kylläkin parantaa entisestään.
Olenkin koko ajan pyrkinyt kehittämään jotakin
uutta piirilehteen. Nyt kun teen – ainakin toistai-
seksi – viimeistä piirilehteäni, tuntuu kuin olisin
oppinut jotakin. Järjestömme yksi tavoite onkin,
kehittää jäseniään antamalla heille vastuullisia
tehtäviä.

Yhtenä tärkeimpänä tavoitteenani on ollut nos-
taa esiin järjestömme kansainvälisyyttä keräämäl-
lä lehteen kansainvälistä aineistoa ja kirjoittamal-
la itse niin sanotuista kv-asioista. Syksyllä 2012
aloitettu uutissivusto piirin internetsivujen osana
on tuottanut ilahduttavan paljon ajankohtaista
tiedotusta. Se on myös helpottanut varsinaisen
lehden tekemista, kun osa aineistosta on ollut pit-
kin vuotta uutissivuille toimitettua.

Tätä kirjoittaessani en vielä tiedä, kuka piiri-
lehden ruorissa jatkaa ensi vuonna, kun minun
kolmivuotiskauteni päättyy. Toivotan lehdelle
hyvää jatkoa ja lupaan olla käytettävissä juttujen
kirjoittajana jatkossakin.

Leo Europa Forum kokosi lähes 150 nuorta 20 eri
maasta Himokselle 10.-17.8.2013. Suomen Lions-
liiton alaisen nuorisojärjestön Suomen Leojen
järjestämä Leo Europa Forum (LEF) on Euroopan
ja Välimeren alueen leojen suurin vuosittainen
kansainvälinen kokoontuminen. LEF-viikon aika-
na esiteltiin suomalaista kulttuuria ja kehitettiin
eurooppalaista leotoimintaa. Tapahtuman tavoit-
teena oli myös jakaa osallistujille uusia näkö-
kulmia kestävään ajatteluun henkilökohtaisessa
elämässä ja kehittää leoklubeissa tehtävää va-
paaehtoistyötä kestävään suuntaan. Elokuun Fo-
rumin ohjelma ja paikka esiteltiin tammikuussa
2013 järjestetyssä viikonlopun mittaisessa Leo
Europa Pre-Forumissa (LEPF), johon osallistui n.
80 henkilöä. Järjestelytoimikuntaan kuului neli-
vuotisen projektin aikana n. 25 suomalaista leoa,
jotka järjestivät tapahtuman vapaaehtoistyönä.

LEF-viikkoa koskeva säännöstö (LEF constitu-
tion) määrittelee osan LEF:in virallisesta ohjel-
masta, joka toistuu vuosittain saman kaavan
mukaan. Avajaisseremoniassa toivotettiin osal-
listujat tervetulleiksi ja osallistujamaiden kansal-
lisliput saapuivat juhlallisesti Himokselle. Pää-
tösseremoniassa puolestaan käytiin läpi valmis-
tellut sääntömuutokset LEF constitutioniin ja
luovutettiin LEF-lippu seuraavalle järjestäjämaal-
le. Kolmas virallinen osuus, Presentation of Coun-
tries, esitteli viiden Euroopan maan leotoiminnan
onnistuneita aktiviteetteja. LEF-viikon puolivälis-
sä tarjosimme osallistujille myös mahdollisuuden
vierailla Jyväskylässä ja Tampereella. LEF 2013
huipentui Jyväskylässä Rantasipi Laajavuoressa
järjestettyyn gaalailtaan, jonka teemana oli talven
ihmemaa. Viikon aikana saimme vieraaksi mm. Li-
ons nuorisovaihtoryhmän, sekä ID Kalle Elsterin
ja ID Kenneth Personin.

LEF 2013:n teema oli kestävä kehitys. Teema
pyrittiin huomioimaan sekä tapahtumaa suun-
nitellessa että LEF-viikon aikana. Saimme pu-
hujavieraita Natural Step -organisaatiosta ja
SITRAsta. Sen lisäksi tarjosimme osallistujille
työpajoja, joiden teemat liittyivät ruokaan, kier-
rätykseen ja kestävään leotoimintaan. LEF-viikon
aikana järjestimme myös aktiviteettipäivän es-
teettömyys-teemalla. Päivän aikana ohjelmassa
vuorottelivat asiantuntijoiden puheenvuorot sekä
osallistavat työpajat. Päivän avasi pyörätuoli-
kelauksen olympiavoittaja Toni Piispanen. Tiedon
tarjoamisen vastapainona osallistuimme Jämsän
erityisliikunnan järjestämään erityisliikkujien Ke-
säpäivä-tapahtumaan, jossa osallistujat pääsivät
havainnoimaan ja yhdessä kokeilemaan erilaisia
ulkoiluaktiviteetteja erityisryhmäläisten kanssa.

Yhteistyö leijonien kanssa oli merkittävässä
roolissa niin tapahtuman suunnitteluvaiheessa
kuin tapahtumaviikollakin. Syksyllä 2012 haas-
toimme naisklubeja neulomaan villasukkia
LEPF:in ja LEF:in osallistujille, ja vastaanotimme
lopulta 650 paria villasukkia. Taloudellista tukea
saimme 71 lionsklubilta. Myös käytännön jär-
jestelyissä oli mukana leijonia ympäri Suomen.
LEF-viikon aikana leijonia osallistui talkoisiin
kokkaaamalla osallistujanuorille suomalaisen
illallisen, jonka osallistujat nostivat palautteissaan
yhdeksi viikon kohokohdista.

Sekä tammikuussa järjestetty LEPF-viikon-
loppu että elokuussa järjestetty LEF-viikko onnis-
tuivat niin järjestäjien kuin osallistujilta kerätyn
palautteen mukaan loistavasti. Suuri kiitos kuuluu
koko järjestelyihin osallistuneelle joukolle: leoille,
leijonille, yhteistyökumppaneille ja tukijoille. LEF
2013 -projekti antoi järjestäjille uskomattoman
määrän oppeja ja kokemuksia hyödynnettäväksi
tulevaisuudessa, sekä roppakaupalla rohkeutta
tarttua uusiin haasteisiin opinnoissa ja työelä-
mässä.

LEF HimoksellaLEF HimoksellaLEF HimoksellaLEF HimoksellaLEF Himoksella
Satu Pamilo
LEF2013 Varapresidentti

Kausi 2005-2006
DG 2005-2006 Teuvo Männistö pohjusti

vasta-alkanutta kampanjaa:

“Kuten tiedämme, on aloitettu kampanja saa-
daksemme koko lions järjestön johtoon noin
vuonna 2010 suomalainen. Olen iloinen, että
tämäkin kampanja on saanut klubeissa kanna-
tusta, sillä järjestöstämme yli 6000 on jo osallis-
tunut “Suomi johtoon 2010” kampanjaan.”

DG:n puoliso  Tuija Ikonen muisteli erityi-
sesti kansainvälistä conventionia:

“Kansallispukumarssi Hongkongissa oli siirretty
ilmastollisista syistä iltapuoleen eli 147 maata
edustajineen marssi siinä ilmastossa n. 1,5-2 km
matkan. Matka ei ollut pitkä, niin marssijoitten
suuri lukumäärä hidasti marssin etenemistä ja
olin tosi tyytyväinen jättäessäni kansallispukuun
kuuluvat valkoiset sukat/sukkahousut pois.”

Kausi 2006-2007
DG 2006-2007 Veikko Valavuo muisteli

“Bostonin Conventioniin lähdimme heti juhan-
nuksen jälkeen. Lensimme Helsingistä Frank-
furtin kautta Bostoniin. [—] Tiiviin ja mielekkään
koulutuksen veti mentorimme PID Harri Ala-
Kulju tunnetulla taidolla. Koulutusryhmäämme
kuului MD 107 piirikuvernöörien lisäksi Eestin
eli piirin 120 piirikuvernööri Arno Vinni, joka on
minulle henkilökohtaisesti pitkäaikainen tuttu.
Lisäksi mukanamme oli kansainvälisen pääma-
jan suomenkielen kääntäjä ja koulutuksen suo-
malainen simultaanitulkki Tanja Saarinen.
Yhteistyömme oli saumatonta ja miellyttävää.”

VDG 2006-2007 ‘Maikki’ Heikkilä kertoi
tehtävästään piirin tiedotuskilpailun tuomarina:

“Lehdissä näkyy yleensä pelkkiä ‘pönötyskuvia’,
eli kuvia joissa seisoo pari leijonaa luovutta-
massa shekkiä jollekin vastaanottajalle.”

Kausi 2007-2008
DG 2007-2008 ‘Maikki’ Heikkilä kertoi oppi-

miskokemuksistaan piirikuvernöörinä:

“Tehdasvierailujen yhteydessä pidetyissä
kokouksissa olen oppinut, että jos laivaa halu-
taan jatkaa, se katkaistaan keskeltä ja lisätään
pala ja että porkkanasuikaleet ovat pakastettuina
irrallisia, koska ne pakastetaan “tuulitunnelissa”
ja että tietokone osaa poimia herneiden joukosta
pois kaikki ne herneet, jotka eivät täytä värivaa-
timuksia. Olenpa oppinut myös huovutusneulan
käyttöä.”

PDG Raimo Järvinen kehui IPDG:n innova-
tiivisuutta:

“Menneen kauden kuvernööri Veikko Valavuo on
idearikas mies. Hänen kaudellaan piirin toimin-
nassa puhalsi uudenlainen myötätuuli. Yhtenä
uutena asiana hän halusi vilkastuttaa piirin
leijonien vierailutoimintaa, lahjoittamalla vierai-
lukuution eräänlaiseksi kiertopalkinnoksi klu-
bien väliseen vierailukilpaan.”

Tiedotuksesta ja viestinnästä
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Tota yhtä asiaa oon
miettiny tosi kauan ,
et voix niinku lei-
jonax niinku ruvet
sillee, jos ei tykkää
yhtää konjakist???
Mä en tykkää. Se on
pahaa.

Porilaisten on yhtä
vaikee saada piiri-
kokous Poriin kuin
hesalaiste liiton ko-
kous Hesaan. Pitäskö
hesalaisten ja pori-
laisten lyödä päänsä
yhteen? Tehty jo???

Eikö nyt oo vähän
myöhästä jo kerätä
PuSua sotaveteraa-
neille? Olis pitänyt
tehdä viis vuotta
sitten.

Yx PDG kannatti yhe
PID:n ajatust, mut yx
DC oli vähä et daa. Sit
HQ kerto, et koko
MD:n kandee jatkaa.
Ja site se DCki oli iha
et jee.

Olipa kerran leijona,
joka meni baarii. Se
tilas konjakkii. Sit
sinne tuli jotai 30
muuta leijonaa ja
neki tilas konjakkii.
Sit ne perusti klubin.

Kohta alkaa taas
lehdissä koirankak-
kakeskustelu. Se on
kevään merkki. Jut-
teleekohan afrikka-
laiset leijonan ka-
koista?

Olix teill luannikas
reissu Hampuris?
Mnää tykkäsi et oli
iha mukavaa sikses.
Terveissii ganali ran-
nall ja.

Mixei kaikki leijonat
oo FB:s? Siä on tosi
hauskoi juttui just
leijonil. Kaikkii kan-
sainvälisii frendei ja
muit!!! Tsekatkaa.

Go Harri! Mä pidän
sulle peukkuja! Ze-
mii! Leijonapullo ve-
too, että Harri vali-
taan pressax Chiga-
cossa!

Hassua, että eläk-
keellä olevat miehet
tekevät nuorisotyötä.
Eikö olis järkeväm-
pääki tekemistä?

160 merkkiä :-P ;-) XD

Lähetä kommenttisi osoitteeseen
lionmviesti.blogspot.com
Kirjoit a viestin alkuun “160MERKKII”.

LIONMVIESTI

Kotisivu- ja

tiedottajakoulutus

Harjavallassa
107M-piiri
CS Rauni-Eliisa W asell
M-piiri järjesti Lions-klubien
kotisivujen ylläpitäjille ja tie-
dottajille koulutusta Harjavallassa
Hotelli Hiittenharjun auditoriossa
lauantaina 12.10.2013. Koulut-
tajana toimi liiton viestintäjohtaja
MD-PRC Thorleif Johansson N-
piiristä. Koulutukseen osallistui 35
lionia 26 klubista. Päivän aikana
kuulimme mm. yleisiä asioita
lionstoiminnasta. Opimme, miten
kirjoitamme uutisia ja miten

rakennamme kotisivut.
Kuulimme myös kriisi-
viestinnästä ja tekijäin-
oikeuksista.

Viime keväänä tehdyn kyselyn
perusteella klubien kotisivujen
ylläpitäjille järjestettiin toivottu
koulutus. Yllä koulututettavat
kuulolla, vieressö kouluttaja
MD-PRC Thorleif Johnsson ja
piirikuvernööri Matti Reijonen.

Leijonat & www
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LC Ulvila/Aurora osal-
listui 30.11. kauppa-
keskus Hansan edessä
joulunavaukseen myy-
mällä itsetehtyjä havu-
palloja ja -kransseja,
joulukortteja sekä Au-
roran sinappia. Tote-
simme hymähdellen,
että kyllä me kilttejä
varmaan ollaan oltu,

kun joulupukkikin kävi
tervehtimässä meitä
useampaan otteeseen
samalla kunkin lionin
etunimen mainiten.
Lioneita oli pääsisään-
käynnin molemmilla
puolilla: tässä tem-
pauksessa mukana oli-
vat LC Ulvila ja LC Ulvi-
la/Aurora.

Onkos täällä

kilttejä leijonia?

LC Ulvila & LC Ulvila/Aurora
Virpi Äijö

Huittisissa

joulumarkkinoilla

kakkoja ja muita

herkkuja

LC Huittinen/Gerda
Rauni-Eliisa W asell

Lauttakylän Yrittäjä-
naiset järjestivät Wan-
hanajan joulumark-
kinat lauantaina 7.12. -
13 Virtasen kaupan ma-
kasiinirakennuksessa.
LC Huittinen/Gerdalla
oli myyntipöytä mark-
kinoilla. Myytävänä oli

limppuja, kakkoja, kui-
vakakkuja ja sinappia.
Ihmisiä oli paljon
liikkeellä ja tunnelma
oli lämmin ja jouluinen.
Lähes kaikki myytä-
väksi tuodut tuotteet
saimmekin kaupaksi.

Joskus on pakko setviä 
asioita ihan kantapään
kautta. Siihen ei  kyllä
nyt Pori/Koivistossa
ole vilkkaan toiminnan
vuoksi ollut aikaa. Joku
nenäkäs tietysti ja tot-
takai  huomaa, että jo
ennen käsien taitoja oli
“klyyvarin” eli nenän
förskotti, niin sanottu
etulyönti. No...

Nenäpäivä sujuikin 
mallikkaasti - jälleen.
Mutta sitten olivat vuo-
rossa Satakuntalaiset
Käsityöläismarkkinat
viime vuoden tapaan.
Ja mikä menestys, siitä
olemme taas ylpeitä!
Mutta...

Kovin puristus on
kuitenkin vielä edessä.
Porin Vahvamieskilpai-
lu huhtikuun lopulla
houkuttelee Poriin taas
ne maanmainiot jässi-
kät, joille kevyet mate-
riaalit tekevät ihan oi-
keasti pahaa. Ällöttää?

Viime kaudella em-
me olleet mukana Ne-
näpäivässä, kuten eivät
muutkaan Leijonat val-
takunnassa. Kun uusi
“käsky” kävi, hilasimme
porukkamme juoneen
mukaan hyvin yksin-
kertaisella tavalla: lip-
paat hanskaan ja me-
noksi.  Samaa   taka-
vuosien reseptiä käyttä-
en saimme luvan Porin
Ässiltä olla läsnä jo
29.10. Isomäen jäähal-

LLLLLC PC PC PC PC Pori/Kori/Kori/Kori/Kori/Koioioioioiviston rviston rviston rviston rviston reseeseeseeseesepti:pti:pti:pti:pti:

Käsistä  taidonKäsistä  taidonKäsistä  taidonKäsistä  taidonKäsistä  taidon

kautta vkautta vkautta vkautta vkautta voimaanoimaanoimaanoimaanoimaan

lilla ulkona ja hallissa
sisällä.

Takuuvarma paikka
oli myös market Itä-Po-
rissa varsinaisena Ne-
näpäivänä perjantaina 
8.11. ja eritoten sen jäl-
keen lauantaina.  Ihmi-
set olivat katsoneet
edellisiltana TV-2:n lä-
hetyksen ja olivat myy-
tyjä. Siinä “väliajalla”
perjantaina kävin selos-
tamassa naapurissa FC
Jazzin ja Ässien välisen
nenälentopallo-otte-
lun. Ja hauskaa oli,
vaikka useiden mielestä
Jazzin voitto kyseissä 
kapinassa oli yllättävän
raju. Yllättävää ei kui-
tenkaan ollut se mihin
tulokseen me Koi-
viston  veljet pääsimme
lippainemme. Kolme
vuotta sitten saldo
nousi 2400,40 euroon.
Nyt tarkka tulos oli
2327,49. Voihan nenä!

Kari Kleemolan  fir-
man klubikokouksessa
saunoineen Hyvelässä
päätimme kuitenkin 12.
marraskuuta, että klubi
laittaa  kassaan vielä
puuttuvat 72,91 ekua.
Sen verran jälkeenjää-
neisyys edellisestä saa-
vutuksestamme  kis-
mitti. Näin osoitimme 
taas mestarin elkeitä
tältäkin osin M-piiris-
sä.  Seuraavalla viikolla 
hoidimme osuutemme 
Lions Quest-koulutuk-

seen sekä  Rauhanjulis-
tekilpailun. Ei ehtinyt
mikään kori siinä  sen
enempää kilistä, vaik-
kakin:

Marraskuu...
kaljakori...

Satakunt alainen
taitaa käsin
Varsin oiva näyte taita-
vasta käsien käytöstä
saatiin  vielä 23.-24.11.
päivinä. Reilut 20 tuot-
tajaa osallistui Länsi-
Prisman markkinoille.
Mukana mm. Tiffany,
Woodcats, Villa Saalix,
Helppotuli, helmiko-
ruja, design keramiik-
kaa, tekstiiliompeleita,
lampuri, villasukkaa,
mattoja, kuivakukkia,
kransseja, erilaisia töi-
tä,  Mälkiän Heikin ko-
pat, saunatuotteet  ja
vaikka mitä.

-Näillä näkymin
vastaava tapahtuma
järjestetään myös ensi
vuonna, mutta vain
yhden kerran, ennakoi
nykytilannetta idean
isä, Prisma-päällikkö
Janne Nurmi.

Vuosi ennen viime
marraskuuta vedimme
kahdet markkinat. Jou-
lukuun alun  tapahtu-
man kuokkikselle  tuli
silloin hulvattu pakkas-
herra. Paikkana oli sil-
loin Itä-Porin market.
Lukujärjestykseen sitä
ei enää kelpuuteta. Jat-

kettaneen Länsi-Poris-
sa.  Klubin voimavarat
laitettiin markkinoilla
todelliselle koetukselle.
Järjestelyt, yövartioin-
nit, glögi- ja makkara-
grilli sekä  tietysti jou-
lupukki paikanpäällä
saatiin kovien pinnis-
tysten myötä luo-
naamaan. Ja homma
toimi. Mutta mikä tär-
keintä, avustuskoh-
teemme Teljän Seura-
kunnan Diakoniatyö ja
Jokirannan Koivun
vanhukset olivat  lah-
joituksiemme jo toteu-
tetut kohteet.

Se kovin urakka
tulee VM-kisassa 
LC Pori/Koivisto perus-
tettiin vuonna 1986.
Vedettiin Resiinarallia
kymmenen vuotta. Sit-
ten tuli ohjelmaan Po-
rin Vahvamies. Sen
osalta täyttyy nyt myös
kymmenes vuosi ja
kolmatta kertaa Itä-
Prismassa.

-Tämähän on loista-
va paikka. Kaikki jär-
jestäjien lupaamat pal-
velut toimivat. Areena
on tilava ja jälkihuolto
pelaa. Poriin on muka-
va tulla kerran vuo-
dessa, tiivistävät nuo
järkäleet.

Kovia muistojakin
löytyy, kun esimerkiksi 
Tornion Illikainenkin
paljasti, että söi hotel-
lissa ennen kisaa aami-
aisen kahdesti. Ja tot-
takai, voitti.

Koko kroppa laite-
taan likoon taas 27.4.
klo 13. Niin myös Pori/
Koivisto uskoo ja toi-
vottaa kannustavan
yleisön mukaan. Pääsy-
maksua ei ole. Ja toi-
saalta - mikäli vanhat
merkit pitävät paikkan-
sa – silloin on kaunis il-
ma, kuten aina ennen-
kin. Eri asia on sitten
se, jos ilmatieteen lai-
toksen työvuorossa on
raumalainen meteoro-
logi! No, tuskin hän-
kään uskaltaa uhota
sen vertaa, etteikö
moninkertainen Porin
VM-kisan valtias Juha-
Matti Järvi kirvesmie-
hen ominaisuudessa
hakkaa päreiksi taas
muuta porukkaa. Ter-
vetuloa taas seuraa-
maan Porin ja Suomen
tasokkainta kisaa.

 Yksi Nenäpäivän Porin tapahtumista oli nenälentopallo-ottelu Ässien ja FC
Jazzin välillä. Futiskaksikko Toni Junnila (oik.) - Ilkka Santahuhta vei
mennen tullen Ässien senttereitä Mika Niemeä ja Severi Sillanpäätä. Erät
15-5, 15-5 ja 15-4. Matsin selosti Jouko Färd. Legendan kommenttiin
Santahuhta puuttui heti pelin jälkeen. Kukahan oli matsin lyhyin pelimanni?
Nokkapokkaa asiasta ei kehkeytynyt.

