Suomen Lions-liitto ry, Piiri 107-M, 2016-2017

Punaisen Sulan keräyslippaat
ovat olleet ahkerassa käytössä
kauden aikana.
Kuvan kerääjä on Ulvilan
Hansamarkkinoilla 6.8.2016.

Köyliön vuosikokouksen
”Lalli ja Kerttu”
leijonakavereineen
kiittävät kokoukseen
osallistuneita
ja
LC Karvian leijonat toivottavat
tervetulleeksi piirin
vuosikokoukseen Karviaan
8.4.2017.

Klubien välisestä yhteistyöstä on esimerkkinä III alueen
1. lohkon klubien yhteiskokous Huittisissa 11.1.2017.
Ennen kokousta meni perinteinen lippukulkue sankarihaudalle
ja siellä laskettiin seppele, pidettiin muistopuhe ja
laulettiin Maamme-laulu.
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Lions-palvelu palkitaan
Raimo Gröhn, piirikuvernööri 2016 - 2017
jaetaan tapahtumat vielä
107 M piirin facebook sivuille jne. tarvitsemme julkisuutta, siis positiivista
julkisuutta, ja paras tapa
saada sitä on kertoa muillekin kuinka hienossa palvelujärjestössä olemme.
Lisäksi suosittelen meille
kaikille näitä klubivierailuita, käykää porukalla kylässä naapuriklubeissa ja
tutustukaa toisten tapaan
tehdä näitä juttuja, voin
kertoa, että matkailu avartaa.
Meidän ei tarvitse rakentaa
maailmaa yksin, tehdään se
yhdessä.

Satavuotisjuhlan
palveluhaaste

Vapaan ohjelman aikana löytyi myös paikallinen leijona
Toimintakauteni
alkoi
1.7.2016 Fukuokassa Japanissa, mieleenpainuvalla
koulutuksella ja ohjauksella.
Fukuokan kansainvälinen
vuosikokous pidettiin 24.6
- 28.6.2016 ja paikalla siellä oli noin 30000 leijonaa.
Fukuoka on Fukuokan prefektuurin pääkaupunki ja
Kyushun suurin kaupunki
Japanissa, se sijaitsee
Kyushun luoteisrannikolla,
vastapäätä Koreansalmen
toisella puolella olevaa Busania. Kaupungin pinta-ala
341,70 km2 ja asukasluku
n. 1,5 milj. ja se on yksi
Japanin suurkaupungeista.
Fukuokaa palvelee Fukuokan lentoasema, San’yö
shinkansen-luotijunalinja,
sekä autolautat.
Kaupungin suuruudesta
huolimatta, se oli muutettu
lions-kaupungiksi, ja vaikka minne menit meidät
tunnistettiin lioneiksi ja
toivotettiin tervetulleiksi.
Meiltä Helsingistä on suora
lento Fukuokaan, mikä vaikutti siihen, että paraatin
aikana olimme hyvin tunnistettavia, Fukuokan asukkaat tunnistivat Suomen
lipun ja tiesivät, että meillä
on Helsinki, Finnair, muumi ja joulupukki.
Ennen virallista vuosikokousta me elektit osallistuimme kansainväliseen
koulutukseen, jossa vielä
teroitettiin lionstoiminnan
tärkeitä tehtäviä.
Siitä oli hyvä lähteä tähän
palvelutehtävään.

Kausi
2016 - 2017
Olen saanut kunnian tämän kauden ja kahden aikaisemman kauden aikana
kiertää kaikki piirimme
klubit ja saanut tavata tätä
palvelutyötä sydämestään
tekeviä lioneita. Olen nähnyt miten lionismi pysyy
hengissä ja toisaalta nähnyt miten se huomaamatta
hiipuu pois ja siksi tämän
kauden tärkeimpänä tehtävänä voimme pitää jäsenhankintaa ja jäsenhuoltoa,
käsittelen niitä yhtenä ja
samana tehtävänä, koska
ilman toista ei tarvita toista.
Viime kaudella oli koko
lionshistorian suurin jäsenkato, mistä se johtui se on
monen asian yhteissumma.
Klubien keski - ikä on keskimääräisesti niin suuri,
että väkeä vähenee ihan
luonnollisen poistuman
kautta, sekä voimien vähenemisen kautta, samat jäsenet kun tekevät kaikki
aktiviteetit, se johtaa kyllästymiseen ja harrastuksesta luopumiseen.

