
Suomen Lions-liitto ry, Piiri 107-M, 2015-2016

Monta tapaa
tehdä HYVÄÄ

Nuorisovaihto - M-piirin  purjehdusleiri
Kaljaasi Ihanalla 17. - 23.7.2015

Lions - monta tapaa tehdä hyvää

-- kesällä ja talvella
- kotimaassa ja kansainvälisesti
- lapsille, nuorille ja varttuneimmille

Lions - monta tapaa tehdä hyvää

- kesällä ja talvella
- kotimaassa ja kansainvälisesti
- lapsille, nuorille ja varttuneimmille



2

Toimituksesta:
Toinen kausi toimintaani M-piirin viestintä-
työssäni on siinä vaiheessa, että LionMviesti
on valmistumassa ja lähdössä painoon.

M-piirin klubit ovat tehneet aktiivista palvelu-
työtä ja aineistoa on tullut pitkin vuotta kiitet-
tävästi lähes kuukausittain julkaistuihin eLi-
onMviesteihin, ja piirin uutisiin sekä tähän
paperilehteen. Kiitos.

Kahdeksan vuoden ikäinen Kiia piirsi kaksi
kuvaa minulle. Annoin aiheeksi leijonien teke-
män auttamistyön. Tyttö oli oivaltanut mieles-
täni hienosti asian: ensin tulee halu auttaa, joten
ensimmäisen kuvan leijonalla on turkissa sydä-
miä. Sitten leijona löytää avun tarvitsijan eli
lampaan. Kuvat ovat nähtävänä tässä lehdessä.

Kannen kuvissa on läpileikkaus vuoden tapah-
tumista. Lionit toimivat kesällä ja talvella,
lasten, nuorten ja varttuneiden hyväksi - koti-
maassa ja kansainvälisesti.

Lehden tiedot
Toimittaja:
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Seuraava lehti ilmestyy: keväällä 2016
Aineisto sähköisesti:
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Piirin klubit:
Alastaro, Eura, Eura/MuiNaiset,Eura/
Pyhäjärvi, Eurajoki, Harjavalta,Harjavalta/
Huovi, Honkajoki, Honkilahti, Huittinen,
Huittinen/Gerda, Jämijärvi, Kankaanpää,
Kankaanpää/Helmi,Kankaanpää/Keskusta,
Kankaanpää/Kuninkaanlähde, Karvia, Kau-
vatsa, Keikyä, Kiikka, Kiikoinen, Kiukainen,
Kokemäki, Kokemäki/Jokilaakso,
Kokemäki/Teljä, Kullaa, Köyliö, Laitila,
Laitila/Untamoinen, Lappi TL, Lauttakylä,
Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila,
Nakkila/Emma, Noormarkku, Pomarkku, Po-
ri, Pori/Charlotta, Pori/Juhana, Pori/Karhu,
Pori/Katariina, Pori/Koivisto, Pori/Linna,
Pori/Meri-Pori, Pori/Pohjoinen, Pori/Sofia,
Pori/Ulvila,Punkalaidun, Punkalaidun/Fiina,
Pyhäranta, Rauma, Rauma/Ankkuri,
Rauma/Fänikk, Rauma/Kanali Helme,
Rauma/Reimari, Rauma/Ruori,
Sastamala/Linda, Siikainen, Säkylä, Ulvila,
Ulvila/Aurora, Ulvila/Olavi, Vampula

Tämän toimintakauden piirim-
me toiminnan painopiste nume-
ro yksi on jäsenhuolto (klubien
toiminnan tukeminen, klubiviih-
tyvyyden parantaminen, osallis-
tumisaktiivisuuden kehittämi-
nen ja jäsenten pysyminen),
numero kaksi MyLCI ja numero
kolme jäsenhankinta. Näihin
asioihin piirihallituksen kaikki
leijonat ovat keskittyneet ja an-
taneet klubeille sekä niiden vir-
kailijoille tukea alueseminaa-
reissa, lohkonkokouksissa, ku-
vernöörien vierailuilla ja aina
kun neuvoja on kysytty.

Toivon, että klubit ovat myös
tämän kauden aikana saaneet
toimintaansa jotain ”kättä pi-
dempää”.

Jäsenhuolto
Menestyvien klubien tunnus-
merkkejä ovat leijonien aktiivi-
nen osallistuminen aktiviteettei-
hin, kokouksiin ja erilaisiin va-
paampiin tapahtumiin. Klubiko-
kouksien ja aktiviteettien pitää
olla mielekkäitä ja kiinnostavia
jäsenille. Joskus on hyvä pitää
perinteistä kiinni, joskus taas
olisi hyvä miettiä, voiko jotain
asiaa uudistaa tai kehittää. Näen
tärkeänä, että jokaisella toimin-
takaudella näitä asioita arvioi-
taisiin joka klubissa. Tällä kau-
della muutamat klubit ovat kor-
vanneet tavallisia klubikokouk-
sia tekemällä vierailuja kiinnos-
taviin paikkoihin tai pitämällä
vapaamuotoisia kuukausiko-
koontumisia. Näistä muutoksis-

Lions - monta tapaa tehdä hyvää
DG Antti Raitaniemi  2015 - 2016

rimme klubeista erittäin hy-
vä kuvan kaikille, jotka toi-
mintaamme seuraavat. Minä
ja edelliset piirikuvernöörit
tiedämme, että M-piirin klu-
bit tekevät tosi monella ta-
paa hyvää. MyLCI:n avulla
me saamme tiedon tekemi-
semme hyvästä tasosta joka
puolelle järjestöämme.

Meillä on ollut kauden aika-

ta olen saanut vain positiivis-
ta palautetta.
       Kun klubissa on
hyvä yhteishenki ja suvaitse-
vaisuus kaikkien kesken kun-
nossa, se vahvistaa ja tekee
jokaisen osallistumisen hel-
pommaksi. Ja samalla jäsen-
ten osallistumisaktiivisuus
kasvaa. Kun leijona tuntee
olevansa oikeassa ryhmässä
tekemässä hyvää hyvänteke-
väisyystyötä, kynnys lähteä
pois toiminnasta on hyvin
korkea. Monestakin syystä on
tärkeää, että saamme pidettyä
mahdollisimman monta lupa-
uksen antanutta leijonaa mu-
kana palvelujärjestössämme.

MyLCI
Tämän kauden alussa otimme
käyttöön Päämajan jäsenre-
kisterin, MyLCI:n. Kotimai-
nen jäsenrekisteri ei poistu
minnekään, sitä tarvitaan
mm. Lion-lehden postituk-
seen ja palkitsemisien ylläpi-
toon. Mutta tärkeimmät tal-
lennukset (jäsentietojen muu-
tokset ja aktiviteettien rapor-
toinnin) klubisihteerit tekevät
MyLCI:iin. Hyviä puolia
MyLCI:ssä ovat helppokäyt-
töisyys, suomenkielisyys ja
se, että rekisteri on aina ajan
tasalla näkyvissä myös Pää-
majassa. Lisäksi tällä hetkellä
se on ilmainen Suomen
leijonille.                           Kun
klubit tallettavat jäsentieton-
sa ja tekemisensä kuukausit-
tain MyLCI:iin, se antaa pii-

na joitakin haasteita
MyLCI:n päivittymisessä ja
klubien ”liikkeelle lähdös-
sä”, mutta ongelmia on ollut
vähemmän, mitä viime ke-
sänä arvioitiin. Itse olen
iloinen, että hyvin monen
klubisihteerin asenne uutta
rekisteriä kohtaan on ollut
myönteinen ja se näkyy jo
MyLCI:ssä, tallennettujen
tietojen muodossa. Kehitet-

Hawaijin vuosikokous 2015
Hilve ja Matti Reijonen

Hawaijin kansainvälinen vuosi-
kokous pidettiin Honolulussa
26-30.6.2015. Kokoukseen
osallistui lähes 20 000 leijonaa
ympäri maailman. Kaikki tilai-
suudet pidettiin samassa valta-
vassa kongressikeskuksessa.
Päivisin ulkolämpötila oli +30
tai vähän yli ja öisin yli 22
astetta. Lempeä tuuli lievensi
hieman lämpövaikutusta. Kaik-
ki pienetkin myymälät ja asun-
not ovat viilennettyjä, jonka
vuoksi siellä energian kulutus
menee viilentämiseen päinvas-
toin kuin meillä lämmittämi-

seen. Paraatipäivä oli pilve-
tön ja helteinen. Onneksi
kokoontumispaikkamme oli
puistossa suurten puiden alla
varjossa, vettä kului valtavia
määriä. Itse marssi oli noin
kaksi kilometriä pitkä Waiki-
kin hotellialueen pääkatua
pitkin, jonka reunukset olivat
ihmisiä täynnä hurraamassa
ja kannustamassa marssijoi-
ta.

Seuraavat kolme päivää oli-
vat varsinaiset vuosikokous-
päivät, jossa äänestettiin ja
nimitettiin uudet hallituksen
jäsenet, nimitettiin presiden-
tiksi ensimmäinen varapresi-
dentti, japanilainen Jitsuhiro
Yamada, nimitettiin ensim-
mäiseksi varapresidentiksi
toinen varapresidentti
USAlainen Bob
Corlew, äänestettiin ja valit-
tiin toiseksi varapresidentiksi
intialainen Naresh Aggar-
wal.

Honolulu on korkeita kerros-
talohotelleja täynnä oleva
nykyaikainen turistikaupun-
ki, mutta maaseudulla pyri-
tään säilyttämään kaikki ra-
kennukset ulkoapäin alkupe-
räisessä kunnossa, näyttävät

ränsistyneiltä ja kuluneiltä
eivätkä houkuttele astumaan
sisään. Sisäpuolet on kuiten-
kin remontoitu tarkoituk-
seen sopiviksi ja tietysti
ilmastoitu. "Ravintolat"
ovat takapihalla puiden kat-
veessa ja kaikki kalusto eri-
paria keskenään. Jonkinlai-
nen yksinkertainen aurinko-
suoja kyllä tarvitaan.

Matkamme kesti 17 vuoro-
kautta, joten kiertelimme
saaren kulttuuripaikoissa ja
tutustuimme mm. Pearl Har-
borin toisen maailmansodan
lopussa japanilaisten tuhoa-
maan satamaan, Polyneesi-
an saarivaltioiden kulttuuri-
keskukseen, ajoimme Dia-
mond Head tulivuoren kraa-
teriin ja kipusimme tunnin
ajan päästäksemme kraate-
rin reunalle, josta oli mahta-
vat merinäköalat Honolulun
yli. 1900-luvun alkupuolella
tähän paikkaan oli tehty
tähystyspaikka ja tulenjoh-
toasema mahdollisia vihol-
lisia varten. Tietysti käve-
limme hiekkarannoilla ja
pelasimme golfia.

Matka oli pitkä, mutta hieno
kaikin puolin, josta jäi pal-

jon muistoja. Auto on pakko
olla, jotta pääsee paikasta
toiseen. Pääteitä ei ole mon-
taa, mutta parhaimmillaan
Honolulun lähellä 7 kaistaa
molempiin suuntiin ja ruuh-
kassa kaikki kaistat täynnä.
Waikikin kuuluisa hiekka-
rantakin oli parin kilometrin
pituinen ja parinkymmenen
metrin levyinen hiekkakais-
tale hotellien reunustamana,
joka ei ollut mielikuvan mu-
kainen. Nyt on Honolulun
saari Oahu nähty ja koluttu,
eikä mitään hinkua tullut,
että mentäisiin uudestaan.
Nyt se on nähty ja voimme
rauhassa etsiä uutta kohdet-
ta.

Matkakokemuksista rik-
kaampina nyt innokkaina
uuteen kauteen ja DG parille
Antille ja Tiinalle Onnistu-
misten täyteistä toiminta-
kautta!

Vasta leivottu piirikuvernööri-
pari Antti Raitaniemi ja Tiina
Kari. Elektinauhat on juuri het-
ki sitten repäisty juhlallisesti
pois pätsistä.

Piirikuvernööri Antti Raitaniemi ja puoliso
Tiina Kari lehden toimittajan kanssa pitämässä
palaveria M-viestin painoon lähettämisestä.
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tävää ja parannettavaa meil-
lä toki vielä on, mutta tästä
on hyvä jatkaa eteenpäin.

Jäsenhankinta
Piirimme jäsenkasvu on ol-
lut jo useamman vuoden
ajan positiivinen. Tämän
ovat mahdollistaneet klubi-
en aktiivinen jäsenhankinta
ja uusien naisklubien perus-
tamiset. Mutta piirimme jä-
senistön keski-ikä on tällä
hetkellä yli 60 vuotta ja
faktaa on, että vanhimmat
jäsenemme väsyvät ja siirty-
vät palvelutyön tekijöistä
palveltaviksi. Menestyvän
klubin yksi tunnusmerkki
on jatkuva jäsenhankinta.
Kun uusia tekijöitä tulee
klubiin tasaisin väliajoin,
palveluvoima pysyy vahval-
la tasolla ja klubivirkailijoi-
ta löytyy tehtäviin helposti.
Siksi tulevina toimikausina
jokaisen klubin on keskityt-
tävä uusien jäsenien hankin-
taan. Minun mielestäni joka
klubissa pitää olla tälle asi-
alle aktiivinen vastuuhenki-
lö, Jäsenjohtaja.

Tällä kaudella piirin tavoite
on perustaa neljä uutta klu-
bia. Tätä kirjoittaessani yh-
tään uutta klubia ei vielä ole
perustettu mutta kevät näyt-
tää miten tavoite onnistuu.

Kiitos
Tämä toimintakausi alkoi
1.7.2015. Piirikuvernööri
oli silloin Conventionissa ja

ensimmäisenä ”DG-aamu-
na” sain viestin PDG Pekka
Tuunalta. Viesti kertoi että
piirimme nettisivut on päi-
vitetty kaksi minuuttia yli
puolenyön. Se lämmitti
mieltä ja samalla jopa ”po-
rilainen” tajusi, että tästä se
kausi lähti liikkeelle.

Olen vieraillut kaikissa pii-
rimme klubeissa, joissa vas-
taanotto ja keskittyminen
sanomaani ovat olleet ensi-
luokkaista. Kiitos siitä kuu-
luu joka klubille ja leijonal-
le. Varsinkin niille parille-
kymmenelle klubille, joissa
puolisoni Tiina on ollut mu-
kana. Arvostan korkealle
sitä tapaa, miten klubeissa
Puolisot huomioidaan. Kau-
den aikana olemme tavan-
neet kymmeniä uusia ihmi-
siä ja klubikokousten lisäksi
olemme saaneet olla muka-
na lukuisissa klubien tilai-
suuksissa ja juhlissa, jotka
kokemuksina säilyvät mie-
lissämme ikuisesti.

Tunnen olevani etuoikeutet-
tu, kun saan toimia piiriku-
vernöörinä M-piirissä. Kan-
nustan kaikkia leijonia ha-
keutumaan klubitehtävien
lisäksi piirihallituksen tehtä-
viin ja mahdollisesti myös
”kuvernööriputkeen”. Tämä
harrastus ja virkailijatehtä-
vät antavat meille hienon
mahdollisuuden tehdä mo-
nella tapaa hyvää.

Markkinahumua liospiirin 107-M
vuosikokouksessa 2015
Tarja Klemetti, LC Pori/Charlotta

Yli 200 M-piirin leijonaa ja
ladya osallistui piirikokouk-
seen. Aamu-päivällä tulevat
virkailijat saivat koulutusta
tuleviin tehtäviinsä ja puoli-
sot saivat valmennusta puo-
lisotyöhön. Runsaaseen
osanottoon vaikutti uuden
järjestelmän MyLCI:n käyt-
töönotto tulevalla kaudella.
Piirin tervehdyksen toi pii-
rikuvernööri Kalevi Sillan-
pää, joka piti myös maljapu-
heen iltajuhlassa. Juhlapu

Vuosikokouksessa oli myös
henkilövaaleja. Kokoukses-
sa valittiin kaudelle 2015-
2016 piirikuvernööriksi
Antti Raitaniemi LC
Pori/Karhusta, 1. varapiiri-
kuvernööriksi Raimo Gröhn
LC Pori/Meri-Porista ja 2.
varapiiri-kuvernööriksi Ve-
li-Matti Andersson LC
Pori/Ulvilasta. Piirikokous
vuonna 2016 on 23.4.2016
Köyliössä. Samalla juhliste-
taan LC Köyliön 50-vuotis-
ta palvelutyötä. LC Karvia
valittiin äänestyksessä vuo-
den 2017 piirikokouksen
järjestäjäksi. Ehdolla olivat
LC Karvia ja LC Ulvila. LC
Ulvilan valintaa ei auttanut
klubin tarjoamat maistiaiset
Hansa-oluesta, joka tuotet-
tiin Ulvilan 650 juhlavuo-
den kunniaksi.

Iltajuhlassa vieraat vastaan-
ottivat DG-pari Sirpa ja Ka-
levi Sillanpää ja DGe-pari
Antti Raitaniemi ja Tiina
Kari. Terve-tulotoivotuksen
lausui järjestävän klubin
presidentti ja järjestely-toi-
mikunnan puheenjohtaja
Tarja Klemetti. Porin kau-
pungin valtuuston puheen-
johtaja Diana Bergroth-
Lampinen toi Porin kaupun-
gin tervehdyksen. Ohjel-
massa oli puhe miehille,
jonka oli kirjoittanut Char-
lotan jäsen Pia Hirvikoski.
Remseän esityksen toi Lem-
pi, joka vikitteli juhlaväkeä.

Puolisoille oli järjestetty
vierailu rakennuskulttuuri-
talo Toivoon sekä tutustu-
minen Poriin Poritar-junalla

hujana oli Porin kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja
Jaana Laitinen-Pesola. Porin
kaupungin tervehdyksen toi
kaupunginhallituksen jäsen
Arja Laulainen. Perinteinen
seppelpartio lähetettiin mat-
kaan kirkkoherra Kaisa
Huhtalan saattelemana.

Lennokkaan musiikkiesi-
tyksen vuosijuhlaan toivat
DuoSten soittajat Elmeri
Uusikorpi ja Elias Num-
menmaa. Erilaiset soittimet
marimba ja vibrafoni saivat
aikaan ihastusta kuulijoissa
ja ansaittua kiitosta, jota
pojat ovat saaneet myös
kansainvälisessä kilpailussa
Italiassa.

LC Ulvila/Aurora lahjoitti
leluostoksiin 500 €

Ensimmäinen aidosti perhe-
keskeinen lasten- ja naisten-
sairaala Porissa Satakunnan
keskussairaalan tontilla
hohtaa vielä uutuuttaan. LC
Ulvila/Auroran lionit kävi-
vät marraskuun kuukausiko-
kouksensa aluksi tutustu-
massa maaliskuussa avat-
tuun Lasten- ja naistenta-
loon. Lahjoitimme jo ke-
väällä 500 € leluhankintoja
varten.

Kuulimme toimialaylihoita-
ja Tuula Arvolan esittelyn

Sirkka Saari

talon tiloista ja toiminnoista,
sen jälkeen kävimme kier-
roksella uusissa, upeissa ti-
loissa. Katettu leikkipiha,
vauhdikas ja iloinen taide
käytävillä, odotustiloissa ja
ulkona tekevät talosta viih-
tyisän ja niin kodinomaisen
kuin nyt erikoissairaala vain
voi olla. Näkee, että raken-
nussuunnittelussa on otettu
vahvasti huomioon perhe-
ja asiakaskeskeisyys. Todel-
la mielenkiintoinen tutustu-
miskäynti!

 Kuva: Virpi Äijö

DG:n vierailu
Noormarkussa
Ilkka Herrala

LC Noormarkun syyskuun
klubikokouksessa ke 9.9. oli
suuren leijonajuhlan tuntua,
sillä klubikokous päästiin
ensimmäistä kertaa järjestä-
mään vast’ikään kirjastoksi
remontoidun Noormarkun
vanhan kunnantalon koko-
ustiloissa, joiden seiniä ko-
risteli parhaillaan käynnissä
ollut taidenäyttely.

Tilaisuuden arvoa nosti lä-
sänäolollaan piirikuvernööri
Antti Raitaniemi, joka ei
suinkaan jäänyt seinäruu-
suksi, vaan otti aktiivisesti

osaa keskusteluihin ja sai
kokouksen päätteeksi pitää
oman kannustavan palopu-
heensa.

LC Noormarkun syyskau-
den suurimmaksi voimain-
ponnistukseksi sovittiin hy-
väntekeväisyysjoulukonser-
tin järjestäminen Noormar-
kun kirkossa torstaina
10.12. klo 19. Esiintyjäksi
on onnistuttu saamaan aina
niin hehkeä ja lämminhen-
kinen Marita Taavitsainen,
mikä oli omiaan herättä-
mään piirikuvernöörinkin
mielenkiinnon!

Juhlava kauden päätös
Jaakko Viitala

Karvian Lionsklubi päätti
kautensa perinteisesti sau-
naan ja makkaranpaistoon,
kun klubi kokoontui Karvi-
an kunnan saunamökille Jo-
kipirtille kokoustamaan ta-
vallista rennommissa tun-
nelmissa. Kokouksessa
suunniteltiin kevään ja ke-
sän aktiviteetteja ja virittäy-
dyttiin lomatunnelmiin. Ko-
kouksen lopuksi puheen-
vuoron pyysi palkitsemistoi-
mikunnan puheenjohtaja,
jonka mukaan mukaan yksi-

jäseninen toimikunta oli tä-
näkin vuonna ollut kovin
erimielinen. Kuitenkin
muistettavia oli tänäkin
vuonna useita. Viimeisenä
vaan ei vähäisimpänä palkit-
tiin Kauko Tuomimäki
Lions-liiton 50 vuotta lioni-
na toimineen mitalilla. Kau-
ko on klubin etuoikeutettu
mutta aktiivinen 100-pro-
senttinen lion, joka on toi-
minut myös piiritasolla loh-
kon puheenjohtajana. Mita-
lin lisäksi Kauko sai osak-
seen raikuvat ablodit.
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Elinvoimaa yhteistyöllä

Yhteistyö on lionstoi-
minnan elinehto ja voima
– kaikilla järjestömme
organisaatiotasoilla ja
kaikissa yksiköissä. Käyt-
täkäämme tämä voimava-
ra hyväksemme, yhdessä
saamme aikaan enem-
män. Toisiamme kannus-
tamalla, auttamalla ja tu-
kemalla selviämme niin
helpoista kuin vaikeista
tilanteista, lyhyesti sanot-
tuna menestymme.

Edellä olevalla tekstillä
aloitin oman esittelyni

Porin vuosikokouksessa
2013. Tätä olen myös
pitänyt henkilökohtaisena
teemanani kuluvalla kau-
della.

Työelämä 2020 hankkeen
yhtenä kehittämisen pai-
nopistealueena on Luot-
tamus ja yhteistyö –
suomalainen tapa toi-
mia. Tätä voimme sovel-
taa suoraan lions-toimin-
taan. Menestystarinoiden
taustalla on avoimuus,
keskinäinen arvostus ja
vastavuoroisuus niin liit-

tomme ja piiriemme toi-
mijoiden keskuudessa
kuin klubien ja jäsenistön
keskuudessa. Vastuulli-
nen ja toisia huomioiva
toimintatapa näkyy myös
toimintamme palveluiden
kehittämisessä.

Yhteistyön tärkeys koros-
tuu toimintojen muutosti-
lanteissa. Epäluottamuk-
sen ilmapiiriin meillä ei
ole varaa.

Käytännössä luottamuk-
sessa on kyse antamisen
ja saamisen tasapainosta.
Olemme valmiita anta-
maan parastamme, kun
meitä kohdellaan odotus-
temme mukaisesti.

Järjestömme vaikutuk-
sissa mainitaan haastei-
siin vastaaminen. Kaikki-
en niin paikallisten kuin
kansainvälistenkin haas-
teiden osalta reaktiomme
on selvä: Me palvelem-
me. Vapaaehtoishank-
keemme yhdistävät kaik-
ki lionit paikallisesti, pii-
rikohtaisesti, moninker-
taispiirikohtaisesti sekä
ympäri maailmaa. Työ-
hömme ei liity ehtoja.
Meitä eivät rajoita maan-
osat tai tietyt tehtävät.
Lionit auttavat missä,

milloin ja miten vain
voimme. Olemme sitou-
tuneet auttamaan apuam-
me tarvitsevia. Lions ta-
voitteemme mukaisesti
kannustamme palvelun-
haluisia henkilöitä työ-
hön paikkakuntansa hy-
väksi ilman henkilökoh-
taista taloudellista hyö-
tyä, sekä tehokkaaseen ja
korkeat eettiset vaati-
mukset täyttävään toi-
mintaan.