LC Pori/Koivisto
Jouko Färd, kisatirehtööri
kuva: Katriina Kallio

“Seur“Seur“Seur“Seur“Seuraaaaaaaaaa
   unelmaasi”   unelmaasi”   unelmaasi”   unelmaasi”   unelmaasi”
Barry Palmer ,
LCI, presidentti 2013-14

Voimalla ja lämmöllä
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KKKKKolme nenää riitti polme nenää riitti polme nenää riitti polme nenää riitti polme nenää riitti p
LuvLuvLuvLuvLuvaaaaat eit eit eit eit eivvvvvät riittäneet enempääät riittäneet enempäänät riittäneet enempääät riittäneet enempäänät riittäneet enempään
Suomen Lions-liitto
Lipaskeräykset ja muut
Nenäpäivän kolmiviik-
koisen keräysjakson
tapahtumat ovat olleet
hauskoja ja iloisia ta-
pahtumia. Tuo haus-
kuus haluttiin kaikkien
nähtäväksi ja siksi
Nenäpäivätyöryhmä

päätti julistaa valo-
kuvakilpailun, jossa
voiton ratkaisi Nenä-
p ä i v ä t a p a h t u m a s t a
otetusta kuvasta huo-
kuva hauskuus, ei
niinkään sen tekninen
laatu.

Lions Club Eura/
Muinaiset osallistui
kuvakisaan Ahmasjoen
koululta otetulla ku-
valla. Koulun toiminta-
ajatuksena on antaa
yksilöllistettyä perus-
opetusta oppilaille, joil-
la on eri syistä johtuvia

laaja-alaisia oppimis-
vaikeuksia.

Entistä tiukempi
tietosuojalain tulkinta
on rajoittanut oppi-
laiden kuvaamista, jo-
ten kuvassa oli keski-
tyttävä klubin lah-

LIONMVIESTI

Matias Hakala oli yksi niistä monista suoma-
laisista omatoimimatkailijoista, jotka matkustivat
Hampuriin Lions-klubien kansainväliseen kon-
venttiin. Matias on juuri 12 vuotta täyttänyt poika,
joka oli perheensä mukana matkalla. Jalkapallon
harrastajana häntä kiinnosti kaupungissa erityi-
sesti paikallisen jalkapalloseuran HSV:n stadion.

Matiaksen perhe oli kutsuttu LC Hamburg/Alste-
rin kansainväliselle ystävyysristeilylle. Satamassa
Matias pääsi elävien patsaiden kanssa kuvaan.

-Kuka väittää, ettei pat-
saat osaa puhua, tuu-
maa Matias pilke silmä-
kulmassa.

Ystävyysristeilyllä oli
monenlaisia paikallisis-
ta tuotteista valmistet-
tuja herkkupaloja. Ma-
tiaksen mieleen oli eri-
tyisesti kylmä kola.

Järjestävän klubin jäseniä oli satamassa töissä,
joten risteilyn järjestäminen kansainvälisille ystä-
ville oli helppoa. Risteily tapahtui museokäytössä
olevalla poliisiveneellä. Matias sai kutsuttiin jopa
ohjaamoon.

Matias pääsi ohjaamaan poliisivenettä ja sai siitä
diplomin.

-Poliisiveneen ohjaaminen on helpompaa kuin
uskoisi. Tosin taisin ajaa vahingossa karille, vitsai-
lee Matias.

Yhteen päätapahtumapaikkaan Hampurin Messu-
keskukseen pääsi leijonabussien lisäksi kätevästi
myös raiteita pitkin. Messukeskuksen koosta ker-
too jotakin se, että kun junan yksi pysäkki oli Mes-
sukeskuksen eteläisellä portilla, seuraava asema
oli pohjoisella. Siellä Matias hankki ja vaihteli
pinssejä rintapielensä täyteen. Ja suuren leijonan
vieressä poseerattiin taas.

-Leijona oli ihan kiltti,  muistelee Matias.

Yksi hauskimpia koh-
taamisia oli bussissa:
Matiaksen viereen is-
tuutui vanhempi mies,
joka aloitti keskustelun.

-Where are you from?
-I am from Finland,
vastasi Matias
-No, puhutaan sitten
suomea.
-Jep.

Hän oli kanadansuo-
malainen leijona Ilkka
Ahola.

Hampurin tunnetuim-
pia nähtävyyksiä on
maailman suurin pie-
noisrautatie Miniatur
Wunderlandissa, josta
Matias otti satoja kuvia.

Kotini on linnani, toteaa Matias.

KKKKKyläayläayläayläayläavustaja Kvustaja Kvustaja Kvustaja Kvustaja Keikeikeikeikeikyyyyyään testamentillaään testamentillaään testamentillaään testamentillaään testamentilla
LC Keikyä

LC Keikyä vastaanotti
2011 Aila ja Eino Hei-
non testamenttilahjoi-
tuksen, joka oli tarkoi-
tettu käytettäväksi ikä-
ihmisten ja muiden
apua tarvitsevien hy-
väksi. Kotiavustajien
työt on hyvin tarkkaan
luokiteltu, mitä he saa-
vat tehdä ja aikaa on
niukasti käynteihin.
Siksi klubimme päätti
testamenttivaroilla pal-

kata kyläavustajan.
Klubimme hallinnoi va-
roja. Palkkasimme työ-
hön työttömän työn-
tekijän, jolloin työvoi-
matoimisto osallistuu
palkkauskuluihin. Sas-
tamalan seurakunta
hoitaa paperityön. Kei-
kyäläiset ovat iloisina
ottaneet vastaan mak-
suttoman avun ja yksi
henkilö on työllistetty.
Kyläavustaja on pal-

5000 kuv5000 kuv5000 kuv5000 kuv5000 kuvan maan maan maan maan matkatkatkatkatka
viidessä kuvassaviidessä kuvassaviidessä kuvassaviidessä kuvassaviidessä kuvassa
teksti & kuvat: JV & Matias Hakala

Reissussa ja kotona
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palkintosijoille!palkintosijoille!palkintosijoille!palkintosijoille!palkintosijoille!
n.n.n.n.n.

joittamiin punaisiin
neniin. Kuvalla heltisi
palkintosija kymmenen
kärjessä Lions-liiton
Kuka ottaa hauskim-
man Nenäpäivä-kuvan?
-kilpailussa.

LIONMVIESTI

PrPrPrPrPresidenttikin taresidenttikin taresidenttikin taresidenttikin taresidenttikin tarttuittuittuittuittui
kkkkkerererereräääääyslippaaseen!yslippaaseen!yslippaaseen!yslippaaseen!yslippaaseen!
LC Huittinen/Gerda

LC Huittinen/Gerda osallistui nenäpäivään lipas-
keräyksellä. Myös klubin presidentti Minnamari
Salmivaara nähtiin punaisessa nenässä keräys-
lippaan kanssa.

Auttamisen

erikoistarjous

Suomen Lions-klubeil-
la on olut kummilap-
sitoimintaa Sri Lan-
kassa vuodesta 1986.
Sri Lankassa toimintaa
koordinoivat paikalli-
set klubit. Tällä hetkel-
lä kummilapsia on n.
1100. Ohjelmasta on
vuosien aikana poistu-
nut yli 1000 lasta, jotka
ovat valmistuneet am-
mattiin  joukossaan
opettajia, insinöörejä,
lääkäreitä sekä muita
eri alojen ammattilai-
sia.

Nämä lapset ovat
useimmiten menettä-
neet isänsä. Perheen
tulotaso on pahimmil-
laan vain 10-30 euroa
kuukaudessa. Ilman tu-
kea he joutuisivat töi-
hin, hankkimaan per-
heelle toimeentuloa tai
pahimmassa tapauk-
sessa ajautuisivat hy-
väksikäytetyiksi. Am-
matin ja sen kautta saa-
tavan toimeentulon
lisäksi koulutus lisää
lasten yleissivistystä ja
auttaa heitä kehittä-
mään omaa ja yhtei-
sönsä kaikinpuolista
hyvinvointia.

Kummilapsiksi vali-
taan 5-12 vuotiaita
lapsia, joiden koulu-
menestys on lupaava.
Tukea maksetaan siis
lapsille, joiden opiske-
lumotivaatio on hyvä.
Lapsi voi päästä ohjel-
man piiriin missä ta-
hansa opintojen vai-
heessa. Perhe on saat-
tanut pystyä koulut-
tamaan lapsen perus-
koulutuksen osalta,
mutta tukea tarvitaan
esim. siirryttäessä yli-
opistoon. Tällöin lei-
jonien kummilapsi-
toiminta voi tulla
apuun ja mahdollistaa
jatko-opinnot. Lapset
ja heidän vanhempansa
esittävät toiveen avus-
tuksesta paikalliselle
klubille, joita Sri Lan-
kassa toimii 25. Klubit
tekevät hakemuksen,
jonka paikallisen lions-
liiton koordinaattori
vahvistaa ja lähettää
Suomeen. Suomessa
hakemukset tulevat Os-
si Vuoriselle, jolta kum-
milasta haluavat saavat
ehdokkaiden hakupa-
perit ja kummi voi
valita mieleisensä kum-
milapsen.

Kummilt a
edellytetään
pitkäjänteisyyttä…
Kummisuhde saattaa
alkaa jo lapsen ollessa
viisi vuotias ja kestää

siihen saakka, kun hän
valmistuu yliopistosta.
Aikaa on kulunut pari
vuosikymmentä. Toi-
minta vaatiikin suunni-
telmallisuutta ja sitou-
tumista. Olisi harmill-
ista, jos tuki katkeaisi
kesken opintojen. Toi-
vottavaa olisikin, että
kummi sitoutuisi aina-
kin tietyn opintojakson
tukeen esim. peruskou-
lun, ammattikoulun, lu-
kion tai yliopiston opin-
toihin.

...ja
vuorovaikutust a
Lapset ovat innostu-
neita saadessaan kum-
min. Tämä näkyy mm.
siinä, että kummi saa
postia tuota pikaa.
Lapset palavat halusta
saada tietoa kummista
ja Suomesta. He lähet-
tävät kirjeen mukana
valokuvia ja piirus-
tuksia. Vastaavasti he
odottavat näkevänsä
kuvan kummista sekä
tietoa siitä minkälainen
perhe hänellä on, mitä
hän tekee työkseen,
mitä hän harrastaa, mi-
kä on kummin mieli-
ruoka ja ehkä myös olisi
kiva tietää, mitä kummi
tietää englantilaisesta
kirjallisuudesta ja mi-
ten hän voisi auttaa
kummilastaan tämän
kirjallisuuden opin-
noissa. On liikuttavaa
lukea näitä intoa ja
uteliaisuutta pursuavia
kirjeitä, jotka on kirjoi-
tettu omakätisesti hy-
vällä käsialalla englan-
niksi.

Autt amisen
erikoist arjous
Meidän suomalaisten
tulotasoon suhteutettu-
na opiskelu Sri Lankas-
sa on halpaa. Vai mitä
tuumaat? Alakoulusta
lääkäriksi 3500-4000
euroa!

Kuukausilahjoituksilla
lapsille taataan koulu-
tarvikkeiden ja koulu-
ruoan lisäksi mm. pa-
kollisen koulupuvun
hankinta. Olettaa voim-
me, että hyvän koulu-
tuksen ja sen myötä
terveen itsetunnon
nuoruudessaan saanut
tuleva isä ja/tai äiti ha-
luaa samaa omille lap-
silleen. Syntyisikö tästä
ketjureaktiosta turvalli-
sempi ja vakaampi yh-
teiskunta? Sitä Sri Lan-
ka kipeästi kaipaa.

Avustusten perille-
meno varmistetaan
vuosittain. Suomalaiset
leijonat käyvät vuosit-

tain tammihelmikuussa
omalla kustannuksel-
laan tarkastusmatkalla
Sri Lankassa. Tarkas-
tuksen yhteydessä var-
mistutaan siitä, että
tilitykset on suoritettu
lyhentämättöminä kou-
luille korvamerkittynä
kummilapsille. Tarkas-
tuksen yhteydessä tar-
kastajille luovutetaan
tositteet kummeille lä-
hetettäväksi. Matkan
aikana tarkastajat ta-
paavat lähes kaikki
kummilapset.

Karvian leijonien
kummilap set
Klubimme keskuudessa
on keskusteltu kum-
milapsen ottamisesta jo
muutamia vuosia. Kes-
kustelu jäi aina vain
puolitiehen, eikä ku-
kaan oikein selvittänyt
perin pohjin mistä asi-
assa oli oikeasti kyse.
Runsas vuosi sitten asia
otettiin kunnolla esiin
ja tuloksena oli, että nyt
klubillamme on kaksi
kummilasta. Keskuste-
luissa päädyimme sii-
hen, että ensisijaisesti
ottaisimme kummilap-
seksi tytön, koska hän
mahdollisena tulevana
äitinä ohjaisi erityisesti
lapsiaan myös opiske-
lemaan. Useastihan Sri
Lankan kaltaisissa yh-
teiskunnissa ei nähdä
tyttöjen koulutusta yh-
tä tärkeänä kuin poi-
kien. Otimme yhteyttä
Ossi Vuoriseen, joka oli
juuri silloin tarkastus-
matkalla Sri Lankassa.
Palattuaan hänellä oli
meille kaksi vaihtoeh-
toa, joista valita. Lyhy-
en keskustelun jälkeen
valitsimme molemmat,
koska emme hennoneet
jättää kumpaakaan il-
man tukea.

Jännittyneenä odot-
telemme, kuka meistä
lähtee ensimmäisenä
tapaamaan kummilap-
siamme toiselle puolen
maapalloa?

LC Karvian
kummilapset:
Nilini Dulharan (yllä) ja
Chathuri Ranmalin.

LC Karvia
Pentti Pentinmäki

kattu vuodeksi, jatko
katsotaan sitten. Yri-
tämme näin tehdä kylä-
yhteisöstämme entistä
paremman.

Apua maailmalle
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200 000200 000200 000200 000200 000 EUREUREUREUREUROOOOOAAAAA
HYVHYVHYVHYVHYVÄNTEKEVÄNTEKEVÄNTEKEVÄNTEKEVÄNTEKEVÄISYYTEENÄISYYTEENÄISYYTEENÄISYYTEENÄISYYTEEN

LC Rauma/Ankkuri
juhli 50-vuotista taival-
taan 9.11.2013. Läm-
minhenkisen ja juh-
lavan tilaisuuden ter-
vehdyssanat lausui pre-
sidentti Jukka Virtanen
ja juhlapuheen piti
Suomen Lions-liiton
puheenjohtaja Asko
Merilä.

CC Asko Merilä ko-
rosti puheessaan suo-
malaisen Lions-toimin-
nan uudistumisen tär-
keyttä. Hän totesi
leijonilla olevan kova
tarve saada toimin-
taansa lisää yhtä lailla
nuoria kuin naisiakin,
yleensäkin lisää jäse-
niä. Tavoitteemme on
ylittää 25000 jäsenen
raja, joka turvaa Suo-
men kielen säilymisen
yhtenä kansainvälisen
päämajan virallisena
hallintokielenä.

Huomionosoitusten
kohteeksi juhlassa tuli-
vat 50-vuotisesta toi-
minnastaan erityisellä
perustajajäsenen ansio-
merkillä palkitut char-
ter presidentti Kaarlo
Schrey ja lion Iiro Pent-
tilä. Lion Teuvo Salmi-
selle luovutettiin Mel-
vin Jones-jäsenyyden
kunniataulu sekä ritari-
nimityksen kunniatau-
luineen sai lion Jarmo
Salo. Muut palkitut oli-
vat lion Harri Peltonen,
Suomen Lions-liiton 1.
ruusukkeen ansiomer-
killä ja lion Pekka Nolp-

LC RAUMA/ANKKURI
kuvat: Esa Urhonen & Ilkka Nurminen (alin)

pari, piirikuvernöörin
ansiotähdellä.

Ankkuri-leijonat
m u i s t e t a a n
ehkä parhaiten

Poroholmam Byhälyst -
tapahtuman järjestä-
misestä. Se oli klubin
aktiviteettivarainhan-
kinnan oleellisin osa
vuodesta 1974 lähtien
aina vuoteen 1996.
Tapahtuma keräsi vuo-
sittain Äitienpäivänä
monituhatpäisen ylei-
sön merelliseen Poro-
holmaan raumalaisen
kesän avaukseen.

LC Rauma/Ankku-
rin 50-vuotisen toimin-
nan aikana on avus-
tuksia ja lahjoituksia
koskevia päätöksiä teh-
ty kappalemääräisesti
runsaat kolmesataa.
Varainkeruuaktiviteet-
tien ja sitä kautta hy-
väntekeväisyyteen ja
nuorisotoimintaan teh-
tyjen lahjoitusten yhtei-
nen määrä nousee noin
200 000 euroon.

Luovutt aa
Isänmaamme
Onnellisemp ana
Nouseville
Sukupolville
on haastava tavoite ja
ohjenuora kaikelle Li-
ons -toiminnallemme.
Lions Club Rauma/
Ankkuri nostaa ankku-
rinsa seuraavien vuosi-
kymmenten purjehduk-
selle, sitoutuneena tä-
män tärkeän tavoitteen
saavuttamiseksi, paa-
lutti presidentti Jukka
Virtanen tervehties-
sään juhlavieraita.

Lion Jarmo Salo
lyötiin Lion-ritariksi
LC Rauma/Ankkurin
50-vuotisjuhlissa.

Suomen Lions-liiton
puheenjohtaja, CC
Asko Merilälle
ojennettiin
kiitokseksi
vierailustaa
Raumalla Suomen
eturivin
karikatyyritaiteilijan,
lion Teuvo Salmisen
tekemä taideteos. VDG Kalevi Sillanpää (vas.) sekä palkitut

past pres. Harri Peltonen ja lion Pekka Nolppari.

LIONMVIESTI

LC Siikainen

Siikaisten miehetSiikaisten miehetSiikaisten miehetSiikaisten miehetSiikaisten miehet
vvvvvaaaaapauttammepauttammepauttammepauttammepauttamme
puolustamassa -kirpuolustamassa -kirpuolustamassa -kirpuolustamassa -kirpuolustamassa -kirjajajajaja

Tämä Maria Nevalan
yhteistyössä Siikaisten
Lions Clubin kanssa
toimittama kovakanti-
nen, n.300 sivuinen
kirja julkaistiin vuosi
sitten. Kirjasta löytyy
mm. siikaislaisten so-
tilaiden palvelustiedot,
asiaa suojeluskunnasta,
asekätköistä, lotista ja
sotavangeista sekä so-
taveteraanien artikke-
leita. Hinta 40e.

Kirjaa on saatavilla Sii-
kaisten Osuuspankista
ja kunnanvirastolta.

Jos tarvitset postitusta,
ota yhteys Lion Seppo
Mäkiselkään puh.040-
5871008.

Lions Club Siikainen
Leijonat laavulla

Leijonat laavulla
LC Huittinen
LC Huittisen jäsen lion
Ilkka Isokallio palkit-
tiin syyskuun alussa
Melvin Jones -arvolla.
MJF-jäsenyyden julkis-
ti piirikuvernööri Matti
Reijonen sille parhaiten
sopivalla paikalla eli
Huittisten Leijona-laa-
vulla, joka on lion Ilkan
ideoima. Kenellekään
paikalla olleelle ei liene
ollut epäselvää, että
Ilkkaa haluttiin huomi-
oida aiempien leijona-
ansioiden lisäksi juuri
onnistuneesta laavu-
aktiviteetista, joka on
tuonut viimeisen parin
vuoden aikana erityisen
paljon iloa klubille.
Klubissa on toki osattu
aina arvostaa lion Ilkan
kykyä esitellä uusia ide-
oita. Vuosia aiemmin
Ilkka esitteli klubille
ajatuksen keräyskarti-
oista, joita on nyttem-
min sijoitettuna kau-

pungin keskeisimmille
kauppapaikoille. Ne
toimivat klubin käynti-
kortteina, minkä lisäksi
ne ovat jatkuvasti toi-
miva keräysaktiviteetti.
Leijonalaavun nopeasti
täyttyneet vieraskirjat
oli kuitenkin klubissa
pantu merkille tyyty-
väisinä.

Ilkka Isokallio keksi
ajatuksen Kännönvuo-
ren laavusta talvella
2012. Hän nimittäin
lenkkeilee usein Kän-
nönvuoren-Vihkimys-
vuoren pururadalla.
Klubissa innostuttiin
ideasta heti. Huittisten
kaupunki oli myös vä-
littömästi myötämie-
linen. Laavu tilattiin
Loimaan ammatti- ja
aikuisopistosta ja pys-
tytettiin yhtenä syyske-
sän lauantaina klubi-
laisten talkoilla. Tuli-
sijan Ilkka Isokallio ta-
koi omin käsin pajas-

saan ja myöhemmin
hän teki laavun tyyliin
sopivan katoksen ros-
kalaatikoille sekä “saar-
natuolin” juhlatilai-
suuksia varten. Suunni-
telmat kuitenkin laaje-
nivat ja Huittislaiset
yhteisöt myös esittivät
toiveita, koska niissä
ideoitiin jo laavulle
käyttötapoja. Niinpä
laavuun vedettiin säh-
köt äänentoistolaitteita
ja tarvittaessa valoja
varten. Laavun kruuna-
si sitä kannatteleva
leijonapylväs, jonka
Ilkka keksi tilata moot-
torisahaveiston suo-
menmestari Jarmo Koi-
vistolta. Patsas ohjaa
varsinkin iltavalaistuk-
sessa pururadan käyt-
täjät poikkeamaan laa-
vulle.