On unohdettu, että kriisin
tullessa yhteistyö on voimaa, keskustellaan ja ratkaistaan ongelmat, eikä
heitetä hanskoja santaan.
Jotenkin olen aina ajatellut,
ettei näissä ympyröissä ole
niin suuria ongelmia, ettei
niistä puhumalla ja tekemällä selviä.
Jäsenhankinnasta olen tällä kaudella kuullut monta
hyvää ja toimivaa toteutusta. Klubiin on kysytty kerralla useampaa jäsentä,
jotta klubiin saadaan samalla enemmän uutta verta
ja uuden jäsenen olisi mukavampi tulla kun rinnalla
on pari muutakin uutta kaveria.

Vietämme tänä vuonna
Lions - järjestön 100 - vuotisjuhlaa ja sen myötä tulee
myös nelivuotinen palveluhaaste täyteen. Palveluhaasteen tavoite on palvella
2018 kesäkuun loppuun
mennessä maailmanlaajuisesti 100 miljoonaa ihmistä. Varsinaisesti tämä
haaste on jo saavutettu,
mutta nyt on tavoitteena
200 miljoonaa ihmistä.
Kampanjan aihealueita on
neljä, nuoriso, näkö, nälänhätä ja ympäristö.
Olemme kampanjassa ihan
kärkipäässä, mutta jotta
pysymme siellä on tämän
kampanjan loppuun saattamisen tärkein osuus, raportointi ja sitten taas
raportointi. Jotta kaikki

hienot suorituksemme näiden aihealueiden puitteissa
tulisi myös muiden tietoon, niin ne pitää viedä
MyLCI, eli yksikään aktiviteetti ei ole loppuun suoritettu ennen kuin se on
viety MyLCI:in. Ja vielä
tärkeäksi havaittu asia, aktiviteetit pitää viedä sinne
MyLCI:n oikeisiin kohteisiin, ja jos ei tiedä mikä se
oikea kohde on niin aina
voi kysyä.

Paikkakunnan
satavuotisjuhlan
perintöprojektit
Lisätkää näkyvyyttä ja
kunnioittakaa palvelu perintöänne, suunnittelemalla
paikkakunnallenne satavuotisjuhlan perintöprojekti.
Satavuotisjuhlan perintöprojektit ovat näkyviä lahjoja paikkakunnalle ja
niillä juhlistetaan satavuotisjuhlaamme, sekä luodaan pysyvä perinne
klubin palvelutoiminnasta.
Perintöprojekti toimii
muistutuksena klubin tärkeydestä paikkakunnalle.
Lionsklubeja kehotetaan
toteuttamaan perintöprojekti 30.6.2018 mennessä,
joten sen suunnittelu kannattaa aloittaa saman tien.

dinaattorilta, Matti Reijoselta.
Raportoikaa perintöprojektista, MyLCI:n palvelutoiminta ilmoituksella
kohdassa yhteisö- ja kulttuuriaktiviteetit.

Kiitos
Vielä on toimintakautta
jäljellä, mutta kiitän teitä
tähän asti saamastani luottamuksesta.
Tälle kuvernööritielle lähteminen pelotti, mutta hetkeäkään en lähtemistä
kadu, tämä kolme vuotta
on antanut enemmän kuin
olisin uskonut.
Toivon, että olen kasvanut
ihmisenä (nyt en puhunut
koosta, joka sekin on klubivierailujen myötä kasvanut) ja olen saanut paljon
uusia ystäviä, jotka eräs
PDG nimesi elinikäisiksi,
ja häntä uskon.
Lähtekää rohkeasti mukaan
piirihallitukseen ja sen toimintaan, sitä kautta saa
uusia näkemyksiä lionstoimintaan.
Hyvää kevättä!

Ohjeet ja neuvot projektin
toteutukseen löytyy
lionsclubs.org sivuilta
kohdasta lions100, sekä
piirimme 100-vuotiskoor-

Kummit ovat hoitaneet tehtävänsä mallikkaasti ja uuden jäsenet on otettu
mukaan klubin toimintoihin, näin on saatu heti aktiivisia jäseniä.

On myöskin havaittavissa,
että osa meistä toimii ajatuksella, että tätä tehdään
niin kauan kuin jaksetaan
ja se on sitten siinä.

Pohjoisessa osassa Suomea
on tällä kaudella muutettu
miesklubeja yhtenäisklubeiksi, jolloin on jäsenmäärää saatu nostettua
naisjäsenillä, varteenotettava mahdollisuus myös
meillä. On paljon naisia,
jotka eivät halua naisklubeihin, mutta jotka kuitenkin ehkä olisivat halukkaita
liittymään lionsklubiin.