Kuluvan kauden Palvelu-
tarjotin tarjosi ja tarjoaa
edelleen klubeille ja jäse-
nistölle mahdollisuuden
valita erilaisista aktivi-
tee t t iva ih toehdois ta
omaan toimintaansa par-
haiten soveltuvan. Brän-
dimme mukaisesti meillä
on ”Monta tapaa tehdä
hyvää”. Ehkä palvelutar-
jottimen osalta on ollut
mainittuna liiallisesti lii-
ton palvelutarjotin. Ky-
seessä on kuitenkin täy-
sin klubien vapaaehtoi-
suuteen perustuva valin-
ta. Klubin olemassa ole-
vat aktiviteetit ovat aivan
samalla tavalla arvostet-
tuja.

Asetin kolme henkilö-
kohtaista haastetta klu-

beille. Näistä yksi on Rat-
napuran silmäsairaalan
jatkorakentaminen. Ky-
seinen varainkeräys on
liitetty yhteen LCI Vuosi-
sadan Haasteen kanssa.
Klubi saa lahjoittamaansa
10 € kohti raportoida 1
henkilön päämajaan mai-
nitun haasteen näkövam-
maosuudessa.

Haasteeni 5 € / jäsen jat-
kuu kauden loppuun
saakka. Summa voidaan
lahjoittaa klubin aktivi-
teettitililtä.

Tämä on pieni summa
klubille, mutta sillä saa-
vutetaan apu tuhansille
varattomille ihmisille Sri
Lankassa.

Lions Quest-koulutuk-
seen, jossa ohjataan an-
tamaan lapsille ja
nuorille elämisen taitoja,
on jo parikymmentätu-
hatta opettajaa ja kasvat-
tajaa on osallistunut.
Viime vuonna koulutus
laajennettiin koskemaan
urheiluvalmentajia ja
-ohjaajia.
Lasten ja nuorten
valmentaja/ohjaaja on
kasvattaja, joka joutuu
kehittämään myös omia
tunne- ja vuorovaikutus-

taitojaan, aktiivista pa-
lautteen antamista, ryh-
män johtamista ja joskus
hän joutuu ratkaisemaan
myös valmennustilanteit-
ten ristiriitoja. Kaikkiin
näihin Lions Quest on
oiva työkalu.

Minulla on kaksi päähar-
rastusta. Toinen on tietys-
ti Lions-toiminta ja toi-
nen on juniorijääkiekon
parissa toimiminen. Olen
itse käynyt opettajille
suunnatun Quest kurssin
nimenomaan urheiluseu-
ran näkökulmasta ja voin
henkilökohtaisesti yhtyä
Jukka Jalosen mielipitei-
siin.

Nakkilan klubilla on
erityisasema sydämessä-
ni. Odotan suuresti kut-
sua ensi syksynä nahki-
aismarkkinoille, vastuu
on heidän.

Suuri kiitos M-piirin lio-
neille, puolisoille, kump-
paneille sekä kaikille
kanssanne palvelutyössä
hyvää tekeville. Pitäkää
huolta toisistanne, muis-
takaa toiminnassamme
jatkuva hyvän tekeminen
ja ennen kaikkea nautti-
kaa toistenne seurasta.

Jari Rytkönen, Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 2015-2016

Täysi tohina päällä piireissä

Punainen Sulka on otettu
vastaan piireissä suurella
sykkeellä.  Kymmenen vuo-
den odotus palkitaan innok-
kaille leijonille ja juuri niil-
le, jotka on sidottu kuvain-
nollisesti puuhun hyvin väl-
jästi F-piirin piirikoordi-
naattorin Matti-Pekka Mä-
kelän sanoja lainaten.

 Ennenkin on huomattu että
klubeilla mielikuvitukselle
on vain taivas rajana.  Pu-
naisen Sulan aktiviteettien
määrällä ei ole rajaa ja laa-
tukin on tasokas.  Piirikoor-
dinaattorien palautteesta voi
päätellä, että piirit tekevät
hyvää tulosta.

Viime vuoden marraskuun
loppuun mennessä klubit
palauttivat suunnitelmansa
noin 50 prosenttisesti ja tu-
los vajaa 2,5 miljoonaa eu-

roa.  Puolet klubeista ilmoit-
taa keräävänsä puolet tavoit-
teesta.  Tulisiko ilmoitta-
matta jättäneiltä klubeilta se
toinen tavoitteen puolisko?
Vaikka klubien suunnitel-
mien lopputulos ei yltäi-
sikään tavoitteeseen 5 mil-
joonaa euroa, niin jotain
tulee myös Suomen Lions-
liitto PuSu-toimikuntineen
hankkimaan.

Keräyskumppanit on nimet-
ty jo marraskuussa 2014 ja
ne ovat esitelty edellisessä
Lion-lehdessä  ja tulevassa
lehdessä.  Mutta miten jär-
jestöt käyttävät saamansa
avustukset?

Näkövammaisten Keskus-
liitto tulee järjestämään lei-
ritoimintaa ja erilaisia ta-
pahtumia näkövammaisten
nuorten elämän ja vertaistu-
en tukemiseen, toimitusjoh-
taja Jukka Tahvanainen
NKL:sta paljastaa.  Suomen
Partiolaiset-
Finlands Scouter ry puoles-
taan tekee vapaaehtoistyötä
vuositasolla 3 miljoonaa
tuntia tavoittaen 65000 lasta
ja nuorta.  Järjestetyillä lei-
reillä eri ikäryhmille anne-

taan erilaisia vastuutehtäviä,
jotta lapset ja nuoret kasva-
vat vastuunottoon itsestä ja
ryhmästä.  Keräysvarat luo-
vat erinomaisen pohjan kan-
salaiskasvatuksen ohjelmal-
le, yhteyskoordinaattori
Laura Malinen Suomen Par-
tiolaiset – Finlands Scouter
ry:stä sanoo.

Ehkäisevä Päihdetyö EHYT
järjestää nuorille päiväleiri-
toimintaa, palkkaa henkilö-
kuntaa ja kouluttaa ohjaajia,
jotka toteuttavat omilla paik-
kakunnillaan leiritoimintaa
kesän aikana. Yhdistys
hankkii myös harrasteväli-
neitä ja kannustepalkintoja,
viestintäpäällikkö Päivi Tiit-
tanen EHYT ry:stä kertoo.

Aseman Lapset ry:n Wal-
kers-toiminta on tullut tutuk-
si kahviloista ja busseistaan,
joissa nuoret kohtaavat ai-
kuisen ja voivat keskustella
heidän kanssaan asiasta kuin
asiasta.  Tavoitteena on laa-
jentaa Walkers-toimintaa
entisestään eri puolille maa-
ta.

Nuorten Mielenterveysseura
YEESI on nuorten itsensä

perustama yhdistys, jonka
tavoitteena on auttaa nuorta
matkalla itsenäisyyteen.
Saadut varat käytetään toi-
minnan tukemiseen. – Ke-
räyksen tuotoilla Yeesissä
kehitetään nuorille uusia
tapoja toimia vapaaehtoise-
na. Samoin Yeesi järjestää
nuorille sellaisia toimintoja,
joihin he voivat matalalla
kynnyksellä tulla mukaan,
järjestämme graffiti- ja me-
diapajoja ja kehitämme
verkkovapaaehtoistoimin-
taamme, Heikki Luoto ja
Oona Hänninen Yeesistä
kertovat.

Liiton edustajat ovat tavan-
neet jokaisen järjestön edus-
tajat jopa useaan kertaan.
Neuvottelut ovat edenneet
erittäin hyvässä hengessä ja
yhteisiä tapaamisia on jat-
kossakin.

Klubit voivat hyödyntää
mainittuja järjestöjä kutsu-
malla heidän edustajia pu-
humaan klubikokouksiin.
Tällöin he saavat ensikäden
tietoa niin järjestön toimin-
nasta kuin myös siitä miten
avustus käytetään. Kaikkien
keräyskumppanien yhteys-

Matti Tieksola, Punainen Sulka-toimikunnan puheenjohtaja

tiedot tulevat klubeille piiri-
koordinaattorien kautta.

Kentällä on ollut epätietoi-
suutta kuinka pikastarttiklu-
biksi pääsee.  Kerrataan asia
tässä yhteydessä. Pikastart-
tiklubin kunniakirjan saa
lahjoittaessaan ennen
19.3.16 pidettäviä avajaisia
vapaavalintaisen summan
rahaa.  Tällä summalla ei ole
ylä- eikä myöskään alarajaa.
Mutta niiden klubien jou-
kosta, jotka lahjoittavat
28.2.16 mennessä vähintään
1000 euroa, tulevat huomi-
oon otetuksi kun etsitään 50
suhteellisesti eniten lahjoit-
tanutta klubia.  Paremmuus
lasketaan vertaamalla lahjoi-
tussummaa klubin lasken-

nalliseen tavoitteeseen.  Par-
haille lahjoitetaan avajaisten
yhteydessä vuoden 1999
Punaisen Sulan keräyksestä
myymättä jääneet taulut ar-
voltaan noin 1000 euroa.

Punaisen Sulan avajaiset
pidetään Tampere-talossa
19.3.2016.  Liiton sivuilta
löytyvät tarkat ohjeet ilmoit-
tautumisille kuten myös
maksuohjeet. Paikkoja on
rajallinen määrä.

Haluan jo tässä vaiheessa
kiittää piirikoordinaattoreita
hienosta työstä, klubeja
suunnitelmistanne ja toivon
menestystä Punaisen Sulan
keräyksessä.  Tapaamisiin
avajaisissa

Isännöinti ja
Tilintarkastus Leivo Oy

Pohjoispuisto 1B
28100 Pori

puh. 646 9045
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Ehdokas piirikuvernööriksi
Raimo Gröhn

Palkittu:
100 % presidentin ansiomerkki, kotimainen
100 % presidentin ansiomerkki, kansainvälinen
Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto
Lohkon puheenjohtaja rintamerkki
Erinomaisen piirikuvernööritiimin kv rintamerkki

Kokoukset:
Piirin vuosikokouksia 6 kpl
Liiton vuosikokouksia 7 kpl

Kaksi vuotta olen saanut nauttia klubien vieraanva-
raisuudesta ja samalla huomannut, että monessa
klubissa on ikä ongelma. Normaalisti ikä tuo
kokemusta ja viisautta, mutta tässä tapauksessa ikä
tietää klubin loppumista, joten tulevaisuuden haaste
on jäsenhankinta. Monessa klubissa on jo herätty
ja ryhdytty asian korjaamiseen, mutta vielä on
tehtävää jäljellä.

Toinen klubeihin ja varmaan meihin jokaiseen
vaikuttava asia on ongelmatilanteiden ratkaisemi-
nen, pitäisi muistaa, että asioista voidaan olla eri
mieltä ja silti ollaan kavereita ja yhteistyökumppa-
neita. Kuten aikaisemminkin olen sanonut, tärkeintä
on yhteenkuuluvaisuuden tunne, kun viihdymme
keskenämme saamme helposti mukaan uusia jäse-
niä.

Tämän kauden kansainvälisen presidentin,Dr. Jit-
suhiro Yamada, teemaa lainatakseni

Arvokkuus. Sopusointu. Ihmisyys

Siinä meille tulevaisuudessakin kantava ajatus.

Lion (100%) 2000 -
LC Köyliö
Rahastonhoitaja 2001-2002
Sihteeri 2002-2003, 2012-2013
eri toimikuntien pj/jäsenenä 2003-2008, 2011-2014
1.varapresidentti 2008-2009
Presidentti 2009-2010
past presidentti 2010-2011
piirikokoustk:n pj  2015-2016

Piirihallitus:
lohkon pj 2014-2015
alueen pj 2015-2016

Palkinnot:
lohkon pj:n palkinto 2015

Kokoukset:
Piirikokouksia 6
Vuosikokouksia 3

Syntynyt: 24.11.1952
Puoliso: Eva
Lapset: Laura ja Reetta,
6 lastenlasta
Harrastukset: lions-toiminta,
mökkeily ja rakentaminen

Lion 100 % vuodesta 1988
LC Pori /Meri - Pori

Tail twister
Klubimestari
Rahastonhoitaja
Sihteeri
2. Varapresidentti
1. Varapresidentti
Presidentti 2002 - 2003

Piirihallitus:
Lohkon pj. 2011 - 2012
Alueen pj. 2013 - 2014
2.VDG. 2014 - 2015
1. VDG 2015 - 2016

Ehdokas 2.varapiirikuvernööriksi
Vesa Kynnysmaa

Ehdokas 1.varapiirikuvernööriksi
Veli-Matti Andersson

Syntynyt: 19.1.1958
Puoliso: Marja
Lapset: Elina ja Tuomas

Ammatti/Työ:
Opistoupseeri EVP, Yrittäjä
Harrastukset: Lions-toiminta,
Odd Fellow-toiminta,
VPK-toiminta, Metsästys

Syntynyt: 1.4.1951

Puoliso:  Merja-Riitta

Lapset: Peter, Johanna,
Laura, Charlotta, ja
Beatrice
Kolme lastenlasta

Koulutus:
ekonomi, eläkkeellä

Harrastukset:
Lions-toiminta, kuntourhei-
lu ja korjausrakentaminen

Melvin Jones jäsen 2008

Lion 1986-
LC Pori/Ulvila

Presidentti:
2005-2006,2009-2010
ja 2013-2014
Sihteeri 3 kertaa

Piirihallitus:
Lohkon pj. 2012-2013
Alueen pj 2014-2015
2. VDG 2015-2016

Kokoukset
Piirin vuosikokouksia 9
Liiton vuosikokouksia 8

Lions 107-M piirin vuosikokous
Kauko Hakala

Piirin tämän vuoden vuosi-
kokous pidetään Köyliössä,
Lallinkoulussa. Aamupäi-
vällä järjestetään klubien
virkailijoille; presidenteille,
sihteereille, rahastonhoitajil-
le, tiedotussihteereille ja jä-
senjohtajille koulutusta.
Myös puolisoille on ohjel-
maa. Päiväjuhla järjestetään
Lallinkoulussa.

Iltajuhla ja LC Köyliön
50-vuotisvastaanotto legen-
daarisessa Lallintalossa

Iltajuhla järjestetään tutussa
Lallintalossa. Siellä ovat
monet ottaneet tanssin ensi-
askeleet ja kuunnelleet ja
katselleet Suomen ja jopa
maailman kärkisolisteja ja
-orkestereita.

Ennen varsinaista juhlaa,
järjestävä klubi ottaa vas-
taan onnitteluja, 50-vuoti-
sen taipaleensa johdosta.
Tarkemmat ilmoittautumis-
ohjeet julkaistaan myöhem-
min. Piirikokousta koske-

viin tiedusteluihin vastaa
piirikokoustoimikunnan pu-
heenjohtaja, 107-M piirin,
III alueen puheenjohtaja Ve-
sa Kynnysmaa, puhelin
050 526 7721,
sähköposti
vesa.kynnysmaa@lions.fi.

LC Köyliön suosituksesta
Vesa Kynnysmaa on lupau-
tunut ja hakenut myös piiri-
kuvernööriehdokkaaksi.

Tarja Klemetti luovuttaa piirikokouspatsaan Köyliön edustajille

LC Rauma /Ankkuri tukee
Kriisikeskuksen vapaaehtoistyötä
Kari Ekqvist

Raumalla toimii Kriisikes-
kus Ankkurpaikk, jonka toi-
mintamuotona on monialai-
nen kriisityö mm. rikosuhri-
päivystys, valtakunnallinen
kriisipuhelin ja tukihenkilö-
toiminta. Kriisikeskuksen
taustalla on Suomen Mielen-
terveysseura.

Toiminta perustuu koulutet-
tujen tukihenkilöiden vapaa-
ehtoistyöhön. Vapaaehtoisia

Tuija Eskelinen vastaanottaa lahjashekin presidentti Kari Ekqvistiltä

on toiminnassa mukana
noin 60 henkilöä.

LC Rauma / Ankkuri lah-
joitti kuukausikokoukses-
saan 7.9.2015 aktiviteetin
tuottona 1.000 € Kriisikes-
kus Ankkurpaikan vapaaeh-
toisten virkistystoimintaan.

Lahjoituksen otti vastaan
Ankkurpaikan johtaja Tuija
Eskelinen, joka samalla

esitteli kriisikeskuksen laa-
jaa toimintaa. Vuosittain
puhelinkontakteja on noin
tuhat ja asiakaskäyntejä
4000 – 5000.

Toimintaan kuuluvat myös
asiakasvastaanotto, turva-
asuntotoiminta äkillisissä
väkivaltatilanteissa sekä ta-
lous- ja velkaneuvonta, tuki-
asuminen ja ryhmätoiminta.
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Suomeen saapui 3.7.2015
nuorisovaihtoon nuoria.
Purjehdusleirille Kaljaasi
Ihanalla osallistui 20 nuor-
ta. He ovat kotoisin Sak-
sasta, Belgiasta, Liettuasta,
Australiasta, Tanskasta,
Turkista, Alankomaista,

Nuorisovaihto kesällä 2015
Sloveniasta, Italiasta,
Ranskasta, Isosta Britanni-
asta, Serbiasta ja Bulga-
riasta. Tänä kesänä nuori-
sovaihtoleiri toteutettiin
viimeisen kerran purjeh-
dusleirinä.

Leiri alkoi 17.7.2015 klo
12.00 Turusta ja päättyi
23.7. klo 19.00 Luvian Lai-
takariin. Leirin johtajana oli
lion Heikki Koivisto Rau-
malta ja leirikoordinaattori-
na oli lion Kaija Valtonen
Ulvilasta.

KIITOS!

Saba Sakhvadze Kankaanpäässä Lions-nuorisovaihdossa
Tervehdys, olen georgialai-
nen Saba Sakhvadze. Olin
Lions-vaihdossa Kankaan-
päässä. En voi sanoin ku-
vata sitä hetkeä kun kuulin,
että pääsen matkustamaan
Suomeen. Tiesin, että mat-
kasta tulee mahtava - mutta-
se ylitti ennakko-odotukse-
ni. Suomalaiset yllättivät
minut vieraanvaraisuudel-
laan. Sain viettää unohtuma-
tonta aikaa ihmeellisessä
maassanne. Lions-vaihdon
isäntänä oli Juha Levonen,
joka oli  järjestänyt minulle
monia tutustumismatkoja ja
aktiviteettejä. Heti toisena
päivänä menimme Jämi Fly
in- lentotapahtumaan - en
ollut koskaan nähnyt vastaa-
vaa.

Kolmen viikon aikana sain
tutustua myös suomalaiseen
pesäpalloon Kankaanpään
Mailan pelejä seuraten.
Alussa pelin logiikka ei
auennut mutta sitten rupesin
ymmärtämään sitä ja aloin
pitämään siitä. Urheilin-
myös itse juoksemalla Hon-

kajoella Honka-Hölkässä 10
km. Lähtemättömän koke-
muksen aiheutti suomalai-
nen sauna. Saunakokemuk-
seni nousevat aina esiin kun
keskustelen matkastani tääl-
lä kavereidenikanssa. Kaik-
ki haluavat tietää millainen
on suomalainen sauna.

Kolme viikkoa oli suhteessa
lyhyt aika tutustua Suo-
meen. Sain kuitenkin hyvän
kuvan Suomesta - sen h i s -
toriasta, luonnosta, ihmisis-
tä sekä kulttuurista. Kävim-
me vaeltamassa Seitsemisen
luonnonpuistossa.Vaelluks
en päätteeksi paistoimme
nuotiolla lettuja ja joimme
nokipannukahvia. Pääsin
myös osallistumaan p a i -
kallisen metsästysseuran 60-
vuotisjuhliin sekä Karvian
kyläjuhliin. Vierailu Keski-
sen Kyläkaupassa olimielen-
kiintoinen kokemus. Meri-
karvialla pääsin kalasta-
maan kalastuksen ammatti-
laisen johdolla ja sainkin-
muutaman kalan. Tutustuin

myös suomalaisen maatilan
arkeen kolmen päivän ajan.
Kiitos myös tälle m a h t a -
valle perheelle. Matkan ai-
kana kävin tapaamassa
myös Lions Club Kankaan-
pään presidenttiä Jaakko-
Nousiaista ja sovimme, että
olen vielä Skype-yhteydessä
heidän kuukausikokouk-
seensa.

Juha oli järjestänyt minulle
ystäviensä kanssa tervetuli-
ais- ja läksiäisjuhlat. Näissä
istuimme lämmintä kesä-
iltaa suomalaiseen tapaan
grillaten ja hauskaa pitäen.
Tässä on vain osa mahtavas-
ta matkasta. Matkasta on
satoja valokuvia joita sain
ottaa Juhan kameroilla. Tä-
män seurauksena hankinkin
oman järjestelmäkame-
ran heti kotiin päästyäni.
Kiitos kaikille suomalaisille
ystäville joihin tutustuin
matkan aikana. Toivotta-
vasti tapaamme täällä ge-
orgiassa ensi kesänä - kuten
sovimme.

Juha Levonen:

Saba oli tykönäni ja sain
paljon apua työkavereiltani
monipuolisen ohjelman jär-
jestämisessä.

Lisäksi yksi maatalousyrit-
täjäperhe tarjosi Saballe
kolme päivää elämyksiä.
Samalla hän tutustui ikäi-
sensä nuorison elämään.

Saba tutustui innokkaasti
suomalaiseen elämään sekä
luontoon ja oppi paljon suo-
malaisen yhteiskunnan toi-
minnasta esim. jätteiden
lajittelu ja kierrätys kiinnos-
tivat häntä. Opastin häntä
valokuvauksessa kameroi-
deni avulla ja hän innostui
valokuvauksesta niin pal-
jon, että osti kotiin palattu-
aan uuden kameran.

Sabaan tutustunut porukka
on menossa ensi kesänä
tutustumaan Georgiaan Sa-
ban kutsumana.

Saba Sakhvadze ja Juha Levonen Kankaanpään Mailan
pesäpallo-ottelun tauolla

LC Kankaanpää Kuninkaanlähde, Presidentti Jaakko
Nousiainen ja Saba Sakhvadze

M-piirin nuorisovaihto-
leirin sponsoreille:
Satakunnan Liikenne Oy

Karhu-Apteekki

MainosVarjus Oy

Kopiorasteri

Suomen Materiaalikonepalvelu Oy

Cimcorp Oy

Wurth

Finnrobotics Oy

Kiitos isäntäperheille ja
yhteistyökumppaneille!

Anna oli mukava ja huumo-
rintajuinen tyttö - meillä oli
oikein ihana kaksiviikkoi-
nen hänen kanssaan.

Kiertelimme lähialueita,
vierailimme jazzeilla (myös

Anna Häuslerin vierailu
perheessä ja leirillä
-

maailmanpyörässä),  Kirju-
rinluodolla, mökillämme
Luvialla, Viking Gracella ja
tietenkin pesäpallo kuului
ohjelmaan: naisten superin
pelin ja omien lyöntiharjoi-
tusten muodossa...

 Anna Viking Gracella

Kuvassa ovat Davide Travasoni, Irene Trentini,
Erkin Polat, Gasper Kastelic ja Modestas
Dumbliauskas sekä Kaija Valtonen.

Nuoret kertoivat, että laivalla oli mukavaa tiimi-
työskentely, jokaisella oli vaihtuva vastuualue
töiden suhteen. Purjehdettiin ja oltiin pitkään merellä,
mutta aika meni nopeasti.
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LC Vampula avusti yhteisöjä
hyväntekeväisyyskonsertin tuotoilla

LC Vampula avusti paikal-
lisia yhteisöjä 28. joulukuu-
ta Vampulan kirkossa järjes-
tetyn hyväntekeväisyyskon-
sertin tuotoista

Tukea saivat Vampulan pal-
velukeskus Annala, Vampu-
lan Varpuspartio, Vampulan
ja Kukonharjan VPK:n nuo-
riso-osastot sekä Vampulan
kappeliseurakunta.

Annalassa järjestetyssä tilai-
suudessa palvelukeskuksen
puolesta lahjoituksen, joka
sisälsi kameran ja Plu-ray
DVD-soittimen vastaanotti-
vat Virpi Laine ja Henriikka
Hakasuo.

Partion saama avustus käy-
tetään kesällä Turun saaris-
toon suuntautuvan pyöräret-

ken kuluihin, kertoi Varpus-
haukkojen avustuksen vas-
taanottanut lippukunnanjoh-
taja  Tiina Valtanen.

VPK:n nuoriso-osastoilla-
kin hyviä kohteita avustuk-
selle löytyy. Varustehankin-
toihin taitaa mennä meidän
avustuksemme, ennakoi
Vampulan VPK:n nuoriso-
osaston kouluttaja Eero
Tammi.

Taidamme käyttää avustuk-
sen nuoriso-osaston saliban-
dyvarusteisiin, arveli Ku-
konharjan VPK:n nuoriso-
osaston kouluttaja Jaakko
Koivuniemi.