Laavuprojektin idea
oli tarjota jokaiselle
Kännönvuoressa liik-
kuvalle mandollisuus

levähtää luonnon kes-
kellä, paistaa makkaraa
ja keittää nokipannu-
kahvit. Laavun paikka
mietittiin niin, että se
on metsäluonnon kes-
kellä, mutta on helposti
tavoitettavissa. Sinne
onkin matkaa vain reilu
sata metriä parkkipai-
kalta, joten retkieväät
on helppo kuljettaa pai-
kalle. Laavu on nyttem-
min ollut lenkkeilijöi-
den ja hiihtäjien innok-
kaassa käytössä. Talvel-
la laavun vieressä on
lasten pulkkamäki.

Lahjoittaessaan laa-
vun Huittisten kaupun-
gille juhli LC Huittinen
samalla 40. toiminta-
vuottaan. Huittisten
kaupunginjohtaja Jyrki
Peltomaa totesi laavun
avajaisissa pitämässään
puheessa sen hienoksi
osoitukseksi kolman-
nen sektorin toimin-
nasta. Sittemmin huit-
tislaiset päiväkodit,
koulut ja yhdistykset

ovat käyttäneet laavua
monet kerrat. Huittis-
ten seurakunta on puo-
lestaan ehtinyt järjestää
siellä tunnelmallisen
metsäkirkon jo kahtena
vuonna. Onpa klubi-
laisten tietoon tullut,
että jouluaattoiltaakin
on vietetty nuotion loi-
mussa laavulla.

Kännönvuoren Lei-
jonalaavulle ovat kaikki
tervetulleita. Talvella
voi ottaa mukaan suk-

set tai pulkan ja kesällä
voi lenkkeillä purura-
dalla. Kännönvuoren-
Vihkimysvuoren-Pyö-
lön-vuoren alueella on
valaistua reittiä 4 km.
Makkaranpaistoa ja
kahvinkeittoa varten
tulee varata omia polt-
topuita.

Laavun osoite on
Kännönvuoren ulkoilu-
alue, Räikänmaantie
145, 32700 Huittinen.

Melvin Jones -
jäsen Ilkka
Isokallio
leijonapylvään
juurella.

Melvin JMelvin JMelvin JMelvin JMelvin Jones juhlassaones juhlassaones juhlassaones juhlassaones juhlassa
piirin leijonapiirin leijonapiirin leijonapiirin leijonapiirin leijonat yhdessät yhdessät yhdessät yhdessät yhdessä

Piirin Melvin Jones
juhlaa vietettiin Kan-
kaanpäässä 11.1.-14,
järjestäjänä LC Kan-
kaanpää. Piirin leijonia
ja puolisoita oli paikalla
n. 80. Iltaa vietettiin
hyvän ruuan ja muka-
van ohjelman parissa.
Illan huipennus oli uu-
sien Melvin Jones -jäse-
nien nimeäminen ja ri-
tariksi lyöminen. Myös
piirihallitus oli hyvin
edustettuna; paikalla
olivat mm. piirikuver-
nööri ja varapiirikuver-

nöörit puolisoineen.
Viestikapula siirtyy nyt
eteenpäin, toivottavasti
Melvin Jones juhlape-
rinne jatkuu piirissäm-
me!

Kuvassa uudet Melvin
Jones -jäsenet puolisoi-
neen: Olli Isoviita LC
Kankaanpää, Leena Tu-
re LC Pori/Sofia, Pirjo
Kuuskeri LC Pori/Sofia,
Altti Männistö LC Pori/
Ulvila ja Arne Ritari-
jäsen Ahti Kalliokoski
LC Kankaanpää/Ku-
ninkaanlähde.

107-M /LC Kankaanpää

Merkkitapauksia
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Lions Clubs International, piiri 107–M

Toimintakertomus kaudelta 2012 - 2013
Kausi oli 44. piirin
toimint avuosi

YleistäYleistäYleistäYleistäYleistä
Kauden teemat
Kansainvälinen teema:
In a world of service

Kotimainen teema:
Palvelulla hyvinvointia

Piirin teema:
 Ilolla palvaluun

Lions Clubs
International
Järjestön 95. kansain-
välinen vuosikongressi
pidettiin Busanissa,
Etelä-Koreassa 22.-26.
kesäkuuta 2012. Ko-
kouksessa valittiin jär-
jestön kansainväliseksi
presidentiksi Wayne
Madden, USA:sta. 1.
varapresidentiksi Barry
Palmer Austraaliasta,
2. varapresidentiksi Joe
Preston USA:sta. Piiri-
kuvernööri elektien
koulutus toteutui vuo-
sikongressin yhtey-
dessä 18.-21.6.2012. DG
virkaanastujaissere-
monia oli 25.6.2012.

SuomenSuomenSuomenSuomenSuomen
Lions-Lions-Lions-Lions-Lions-
liitto rliitto rliitto rliitto rliitto ryyyyy
Hallitus
Puheenjohtaja
CC Seppo Söderholm

Jäsenet:
VCC Asko Merilä,
IPCC Heimo Potinkara,
DG Tapani Matintalo,
DG Jari Vuorinen,
IPDG Terho
Mäkimartti,
PDG Bo Lindberg

Kuvernöörineuvosto:
Puheenjohtaja CC
Seppo Söderholm,
D-piiri
LC Lappeenranta/Raja

Varapuheenjohtaja
VCC Asko Merilä,
I-piiri LC Utajärvi

Edellinen
puheenjohtaja,
IPCC Heimo Potinkara,
C-piiri LC Lahti/Laune

Jäsenet
Piirikuvernöörit
A-piiri:
Reino Laine,
LC Somero

B-piiri:
Jukka Uusitalo,
LC Kirkkonummi-
Kyrkslätt

C-piiri:
Jouko Inkeroinen,
LC Klaukkala

D-piiri:
Juhani Nyyssönen,
LC Pyhtää-Pyttis

E-piiri:
Tapani Matintalo,
LC Sastamala/
Vammala

F-piiri:
Seppo Rajamäki,
LC Seinäjoki

G-piiri:
Taisto Kotila,
LC Laukaa

H-piiri:
Pekka K. Vatanen,
LC Tuupovaara

I-piiri:
Toivo Sistonen,
LC Kajaani/Linna

K-piiri:
Martti Törrönen,
LC Rautalampi

L-piiri:
Matti Mälkiä,
LC Posio

M-piiri:
Jari Vuorinen,
LC Ulvila

N-piiri:
Jukka Kärkkäinen,
LC Helsinki/Metsälä

O-piiri:
Kerttu Illikainen,
LC Ylivieska/Savisilta

Kuvernöörineuvoston
sihteerinä toimi
Maarit Kuikka.

Liiton
vuosikokous
pidettiin
Heinolassa 8-
9.6.2013.

KVN-kokoukset
Kuvernöörineuvoston
kokouksia pidettiin 4.

1. KVN-kokous
Kuusamossa
24-25.8.2012

2. KVN-kokous
Hämeenlinnassa
16-17.11.2012

3. KVN-kokous
Pieksämäellä
15-16.2.2013

4. KVN-kokous
Heinolassa
7.6.2013

LIONS-LIONS-LIONS-LIONS-LIONS-
PIIRIPIIRIPIIRIPIIRIPIIRI
107-M107-M107-M107-M107-M
Kausi 2012-2013 oli
piirin 44. toiminta-
kausi. Klubien määrä
oli kauden alussa 64 ja
lopussa 65. Piiriimme
perustettiin Ulvilaan
naisklubi, jonka nimek-
si tuli LC Ulvila/Au-
rora. Jäseniä oli kauden
alussa 1807 ja lopussa
1821. Tulos on + 14.

Piirin edustus
Suomen Lions-
liiton tehtävissä
PDG Maija Liisa-
Heikkilä,
LC Pori/Sofia;
Toimialajohtaja
jäsenjohtaja MD-GMT

PDG Pertti Harju,
 LC Pori/Koivisto;
Työryhmäpuheenjohtaja
SKEBA-nuorisobändi
kisan vastaava

PDG Martti Lehtelä,
LC Punkaharju;
ARS-säätiön
hallituksen jäsen

IPDG Jaakko
Räikkönen,
LC Rauma/Ruori;
ARS-säätiön
hallituksen jäsen

DG Jari Vuorinen,
LC Ulvila;
Liiton hallituksen jäsen

Piirikuvernööri
Jari Vuorinen,
LC Ulvila

1.varapiirikuvernööri
Matti Reijonen,
LC Vampula

2.varapiirikuvernööri
Kalevi Sillanpää,
LC Punkalaidun

Edellinen
piirikuvernööri
Jaakko Räikkönen,
LC Rauma/Ruori

Piirisihteeri
Jorma Pohjavirta,
LC Ulvila

Piirin
rahastonhoitaja
Vesa Rintala,
LC Ulvila

Piirihallituksen
kokoukset
Tutustumistilaisuus Ul-
vilassa 14.8.2012 Leine-
perin Ruukilla. Aluksi
saimme oppaiden avus-
tuksella kattavan tieto-
paketin ruukin toimin-
nasta ja ruukin alue
kierrettiin. Historialli-
sen tietopaketin jälkeen
siirryimme Savipaka-
riin, jossa tutustuimme
toisiimme.

Kiikoinen, Jaaran
kylätalo 1.9.2012
Käytiin läpi hallituksen
kokoonpano sekä alue
ja lohkojako. Todettiin
LC Rauma/Fänikkin
siirtyneen IV alueen
lohkosta 2 lohkoon 1.
Todettiin, että M-piiri
ei osallistu nenäpäi-
vään niin kuin liitto-
kaan ei osallistu. Hy-
väksyttiin edellisen
kauden tilinpäätös, tase
ja tuloslaskelma sekä
allekirjoitettiin tilin-
päätös. Annettiin vas-
tuullisille henkilöille

tilien käyttöoikeudet.

Päätettiin selvittää M-
piirin pinssejä, koska
ne olivat täysin loppu-
neet. Hallitus päätti
myös hankkia piirille
oma miekka ritariksi
lyömiseen. Tähän asti
ollaan lainattu jäsenien
henkilökohtaisia miek-
koja. Phaco-laitetta
varten hallitus päätti
esittää klubeille avus-
tuspyynnön 1 e/jäsen.

Uusikaupunki,
Seurakuntakeskus
24.11.2012
Hyväksyttiin edellisen
kauden toimintaker-
tomus. Päätettiin siir-
tää kaikki piirin tilit
samaan pankkiin ja
tileille annettiin vain
kuvernöörille ja rahas-
tonhoitajalle käyttö-
oikeudet. Nimettiin
piirille piirikokous-
koordinaattori Juha
Suonpää LC Kiukainen.

Päätettiin ostaa M-pii-
rin pinssejä 1000 kpl.
Äänestettiin Rauhanju-
liste kilpailun voitta-
jaksi Lotta Pihalan työ
(Ahlaisten alakoulus-
ta), sponsorina toimi
LC Pori/Charlotta. Ko-
kouksen päätteeksi hal-
litus sai kuunnella
luentoa hyvinvoinnista.

Kauttua,
Tilausravintola
Ruukin Helmi
2.3.2013
Kuultiin toimikuntien
raportit. Todettiin eh-
dokkaat piirin virkoihin
kaudelle 2013-2014
sekä todettiin piiriko-
kouksen hakijoita ole-
van kaksi LC Huitti-
nen/Gerda ja LC Pori/
Charlotta. Hallitus
päätti ehdottaa piiri-
kokoukselle pirirahaa
suuruudeltaan 10 e/
jäsen, joka sisältää
LCIF-maksun, nuori-
sovaihtomaksun ja M-

viestin teon. Koko 10 e
on korvamerkittyä ra-
haa eikä siis ole vastik-
keetonta. Käytiin läpi
piirin vuosikokoukses-
sa järjestelyjä. Hallitus
päätti maksaa piirin
standardeja ostettaessa
otettu laina avustusti-
liltä takaisin. Käsiteltiin
myös tulevan piiriku-
vernöörin esittelemänä
toimintasuunnitelma ja
talousarvio.

Pori, Sokos Hotel
Vaakuna 23.3.2013
Kuultiin rahastonhoi-
tajan, Questin ja tie-
dotuksen raportit sekä
palkittiin piirihallituk-
sen jäsenet. Todettiin,
että Ulvilaan on perus-
tettu uusi naisklubi,
joka sai nimekseen LC
Ulvila/Aurora. Ko-
kouksen jälkeen halli-
tus siirtyi Porin Teatte-
riin katsomaan esitystä
Kalenteritytöt.

PDG
Jaakko Räikkönen,
LC Rauma/Ruori

GMT
(Jäsenohjelma)
Martti Lehtelä,
LC Punkalaidun

GLT
(Koulutusohjelma)
Hilve Reijonen,
LC Huittinen/Gerda

Nuorisovaihto ja
nuorisoleiri,
Heikki Koivisto,
LC Rauma/Reimari

Toimikuntien puheenjohtajat

Quest,
Kalevi Nummijärvi,
LC Karvia

Kummilapsitoiminta,
Veikko Valavuo,
LC Rauma/Reimari

Skeba
Tarmo Tupala,
LC Köyliö

Tiedotus,
Jaakko Viitala,
LC Karvia

Tietotekniikka,
Pekka Tuuna,
LC Rauma

I alue
Jouko Reikko,
LC Kiikoinen

II alue
Antti Raitaniemi,
LC Pori/Karhu

Alueiden puheenjohtajat

III alue
Juha Suonpää,
LC Kiukainen

IV alue
 Leena Marvola-Sine,
LC Uusikaupunki/Family

Lohkojen puheenjohtajat

I alue/ 1. lohko
Keijo Ruusuvuori,
LC Noormarkku

I/2. lohko
Riitta Viitala,
LC Kankaanpää/Helmi

I/3. lohko
Matti Rantamäki,
LC Lavia

II alue/ 1. lohko
Virve Usva-Tuomela,
LC Pori/Charlotta

II/2. lohko
Veli-Matti Andersson,
LC Pori/Ulvila

Piirihallitus 201 1-2012

II/3. lohko
Jouni Unkuri,
LC Nakkila

III alue/1. lohko
Ari Tapioharju,
LC Punkalaidun

III/2. lohko
Kauko Hakala,
LC Köyliö

IV alue/1. lohko
Olli-Matti Vuori,
LC Rauma/Reimari

IV/2. lohko
Matti Salmila,
LC Laitila/Untamoinen

LCIF,
Hannele Vuorinen,
LC Pori/Sofia

ARS-säätiö ja kortit,
Olli-Pekka Varjus,
LC Pori/Karhu

Piirikok.koordinaattori
Juha Suonpää,
LC Kiukainen

Tilintarkastajat
Kari Ollila,
LC Ulvila/Olavi
ja
Simo Puustelli,
LC Ulvila/Olavi
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Piirin
vuosikokous ja
vuosijuhla
Piirin vuosikokous pi-
dettiin LC Kiukaisten
järjestämänä Kiukais-
ten yhteiskoululla 13.4.
2013. Kokouksessa oli
125 virallista edustajaa
53 klubista. Ennen vi-
rallista kokousta oli
tulevien klubivirkaili-
joiden koulutus tilai-
suudet. Koulutusta oli
presidenteille, sihtee-
reille, rahastonhoita-
jille, tiedotussihtee-
reille, jäsenjohtajille ja
puolisoille.

Vuosijuhlassa Euran
kunnan tervehdyksen
toi apulaiskunnan-
johtaja Antti Jantunen
ja juhlapuhujana oli
PCC Jouko Ruissalo.
Samassa tilaisuudessa
naulattiin laattoja puh-
tinuijaan.

Vuosikokousasioina
olivat sääntöjenmukai-
set asiat. Piirin toimin-
takertomus ja tilit vuo-
delta 2011-2012 hyväk-
syttiin  ja annettiin vas-
tuuvapaudet. Seuraa-
vaksi vuosikokouksen
järjestäjäksi valittiin LC
Huittinen/Gerda. Seu-
raavaksi piirikuver-

Vuosijuhlassa hiljen-
nyttiin muistamaa kau-
den aikana poisnukku-
neita. Heitä oli 10:

Lauri Asikainen
LC Kiikka,

Veikko Mäkitalo
LC Siikainen,

Mikko Heiska
LC Kiukainen,

Juhani Voutilainen,
LC Rauma,

Unto Hietaniemi
LC Kankaanpää/
Keskusta,

Pentti Ritakallio
LC Vampula,

Jukka Jaakkola
LC Punkalaidun,

Heikki Ketola
LC Harjavalta/Huovi,

Markku Nieminen
LC Alastaro,

Matti Suonpää
LC Kankaanpää.

Piirin kilp ailut

Piirikilpailu

I   Alue
1. LC Pomarkku
2. LC Kankaanpää/

Helmi
3. LC Kiikka

II Alue
1. LC Pori/Meri-Pori
2. LC Kokemäki
3. LC Pori/Linna

III Alue
1. LC Köyliö
2. LC Punkalaidun
3. LC Eura/

Muinaiset

IV Alue
1. LC Rauma/

Reimari
2. LC Laitila/

Untamoinen
3. LC Laitila

Alueiden ja lohkojen kokoukset
Uutena käytäntönä toista kertaa oli pitää aluekokouksia kaksi. Ensimmäinen
oli I ja II alueen yhteinen kokous Hotelli Ellivuoressa ja toinen oli III ja IV
alueen yhteinen kokous Kauttualla Ruukin Helmessä. Lohkojen kokouksia
pidettiin 3-4 kussakin lohkossa.

Kiertopalkinto:
Piirin paras klubi

LC Pomarkku

Kiertopalkinto:
Tiedotus:

LC Huittinen

Aktiivisin tiedottaja

Sinikka Raja-Aho,
LC Pori/Katariina

Kiertopalkinto:
Lentopallo
LC Lappi TL

Kiertopalkinto:
Golf

Rauno Mäntysalo
LC Kankaanpää/
Keskusta

Parhaat sihteerit

I Alue
Lion Evaliisa
Toivola, LC
Kankaanpää/Helmi

II Alue
Lion Vesa Pakkala,
LC Pori/Linna

III Alue
Lion
Vesa Kynnysmaa,
LC Köyliö

IV Alue
Lion Päivi Karlsson,
LC Rauma/
Kanalihelme

Piirin jäsenhankkija
(netto)

LC Rauma/Ankkuri

nööriehdokkaaksi valit-
tiin 1. VDG Matti Reijo-
nen, LC Vampula, 1.
varapiirikuvernööriksi
2. VDG Kalevi Sillan-
pää, LC Punkalaidun, ja
2. varapiirikuvernöö-
riksi RC Antti Raita-
niemi, LC Pori/Karhu.
Toiminnantarkastajiksi
valittiin Lasse Luoto LC
Huittinen ja Tapio
Sirviö LC Huittinen

Hyväksyttiin esitetyt
toimintasuunnitelma ja
talousarvio kaudelle
2013-2014.

Iltajuhlassa vietettiin
samalla LC Kiukaisten
50 v juhlia sekä suo-
ritettiin “vahdinvaih-
toon” liittyvät rituaalit
sekä nautittiin ohjel-
masta ja ruuasta iloisen
seurustelun ohessa.

Koulutustoimikunt a
Toimintakauden aikana
M-piirissä järjestetyt  kou-
lutukset:

Uusien lionien
perehdytystilaisuudet:
30.10.2012 Pori Liisan-
puisto, kouluttajat DG Ja-
ri Vuorinen, 1.VDG Matti
Reijonen ja DC Hilve Rei-
jonen. Osallistujia 46 hen-
kilöä

25.4.2013 Huittisten
Säästöpankki, kouluttajat
1.VDG Matti Reijonen,
2.VDG Kalevi Sillanpää ja
DC Hilve Reijonen. Osal-
listujia 36 henkilöä

15.5.2013 Pori, LC Ulvila/
Aurora perustettu uusi
klubi, kouluttajat 1.VDG
Matti Reijonen, RC Antti
Raitaniemi ja DC Hilve
Reijonen

Johtajuusvalmennukset:
26.2.-13 Huittinen ja
27.2.-13 Pori. Kouluttajat
PDG Pentti Hämäläinen ja
2.VDG Kalevi Sillanpää.
Avustajina toimivat
1.VDG Matti Reijonen ja
DC Hilve Reijonen. Näihin
tilaisuuksiin osallistui yh-
teensä 55 lionia 32 klubis-
ta.

13.4.2013 Piiriko-
kouksessa Kiukai-
sissa järjestettiin:
Presidenttikoulutus:
Pentti Hämäläinen

Sihteerikoulutus: Pekka
Tuuna
Rahastonhoitajakoulutus:
Oili Leivo
Tiedottajakoulutus: Pertti
Harju
Jäsenjohtajakoulutus:
Maija-Liisa Heikkilä
Puolisoinfo, LC Köyliö

Kauden aikana pidettyjen
koulutusten materiaalit
laitettiin piirin sivuille
jäsenten luettavaksi.

11.5.2013 Huittinen alue-
ja lohkonpuheenjohtajien
koulutus, 1.VDG Matti
Reijonen osallistujia 17.

Suomen Lions-
liiton järjestämät:
9.3.2013 Tuulta Purjeisiin
LeijoNaiset risteilykoulu-
tus. Piiristä osallistui 13
lionia.

9.2.2013 Tampere. GLT ja
GMT koulutuksiin osallis-
tuivat 1.VDG Matti ja DC
Hilve Reijonen.

Lisäksi sovittu:
Web-vastaaville järjeste-
tään koulutus seuraavalla
kaudella kotisivujen teke-
misestä ja ylläpitämisestä.

Rahastonhoitajille pide-
tään koulutus verotukses-
ta seuraavan kauden alus-
sa.