Meillä on 107-M piirissä
todella monta hyvää klubia, joissa jäsenhankinta ja
jäsenhuolto toimii kuin
luomisen työ, mutta myös
osassa niitä klubeja on
nähtävissä, että kun takana
on monta hyvää vuotta,
niin yleismaailmallinen
väsymys tulee heillekin
yllätyksenä.

Jäsenhankinnassa auttaa
markkinointi, meidän täytyy tuoda itseämme ja tekemisiämme esille ja siinä on
hyvänä apuna tänä päivänä
tämä paljon puhuttu some.
Tehdään klubille ne omat
sivut, aika monella klubilla
jo onkin, mutta kaikilla ei
ole, viedään kaikki klubin
tapahtumat sinne sivuille ja

Tästä alkoi DG kausi 20162017, elektinauhat juuri poistettu.
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Lions-liiton tervehdys
Heikki Hemmilä, Lions-liiton puheenjohtaja 2016-2017
Lions-klubit toimivat myös
paikallisesti, oman paikkakunnan ja sen tukea tarvitsevien hyväksi. Toiminta
voi olla näkyvää, kuten
Kankaanpään Hörhiäiset,
tai hiljaista ja hienovaraista, kuten joulupakettien vieminen vähävaraisille. Korvausta emme pyydä, emmekä odota. Palvelumme
kuitenkin palkitaan. Paras
palkka on hyvä mieli, sitä
kun ei rahalla saa. Kerroin
kaukaisille kummilapsillemme: ”Jos tunnette kiitollisuutta saamastanne avusta, älkää antako sitä takaisin, vaan laittakaa hyvä
kiertoon.” Kummipoikani
Pasindu, joka valmistui lääkäriksi viime keväällä, kertoi itse ottaneensa kaksi
kummilasta. Olen hänestä
nyt vieläkin ylpeämpi!
Heikki ja Raija Hemmilä pukeutuneina Kaustisen pukuun ja Suomi-pukuun.
Lions-klubien kansainvälinen järjestö on rankattu
maailman luotettavimmaksi
palvelujärjestöksi. Luotettavuus tulee siitä, että järjestö
noudattaa tiukkoja eettisiä
periaatteita. Kaikki yleisöltä
kerätyt varat ja tavarat menevät lyhentämättömänä keräyksen kohteelle. Keräysvaroista ei mene senttiäkään
hallintoon. Se kustannetaan
jäsenmaksulla, mikä sitten
onkin hiukan suurempi kuin
vaikka pienellä urheiluseuralla.

sa 1.4 miljoonan vapaaehtoisen voimin, meilläkin
925:ssä paikkakunnan mukaan nimetyssä klubissa. Ja
jokaisessa maailman kolkassa, Vampulasta Windhoekiin, toimitaan samoilla
eettisillä periaatteilla. Tiedän sen, sillä tapasimme
paikallisia lioneita Namibian matkallamme viime heinäkuussa. Mahdollisuus tutustua, ja ystävystyä, uusien
ihmisten kanssa, vaikka toisella puolella maapalloa, on
yksi järjestömme rikkaus.

Järjestömme on maailmanlaajuinen, se toimii jo 210
maassa ja itsehallintoaluees-

Maailmanlaajuisuus tarkoittaa sitä, että kun apua lähetetään vaikkapa Suomesta

Sri Lankaan, missä Suomen
lioneilla on ollut kummilapsia jo 30 vuoden ajan, on
paikan päällä apua jakamassa samoin pelisäännöin toimiva yhteistyökumppani.
Tukea ei rokota korruptoitunut virkakunta. Olemalla
kaikkialla tasapuolinen, uskonnollisesti ja poliittisesti
sitoutumaton, sekä avun
kohdetta kunnioittava, järjestömme omalta osaltaan
edistää kansojen välistä yhteisymmärrystä, ja viime
kädessä maailman rauhaa.
Olihan järjestömme jopa
suunnittelemassa YK:n peruskirjaa 71v sitten.

Tämän 100-vuotisjuhlakauden yhteinen aktiviteettimme on Punainen Sulka –
keräys. Tavoite on kunnianhimoinen: 5 miljoonaa euroa, eli euro per asukas,
nuorison syrjäytymisen ehkäisyyn. Mutta avun tarvekin on suuri. Sen vahvisti
Tasavallan Presidenttikin
ryhtymällä keräyksen suojelijaksi. Ja kansalla on halua auttaa, kunhan annamme siihen tilaisuuksia. Oli
mahtava kuunnella eturivin
artistimme Juha Tapion puhe Hartwall-areenalla. Hän
auttoi syrjäytymisvaarassa
olevia nuoria, paitsi viestillään: ”Sinun vuorosi loistaa”, myös lahjoittamalla

Hemmilät sekä Antonella, LC Windhoek/Alte Feste
presidentti
konsertin tuotosta 35.000
euroa Punaiselle Sulalle,
äitinsä vihjeestä!

tutkaillen, yhteistyössä, ja
vaikka
naapuriklubien
kanssa ideoita vaihtaen.