Seurakunnalle avustus oli
luovutettu jo aiemmin.

Kappeliseurakunta ilmoitti,
että heidän saamansa avus-
tus ohjataan vanhusten
omaishoitajien virkistäyty-
miseen, kertoivat LC-Vam-
pulan puolesta avustuksia
luovuttaneet klubin kuluvan
kauden presidentti Lasse
Varjonen ja hyväntekeväi-
syyskonsertin järjestämises-
sä suurta osaa esittänyt lion
Jukka-Pekka Sampolahti.

Loppuosa konsertin 2350
euron tuotosta myönnetään
keväällä stipendeinä vampu-
lalaisille, opinnoissaan me-
nestyneille koululaisille.

LC Vampulan järjestämässä
konsertissa esiintyivät Ta-
pio Liinoja ja Jore Marja-
ranta säestäjänään Olli Ah-
venlahti.

Mauno Kotamäki

Avustusten jakotilaisuudessa Annalassa LC Vampulan presidentti Lasse Varjonen vas.,
Virpi Laine, Henriikka Hakasuo, Eero Tammi, Jaakko Koivuniemi ja merkittävää osaa
konsertin ideoinut lion Jukka-Pekka Sampolahti

Lions Club Laitilan ruskarieha
Marko Ylenius LC Laitila

Jo perinteeksi muodostunut
Lions Club Laitilan Ruskari-
eha järjestettiin sunnuntaina
11.10.2015. Tapahtuma jär-
jestettiin aikaisemmasta poi-
keten A–katsastuksen piha-
alueella Laitilan keskustassa.
Tämä osoittautuikin onnistu-
neeksi ratkaisuksi, väkeä
saapui runsaasti paikalle.
Sää oli myöskin suosiollinen
ja tapahtumaa vietettiin kui-
vassa syyssäässä.

Leijonat tarjosivat taas mo-
nipuolista ohjelmaa lapsiper-
heille ja muillekin ulkoili-
joille kauneimman ruskan
aikaan. Ohjelmassa oli mm.
poniajelua, arvauskilpailuja
ja erilaisia pelejä ja leikkejä.

Autoista kiinnostuneet saivat
tutustua uuteen ja vanhaan
autokalustoon henkilöautois-

ta paloautoon. Paikalle oli-
vat saapuneet myös Rau-
man Lukon liigapelaajat
Janne Lahti ja Miko Malka-
mäki. Lahti ja Malkamäki
jakoivat nimikirjoituksia ja
kertoivat tuoreita kiekko-
kuulumisia Raumalta.

Muurinpohjalettujen myynti
oli menestys. Lettutiskillä
oli jonoa koko tapahtuman
ajan. Lisäksi tarjolla oli kah-
via ja makkaraa, sekä lapsil-
le mehutarjoilu.

Kansainvälinen lasten arvokkuusviikko
Sirkka Saari

Lions Club Ulvila/Aurora
osallistui kansainväliseen
Lasten arvokkuusviikkoon
30.8.-5.9.2015 keräämällä
lasten ja nuorten vaatteita ja
harrastusvälineitä. Keräys
onnistui loistavasti ja saim-
me paljon hyviä vaatteita ja
muuta tavaraa. Perusturvan
sosiaalitoimen henkilökunta
toimittaa tavarat eteenpäin
niitä tarvitseville. On ilo olla
mukana tekemässä monella
tavalla hyvää!

LC Sastamala/Lindan lionit
järjestivat yhdessä Sastama-
lan koulutuskuntayhtymän
(Sasky)/ Vammalan ammat-
tikoulun toisen luokan kos-
metologiopiskelijat olivat
mukana hyvän olon viikon
teemalla tekemässä hyvää
Hopun Palvelukeskuksessa.

Tytöt tekivät lukuisia käsi-
hoitoja vanhuksille. Tunnel-
ma oli vaikuttava, oli ilo
seurata nuoren ja iäkkään
vuorovaikutusta.

LC Sastamala/Lindat tekivät hyvää
Jaana Heikkinen

Hyvän Päivän toimintaa Ulvilassa
Virpi Äijö

LC Ulvila/Auroran lionit
viettivät Hyvän Päivää 8.10.
Pappilanlammen Palvelukes-
kuksessa sekä 9.10. Vilhel-
miina-kodissa ikäihmisten
parissa.

Pappilanlammen Palveluk-
sessa päivä alkoi hemmotte-
lulla. Aamusaunan jälkeen
laitoimme kampaukset ja
kynnet kuntoon, minkä jäl-
keen pelasimme pelejä.

Osallistuimme myös ruoka-
hetkeen, olihan tarjolla her-
nekeittoa ja lettuja. Nam!

Lauloimme yhdessä koko
sali ja varmasti hieman tans-
simmekin (ainakin kukin
mielessään), tsa tsa tsaa!
Laulujen välissä saimme on-
neksi hengähtää ja kuunnella
lion Ullan runonlausuntaa.

Päiväkahvit kruunasivat tor-
stai-iltapäivän.

Aleksis Kiven päivän aat-
tona, Vilhelmiina-kodin
ohjelmassamme oli yhteis-
laulua, lion Ullan runon
lausuntaa sekä kahvittelua.
Hymyn pilke oli jokaisella
suupielessä, kun ihana asu-
kas, joka muuten ei paljoa
kommunikoinut, lauloi yl-
lätyksenä kanssamme lau-
luja kovaan ääneen ja nuo-
tilleen ulkomuistista. Mu-

siikilla ja yhdessä tekemi-
sellä on vahva voima.

Suurkiitos Pappilanlam-
men Palvelukeskuksen ja
Vilhelmiina-kodin väki, et-
tä saimme viettää päivää
kanssanne. Lämpimät kii-
toksemme myös Eeva
Lindholmille - hän oli mu-
kana säestämässä yhteis-
laulua.

Yhteislaulua Pappilanlammen Palvelukeskuksessa

8 vuoden ikäisen Kiia Kunnaalan näkemys leijonien auttamistyöstä
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LC Köyliöllä vilkas syyskausi
Kauko Hakala, tiedottaja LC Köyliö

Vesakon raivausta
Alkusyksyllä raivattiin kirk-
kosaaren järvinäköalaa. Tal-
koisiin osallistui yli kym-
menen ladya ja leijonaa.

Kuninkaanlähteen pohjan
puhdistusta
Useita lioneja osallistui
Köyliön Kankaanpään ky-
lässä sijaitsevan historialli-
sen Kuninkaanlähteen poh-
jan puhdistusoperaatioon.

Pihakeinu Säkylän ja
Köyliön kuntayhtymän
terveyskeskussairaalalle
Ladyt lahjoittivat veljien
kokoaman pihakeinun Sä-
kylän ja Köyliön kuntayhty-
män terveyskeskussairaalal-
le.

Nuoriso ja nuorisovaihto
Klubilaiset ovat kunnosta-
neet Köyliön Kepolassa si-
jaitsevan nuorisotila Nuok-
karin hulppeaan kuntoon.
Koko kunnostusoperaatio

Ladyt lahjoittivat keinun terveyskeskussairaalalle.

kesti vajaan vuoden. Moni-
naisten talkootuntien lisäksi
rahaakin kului tuhansia eu-
roja. Mukana kunnostus-
töissä hääri myös nuoria.

Viimeisin yhteinen tempaus
Nuokkarilla oli nuoriso-
vaihtoinfo. Klubin tämän
kauden nuorisovaihtajam-
me Pekka Ravantti ja vaih-
dossa käynyt Roosa Mato-
mäki valoivat intoa nuoriin.
Agents-konsertti
Lallintalossa järjestettiin
sunnuntaina 24.9 hyvänte-
keväisyyskonsertti. Esiinty-
jinä olivat Agents, lauluso-
listinaan Vesa Haaja. Lähes
kaikki Köyliön ladyt ja lio-
nit olivat mukana järjeste-
lyissä. Konsertti sujui hie-
nosti ja kuulijat olivat tyy-
tyväisiä.

Perhepäivähoitajien 40-
vuotisjuhla
4.10 Kepolan koululla
järjestetyssä perhepäivä-
hoitajien 40-vuotisjuhlas-
sa mukana oli kymmen-
kunta ladya ja lionia. Lap-
sille lahjoitettiin punaisi
neniä.

Turvapaikanhakijoille
500 heijastinta
Turvapaikanhakijoille lah-
joitettiin 500 heijastinta.

Ikäihmiset
Palvelutalolla järjestettiin
yhdessä talon henkilökun-
nan kanssa varttuneille hi-
pulitanssit 8.10. Tanssit uu-
sittiin pikkujoulutanssien
merkeissä 10.12. Päävastuu
järjestelyistä oli ladyilla.
Mukana parketilla hääri
myös yksi miesleijona. Tun-
nelmaa ja iloista mieltä riit-
ti. Maistuvia olivat toki la-
dyjen järjestämät tarjoilut-
kin.

Kantoapua
Klubin palveluaktiviteettei-
hin kuuluu myös kantoavun
antaminen omaisille. Tällä
kaudella on kaksi vainajaa
saatettu viimeiselle matkal-
le.

Haravointalkoot veteraa-
nien Veljestuvalla
Veljestuvalla järjestettiin
perinteiset haravointital-
koot. Talkoisiin osallistui
kymmenkunta lionia.

Ladyt Säkylän joulupuk-
kijuoksussa
Muutama lady piti LC Köy-
liön mainetta yllä, osallistu-
malla Säkylän joulupukki-
juoksuun.

Joulumyyjäiset Lallinta-
lossa
Ladyt ja joukko lion miehiä
osallistui Lallintalossa jär-
jestettyyn joulumyyjäistilai-
suuteen. Ladyt myivät lei-
vonnaisia sekä Lalli- ja
Kerttukoruja. Miehillä oli
myynnissä Köyliö viirejä ja
Paula Koivuniemen kon-
serttilippuja. Kauppa kävi
kohtuullisesti.

Torilla Säkylässä
joukko klubilaisia esitteli
lions-toimintaa Säkylän to-
rilla 17.12. Samalla markki-
noitiin Köyliö viiriä ja
13.3.2016 järjestettävää
Paula Koivuniemen kon-
serttia. Halukkaille tarjoil-
tiin kuumaa glögiä. Väkeä
esittelypisteessä riitti kiitet-
tävästi.

Pieniä paketteja vanhuk-
sille

Klubilla on ollut tapana ja-
kaa palvelutalon asukkaille
pieni joululahja jokaisena
jouluna. Tänä vuonna lah-
jaksi oli tarvekartoituksen
perusteella valikoitunut tyy-
nyt. Presidentti ja aktiviteet-
ti toimikunnan vetäjä, avus-
tajanaan tiedottajana, kävi-
vät tyynyt luovuttamassa
toripäivän päätteeksi.
Tapana on ollut myös muis-
taa muutamia kotona asuvia
vanhuksia pienellä paketil-
la. Niin tehtiin myös tänä
vuonna.

Lauluryhmä Säkylän ter-
veyskeskuksessa

Klubin lauluryhmä kävi jou-
lutervehdyksellä Säkylän
terveyskeskuksessa.

Tulevaa toimintaa

Paula Koivuniemen kon-
sertti

Maaliskuun 13 päivä klubi
järjestää Säkylä-hallissa
Paula Koivuniemen konser-
tin. Tapahtumassa esiintyy
myös Pete Poskiparta.

107-M piirin vuosikokous

Piirin vuosikokous pidetään
Köyliössä 23.4.2016. Ko-
kousjärjestelyt jatkuvat kii-
vaana.

Historiikki tekeillä
LC Köyliö täyttää
27.4.2016 50-vuotta. Klu-
bin toiminnasta laaditaan
historiikki. Historiikkitoi-
mikunta on ahertanut teok-
sen parissa tiiviisti. Työ
jatkuu.

Lions Club Huittinen/Gerda
teki kesäkuun viimeinen
päivä päättyneellä kaudella
palvelutyötä, mutta myös
keräsi rahaa joulumyyjäisil-
lä, kauppakassiin kerätyillä
mainoksilla sekä joulukon-
sertilla. Joulukonsertin tuot-
to käytettiin lyhentymättö-
mänä paikallisen lapsi- ja
nuorisotyön hyväksi. Lah-
joituksia kerätyistä varoista
tehtiin paikallisesti n. 7.600
eurolla.

Avustuksia jaettiin sosiaali-
toimiston kanssa yhteistyös-
sä perheapuna sekä vaate-
lahjoituksina Kiertokulman
kautta korvamerkittynä per-
heille. Seurakunnan leiri-
keskus Ylistenranta sai ran-
nalle turva-aidan sekä pelejä
lapsille ja nuorille. Lautta-
kylän ala-asteelle lahjoitet-
tiin apuvälineitä liikuntaan,
mm. erilaisia palloja, hyp-
pykeppejä ja salibandyn
suojalaseja.

Terveyskeskuksen kotipal-
veluun lahjoitettiin kipupat-

ja. Sellaista heillä ei ollut
ennestään ja se koettiin erit-
täin tarpeelliseksi. Asumis-
yksikkö Akkunaan lahjoitet-
tiin kävelysauvoja ja  Ku-
ninkaisten palvelukeskuk-
sen ruokasaliin verhoja ja
liinoja ruokailijoiden ja hen-
kilökunnan piristykseksi.

Huittisten palvelukeskuksen
asiakkaille lahjoitettiin 10
kerran tanssikurssi. Stipen-
dejä jaettiin yhteensä kuusi
kappaletta; Nuorten työpa-
jalle, musiikkipiston Huit-
tislaisille opiskelijoille sekä
Pellonpuiston koulun oppi-
laille.

Edellä mainittujen lahjoitus-
ten lisäksi tehtiin useita pal-
veluaktiviteetteja. Niistä
mittavin oli ennen joulua ja
ennen pääsiäistä perheille
jaettu ruoka-apu yhteistyös-
sä S-Market Huittisten, so-
siaalitoimen ja kahden Huit-
tislaisen klubin kanssa.

Gerdan lahjoituksia
kaudella 2014-2015

Päättynyttä tanssituntia muistelemassa: vas. palvelukes-
kuksen ohjaaja/työvalmentaja Päivi Grundström, LC
Huittinen/Gedan presidentti  Hilve Reijonen, tanssin opet-
taja Elisa Ahonen ja palvelukeskuksen erityispalvelupääl-
likkö Jaana Siltanen

Silmälasikeräys
Virpi Äijö

Lions Club Ulvila/
Aurora järjesti keväällä
2015 silmälasikeräyk-
sen, joka oli mitä onnis-

tunein. Keräyksen tu-
loksena saimme 1073
kpl silmälaseja sekä
aurinkolaseja 140 kpl.
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Sakari Ryömälle
Suomen Lions-Liiton
ansiotähti
Lauri Merivirta

Sakari Ryömälle Suomen
Lions-Liiton ansiotähti

Lion Sakari Ryömä on LC
Pori/Ulvila, jäsen vuodesta
1968 ja osallistumisprosent-
ti on 47 vuotta 100 %. Hän
on toiminut presidenttinä
75-76, piirisihteerinä 79-80
ja piirihallituksen jäsenenä
(varapiirikuvernööri)
82-83.

Lion Sakari on ollut ja on
edelleen klubimme kantavia
voimia. Hän on ollut muka-
na ideoimassa ja toteutta-
massa satoja klubin, piirin
ja moninkertaispiirin aktivi-
teetteja.

Hän on Melvin Jones Fel-
low, lisäksi hänet on palkit-
tu monilla aiemmilla lion-
sansiomerkeillä.

Henkilöt vasemmalta Juha  Saarnilehto, Lauri Merivirta,
Jarmo Koski, Sakari Ryömä, Altti Männistö ja Ilkka Nurmi
Kuva: Ismo Ahonen

LC Luvia 45 vuotta
PDG Ossi Lahtinen  LC Luvia

Klubitoimintamme 45 vuot-
ta täyttyi 23.4.2015. Varsi-
naista vuosijuhlaa vietämme
joka vuosi lokakuussa sa-
moin kuin perustamisjuh-
laamme Ravintola Teljänho-
vissa 9.10.1970. Keväisin-
kin toki myös juhlimme ja
silloin muun muassa palki-
taan ko. kauden uurastajat.
Juhlat ovat myös erinomai-
nen paikka sekä lionien että
puolisoiden tutustua uusiin-
kin klubilaisiin.  Juhlat, ku-
ten kokouksetkin, opettavat
myös Lions -toimintaan
kuuluvia pukeutumis-, käyt-
täytymis- yms. tapoja, jotka
saattavat poiketa jonkun
muun yhdistyksen omaksu-
mista tavoista. Lähes kaik-
kiin klubin, piirin ja liiton
lionsvirkoihin annetaan
koulutus. Kenenkään ei siis
tarvitse aristella, jos tehtä-
vään nimitetään. Lisäksi
kokeneemmat auttavat aina
mielellään.  Tietysti pitää
osata kysyäkin, koska hie-
notunteisuussyistä ei koke-
neenkaan lionin ole aina
helppoa lähteä neuvomaan
toista. Luvialla on ollut hy-
vin harvinaista, että joku
kieltäytyy virasta ja silloin-
kin on kysymyksessä ollut
perusteltu  este. Luvialla on
ollut kolme piirikuvernööriä
(DG) ja jopa kolme PDG:tä
samanaikaisesti. On ollut
myös kolme piirisihteeriä ja
paljon muita piirihallituksen
ja liiton toimikuntien virkai-
lijoita. Kieltäytyminen ei
ole sopinut meille luvialai-
sille.

Palveluaktiviteettien kirjo
on vuosien mittaan ollut
todella laaja. Metsänhoitoa,
pihojen siivousta, vihtojen
tekoa ja kaikenlaisia talkoita
sekä monenlaisia rakenta-
mis- ja purkutöitä on tehty
kuluneina vuosikymmeninä.
Avustustoimintamme on
kohdistunut lähinnä veteraa-
neihin, yleisemmin vanhuk-
siin, vammaisiin sekä lap-
siin ja nuoriin. AR-säätiötä

olemme avustaneet 11
Lions-ritarin verran ja adres-
seja myymme noin 40 kpl
vuosittain. AR-säätiöltä
olemme anoneet useita avus-
tuksia ja aina myös saaneet.
LCIF -maksut olemme myös
tunnollisesti hoitaneet ja LC
Luvia oli M-piirin ainoa
malliklubi CSF 2 -kampan-
jassa. Vuosina 2005 -2009
luovutimme jäsenillemme
15 MJ -jäsenyyttä. Kaikki-
aan klubissamme on luovu-
tettu yli 20 MJ -jäsenyyttä,

joista neljä on progressiivi-
sia (PMJF).

Klubimme varainhankinta
on vuodesta 1978 lähtien
hoitunut huomattavalta
osin järjestämällä vuosit-
tain Luvialaiset Kesäjuhlat.
Silloin koko klubi on mu-
kana töissä ja suurimman
työn tekevät ladymme, jot-
ka sekä valmistavat että
myyvät monenlaisia ruokia
vieraillemme. Kiitos, iha-
nat ladyt!

Vuosijuhlassa 10.10.2015 lyötiin Lions –ritariksi lion Hannu Kulmala. Kuvassa vasem-
malta: lähitodistaja lion Ismo Anttila, klubipresidentti Anssi Perämäki, lion Hannu
Kulmala, lady Marjatta Kulmala, ”lyöjä” PDG Ossi Lahtinen ja lähitodistaja Yrjö Aho

Vuosijuhlassa 10.10.2015 palkittiin progressiivisella MJ
–jäsenyydellä (PMJF) lion Antti Tuominen, vierellään lady
Ulla Tuominen.

Soppatykin vuokraaminen
Puolustusvoimilta vuosit-
taisia Kesäjuhlia varten oli
epävarmaa ja hyvin hanka-
laa (kokemusta on). Vuon-
na 1991 ostimme kaksi 125
l ruokakeitintä. Kesäjuhla-
keitosten lisäksi aloitettiin
omilla keittimillä satakun-
talaisen perinneruoan, oh-
rankryynivellin keittäminen
ja myynti.  Heti kesällä
1991 tuli tarve myös lohi-
keiton keittämiselle ja sekin
onnistui loistavasti. Myö-
hemmin mukaan tuli mui-
den keittojen valmistus.
Vuonna 2000 valmistimme
keitinvaunun helpottamaan
huomattavaksi varainhan-
kintakeinoksi kehittynyttä
keittotoimintaamme.   Lu-
kemattomien tilaisuuksien
sopat ja vellit olemme tähän
mennessä keittäneet ja toi-
minta jatkuu.

Klubilla on myös traktorilla
siirrettävä esiintymislava
sekä omat juhlapenkit, joita
myös vuokrataan ulkopuo-
lisille.

Luvialaiset Kesäjuhlat su.
3.7.2016.  TERVETULOA

Uusia jäseniä

Sirpa Saunajoki, presidentti

Kuvassa vasemmalta Maritta Uusitalo, Jaana
Hautaviita ja Marjo Raukola-Kossi.
Kuva:Eve Toivola.

LC Vampulan toimesta uusittiin kotiseutumuseon
rantaan portaisto ja laituri

LC Vampulan leijonat tal-
koilivat paikallisen kotiseu-
tumuseon piha-alueelta
savusaunan kautta Loimijo-
en rantaan ulottuvan uuden
portaiston. Portaiston jat-
koksi samassa yhteydessä
uusiutui myös laituri
saunarantaan.

Hankkeessa tarvittavan
puutavaran lahjoitti yrityk-
sensä Arolan Höyläämön
puolesta lion Markku Aro-
la. Uudelta laiturilta voi-

daan tulevana suvena
lähteä soutelemaan uudella
veneellä, jonka Vampulan
Kotiseutu- ja museoyhdis-
tykselle lahjoitti kauppa-
neuvos, lion Leevi K.
Laitinen.

Vampulan lionit ovat vuo-
sikymmenien kuluessa tu-
keneet Kotiseutu- ja
museoyhdistystä eri tavoil-
la, kuten mm. museon suu-
lin rakentamisessa ja
museoalueen rakennusten
kattojen korjaamisissa.

Laituriprojektin viimeistelytöitä savusaunan edustalla
suunnittelemassa Tapani Koiranen vas., Lasse Varjonen,
Veikko Pitkänen, Matti Reijonen ja Mikko Saarinen.

Mauno Kotamäki

LC Kankaanpää/Helmi

LC Sastamala/Linda
Jaana Heikkinen, tiedotussihteeri

Uusi jäsen Suvi Holmström
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Porin vahvamieskisa
Jouko Färd, LC Pori/Koivisto, ritari

Ei ainakaan
tusinatavaraa!

Porin vuosittainen Vahva-
mieskisa tunnetaan takuulla
koko Suomessa. Ensinnäkin
siksi, että se on järjestetty
2007:stä lähtien joka vuosi
Suomen Cupin osakisana.
Toiseksi siksi, että tapahtu-
ma on kerännyt paikalle aina
sen ajankohdan maamme
skarpimmat jässikät. Kol-
manneksi olemme ylpeitä
siitä, että meillä on jo viidet-
tä vuotta areenana osallistu-
neiden kundien mielestä yk-
si Suomen parhaista suori-
tuskentistä Itäkeskuksen
Prisman avaralla ja tasaisel-
la parkkipaikalla.

Eikä ole mikään ihme, että
jo 12. kisamme on tähän
mennessä vetänyt puoleensa
osallistujia jopa seuraavilta
30:ltä paikkakunnalta ym-
päri koko Suomen. Tässä
luetteloa: Espoo, Haapavesi,
Harjavalta, Helsinki, Imatra,
Joroinen, Jyväskylä, Kauha-
va, Kärsämäki, Lahti, Lai-
hia, Lieto, Luumäki, Mikke-
li, Nakkila, Nastola, Oulu,
Pieksämäki, Pori, Pudasjär-
vi, Rauma, Saarijärvi, Sau-
vo, Siikajoki, Tikkakoski,
Tornio, Turenki, Turku,
Varkaus, Vehmaa.
Eikä tosiaankaan ole ollut
kyse mistään tusinatavaras-

ta. Missä kisassa maassam-
me on ollut vastaava menek-
ki? Toissavuoden voittajam-
me Arto Niemi-Nikkola,
seinäjokinen meijeriauto-
kuski, puski itsensä Suomen
vahvimmaksi. Meillä vasta
kolmonen,   Jarno Kirselä,
Rauman yrittäjä, oli silloin
Suomen toiseksi vahvin!