Huittinen 11.9.2013

DC
Hilve Reijonen

Toimikuntien raportit

Lähtevät nuoret
M-piiristä haki nuoriso-
vaihtoon 28 nuorta, täl-
läkin kertaa toiseksi eni-
ten Suomen piireistä. Eri-
koista on, että hakijoiden
lukumäärä on pysynyt
kuusi vuotta peräkkäin
lähes samana. Hakuaika-
taulua oli aikaistettu ai-
emmista vuosista ja tam-
mikuussa kaikki Suomen
nuorisovaihtajat kokoon-
tuivat Pieksamälle jaka-
maan vaihtoon hakeneet
nuoret maapaikoille. Lo-
pulta M-piiristä lähti 24
nuorta.

18.5.-13 pidettiin Rau-
malla nuorisovaihtoon
osallistuville ja heidän
omaisilleen tiedotustilai-
suus, jossa jaettiin reput,
suomi- ja lions-tietoutta,
pinssejä sekä hihamerkit.

Tulevat nuoret
Purjehdusleiri.kaljaasi
Ihanalla 20.-28.7.-12
oli kesän merkkitapah-
tuma. 24 nuorta saapui
Suomeen 6.7.-12 alkaen
ja viimeinen palasi koti-
maahansa 9.8.-12.
Isäntäperheiden järjes-
tämisessä meinasi tulla
kiire, mutta kukaan
nuorista (Japani, Hong

Nuorisovaihto-,
nuorisoleiri- ja
leotoimikunt a

Lions Quest ja
Rauhanjuliste
Toimintasuunnitelmaa
kaudelle 2012 – 2013 ei
saatu toteutettua koko-
naan. Täydennyskoulut-
ustilaisuus Huittisissa pe-
ruttiin osanottajien vä-
hyyden vuoksi. Myös info-
tilaisuudet peruttiin. Li-
säksi 2-asteen koulutus li-
sättiin Poriin Lions-liiton
pyynnöstä.

Kauden alkua väritti kes-
kustelut Quest-nimen
muuttamisesta. Päätettiin
pitää vanha nimi ja tehdä
sisältöön uudistuksia. Pii-
rikuvernöörin tiedotteet ja
lohkon puheenjohtajien
tiedottaminen asiasta aut-
toivat klubien Quest-vas-
taavien toimintaa. Ques-
tistä kertovat esitteet uu-
sittiin osittain. Kauden ai-
kana koko Suomen alueel-
la koulutettiin n. 600 hen-
kilöä. Tavoite oli 1000
koulutettavaa.

Kauden koulutukset
M-piirissä
Kankaanpäässä 22-23.
1.2012 VK/AK kurssi N:ro
741: kouluttaja Ulla Sir-
viö-Hyttinen.

 Osanottajia 18.

Sponsorit:
LC Harjavalta/Huovi 1,
Kankaanpään klubit 3, LC
Karvia 3,
LC Noormarkku 2,

LC Pomarkku 1,
LC Pori 1,
LC Pori /Juhana 1,
LC Pori/Meri-Pori 1, LC
Pori/Sofia 1,
LC Siikainen 2,
LC Ulvila 1,
LC Ulvila/ Olavi 1.

Kokemäellä 11-12.3. 2013
VK/AK/YK kurssi N:ro
747: kouluttaja Hanna
Kokkala. Osan-ottajia 20.

Sponsorit:
LC Eura 3,
LC-Huittinen/Gerda 1,
LC Kokemäki 3,
LC Köyliö 2,
LC Nakkila/Emmat 1,
LC PORI 1,
LC Pori/Karhu 2,
LC Pori/Ulvila 1. Laakson
kiinteistöt 2.
Kurssille  osallistui myös
tuleva piirikuvernööripari
Matti ja Hilve Reijonen

Turussa 18-19.3.2013 AK/
YK kurssilla N:ro 749. M-
piiristä 3 osan-ottajaa.

Sponsorit:
LC Pyhäranta 1,
Core 4 ja
LC-Rauma/Reimari 2

Porissa 4-5.4.2013 2-
asteen kurssi N:ro 752
kouluttaja Hanna Kok-
kala.
Osanottajia oli 11.

E-piiristä 1, F-piiristä 1,
M-piiristä 7, O-piiristä 2.

Sponsorit:
LC Ilmajoki/Ilkka 1,
LC Kankaanpää/
Kuninkaanlähde 2,
LC Nivala 1,
LC Pori/Charlotta 2,
LC Pori/Katariina 1,
LC Pori/Koivisto 1,
LC Pori/Pohjoinen 1, LC
Tampere/ Hämeensilta 1,
LC Ylivieska 1.

Vastuu on minun
Vastuu on minun-kam-
panjaa toteutettiin klubi-
en palveluaktiviteettina
kauden aikana. Kampanja
suunnattu ensisijaisesti
10-11-vuotiaitten koulu-
laisten perheille.

Rauhanjuliste
Kilpailun teemana oli Ku-
vittele Rauha. Arvostelta-
vaksi palautettiin kahdek-
san kilpaulutyötä, jotka
arvosteltiin piirikokouk-
sessa Uudessakaupungis-
sa 24.11.12. Voittajaksi tuli
Lotta Pihalan työ Ahlais-
ten alakoulusta. Toiseksi
tuli Jasmin Grönstadin
työ samasta koulusta. Kol-
manneksi Ida Koskisen
työ Cygnaeuksen koulusta
Porista.

Sponsoroineet klubit: LC
Karvia, LC Pori, LC Pori/
Charlotta 3, LC Pori/
Karhu, LC Pori/Koivisto ja
Pori/Sofia.

DC
Kalevi Nummijärvi

Puidenistutus-
kampanja
jatkui jo
toista kautta.

Tulevat
piirikuvernöörit
kukitettiin
piirikokouksen
lopuksi.
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Medal of Merit
Lion Arto Hakala, LC Kankaanpää
Lion Veikko Valavuo, LC Rauma/Reimari
Lion Heikki Koivisto, LC Rauma/Reimari

Arne-Ritarisäätiön 2 ruusukkeen
nsiomerkki
Lion Martti Lehtelä, LC Punkalaidun

Suomen Lion-liiton 1 ruusukkeen
ansiomerkki
Lion Seppo Kontiainen, LC Kankaanpää
Lion Antti Krapi, LC Kiikka
Lion Olli Mäkelä, LC Kiikka
Lion Antti Tuominen, LC Luvia
Lion Pentti Järvenranta, LC Pori/Karhu
Lion Sampo Huhtamäki, LC Ulvila
Lion Matti Reijonen, LC Vampula

Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto
Lion Kari Kurunmäki, LC Kankaanpää
Lion Juha Alitalo, LC Kankaanpää
Lion Risto Rajala, LC Kankaanpää
Lion Antti Raitaniemi, LC Pori/Karhu

Piirikuvernöörin ansiotähti
Lion Esa Kivioja, LC Honkajoki
Lion Ossi Leppiniemi, LC Kankaanpää
Lion Pekka Päivike, LC Kankaanpää
Lion Asko Tiensuu, LC Kiikka
Lion Esa Peltola, LC Kiikoinen
Lion Seppo Torkki, LC Kiukainen
Lion Mikko Heinonen, LC Luvia
Lion Raimo Kuusisto, LC Pori/Karhu
Lion Mika Kivinen, LC Pori/Linna
Lion Kari Liljegren, LC Pori/Meri-Pori
Lion Virpi Vuorinen, LC Pori/Sofia
Lion Veli-Matti Andersson, LC Pori/Ulvila
Lion Aarno Niemi, LC Rauma/Reimari
Lion Vesa Rintala, LC Ulvila
Lion George Fernandez, LC Ulvila
Lion Jouko Lindfors, LC Ulvila/Olavi

Lionspiiri 107-M Pro Lions ansiomerkki
Lion Tapio Jussila, LC Kankaanpää
Lion Seppo Seppälä, LC Kankaanpää

Presidentin palkinto koulutetuille
opaslionille
Lion Leena Ture, LC Pori/Sofia
Lion Hannele Vuorinen, LC Pori/Sofia

Perustajajäsenen 50 v. ansiomerkki
Lion Antero Rainiomaa, LC Kiikka
Lion Pekka Mäkinen, LC Kiikka
Lion Erkki Järvenpää, LC Pori/Linna

Pitkään toimineen jäsenen ansiomerkki
50 vuotta
Lion Tauno Kaukonen, LC Kiikka

Perustajajäsenen 40 v. ansiomerkki
Lion Pertti Mäki-Tanila, LC Rauma/Reimari
Lion Ahti Rosvall, LC Rauma/Reimari

Pitkään toimineen jäsenen ansiomerkki
40 vuotta
Lion Pekka Autio, LC Rauma/Reimari
Lion Jouko Salo, LC Rauma/Reimari
Lion Valtter Kivilahti, LC Vampula

Perustajajäsenen ansiomitali 30 vuota
Lion Kimmo Rouhas, LC Rauma/Reimari
Lion Urpo Nieminen, LC Rauma/Reimari
Lion Pentti Vilo, LC Rauma/Reimari
Lion Ilkka Pohjanoksa, LC Rauma/Reimari
Lion Veikko Valavuo, LC Rauma/Reimari

Kotimainen 100 % presidentin
ansiomerkki 2011-2012
Sari Uoti, LC Eura/Muinaiset
Heli Kankaanranta, LC Huittinen/Gerda
Olli Isoviita, LC Kankaanpää
Teuvo Rosenberg,
LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde
Päivi Mäkinen, LC Nakkil/Emma
Timo Murtomäki, LC Pori
Petra Onnela, LC Pori/Charlotta
Raimo Junttila, LC Pori/Karhu
Terttu Junttila, LC Pori/Katariina
Tapio Hacklin, LC Pori/Meripori
Arto Asa, LC Punkalaidun
Marja Himanen, LC Rauma/Kanaali Helme
Olli-Matti Vuori, LC Rauma/Reimari
Leena Nieminen, LC Sastamala/Linda
Jorma Pakarinen, LC Ulvila

Chevron Awards

Kauden alussa tuli kansallisesta päämajasta
paketti jonka sisältönä oli Chevron Awards
merkkejä kaudelle 2012-2013 kaikkiaan 236
kappaletta ja kirje jokaiselle merkin saajalle
Merkkejä oli seuraavasti:
10-Year Monarch Chevron 47
15-Year Monarch Chevron 39
20-Year Charter Monarch Chevron1
20-Year Monarch Chevron 20
25-Year Monarch Chevron 29
30-Year Monarch Chevron 31
35-Year Charter Monarch Chevron8
35-Year Monarch Chevron 20
40-Year Charter Monarch Chevron6
40-Year Monarch Chevron 19
45-Year Charter Monarh Chevron 4
45-Year Monarh Chevron 4
50-Year Charter Monarh Chevron 8

Vuosipäiviä viettivät seuraavat klubit
50 vuotta:
LC Pori/Linna, LC Kiikka, LC Honkajoki,
LC Kiukainen, LC Lavia, LC Kiikoinen,
40 vuotta:
LC Rauma/Reimari, LC Pori/Karhu
30 vuotta:
LC Ulvila/Olavi

Kauden aikana palkitutKauden aikana palkitutKauden aikana palkitutKauden aikana palkitutKauden aikana palkitut

kong, Kanada, Turkki,
Slovakia, Romania, Un-
kari, Makedonia, Puola,
Israel, Italia, Sveitsi,
Itävalta, Belgia, Hollan-
ti, Saksa, Tanska, Ruot-
si) ei joutunut yöpy-
mään taivasalla. Pur-
jehduksemme eteni Tu-
rusta Kasnäsin, Jur-
mon, Utön, Maarianha-
minan, Korppoon, Rau-
man kautta Uuteenkau-
punkiin.

2015 on seuraavan nuo-
risoleirimme vuoro,
joten nuorisoleirimak-
sujen suorittaminen on
ehdottoman tärkeää.
Kesä 2013 meni A-pii-
rin tukena ja M-piiristä
löytyikin 15 isäntäper-
hettä helpottamaan 31
nuoren sijoittelussa en-
nen leiriä.

DC
Heikki Koivisto

Lady ansiomerkki
Puoliso Kirsti Tuomisaari, LC Kankaanpää
Puoliso Anna-Liisa Hämäläinen, LC
Kankaanpää
Puoliso Anja Hannukainen, LC Karvia
Puoliso Mervi Pentinmäki, LC Karvia
Puoliso Päivi Holmala, LC Kiikka
Puoliso Helena Nieminen, LC Kiikka
Puoliso Vuokko Rintala, LC Kiikoinen
Puoliso Irmeli Mansikkamäki, LC Ulvila
Puoliso Mirja-Leena Vähä-Heikkilä, LC
Vampula

ARS-säätiön ritarikuntaan

saimme piiriimme 11 uutta ritaria

MJF-jäseniä saimme 13

ARS-säätiö ja
kortit
Toimikunta
2012 – 2013
DC ja aluejohtajat:
DC Olli-Pekka Varjus, LC
Pori/Karhu;
RC Jouko Reikko,
LC Kiikoinen;
RC Antti Raitaniemi, LC
Pori/Karhu;
RC Juha Suonpää,
LC Kiukainen;
RC Leena Marvola-Sine,
LC Uusikaupunki/Family

Tehtävät: tiedotus ja
adressien jakelu
Tavoite: 700 adressia ja 5
Lions-ritaria

AR-tiedotuksen
toteutuminen ja
muu toiminta
1. Toimintakaudella M-
piiriin saatu 11 Ritaria
2. Toimintakaudella
myyty 340 adressia
3. M-piirin käyttöön
ostettu miekka
tarvikkeineen
ritaritilaisuuksia varten
4. Myönnetty apuraha
500e LC Säkylälle
syrjäytymisvaarassa
olevien nuorten
elämänhallintakurssiin
5. Piirilehteen AR-säätiön
mainos 300e
6. Klubien ARS-lionien
aktivointi

-M-piirin uusien
presidenttien
koulutustilaisuudessa
Huittisissa ARS-
toiminnan esittely
(toimintaperiaatteet,
adressi- ja
apurahakäytännöt)
-Itse laaditun AR-säätiön
esitteen/omien
yhteystietojen jakaminen
eri kokouksissa klubeista
läsnäoleville
7. Lions/M-piirin
Internetsivuille tiedote
ARS-toiminnasta
Muu osallistuminen
-14.8.2012 Piirihallitus
Leineperin ruukki
-1.9.2012 Piirihallitus
Kiikoinen
-27.9.2012 Aluekokous
Ruukin helmi, Kauttua
-20.11.2012 Lohkon
kokous, Niinisalo
-28.11.2012 Aluekokous/
Siikainen Eteläpää
-26.2.2013 Lohkon
kokous I alue/II lohko
-2.3.2013 Piirihallitus
-13.4.2013 Piirikokous
-27. – 28.4.2013 ARS-
seminaari/Jyväskylä
Laajavuori

DC
Olli-Pekka V arjus

LCIF
Säätiön tehtävä on tukea
Lions-klubien toimintaa,
kun ne palvelevat paikal-
lisia yhteisöjään eri puo-
lilla maailmaa ja toteutta-
vat kansainvälisiä elin-
tärkeitä humanitaarisia
palveluprojekteja.

LCIF antaa apurahoja pai-
kallisiin ja maailmanlaa-
juisiin humanitaarisiin
hankkeisiin.

Säätiön ohjelmassa on
neljä painopistealuetta:

1. Näön säilyttäminen.
Esimerkiksi Suomi on
rakentanut Sri Lankan
Ratnapuran
Silmäsairaalan. Syksyn
aikana kerättiin
sairaalaan maksu
PHACO eli
silmäleikkausmikrosskooppia
varten.  M-piiri hoiti
tavoitteensa hyvin.
2. Nuorison palveleminen
esimerkiksi Lions Quest

ohjelman kehittäminen
3. Suurtuhohätäavun
järjestäminen esim.
katastrofien jälkeen.
4. Humanitaarinen työ,
esim. Tuhkarokko
kampanja.
Syyskuussa aluekokouk-
sissa oli tietoiskut LCIF
toiminnasta, Melvin Jones
-jäsenohjelmasta ja Sri
Lankan Silmäsairaalaan
hankitta-vasta Phaco- eli
leikkausmikroskoopista.

Syyskuun lopussa  klubit
saivat maksutositteet säh-
köpostilla piirin vuosiko-
kouksen päättämästä 5
euron LCIF maksusta ja
Phaco- maksusta. Kaikki
klubit suorittivat LCIF
maksunsa, yksi klubi oli
maksanut jo edellisenä
toimintavuonna. Phaco-
maksun suoritti 49 klubia
yhteensä 2397 euroa.

LC Pomarkku järjesti Mel-
vin Jones –juhlan 12.1.13
Pomarkun Hakalinnassa.

Lahjoitukset
LCIF:lle
LCIF - tilin kautta lahjoi-
tukset olivat 10779,92 $

Klubien lähettämät suo-
rat MJF lahjoitukset
1670,00 $

Uudet Melvin Jones
jäsenet:
Heikki Koivisto 10.8.12
LC Rauma/Reimari
Vesa Tuuli 10.8.12
LC Rauma/Reimari
Esko Keiholehti 17.10.12
LC Pori/Linna
Antti Raitaniemi 29.11.12
LC Pori/Karhu
Keijo Huuhka 3.12.12
LC Kiikka
Kari Liljegren10.12.12
LC Pori/Meri-Pori
Tapio Heikintalo 9.1.13
LC Pomarkku
Juha Puutio9.1.13 LC
Pomarkku
Keijo Kerola 17.1.13
LC Kankaanpää
Pekka Arponen 19.2.13
LC Jämijärvi
Juha Suonpää 7.3.13
LC Kiukainen
Tapio Nieminen 14.6.13
LC Rauma/Ruori
Jukka Purhonen 14.6.13
LC Rauma/Ruori

DC
Hannele Vuorinen

Piiriimme
saatiin
myös kan-
sainvälistä
tunnustusta.
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Toimikuntien raportit

Kummilap sitoimikunt a
Toimikuntaan kuuluivat
PDG Veikko Valavuo (LC
Rauma/Reimari) pj. ja
jäsenenä Leena Marvola-
Sine (LC Uusikaupunki/
Family),  joka toimi myös
Suomen Lions-liiton kum-
milapsitoimikunnan jäse-
nenä. Toimikunnan tehtä-
vänä on Suomen Lions-
liiton Kummilapsitoimin-
nasta tiedottaminen ja
kummien hankinta. Asias-
ta tiedotettiin klubeille
piirin aluekokouksissa ja
piirihallituksen kokouk-
sissa, sekä muutamassa
klubikokouksessa. Toimi-
kunnan jäsenet osallistui-
vat Hollolan Parinpellon
kummilapsitapaamiseen
ja lukuisiin kummilapsita-
paamisiin Sri Lankassa.

Toimintakauden loppues-
sa oli piirin alueella n. 60
kummia (yksityishenki-
löitä, klubeja, lady-ryh-
miä, työporukoita jne.).

Toimikunnan pj. toimi
myös Sri Lankan Lions-
ystävien seuran piiriyh-
dyshenkilönä tiedottaen
seuran eri toimista (mm.
avustuskohteesta Ratna-
puran Silmäsairaalan toi-
minnan edistymisestä ja
tilanteista).

PDG,
kummilap sitoimik.
pj.
Veikko V alavuo

LopuksiLopuksiLopuksiLopuksiLopuksi
Kausi oli Suomen Lion-liiton  62. ja piirimme 44.
Teemaksi olin valinnut “Ilolla palveluun”.
Teemalla pyrin saamaan piiriimme toimintaan
hiukan lisää rentoutta ja mukavaa yhdessä
tekemisen meininkiä. Tätä yritin painottaa
vierailuillani ja kirjoituksissani. Toivon, että sain
edes hiukan tätä isoa laivaa siirrettyä iloisempaan
kurssiin. Leijona toiminta on täysin vapaaeh-
toistoimintaa, joten työ, mitä teemme järjestön ja
apua tarvitsevien eteen, on syytä olla mielekästä.
Tämä on myös tärkeä asia jäsenkehityksen
kannalta. Kun jäsen viihtyy klubissa, on hän
pitempään jäsenenä omassa klubissaan. Yksi liiton
puheenjohtajamme tavoite oli saada niin sanotusti
“perälauta kiinni”. Tällä iloisella toiminnalla
pyrein vaikuttamaan siihen.

Kaudella 2012-2013 piirihallitus teki myös
toiminnallisia päätöksiä. Piirikuvernööritiimi teki
ehdotuksen hallitukselle, miten piirikuvernööri-
putkessa oleva henkilö kiertää kaikki klubit läpi
kolmen vuoden aikana. Tiimi sai mielestäni hyvän
ratkaisun ja jokaisesta kolmesta vuodesta tuli
vierailujen osalta tasainen. Kuvernöörikaudella
kuvernööri kiertää kyllä vierailujen lisäksi myös
kaikki klubien juhlat ja hänelle kuuluvat liitto-
tason tehtävät. Tämä toiminta otettiin täysi-
määräisenä tällä kaudella käyttöön ja siksi
moneen klubiin tuli kaksi kuvernöörivierailua.
Halusin kiertää kaikki ne klubit läpi, joissa en ollut
vielä käynyt. 1. ja 2. varapiirikuvernöörihän kävi
suunnitelman mukaisia vierailujaan. Vaikka kaik-
ki kolme kuvernööriä vieraili ahkerasti, tuli
itselleni 59 klubivierailua sekä kaikki juhlat, joihin
pääsin. Muutama juhla jäi päällekkäisyyksin
vuoksi käymättä. Myös nilkkaleikkauksen takia
olin pelistä pois runsaan viikon. Tällä uudella
toiminnalla mahdollistetaan myös, että kuver-
nööriksi hakeutuvan on mahdollista olla työ-
elämässä mukana.