M-piiri on vahva piiri ja
klubeillanne on mahtavan
hyvää toimintaa, olen sitä
vierailuillani nähnyt. Jatkakaa, ja kehittäkää sitä edelleen, paikallisia tarpeita

Ole rohkea – ole Lion /
Var modig – var Lion
Heikki ja Raija
Lions-liiton puheenjohtajapari 2016-2017

Hemmilät sekä vaihto-oppilaat O-piirin leiriltä,
Ema Kroatiasta ja Viktoria Ukrainasta.

Piirin vuosikokous Köyliössä
Rytkönen. Ohjelmassa oli
myös musiikkiesityksiä.

2. varapiirikuvernööriksi
Vesa Kynnysmaa.

Vuosikokouksessa valittiin
kauden 2016-2017 piirikuvernööriksi Raimo Gröhn,
1. varapiirikuvernööriksi
Veli-Matti Andersson sekä

Klubien kauden aikana tekemä työ huomioitiin palkitsemisilla, jotka voi lukea toimintakertomuksesta.

Kaiken kaikkiaan koulutukset, kokous ja juhla olivat
todella hyvin järjestettyjä ja
leijonat viihtyivät Köyliössä
kauniin sään suosiessa.

Gröhnit, Andersson ja Kynnysmaat
Lions 107-M piirin vuosikokous oli 23.4.2016
Viime kevään M-piirin vuosikokouksen järjesti Lions
Club Köyliö ja kokouspaikkana oli Lallin koulu Köyliössä.

Aamupäivän aikana saivat
koulutuksensa ensi kauden
klubivirkailijat.
Vuosijuhlan tervehdyssanat
lausui presidentti Veli-Pekka Suni ja piirin tervehdyksen toi piirikuverööri Antti
Raitaniemi. Kynttilät syty-

tettiin pois nukkuneille leijonille ja seppelpartio lähetettiin sankarihaudalle. Säkylän kunnan tervehdyksen
toi kunnanhallituksen puheenjohtaja Marko Pelttari
ja juhlapuheen piti Lionsliiton puheenjohtaja Jari

Iltajuhlassa 50 vuotta täyttävä LC Köyliö palkitsi myös ansioituneita jäseniään. Melvin
Jones -jäsenyyden saivat lionit Hannu Käppi ja Risto Routama.
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Lions-toimintaa 100 vuotta 2017

Vuosi 2017 on meille leijonille ainutlaatuinen. Saammehan elää historiallista
aikaa kahden meille tärkeän
asian saavuttaessa 100 vuoden merkkipaalun. Itsenäinen Suomi täyttää 100
vuotta. Se on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi,
jota vietetään Suomessa koko vuoden ajan. Myös
Lions-toiminta täyttää 100
vuotta 2017. Järjestömme
perustettiin Melvin Jonesin
aloitteesta 7.6.1917. Uusi
järjestö valitsi nimekseen:
Association of Lions Clubs
(Lions klubien järjestö).

Järjestöstä tuli kansainvälinen 1920, kun Kanadaan
perustettiin ensimmäinen
lionsklubi USA:n ulkopuolella ja loppu onkin historiaa.
Mottomme on ”We Serve”
ja LCI päätti, että juhlimme
100 vuotta pääosin palvelun kautta. Tavoitteeksi
asetettiin palvella 100 miljoonaa ihmistä 1.7.2014 –
30.6.2018 välisenä aikana.
Nyt on saavutettu jo 127
miljoonaa palvelua. Myöhemmin mukaan tuli jäsenhaastekampanja,
sekä

Lions Club
Kokemäki/Jokilaakson
nuttutalkoot
100 Satakunta ja Porin taide- ja taideteollisuusyhdistys yhteistyössä Porilainelehden kanssa.