Paikallinen aloitus

Kun aloimme vuonna 2005
VR-asemalla Porissa, oli
osanottajaluettelo jokseen-
kin   bliisu. Vain Poria ja
Raumaa. Eipä silti. Jo sieltä
asti on lähes aina kajahtanut
raumalaisen kirvesmies Ju-
ha-Matti Järven nimi ykkö-
senä. Toki tempun jo vuon-
na 2007 teki Tornion kuula-
mies Jani Illikainen. Osa-
syynä lienee tuplana Ama-
do-aamiainen? Naisiakaan
emme ole unohtaneet. Seu-
raavassa kisassa Hesan Kati
Luoto tuli Suomen ykköse-
nä näytille. Kiskaisi kuor-
muria neljänneksi väkevim-
min kaikki ukot huomioon
ottaen. Kati lähti  heti tavoit-
telemaan MM-pronssia Puo-
laan,   mutta jäi siitä piirun
verran ja oli toistamiseen
kisan neljäs. Tämän vuoden
kisaan on vielä niin rutosti
aikaa, ettei osallistujista ole
tuon taivaallista tietoa, mut-
ta...

Yksi yhteinen laji

Vuoden 2016 Suomen Cup
alkaa Turussa 26.3. ja me
Porissa jatkamme toisena
osakisana pyhänä 24.4. klo
13. Koko Cup uudistuu tie-
tyin ehdoin. Kaikkiin tulee
tuomariksi Tatu Karhu Tu-
run puolesta, siis karhukau-
punkiinkin. Lisäksi jokai-
sessa kisassa on oltava yksi
ja sama Cupin sääntöjen
mukainen laji. Nyt se on
nimeltään deadlift tai joten-
kin sinne päin. On kyse jo
1980 MM-kisoista lähtien
käyttöön otetusta lajista.
Oulun Cup-organisaattori
Mikko Korhonen kertoo sii-
tä näin: Siinä on isot laatikot
tankojen päissä. Niissä on
hopeadollareita. Ja se on
maastaveto. Tuomari Tatul-
la pitäisi olla se aite kilpai-
luihinne, puheloi Korhonen
taannoin vanhempiensa ko-
tikylästä Kalajoelta. Jo mar-
raskuun alussa juttelin säh-
köisesti asiasta myös Topi
Frifeldtin kanssa. Topi on
mukana luomassa Porin ki-
san lajikirjoa. Viime vuonna
jouduimme jättämään kivien
nostot pois sään märkyyden
vuoksi turvallisuussyistä.
Palataan lajeihin tuonnem-
pana. Deadlift on kansainvä-
lisesti maastaveto. Silver
dollar taaskin on polven alta
lähtevä. maastaveto, jossa

tosiaan on "ko-
l ikkokirs tu t"
tangon päissä.
Tämä suorite-
taan todennä-
köisesti last
man standin-
ginä, selventää
Topi. Aika
näyttää miten
tuo homma toi-
mii.

Koko
Perheelle

Porissa pyrim-
me järjestämään
kisan nyt ilmei-
sesti viiden lajin
kokonaisuute-
na, koska aina-
kin meillä run-
sas osanotto on
ollut Frifeldtin
ansiosta aina
turvattu. Kisan venähtämi-
seen ei ole syytä. Me LC
Pori/Koivistossa olemme
viimeisten vuosien aikana
saaneet hienoa apua järjeste-
lyissämme. Mukana olleet
Ruoripojat ovat auttaneet.
Se on taas ensiarvoisen tär-
keää, koska oma väkemme
alkaa huveta ikääntymisen
johdosta. Ilmeisesti muissa-
kin klubeissa tilanne on mo-
nelta osin sama. Yksi asia
myös meripartiolaisten osal-
ta pitää mainita. Pidimme

klubimme hallituksen vaih-
tokokouksen kesäkuun 13.
päivänä 2012. Kokouspaik-
ka ei ollut silloin Prisman
parkkialue, vaan aluksena
purjevene Passeli ja seila-
simme keskellä Selkämerta.
Keskellä tarkoittaa tässä si-
tä, että olimme maantietee-
lisesti etelä-pohjoissuunnas-
sa sen meren keskivaiheilla,
emme Säpin saarta ulompa-
na. Ei maksanut mitään,
kuten ei meidänkään kisam-
me kenellekään. Koko perhe

mukaan ja nauttimaan siitä
mitä jässikät saavat aikaan.
Toissa vuonna Poriin tuli
mukaan myös silloisen ki-
san kuopus Kärsämäeltä
Pohjois-Pohjanmaalta. Ei
natsannut, mutta: -Lähdin jo
eilen kotoa  ja yövyin suku-
laisissa Etelä-Pohjanmaalla,
totesi 21-vuotias Petri Ta-
paninaho. Tyytyväinen oli
nuorimies kuitenkin koke-
maansa.

Rauhanjulistekilpailu
kaudella 2015 - 2016
"Jaetaan rauhaa" on kau-
den 2015/2016 rauhan-julis-
tekilpailun teema. Kilpai-
luun oli saapunut  M-piirin
klubeista kuusi työtä. Koko-
uksen aikana äänestettiin-
voittajatyöksi Nea Kurikan
työ. Nea on Länsi-Porin

koulussa 7 C-luokalla ja
sponsori on Lions Club Po-
ri-Karhu. Työ lähtee kilpai-
lemaan jatkopaikasta ku-
vernööri- neuvostoon ja
siellä voittajaksi valittu työ
lähetetään kansainväliseen
kilpailuun päämajaan.

LC Rauma/Kanali Helmen Hyvän Päivän
tapahtuma

Raumalainen klubimme
Kanali Helme osallistui
Hyvän Päivän tapahtumaan
8.10.2015 ulkoiluttamalla
Kokkilan palvelukodin
asukkaita. Mukaan oli ha-
lunnut viisi pirteää mum-
moa. Teimme pienen käve-
lyretken seesteisessä, viile-
än kirpeässä syyssäässä
kauniissa Vanhassa Rau-
massa. Huomasimme kyllä
miten hankala pyörätuolilla
on liikkua mukulakivika-
duilla. Kävelyretken jäl-
keen vietimme heidän ja
myös muiden asukkaiden
kanssa tuokion palveluko-
din takkahuoneessa. Luim-
me asukkaille runoja mm

Tiitiäisen Satupuusta, esi-
timme lorun Kukko ja Ka-
na aamukahvilla sekä eri-
koisesti karjalaisille tarkoi-
tetun jutun Miksi karjalai-

nen utelee. Lauloimme van-
hasta Olavi Pesosen laulu-
kirjasta helppoja ja tuttuja
lauluja kuten Oravan pesä,
Pieni nokikolari, Pikku In-

kerin laulu tilhille ja muita.
Oli mukava nähdä asukkai-
den huulilla laulujen sano-
jen tapailua. Kaikki olivat
silminnähden innostuneita
ja virkistyneitä, myös meil-
le ulkoiluttajille tuli oikein
hyvä mieli. He toivottivat
meidät tulemaan pian uu-
delleen. Huomasimme mi-
ten pienikin teko voi mer-
kitä kohteena olevalle pal-
jon.

Hyvän Päivän tapahtumas-
ta tulee vuosittainen palve-
luaktiviteetti klubillemme.

On monta tapaa tehdä hy-
vää. Hyvä teko voi olla
palvelua.

Juha-Matti Järvi (kesk.) on voittanut Porissa jo kahdeksan kertaa.
Autofiksaaja Gunnar Gimbutas (vas.) Turusta oli kakkonen ennen
raumalaista rakennusalan opiskelija Eero Rantasta. Viime kisan
parhaita odotetaan Poriin jälleen huhtikuussa
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Lions Clubs International, piiri 107–M
Toimintakertomus kaudelta 2014 – 2015
Yleistä

Kauden teemat
Kansainvälinen:
Strengthen the Pride –
Vahvempina yhdessä

Kotimainen:
Palvelulla hyvinvointia

Piirin:
Leijonan lailla – yhteisön
hyväksi

Lions Clubs
International
Järjestön 97. kansainvälinen
vuosikongressi pidettiin To-
rontossa, Kanadassa 4. –
8.7.2014. Kokouksessa va-
littiin järjestön kansainväli-
seksi presidentiksi Joseph
’Joe’ Preston Arizonasta
USA:sta, 1. varapresidentik-
si Dr. Jitsuhiro Yamada Ja-
panista ja 2. varapresiden-
tiksi Robert ’Bob’ Corlew
Tennesseestä USA:sta. PCC
Jouko Ruissalo LC
Helsinki/Mellunmäki valit-
tiin järjestön kansainväli-
seen hallitukseen kaksivuo-
tiselle ID-kaudelle 2014-
2016.

Piirikuvernöörielektien kou-
lutus pidettiin vuosikong-
ressin yhteydessä 1. –
3.7.2014 ja piirikuvernöö-
rien virkaan asettaminen
tapahtui juhlallisessa sere-
moniassa 8.7.2014.

Suomen Lions-
liitto ry

Hallitus:
Pj. CC Tuomo Holopainen
VCC Jari Rytkönen
IPCC Asko Merilä
DG Sini Eloholma
DG Esko Hietanen
PDG Kerttu Illikainen
PDG Eero Ipatti
Siht. GS Maarit Kuikka

Kuvernöörineuvosto:
CC Tuomo Holopainen,
N/LC Helsinki/Vuosaari

VCC Jari Rytkönen,
G/LC Uurainen

IPCC Asko Merilä,
I/LC Utajärvi

Piirikuvernööri-
jäsenet:
107-A
Pertti Tenhunen,
LC Tarvasjoki

107-B
Sanna Siissalo,
LC Espoo/City

107-C
Kaisa Vainio,
LC Janakkala/Idat

107-D
Veijo Suhonen, LC Otava

107-E
Esko Hietanen,
LC Lempäälä/Kanava

107-F
Erkki Ammesmäki,
LC Vimpeli

107-G
Kyösti Mikkonen,
LC Muurame

107-H
Jouko Hirvonen,
LC Outokumpu/Kupari

107-I
Susanna Saranlinna,
LC Oulu/Hannat

107-K
Pekka Seppä, LC Jäppilä

L-piiri:
Markku Ilmavirta,
LC Pello

107-M
Kalevi Sillanpää,
LC Punkalaidun

107-N
Sini Eloholma,
LC Helsinki/Aurora

107-O
Heikki Hemmilä,
LC Ylivieska

Kuvernöörineuvoston
sihteerinä toimi
GS Maarit Kuikka

KVN-kokoukset
Pori, järjestäytymiskokous
8.6.2014

Helsinki 30.8.2014

Sähköpostikokous
6.10.-8.10.2014

Ylivieska 22.11.2014

Lappeenranta 21.2.2015

Sähköpostikokous
30.4.-5.5.2015

Sähköpostikokous
8.5.-20.5.2015

Sotkamo Vuokatti
12.6.2015

Liiton 61. vuosi-
kokous
Sotkamo Vuokatti 12.6.-
14.6.2015

Lions-piiri 107-M
Kausi 2014-2015 oli piirin
46. toimintakausi. Piirissä
oli kauden alussa 64  klu-
bia. Toimintakaudella pii-
riin perustettiin uusi klubi
LC Punkalaidun/Fiina, jo-
ten kauden lopussa piirissä
oli 65 klubia. Piirin klu-
beissa oli jäseniä kauden
alussa 1830 ja kauden lo-
pussa 1837. Jäsenkasvu oli
+7 lionia

Piirin edustus
Suomen Lions-
liiton tehtävissä
PDG Pertti Harju
LC Pori/Koivisto, SKEBA
-työryhmän pj.

PDG Jaakko Räikkönen
LC Rauma/Ruori, Arne
Ritari -säätiön hallituksen
jäsen

PDG Jari Vuorinen
LC Ulvila, Jäsentoimikun-
nan jäsen

DG Kalevi Sillanpää
LC Punkalaidun, Koulutus-
toimikunnan jäsen

DC Kalevi Nummijärvi
LC Karvia, Lions Quest
-työryhmän jäsen

DC Leena Marvola-Sine
LC Rauma/Kanali Helme,
Sri Lankan kummilapsityö-
ryhmän jäsen

Piirikuvernööri
Kalevi Sillanpää
LC Punkalaidun

1. varapiirikuvernööri
Antti Raitaniemi
LC Pori/Karhu

2. varapiirikuvernööri
Raimo Gröhn
LC Pori/Meri-Pori

Edellinen piirikuvernööri
Matti Reijonen
LC Vampula

Piirisihteeri Olli Kohijoki
LC Punkalaidun

Piirin rahastonhoitaja
Petri Antila
LC Punkalaidun

Piirihallitus 2014-2015
Alueiden
puheenjohtajat

I Alue
Raimo Santi LC Pomarkku

II Alue
Veli-Matti Andersson
LC Pori/Ulvila

III Alue
Markku Evala
LC Huittinen

IV Alue
Eero Uusikartano
LC Laitila

Lohkojen puheenjohta-
jat

I alue
1. lohko
Juha Salmi LC Merikarvia

2. lohko
Pertti Manninen
LC Kankaanpää/Keskusta

3. lohko
Esa Suutari LC Keikyä

II alue
1. lohko
Timo Murtomäki LC Pori

2. lohko
Ari Etelätalo
LC Pori/Pohjoinen

3. lohko
Leo Järvinen,
LC Kokemäki

III alue
1. lohko
Tapio Vuolle LC Alastaro

2. lohko
Vesa Kynnysmaa
LC Köyliö

IV alue
1. lohko
Tapio Lummikko
LC Pyhäranta

2. lohko
Ritva Tuuna
LC Rauma/Kanali Helme

Toimikuntien puheenjohtajat ja toiminnantarkastajat

PDG ja Kunnia,
IPDG Matti Reijonen
LC Vampula

Jäsen (GMT)
PDG Jari Vuorinen
LC Ulvila

Koulutus (GLT)
PDG Pentti Hämäläinen
LC Kankaanpää

LCIF
DC Hannele Vuorinen
LC Pori/Sofia

Arne Ritari –säätiö
DC Olli-Pekka Varjus
LC Pori/Karhu

Lions Quest
DC Kalevi Nummijärvi LC
Karvia

Nuorisovaihto ja –leiri
DC Kaija Valtonen
LC Kokemäki/Jokilaakso

Kummilapsitoiminta
DC Leena Marvola-Sine
LC Rauma/Kanali Helme

SKEBA
DC Tarmo Tupala
LC Köyliö

Palvelu ja
varainhankinta
DC Hilve Reijonen
LC Huittinen/Gerda

Tiedotus
DC Rauni-Eliisa Wasell
LC Huittinen/Gerda

Juhla
DC Juha Suonpää
LC Kiukainen

Tietotekniikka
PDG Pekka Tuuna
LC Rauma

Invalidiyhteistyö
DC Jorma Suominen
LC Lauttakylä

Kiitos Veteraanit!
DC Keijo Silvola
LC Siikainen ja
PDG Raimo Junttila
LC Pori/Karhu

100-vuotisjuhlan
palveluhaaste
IPDG Matti Reijonen
LC Vampula

Punainen Sulka 2016-17
PDG Veikko Valavuo
LC Rauma/Reimari

Toiminnantarkastajat
Kari Hänti LC Vampula
ja Tarja Isokallio
LC Huittinen/Gerda

Varatoiminnan-
tarkastajat
Heikki Nurmo
LC Punkalaidun ja
Jukka Teinilä LC Laitila

Piirihallitus ja toimialajohtajat 2014 - 2015
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PDG-tapaaminen 21.8.2014 Kokemäki, Anttilan Tila

Perinteisessä piirin PDG-jäsenten tapaamisessa PDG Matti
Reijonen kertoili päättyneen kauden asioista ja DG Kalevi
Sillanpää esitteli toimintasuunnitelmaansa alkaneelle kau-
delle sekä Toronton vuosikokouksessa esillä olleita uusia
asioita sekä luovutti IPDG Matti Reijoselle PDG-pinssin.

Piirihallituksen kokous 6.9.2014 Pori, Satakunnan
Marttojen kokoustila

Piirihallituksen ensimmäisessä kokouksessa kuultiin toimi-
alajohtajien toimintasuunnitelmat kaudelle ja nimitettiin
vastuuhenkilöt Kiitos Veteraanit!-, 100-vuotisjuhlan palve-
luhaaste-, Nenäpäivä 2014- ja Punainen Sulka 2016-17
–aktiviteeteille sekä piirin nuorisovaihtoleirille ja piirin
kilpailuille. Piirihallitus hyväksyi ja allekirjoitti kauden
2013-14 piirin tuloslaskelman ja taseen sekä kuuli kauden
2013-14 toimintakertomuksen esittelyn. Ryhmätöissä alue-
johtajat käsittelivät jäsenhankintaa, lohkojen puheenjohta-
jat lohkon kokousten ja klubivierailujen sisältöä sekä
toimialajohtajat keinoja omien tavoitteidensa saavuttami-
seen.  Puolisot tutustuivat kokouksen aikana Satakunnan
Museoon. RC Veli-Matti Andersson palkittiin kokousjär-
jestelyistä Toronton Conventionin viirillä

Alueseminaarit 20.9.2014 Pomarkku ja 27.9.2014 Säkylä

Alueseminaarit järjestettiin aiemmasta poiketen kahtena
peräkkäisenä lauantaina. Kokopäivän tilaisuudet mahdol-
listivat hieman väljemmän aikataulun kauden teemojen ja
aktiviteettien esittelyille sekä iltapäivällä sihteerien täyden-
nyskoulutuksen. Tilaisuuksissa toimikunnilla oli myös
mahdollisuus hoitaa esittelypisteissään mm. tuotteiden
markkinointia klubien edustajille. Säkylän tilaisuudessa
nuorisoon kohdistuvia aktiviteetteja esitteli liiton nuoriso-
johtaja Jukka Isotalo.

Brändiseminaari 18.10.2014 Säkylä, Tupalanhovi

Osana Suomen Lions-liiton seminaarikiertuetta järjestettiin
A- ja M-piirien yhteinen brändiseminaari Säkylässä Tupa-
lanhovissa. Seminaariin keskeisenä teemana oli liiton
uuden brändin ’Lions – Monta tapaa tehdä hyvää’ hyödyn-
täminen paikallisessa Lions-viestinnässä ja jäsenhankinnan
tukena. Luennoitsijoina toimivat PR-MDC Thorleif Johans-
son, GS Maarit Kuikka, lion Kari Koponen ja leo Ida
Forsell. Tilaisuuteen osallistui yhteensä n. 30 lionia.

Tilaisuudet ja kokoukset Piirihallituksen kokous 29.11.2014 Huittinen, Pellonpuis-
ton koulu

Toimialajohtajat raportoivat osaltaan toimintakauden käyn-
nistymisestä, piirin toimintakertomus kaudelta 2013-14
hyväksyttiin sekä kuultiin tilintarkastajien lausunto piirin
edellisen kauden tilinpäätöksestä. Piirihallitus vahvisti
uuden klubin, LC Punkalaidun/Fiinan perustamisen ja
sijoittumisen III Alueen 1. Lohkoon. Käsiteltiin piirikuver-
nöörin esitys piirin uudeksi alue- ja lohkojaoksi sekä
myönnettiin piirin katastrofirahastosta avustus tulipalossa
kotinsa menettäneelle raumalaiselle perheelle. Rauhanjulis-
tekilpailun parhaaksi työksi äänestettiin Porin Ahlaisten
koulun Helmi Haapalaisen työ. Puoliso-ohjelmassa huovu-
tettiin lampaanvillasta kukkia ja sydämiä lady Sirpa Sillan-
pään ohjaamana. RC Markku Evala palkittiin kokousjärjes-
telyistä Toronton Conventionin viirillä.

Melvin Jones- ja Arne Ritari -juhla 17.1.2015 Vampula,
Seuratalo Jukola

Piirin Melvin Jones- ja Arne Ritari –juhlan järjesti LC
Vampula. Juhlassa palkittiin Melvin Jones –jäsenyydellä
kaksi lionia, lisäksi suoritettiin muita palkitsemisia. Tilai-
suudessa piti juhlapuheen DG Kalevi Sillanpää.

Piirihallituksen kokous 14.2.2015 Laitila, Laitilan ter-
veyskoti

Kokouksessa kuultiin toimialajohtajien raportit sekä esitel-
tiin kauden 2015-16 piirikuvernööriehdokkaat sekä vuosi-
kokouksen 2016 järjestäjä LC Köyliö ja ehdokkaat vuosiko-
kouksen 2017 järjestäjäksi. Hyväksyttiin piirin nuorisovaih-
toleirin 2018 järjestäjäksi yhdessä LC Pori/Meri-Pori ja LC
Pori/Sofia. Piirin uusi alue- ja lohkojako hyväksyttiin
noudatettavaksi kaudesta 2015-16 alkaen. Piirihallitus kes-
kusteli LC Rauman klubialoitteesta piirin vuosikokoukselle.
Puolisoille oli järjestetty hemmottelu- ja rentoutushoidot.
RC Eero Uusikartano palkittiin kokousjärjestelyistä ja
Laitilan Terveyskodin Elina Harikka yrityksen esittelystä
Toronton Conventionin viirillä. PDG Raimo Junttilalle
esitettiin onnittelut marraskuisen 70-vuotispäivän johdosta.
Kauden 2013-14 DG-tiimi palkittiin Kuvernööritiimin Erin-
omaisuuspalkinnolla.

Piirihallituksen kokous 11.4.2015 Pomarkku, Kunnan-
talo

Kokouksessa kuultiin toimialajohtajien raportit sekä käsitel-
tiin piirihallituksen esitys vuosikokouksen hyväksyttäväksi
koskien LC Rauman tekemää klubialoitetta piirin aktiviteet-
tirahasta luopumiseksi. 1. VDG Antti Raitaniemi esitteli
kauden 2015-16 toiminta- ja taloussuunnitelmat. Piirikuver-
nööri Kalevi Sillanpää palkitsi piirihallituksen jäseniä
kauden toiminnasta. Puolisot ulkoilivat Pomarkun Isosuolla
ja kokouksen jälkeen kokousväki siirtyi Pomarkun Hakalin-
naan Mielensäpahoittaja-elokuvan näytökseen. RC Raimo
Santi palkittiin kokousjärjestelyistä Toronton Conventionin
viirillä. DC Olli-Pekka Varjukselle esitettiin onnittelut
helmikuisen 60-vuotispäivän johdosta.

Piirin puolisopäivä 12.4.2015 Punkalaidun, Jalasjoen
Seurojentalo

Piirin puolisopäivän järjestelyvastuun otti vastaan LC
Punkalaidun/Fiina. Puolisopäivän teemana oli maaseutuyrit-
täminen. Tilaisuudessa punkalaitumelaiset pienyrittäjät
esittelivät ja myivät tuotteitaan niin esittelypisteissä kuin
muotinäytöksessäkin. Musiikillisesta annista vastasi Kierto-
lan koulun nuorisobändi, jota LC Punkalaidun on avustanut
soittimien hankinnassa.

Piirin vuosikokous ja vuosijuhla 25.4.2015 Pori,
Viikkarin Valkama

Piirin vuosikokouspäivän 25.4.2015 järjestelyistä vastasi
LC Pori/Charlotta. Kokouspäivä aloitettiin aamupäivän
virkailijakoulutuksilla klubien presidenteille, jäsenjohta-
jille, sihteereille, rahaston-hoitajille ja tiedotussihteereille.
Lisäksi puolisoille oli infotilaisuus.

ja juhlahartauden sekä seppelpartion sanakarihaudalle
lähetti kirkkoherra Kaisa Huhtala.

Kauden aikana poisnukkuneita jäseniä hiljennyttiin muis-
tamaan sytyttämällä kynttilät seuraavien 16 lionin muis-
tolle: Heinonen Unto LC Eurajoki, Hiitiö Antero LC
Kiukainen, Jussila Leevi LC Eura, Kajantola Tero LC
Pyhäranta, Koivisto Pekka LC Vampula, Kotaja Antti LC
Vampula, Lammela Olli LC Honkilahti, Ojanperä Jouko
LC Karvia, Orhanen Reijo LC Kankaanpää/Keskusta,
Rantamäki Matti LC Lavia, Rasi Martti LC Punkalaidun,
Riitahuhta Into LC Honkajoki, Ruoho Simo LC Merikar-
via, Tapio Pekka LC Pori/Juhana, Toivonen Markku LC
Köyliö, Villa Ismo LC Rauma/Reimari.

Porin kaupungin tervehdyksen piirimme vuosijuhlaan toi
kaupunginhallituksen jäsen Arja Laulainen ja juhlapuheen
piti kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja
Jaana Laitinen-Pesola. Vuosijuhlan musiikillisesta annista
vastasivat taitavat xylofonistit Elias Nummenpää ja Elmeri
Uusikorpi.