Piirihallitus teki myös mielestäni piirin toi-
minnalle muitakin hyviä päätöksiä. Yhden mer-
kittävimmän kunnianosoituksen antamisrituaa-
liin ei meillä ollut kaikkia välineitä. Kyse on siis
Arne Ritari -killan jäseneksi lyömisessä. Piiri oli
aikaisemmin hankkinut jakkaran polvistumista
varten, mutta miekka puuttui. Nyt piirillä on myös
miekka. Sekä jakkaraa että miekkaa saa kaikki
klubit lainata piiriltä omiin tilaisuuksiinsa, missä
lyödään klubijäsenestä killan jäsen. Piiriltä oli
loppunut myös piirimme omat pinssit. Hallitus
päätti ostaa niitä ja ne olivatkin myynnissä 2013
keväällä piirikokouksessa Kiukaisissa. Piirimme
50 jäsentä halusivat ostaa sellaisen itselleen ja
saivatkin sen. Hallitus päätti maksaa myös vanhan
velkansa pois piirimme avustustilille. Silloin kun
piirille ostettiin omia standardeja, niihin tarvit-
tava raha lainattiin avustusrahastosta. Nyt sekin
on hoidettu pois.

Kun kiersin vaimoni Virpin kanssa klubeja läpi,
totesimme molemmat piirin klubien olevan eri-
laisia ja se tuo rikkautta tähän toimintaan. Kaikilla
klubeilla oli hyviä ja mielenkiintoisia aktiviteetteja
joita toteutettiin ympäri piiriä. Toivonkin kaikkien
klubien jatkavan hyvää toimintaansa ja ottavan
muukaan hiukan lisää iloista toimintaa joka var-
masti tuo hedelmiä klubin jäsenkehitykseen.

Toivotan puolisoni kanssa teille kaikille oikein
miellyttäviä ja mukavia palveluhetkiä tuleville
vuosille.

Jari Vuorinen
DG 2012 - 2013

Toimint akertomus2012-2013T oimint akertomus2012-2013T oimint akertomus2012-2013T oimint akertomus2012-2013

Tietotekniikka
Piirin sivut
Piirin www-sivut ovat
oleellinen osa piirin näky-
vyyttä. Niiden ulkonäköön
ei ole tehty oleellisia muu-
toksia. Layout on varsin
ajaton ja muutoksia ei
kannata tehdä pelkän
muuttamisen ilosta. Tie-
totekniset menetelmät
kehittyvät jatkuvasti ja
antavat mahdollisuuksia
mm. osa-automaatioon
esim. kauden vaihtuessa
voidaan uudet, toiminta-
kausikohtaiset sivut tuoda
esille muutaman sekunnin
tarkkuudella.

Tietoturvaratkaisujen
suhteen ollaan oltu koko
ajan “varpaillaan” ja niitä
on kehitetty koko kauden
aikana. Uusi uhkia il-
menee koko ajan. Koko
lions.fi-palvelinta aja-
tellen murtautuminen
johonkin klubi-sivustoon
on aina mahdollinen ja si-
tä kautta myös tietotur-
vastaan huolehtivien li-
ons-tahojen sivut ovat
vaarassa.

Piirin johdon tietokanta-
pohjaiset kalenterit ovat
vakiintuneet käyttöön.
Piirikalenteria seurataan
varsin aktiivisesti ja se on
ansainnut paikkansa pii-
rin tiedotuskanavana. Uu-
tena sovelluksena on otet-
tu käyttöön piirin uutis-
sivut. Tämä tiedotuskana-
va on myös ollut  aktii-
visessa käytössä.

Toimintailmoitus
Toimintailmoitusjärjestelmä
on varsin stabiilissa tilas-
sa. Tietoihin on lisätty
klubin rahastonhoitajan
tiedot ja järjestelmään on
tehty pieniä lähinnä tie-
toturvaan liittyviä muu-
toksia. Järjestelmä toimii
yhteistyökumppanimme
hyvän tietosuojan tarjoa-
malla palvelimella.

Postituslistat
Piirillä on käytössään
muutamia postituslistoja.
Näitä ovat presidenttien,
sihteerien ja piirihalli-
tuksen postituslistat. Kau-
den aikana on otettu käyt-
töön kaksi uutta: rahas-
tonhoitajien ja pdg-listat.
Nämä kaikki on suojattu
ulkopuolisilta käyttäjiltä,
joten niihin voi lähettää
viestejä auktorisoiduista
sähköpostiosoitteista.
Klubien toimihenkilöiden
tiedot saadaan toimintail-
moitusjärjestelmän tieto-
kannasta.

Muu toiminta
Tietoteknistä tukea on
annettu klubeille lähinnä
liittyen niiden omien si-
vujen ylläpitoon ja ennen
muuta uusien sivujen
perustamiseen. Apua on
myös annettu piirihalli-
tuksen jäsenille ja klu-
beille yleisissä tietotek-
nisissä ongelmissa kuten
tekstinkäsittelyssä, tau-
lukkolaskennassa ja
erilaisten ohjelmistojen
asennuksessa.

DC Pekka Tuuna

Skeba
Piirimme osallistui ensim-
mäistä kertaa valtakun-
nalliseen SKEBA nuoriso-
bändiskabaan. Piirimme
toimialajohtajaksi kut-
suttiin Tarmo Tupala LC
Köyliöstä. Toimialajohta-
jat saivat 19.9.-12 koulu-
tusta Hämeenlinnassa.
Koska SKEBA oli piiris-
sämme vieras kilpailu kävi
Tupala puhumassa siitä
aluekokouksissa, sekä lä-
hetti postia klubeille. Yh-
teydenotto mahdollisiin
osallistujiin tapahtui säh-
köpostilla kaikkiin piirim-
me alueella oleviin oppi-
laitoksiin, sekä julkai-
semalla muutama lehti-
artikkeli aiheesta. Piiris-
tämme ilmoittautui kil-
pailuun yksi bändi, tyt-
töbändi Bling Bling Kan-
kaanpäästä. Kaikkiaan
ilmoittautuneita oli 22,
joista tuomaristo hylkäsi
kaksi. Tytöille määrättiin
karsintakilpailupaikaksi
G-piiristä Jyväskylä
23.2.13. Tämä ajankohta
ei tytöille sopinut, koska
silloin heillä oli hiihtolo-
maviikko. Uusi karsinta-
kilpailupaikka järjestyi F-
piiristä Seinäjoelta 16.3. -
13. Loppukilpailupaikkaa
ei tällä kertaa tullut, mutta
kunniamaininnan he kyllä
saivat. Semifinaalia ei tar-
vinnut järjestää, koska
osallistujia oli niin vähän.
Loppukilpailu järjestettiin
7.6.-13. Heinolassa Suo-
men Lions-Liitto ry:n vuo-
sikokouksen yhteydessä.

DC Tarmo Tupala
Jäsenohjelma-
toimikunt a
Piirissä oli toimintavuo-
den alussa 64 lions-klubia
ja päättyessä 65.  Kauden
aikana aloitti toimintansa
LC Ulvila/Aurora.  Klubin
perustamispäivä oli 20.3.
2013 ja kotimainen järjes-
tysnumero 1032.  Perusta-
jajäseniä klubiin liittyi 29.
Kummiklubina toimii LC
Ulvila.  Opaslioneiksi ni-
mettiin Jari Vuorinen ja
Antti Raitaniemi. Piirin
klubien jäsenkehitys pysyi
kauden aikana tavoittei-
den mukaisesti vakaana.
Piirin klubeista erosi eri
syistä 120 jäsentä ja niihin
liittyi 134 jäsentä.  Koko-
naisjäsenmäärä kauden
päättyessä oli 1821. Li-
säystä kauden alusta 14
jäsentä.

Klubeista 52 on miesklu-
beja, 11 naisklubeja ja kah-
dessa jäsenet ovat kum-
paakin sukupuolta.  Jäse-
nistä on miehiä 1510 ja
naisia 311.  Keskimääräi-
nen klubikoko oli 28
jäsentä.  Piirin pienem-
mässä klubissa oli toimin-
tavuoden päättyessä 12
jäsentä ja suurimmassa 57
jäsentä (mukana liitän-
näisklubin jäsenet). Suu-
rimman nettokasvun kau-
della saavuttivat LC Rau-
ma/Ankkuri ja LC Pori/
Meri-Pori, kumpikin viisi
jäsentä.

Piirin klubien jäsenmäärä
on asukaslukuun suhteu-
tettuna korkea, noin puo-
litoistakertainen maan
keskiarvoon verrattuna.
Myös naisjäseniä piirim-

me klubeissa on asukaslu-
kuun suhteutettuna keski-
määräistä enemmän.
Koska Suomi on Islannin
ohella leijonatiheydeltään
maailman kärkeä ja M-
piiri Suomen kärkeä, lie-
nee piirimme myös tässä
vertailussa järjestön huip-
puluokkaa.

Piirin klubien jäsenmuu-
tokset edellisillä kausilla
(Jäsenmäärässä on huo-
mioitu piirijaon muutos:
kolmen klubin siirtymä
toisiin piireihin: E ja A);

2005-2006 -1
uusia klubeja  3
2006-2007 +8
uusia klubeja 1
2007-2008 +4
uusia klubeja 1
2008-2009 +24
uusia klubeja 1
2009-2010 +10
uusia klubeja 1
2010-2011 -12
uusia klubeja 1
2011-2012    0
uusia klubeja 0
2012-2013 +14
uusia klubeja 1
Piiri on onnistunut pitä-
mään kokonaisjäsenmää-
ränsä vakiintuneella tasol-
la.   Samalla aikavälillä ko-

ko maassa on koettu noin
2000 jäsenen poistuma.
Jäsenlisäykset ovat tulleet
uusien klubien perusta-
misen ansioista.  “Van-
hoissa” klubeissa on taas
ollut lievää jäsenkatoa.
Keskimääräinen klubi-
koko on näiden kahdeksan
vuoden aikana pienen-
tynyt lähes kahdella jäse-
nellä.  Klubien tulisikin
jatkossa pyrkiä palaut-
tamaan jäsenmääränsä
“vanhojen hyvien aikojen”
tasolle.

Hyvät piirin
leijonat!
Olen 13 piirihallitusvuo-
teni aikana, eri yhteyksis-
sä, tullut tuntemaan suu-
ren joukon piirin leijonia.
Siirryttyäni “rivileijonak-
si” kiitän niistä hienoista
hetkistä, joita olen saanut
kanssanne jakaa. Varmas-
ti tulemme jatkossakin
tapaamaan.  Alan kuiten-
kin olla jo ikänikin puo-
lesta museokamaa, joten
painopiste on harrastuk-
sissakin pikku hiljaa siir-
tymässä kotimuseon puo-
lelle.

PDG
Martti Lehtelä

Viestintä ja
tiedotus
Piirilehti LionMviesti il-
mestyi perinteiseen ta-
paan alkuvuodesta. Leh-
den jakelu klubeille tapah-
tui lähinnä lohkonpu-
heenjohtajien toimesta.
Lehti oli tabloid-kokoi-
nen, nelivärinen, kuusi-
palstainen ja 24-sivuinen.
Lehti painettiin Vaasassa
K T M P - p a i n o t a l o s s a .
Lehdessä oli piirikuver-
nöörin, liiton puheenjoh-
tajan ja pääsihteerin sekä
pohjoismaisen kansain-
välisen johtajan ja kan-
sainvälisen presidentin
kirjoitukset, piirin  toi-
mintakertomus  sekä jut-
tuja ja kuvia klubien toi-
minnasta ja piirin ta-
pahtumista. Pääosa leh-
den jutuista ja mai-
noksista tuli piirin klu-
beilta ja yksittäisiltä lio-
neilta. Piirilehti osallistui
kansainväliseen piiritie-
dotteiden kilpailuun. Pii-
rin internetsivuille perus-
tettiin uutissivu, jonne
piirin klubit saivat lähet-
tää lyhyitä raportteja akti-
viteeteistaan. Piirin tiedo-
tustoimintaa esiteltiin alu-
ekokouksissa. Piirikoko-
uksen yhteydessä järjes-
tettiin koulutus tuleville
klubitiedottajille sekä pal-
kittiin tiedotuskilpailun
parhaat klubit ja aktiivisin
tiedottaja.

DC Jaakko V iitala
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Hallitustyöskentelyä 1½ vuotta

On ollut ilo ja kunnia työs-
kennellä Leijonajärjestön
näkyvällä paikalla liiton
hallituksessa. Se on paikka,
missä pääsee hyvin syvälle
järjestömme toimintaan ja
pystyy vaikuttamaan asioi-
hin jo niiden alkuvaiheessa.

Liiton hallitus koostuu
liiton puheenjohtajista, joita
ovat istuva-, tuleva- ja edel-
linen puheenjohtaja. Heidän
lisäkseen valitaan piiriku-
vernöörien joukosta neljä.
Kuluvan kauden Istuvat ku-
vernöörit valitsevat keskuu-
destaan kaksi ja kuvernöö-
rineuvosto valitsee kaksi
aikaisemmin olleista kuver-
nööreistä, jotka ovat hakeu-
tuneet hallitukseen. Halli-
tukseen kuuluu myös liiton
pääsihteeri, joka toimii halli-
tuksen sihteerinä. Tämä ryh-
mä kokoontuu joka kuukausi
kerran. Heinä-, joulu- ja
toukokuu jätetään väliin.
Heinäkuu on kesälomaa,
joulukuu on rauhoitettu
joululle ja toukokuussa ei ole
enää mitään päätettävää.

Hallitus kokoontuu liiton
toimistossa Helsingissä nii-
nä kuukausina, jolloin ei ole
k u v e r n ö ö r i n e u v o s t o n
kokousta. Silloin kokoontu-
mispaikkana toimii KVN:n
kokouspaikka alkaen jo per-
jantaina. Siitä on sitten hyvä
jäädä seuraamaan kuver-
nöörineuvoston kokousta.
Myös kesäkuussa on kokous-
ajankohta liitetty liiton vuo-
sikokouksen yhteyteen. Ko-

koukset alkavat aamupäi-
vällä ja kestävät noin 4-5
tuntia.

Viikkoa ennen kokousta
hallitus saa hyvin valmistel-
lun esityslistan päätöseh-
dotuksineen kaikkine tar-
peellisine liitteineen. Halli-
tus saa myös tilitoimistolta
sekä eri työryhmiltä raportit
ennen kokousta. Hallituksen
kokouksen siis valmistelee
hyvin pääsihteeri puheen-
johtajan avustuksella. Myös
eri työryhmät tekevät hyvää
pohjatyötä pääsihteerille.
Vaikka päätökset on hyvin
valmisteltu, ei ole itsestään
selvää, että ehdotettu päätös
menee läpi. Jokaisesta pää-
töksestä keskustellaan ja
muutetaan jos tarve on. Pää-
sääntöisesti asiat on niin
hyvin valmisteltu ja pe-
rusteltu, että ehdotukseen ei
tarvita muutoksia.

Esityslistalle tulevia asi-
oita on monenlaisia. Kuluvan
kauden talousasioita käsitel-
lään joka kokouksessa. Syk-
syllä tietysti tulee myös tilin-
päätösasiat ja keväällä on
talousarvio tapetilla. Aina
silloin tällöin tulee uusien
toimialajohtajien ja työryh-
mien puheenjohtajien hake-
minen. Haku tapahtuu tie-
tysti lehti-ilmoituksella ja
hakijat käsitellään halli-
tuksessa. Hallitus tekee eh-
dotuksen kuvernöörineu-
vostolle, joka tekee lopullisen
päätöksen. Aina hallituksen
ehdotus ei mene läpi. Samoin

menetellään sääntömuu-
tosten kohdalla. Hallitus
käsittelee myös kaikenlaisia
ajankohtaisia asioita jotka
liittyvät liiton hallintoon.
Myös ansiomerkkianomuk-
set, joiden päätös kuuluu
hallitukselle, käsitellään,
hyväksytään tai hylätään.
Keväällä käsitellään myös
klubien tekemät aloitteet.

Aloitteet menevät tietysti
kuvernöörineuvoston kautta
vuosikokokuseen päätettä-
väksi.

Hallituspaikka on hyvä
näköalapaikka tähän järjes-
töön ja suosittelen sitä kai-
kille piirimme tuleville ja
aiemmin olleille kuver-
nööreille.

Suomen Lions-liton hallitus 2012-2013 (yllä) ja 2013-2014.

IPDG Jari Vuorinen
Suomen Lions-l iiton hallituksen jäsen 2012-14

Kasku
Piirihallituksessa
muisteltua...
1950-luvun puolivälissä sekä
Porissa että Raumalla oli pe-
rustettu Lions-klubit. Nuoret
miehet olivat täynnä tarmoa,
ja sopivasti leijonamaista kil-
pailuhenkeä.

Kummassakin klubissa oli
päätetty toteuttaa varain-
hankinta-aktiviteetti yhteis-
työssä TVH:n kanssa. Tavoit-
teena oli syksyllä ennen lu-
mentuloa pystyttää auraus-
viitat varsin huonokun-
toiselle valtatie 8:n osuudelle
Porista Raumalle, tai päin-
vastoin. Näin saaduilla va-
roilla oli tarkoitus viettää
klubien yhteinen “saunailta”
jossakin vähän edempänä.
Porilaiset lähtivät Porista
liikkeelle kohti Raumaa ja
raumalaiset tietenkin Rau-
malta kohti Poria.

Aktiviteetti oli menossa jo
kolmatta peräkkäistä viikon-
loppua, kun raumalaisia al-
koi kiinnostaa, kuinka lähell-
ä porilaiset jo mahtaisivat
olla. Raumalaiset lähettivät
kahden veljen tiedustelupar-
tion vakoilemaan naapurei-
ta.

Tiedustelupartion veljet
palasivat muutaman tunnin
kuluttua:

-Porilaisse ova jo Eurajoel
tulos. Mut ne huijjaavak, ko
ne jättäväk kepit toist metrii
maan bääl näkyvii.

TTTTTurururururvvvvvassa tiellä - liiton uusi aktiassa tiellä - liiton uusi aktiassa tiellä - liiton uusi aktiassa tiellä - liiton uusi aktiassa tiellä - liiton uusi aktiviteetti tulossaviteetti tulossaviteetti tulossaviteetti tulossaviteetti tulossa
LC Vähäkyrön klubialoit-
teesta Liiton vuosikokouk-
selle -2013 liikkeelle lähtenyt
MOPO-aktiviteetti on saanut
suuntaviivansa ja alkuval-
mistelut ovat edenneet vauh-
dilla, kertoo työryhmän vetä-
jä Jouko Inkeroinen.

Liikenneturvallisuuden
teoriakoulutusta yläasteella
8. luokkalaisille lähdetään
toteuttamaan klubilaisten
toimesta valtakunnallisesti
tulevalla kaudella yhdessä
AKK Motorsports ry:n
(moottorikerhojen kattojär-
jestö) ja Liikenneturvan
kanssa, hän jatkaa.

AKK Motorsportin toimi-
tusjohtaja Jani Backman
kertoo että, yhteistyö Lions
Clubien kanssa on tervetul-

lutta ja sillä saamme valta-
kunnallista kattavuutta hie-
nolle asialle. Lisäten että,
meillä on tarvittaessa käytös-
sä myös moottorikerhon jä-
senet monella paikkakunnal-
la ja radat, joita voi tarpeen
tullessa käyttää käytännön
harjoitteluun.

Tylyä fakt aa
Liikenneturvan tilastojen
mukaan n. 10 nuorta kuolee
joka vuosi mopo onnetto-
muuksissa ja n. 1100 louk-
kaantuu (poliisin tilastoihin
tulleet) 15 - 16 vuotiaista
mopoilijoista.

Mopojen suosio
kasvaa
Mopoja on Suomessa 287105
ja mopo autoja 10548 v.2012

tilastojen mukaan. Varsinkin
skoottereiden myynti on kas-
vanut Suomessa huikeasti ja
tytöt ovat ottaneet tämän
menopelin omakseen.

Aktiviteetti
Aktiviteetin runko on selkeä:
Klubit seulovat keskenään
omalla paikkakunnalla, mis-
tä klubeista löytyvät innok-
kaat kouluttajapersoonat ja
sopivat yläasteen rehtorin
(tai terveystieto opettajan)
kanssa sopivan ajankohdan
koulutussessiolle. Tai jos
löytyy sopiva yhteistyötaho,
joka pitää koulutusluennot
oppilaille. esim. liikenne-
opettaja, nuorisotoimi tai
muu asiantuntija yhdistys.

Yhden tunnin pituinen
tuhti koulutuspaketti/luok-

ka. Vaikka palvelua (tämä-
hän on selkeä palveluak-
tiviteetti) voi olla koko kau-
den ajan, tarkoituksena on
painottaa kevättä (maalis-
toukokuu) kun mopokuume
iskee lumien sulaessa.

Leijonat
valmennet aan
projektiin
Valtakunnalliset kouluttaja-
koulutuspäivät tullaan jär-
jestämään 6-8 paikkakun-
nalla yhdessä AKK Motor-
sportin ja Liikenneturvan
kanssa  alkusyksystä 2014.
Näistä päivistä infotaan
myöhemmin vielä tämän
kauden aikana. Tärkeinä asi-
oina koulutuksessa;   1 varus-
teet, 2 päihteet, 3tiedot , 4
taidot.

Tahto ja t aidot
Mitä yritämme saada aikaan
liikenneturvallisuutta lisää-
vässä koulutuksessa?

Tahto ajaa entistä turval-
lisemmalla tavalla: kiinnos-
taako turvallisuus tai pelot-
taako turvattomuus? Miksi
ajaa turvallisemmin? Miten
ajaa turvallisemmin? Ym-
märretään riskejä parem-
min.

Taito ajaa entistä turval-
lisemmalla tavalla: tapoja,
joiden avulla voi ajaa tur-
vallisesti. Ihminen osaa tark-
kailla omaa toimintaansa ja
verrata sitä tavoitteisiin. Ih-
minen valitsee turvallisia toi-
mintatapoja entistä useam-
min ja tavat ovat entistä pa-
rempia.