Suomi täyttää ensi vuonna
100 vuotta. Tapauksen kunniaksi Satakunnassa järjestetään talkoot, joissa on
tavoitteena saada jokaiselle
Satakunnan keskussairaalassa juhlavuonna syntyvälle lapselle Suomi 100
-nuttu.
Nuttutempauksen järjestävät Satakuntaliitto, Suomi

Nuttutalkoisiin pääsee mukaan neulomalla nutun Porilaine-lehdessä olevan ohjeen mukaan ja toimittamalla sen Satakuntaliittoon.
LC Kokemäki/Jokilaakson
jäsenet innostuivat myös
talkoisiin osallistumisesta.
Nuttuja on jo valmiina useita ja koko ajan valmistuu
lisää. Lahjoitus sairaalalle
tehdään keväällä, ennen tämän kauden päättymistä.

perintöprojektit. Kaikkia tavoitteita on tähän mennessä
hienolla tavalla toteutettu
niin Suomessa kuin maailmalla. Mutta muitakin asioita ja tapahtumia on
suunniteltu ja toteutetaan
vuoden 2017 aikana, niin
liiton, piirin kuin klubien
tasolla. Punainen Sulka keräys huipentuu kesäkuun
loppuun mennessä. Keräyksen tulos on Leijonien lahja
100 vuotta täyttävälle Suomelle nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisytyön
hyväksi.
Kotimainen 100-vuotisjuhlien päätapahtuma on liiton
vuosikokous kesäkuussa
2017 Joensuussa. Vuosikokouksen juhlatapahtumat
alkavat ”Lions ruusupuiston” avajaisilla perjantaina
9.6. Joensuun vuosikokoukseen pyrimme saamaan
juhlapuhujaksi Tasavallan
Presidentin Sauli Niinistön.
Lions-järjestön kansainvälinen presidentti Bob Corlew osallistuu Joensuun
kokoukseemme.

Toukokuussa
ilmestyvä
140 sivuinen LION-lehti on
Lions-järjestön 100-vuotisjuhlanumero.
100-vuotishistorianäyttely
on esillä kokouspäivien aikana Joensuussa. Näyttely
sisältää Lions- toiminnan
kansainvälisen sekä kotimaisen historian merkkipaaluja
eri
vuosikymmeniltä. Näyttely
toteutetaan näyttävien tulosteiden ja esineiden muodossa. Jokainen piiri saa
käyttöönsä vastaavat tulosteet pienemmässä koossa.
Näyttelyn materiaaleja voidaan kierrättää ja käyttää
eri tilaisuuksissa.
Lions juhlapostimerkki on
myynnissä suomen Postissa vuoden 2017 ajan. Ystävänpäivän seminaari ja
konsertti pidetään 14.2 Järvenpää-talossa. Hyvän päivän tapahtumaa vietämme
Lions-viikolla 8.10.2017
Sibelius talossa Lahdessa.
Tilaisuudessa jaetaan Pu-

LC Pori/Charlotta
tarjoiluapuna
Rosvopaistitapahtumassa
Finnairin lentävä henkilökunta järjestää joka vuosi
sotaveteraaneille juhlan ruokailuineen. Tänä vuonna
tapahtuma oli Porin Karhuhallissa 19.5. Perinne päättyy v. 2017, kun Suomi
täyttää 100 vuotta.
Tilaisuuden
juontajana
ja tempauksen pääorganisaattorina toimi lentopurseri
Kalevi Rönnqvist.

Juhla keräsi paikalle n. 900
vierasta, veteraaneja, lottia,
heidän omaisiaan ja leskiään.
Sisarusten Heidi ja Mikko
Laakson esitykset keräsivät
yleisön runsaat aplodit. Lopuksi laulettiin yhteisesti
Veteraanien iltahuuto.

nainen Sulka -kampanjan
tuotto valituille järjestöille.
Järjestön pääjuhlaa vietetään kansainvälisen vuosikokouksen
yhteydessä
Chicagossa
30.6.
–
4.7.2017.
Vuosikokouksessa hyväksytään LCI :lle
uusi seuraavan vuosisadan
strategia ja visio (LCI Forward).
Mielenkiinnolla
odotamme millaiseksi uudet tavoitteet ja visiot muodostuvat.
Kannustan kaikkia piirejä ja
klubeja pitämään omia 100vuotisjuhlallisuuksia ja tapahtumia. Tämä vuosi on
erinomainen hetki tuoda arvokasta toimintaamme esille monin eri tavoin.
Esimerkiksi aktiviteetit, perintöprojektit, klubien ja
piirien vuosijuhlat ja muut
tapahtumat antavat mahdollisuuden kertoa toiminnastamme myös suurelle
yleisölle. Suomi 100 teemana on ”Yhdessä”. Teeman
hengessä tehkäämme yhteistyötä muiden yhteiskunnallisten
toimijoiden,

päättäjien ja vaikuttajien
kanssa. Otetaan tästä ainukertaisesta vuodesta kaikki
irti. Näytetään suomalaisille Leijonien palveluvoima
ja lähimmäisestä välittäminen.
Lopuksi kiitän kaikkia Mpiirin Leijonia tekemästänne mahtavasta palvelutyöstä, sekä osallistumisesta
järjestömme
asettamiin
kampanja
tavoitteisiin.
Suomen koordinaattorina
olen tuntenut suurta ylpeyttä niistä erinomaisista tuloksista,
joita
olette
järjestölle raportoineet.