Piirin vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen edellyttämät
asiat; kauden 2013-2014 toimintakertomus ja tilinpäätös,
kauden 2015-2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio
sekä vuosikokoukselle kuuluvat henkilö- ja kokousjärjes-
täjävalinnat. Kauden 2015-2016 piirikuvernöörielektiksi
valittiin Antti Raitaniemi LC Pori/Karhu, 1. varapiiriku-
vernööriksi Raimo Gröhn LC Pori/Meri-Pori ja 2. varapii-
rikuvernööriksi Veli-Matti Andersson LC Pori/Ulvila.
Piirin toiminnantarkastajiksi kaudelle 2015-2016 valittiin
Oili Leivo LC Pori/Katariina ja Kaino Rantanen LC
Pori/Karhu sekä varatoiminnantarkastajiksi Aila Riihiluo-
ma LC Ulvila/Aurora ja Sirkka Saari LC Ulvila/Aurora.
Piirikokouksen järjestelyvastuu vuodelle 2016 annettiin
LC Köyliölle ja vuodelle 2017 LC Karvialle. Vuosikokous
hylkäsi piirihallituksen esityksen mukaisesti LC Rauman
vuosikokousaloitteen piirin aktiviteettirahasta luopumises-
ta ja hyväksyi piirin aktiviteettirahaksi kaudelle 2015-2016
10 eur/lion, joka jakaantuu LCIF-, nuorisoleiri- ja piirileh-
timaksuun. Vuosikokouksessa palkittiin IPDG Matti
Reijonen piirin viirillä, piirikilpailussa menestyneet pal-
kinnoin ja kunniakirjoin sekä piirikokouksen järjestelytoi-
mikunta piirikuvernöörin palkinnoilla. Vuosikokouksessa
oli edustettuna 42 klubia ja virallisia vuosikokousedustajia
oli paikalla 113.

Piirin vuosikokouspäivän iltajuhlassa Porin kaupungin
tervehdyksen toi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Diana Bergroth-Lampinen ja puheen miehille piti lion
Anne Hakala. Illan kuluessa nautittiin hyvästä ruoasta,
suoritettiin piirin vetovastuun siirtymiseen liittyvät epävi-
ralliset seremoniat ja vietettiin yhteisöllistä Lions-iltaa.

Piirihallituksen tutustumistilaisuus, 6.8.2014
Punkalaidun

Piirihallituksen tutustumistilaisuus pidettiin Talonpoikais-
museo Yli-Kirralla helteisessä säässä. Tilaisuudessa PDG
Martti Lehtelä esitteli kokouspaikkaa, piirihallituksen
jäsenet esittäytyivät ja saivat piirihallitustunnuksensa.
Piirikuvernööri Kalevi Sillanpää esitteli Toronton vuosiko-
kouksessa esiin tulleita kauden teemoja.

Piirin vuosijuhlassa terveh-
dyssanat lausui järjestely-
toimikunnan puheenjohtaja
Tarja Klemetti
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Jäsenyys (GMT), PDG Jari Vuorinen
Piirissä oli toimintavuoden alussa 64 lionsklubia ja päätty-
essä 65. Kauden aikana aloitti toimintansa LC
Punkalaidun/Fiina, klubin perustamispäivä oli 24.10.2014.
Perustajajäseniä klubiin liittyi 25. Kummiklubina toimii
LC Punkalaidun. Opaslioneiksi nimettiin Merja Evala ja
Martti Lehtelä.

Piirin klubien jäsenkehitys pysyi kauden aikana tavoittei-
den mukaisesti vakaana. Piirin klubeista erosi eri syistä 135
jäsentä ja niihin liittyi 142 jäsentä. Kokonaisjäsenmäärä
kauden päättyessä oli 1837. Lisäystä kauden alusta 7
jäsentä.

Klubeista 52 on miesklubeja, 12 naisklubeja ja yhdessä
jäsenet ovat kumpaakin sukupuolta. Jäsenistä on miehiä
1504 ja naisia 333 (18,1 %). Keskimääräinen klubikoko oli
28,3 jäsentä.  Piirin pienimmässä klubissa oli toimintavuo-
den päättyessä 10 jäsentä ja suurimmassa 53 jäsentä
(mukana liitännäisklubin jäsenet). Suurimman nettokasvun
kaudella saavuttivat LC Lauttakylä ja LC Pori/Sofia,
kumpikin neljä jäsentä.

Piirin klubien jäsenmäärä on asukaslukuun suhteutettuna
korkea, noin puolitoistakertainen maan keskiarvoon verrat-
tuna.  Myös naisjäseniä piirimme klubeissa on asukaslu-
kuun suhteutettuna keskimääräistä enemmän.  Koska
Suomi on Islannin ohella leijonatiheydeltään maailman
kärkeä ja M-piiri Suomen kärkeä, lienee piirimme myös
tässä vertailussa järjestön huippuluokkaa.

Piirin klubien jäsenmuutokset edellisillä kausilla (Jäsen-
määrässä on huomioitu piirijaon muutos, kolmen klubin
siirtyminen toisiin piireihin, E ja A):

2005-2006 jäsenmuutos -1 uusia klubeja 3
2006-2007  +8    1
2007-2008  +5    1
2008-2009  +24    1
2009-2010  +10    1
2010-2011  -12    1
2011-2012        0                    - 1
2012-2013  +14    1
2013-2014  + 9                    - 1
2014-2015  + 7    1

Piiri on onnistunut pitämään kokonaisjäsenmääränsä va-
kiintuneella tasolla. Samalla aikavälillä koko maassa on
koettu jäsenten nettopoistumaa ja ollaan nyt alle 25.000
jäsenen.

Jäsenlisäykset ovat tulleet uusien klubien perustamisen
ansioista.  ”Vanhoissa” klubeissa on taas ollut lievää
jäsenkatoa. Keskimääräinen klubikoko on näiden kymme-
nen vuoden aikana pienentynyt lähes kahdella jäsenellä.
Klubeille painotettiin Ask One –kampanjaa, jotta jäsenmää-
rä pysyisi plussan puolella.

Koulutus (GLT), PDG Pentti Hämäläinen
Koulutustoimikunnan kokoonpano:
DC Pentti Hämäläinen LC Kankaanpää pj.
DG Kalevi Sillanpää LC Punkalaidun
IPDG Matti Reijonen LC Vampula
PDG Jari Vuorinen LC Ulvila
PDG Torsti Ruokoski LC Kankaanpää
1.VDG Antti Raitaniemi LC Pori/Karhu
DC Hilve Reijonen LC Huittinen/Gerda

Toimikauden aikana M-piiriin koulutettiin uusia muutos-
valmentajia. PDG Torsti Ruokoski LC Kankaanpää liittyi
toimintakauden aikana M-piirin muutosvalmentajatiimiin.

Koulutustilaisuudet :

13.10.2014 Uusien lionien perehdyttäminen, Huittinen
12.11.2014 Uusien lionien perehdyttäminen, Pori
10.12.2014  Uusien lionien perehdyttäminen,
           LC Punkalaidun/Fiina
6.5.2015Uusien lioneiden perehdyttäminen, Harjavalta

Kouluttajat PDG Pentti Hämäläinen, DG Kalevi Sillanpää,
IPDG Matti Reijonen ja DC Hilve Reijonen.

3.3.2015 Johtajuusvalmennus, Pori

Kouluttajat PDG Pentti Hämäläinen, 1.VDG Antti Raita-
niemi ja PDG Torsti Ruokoski , osallistujia 42.

6.3.2015 Johtajuusvalmennus, Köyliö

Kouluttajat IPDG Matti Reijonen, DC Hilve Reijonen ja
1.VDG Antti Raitaniemi, osallistujia 25.

25.4.2015 Piirin vuosikokouspäivän
virkailijakoulutukset, Pori

M-piirin vuosikokouksessa pidettiin perinteiset klubivirkai-
lijoiden koulutustilaisuudet sekä puolisoinfo. Klubivirkai-
lijoiden koulutus piirin vuosikokouksen yhteydessä tavoitti
noin 90 % piirin klubeista.

Virkailijakoulutusten sektorivetäjiä olivat:
Presidentit, DG Kalevi Sillanpää ja DC Pentti Hämäläinen.
Sihteerit, 1.VDG Antti Raitaniemi ja lion Tarja Väliviita
LC Ulvila/Aurora.
Rahastonhoitajat, RC Veli-Matti Andersson LC Pori/Ulvila.
äsentoimikunnan pj;t, IPDG Matti Reijonen.
Puolisoinfo, DC Hilve Reijonen.

Lions Quest, DC Kalevi Nummijärvi
Kauden 2014-2015 aikana piirissämme toteutui Porissa
6-7.11.2014 pidetty koulutus (VK,AK,YK). Sidosryhmä-
koulutus , koulujen ulkopuolisille kasvattajille tarkoitettu
koulutus,  ei toteutunut, koska  osallistujia oli liian vähän.

Piirimme alueelta kävi myös muualla koulutuksessa, kaksi
Tampereella ja yksi Turussa. Koulutuksiin ilmoittautuneis-
ta kahdelle tuli este.

Oli myös klubeja, joilla oli varattuna koulutusmääräraha,
mutta koulutettavaa ei löytynyt.

Seuraavan kauden  2015-2016 koulutuspaikat julkistettiin
maaliskuun lopulla

Piirissämme  on  Lions Quest -toimikunnassa  neljä
henkilöä. Toimikunnan jäsenten tehtävänä on olla klubien
ja Quest-vastaavien apuna koulutusasioissa. Tehtävä on
kolmivuotinen

Jäsenet ovat:

I Alue  Kalevi Nummijärvi  LC Karvia, piirin Quest-
vastaava, Liiton työryhmän jäsen
II Alue Tarja Klemetti  LC Pori/Charlotta
III Alue Juha Rannikko  LC Huittinen
IV Alue Matti Salmila LC Laitila/Untamoinen

Koulutusaineistoa on kehitetty.  Koulukiusaamisesta ja
syrjäytymisestä on tehty videoita, jotka ovat nähtävissä
liiton sivuilla.

Aineistosta kertominen ja markkinointi tapahtuu liiton
toimesta Lion-lehden välityksellä, sekä  Quest-sihteerin
suorat kirjeet kouluille useita kertoja kauden aikana.
Quest-informaatiota jaetaan myös opetusalan messuilla.

Lions Questia markkinoitiin piirihallitusten kokouksissa,
aluekokouksissa, lohkojen kokouksissa, sekä suorilla yh-
teydenotoilla klubeihin.  Myös piirikuvernöörit klubivie-
railluillaan pitivät Quest-asioita esillä. Uutena kanavana on
tietenkin netti-lehtemme.

Vastuu on meidän -vihkosta  klubit tilasivat ja jakoivat
koulujen 3. luokkalaisille.Nuorisojohtaja Jukka Isotalo kävi
Säkylän aluekokouksessa innostamassa meitä.

M-piirin kauden Quest-koulutukset, osallistujat ja sponsorit.

Pori 6-7-11.2014 VK,AK,YK, kurssi no 796. Kouluttaja
Hanna Kokkala.

Yhteensä  26 kasvattajalle löytyi sponsori.

Tampere 17-18.11.2014 VK,AK,YK kurssi 798. Kouluttaja
Hanna Kokkala.

LC Karvia 2, osallistujia  yhteensä 34

Turku 5-6.3.2015 VK,AK,YK  kurssi 804 kouluttaja Hanna
Kokkala

LC Pyhäranta 1, osallistujia yhteensä 33

LC Eura 1
LC Eura/Pyhäjärvi1
LC Harjavalta/Huovi 1
Kankaanpään
Lions-klubit 1
LC Karvia 1
LC Laitila 1
LCLaitila/
Untamoinen 1
LC Pomarkku 1
LC Pori  2

LC Pori/Charlotta 2
LC Pori/Juhana 1
LC Pori/Karhu 1
LC Pori/Koivisto 1
LC Pori/Linna 2
LC Pori/Ulvila 2
LC Rauma/Reimari 2
LC Rauma/Ruori 1
LC Ulvila 1
LC Ulvila/Aurora  1
LC Uusikaupunki  2

LCIF, DC Hannele Vuorinen
Lions Clubs International  LCI on maailman suurin
palvelujärjestö, jossa on lähes 1,35 miljoonaa jäsentä.
LCIF on LCI–järjestön säätiö. Se on perustettu 13.6.1968.
LCIF on rekisteröity, ei kaupallinen, verovapaa säätiö.
LCIF:n välityksellä lionit auttavat lioneja palvelemaan
avuntarpeessa olevia kaikkialla maailmassa.

Säätiön ohjelmassa on neljä painopistealuetta:

1.  Näön säilyttäminen, esimerkiksi SightFirst –ohjelma
ja Sri Lankan Ratnapuran Silmäsairaala

2. Nuorison palveleminen, esimerkiksi Lions Quest -
ohjelman kehittäminen

3. Suurtuhohätäavun järjestäminen esim. luonnonkatastro-
fien jälkeen. Katastrofiavun tehokas perille saaminen
perustuu laajaan kansainväliseen verkostoon, jossa paikal-
liset, vapaaehtoiset lionsklubit organisoivat avustustyön
kohteessa. Tällä hetkellä järjestö toimii jo noin 210
maassa.

4. Humanitaarinen työ. Ohjelmat parantavat terveyttä,
esim. Tuhkarokko-kampanja.

Muutamme elämää työskentelemällä yhdessä.

Syyskuussa aluekokouksissa oli tietoiskut LCIF toimin-
nasta ja Melvin Jones -jäsenohjelmasta. Kaikki M-piirin
klubit suorittivat LCIF maksunsa. Piirimme tulos oli
kiitettävä 100%. Lahjoitukset LCIF:lle olivat 20 124,92
$.
Melvin Jones jäsenohjelma

Piiriin hankittiin yksi progressiivinen MJ-jäsenyys ja
nimitettiin 19 uutta Melvin Jones –jäsentä.
Lipaskeräys

Numeroidut (705-769) keräyslippaat klubien käytössä
vuonna 2015.

Arne Ritari -säätiö, DC Olli-Pekka Varjus
Toimikunta 2014-2015

· DC ja aluejohtajat: DC Olli-Pekka Varjus,
   LC Pori/Karhu,  Raimo Santi LC Pomarkku,
   Veli-Matti Andersson LC Pori/Ulvila,
   Markku Evala LC Huittinen ja
   Eero Uusikartano LC Laitila
· Tehtävät: tiedotus ja adressien jakelu
· Tavoite: 700 adressia ja 5 Lions-ritaria

AR-TIEDOTUKSEN/MARKKINOINNIN TOTEUTU-
MINEN JA MUU TOIMINTA

1. Toimintakaudella M-piiriin saatu 15 Ritaria
2. Toimintakaudella myytiin 300 adressia
3. Myönnetyt avustukset:
- 23.1.2015 LC Harjavalta/Huoville 1285 € veteraa -
nien teatterimatkaan
- 3.4.2015 LC Porille 1270 € pienryhmätilan rakenta
miseen.
4. M-piirin piirilehtituki 400 €
5. M-piirin toimintakulujen kattamiseksi 340 € (1 €/ad-
ressi ja 10 €/Lions-ritari)
6. Klubien ARS-lionien aktivointi:
- vierailu eri tilaisuuksissa
- puhelimitse neuvonta ARS-asioissa
- itse laaditun AR-säätiön esitteen/omien yhteystietojen
jakaminen eri kokouksissa klubeista läsnäoleville
- oma standi M-piirin piirihallituksen tilaisuuksissa

7. Lions/M-piirin verkkolehteen tiedote ARS-toiminnasta

MUU OSALLISTUMINEN

- ARS-esitelmä LC Pori/Katariinan kokouksessa 16.9.2014
- Lionin ritariksi lyönti, LC Merikarvian tilaisuus
  18.10.2014
- M-piirin piirikokous Huittisissa 29.11.2014
- ARS-esitelmä LC Harjavalta/Huovin kokouksessa
15.1.2015
- LC Punkalaidun/Fiinan perustamisjuhlaan osallistumi-
nen 23.1.2015
- Kahden lionin ritariksi lyönti LC Pomarkun tilaisuudessa
31.1.2015
- M-piirin piirihallitus Pomarkussa 11.4.2015
- ARS-seminaari Jyväskylässä 25.4.2015
- LC Pori/Katariinan 20-vuotisjuhlaan osallistuminen
19.5.2015
- Lions-liiton vuosikokous Vuokatissa 12.-14.6.2015
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Nuorisovaihto ja -leiri, DC Kaija Valtonen
Nuorisovaihdon toimikausi on Lions-liitossa normaalista
toimintakausikäytännöstä poikkeava eli 1.8–31.7. Tästä
johtuen toimikuntaraporttiin sisältyy toimintaa myös kau-
den 2015-2016 heinäkuulta. Tilinpäätöksessä nuorisovaih-
don osalta tilitapahtumat on kirjattu piirin toimintakauden
mukaisesti.

Nuorisovaihtoon tuli toimikaudella 25 hakemusta, joista 1
myöhässä tullut hakemus. Peruutuksia tuli 3. Vaihtoon lähti
22 nuorta.

Vaihtoon lähtevien nuorten informaatiotilaisuus oli
24.5.2015 Sataedun Ulvilan toimipisteen tiloissa.

Piirin nuorisovaihtoleiri pidettiin 17.7.-23.7.2015 Kaljaasi
Ihanalla.

Leiri alkoi 17.7. Turusta.  Ensimmäinen vierailukohde oli
Föglö Degerby, jossa vietettiin ensimmäinen yö. Matka
jatkui Maarianhaminaan, jossa opastettu kaupunkikierros
Kaija Valtosen johdolla. Seuraavana päivänä matka jatkui
kaikki 8 purjetta ylhäällä lappoon, jossa rantasauna ja
uintimahdollisuus. Vuosnaisissa oli pikapysähdys miehis-
tön vaihtoa varten.  Matka jatkui Isokarin majakkasaarelle,
jossa opastettu tutustuminen majakkaan. Seuraava kohde
oli Uusikaupunki, matkalla mahdollisuus uimiseen laivan
laidalta hyppien. Seuraava kohteemme oli Katanpää ja
siellä viimeinen ilta rantanuotiolla makkaraa paistaen ja
auringon laskua seuraten.  Leirin viimeinen kohde oli
Luvia, jonne saavuimme 23.7. illalla.

Nuoret olivat valmistelleet esitelmän ja tuoneet mukanaan
maistiaisia omasta kotimaastaan. Kuulimme hienoja esityk-
siä ja koimme mielenkiintoisia makukokemuksia .

Leirille osallistui 20 nuorta, 10 tyttöä ja 10 poikaa.
Edustettuina olivat Liettua, Tanska, Saksa, Hollanti, Belgia,
Itävalta, Italia, Slovenia, Bulgaria, Turkki ja Englanti.
Ennen leirin alkua nuoret olivat 2 viikkoa isäntäperheissä.

Piirin alueelta 21 klubia hankki isäntäperheen ja isäntäper-
heitä oli 21. Piirin alueelle sijoittui 23 nuorta, 1 pelkästään
isäntäperheeseen. Piirin alueella oli isäntäperheessä 2
nuorta H-piirin leiriltä ja 2 nuorta B-piirin leiriltä. M-piirin
leiriltä oli 1 nuori O-piirissä isäntäperheessä ja 1 nuori
C-piirissä isäntäperheessä.

Tiedotus, DC Rauni-Eliisa Wasell
Piirin verkkosivuilla toimi uutissivu, jonne piirin klubit
saivat lähettää lyhyitä raportteja aktiviteeteistaan.
Uutissivun rinnalla julkaistiin eLionMviestiä.
Ensimmäinen nettilehti julkaistiin lokakuussa ja kaikkiaan
niitä julkaistiin kauden aikana seitsemän numeroa.

Piirilehti LionMviesti ilmestyi helmikuussa. Lehti oli tab-
loidkokoinen, nelivärinen, kuusipalstainen ja 24-sivuinen.
Lehti painettiin Vaasassa KTMP-painotalossa. Lehdessä
oli piirikuvernöörin, liiton puheenjohtajan ja liiton nuori-
sojohtajan kirjoitus, piirin toimintakertomus sekä juttuja
ja kuvia klubien toiminnasta ja piirin tapahtumista. Pää-
osa lehden jutuista tuli piirin lioneilta. Lehtien painatus
rahoitettiin klubeilta kerätyllä piirin aktiviteettirahalla
sekä mainostuotoilla. Lohkonpuheenjohtajat jakoivat leh-
det klubeille.

Piirikokouksen yhteydessä järjestettiin koulutus tuleville
klubitiedottajille sekä palkittiin tiedotuskilpailun parhaat
klubit.

Palvelu ja varainhankinta,
DC Hilve Reijonen
Joulukortit

Lions-liiton tavoitteli kaudella 2014-2015 joulukorttien
kokonaismyyntinä 210.000 kpl, josta klubeille olisi kerty-
nyt tuottoa yli 100 000 euroa ja liitolle olisi jäänyt nuoriso-
työn tukemiseen n. 60 000 euroa. M-piirin myyntitavoite
oli 10 korttia/jäsen eli 18 000 myytyä joulukorttia.

Joulukortteja hankittiin M-piiriin 5693 kpl eli 11450 euron
edestä.

Anna tukesi nuorisolle –arvat

Lions-liitto painatti Anna tukesi nuorisolle –arpoja 25 000
kpl, tuottotavoite oli 60  000 euroa liiton nuorisotyöhön.
M-piirin klubeille lähetettiin 1855 arpaa eli noin yksi

arpa/jäsen. M-piirin tavoitteena oli kaikkien klubeille lähetet-
tyjen arpojen myyminen. Arpojen myynti oli sallittua myös
muille kuin leijonille.

Klubeista palautettiin arpoja 659 kpl, 35,1 % klubeille toimi-
tetuista arvoista. Piirin arpamyynti oli 11 960 euroa. Piirimme
klubit hoitivat tilitykset ajallaan.

Uusi lastensairaala 2017 –keräys
Piirin keräystuotto uuden lastensairaalan hyväksi oli 8073,40
euroa.

Joulukortit
Lions-liiton tavoitteli kaudella 2014-2015 joulukorttien koko-
naismyyntinä 210.000 kpl, josta klubeille olisi kertynyt tuottoa
yli 100 000 euroa ja liitolle olisi jäänyt nuorisotyön tukemi-
seen n. 60  000 euroa. M-piirin myyntitavoite oli 10
korttia/jäsen eli 18 000 myytyä joulukorttia.

Joulukortteja hankittiin M-piiriin 5693 kpl eli 11450 euron
edestä.

Anna tukesi nuorisolle –arvat
Lions-liitto painatti Anna tukesi nuorisolle –arpoja 25  000
kpl, tuottotavoite oli 60  000 euroa liiton nuorisotyöhön.
M-piirin klubeille lähetettiin 1855 arpaa eli noin yksi
arpa/jäsen. M-piirin tavoitteena oli kaikkien klubeille lähetet-
tyjen arpojen myyminen. Arpojen myynti oli sallittua myös
muille kuin leijonille.

Klubeista palautettiin arpoja 659 kpl, 35,1 % klubeille toimi-
tetuista arvoista. Piirin arpamyynti oli 11 960 euroa. Piirimme
klubit hoitivat tilitykset ajallaan.

Uusi lastensairaala 2017 –keräys
Piirin keräystuotto uuden lastensairaalan hyväksi oli 8073,40
euroa.

Kummilapsitoiminta, DC Leena Marvola-Sine
Koulutusavustusta saavia kummilapsia on ohjelmassa mukana
noin 1150.

Toimikunta
Lion Eero Arvo  pj. LC Hamina
PDG Ossi Vuorinen LC Naantali/Tavast
Lion Leena Marvola-Sine LC Rauma/Kanali Helme
Lion Pirjo Puoskari LC Oulu/Hannat

Toiminta Sri LAnkassa
Yhteistyöklubit ja klubien kummilapsikoordinaattorit ovat
pysyneet samoina. Mukana ohjelmassa on 25 srilankalaista
Lions-klubia. Vuotuinen tarkastusmatkamme ajoittui taas
tammi-helmikuulle, jona aikana tarkastettiin klubien kummi-
lapsitoiminta ja osallistuttiin klubien järjestämiin lastenjuhliin.
Tällöin myös lapset haastateltiin ja käytiin läpi heidän koulu-
menestyksenä kiitosten ja tarvittaessa pienten moitteidenkin
kera.

Hankittiin myös koulutarvikkeita lapsille jaettaviksi lahjakas-
seihin. Ne pakattiin talkoilla, joihin osallistui sillä hetkellä Sri
Lankassa vierailleet kummit.

Toiminta Suomessa
Toimikunta on kokoontunut kauden aikana neljä kertaa.
Keväällä kokoonnuimme Merimaskuun lähettämään kum-
meille kevätkirjeet, joissa oli kuitti maksuista, lapsen vuosi-
raportti, valokuvat ja mahdollisesti lapsen lähettämä
kirje/piirustus kummille. Vuosittain kummit ja asiasta kiin-
nostuneet kokoontuvat kolmeksi päiväksi Hollolan Parinpel-
toon saamaan ajankohtaista tietoa ja nauttimaan mukavasta
yhdessä olosta.