Nyt toimeen
Tämä on hieno aktiviteetti
yhdessä nuorten kanssa ja
Jouko Inkeroinen lisää että,
seuraavan kauden presiden-
tit; lisätkää rohkeasti tämä
toimintakalenteriin ja hara-
voikaa sopivat persoonat
aktiviteetin suorittajiksi
paikkakunnallanne.

Lisätietoja:

jouko.inkeroinen@lions.fi

Uutisia Liitosta
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LC Ulvila/Auroran lio-
nit lahjoittivat joulu-
kuussa itsetehtyjä ha-
vukransseja seuraaviin
vanhusten hoitopaik-
koihin Ulvilassa:

Kohtaamispaikka Sant-
ra, Pappilanlammen
palvelukeskus, Pappi-
lanlammen Satakieli,
Ulvilan sairaala, Esperi
-hoivakoti, Kotola (te-
hostetun asumisen yk-
sikkö) ja Vilhelmiina -
koti. Toivomme havu-
kranssien tuovan sy-
dämellisen tervehdyk-
sen kaikille.

KrKrKrKrKranssejaanssejaanssejaanssejaansseja
vanhuksillevanhuksillevanhuksillevanhuksillevanhuksille

LC Ulvila/Aurora

Ajatuksia

Auroran

alkutaipaleelta
Lions Club Ulvila/Aurora
Sisko Pakarinen & V irpi Äijö,

Klubimme perustettiin
20.3.2013 ja nimek-
semme valitsimme LC
Ulvila/Aurora. Vuosi
alkaa olla lopuillaan ja
on tullut aika kirjoittaa
muutama sana siitä,
mitä Auroran ensim-
mäisiin kuukausiin on
liittynyt. Kuluneiden
kuukausien aikana klu-
biimme on liittynyt jo
kaksi uutta, energistä
jäsentä, joten ehkä hei-
dänkin on hyvä kuulla
lyhyestä historiastam-
me.

Meiltä on kysytty
monissa piirin järjestä-
missä tilaisuuksissa ja
kokouksissa, miltä tun-
tuu olla mukana ensim-
mäistä kertaa? Tai mi-
ten olemme onnistu-
neet käynnistämään
klubimme toimintaa?
Kaikki on ollut tieten-
kin uutta ja outoa, mut-
ta samalla kovin mie-
lenkiintoista. Aika tosin
kultaa muistot nopeas-
ti, mutta näin jälkikä-
teen ajatellen klubin
perustaminen 29 nai-
sen voimin tuntuu su-
juneen helposti. Op-
paamme Jari Vuorinen
ja Antti Raitaniemi
voisivat toki kommen-
toida omalta osaltaan,
oliko hankalaa tätä
naisenergiaa saada
kootuksi yhteen? Tai-
simme kokoontua vain
kolme kertaa keskuste-
lemaan klubin perusta-
misesta. Ensin hyvinkin
pienellä porukalla, seu-
raavalla kerralla jokai-
sella oli mukana joku
uusi asiasta kiinnostu-
nut ja sitten sitä oltiin-
kin jo täydessä vauhdis-
sa. Suuri kiitos perusta-

miseen liittyvien asioi-
den hoitumisesta kuu-
luu tietenkin oppail-
lemme, jotka kykenivät
auttamaan meitä asia-
kirjojen valmisteluissa
sekä erittäin hyvälle
sihteerillemme, joka
vaivojaan säästämättä
teki kaiken paperityön.

Kysytään ja
kuunnellaan
Käytännön apua yhdis-
tyksen perustamisessa
(mm. perustamisasia-
kirjat) saimme myös
kummiklubiltamme,
opaslioneilta sekä M-
piiriltä.  Suomen Lions-
liitolta saimme hyvät
kirjalliset ohjeet ja val-
miita sähköisiä asia-
kirjapohjia. Vinkkejä
klubitoimintaan meille
antoivat myös muut
klubit verkkosivujensa
ja klubitiedotteidensa
kautta. Hyviä paikkoja
tietojen vaihtamiseen ja
uusien kontaktien luo-
miseen ovat olleet pii-
rin järjestämät uusien
lionien tilaisuudet sekä
uusille virkailijoille tar-
koitetut koulutukset.
Kaikista näistä tilai-
suuksista olemme saa-
neet hyviä eväitä toi-
mintaan.

Nopeasti perustami-
sen jälkeen saimme
kunnian osallistua M-
piirin vuosikokouk-
seen. Tilaisuudessa tuli
runsaasti oppia eri teh-
tävistä ja lopuksi pää-
simme seuraamaan mi-
ten klubeja palkitaan
aktiivisuudestaan.  Li-
sää ihmettelemistä
saimme Lions-liiton
vuosikokouksessa Hei-
nolassa, jossa pääsim-

me ensimmäisen ker-
ran käyttämään äänioi-
keuttammekin. Kuiten-
kin vasta aluekokouk-
sen ja lohkokokouksen
jälkeen on alkanut li-
sääntyä ymmärrys jaot-
teluun piireistä, alueis-
ta ja lohkoista. Etenkin
lohkon kokouksesta jäi
tunne lämminhenki-
sestä keskustelutilai-
suudesta, jossa on mah-
dollisuus vaihtaa kuu-
lumisia toisten klubien
edustajien kanssa. Kii-
tos kaikille niille klu-
beille, jotka olette olleet
jakamassa kokemuk-
sianne. Kaikilla Teillä
on ollut aloittelevan
klubin näkökulmasta
kannustavaa kerrotta-
vaa toiminnastanne.
On ollut mukava kuulla
millaisia aktiviteetteja
jo pitempään toimineet

klubit järjestävät ja
kuinka monin eri tavoin
voidaan tehdä hyvänte-
keväisyyttä. Kaikkea
kuulemaamme voimme
sitten peilata orastaviin
suunnitelmiin oman
klubimme toiminnassa.

Yhdessä olemme
enemmän
Toiminnan keksiminen
ei tosin ole ollut meille
ongelmallista, ideoita
on riittänyt runsaasti ja
joitakin niistä olemme
jo onnistuneet toteutta-
maankin. Puolisomme
ovat olleet kiitettävästi
tukemassa toimintaam-
me osallistumalla ta-
pahtumien toteuttami-
seen. Yhtenä tämän
kauden tavoitteena
meillä on jäsenten tu-
tustuminen toisiinsa -
olisiko parempaa tapaa

tutustua kuin yhdessä
tekeminen? Hauskaa
on ollut ja olemme huo-
manneet, että kamera
on syytä pitää aina mu-
kana! Tulevaisuutta
varten pienetkin ideat
kerätään vihkoon - siel-
tähän niitä on helppo
sitten poimia jos toi-
minta alkaa hiipumaan.

Kummiklubi on ot-
tanut meidät todella
hyvin mukaan ja anta-
nut meille mahdolli-
suuden osallistua mm.
talkooavun muodossa
omaan aktiviteettiinsa.
Muutkin klubit järjes-
tävät Satakunnassa eri-
laisia aktiviteetteja ja
näihinkin tapahtumiin
on ollut mukava osallis-
tua. Olemme tehneet
yhteistyötä myös mui-
den järjestöjen, kuten
partiolaisten kanssa.

Itsenäisyyspäivän juhla
LC Pori/Kat ariina
Teija Nurmi

LC Pori/Katariinat jär-
jestivät itsenäisyys-
päivän kunniaksi Poris-
sa, Vähäraumalla sijait-
sevan Liinaharjan van-
hainkodin asukkaille
kauniin ja herkän aa-
mupäivän juhlahetken.
Juhlan avasi Lion-pre-
sidentti Heleena Harju
tervehdyksellä ja hu-
moristisella runolla,
ohjelmaa jatkoi taitei-
lija Jyrki Kangas soit-
tamalla joululauluja,
pastori Hannu Salonoja

piti kauniin puheen ja
lopuksi kaikki lauloim-
me yhdessä Maamme -
laulun. Ohjelman jäl-
keen LC Pori/Katarii-
nat tarjosivat paikalla

olleille glögiä, kääre-
torttua ja suklaakon-
vehteja. Vanhuksia pää-
si paikalle n. 60 ja he
olivat kovin tyytyväisiä,
kun tällainen juhlati-

laisuus heille järjestet-
tiin. Näinkin voimme
lähimmäisillemme ja
itsellemme antaa hyvän
mielen!

LC Ulvila/Auroralla oli suuri kunnia saada lion Raija Diomin (LC Pori/Katariina)
asiakkaaksemme ensimmäisessä tempauksessamme 15.6.2013.
Voi noita muistoja ja sitä ilon määrää! Tiskin takana palvelemassa olivat
1. varapresidentti Aila Riihiluoma ja lion Noora Häyhtiö.

PikkujoulutPikkujoulutPikkujoulutPikkujoulutPikkujoulut
IltarIltarIltarIltarIltaruskuskuskuskuskossaossaossaossaossa
LC Karvia
Jaakko V iitala

LC Karvia on perin-
teisesti järjestänyt kun-
nan ikäihmisille Ilta-
ruskon palvelukes-
kuksessa pikkujoulun.
Vuoden 2013 pikku-
joulu noudatti perin-
teistä ohjelmakaavaa:
klubin tervehdyssanat,
koululaisten esityksiä ja
joulupukki.

Klubin tervehdys-
sanat lausui president-
ti, joka puheensa päät-
teeksi luovutti  palvelu-
keskukselle uusia jarru-
sukkia “levyjarruilla”
sekä lahjakortin digi-
kuvien kehittämiseksi.
Lahjoitukset ovat osa
klubin 50-vuotisjuhla-
lahjoituksia.

Tänä jouluna kier-
tävällä vuorollaan kou-
lulaisten ohjelmasta
huolehti Sarvelan kou-
lun 3.-4. luokka parilla
vanhemmalla oppilaal-
la vahvistettuna. He
esittivät joululauluja
laulaen ja soittaen
boomwhackers-put-
killa. Perinteitä nou-
datten juhlan päät-
teeksi Joulupukki saa-
pui pienelle ennakkovi-
siitille. Hän jakoi palve-
lukeskuksen asukkaille
leidien hankkimat pik-
kupaketit.

Vanhusten ja nuorten tukena
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HuittistenHuittistenHuittistenHuittistenHuittisten
tertertertertervvvvveeeeeyskyskyskyskyskeskukselleeskukselleeskukselleeskukselleeskukselle

Toimintakauden 2012-
2013 päätteeksi LC-
Lauttakylä lahjoitti 17
televisiota terveyskes-
kuksen vuodeosastolle.
Viime vuoden klubi on
kerännyt varoja kerho-
neuvoja Junno Väli-
maan valokuvista ja
kertomuksista kootuis-
ta kotiseututeoksista
sekä vapputoritalkois-
ta. Vanhukset ovat
olleen viime aikoina
ensisijaisesti tuen koh-
teena, kertoi president-
ti Hannu Korpela lah-
joituksen yhteydessä.
Ensiarvoisen tärkeätä
on vanhuksien asu-

LC Lautt akylä

teksti: Reino Äikiä
kuva: Laura Haavisto

minen kotioloissa mah-
dollisimman pitkään.
Kun sitten sairaus yl-
lättää moni vanhus
joutuu olemaan pitkiä-
kin  aikoja sairaalahoi-
dossa. Potilashuonees-
sa oleva televisio on
omiaan pitämään poti-
laan henkistä vireyttä
yllä, sillä tutut sarjat ja
ajankohtaiset uutiset
ovat edelleen nähtä-
vissä. Terveyskeskuk-
sen puolesta lahjoituk-
sen ottivat vastaan
osastonhoitaja  Aija
Rajala ja vt. ylilääkäri
Linnea Kenni-Jussila.

LC Vampula kustansi
vanhuksia kesäteat-
teriin Huittisten Sutti-
laan seuraamaan teat-
teri Taikayön komediaa
“Varokaa, mummu tu-
lee”.

Loppujen lopuksi
mummossa (Erja Ur-
vikko-Rainio), kuten
myöskään kovista esit-
täneessä Karppases-
sakaan (Mika Latva-
nen) ei ollut mitään
varottavaa. Loppu hy-
vin ja kaikki hyvin,
totesivat myös teatteria
seuranneet vampula-
laiset vanhukset.

-Teatteriretkellä oli
mukana Vampulan
palvelutalo Annalan ja
kodinhoidon piirissä
olevia vanhuksia sekä
muita ikäihmisiä yh-
teensä hyvän matkaa
päälle parikymmentä.
Klubi kustansi vanhuk-
sille kuljetuksen, tar-
joilun ja teatteriliput,
selvittää LC Vampulan
kauden 2012/2013 pre-
sidentti Pekka Koivisto.

Varat teatteriret-
kelle klubi oli hank-
kinut maaliskuussa
seuratalo Jukolassa
järjestetyllä Wanhan
ajan iltamilla.

LLLLLC C C C C VVVVVampulaampulaampulaampulaampula
vanhuksille:vanhuksille:vanhuksille:vanhuksille:vanhuksille:
VVVVVarararararokaa mokaa mokaa mokaa mokaa mummoja!ummoja!ummoja!ummoja!ummoja!

LC Vampula
teksti: Mauno Kot amäki
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vanhuksillevanhuksillevanhuksillevanhuksillevanhuksille

Lions Club Huittinen/
Gerdan jäsenet ovat
osallistuneet Lions-
liiton järjestämään val-
takunnalliseen äitien-
päivän palveluaktivi-
teettiin lahjoittamalla
huiveja Huittisten ja
Punkalaitumen palve-
luasunnoissa ja ryhmä-
kodeissa asuville nai-
sille.

Punkala i tumel la
klubin presidentti Sirk-
ka Madekivi sekä lionit
Jaana Karunen ja Heli
Laurila lahjoittivat hui-

vit palveluasunto Kai-
sankodissa asuville
naisille.

Huittisissa lahjoi-
tettiin huiveja Palve-
lukoti Kaarirannassa,
Kaarirannan ryhmäko-
deissa, Palvelukeskus
Annalassa ja Kunin-
kaisten palvelukeskuk-
sessa asuville 90 vuotta
täyttäneille naisille.
Lahjoituksia olivat te-
kemässä lionit Merja
Evala, Maija Marttila,
Hilve Reijonen ja Rau-
ni-Eliisa Wasell.

LC Huittinen/Gerda
Rauni-Eliisa W asell

Aune Koivusen kaulassa komeilee lahjoitushuivi.

LC Eura/Pyhäjärven la-
dyt ahkeroivat sukkia ja
lahjoittivat ne Euran
kunnan perusturvakes-
kukselle, joka jakaa ne
edelleen niitä tarvitse-
ville kuntalaisille. Ku-
vassa vasemmalta Eu-

ran kunnan edustajat:
Milla Valtonen ja Jonna
Peltola ja oikealla LC
Eura/Pyhäjärvi ladyjen
edustaja Minna Erä-
nummi lahjoittaa koril-
lisen vasta kudottuja
sukkia.

JJJJJalaalaalaalaalat lämpimäksit lämpimäksit lämpimäksit lämpimäksit lämpimäksi
EurEurEurEurEurassaassaassaassaassa

LC Eura/Pyhäjärvi
Hannu ja Minna  Eränummi

Yhdessä toimiminen
kantaa hedelmää.

Kerrot aan
muillekin
Toiminnastamme tie-
dotamme paikallisleh-
dessä, M-piirin verkko-
sivuilla sekä sosiaali-
sessa mediassa julkisil-
la Facebook-sivuilla. Si-
säiseen tiedottamiseen
käytämme sähköpostin
lisäksi klubin tiedotus-
lehteä Auroran Aviisia
sekä suljettua ryhmää
Facebookissa. Kaikkien
meidän on mahdollista
kertoa omia ajatuksi-
aan ja myös tuoda esiin
ideoita näillä samoilla
kanavilla.

Lions toimint a on
merkityksellistä
Lions toiminta on siitä
hienoa, että näitä en-

simmäisiä kertoja pää-
see aina joku koke-
maan! Tulevissa piiri-,
alue- tai lohkokokouk-
sissa me tiedämme jo
vähän enemmän, mutta
mukana on todennä-
köisesti joku toinen en-
simmäistä kertaa. Toi-
vomme, että tulevai-
suudessakin ensim-
mäistä kertaa mukana
olevat pääsevät aisti-
maan Lions toiminnas-
sa sen hyvän minkä me
olemme saaneet kokea.
On ollut todella mu-
kava huomata, kuinka
lämpimästi Lions toi-
mintaan otetaan vas-
taan aloitteleva klubi ja
sen jäsenet.

Kiitokset kaikille
Teille -
yhdessä olemme
enemmän!

KKKKKalealealealealevvvvvanpuistonanpuistonanpuistonanpuistonanpuiston
vvvvvastaanottokastaanottokastaanottokastaanottokastaanottokodissaodissaodissaodissaodissa
LC Pori/Charlott a
LC Pori/Charlotta lah-
joitti Kalevanpuiston
vastaanottokodin lap-
sille 200 e virkistys-
käyttöön. Vastaanotto-
koti on tarkoitettu ly-
hytaikaisen, kiireellisen
sijoituksen tarpeessa
oleville lapsille. Päätök-
sen vastaanottokotiin
sijoittamisesta tekee

päivystävä sosiaali-
työntekijä tai avohuol-
lon lastensuojelun sosi-
aalityöntekijä. Kalevan-
puistosta lapsi siirtyy
takaisin omaan kotiinsa
tai toiseen sijoituspaik-
kaan. Saimme tutustua
tiloihin ja kuulla hoita-
jilta vastaanottokodin
arjesta kahvittelun lo-
massa.

Äideille ja mummoille
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LC Huittinen on raken-
tanut ja ylläpitänyt
Leijona-leikkipuistoa jo
vuodesta 1996 lähtien.

Useana kesänä leijo-
nat ovat järjestäneet
leikkipuistoon lasten
tapahtuman. Viime

kesänä, heinäkuun vii-
meisenä päivänä, siellä
olivat Huittislaiset
taiteilijat Eeva Kaplas
ja Janina Pirttimäki eli
Iita ja Mirri esiinty-
mässä sekä laulatta-
massa ja leikittämässä

LaLaLaLaLapset leikkipset leikkipset leikkipset leikkipset leikkivvvvvät leijonien kanssa!ät leijonien kanssa!ät leijonien kanssa!ät leijonien kanssa!ät leijonien kanssa!

LC Huittinen
Rauni-Eliisa W asell, puoliso

lapsia. Sää oli kaunis ja
lapsia vanhempineen
oli paikalla runsaasti.
Leijonat jakoivat ta-
pahtuman päätteeksi
lapsille ilmapalloja ja
puolisot olivat mukana
jakamassa karkkeja.

LC Rauma/Ankkuri
Ilkka Nurminen

LaLaLaLaLapsille viihtyvyyttäpsille viihtyvyyttäpsille viihtyvyyttäpsille viihtyvyyttäpsille viihtyvyyttä
linnunpöntöillä!linnunpöntöillä!linnunpöntöillä!linnunpöntöillä!linnunpöntöillä!

Lions Club Rauma /
Ankkuri lahjoitti jäsen-
tensä keväällä Vasa-
raisten Muinanmäellä
tekemistään linnun-
pöntöistä saamansa
myyntitulot Rauman
Aluesairaalan lasten-

13. Ulvilan

keskiaikaiset

Hansa-

markkinat

ykkössijalle!
LC Ulvila
Pertti Berg

Lionsklubit eri puolilla
maailmaa sponsoroivat
joka vuosi lionien kan-
sainvälisen rauhanju-
listekilpailun paikalli-
sissa kouluissa ja nuo-
risoryhmissä.  Tämä
kilpailu kannustaa
nuoria ympäri maail-
maa ilmaisemaan näke-
myksiään rauhasta. 
Viimeisen 25 vuoden
aikana yli neljä miljoo-
naa lasta lähes sadasta
maasta on osallistunut
kilpailuun.

Kauden 2013-14 kil-
pailun teema oli “Mei-
dän maailmamme, mei-
dän tulevaisuutemme”. 
Kilpailuunvoivat osal-
listua nuoret, jotka ovat
11-, 12- tai 13-vuotiaita
15. marraskuuta.

RauhanjulistekilpailunRauhanjulistekilpailunRauhanjulistekilpailunRauhanjulistekilpailunRauhanjulistekilpailun
vvvvvoitto taas oitto taas oitto taas oitto taas oitto taas AhlaisiinAhlaisiinAhlaisiinAhlaisiinAhlaisiin
LCI & LC Pori/Charlott a

tautien poliklinikalle
pienten potilaiden viih-
tyvyyttä lisääviin han-
kintoihin. Kuvassa va-
semmalta Ankkuri-klu-
bin lahjashekin luovut-
taneet Erkki Honka-
heimo ja Harri Pel-

tonen sekä lahjoituksen
vastaanottaneet las-
tentautien poliklinikan
edustajat Outi Ilén,
Tiina-Maria Kuusisto,
Riikka Metsänvirta ja
Maarit Haapalehto-
Ikonen.

Kolmessatoista Li-
ons-piirissä valittiin
kussakin yksi rauhan-
juliste lähetettäväksi
Lions-liiton Suomen
osakilpailuun. M-piiris-
sä  Rauhanjulistekilpai-
luun osallistui 9 työtä.
Voittajaksi piirihallitus
valitsi toistamiseen LC
Pori/Charlotan sponso-
roiman Ahlaisten kou-
lun oppilaan Lotta Pi-
halan julisteen.   

Ahlaisten koululla
Lottaa onnittelemassa
kunniakirjan sekä raha-
lahjan kera kävi Char-
lotan pres. Virve Usva-
Tuomela.