LC Huittinen/Gerdan
10 v-juhla 12.3.2016
LC Huittinen / Gerdan perustamiskokous
oli
7.12.2005 ja Charter-juhla
pidettiin 11.3.2006.
Perustamishetkellä jäseniä
klubissa oli 26. Kummiklubina toimi LC Punkalaidun

ja opaslioneina PDG MaijaLiisa Heikkilä ja PDG Martti Lehtelä.
Klubi sai nimensä presidentti Risto Rytin puolison
Gerda Rytin mukaan.

Oli kunnia olla mukana
auttamassa tässä tapahtu-

Kuva Juha Majala

Heidi Laakso esitti aluksi Finlandia-hymnin

LC Vampula juhli 45
vuottaan 20.2.2016
LC Vampulan juhla pidettiin Porin Prikaatin tiloissa, kuten
perustamisjuhlakin 19.2.1971.

Presidentti Tina Vibergin ja Leena Kopion käsissä syntyy
nuttuja. Tossujakin on jo valmiina lahjoitettavaksi.

Charlotat valmiina tarjoilemaan rosvopaistia juhlayleisölle. Tarjoilijoina oli 65 WinNovan opiskelijaa, 7 opettajaa
sekä 24 leijonaa Porin lähiympäristöstä.
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Lions Club Merikarvian perintöhanke; Frisbiigolfrata liikuntapuistsoon
kaikkien merikarvialaisten,
kesäasukkaiden ja muiden
vierailijoiden käytössä. Rata
on kaikille avoin ja ilmainen. Rataa ylläpidetään ja
kehitetään LC Merikarvian
toimesta.

M

46000 Lions-klubia ympäri
maailman toteuttaa satavuotisen taipaleen juhlistamiseksi perintöprojekteja, joi-

den aikaansaannokset lahjoitetaan toimintapaikkakuntien ihmisten käyttöön.
LC Merikarvia päätti rakentaa frisbeegolfradan. Kesäkuun 28. päivä 2016 valmistunut ja heinäkuun 16. päivä
virallisesti avattu rata on nyt

Rakennushanke oli klubillemme melkoinen voimainponnistus. Jo suunnitteluvaiheessa piti löytää asiantuntemusta muualta, koska
klubissamme kukaan ei aktiivisesti harrastanut lajia.
”Aktivisteja” löytyi kuitenkin erityisesti naapurikunnasta Siikaisista, jossa vastaava rata on ollut käytössä
jo useita vuosia. Varsinainen rakentaminen alkoi
2015 syksyllä, jolloin raivattiin väylät ja alustettiin
tiiauspaikkoja. Keväällä ennätyslumien sulettua alkoi
heittomattojen, korien ja
opastetaulujen asennus. Työ
vaati metsurintaitoja, maansiirtotyötä, kirvesmies- ja
puusepäntaitoja ynnä muuta. Myös työkoneita tarvittiin melko paljon. Laite- ja
materiaalihankintoihin saatiin klubin oman rahallisen
panostuksen lisäksi avustusta EU:n Maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta
sekä leijonaorganisaation

omalta Arne Ritari -säätiöltä.
Lopulta alkukesästä, yli 500
kirjatun talkootunnin ja niiden ulkopuolella tehdyn
mittavan valmistelutyön jälkeen, rata voitiin todeta
valmiiksi. Innokkaat heittäjät toki olivat löytäneet radalle jo kevään kuluessa.
Valmistuneella radalla on
jo nyt ensimmäisellä kaudella ollut ilahduttavan paljon heittäjiä. Seuraavalla
kaudella käyttäjämäärä kasvaa varmasti entisestään
sanan kiertäessä tehokkaasti valtakunnan aktiivipiireissä ja yhä useamman
kuntalaisen, yrityksen ja
yhdistyksen hyödyntäessä
tätä hauskaa ja helppoa liikuntamuotoa.
Kalpakalle valmistunut rata
on 18-väyläinen metsärata.
Se sai valmistuttuaan luokituksen AA1, mikä merkitsee sitä, että sillä voidaan
kilpailla frisbeegolfliiton
”tunnustamia” kansallisia
kilpailuja. Luokitus edellyttää, että väylien keskipituus
pitää olla yli 100 metriä ja
ihannetulos vähintään 58.
Rata on toteutettu pururadan maastoon, pieniltä osin
myös pururataa hyödyntä-

Tiedon tammi
Lions Club Reimarin lahjoitus Rauman Lyseon lukiolle Suomen itsenäisyyden
satavuotisjuhlan ja Lionsjärjestön 100-vuotisjuhlan
kunniaksi.
Tiedon tammi- projekti sai
alkunsa siitä, että edellisen
Rauman Lyseon lukion rakennuksen päädyssä kasvaa
itsenäisyyden 50 juhlavuoden kuusi.