Talous
Koulutusavustusmaksut on pidetty edelleen samansuuruisina:
peruskoulu (OL) 10€/kk, 120€/vuosi, lukio (AL) 15€/kk,
180€/vuosi, yliopisto 30€/kk, 360€/vuosi. Lisäksi peritään
10€/vuosi/kummi pankki-, postitus-, valokuvaus- ja koulutar-
vikekuluihin.

SKEBA – nuorten bändiskaba, DC Tarmo
Tupala
Piirimme lähti kolmatta kertaa mukaan valtakunnalliseen
SKEBA –nuorisobändiskabaan; suurin odotuksin, sillä
edellisellä kaudella meiltä oli kolme bändiä karsintakil-
pailussa, josta tuli kolmas sija. Sääntöihin tuli vain yksi
muutos, sillä keski-ikää nostettiin vuodella, ollen nyt 19
vuotta, mutta vanhimman iän pysyessä kuitenkin 20
vuodessa.

Alueseminaareissa käytiin puhumassa SKEBASta, sekä
kaikille M-piirin klubeille, ja oppilaitoksille lähetettiin
markkinointipostia ensimmäisen kerran syyskuussa,
sekä toisen kerran joulukuussa, jossa muistutettiin, että
vielä ehtii, sillä ilmoittautumisaika päättyy 15.1.2015.
Markkinointimme ei kuitenkaan tavoittanut sellaisia
bändejä, jotka olisivat lähteneet kisailemaan.

Kaikkiaan karsintoihin, jotka pidettiin neljällä paikka-
kunnalla, osallistui 25 bändiä , joista K-piiristä viisi
kappaletta. Kuudes SKEBA-loppukilpailu järjestettiin,
kuten ennenkin, Suomen Lions-liiton vuosikokouksen
yhteydessä Sotkamossa 13.6.2015, jossa voiton vei
R3bells Kemijärveltä. Heidän musiikkityylinsä oli pop/
rock ja laulukielenä suomi. Toiseksi tuli Four Bar
System Savonlinnasta sekä kolmanneksi Metallileka
Kauhajoelta.

Kiitos Veteraanit! –aktiviteetti, DC Keijo
Silvola ja PDG Raimo Junttila
Kiitos veteraanit – nimenä oli onnistunut ja aiheena
todella tärkeä ja yhdistyksellemme sopiva. Se, minkä
itse aikaisemmin veteraanityötä tekevänä aavistinkin,
niin oli ja hyvä niin, lionit ovat tehneet tosiaan aiem-
min paljon palvelutyötä veteraanien keskuudessa.
Omassa piirissämmekin oli paljon klubeja, mitkä eivät
muistutuksista huolimatta ole ilmoittaneet tehdyistä
asioista eteenpäin. Nämäkin tosiaan useimmat tekivät.
Ehkä myös isommilla paikoilla klubeja saattoi jäädä
pois siksi, että toiset klubit hoitivat ko. paikka-kunnan
työn.
Piirissämme syyskaudella aluekokouksissa asiasta an-
noimme infoa, kuten myös hallituksen kokouksissa.
Samoin jonkin verran lohkon kokouksissa ja puheli-
mitse.
Piirissämme aktiviteetteja veteraanien avustamisessa
olivat mm. vierailut varsinkin yksinäisten veteraanien
luona, toki muidenkin. Kuljetuksissa ja jonkin verran
erilaisten asiapapereiden täyttämisessä avustaminen,
joulukorttien antaminen ja kirjoittaminen, erilaiset pi-
hatyöt, vierailut hoitolaitoksissa ja niinkin tavallinen
kuin puhelinsoitto, minkä monet veteraanit totesivat
miellyttävästi piristävän päivän kulkua.

Monet yhdistykset ovat käyneet sankarihaudoilla las-
kemassa seppeleet kuten myös erilaisin tavoin kyntti-
löiden sytyttämiset niin itsenäisyyspäivänä kuin
joulunakin. Veteraanipäivän erilaisten tapahtumien
järjestelyissä auttaminen kuten myös talvisodan päätty-
misen juhlistaminen mm. muistokonsertein jne.
Kauden loppuessa varmasti monet klubit olivat autta-
massa veteraanijuhlissa kuten omassa klubissakin,
joissa presidentin päiväkäskyn myötä veteraaneille
myönnettiin kunnia-merkkejä.
KAIKEN KAIKKIAAN TÄRKEÄ AKTIVITEETTI
LIONINA OLLA MUKANA MAKSAMASSA KUN-
NIAVELKAAMME VETERAANEILLE JA VETE-
RAANIPOLVELLE!

Piirihallituksen kokouspäivänä 29.11.2014 puolisot
huovuttavat.
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Palkitsemiset kaudella 2014-2015

Lions Clubs International, Suomen Lions-liitto ry, Arne
Ritari –säätiö, piirikuvernööri ja piirien klubit palkitsivat
kauden 2014-2015 aikana eri tehtävissä ja aktiviteeteissa
ansioituneita jäseniä seuraavasti:
Erinomaisen piirikuvernööritiimin ansiomitali 2013-2014
3 kpl
DG Matti Reijonen LC Vampula
1. VDG Kalevi Sillanpää LC Punkalaidun
2. VDG Antti Raitaniemi LC Pori/Karhu

Erinomaisen piirikuvernööritiimin rintamerkki 2013-
2014 4 kpl
RC Raimo Gröhn LC Pori/Meri-Pori
RC Arto Hakala LC Kankaanpää
RC Kauko Hakala LC Köyliö
RC Olli-Matti Vuori LC Rauma/Reimari

Suomen Lions-liiton kahden ruusukkeen ansiomerkki
1 kpl
PDG Pertti Harju LC Pori/Koivisto

Progressiivinen Melvin Jones -jäsenyys 1 kpl
Lion Antti Tuominen LC Luvia

Melvin Jones –jäsenyys 19 kpl
Markku Arola LC Vampula
Kalevi Hietanen LC Laitila/Untamoinen
Antti Huida LC Kokemäki
Esko Isohannu LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde
Esa Laihonen LC Eurajoki
Pertti Manninen LC Kankaanpää/Keskusta
Hannu Mansikkakorpi LC Kankaanpää
Heikki Matilainen LC Eura
Seppo Mäki-Kamppi LC Laitila/Untamoinen
Aarno Niemi LC Rauma/Reimari
Antti Norokallio LC Eurajoki
Matti Nurminen LC Pori/Linna
Heikki Porri LC Kokemäki
Matti Ranta LC Alastaro
Mikko Reittonen LC Rauma/Ruori
Tapio Routimo LC Harjavalta
Markku Tuominen LC Eurajoki
Lasse Varjonen LC Vampula
Tapio Vuolle LC Alastaro

Lions-ritari 15 kpl
PDG Tuula Karisjoki LC Pori/Katariina
Lion Juhani Erkintalo LC Rauma/Ruori
Lion Markku Helkiö LC Luvia
Lion Unto Kulmala LC Lauttakylä
Lion Timo Kytölaakso LC Pomarkku
Lion Jarmo Luoma LC Merikarvia
Lion Erkki Mäkiö LC Rauma/Ruori
Lion Simo Ruoho LC Merikarvia
Lion Pekka Saarinen LC Harjavalta/Huovi
Lion Antti Seppä LC Lauttakylä
Lion Kauko Suominen LC Kokemäki
Lion Simo Uusitalo LC Pomarkku
Lion Kalevi Vatja LC Lauttakylä
Lion Jyri Virtanen LC Kokemäki
Lion Reino Äikiä LC Lauttakylä

Arne Ritari –säätiön kahden ruusukkeen ansiomerkki
2 kpl
PDG Jaakko Räikkönen LC Rauma/Ruori
DG Kalevi Sillanpää LC Punkalaidun

Suomen Lions-liiton ansiotähti 6 kpl
PDG Veikko Valavuo LC Rauma/Reimari
ZC Leo Järvinen LC Kokemäki
Lion Harri Aaltonen LC Pori/Meri-Pori
Lion Mika Kivinen LC Pori/Linna
Lion Tarja Klemetti LC Pori/Charlotta
Lion Timo Pere LC Kokemäki

Piirikuvernöörin ansiomerkki 1 kpl
DG Kalevi Sillanpää LC Punkalaidun

Suomen Lions-liiton yhden ruusukkeen ansiomerkki
14 kpl
1.VDG Antti Raitaniemi LC Pori/Karhu
PDG Raimo Junttila LC Pori/Karhu
ZC Tapio Vuolle LC Alastaro
DC Kaija Valtonen LC Kokemäki/Jokilaakso
Lion Juhani Alaruka LC Kokemäki
Lion Ilkka Herrala LC Noormarkku

Lion Esko Lahtinen LC Kokemäki
Lion Tapani K Mikola LC Lauttakylä
Lion Antti Nieminen LC Lauttakylä
Lion Matti Nurminen LC Pori/Linna
Lion Jorma Pakarinen LC Ulvila
Lion Simo Pietilä LC Alastaro
Lion Heikki Särkiniemi LC Pori/Koivisto
Lion Kullervo Tuomisaari LC Kankaanpää

Suomen Lions-liiton lady-ansiomerkki 3 kpl
Lady Aino Hakosalo LC Merikarvia
Lady Heli Ruohomäki LC Merikarvia
Lady Kirsti Öhberg LC Noormarkku

Arne Ritari –säätiön yhden ruusukkeen
ansiomerkki 1 kpl
DC Olli-Pekka Varjus LC Pori/Karhu

Piirin Pro Lion –ansiomerkki 2 kpl
Lion Veli-Erkki Miettunen LC Merikarvia
Lion Paavo Kamppi LC Kankaanpää

Pitkään toimineen perustajajäsenen ansiomerkki
50v 3 kpl
Lion Erkki Arkkila LC Alastaro
Lion Jouko Grönroos LC Merikarvia
Lion Pekka Mäkimattila LC Alastaro

Pitkään toimineen jäsenen ansiomerkki 50v 2 kpl
Lion Matti Ranta LC Alastaro
Lion Kauko Tuomimäki LC Karvia

Pitkään toimineen puolison ansiomerkki 50 v 2 kpl
Lady Salme Hiitiö LC Kiukainen
Lady Lisa Tuomimäki LC Karvia

Pitkään toimineen jäsenen ansiomerkki 40 v 4 kpl
Lion Veikko Hakanen LC Karvia
Lion Jyrki Mäkimattila LC Alastaro
Lion Pekka Peromaa LC Alastaro
Lion Simo Salmi LC Alastaro

Pitkään toimineen puolison ansiomerkki 40 v 6 kpl
Lady Kristiina Arponen LC Jämijärvi
Lady Pirkko Hakanen LC Karvia
Lady Ulla Kianen LC Jämijärvi
Lady Raili Ristimäki LC Jämijärvi
Lady Inkeri Ritakorpi LC Jämijärvi
Lady Pirkko Touronen LC Jämijärvi

Pitkään toimineen jäsenen ansiomerkki 30 v 5 kpl
Lion Jarmo Hulmi LC Alastaro
Lion Pentti Luodetlahti LC Kankaanpää
Lion Mauri Oittinen LC Alastaro
Lion Pentti Partanen LC Alastaro
Lion Paavo Salonen LC Alastaro

Pitkään toimineen puolison ansiomerkki 30 v 1 kpl
Lady Merja Luodetlahti LC Kankaanpää

Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto 5 kpl
CS Olli Kohijoki LC Punkalaidun
DC Rauni-Eliisa Wasell LC Huittinen/Gerda
Lion Tarja Klemetti LC Pori/Charlotta
Lion Reijo Laaksonen LC Kankaanpää
Lion Pekka Punki LC Punkalaidun

Piirikuvernöörin ansiotähti 15 kpl
Lion Harri Aaltonen LC Pori/Meri-Pori
Lion Petri Antila LC Punkalaidun
Lion Pertti Berg LC Ulvila
Lion Anne Hakala LC Pori/Charlotta
Lion Pia Hirvikoski LC Pori/Charlotta
Lion Päivi Koivisto LC Pori/Charlotta
Lion Arto Korpela LC Kokemäki
Lion Timo Mustaniemi LC Kankaanpää
Lion Petra Onnela LC Pori/Charlotta
Lion Jorma Pohjus LC Kankaanpää
Lion Mika Ruusunen LC Kokemäki
Lion Ilkka Sarjomaa LC Kiikka
Lion Anne-Maria Suominen LC Pori/Charlotta
Lion Virve Usva-Tuomela LC Pori/Charlotta
Lion Matti Virtanen LC Kokemäki

Key-palkinto jäsenhankinnasta 1 kpl
Lion Virve Usva-Tuomela LC Pori/Charlotta

Piirisihteerin/piirin rahastonhoitajan palkinto 2 kpl
CT Petri Antila LC Punkalaidun
CS Olli Kohijoki LC Punkalaidun

Alueen puheenjohtajan palkinto 4 kpl
RC Veli-Matti Andersson LC Pori/Ulvila
RC Markku Evala LC Huittinen
RC Raimo Santi LC Pomarkku
RC Eero Uusikartano LC Laitila

Lohkon puheenjohtajan palkinto 10 kpl
ZC Ari Etelätalo LC Pori/Pohjoinen
ZC Leo Järvinen LC Kokemäki
ZC Vesa Kynnysmaa LC Köyliö
ZC Tapio Lummikko LC Pyhäranta
ZC Pertti Manninen LC Kankaanpää/Keskusta
ZC Timo Murtomäki LC Pori
ZC Juha Salmi LC Merikarvia
ZC Esa Suutari LC Keikyä
ZC Ritva Tuuna LC Rauma/Kanali Helme
ZC Tapio Vuolle LC Alastaro

Piirin toimikuntapuheenjohtajan palkinto 6 kpl
PDG Pentti Hämäläinen LC Kankaanpää
PDG Raimo Junttila LC Pori/Karhu
DC Keijo Silvola LC Siikainen
DC Jorma Suominen LC Lauttakylä
DC Olli-Pekka Varjus LC Pori/Karhu
DC Hannele Vuorinen LC Pori/Sofia

100 % presidentin ansiomerkki 2013-2014 16 kpl
PCC Matti Tuura LC Kiukainen
ZC Juha Salmi LC Merikarvia
ZC Ritva Tuuna LC Rauma/Kanali Helme
Lion Juha Alitalo LC Kankaanpää
Lion Hannu Eränummi LC Eura/Pyhäjärvi
Lion Heleena Harju LC Pori/Katariina
Lion Erkki Heinilä LC Pori/Karhu
Lion Olli-Pekka Ihalainen LC Pori
Lion Hannu Käppi LC Köyliö
Lion Leo Leinonen LC Jämijärvi
Lion Olli Ojala LC Ulvila
Lion Sisko Pakarinen LC Ulvila/Aurora
Lion Jaakko Saari LC Laitila/Untamoinen
Lion Minnamari Salmivaara LC Huittinen/Gerda
Lion Lasse Varjonen LC Vampula
Lion Jaakko Viitala LC Karvia

Erinomaisen klubin kv-palkinto ja lippumerkki 2013-
2014 9 kpl
Lion Jussi Mäntyvaara LC Harjavalta/Huovi
Lion Tapio Pakarinen LC Huittinen
Lion Minnamari Salmivaara LC Huittinen/Gerda
ZC Juha Alitalo LC Kankaanpää
Lion Hannu Käppi LC Köyliö
Lion Ossi Saviniemi LC Pomarkku
Lion Heleena Harju LC Pori/Katariina
Lion Sisko Pakarinen LC Ulvila/Aurora
Lion Lasse Varjonen LC Vampula

100-vuotisjuhlan palveluhaasteen lippumerkki neljäl-
lä timantilla 1 kpl
LC Vampula

Pitkäaikaisen jäsenen Chevron ja perustajajäsenen
Monarch Chevron -palkinnot
Päämajasta toimitetut Chevron ja Monarch Chevron –pal-
kinnot ja kansainvälisen presidentin tervehdyskirjeet jaet-
tiin kauden aikana pitkäaikaisille jäsenille
piirikuvernöörien klubivierailujen yhteydessä.

Chevron palveluvuosipalkinnon saajat, LC Eurajoki
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107-M –piirin 46. toimintakausi 2014-2015 oli tapahtuma-
rikas ja tuloksellinen. IP Joe Prestonin ja myös CC Tuomo
Holopaisen keskeisenä tavoitteena kaudelle oli palveluvoi-
mamme säilyttäminen ja vahvistaminen. Jäsenhuollon
osalta piirimme pitkään jatkunut myönteinen jäsenkehitys
toteutui myös kaudella 2014-2015 erinomaisesti, kun
saimme leijonalaumaamme uuden klubin LC
Punkalaidun/Fiinan. Uuden klubin toiminta käynnistyi heti
ensimmäisellä kaudella vahvana innostuneen ja osin koke-
neenkin jäsenistönsä ansiosta ja sitoutuneiden opaslionien
ohjaamana.

Palvelutyömme sai kauden aikana merkittävän ulkopuoli-
sen tunnustuksen, kun valtakunnallinen Ensi- ja turvakotien
liitto ry palkitsi Vapaaehtoistyön kunniamaininnalla 2014
Porin seudun Lions-klubit yhteisestä ponnistuksestaan
asuin- ja palvelutalo Porin Esikon maalausremontissa.

Klubien toiminnan ja jäsentietojen rekisteröinti keskitettiin
kaudella tapahtuvaksi kokonaan liiton kotimaisen jäsenre-
kisterin kautta ja piirin useita vuosia hienosti palvelleesta
toimintailmoitusjärjestelmästä luovuttiin, jotta vähemmällä
sihteerityöllä palvelutyömme tulokset olisivat koko järjes-
tön käytössä. Uudistus jäi vain yhden kauden mittaiseksi
välivaiheeksi, kun liiton päätöksellä aloitettiin jo kauden
aikana valmistautuminen Lions-järjestön MyLCI-järjestel-
män käyttöönottoon.

Piirin tiedotustoimintaa uudistettiin ottamalla käyttöön
kokonaan uusi sähköinen viestintäkanava, eLionMviesti.
Sähköinen lehti tarjoaa säännöllisen julkaisukanavan niin
piirin kuin klubien tapahtumien uutisointiin ja niistä tiedot-
tamiseen. Samalla vähenee tarve erillisiin sähköpostijake-
luihin.

Piirin sisäiseen rakenteeseen tehtiin merkittävä muutos
uuden alue- ja lohkojaon myötä. Käytännössä jokaista
klubia koskeva uudistus tasoittaa lohkojen välisiä eroja
klubien määrässä, tarjoaa nopeamman kierron pääsyssä
piirihallitustyöhön lohkonpuheenjohtajan tehtävän kautta
ja antaa tilaisuuksia uusille klubien välisille yhteisaktivi-
teeteille.

’Lions – Monta tapaa tehdä hyvää’ on Lions-liiton kauden
2014-2015 aikana lanseeraama uusi brändi – leijonien
tiedotustoiminnan ydinviesti. Se kuvaa erinomaisesti myös
M-piirin palvelutoimintaa.

Piirimme klubit tekevät omilla kotiseuduillaan tärkeää ja
monipuolista palvelutyötä niin varainhankinta- kuin palve-
luaktiviteettienkin kautta. Paikallisen palvelutoiminnan
lisäksi klubit osallistuvat merkittävällä panoksella liiton ja
kansainvälisiin aktiviteetteihin. Havaintojeni mukaan klu-
beissa muistetaan ahkeran palvelutyön lomassa keskittyä
myös klubiviihtyvyyden kannalta tärkeään leijonahenki-
seen yhdessäoloon tapahtumien, retkien ja juhlien muodos-
sa.

Kiitän 107-M –piirin klubeja ja niiden jokaista jäsentä
uhrautuvasta Lions-työstä yhteisömme lasten, nuorten,
vanhusten ja muiden avun tarpeessa olevien hyväksi.
Piirihallitukselle kuuluu kiitos vahvasta panostuksesta
monin eri tavoin piirin toiminnan kehittämiseen ja järjestön
tavoitteiden välittämiseen jäsenistölle. Yhdessä puolisoni
Sirpan kanssa olemme kiitollisia mahdollisuudesta toimia
erinomaisen M-piirin johdossa sekä vieraanvaraisuudesta
klubien kokouksissa ja tapahtumissa käyntien yhteydessä.

Uskon, että jatkossakin piirissämme toimitaan vahvasti
kaudelle määrittelemäni teeman ’Leijonan lailla – yhteisön
hyväksi’ mukaisesti!

Piirin kilpailut, kausi 2013-2014

Piirikilpailun 1.4.2014 – 31.3.2105 tulokset

I Alue
1. sija LC Karvia, Kunniakirja + Pikkuleijona
2. sija LC Kankaanpää, Kunniakirja
3. sija LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde, Kunniakirja

II Alue
1. sija LC Ulvila/Aurora , Kunniakirja + Pikkuleijona
2. sija LC Pori/Meri-Pori, Kunniakirja
3. sija LC Pori/Sofia, Kunniakirja

III Alue
1. sija LC Köyliö, Kunniakirja + Pikkuleijona
2. sija LC Vampula, Kunniakirja
3. sija LC Alastaro, Kunniakirja

IV Alue
1. sija LC Rauma/Ankkuri, Kunniakirja + Pikkuleijona
2. sija LC Rauma/Reimari, Kunniakirja
3. sija LC Laitila, Kunniakirja

Piirin paras klubi
LC Köyliö, Kunniakirja + Kiertopalkinto

Alueen paras sihteeri

I Alue
Sami Niemensivu, LC Kankaanpää Kunniakirja +
100% siht. Palkinto

II Alue
Tarja Väliviita, LC Ulvila/Aurora Kunniakirja +
100% siht. Palkinto

III Alue
Maija Marttila, LC Huittinen/Gerda Kunniakirja +
100% siht. Palkinto

IV Alue
Teppo Hattula, LC Rauma/Ankkuri Kunniakirja +
100% siht. palkinto

Piirin paras jäsenhankkija (nettokasvu)
LC Lauttakylä +6 jäsentä (netto) Pikkuleijona

Tiedotuskilpailu
1. sija LC Huittinen, Kunniakirja + Kiertopalkinto
2. sija LC Ulvila/Aurora Kunniakirja
3. sija LC Pori/Katariina Kunniakirja

Aktiivisin tiedottaja
Jaana Heikkinen, LC Sastamala/Linda, Kunniakirja

Piirin Golf-kisa 21.9.2014
Voittaja, henkilökohtainen kilpailu
Lion Teuvo Sävilammi LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde

Piirin keilailumestaruuskisat 21.3.2015 Pori
Voittaja, henkilökohtainen kilpailu
PDG Jaakko Räikkönen LC Rauma/Ruori

Voittaja, joukkuekilpailu
Lion Seppo Suoranta & Ilpo Aromaa
LC Kankaanpää/Keskusta

TOIMINTAKAUDEN YHTEENVETO

Piirin parhaana klubina palkittiin LC Köyliö Piirin parhaana tiedottajana palkittiin LC Huittinen

Vastuu on meidän

Tässä yksi Alastaron klubin aktivitteetti, eli "Vastuu on
meidän". Meitä kävi 8.10. Alastaron ala-asteella kolme,
kuvassa presidentti Pentti Partanen ja sihteeri Perttu Eskola
ja ala-asteen oppilaita.

Markku Vähätalo

Turvassa tiellä
Teppo Hattula

Lähes kaikki mopotyypit paikalla Turvassa Tiellä -kampan-
jan mopokatsauksessa LC Rauma/Ankkurin kevään päätös-
tapahtumassa Eurajoella

Vaaritoiminta
Aarre Lankinen

LC Rauma/Ankkurin vaaritoiminta alkoi.
Lion Ilkka Nurminen  matkasi 13.10.2015 Päiväkoti
Metsätähteen Lapijoelle mm. Kertomaan tarinoita
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LC Kankaanpäällä aktiivinen syksy takana

LC Kankaanpään 59. toi-
mintakauden tapahtumari-
kas syksy saatiin päätökseen
joulukuun 2015 puolivälin
tietämillä. Paljon on tehty,
saatu aikaan ja monessa on
oltu mukana. Seuraavassa
on muutamia havaintoja
syksyn eri aktiviteeteistä.

Toimintakausi käynnistyi
perinteisesti elokuun 15.
päivänä pidetyllä Kuutamo-

serenadi-nimeä kantavalla
tapahtumalla. Tällä kertaa
kokoonnuimme veli Pentti
ja puoliso Anna-Liisa Hä-
mäläisen kotona Jämijärvel-
lä. Tapahtuma oli jälleen
kerran ilmapiiriltään rento ja
miellyttävä. Ohjelmaan si-
sältyi erilaisia kilpailuja,
hyvää ruokaa ja juomaa sekä
tanssahtelua hyvän musiikin
rytmeissä. Pitkään jatkunut-

ta perinnettä noudatettiin
taas kerran, kun 107-M pii-
rikuvernööri Antti Raitanie-
mi ja puoliso Tiina Kari
vierailivat serenadissamme.