Kauden 2014–15
kilpailun teema on
”Rauhaa, rakkautta ja
yhteisymmärrystä”.

Porin vuosikokouksen päätoimikunta tarjoaa oman piirimme leijonille ja
puolisoille vaivattoman tavan osallistua liiton vuosikokoukseen lauantaina
7.6.2014. Mikäli riittävä määrä halukkaita ilmoittautuu kuljetuksiin,
järjestämme neljä tilausajoreittiä kotipaikkakunnaltanne lauantaina
aamulla Poriin ja yöllä takaisin.

Reitit ovat:
Karvia- Kankaanpää-Pomarkku-Noormarkku- Pori,
Punkalai-dunHuittinen–Kokemäki–Harjavalta–Nakkila-Ulvila-Pori,
Laitila–Rauma-Eurajoki-Luvia-Pori ja Alastaro-Säkylä-Köyliö-Eura-Pori.

Matkan hinta on vain 20 euroa/hlö ja järjestämme myös tilat vaatteiden
vaihtoon ja peseytymiseen WinNovan tiloissa, Luvianpuistokatu 1. Samoin
vaihtovaatteiden säilytys Winnovan tiloissa. Bussikuljetus Karhuhallista ja
takaisin kuuluu myös hintaan.

Matkalle ilmoittaudutaan normaalin ilmoittautumisen yhteydessä. Jos olet
jo ehtinyt ilmoittautua kokoukseen, voit vielä lisätä kuljetuksen ennen
30.4.-14. Tarkemmat reitit ja pysäkkivaihtoehdot ilmoitamme myöhemmin,
kun tiedämme matkustajamäärät.

Lisätietoja http://www .lionsvuosikokous2014.fi

VVVVVaiaiaiaiaivvvvvaaaaattattattattatta
vuosikvuosikvuosikvuosikvuosikokokokokokoukseen!oukseen!oukseen!oukseen!oukseen!

LC Ulvila järjesti 13.
Keskiaikaiset Hansa-
markkinat,  3.–4. 8. -13.
Markkinoihin haluttiin
elinvoimaa, joten LC
Ulvila haki kansainvä-
liseen Leader-hankkee-
seen 2011. Projektipääl-
liköksi lupautui Geor-
ges Fernandes.

Leader-hankkeessa
oli mukana Hansa-
markkinat Suomesta,
Virosta, Latviasta,
Ranskasta, Portugalista
ja Belgiasta. Hankkee-
seen sisältyi vierailuja
muiden järjestämillä
Hansamarkkinoil la.
Niistä sai ammennet-
tua Ulvilan omiin Han-
samarkkinoihin erilai-
sia uusia ideoita. Esi-
merkiksi suosittu las-
ten ritaripolku vuonna
2013 oli yksi tällainen
uusi kohde  markkinoil-
la.

Leader -hankkeissa
järjestettiin äänestys,
jossa  LC Ulvilan “Me-
dieval Festivals” voitti
parhaan kulttuuri-/
Leader- projektin pal-
kinnon. Puolan kult-
tuuriministeri luovutti
LC Ulvilan palkinnon
Georgesille.

Keskiaikaiset
Hansamarkkinat
Kuuden Euroopan
maan paikalliset toi-
mintaryhmät tekevät
yhteistyötä tuodakseen
esille keskiaikaista kult-
tuuriperintöään. Kes-
keisiin toimiin kuuluvat
keskiaikafestivaalien
toteuttaminen ja vie-
railut kumppanialu-
eiden tapahtumissa.
Hankkeessa vaihdettiin
kokemuksia paikallis-
perinnön ja -historian
tutkimuksesta sekä
suurten kulttuuritapah-
tumien järjestämisestä.
Hankkeessa tutkitaan
mahdollisuuksia ke-
hittää matkailua keski-
aikaisen kulttuuripe-
rinnön avulla ottamalla
nuoriso mukaan tapah-
tumien järjestämiseen.
Pitkän aikavälin tavoit-
teena on löytää näistä
mahdollisia tulevia tu-
lonlähteitä.

Pitkän perinteen
Hansamarkkinat LC Ul-
vilan järjestäminä oli-
vat jälleen iso voimain
ja yhteenkuuluvuuden
osoitus. Talkootunteja
kertyy pelkästään
markkinaviikolla yli
800. On huomioitava,
että leijonien talkoo-
henki ei yksin riitä näin
isojen tapahtumien jär-

jestämisessä. Talkoisiin
osallistui myös useita
Ulvilan urheiluseuroja.
Myös Ulvilan kaupunki
osallistui järjestämi-
seen rahallisella tuella.

Markkinahumua,
toimintaa ja
jännitystä
Markkinapaikat olivat
taas täynnä iloista
markkinaväkeä sekä
hyvä tuulisia myyjiä.
Markkinoille oli saa-
punut myyjiä Keski-
Eurooppaa myöten.
Myyntikojut tarjosivat
laajan valikoiman käsi-
työläisten työnäytteitä.

Leader-hankkeen
myötä projektin mui-

Leijonat ja lapset



19

LIONMVIESTI
Syntynyt samana päivänäSyntynyt samana päivänäSyntynyt samana päivänäSyntynyt samana päivänäSyntynyt samana päivänä

kuin Gerkuin Gerkuin Gerkuin Gerkuin Gerda Rda Rda Rda Rda Rytiytiytiytiyti
LC Huittinen/Gerda, Rauni-Eliisa W asell

Lions Club
Huittinen/
Gerdan yh-
tenä akti-
viteettina
on muistaa
Gerda Ry-
tin synty-
mäpäivänä
1 1 . 1 0 .
Huittisissa
ja Punka-
laitumella
syntyneitä
v a u v o j a .
Tänä vuonna tuona
päivänä syntyi kaksi
vauvaa.

Huittisissa Silja Haapa-
aho sai tyttövauvan,
jonka pituus oli 49 cm
ja paino 3610 g. Viiden
ikäinen Milia sai kai-
paamansa pikkusiskon.
Vauvalle käytiin vie-
mässä  lahjakortti sekä
siskolle muutama vuosi
sitten Gerdan aktivi-

teettina painettu väri-
tyskirja.

Punkalaitumella syntyi
poikavauva  ja hänelle
annettiin lahjakortti
neuvolakäynnin yhtey-
dessä.

Presidentti Minnamari
Salmivaara luovutti
lahjan Huittisissa
syntyneelle vauvalle.

den maiden edustajat
toivat hienon kansain-
välisen tunnelman.
Heillä oli projektiin liit-
tyen omat teltat. Kan-
sainväliset vieraat esit-
tivät tansseja, näytel-
miä sekä ritarien hurjia
taisteluja eikä keskiai-
kaan kuuluneita tu-
linäytöksiäkään oltu
unohdettu.

Markkinoilla oli eri-
tyisesti kehitetty rita-
ripolku, jossa nuoret
urhot ja linnanneidot
saivat kokeilla taitojaan
j o u s i a m m u n n a s s a ,
miekkailussa ja jopa ka-
tapultilla ampumises-
sa. Erittäin suosittu oli

Ulvilan ritariksilyönti,
jonka sai palkkioksi
ritarien kanssa käydyn
miekkataistelun jäl-
keen. Tänäkin vuonna
saatiin uusia ritarinei-
toja sekä urhoja Ulvilan
H a n s a k a u p u n k i i n ,
voimme olla siis tur-
vallisin mielin. Perin-
teisesti palkittiin myös
paras puku, jonka voitti
tällä kertaa “valkoiseksi
ritariksi “ pukeutunut
salainen henkilö.

Markkinoihin osal-
listui myös Ulvilan kau-
punki, pitämällä kau-
punginvaltuuston 100-
vuotisjuhlakokouksen
Hansamarkkinoiden
juhlateltassa.

Leijonat ja lapset
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LC Pori/Sofia on järjes-
tänyt Christmas Carol
Service -joulutapah-
tumaa Cygnaeuksen
englannin kielen luok-
kien opettajien ja oppi-
laiden kanssa. Kyseessä
on joulukuvaelma, joka
sisältää runsaasti lasten
esittämiä joululauluja.
Myös yleisöä rohkais-
tiin laulamaan. Christ-
mas Carol Service esi-
tettiin Cygnaeuksen
koululla tiistaina ja

Christmas CarChristmas CarChristmas CarChristmas CarChristmas Carololololol
SerSerSerSerServicevicevicevicevice
LC Pori/Sofia
Beverley Griffiths

keskiviikkona 26.-27.11.
2013 klo 18:00.

Christmas Carol
Service järjestettiin en-
simmäistä kertaa viime
joulun alla. Opettajat ja
oppilaat loivat upean
esityksen, kuvaelma oli
upeasti lavastettu ja
puvustettu. Tapahtuma
oli iso menestys sekä
yhteistyön että hyvän-
tekeväisyyden näkökul-
masta, joten päätimme
luoda uuden perinteen.

ShoppailemallaShoppailemallaShoppailemallaShoppailemallaShoppailemalla
mmmmmukana Jukana Jukana Jukana Jukana Joulupuu -oulupuu -oulupuu -oulupuu -oulupuu -
kkkkkerererereräääääyksessayksessayksessayksessayksessa
LC Ulvila/Aurora
Virpi Äijö

Lions Club Ulvila/Au-
rora päätti tuoda hyvän
joulumielen myös vä-
hävaraisille lapsille ja
nuorille osallistumalla
Porin Nuorkauppaka-
mari ry:n järjestämään

Joulupuu-keräykseen.
Yhteensä 13 tyttöä ja
poikaa iältään 11-17
vuotta saa paketin, kun
klubin avustustoimi-
kunta lähti shoppai-
lemaan lahjoja.

Yhdessä

hyvää mieltä
LC Sastamala/ Linda,
Marja Hujo

Joulukuu tuo tulles-
saan aina monenmoista
puuhaa ja askaretta,
ainakin meillä LC
Sastamala/ Lindoissa
kuin varmasti muis-
sakin klubeissa. Se on
oikeastaan parasta ai-
kaa luoda yhteenkuu-
luvuutta ja nauttia yh-
dessä tekemisen ilosta.

Meillä Lindoilla jou-
lukuun, ja varmasti
koko loppuvuoden, tär-
keimmäksi tapahtu-
maksi on muodostunut
noin 150 vanhuksen
joulukahvitus ja yh-
teislaulutuokio Hopun
vanhainkodissa. Voisi
kai puhua jo perin-
teestä, sillä 14.12.-13
veimme jouluterveh-
dyksemme vanhuksille
jo kolmatta kertaa.

Kahvitukseen liittyy
aina ensin leivontatal-
koot, ja tänäkin vuonna
kokoonnuimme säh-
kövatkaimiemme kera
Äetsän koulun koti-
talousluokkaan ja ura-
koimme melkoisen
määrän kääretorttuja.
Kääretortuista jalos-
tettiin vanhainkodilla

leivokset kermavaah-
tokuorrutuksin, lisäksi
oli tarjolla pullaa ja
piparia.

Herkkujen lisäksi
pienet tonttutytöt esit-
tivät tanssin, lauluLin-
dat lauloivat pari laulua
ja yllätysohjelmaa toi
paikalle saapunut palo-
kunta, kun sytyttä-
mämme kynttilät lau-
kaisivat palohälytyk-
sen. Voi kai sanoa, että
tällä kertaa jouluter-
vehdyksemme olikin
erityisen sykähdyttävä.

Joulukahvitus ja
pieni yhdessä vietetty
tuokio joululauluineen
on monelle vanhukselle
tärkeää.  Kaikki van-
hukset eivät kuntonsa
puolesta pääse ruoka-
saliin, joten heille kah-
vit ja kastamiset toi-
mitetaan tarjoilukär-
ryissä osastoille ja
joululauluihin he pää-
sevät osallistumaan
keskusradion kautta.
Ruokasalin puolella
pöytien koristelu Jou-
lutähdillä, tuttujen jou-
lulaulujen laulaminen
ja pieni hetkinen kah-

vikupposen äärellä ru-
patellen virittää niin
vanhuksen kuin oman-
kin mielen joulutun-

nelmaan. Vanhusten
kertomat muistot ja
ulkomuistista lauletut
vanhat tutut joululau-

Touhukkaat lindat kuorruttavat kääretorttuleivoksia.

Kokemäellä ja Harja-
vallassa toteuttiin jo
neljättä kertaa joulun
alla Kirje joulupukille -
projekti. Kampanjan
tavoitteena Kokemäellä
ja Harjavallassa toteut-
tiin jo neljättä kertaa
joulun on ollut, että vä-
hävaraistenkin perhei-
den lapset saisivat aina-
kin yhden toivomansa
joululahjan.

Hanke toteutettiin
molemmissa kaupun-
geissa sosiaalitoimen
välityksellä. Perhetyön-
tekijät ovat koonneet
lasten lahjatoiveita.
Lapset ovat joko kir-
joittaneet joulupukille
kirjeen tai kertoneet
perhetyöntekijöille toi-
veistaan.

Mukana hankkeessa
olivat LC Kokemäki, LC
Kokemäki/Teljä, LC
Harjavalta, LC Harja-
valta/Huovi ja LC
Kokemäki/Jokilaakso,
joka hankki ja paketoi
lahjat.

Paketteihin käärit-
tiin mm. leluja, pelejä ja
harrastusvälineitä. Pal-

TTTTToioioioioivvvvvelahjoja laelahjoja laelahjoja laelahjoja laelahjoja lapsille ja npsille ja npsille ja npsille ja npsille ja nuorilleuorilleuorilleuorilleuorille
LC Kokemäki/Jokilaakso
Anneli Markkanen

jon oli toivottu myös
vaatteita, koulutarvik-
keita, hygieniatuotteita
ja muuta käytännöl-
listä. Sosiaalitoimi huo-
lehti pakettien toimit-
tamisen perheisiin.

Ajat ovat tiukentu-

neet ja avun tarve on
todellinen. Ihan kaik-
keen ei ollut varaa vaan
jonkun verran toiveista
oli pakko karsia. Rahaa
oli tänä vuonna käy-
tettävissä vajaat 2500
euroa. Sillä pystyttiin

Lahjapaketit luovutettiin joulun alla Kokemäen ja Harjavallan sosiaalitoimelle
edelleen perille toimitettaviksi. Kuvassa vasemmalta Harjavallan
sosiaalitoimen perhetyöntekijä Heidi Hjulgren, Kaija Valtonen LC Kokemäki/
Jokilaakso, Raimo Ruusunen LC Harjavalta, Raija Kulmala LC Kokemäki/
Jokilaakso, Jari Mäntyvaara LC Harjavalta/Huovi ja Alpo Alanko LC
Harjavalta.

LC Pori/Kat ariina
Teija Nurmi

LC Pori/Katariina on
lahjoittanut 1.000,00 e
Nuorten työpajalle
Porissa. Lahjoituksen
myötä työpajalaiset
ovat lähes joka torstai
tehneet ruokaa nuorten
kanssa ja pari kii-
peilyreissuakin on tehty
Porin Climing Clubille
(cave). Lahjoituksen
avulla työpajalaiset voi-
vat nauttia yhdessä te-
kemisen meiningistä ja

saavat arkeen pientä
ekstrapuuhaa.

Tällaisista avunannois-
ta on muodostunut
meidän klubimme tapa
palvella - tuottaa hyvää
mieltä arkeen.

Nuorille tekNuorille tekNuorille tekNuorille tekNuorille tekemisenemisenemisenemisenemisen
meininkimeininkimeininkimeininkimeininki

lahjoja jakamaan Koke-
mäellä noin 20:een ja
Harjavallassa noin 35
perheeseen.

Leijonat ja joulu
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Charlotat  kiittivät Joel Hallikaista hienosta konsertista.

LC Pori/Charlottan jär-
jestämä hyväntekevä-
isyyskonsertti onnistui
hienosti. Joel Halli-
kainen aloitti Joulun
kosketus -konsertti-
kiertueensa sunnun-
taina 17.11. esiintymällä
ensimmäistä kertaa
Ahlaisten kauniissa ky-

läkirkossa. Eino-myrs-
kystä huolimatta kirk-
kosali täyttyi hyvää te-
kevistä joulumusiikin
ystävistä.

Kirkossa oli läm-
minhenkinen tunnel-
ma. Hallikaisen kon-
sertti kosketti ajatuk-

sin, sanoin ja sävelin.
Päätteeksi laulettiin yh-
dessä  Maa on niin kau-
nis, jonka viimeinen
säkeistö seisten. Siitä
oli hyvä lähteä koti-
matkalle jouluun vi-
rittynein mielin.

JJJJJoulun koulun koulun koulun koulun koskoskoskoskosketusetusetusetusetus
LC Pori/Charlott a

Klubi mukana joulumyyjäisissäKlubi mukana joulumyyjäisissäKlubi mukana joulumyyjäisissäKlubi mukana joulumyyjäisissäKlubi mukana joulumyyjäisissä
LC Uusikaupunki/Family
Teksti: Leena Marvola-Sine
Kuvat: Irmeli Hiljander

Uudessakaupungissa järjestet-
tiin lauantaina 14.12. joulu-
myyjäiset  Seurakuntakeskuk-
sessa.  LC Uusikaupunki/Fami-
lykin  osallistui  tapahtumaan.
Klubilaiset olivat valmistaneet
myytäväksi pipareita,  Isoäidin
tulista sinappia, marinoituja
valkosipulinkynsiä, jouluista
punajuuri hilloketta, lasitöitä,
lyhtyjä, kaulakoruja, lapasia,
sukkia ja erilaisia joulukoris-
teita. Myös “pienet klubilai-
semme”  osallistuivat  myytä-
vien valmistamiseen ja olivat
myyjinä itse tapahtumassa,
olemmehan me perheklubi.

Tapahtuma sai myös tänä
vuonna joulua valmistelevat
uusikaupunkilaiset  liikkeelle
sankoin joukoin. Varsinkin
kaikki jouluiset  herkut  tekivät
hyvin kauppansa. Ensi vuonna
panostammekin  vielä enem-
män jouluherkkuihin.

lut herkistävät ja saavat
mielen nöyräksi. Sa-
malla voi kuitenkin
tuntea ihanan lämmön

rinnassaan, kun tietää
tehneensä jotakin tär-
keää ja jakaneensa hy-
vää mieltä. Miten suuri

merkitys voikaan pie-
nellä hetkellä ja läsnä-
ololla ollakaan.

JJJJJoulukuusien moulukuusien moulukuusien moulukuusien moulukuusien myyntiyyntiyyntiyyntiyynti
LC-Huittinen
Rauni-Eliisa W asell, puoliso
LC Huittinen toteutti tälläkin kau-
della perinteinen joulukuusien-
myyntiaktiviteetin. Myyntialueella
paloi nuotio, tonttu kynttilälyh-
tynsä kanssa sekä  kuusien viereen
pystytetty kota toivat tunnelmaa
myyntipaikalle, vaikka vesisade
yrittikin latistaa joulutunnelman.

KKKKKuului lauluuului lauluuului lauluuului lauluuului laulu
enkenkenkenkenkelteneltenelteneltenelten
LC Kankaanpää

J o u l u n a l u s v i i k o n
torstain päivänsarastus
jäi tummanpuhuvaksi
maan ollessa lumeton
ja taivaan pilvinen. Lu-
vassa oli kuitenkin va-
loa ja lämmintä tunnel-
maa illan ‘Kuului laulu
enkelten’ -joulukonser-
tissa. LC Kankaanpään
järjestämä, järjestyk-
sessään toinen joulu-
konsertti sai jälleen
musiikinystävät liik-
keelle ja täpötäydessä
kirkossa joulun tunnel-
ma oli vahvasti läsnä.
Illan päätähdet Tomi
Metsäketo ja Saara ja
Suvi Aalto orkesterei-
neen tarjosivat huikean
jouluisen musiikkielä-
myksen. Konsertti alkoi

solistien näyttävällä si-
sääntulolla Kuului lau-
lu enkelten kappaleen
saattelemana ja siitä al-
koikin sitten noin kak-
situntinen artistien tai-
donnäyte. Artistit esit-
tivät parikymmentä
joululaulua toinen tois-
taan hienompina esi-
tyksinä.

Tomi Metsäketo
esitti soolonumerona

Sylvian joululaulun
akustisesti pelkän flyy-
gelin säestyksellä ja
osoitti, että äänivarat
riittävät mainiosti täyt-
tämään koko kirkon!
Aallon sisaruksista Saa-
ran esittämä kappale O
holy night sai varmasti
viimeisenkin penkkiri-
vin huomion, sen ver-
ran vahvasta suorituk-
sesta oli kyse.

Leijonat ja joulu
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Sarjakuvat
LeLeLeLeLegions-klubi,gions-klubi,gions-klubi,gions-klubi,gions-klubi, J J J J J.V.V.V.V.V.....

Olisitko voinut kuvitel-
la, että joku Suomen
suuryritysten pääjohta-
jista kantaisi huolta
vähäosaisten asemas-
ta?

Sunnuntaina 29.9.2013
Helsingin Sanomissa
oli artikkeli, jossa OP-
Pohjolan pääjohtaja
Reijo Karhinen kertoi,
miten yksittäisten ih-
misten tarinat satutta-
vat häntä. Niiden vuok-
si hän menettää jopa
yöunensa.  Velkaantu-
valla Suomella ei ole
enää varaa nykymuo-
toiseen hyvinvointiyh-
teiskuntaan. Jo nyt
nähdään, että julkisen
sektorin palvelujen ul-
kopuolelle jää yksit-
täisiä henkilöitä ja ryh-
miä.

Toimintaympäristöämme
koskevat mullistukset
ovat vaikuttaneet myös
lionsklubien toiminta-
edellytyksiin. Muutos-
vauhti näyttää yhä vain
kiihtyvän, ja meidän on
kehityttävä jatkuvasti,
jotta pysyisimme mu-
kana. Perinteitämme
kunnioittaen on pidet-
tävä yllä muutoshaluk-
kuutta ja -kyvykkyyttä -
ei väkisin, vaan rennol-
la, innostuneella otteel-
la.