Lyseon lukion muuttaessa
uuteen paikkaan heräsi lukion opettajien keskuudessa elokuussa ajatus saada
uusi puu uuden rakennuksen viereen muistuttamaan
Suomen itsenäisyydestä.
Ajatusta oli ilmeisesti pyöritelty eri tavoin opettajien
keskuudessa ja mietitty, miten sen hankkiminen olisi
mahdollista. Sitten otettiin
yhteyttä minuun.

Toisaalta oli jo aikaisemmin mietitty, mistä saadaan
klubille 100-vuotisjuhlavuoden paikallinen perintöprojekti ja samalla, miten
saadaan muut juhlavuoden
palveluhaasteet:
 Nuoriso mukaan
 Ympäristön suojeleminen
 Näkökyvyn jakaminen
 Nälän helpottaminen

en. Väylien sijoituksessa on
kuitenkin huomioitu alueen
muut käyttäjät eikä golffarien ilmestyminen vaaranna
eikä rajoita millään tavalla
alueen muuta virkistyskäyttöä. Muiden kulkijoiden ja
luonnon huomioiminen on

frisbeeaktiiveille ihan perusasioita. Lyhin väylä on
pituudeltaan 71 metriä ja
pisin 167 metriä. Neljän
väylän ihannetulos eli par
-luku on 4, muiden 3.
Tavataan Kalpakalla

Ruoka-avun jakamista
Huittisissa ja Ulvilassa
Hilve Reijonen
LC Huittinen/Doris: Maarit Nieminen ja Hilve Reijonen
(ei kuvassa); LC Huittinen: Veli-Matti Wasell ja Juha
Rannikko sekä LC Vampula: Matti Reijonen jakoivat
yhteistyönä Huittisten kaupungin sosiaalitoimen ja Huittisten S-Marketin kanssa jouluviikolla ruoka-apua jo viidennen kerran.

mukaan klubin toimintaan.
Tuo lukion esittämä puuprojekti vastaa ainakin kahteen niistä haasteista.
Lukion avajaiset olivat tulossa 10.11.2016 ja toisaalta
pihasuunnitelma
tekemättä, joten se antoi
mahdollisuuden hyvin järkevällä ja muistettavalla tavalla toteuttaa tuo projekti.
Tammen istutus tulee tapahtumaan sen jälkeen,
kun pihasuunnitelma on
tehty ja pihan työt ovat siinä vaiheessa, että tammi
voidaan istuttaa.
Lukio lähettää meille kutsun tammen istutustilaisuuteen. Jotta voidaan vastata
nuorisoa koskevaan haasteeseen, niin istutuksessa
tulee olla mukana nuorten
edustajia.

Lions Club Ulvila/Aurora
lahjoitti yhdessä K-Supermarket Hansan kauppiaiden
Tuula ja Kalevi Viinamäen
kanssa ostokortteja Pääsiäiseksi. Ulvilan seurakunnan
diakoniatyöntekijät jakoivat
30 kpl 20 euron arvoisia
ostokortteja oman harkintansa mukaan niille henkilöille
ja perheille, joille he arvioivat niistä olevan apua ja iloa.
Klubin hallituksessa mietimme, miten voimme täällä

Suomessa osallistua Lionsien 100-vuotishaasteeseen,
jossa yhtenä osiona on nälkä? Päädyimme lahjoittamaan Pääsiäisen alla apua
ruoka-ostoksiin. Lahjoittamaamme summaan paikalliset K-kauppiaat lähtivät
mukaan myös omalla osuudellaan. Yhteistyössä saadaan selkeästi aikaan enemmän vaikuttavuutta sekä
myös runsaasti hyvää mieltä.

Rehtori kiitti klubia Tiedon
tammen lahjoituksesta ja
totesi olleensa silloin 50
vuotta sitten istuttamassa
itsenäisyyden juhlavuoden
kuusta. Nyt ilmastonlämpenemisen myötä tammikin kasvaa hyvin näillä
leveysasteilla.
Aarno Niemi on klubin puolesta ojentamassa lupausta puulahjoituksesta lukiolle.