Parin viikon kuluttua kuuta-
moserenadista olikin vuo-
rossa klubimme toinen tär-
keistä varainhankintatapah-
tumista. Tuolloin 28.–29.8.
järjestimme yhdessä LC
Kankaanpää Kuninkaanläh-
teen kanssa Hörhiäistapah-
tuman Kankaanpään torilla.
Tämä vuotuinen kaksipäi-
väinen tapahtuma vaatii mo-
lempien klubien satapro-
senttisen sitoutumisen, sillä
kaikkien veljien panosta tar-
vitaan ennakkoon toteutetta-
vaan lipunmyyntiin, tapah-
tuman järjestelyihin, myyn-
titehtäviin sekä purkutoi-
miin. Onneksi molemmat
klubit tiedostavat tapahtu-
man tärkeyden varainhan-
kinnassaan ja saavat veljen-
sä liikkeelle. Yhdessä han-
kittuja varoja on tällaisten
tempausten jälkeen hyvä
jakaa paikallisesti eri tahoil-
le.

Joulun alla järjestettävästä
konsertista on viime vuosi-
na muodostunut klubimme
tärkein tapahtuma. Hörhi-
äisten tapaan myös tämä
tapahtuma vaatii veljiltäm-
me sitoutumista, sillä suun-
nittelu alkaa jo alkukeväällä
pienemmän joukon voimin.
Tunnelma tiivistyy konser-

tin lähestyessä, kun ohjelma-
lehtisten ennakkomyynti al-
kaa. Päättyneen vuoden kon-
sertti järjestettiin joulukuun
7. päivänä Kankaanpään kir-
kossa ja esiintyjänä oli Lau-
luyhtye Rajaton, joka onnek-
semme täytti kirkon ääriään
myöten – tyhjiä paikkoja ei
ollut. Tunnelmallinen ilta
palkitsi niin yleisön kuin
järjestäjät. Konsertista saatu
tuotto jaetaan kevään 2016
kuluessa stipendeinä ja mui-
na lahjoituksina paikkakun-
tamme lasten ja nuorten ter-
veen elämän ja kehityksen
turvaamiseksi sekä ikäänty-
neiden, perheiden, vammais-
ten ja apua tarvitsevien tuke-
miseksi.

Tuon edellä mainitun onnis-
tuneen konsertin jälkeen vel-
jien olikin hyvä aloittaa hil-
jentyminen joulun viettoon.
Siinä hyvänä apuna olivat
samalla viikolla järjestetyt
joulujuhlat Lohikon palvelu-
kodissa ja Palvelutalo Koi-
vurinteessä. Koivurinteen
joulujuhlalla on pitkät perin-
teet klubimme tapahtumaka-
lenterissa; ensimmäinen juh-
la järjestettiin jo vuoden
1968 joulukuussa vain kaksi
vuotta Palvelutalo Koivurin-
teen perustamisen jälkeen.
Tilaisuuden ohjelma suunni-
tellaan ja toteutetaan yhteis-
työssä alakoulun oppilaiden
kanssa ja tänä vuonna juhlas-
sa saatiin nauttia nuorten
kauniista musiikkiesityksistä
sekä näytelmistä. Koivurin-
teen joulujuhlan jälkeen pi-
dettiin vakiintuneen tavan
mukaan klubin vuoden vii-
meinen kuukausikokous ja
sen jälkeen nautittiin Koivu-
rinteen tarjoama joulusauna
ja iltapala.

Edellä kerrottujen tapahtu-
mien lisäksi klubimme on
tehnyt yhteistyötä muiden
Kankaanpään klubien kanssa
– näistä mainittakoon valta-
kunnallinen nenäpäivän li-
paskeräys sekä sotaveteraa-
nien kanssa järjestetty aura-
viittatalkoot.

Voinemmekin todeta, että
tapahtumarikas syksy on ta-
kana. Sama tahti jatkukoon
kevään 2016 aikana.

Tapio Luukkainen

Koivurinteen asukkaat ja klubiveljet nauttivat koululaisten esityksistä

Vierailu
nuorisotakuutalolla
Joonas Puustelli, LC Rauma klubipresidentti

”Sateinen iltapäivä ei latis-
tanut tunnelmaa, kun LC
Rauma vieraili Rauman
Nuorisotakuutalolla. Talol-
la Rebekka Ylén esitteli
Nuorisotakuutalon tiloja ja
toimintoja. LC Rauma ja
Osuuskauppa Keula aloitti-

vat kesällä 2015 pullonpa-
lautuskuittikeräyksen Rau-
malla Nuorisotakuutalon
hyväksi. Mielenkiintoinen
esittely päättyi klubilaisten
ja puolisoiden yhteiseen
jouluillalliseen ravintola
Wähä Tallbossa.”

Lions Club Kokemäki/
Jokilaakson kummilapsi

Kokemäellä Ikipihlaja-
Kuusamakodissa on kesästä
2015 alkaen asunut

maahanmuuttajia. Pääasias-
sa asukkaat ovat perheitä,
mutta yksinäisiäkin on.

Marraskuun alussa syntyi
Kuusamakotiin ensimmäi-
nen vauva, jonka klubimme
päätti ottaa kummilapseksi.
Poikavauva oli syntyessään
normaalikokoinen, reipas
miehenalku, perheensä kol-
mas lapsi.

Jouluviikolla klubimme
edustajat tapasivat vauvan
perheen ja lahjoittivat pik-

kuiselle lämpimiä vaatteita,
vaippoja ja leluja. Kuu-
samakodissa koristeltiin
juuri silloin joulukuusta ja
se oli kaikille lapsille mie-
luinen, uusi kokemus. Maa-
hanmuuttajien uudessa, vä-
liaikaisessa kodissa oli kai-
ken kaikkiaan hyvä ja läm-
minhenkinen tunnelma.

Tällä hetkellä vauva on
kovasti kasvanut ja on kaik-
kien lemmikki.

Jatkamme kummipojan ke-
hityksen seuraamista ter-
vehdyskäyntien yhteydessä
Kuusamakodissa.

Eeva-Liisa Saarinen
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Merileijonat toivat joulun
Johnny-Kai Forssel

Joulupukin päämajaksi oli valikoitunut Lions Club
Pori/Meri-Porin mökin nurkka

Porin kuuluisa kävelykatu
uusittiin ilmeeltään ja sen
eri tapatumat ja tempaukset
ulkoistettiin yrittäjälle, joka
risti sen Kävikseksi. Kävis
oli mukana myös joulun
alla, Tuomaan markkinoilla
ja itse jouluviikollakin.

Myyntikojuja oli kadun var-
silla ja Porin kaupungin

lanseeraamat pienet punai-
set mökit olivat uutterassa
käytössä.

Lions Club Pori/Meri-Pori
jalkautui menoon mukaan.
Leijonien mökistä tuli myös
itse joulupukin paja ja ase-
mapaikka.

Satakuntalaisen Joulutori
-tapahtuman ohessa klubi
myi arpoja ja kertoi toimin-
nastaan, ja järjesteli lapsille
yhteiskuvausta joulupukin
kanssa. 17.12 – 22.12. väli-
senä aikana veljet vuorotte-
livat ja päivystivät paikalla.

Joulupukin läsnäolo ruuh-
kautti mökkiä ja ympäristöä,
mutta hyvässä joulumieles-
sä kaikesta selvittiin, kertoo
tapahtuman primus motor
Jarmo Kivistö.

Kivistöllä riittikin puuhaa,
koska samaan aikaan merel-
lisessä Porissa klubilla oli
menossa Joulumieli-keräys.
Alueen liikelaitoksissa si-
jaitsevista kuusista sai ottaa
koristeena olevan lappusen,
jonka ohjeissa kerrottiin että
minäikäinen lapsi olisi lah-
jaa vailla. Seurakunnan dia-
koniatyö jäsenteli tuodut
lahjat ja toimitti ne oikeisiin
osoitteisiin.

Keräys tuotti noin 200 lah-
japakettia, sukkaparista sa-
dan euron lahjakorttiin,
iloitsi Kivistö.

Projektin arvoksi laskettiin
noin 4000 euroa!

40-vuotisjuhlavuottaan viet-
tävän klubin kuoro kävi
myös laulamassa jouluiset
laulut vanhaikodissa.

Tämän jälkeen onkin jo las-
kiaisriehan sekä Yyterin
lenkki -tapahtumien vuoro,
sanoo klubin presidentti
Raimo Järvinen.

Joulutontut Jarmo Kivistö, Raimo Järvenpää sekä Raimo Gröhn

LC Pori/Katariina
Päivi Schönroos

Katariinat lähdössä nenäpäivänkeräykseen

Karhujen edustus itsenäisyyspäivänä

Syyskausi on kulunut nope-
asti ja sisältänyt niin vanho-
ja tuttuja kuin uusiakin akti-
viteetteja.

Nenäpäiväkeräykseen osal-
listuimme yhdessä LC Char-
lottan ja LC Koiviston kans-
sa. Palveluaktiviteetit

Kuntoutuskoti Diavireen
kanssa aloitettiin kuukausit-
tain tapahtuvana, olemme
toimineet mm bingotuokioi-
den vetäjinä. Osallistuminen
niihin on ollut aktiivista.

Uutena aktiviteettina järjes-
timme Pop-up ravitolapäi-
vän 21.11. srilankalaisen
lounaan merkeissä. Huoli-
matta kalseasta säästä päivä
onnistui hyvin, asiakaskunta
oli tyytyväistä ja toiveita
jatkostakin on

meille esitetty. Valmistelu
ja yhdessä tekeminen oli
hauskaa ja mielestämme
toteutimme siinä klubin tä-
män vuoden teemaa: olem-
me avuksi – viihdymme yh-
dessä

.Joulukuussa olimme yhdes-
sä LC Pori/KARHUN kans-
sa jo toista kertaa Kuntou-
tuskoti Diavireen itsenäi-
syyspäivän juhlassa avusta-
jina.  Tänäkin vuonna tilai-
suus oli kaunis ja kosketta-
va. Mukavan ja  mieltä läm-
mittävän lisän kahvituoki-
oon antoi LC/Pori Karhun
lahjoittama ryyppy, tänä
vuonna se ei ollutkaan kon-
jakkia vaan perinteikästä
puolustuslaitoksen viinaa.

Jouluun virittäydyimme yh-
dessä Palmgren opiston op-
pilaiden mainiolla joulukon-
sertilla.

Mukavia hetkiä vuodelle
2016.

”Kirje Joulupukille” on
Lions Club
Kokemäki/Jokilaakson ide-
oima kampanja, jossa paik-
kakunnan sosiaalitoimi ky-
selee asiakasperheidensä
lapsilta lahjatoiveita, ja klu-
bin jäsenet hankkivat näitä
lahjoja toiveiden mukaises-
ti. Kampanja alkoi vuonna
2010 Kokemäen sosiaalitoi-
men kanssa, ja vuonna 2011
mukaan saatiin myös Harja-
vallan sosiaalitoimi. Kam-
panjaa on siis toteutettu me-
nestyksekkäästi jo viiden
vuoden ajan. Koko idean
perusajatus on, että vähäva-
raisessakin perheessä lapset
saisivat ainakin yhden toi-
vomansa joululahjan.

Lions ClubKokemäki/
Jokilaakso on aktiivinen
naisklubi, jonka jäsenet ovat
Harjavallan ja Kokemäen
alueelta, lisäksi joitakin jä-
seniä on myös Nakkilasta,
Ulvilasta ja Porin seudulta.
Yhteensä jäseniä klubissa
on kolmisenkymmentä. Kir-
je Joulupukille –lahjoituksia
tehtiin ensin oman klubin
voimin, mutta hyvin nope-
asti mukaan pyydettiin alu-
een muita Lions-klubeja, ja
jo usean vuoden ajan muka-
na ovat olleet Lions Club
Kokemäki, Lions Club
Kokemäki/Teljä, Lions

Joulupukin apulaisina

Club Harjavalta sekä Lions
Club Harjavalta/Huovi.
Klubien yhteistyöllä on saa-
tu hieno summa kasaan lah-
jaostoksia varten, tänä
vuonna yhteensä noin 3500
euroa.

Käytännön työn eli lahjojen
ostamisen sosiaalitoimelta
tulleiden listojen mukaan,
sekä lahjojen paketoinnin
hoitavat LC Kokemäki/
Jokilaakson jäsenet. Lahja-
paketeista löytyy leluja, pe-

lejä, kirjoja, vaatteita, hygie-
niatuotteita ja harrastusväli-
neitä. Vaatteista suurin osa
on lämmintä talvivaatetta,
lisäksi on hankittu esimer-
kiksi vuodevaatteita. Leluis-
ta suurena suosikkina ovat
legot, ja monesta paketista
löytyy koko perheelle sopi-
via lautapelejä. Aiemmin
lahjoitetuista peleistä onkin
sosiaalitoimeen tullut hyvää
palautetta, pelejä on pelattu
koko perhe yhdessä.

Harjavallan sosiaalitoimessa paketteja viemässä LC
Kokemäki/Jokilaakson edustajina Arja Tuominen, Salme-
riitta Hellakoski ja Johanna Ruusunen, LC Harjavalta
Huovista Jaakko Suontausta ja LC Harjavallasta Ilkka
Kurru sekä Tapio Hanhilampi. Iloiset vastaanottajat (vas.
takana) sosiaalityontekijä Piia Kotikivi sekä perusturvajoh-
taja Kimmo Mäkelä (oikealla).

Sari Granni
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LC Huittisten lauluveljet

Lauluveljet kävivät viihdyttämässä ikäihmisiä soitollaan ja lauluillaan Huittisten Tuulen-
tuvalla 4.10.2015.

Kuvassa (vas.) Ilkka Isokallio, Veikko Ruohomaa, Matti Harjunmaa, Veli-Matti Wasell
ja Jukka Ruusumaa

Jani Torpo

Kuoppamäen joulukonsertti
Jani Torpo, LC Huittinen

LC- Huittisten järjestämä
Joulun sävel –konsertti jär-
jestettiin 4.12. Huittisten kir-
kossa. Saksassa vakituisesti
asuva laulaja-lauluntekijä
Jukka Kuoppamäki konser-
toi joulun alla vain kahdesti.
Kohteina olivat Huittinen ja
Punkalaidun. Puolitoista
tuntia kestäneessä konsertis-
sa Kuoppamäkeä säesti pia-
nolla klubimme jäsen Jukka
Ruusumaa ja viululla hänen
tyttärensä Laura Ruusumaa.
Jouluisesta musiikista naut-
tiva yleisö sai kuulla Kuop-
pamäen omia joulukappalei-
ta, mutta ohjelmistosta löy-
tyi myös muita tuttuja joulu-
lauluja. Laura Ruusumaa
lauloi myös Avaruus-nimi-
sen kappaleen huikealla ää-
nellään ja monien mielessä
varmaan alkoi pyöriä tv:n

joulun aikaan esittämä suo-
sittu Lumiukko-piirretty.
Kirkon rauhoittavassa ilma-
piirissä kantautuvat laulut
saivat kuulijat hetkessä läm-

Vas. ukka Ruusumaa, Laura Ruusumaa ja
Jukka Kuoppamäki

Laulutapahtuma yksinäisille
Asko Santa-Nokki, LC Ulvila/Olavi

LC Ulvila / Olavi järjesti 23.12. jo 15 kerran laulutervehdyksen yksinäisille vanhuksille
j sairaalassa Joulunsa viettäville. Tällä kerralla mukana oli 9 veljen iloinen joukko ja
vahvistuksena sellon soittaja. Vanhukset ovat olleet erittäin tyytyväisiä tästä tapahtumasta
ja toivovat perinteen jatkuvan vastaisuudessakin.

minhenkiseen joulutunnel-
maan ja tuttuun sateiseen
keliin palattiinkin hieman
iloisempana

Charlotat joulumielellä
Päivi Koivisto

Pikkujoulujuhlaa vietimme
totuttuun tapaan Piparitalon
satumaisessa tunnelmassa.
Tänä vuonna joulupaketit
olivat M-kirjaimella alkavia
ja hauskoja yllätyksiä riitti,
kun jokainen vuorollaan

avasi pakettinsa.  Emäntänä
häärivä Ulla-Maija oli val-
mistanut maukkaan puuron,
piparit ja kakkukahvit.

Joulun alla muistimme enti-
seen tapaan Kalevanpuiston

vastaanottokotia viemällä
joululahjaksi elokuvalippu-
ja lapsille ja heidän hoitajil-
leen. Lisäksi lahjoitimme
Ahlaisissa tulipalossa ko-
tinsa menettäneelle perheel-
le lahjakortin Halpa-Hal-
liin. Muistimme myös pal-
kita Ahlaisten koulun rau-
hanjuliste-piirustuskilpai-
lussa menestyneen piirtä-
jän.

Paketeista löytyi Mummon muusia, munaleikkuri, mukeja,
mitta, mausteita ym. hauskaa

Ulla-Maija tarjosi jouluisat
herkut

Lions-viikolla Kankaanpäässä
Pentti Saloniemi, Kankaanpään klubien yhteistyötmk pj

Kankaanpään neljä Lions-
klubia viettivät valtakunnal-
lista Lions-viikkoa aloittaen
uuden perinteen kirkkopy-
hän ja sankarivainajien
muistamisen merkeissä pir-

teässä pakkassäässä 10. tam-
mikuuta. Tilaisuuden järjes-
telyistä vastasi tänä vuonna
LC Kankaanpää/Keskusta.
Suomen lippu ja klubien
liput olivat näyttävästi esillä

Kankaanpään kirkossa otta-
en vastaan kirkkoväen. Mes-
sussa saarnasi Jaakko Rai-
nerma, liturgina toimi Keijo
Rainerma, kanttorina Marita
Raikaslehto. Lauluesityksis-
tä vastasi lion Maria Pirtti-
kangas ja Raamatun luku-
kappaleet lukivat lionit Paa-
vo Tuori ja Olli Isoviita.
Messun jälkeen leijonat
poistuivat lippukulkueena
sankarihaudoille. Havusep-
peleen laskun sankarivaina-
jien muistoksi toimittivat
kaikkien klubien presidentit.
Lion Kauko Juhantalon pitä-
män puheen jälkeen kajau-
tettiin vielä virsi 584. Sanka-
rihaudoilta siirryttiin kirk-
koon Lions-klubien tarjo-
amille kirkkokahville.

Erilainen kuukausikokous
Mari Hankiniemi

LC Ulvila/Aurora piti kuu-
kausikokouksen 1.12.2015
Kohtaamispaikka Santrassa.
Kokouksessa oli sekä juhlal-
lisia että myös kepeämpiä
hetkiä. Ennen kokousta
meille esiteltiin kynttilöitä.
Aihe sopi oikein hyvin jou-
lukuun kokoukseen. Saim-

me uuden jäsenen ja DG
Antti Raitaniemi vieraili ko-
kouksessamme puolisonsa
Tiinan kanssa. Käsittelimme
viralliset asiat ripeästi ja
jätimme myös runsaasti ai-
kaa vapaamuotoiseen kes-
kusteluun. Poikkesimme
rohkeasti rutiineista ja mie-

lestäni saavutimme tavoit-
teemme eli tutustuimme
myös uudempiin jäseniim-
me paremmin. Varmasti
jatkossakin pidämme välillä
hieman erilaisia kokouksia
ja kannustamme muitakin
tekemään niin.
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Leijonat jakoivat Huttisissa ruoka-
apua jo kolmannen kerran.
DC Hilve Reijonen M 107

LC Huittisten, LC
Huittinen/Gerdan ja LC
Vampulan leijonat tekivät
yhteistyötä ja jakoivat ruo-
kakasseja koteihin ensim-
mäisen kerran vuosi sitten
joulun alla ja keväällä en-
nen pääsiäistä.

Lionit Olli Tuominen, Katri Naatula, Matti Reijonen ja
veli-Matti Wasell täyttämässä jaettavia ruokakasseja

Yhteistyökumppanit ja nii-
den henkilöt ovat jo tulleet
tutuiksi niin päivittäistavara-
kaupassa kuin sosiaalitoi-
mistossa ja yhteistyö on
mutkatonta.

Ruoka-avun jakaminen tun-
tui taas oikealta teolta joulun
alla. Ennen avun toimitta-

mista saajille, jakajat soitti-
vat avun saajille varmis-
taakseen, että ollaan kotona
ottamassa vastaan tavarat.

Tämä aktiviteetti kyllä pal-
kitsee tekijänsä. Kaikki ja-
kajat iloitsivat siitä, kuinka
apu kohtasi tarpeen! Avun
tarvitsijoita oli jälleen tullut
jonkin verran lisää edelli-
seen kertaan nähden. Tämä-
hän kertoo siitä, että olem-
me oikealla asialla auttaes-
samme joko tilapäisessä tai
jatkuvassa ahdingossa ole-
via lapsiperheitä ja muita
kanssaihmisiä. Tässä toteu-
tuu mitä konkreettisimmin
tunnuslauseemme

”Me Palvelemme”.

Avun saajien palautteesta
voisi mainita pari;

”Sieltä te enkelit taas tulet-
te”. ”Kiitos teille, kun jak-
satte tehdä tätä”.

On etuoikeus olla tällaisessa
mukana!

Lc Kankaanpää Helmi ja yrittäjä Joonas Kymäläinen järjestivät yhteistyössä 23.11.2015
kankaanpääläisille peruskoululaisille Duudsonien Jarppi Leppälän ja
HP Parviaisen esityksen koulukiusaamisesta.
Heidän vinkkinsä kolahtivat tuhatpäiseen yleisöön. Jokainen koululainen on vastuussa
siitä, millainen henki luokassa on. Kiusaaminen jättää pahaa mieltä, haavoja ja arpia.
Heidän esityksensä oli hauska ja samalla asiallinen.  Koululaiset kuuntelivat tarkkaan ja
myös kysyttävää lapsilla riitti runsaasti. Aika kului nopeasti ja lopuksi jokainen luokka
pääsi kuvaan Jarpin ja HP:n kanssa. Myös Duudsonien juliste jaettiin joka luokalle.

Kiusaaminen kielletty!
Sirpa Saunajoki, presidentti, LC Kankaanpää Helmi

Kuva: Eve Toivola

Harjavallassa, Satalinnan
Sairaalan tiloissa on elo-
kuusta 2015 lähtien toimi-
nut SPR:n ylläpitämä maa-
hanmuuttajien vastaanotto-
keskus. Keskukseen on si-
joitettu pääasiassa Irakista
saapuneita pakolaisia n. 200
henkeä. He ovat kaikki mie-
hiä. Vastaanottokeskuksen

Tapio Routimo, LC Harjavalta/Huovi

henkilökunta koostuu pää-
asiassa sinne palkatuista ja
vapaaehtoisista työnteki-
jöistä.

Monet yhteisöt ja yksityiset
ovat lahjoittaneet keskuk-
seen pakolaisten käyttöön
vaatetavaraa ja myös polku-
pyöriä. Pyörät ovat tarpeel-
lisia johtuen mm. Satalinnan

Harjavallan vastaanottokeskukseen
avustuksia

ja harjavaltalaisten kauppa-
keskusten välisestä n.7 km:n
etäisyydestä. Talviasustei-
den tarve vastaanottokeskuk-
sessa on lähes jatkuva. Läm-
pimät ulkoiluasusteet, villa-
sukat ja -lapaset sekä pipot
ovat siellä kysyttyä tavaraa.
Erityisesti pienempikokoiset
miesten talvijalkineet löytä-
vät helposti käyttäjänsä.

Vastaanottokeskuksen materiaalivaraston työntekijät ja avustamassa olleet maahanmuut-
tajat ottivat tyytyväisinä vastaan LC Harjavalta/Huovin lahjoittamia tavaroita.
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Arne Ritari -säätiö

Hämeenlinnan vuosikoko-
uksessa 1986 hyväksyttiin
Arne Ritari -säätiö. Se perus-
tettiin Kankaanpäässä pide-
tyssä KVN:n kokouksessa
15.2.1986 karvialaisen Matti
Pihlajaviidan ollessa piiriku-
vernöörinä. Säätiön tarkoi-
tuksena on tukea ja edistää
Suomen lionsklubien hyvän-
tekeväisyyteen johtavia ak-
tiviteetteja sekä vaalia Suo-
men lions- toiminnan kum-
min Arne Ritarin elämäntyö-
tä maamme lionstoiminnan
perustamisessa. Arne Ritari
-säätiö viettää tänä vuonna
siis 30-vuotisjuhlavuottaan.

Säätiö kartuttaa varojaan
- adresseista saatavilla
lahjoituksilla
- hankkimalla lisää
Lions-ritareita
- ottamalla vastaan lah-
joituksia ja testamentteja
- sijoittamalla varat tuloa
tuottavalla tavalla

Arne Ritari -kilta on perus-
tettu 1994. Killan jäsenyyttä
anoo klubin hallitus oman
klubinsa ansioituneelle jäse-
nelleen. Ritari nimitys on
kunnianosoitus monivuoti-
sesta aktiivisesta lionstyöstä.
Kehotankin klubeja vuosi-
juhliensa yhteydessä muista-
maan näitä pyyteetöntä työtä
tekeviä aktiivisia leijonia

anomalla heille Lions-rita-
rin arvoa ja killan jäsenyyt-
tä. Jäsenmaksu on 850 eu-
roa.