Useista kyselyistä sel-
viää, että suomalaiset
ovat juuri nyt hyvin
kiinnostuneita vapaa-
ehtoistyöstä. Yhteisöl-
lisyys ja auttamishalu
ovat suurimmat syyt
liittyä mukaan lionstoi-
mintaa. Vapaaehtoise-
na toimiessa ei auta
vain muita, vaan samal-
la saa myös omaan
elämään uutta sisältöä.
Arvostukset muuttuvat,
ja vapaa-ajan käyttämi-
nen lionstoimintaan on
mielekäs vaihtoehto. Se
tarjoaa mahdollisuu-
den toteuttaa apua tar-
vitsevien unelmien
ohella myös omia unel-
miamme.

Jäsenistön
mielipiteitä
arvostet aan
Marras-joulukuussa
tehtyyn jäsenkyselyyn
saatiin lähes 3000 vas-
tausta. Koskaan aikai-
semmin ei vastaaviin
kyselyihin ole ollut näin
suurta intoa vastata.
Tämä osoittaa, että jä-
senistö on sitoutunutta
ja haluaa vaikuttaa
lionstoiminnan suun-
taan, toteutettaviin ak-
tiviteetteihin ja toi-
minnan kehittämiseen.

Jäsenistömme mielestä

tärkeimpiä kohderyh-
miämme ovat lapset ja
nuoret sekä sotiemme
veteraanit ja muut ikä-
ihmiset. Nämä ryhmät
tullaan tulevalla toi-
mintakaudella nosta-
maan toimintamme
keskiöön.

Viestinnän osalta hyö-
dyllisinä pidetään uu-
tiskirjeitä. Myös Lion-
lehti luetaan tarkkaan
ja siitä pidetään hyvänä
ajankohtaisen tiedon
lähteenä. Koulutuksen
tarjontaa ja sisältöä
pidetään hyvänä. Kou-
lutuksiin osallistuttiin
varsin aktiivisesti, mut-
ta ehkä pienoista innos-
tamista kaivattiin lisää.

Suurimpana kehittä-
miskohteena pidetään
ulkoista viestintää. Sii-

nä meillä riittää paran-
nettavaa kaikilla tasoil-
la. Keväällä 2013 Ta-
loustutkimus Oy:n te-
kemän selvityksen mu-
kaan lionstoimintaan
liitettiin sellaisia omi-
naisuuksia kuin hyvän-
tekijä, kansainvälinen,
hyödyllinen ja tar-
peellinen. Valitettavasti
meihin liitettiin myös
vähemmän mairitte-
levia ominaisuuksia
kuten konservatiivinen,
vanhoillinen ja suljettu.
Hyvin harvoin meihin
liitettiin ominaisuuksia
avoin, nuorekas ja dy-
naaminen.

Lions-brändin rakenta-
minen on pitkäjänteistä
työtä. Omista tekemi-
sistämme on saatava
aikaan hyviä tarinoita,
jotka vetoavat jäsenis-

tömme lisäksi potenti-
aalisiin jäseniin ja mui-
hin ulkoisiin kohderyh-
miin.

Jäsenkyselyn mukaan
toinen selkeä kehittä-
miskohde on klubien
sisäinen toiminta, eten-
kin klubikokousten ja -
iltojen osalta. Olen roh-
jennut suositella klu-
beille ns. perinteisten
klubikokousten vähen-
tämistä ja niiden tilalle
klubi-iltojen käyttöön-
ottoa. Niissä tiedotetta-
vat asiat käydään nope-
asti lävitse ja loppu aika
käytetään mielenkiin-
toisiin klubiesitelmiin,
keskusteluihin, yhdes-
säoloon ja viihtymi-
seen.  Klubivierailut
yrityksiin tai naapuri-
klubeihin antavat lisä-
arvoa jäsenistölle. Saa-
daan uusia näkökulmia
oman elämän hallin-
taan ja vastapainoa työ-
hön sekä vapaa-ajan
harrastuksiin.

Nostet aan Lions-
periaatteet
kunniaan
Mielestäni meidän olisi
pysähdyttävä mietti-
mään lionstoiminnan
perusasioita. Kaikki
muistamme, että Chi-
cagossa toiminut 38-
vuotias liikemies Mel-
vin Jones kertoi paikal-
lisen yrittäjäkerhonsa
jäsenille, että heidän
pitäisi tehdä muutakin
kuin keskittyä liiketoi-
mintaan: pyrkiä paran-
tamaan asuin paikka-
kuntaa ja maailmaa.

Muut olivat samaa
mieltä. Jatkokertomus
tästä onkin jo sitä histo-
riaa, jonka me tunnem-
me hyvin.

Minulla oli onni saada
syvällinen sisäänajo en-
simmäisessä klubissa-
ni. Kun olin nuori klu-
bin jäsen, kokeneet
lionit korostivat minul-
le muutamia mieles-
tään tärkeitä Lions-
periaatteita. Olen par-
haani mukaan yrittänyt
noudattaa niitä.

♦ Pidä ystävyyttä tavoit-

teena, ei välikappaleena.
Tosi ystävyys ei vaadi
mitään itselleen eikä se
ole riippuvainen kesk-
inäisistä palveluista.

♦ Auta lähimmäistäsi hei-

dän koettelemuksissaan.
Surevat tarvitsevat myö-
tätuntoasi, heikot ja vai-
keuksissa kamppailevat
tukeasi.

♦ Ole varovainen arvos-

teluissasi, mutta antelias
kiitoksissasi. Toimi ra-
kentavasti, ei hajoittaen.

♦ Toimi aina epäitsek-

käästi. Jos Sinun epäil-
lään menettelevän väärin,
käyttäydy silloin lähim-
mäistäsi kohtaan niin
kuin toivot hänen käyt-
täytyvän Sinua itseäsi
kohtaan.

Toivottavasti jaksam-
me toimia, kuten Mel-
vin Jones on ajatellut ja
Lions-toimintaperiaat-
teisiimme on kirjattu.
Jokainen leijona on hy-
väksynyt periaatteet
antaessaan Lions-lu-
pauksensa.

Arvomaailma

muuttuu
Tuomo Holop ainen
Lions-liiton varapuheenjoht aja

Tuomo Holopainen ja Risto Alanen
Rauman silakkamarkkinoilla 2013.

Arvokeskustelua



syntynyt:

29.6.1956

puoliso:

Sirpa

lapset:

Miina, Otto ja Osmo,
opiskelijoita

työ:

insinööri, toimistopääl-
likkö Maa- ja elintarvike-
talouden tutkimuskes-
kuksessa Jokioisilla

harrastukset:

kotiseututyö ja museotoi-
minta Punkalaitumen
Museo- ja kotiseutuyhdis-
tyksessä ja Jokioisten Mu-
seorautatiellä, metsästys
ja metsästysseuratoiminta

luottamustehtävät:
Punkalaitumen seurakun-
nan kirkkovaltuuston ja -
neuvoston jäsen

EhdokasEhdokasEhdokasEhdokasEhdokas

piirikuvpiirikuvpiirikuvpiirikuvpiirikuvererererernööriksinööriksinööriksinööriksinööriksi

KKKKKalealealealealevi Sillanpäävi Sillanpäävi Sillanpäävi Sillanpäävi Sillanpää

Olen viimeiset kahdeksan toimintakautta ollut
piirihallituksen jäsen ja sitä kautta tutustunut
monipuolisesti piirin ja piirihallituksen toimintaan.
Yhdessä osaavan ja motivoituneen piirihallituksen
kanssa tulen jatkamaan sitä työtä, jolla mah-
dollistetaan klubien menestyksellisen palvelutyö
omissa lähiyhteisöissään sekä tuloksellinen mu-
kanaolo kansallisissa ja kansainvälisissä aktivi-
teeteissä. Palvelullamme on kysyntää!

EhdokasEhdokasEhdokasEhdokasEhdokas

1.v1.v1.v1.v1.varararararaaaaapiirikuvpiirikuvpiirikuvpiirikuvpiirikuvererererernööriksinööriksinööriksinööriksinööriksi

Antti RaitaniemiAntti RaitaniemiAntti RaitaniemiAntti RaitaniemiAntti Raitaniemi

syntynyt:

16.3.1963

puoliso:

Tiina

lapset:

Ella

työ:
avainasiakaspäällikkö

Staples Finland Oy

harrastukset:

järjestötoiminta, golf

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

sihteeri 04-05
nuorisotoimik. pj. 05-06
2. varapresidentti 06-07
1. varapresidentti 07-08
presidentti 08-09
past presidentti 09-10
ohjelmatoimik. pj. 10-11
sihteeri 12-13

Piirihallitus

lohkon pj. 10-11
alueen pj. 12-13
2. varapiirikuv. 12-13

Kokoukset

Piirikokouksia 5
Liiton vuosikokouksia 5

Julkaistu tekijän luvalla.
FingFingFingFingFingerererererpori,pori,pori,pori,pori, P P P P P..... J J J J Jarararararlalalalala

Lion (100%) 1993-,
LC Punkalaidun

Nuor.vaihtoasiam. 93-94
Klubimestari 95-96
Rahastonhoitaja 96-97
Tiedotussiht. 98-99
Sihteeri 99-00
presidentti 02-03

Piirihallitus

Lohkon pj. 06-07
Alueen pj. 07-08
Piirisiht. 08-09
ARS -toimik. pj. 09-12
2. varapiirikuv. 12-13
1. varapiirikuv. 12-13

Palkitsemiset

•Kotim. 100 %:n pres.
palkinto 2004
•Lions-liiton 1. ruusuk-
keen ansiomerkki 2007
•Piirikuvernöörin tun-
nustuspalkinto 2009
•Lions-ritari 2012
•Arne Ritari-säätiön 1
ruusukkeen ansiom. 2012
•Piirin erinomaisuuspalk.
2.VDG:lle 2014

Kokoukset

Piirikokoukset 12
Vuosikokoukset 14

Meitä leijonia
tarvit aan
aikaisemp aa
enemmän
Me leijonat haluamme
auttaa läheisiämme ja
tiedämme, että saam-
me itsekin siitä hyvän
mielen ja paljon uusia
ystäviä.  Kaikkien tutki-
musten mukaan monet
ihmiset olisivat haluk-
kaita tulemaan toimin-
taamme mukaan, kun-
han vaan joku muistaisi
pyytää. Tehdään se!

Ota vastuu klubisi
elinvoimaisuudest a
Mielestäni yksi kes-
keinen periaate klubin
presidentille voisi olla
seuraava ajatus:

 “Luovuta klubisi seu-
raajallesi vahvempana
kuin otit sen vastaan
edeltäjältäsi.”

Vahvuus voi tarkoittaa
klubin yhteishengen ja
aktiivisuuden kehit-
tymistä, jäsenmäärän
kasvua tai kaikkia näi-
tä. Vastuuta tulevasta
palveluvoimasta soisin
kantavan jokaisen lio-

nin, ei pelkästään klu-
bin presidentin. Jos
ottaisimme tämän peri-
aatteen käyttöön kai-
kissa klubeissa, ei meil-
lä olisi hädän päivää-
kään jäsenkehityksen
osalta.

Kvartaalitalouden kyl-
lästyttämät nuoret ja
keski-ikäiset ja vähän
varttuneemmatkin ha-
luavat saada elämälleen
uutta sisältöä. He halu-
avat osallistua vapaa-
ehtoistyöhön. Ihmisille
on tärkeää kuulua jo-
honkin ryhmään ja olla
sen jäsen. Siksi lionstoi-

minnan yhteisöllisyys
on monelle tärkeä syy
liittyä klubiin. Niinpä
uskon hyväntekeväi-
syys- ja vapaaehtoisjär-
jestöjen elävän julkista
sektoria täydentävinä
uutta renessanssia.

Meillä leijonilla on nyt
tuhannen taalan paikka
vahvistaa toiminnas-
tamme mielikuva ja
tunnetta:

“Tuohon toimintaan
minäkin haluan osallis-
tua, Lionstoiminta on
kivaa, motivoivaa ja in-
nostavaa.”

Hyvät M-piirin
lionit ja puolisot
ja leot
Lämmin kiitos teille jo-
kaiselle tekemästänne
palvelutyöstä, hyvästä
asenteesta ja ahkeruu-
desta.

Arvostan työtänne
paremman huomisen
puolesta. Toivotan teil-
le hyvää kevättä ja
jatkuvaa intoa auttaa
oman asuinalueenne
tukea ja apua tarvit-
sevia sekä katastrofien
uhreiksi joutuvia niin
Suomessa kuin missä

päin maailmaan tahan-
sa.

Toimintamme ehdotto-
masti tärkein yksikkö
on klubi. Silloin kun
klubi ja sen jäsenet
voivat hyvin, voi myös
koko järjestömme hy-
vin.

Näillä ajatuksilla men-
nään kohti kesää ja
tulevaa kautta. Voimme
luottavaisin mielin
suunnata katseemme
tulevaisuuteen.

Yksittäisen klubin paikallinen toiminta on jär-
jestömme toiminnan peruspilari. Lionien ja klubien
vahvaa palveluhenkeä tarvitaan, jotta voimme
Luovuttaa Isänmaamme Onnellisempina Nouseville
Sukupolville. Yritän omalla panoksellani tukea
piirimme klubeja saavuttamaan tavoitteensa muut-
tuvassa toimintaympäristössä.

LIONMVIESTI

EhdokasEhdokasEhdokasEhdokasEhdokas

2.v2.v2.v2.v2.varararararaaaaapiirikuvpiirikuvpiirikuvpiirikuvpiirikuvererererernööriksinööriksinööriksinööriksinööriksi

RRRRRaimo Graimo Graimo Graimo Graimo Gröhnöhnöhnöhnöhn

syntynyt:

24.11.1952

puoliso:

Eva

Lapset:

Laura ja Reetta,

6 lastenlasta

Harrastukset:

Lions-toiminta, mökkeily
ja rakentaminen

Lion (100%) 1988-,

LC Pori / Meri - Pori

tail twister
klubimestari
rahastonhoitaja
sihteeri
2. varapresidentti 01-02
1. varapresidentti 01-02
presidentti 02 - 03

Piirihallitus:
lohkon pj.  11 - 12
Alueen pj. 13 - 14

Palkittu:

•Kotim. 100 %:n pres.
palkinto
•Kansainv. 100 %:n pres.
palkinto
•Piirikuvernöörin tunnus-
tuspalkinto
•Lohkon pj. palkinto

Kokoukset

Piirikokouksia 4 kpl
Liiton vuosikokouksia 5

Suurena haasteena Lions toiminnassa pidän ajan
henkeen kuuluvaa “kyllästymistä”: toimintaan läh-
detään innolla, mutta innon säilyminen ja näinollen
jatkuvuuden säilyminen on haaste. Pidän erittäin
tärkeänä yhteenkuulumisen tunnetta ja yhdessä
tekemisen riemua. Perhekeskeisenä ihmisenä tavoit-
telisin myös lions-toimintaan perheen tuntua. Olem-
me järjestö, jonka tarkoituksena on tehdä hyvän-
tekeväisyyttä ja, jotta pystymme siihen meidän
täytyy viihtyä keskenämme ja kaikkien täytyy
tuntea tarpeellisuutensa. Tulevaisuudessa haluaisin
nähdä tilastoissa eroprosentin kohdalla nollan ja
läsnäoloprosentin kohdalla 95, jolloin klubit olisivat
siinä tilassa mihin olisi helppo saada uusia jäseniä
ja jatkuvuus olisi taattu.

Voidakseen tulla valituksi ensimmäisen tai toisen varapiirikuvernöörin virkaan, lionsjäsenen
tulee täyttää seuraavat kelpoisuusvaatimukset:
(a) Olla yksittäis- tai osapiirinsä hyvässä asemassa olevan, asianmukaisesti perustetun
lionsklubin hyvässä asemassa oleva toimiva jäsen.
(b) Olla ennen ensimmäisen tai toisen varapiirikuvernöörin viran vastaanottamista palvellut:
(i) Lionsklubin virkailijana joko kokonaisen kauden tai suurimman osan kautta; ja
(ii) Piirihallituksen virkailijana kaksi (2) kokonaista kautta tai suurimman osan kausista.
(iii) Ehdokas ei ole palvellut missään edellä mainituista viroista samanaikaisesti.

http://www.lionsclubs.org/



Suomi johtoon – seuraa unelmaasi!
Suomen lioneilla on ollut
monta vuotta aikaa seurata
omaa suurta unelmaansa -
saada oma ehdokas 2. kan-
sainvälisen varapresidentin
tehtävään.  Viimeisimpien
ehdokaspäätösten jälkeen
olemme odottavalla kannal-
la.

Hampurissa kesällä 2013
on tehty päätös seuraavasta
2. kansainvälisestä varapre-
sidentistä, johon suosituksen
sai Robert “Bob” Corlew
USA:sta. Hänet valittaneen
tuohon tehtävään Torontos-
sa kesällä 2014.

Kansainvälinen johtoryh-
mä teki myös vuoden 2015
varapresidentin valinnasta
suosituksen. Keskustelua
käytiin Euroopan ja Intian
välillä. Koska järjestön joh-
toryhmän mielipiteet jakau-
tuivat eurooppalaisten eh-
dokkaiden välillä, tuli pää-
tökseksi Intia. Seuraava va-
lintakierros osunee Euroo-
palle ja meidän mahdollisuu-
temme ovat hyvät. Päätös
seuraavasta suosituksesta
tehdään kesällä 2015.

Suomalainen lionstoi-
minta on maailmanluokassa
mittavaa. Suomi on Euroo-
pan 4. ja maailman 12. suur-
in lionsmaa. Reilun viiden
miljoonan suomalaisen jou-
kossa on 25  000 jäsentä.

Seitsemän vuoden kam-
panjan ajanjakso on ollut
vaiherikas. Olemme rakenta-
neet kampanjan tueksi koko
maan kattavan organisaa-
tion. Suomen lionit ovat
antaneet kannatustodistuk-
sen Lions-liiton vuosiko-
kouksessa. Olemme kiertä-
neet puhumassa Suomen
hankkeesta eripuolilla Suo-
mea ja maailmaa. Tiedäm-
me, että meidän ehdokasta
tuetaan kaikkialla. Päätökset
ovat kuitenkin arvaamatto-
mia.

Me olemme sisukkait a
Suomalaiset ovat asettaneet
ehdokkaakseen PID Harri
Ala-Kuljun. Hänen Lions-

meriittinsä niin kotimaassa,
Pohjoismaissa, Euroopassa
kuin kansainvälisellä tasolla-
kin täyttävät selkeästi teh-
tävän vaatimukset. Harri on
esiintynyt kaikilla merkittä-
vimmillä kansainvälisillä
foorumeilla ja hän on
tavannut Lions-järjestön
korkeimman johdon useita

kertoja, joten hänet tunne-
taan hyvin.

Harrilla on hyvät suhteet
kesällä 2014 valittavaan
kansainväliseen president-
tiin sekä tuleviin varapre-
sidentteihin. Porin vuosiko-
koukseen on saapumassa tu-
leva 1. varapresidentti Dr.
Jitsuhiro

Yamada Japanista. Pitkä
kampanja-aika ei ole
lannistanut Suomen lioneita
eikä Harria. Näyttää siltä,
että kampanjointi on to-
dellinen kestävyyslaji.  Me
suomalaiset olemme sisuk-
kaita emmekä anna periksi,
vaan toteutamme haaveem-
me yhteistuumin.

MitäMitäMitäMitäMitä

SuomenSuomenSuomenSuomenSuomen

leijonaleijonaleijonaleijonaleijonattttt

vvvvvoioioioioivvvvvaaaaat vielät vielät vielät vielät vielä

tehdä?tehdä?tehdä?tehdä?tehdä?

Suomalaiset ovat nyt
tilanteessa, jossa kaikki
tosiasiat puhuvat puolestam-
me. Paras keino varmistaa
Harrin valinta on toimia
edelleen aktiivisesti, paran-
taa jäsentilannetta ja olla
vahvasti esillä kansainväli-
sessä vuosikokouksessa To-
rontossa 2014.

Pidetään klubit hyvässä
kunnossa, sillä meitä seu-
rataan mm. kuinka täs-
mällisesti teemme kuukau-
sittaiset jäsenilmoitukset.
Klubien on pidettävä itsensä
hyvässä asemassa, eli on hoi-
dettava talousvelvoitteensa
päämajaan. Osallistumme
jatkossakin LCIF:n kautta
tapahtuvaan kansainvälisten
katastrofien avustustoimin-
taan.

Jäsenmäärän kehitys
Suomessa tulisi saada kään-
tymään positiiviseksi Lions-
liiton vuosikokouksen Hei-
nolassa 2013 tekemän pää-
töksen mukaisesti. Tämän
eteen tehdään tarmokkaasti
työtä kaikkialla Suomessa ja
tuloksia alkaa näkyä. Uusia
klubeja on jo perustettu ja
lisää on tulossa. Myös ny-
kyisiin klubeihin on rekry-
toitu vilkkaasti uusia jäseniä.

Kiitos kaikille lioneille
tuestanne ja sitkeydestä.
Jaksetaan viedä hanke
yhdessä maaliin.

Työmme Harrin saami-
seksi järjestömme johtoon
jatkuu.

Tuomo Holop ainen
Lions-liiton
varapuheenjoht aja

Kuva 1 (yllä): Suomen lippu liehuu Hampurissa.

Kuva 2 (alhaalla vasemmalla):  Harri ja Sirkku Hampurissa

Kuva 3 (alhaalla oikealla): Suomi johtoon -tunnus

LIONMVIESTI 2013-2014