Adressimyynti on toinen
varojen hankintakeino. Ne
on tarkoitettu leijonien klu-
bien, piirien tai Suomen
Lions-liiton onnittelu- tai
surunvalitteluvälineeksi.
Adresseja voivat käyttää
muutkin kuin leijonat. Ne
maksavat 10 euroa/kpl ja
maksetaan aktiviteettitilille.
Klubeilla on myyntiin liitty-
vä valtakunnallinen kilpailu.
(1. 600 euroa, 2. 500 euroa,
3. 400 euroa ja 4. 300 eu-
roa). Palkinnot jaetaan vuo-
sikokouksen yhteydessä.
Kaikki tarvitsevat adresseja
jopa useita vuosittain. Halu-
ankin vähän provosoivasti
ilmoittaa että ”kukaan itse-
ään kunnioittava leijona ei
voi olla käyttämättä oman
järjestön adresseja niin ilon
kuin surunkin hetkellä”.

Kannattaa myöskin huomi-
oida että kaikki säätiön varat
käytetään vain kotimaisiin
avustuskohteisiin.

Apurahoihin käytetään siis
edellä mainituilla toimilla
hankittuja varoja. Säätiön
hallitus myöntää apurahat.
Hakijana voi olla klubi tai
useampi klubi yhdessä.
Apuraha myönnetään palve-

luaktiviteetteihin. Tuki voi
olla enintään samansuurui-
nen kuin klubi itse siihen
käyttää. Apurahaa voi saa-
da myös klubi joka avustaa
perhettä jota on kohdannut
jokin katastrofi (esim. ta-
paturmainen kuolema tai
tulipalo).

Hakuprosessiin saa ohjeet
piirin nettisivuilta, Suo-
men lions-liiton sivuilta tai
allekirjoittaneelta.

Jokaisessa klubissa pitäisi
olla ARS-lion. Hänen teh-
tävänään on markkinoida
ja hankkia adresseja sekä
tiedottaa Lions-ritariutta
klubikokouksissa ja puoli-
sotapah- tumissa. Hän toi-
mii myös yhdyshenkilönä
piirin ARS-asiamiehen
kanssa.

Lopuksi:

- Muistakaa ansioituneita
lioneita kotimaisella
Lionsd-Ritari -arvolla

- Käyttäkää järjestön omia
adresseja

- Käyttäkää säätiön apuraj-
mahdollisuuksia palvelu-
aktiviteeteissa

Intoa liostyöhönne toivoo
M-piirin ARS-asiamies
PDG Raimo Junttila

Lion Harri Natunen ritariksi
Aarno Niemi

Reimarilaiset viettivät silakkamarkkinapeijaisia Rauman Teatteriravintolassa 8.1.2016.
Juhlaa kunnioitti myös läsnäolollaan piirikuvernööri Antti Raitaniemi puolisoineen

Ryhmäkuvassa ovat mukana kaikki paikalla olleet Reimarin ritarit: Pentti Vilo
Mikko Puntari, Veikko Valavuo, Harri Natunen, KImmo Rouhas, Jouko Salo, Ahti Rosvall,
Harri Jokinen
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LC-Huittisten
seinäkalenteri
Jani Torpo, LC Huittinen

LC Huittisten uuden kau-
den alkuun luodut 2016 -
vuosikalenterit lähtivät
kivasti myyntiin syyskuun
klubikokouksen jälkeen.
Suurta suosiota saanutta
kalenteria ostivat niin yk-
sityiset henkilöt kuin pai-
kalliset yrityksetkin.
Kalenterihankkeen puuha-
miehenä toimi klubin lion
Juha Majala. Hänen kame-
rastaan muodostuivat ka-
lenteriin myös laadukkaat
kuvat, joiden aiheina toi-

mivat kotiseutumme joet
ja sillat eri vuoden aikoi-
na.  Hanketta olisi tarkoi-
tus kehittää ensi vuonna
vielä tuottoisammaksi ja
merkittävämmäksi aktivi-
teetiksi. Kalenterin tuotot
käytetään nyt paikallisesti
nuoriso- ja vanhustyöhön,
mutta vuoden 2017 – vuo-
sikalenterien tuotosta osa
olisi tarkoitus lahjoittaa
Punainen Sulka – kampan-
jaan.

Monella seurakunnalla on
nyt pula vapaaehtoisista
hauta-arkun kantajista, sillä
jokaisen suvusta ei välttä-
mättä löydy riittävän mon-
taa tai hyväkuntoista kanta-
jaa. Osa omaisista ei yksin-
kertaisesti pysty kantamaan
arkkua, koska on niin surun
murtama. Kantajapulaa se-
littää myös se, että hautajai-
set halutaan pitää entistä
pienempimuotoisempana.
Seurakunnat ovatkin alka-
neet etsiä vapaaehtoisia ar-

Vapaaehtoisia
tarvitaan
arkunkantajiksi
Jani Torpo, LC Huittinen

kunkantajiksi. Syksystä
2015 lähtien LC Huittinen
tarjoutui antamaan arkun-
kantoapua omalle seura-
kunnalleen. Syksyn aikana
olemme olleet mukana
muutamissa hautajaisissa.

Melvin Jones -juhla sekä Arne Ritari -säätiön
30-vuotisjuhla Porissa 16.1.2016
Beverley Griffiths

Tänä vuonna oli LC
Pori/Sofialla ilo ja etuoikeus
toimia arvokkaan juhlan
emäntänä. Juhla pidettiin
Porissa, ravintola Sofiassa,
aivan uuden kauppakeskus
Puuvillan kyljessä. Juhlissa
saimme nauttia iloisista esi-
tyksistä: pienten siskosten
lauluista sekä yläasteikäis-
ten tyttöjen upeista tansseis-
ta, ja loppuillasta saimme
laittaa itsekin jalalla koreasti
Duo Särkän tahdissa. Ener-
giaa ja notkeaa vipinää niin
esiintyjillä kuin meillä lio-
neillakin! Ruoka oli erin-
omaista ja saimme makuelä-
myksiä jokaisesta annokses-
ta. Yli sata lionia kumppa-

neineen olivat saapuneet
paikan päälle juhlimaan
yhdessä. Kutsun mukaises-
ti juhla oli varsinainen
'Lions time'!

Juhlaväen toivotti tervetul-
leeksi järjestävän klubin
presidentti Kirsi-Marja
Tattari. Mukavan juhlapu-
heen piti itseoikeutetusti
DG Antti Raitaniemi. Ja
koska vietettiin Melvin Jo-
nes -juhlaa, juhlassa myön-
nettiin myös kahdelle mah-
tavalle, yllättyneelle ja
melkein sanattomaksi jää-
neelle lionille Melvin Jones
-jäsenyys; lion Sirkka Sai-
niolle sekä lion Hannele

Oksaselle - molemmat LC
Pori/Sofiasta. Arne Ritari
-säätiön puolesta puheen
piti DC Raimo Junttila.  Hän
kertoi Arne Ritarin taustois-

ta ja kokosi hienon ja mielen-
kiintoisen kertomuksen tä-
män elämästä.

Juhlakutsuun oli sisällytetty
pieni kilpailu presidenteille
suurimman väkimäärän ke-
räämisestä. Leikkimielisen
kilpailun voitti LC Kankaan-
pään presidentti Risto Raja-
la, joka ilmoitti 12 osallistu-
jaa. Onnittelut vielä Kan-
kaanpäähän ja kiitos samalla
kaikille juhliin osallistuneil-
le, teitte juhlista ikimuistoi-
sen.

DG Antti Raitaniemi muisti
vielä  LC Pori/Sofian lion
Risna Ahoa piirikuvernöörin
tähdellä tämän ahkeruuden
johdosta upean juhlan järjes-
telemisessä.

Uudet Melvin Jones jäsenet, Hannele Oksanen ja Sirkka Sainio sekä DC Raimo Junttila
kertomassa Arne Ritarin elämästä ja Arne Ritari -säätiöstä

DG Antti Raitaniemi palkitsee lion Risna Ahon, taustalla
DC Veli-Matti Wasell

Lukuhetki lapsille
Maija Marttila

LC Huittinen/Gerdan järjestämä lukuhetki lapsille oli
30.11.2015 Huittisten kirjastolla. Satutuokion lomassa
leikittiin ja laulettiin joululauluja. Lukuhetkeen osallistui
25 vierasta.

Gerdan myyjäiset
Maija Marttila

12.12.2015 klubin joulumyyjäiset Huittisten S-Marketin
aulassa. Perinteiseen tapaan myynnissä oli lionien valmis-
tamia leivonnaisia, sinappia ym. Lisäksi asiakkailla oli
mahdollisuus koettaa onneaan Onnenpyörä –arvonnassa.
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Valmistaudu matkalle vuodenValmistaudu matkalle vuoden
suurimpaan Lions-tapahtumaan!suurimpaan Lions-tapahtumaan!

Turussa toukokuun 27. ja 28. päivinä 2016 pidettävän Suomen Lions-liiton 63. vuosikokouksen järjestelyvastuu on
A-piirin klubeilla. Kaikki tapahtumat on keskitetty maineikkaaseen Logomoon. Tule näkemään ja kokemaan, mitä
yhteisvoimin olemme neljän vuoden työn tuloksena saaneet aikaiseksi. Samalla pääset vaikuttamaan suomalaisen
lionismin tulevaisuuteen ja viettämään perinteistä iltajuhlaa Logomon sykähdyttävässä tunnelmassa.

Jo perjantaina on tarjolla
monenlaista ohjelmaa. Voit
osallistua Itämeri-seminaa-
riin, jossa kokouksen Kestä-
vä kehitys -teeman merkeis-
sä kuullaan Esko Valtaojan
ja Björn Grönholmin (UBC
Sustainable Cities Commis-
sion) esitykset aiheesta. Sa-
massa tilaisuudessa esitel-
lään myös suomalaista
Lions-toimintaa ja liiton
puheenjohtajaehdokkaat.
Ohjelmallinen avajaisjuhla
aloitetaan seminaarin jäl-
keen lippujen sisääntulolla
ja Varusmiessoittokunnan
tahdittamalla Lahjan Tyttö-
jen paraatiesityksellä. Ter-
vehdyksiä ja puheita lomit-
tavat kevyemmät esitykset.
Perjantai-illan kruunaa Itä-
meri-iltamat. Tarjolla on
hyvää ruokaa ja ohjelmaa
sekä luonnollisesti tanssia
Varusmiessoittokunnan tah-
dittamana.

Lauantaina jatketaan edel-
leen Logomossa. Aamulla
alkavan kokouksen ajaksi
voivat puolisot valita kol-
mesta eri päiväohjelmasta.
Oopuleijona tarjoaa tehok-
kaan turkulaisuuden kurs-
sin, jonka opettajana toi-
mii Förin Äijä alias Vähä-
Heikkilä. Merileijonan
mukana pääset Airiston
aalloille ja Ruissaloon.
Matkan varrella näet pitsi-
huviloita ja museolaivoja,
joihin pääset tutustumaan
tarkemmin myös maitse.
Kulttuurileijona vie käve-
ly-retkelle Vanhan Suurto-
rin ja Turun tuomiokirkon
maisemiin sekä itse kirk-
koon. Lisäksi selvitetään
iänikuinen kysymys, ol-
laanko tois pual vai täl
pual jokke.

Itse vuosikokouksessa ja
äänestyksissä otetaan

käyttöön uutta tekniikkaa
asioiden käsittelyn nopeut-
tamiseksi ja kokouksen elä-
vöittämiseksi. Kokouksen
jälkeen rentoudutaan aina
yhtä odotetussa yhteisessä
iltajuhlassa. Illallinen tar-
joillaan asiaan kuluvalla ta-
valla pöytiin. Taitavista lei-
jonaveljistä ja -sisarista
koostuvan Leijona-orkeste-
rin tahdissa saadaan parke-
tilla liikettä niveliin. Myös
muita maineikkaita esiinty-
jiä on luvassa... Tunteikas
viestikapulan luovutus seu-
raavalle kokousjärjestäjälle
kuuluu luonnollisesti ilta-
juhlan ohjelmaan.

Kiireettömän viikonlopun
varmistamiseksi kannattaa
varata majoitus paikan pääl-
tä. Turun keskustan lukuisi-
en hotellien lisäksi tarjotaan
lioneille erikoisehdoin ma-
joitusta myös Naantalin ja

 Ruissalon kylpylöistä, jois-
ta, samoin kuin keskustan-
kin hotelleista, erikoiskulje-
tuksin huolehditaan kokous-
väki oikeaan aikaan oikeaan
paikkaan. Majoitukset vara-
taan suoraan hotelleista,
mutta hinnoista ja ehdoista
löydät tarkemmat tiedot
vuosikokouksen kotisivuil-
ta.

Ilmoittautuminen alkaa tam-
mikuun lopulla ja siinä kan-
nattaa huomioida tietyt lisä-
ykset. Sähköistä äänestystä
varten pitää mm. ilmoittaa
sen puhelimen numero, jota
aiotaan käyttää kokouksen
aikana. Pöytävaraukset on
mahdollista tehdä nyt keski-
tetysti yhden ryhmään kuu-
luvan henkilön nimissä.
Myös järjestelmän käytettä-
vyyttä on yleisesti parannel-
tu vuoden aikana.

Vuosikokouksen kotisivuilta löytyy tietoa ja ohjeita kaikista tapahtumaan liittyvistä asioista. Myös Facebook-
ryhmäämme on kaikilla lioneilla mahdollisuus liittyä.

Yhteystiedot
Kotisivut / vk2016.lions-piiri107a.fi
Facebook - Kotisivuilla linkki

Järjestelytoimikunta:
Kotisivuilla linkki

Sydämellisesti tervetuloa!
Koe Lions-kulttuuri  paikan päällä!

Björn Taxell
Järjestelytoimikunnan
Puheenjohtaja

Markku Patrikainen
Tiedotus ja markkinointi

    Kokouksen ohjelma (alustava)
Perjantai 27.5.2016
08.00 - 16.00 Ilmoittautuminen
15.00 Itämeri-seminaari ja Suomalaisen Lions-
toiminnan esittelyä
19.00 Vuosikokouksen avajaisjuhla
20.00 Itämeri-iltamat (Get-together)

Lauantai 28.5.2016
08.00 - 11.00 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen
tarkastus
09.00 - 10.00 PCC -tapaaminen
09.30 - 10.00 Järjestäytyminen lippujen sisääntu-
loon
10.00 - 10.15 Liiton, piirien juhlallinen sisääntulo
(klubien liput asetetaan valmiiksi näkyvälle paikalle)
10.30 - 12.00 Vuosikokous liiton virallisen esitys-
listan mukaan
10.30 - 16.00 Puoliso-ohjelma
12.00 - 13.00 Lounas
12.00 - 13.00 Arne Ritari -lounas
13.00 - 17.00 Vuosikokous jatkuu
18.30 - 19.30 Melvin Jones -tilaisuus
20.00 - Juhlaillallinen

Joulupuu on Porin Nuor-
kauppakamarin toteuttama
perinteinen joululahjakeräys
vähävaraisten perheiden
lapsille. LC Ulvila/Aurora

LC Ulvila/Auroran lionit
antoivat joululahjoja
nuorille
Virpi Äijö

osallistui tähän keräykseen
jo kolmannen kerran. Lah-
joja ostettiin kolmelle 13-14
–vuotiaalle tytölle sekä yh-
deksälle 13-17 –vuotiaalle
pojalle.

Karvian lionsklubi on jo
vuosia sitten saanut paikka-
kunnan sotaveteraaneilta
kunniatehtävän hoitaa lippu-
vartiot kansallisina juhlapäi-
vinä, kuten itsenäisyyspäi-
vänä. Tänä itsenäisyyspäi-
vänä maa oli lumeton, kun
lionsveljet marssivat lippu-
vartiossa kirkosta sankari-
haudoille. Karviassa sotave-
teraaneja on nyt elossa hie-

Itsenäisyyspäivänä
lippuvartiossa
Jaakko Viitala

man vähemmän kuin paik-
kakunnalla on lioneita, joten
kaikille klubilaisille riittää
vielä tehtävää Kiitos vete-
raanit -aktiviteetin parissa.
Myös veteraanien   viimei-
nen tervehdys on siirtynyt
jo pysyvästi klubilaisten
tehtäväksi, ja vuosi 2016
alkoikin veteraaniseppelen
laskulla Veteraanin iltahuu-
don soidessa.

Kuva: Heidi Östervik

Charlotat nenäpäivässä
Päivi Koivisto

LC Pori/Charlotta osallistui 6.11. Nenä-päivän keräykseen
hyvällä menestyksellä. Lionit Pirjo ja Raija olivat asettu-
neet peliautomaattien läheisyyteen Porin Tikkulan S-mar-
ketissa.
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Pomarkkuun Leijona-leikkipuisto
Ville Hietanen, tiedotussihteeri, LC Pomarkku

Pomarkun Lions Club ra-
kensi Pomarkun Kunnalle
Leijona-leikkipuiston kun-
nan uuden hulppean moni-
toimihallin pihaan
Lapset ja nuoret ovat leijo-
nille tärkeä kohderyhmä,
mitä kuvastaa myös Lions-
nimen tulkinta Suomessa:
Luovuta Isänmaasi Onnel-
lisempana Nouseville Suku-
polville. Klubimme haluaa
omalta osaltaan kannustaa
nuorisoa esimerkiksi raken-
tamalla leikkipuiston.
Leijonapuistossa on pienille
lapsille leikkipaikkoja ja
puistossa viihtyvät isom-
matkin lapset leikkimässä.
Näin puistossa on tekemistä
kaikenikäisille, kun lapsille
on turvallisia leikkipaikko-
ja.

Leijonapuiston avainten
luovutus oli Pomarkun Jou-
lumarkkinoilla 29.11.2015.
Pomarkun Lions Club luo-
vutti leikkikentän kunnalle.
Luovutuksen suoritti Lions
Clubin puolesta Presidentti

Lady-Laavu Huittisten
Vihkimysvuorelle
Juha Majala, LC Huittinen

Ideasta
toteutukseen

Toisen laavun ideoijana ja
puuhamiehenä toimi jälleen
lion Ilkka Isokallio. Klubi-
hallitus päätti elokuun ko-
kouksessa, että laavu teh-
dään. Aluksi valmistumis-
aikatauluna pohdittiin ke-
vättä 2016. Valmisteluvai-
heessa sovittiin lupa-asiat
kuntoon maanomistajan
kanssa ja Huittisten kau-
punki lupasi laavulle poh-
jat. Toimenpidelupa annet-
tiin kaupungille syyskuus-
sa. Kauden 2015 – 2016
presidentti Olli Tuominen
piirsi laavun rakennekuvat
ja tarvittavat kelot saatiin
Voitto Satorannalta. Kun
kaikki suunnitelmat ja esi-
valmistelut oli tehty, alkoi
itse laavun rakentaminen
pohjatöillä 6.9.

Talveksi valmiiksi

Ensimmäiseen suurempaan
rakentamisen talkooseen
10.10. osallistui 10 lionia.
Tuolloin paikalle kutsuttu
lehdistö teki laavua tunne-
tuksi ja kyseli koska laavu
valmistuisi. Taidettiin siinä
innoissamme puhella, että
valmistumistavoitteena on
ennen talvea. Onneksi syk-
sy jatkui leutona pitkään ja

Kännönvuoren ulkoilureitistöllä sijaitseva todella suosittu Leijona- laavu sai  jatkoa, kun
LC Huittinen päätti rakentaa toisenkin laavun. Lady-laavuksi nimetty laavu rakennettiin
talkoovoimin Vihkimysvuoren maastoon.

saimme aikaa pitää lupauk-
semme! Laavun suunnitte-
luun ja rakentamiseen meni
yllättävän paljon työtunteja,
MyLCI- seurantamme mu-
kaan laavua teki 19 eri päi-
vänä yli kymmenen eri lio-
nia yhteensä 322 lion tuntia.
Moni ohikulkija pysähtyi
touhuamme ihmettelemään
ja kaikilla oli meille sama
kannustava sanoma – todel-
la hienoa että tällainen laavu
tänne 3 – 4 – 5 km reittien
risteykseen saadaan.

Avajaiset pidetty
– runsasta
käyttöä toivotaan

Laavun avajaiset pidettiin
9.12.2015. Paikalle kutsut-
tiin maanomistajat, Huittis-

ten kaupungin edustus, leh-
distöä ja koko LC Huittinen
ladyineen. Avajaisten yhte-
ydessä pidettiin myös kau-
den pikkujoulut ja joulu-
kuun klubikokous. Tarjolla
oli Lapin äijän keittoa, ryyn-
imakkaraa ja terästettyä glö-
giä sekä nokipannukahvit.
Joulupukkikin eksyi paikal-
le ja tiedusteli että mikäs
tämä tällainen laavu on josta
edes hänellä ei ollut tietoa?
Avajaisten lopuksi tilaisuut-
ta juhlistettiin ilotulituksella.

LC Huittinen toivottaa kaik-
ki ulkoilijat ja retkeilijät
nauttimaan metsäisen luon-
non tunnelmasta uudella La-
dy- laavulla.

Ei kahta ilman kolmatta?

Presidentti Olli Tuominen avajaispuhe: ”LC Huittisten kauden 2015-2016 presidentti
Olli Tuominen (oik.) kiitteli avauspuheessaan kaikkia hienosta yhteistyöstä ja panoksesta
laavun tekemisen eteen.”

Joulupukki jakoi lahjoja ladyille: ”Joulupukki hauskuutti
ladyja lahjoja jakaessaan.”

Juha Puutio ja sen otti vas-
taan kunnanhallituksen pj
Tapio Uusitalo. Vastaanot-
tajina myös Kunnanjohtaja
Eero Mattson ja Valtuuston
pj Risto Peltomaa.

LC Ulvila/Auroran nenäpäiväilyä
Virpi Äijö

Totesimme yhteen ääneen
tämän vuoden Nenäpäivä-
keräyksen jälkeen: ”Nauru
pidentää ikää!”   LC
Ulvila/Auroran lionit ystävi-
neen tekemässä Nenäpäivä-
keräystä useassa paikassa.
Mukaan tuli meille uusia
paikkoja: Isomäen Areena
(Porin Ässät-Vaasan Sport
–ottelu), Ulvilan Yrittäjien
järjestämä Aktiivinen Ulvi-
la-tapahtuma sekä Pyhäin-

Nenäpäivä-kaffeille paikal-
liseen ostoskeskukseen.

Erinomaiset ja aidot kontak-
tit paikallisiin yrittäjiin sekä
reippaat ja iloiset kerääjät
loivat mahdollisuuden saada
klubimme ennätystuloksen
Nenäpäivä-keräyksessä.
K-Supermarket Hansan
kauppias Kalle tarjosi Nenä-
päivänä kahvit tykötarpei-
neen, jotka me LC
Ulvila/Auroran lionit tarjoi-
limme. Paikallislehti Ulvilan
Seutu teki ennakkobuffin
Nenäpäivän merkityksestä.
Ja olihan Ulvilan Seutu teke-
mässä juttua Nenäpäivänä-
kin.

Oli ilo huomata, kuinka hy-
vin Nenäpäivä tunnetaan.
Nenäpäivä-tarrat ilahdutti-
vat – hienoa oli havaita että
niistä pitivät kaiken ikäiset:
lapset, nuoret ja aikuiset.
Tästä on oikein hyvä jatkaa
tulevana vuonnakin, Nenä-
päivähän on 11.11.2016.

päivänä Friitalan Löytötorin
edessä.

Emme unohtaneet vanhoja,
jo aiemmin hyviksi koettuja
paikkoja. Nenäpäivän aatto-
na olimme Cafe Hellmanissa
ilahduttamassa ruokailijoita.
Kyllä torstaina (hernekeitto
ja pannari-päivänä) kannat-
taa olla pari tuntia kertomas-
sa Nenäpäivän merkitykses-
tä ja samalla toivottaa terve-
tulleeksi seuraavan päivän Televisioiden lahjoitus

Matti Tamminen

Lions Club Eurajoki ja La-
dyt lahjoittivat Eurajoen
Jokisimpukan intervalli-
huoneisiin kolme tv:tä. Te-
levisioita oli luovuttamassa
Presidentti Keijo Siiskonen
sihteeri Matti Tamminen ja
Ladyistä Elina Suominen ja
Arja Tamminen. Vastaanot-
tamassa oli vastaava sai-
raanhoitaja Merja Santape-
re ja asukas Onni Palohei-
mo.
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