LC Ulvila/Auroran Sirkka Saari kauppiaspariskunnan
Tuula ja Kalevi Viinamäen kanssa
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Klubit tekevät yhteistyötä
Kankaanpään ”leijonat”
lasten asialla
Kankaanpään lions-klubit
viettivät kansallista lionien
hyvän päivää viikolla 40.
Leijonaklubit ottivat tänä
vuonna kohteekseen erityisesti nuoret. Klubit järjestivät taikuriesityksen Kankaanpään perusopetuksen
eskari-ikäisille, sekä ensimmäisen ja toisen luokan
oppilaille. Kankaanpääsali
täyttyikin iloisista lapsista,
kun taikuri Timo Tiilikainen viihdytti hauskoilla
tempuillaan.
Lisäksi jaettiin veteraaniheijastimet ensimmäisen
luokan oppilaille. Heijasti-

mien myyntituotolla tuetaan kunniakansalaistemme
asumista omassa kodissaan
mahdollisimman pitkään
sekä turvataan pienten koululaisten liikkumista syksyn pimeässä. Heijastimien
jaon yhteydessä annettiin
lapsille myös pieni liikenteen ”tietoisku”, eli kerrottiin heijastimen käytön tärkeydestä.
Kankaanpään perusopetuksen kolmasluokkalaiset
saivat oppaan turvalliseen
netin käyttöön. ”Vastuu on
meidän”-oppaan tarkoituksena on auttaa perheitä

Lions Clubien välisellä yhteistyöllä
jouluiloa lapsille
jalkineita, pelejä, legoja,
urheilutarvikkeita, saniteettituotteita, kirjoja ja erilaisia
sisävaatteita. Tänä jouluna
meillä on ollut tämän hyvän
yhteistyön ansiosta hyvin
rahaa käyttää lasten toivomuksiin, yhteensä noin
3500 euroa. Summalla
olemme voineet toteuttaa
lähes sata joululahjatoivetta.

kohtaamaan internetin
käyttöön liittyviä haasteita.
Kankaanpäässä toimii neljä
lions-klubia (LC-Kankaanpää, LC Kankaanpää/ Helmi, LC Kankaanpää/ Keskusta ja LC Kankaanpää/
Kuninkaanlähde). Klubit
toimivat kauden aikana
myös paljon yhteistyössä
keskenään. Jokaisesta klubista onkin jäseniä yhteistyötoimikunnassa, joka
vuosittain suunnittelee ja
johtaa yhteiset aktiviteetit.
Kuluvalla kaudella näitä
yhteisiä aktiviteetteja on
suunnitelman mukaan yhdeksän.

Kokemäki: perusturvajohtaja Eija Kuokka, LC Kokemäki/
Jokilaaksosta Marika Viljanen, Leena Kopio ja Eeva-Liisa
Saarinen, LC Kokemäki/Teljästä Ensio Ala-Tuori

Lions Club Kokemäki/ Jokilaakso on useana vuonna
toteuttanut Kirje Joulupukille –aktiviteettia yhdessä Kokemäen ja Harjavallan sosiaalitoimien kanssa. Oman
klubimme lisäksi yhteistyössä mukana ovat myös
Lions Club Harjavalta,
Lions Club Harjavalta/ Huovi, Lions Club Kokemäki,
Lions Club Kokemäki/Teljä
sekä Lions Club Kauvatsa.

Heijastimien ja oppaiden jakotilsiuudesta Kangasmetsän koululla
Takarivissä vas. Olli Mustaniemi LC-Kankaanpää/Kuninkaanlähde, Eve Toivola
LC-Kankaanpää/ Helmi ja Jorma Pohjus LC-Kankaanpää
Kuva: Eve Toivola

Oman klubimme jäsenet
hankkivat lasten toivomat

Suihkutuolin lahjoitus
Euran kunnan kasvatus- ja
opetuslautakunnalle tuli
aloite vaikeavammaisen
lapsen suihkutuolista Euran
uimahalliin. Uimahallissa

Kirje Joulupukille –aktiviteetin johtoajatuksena on
ollut, että vähävaraisen perheen lapsi saisi ainakin yhden toivomansa joululahjan.
Sosiaalitoimen perhetyöntekijät keräävät lahjatoiveet
lapsilta. Näin saamme lahjatoiveet tietoomme.

on ollut suihkutuoli, joka on
tarkoitettu aikuiselle. Koska
suihkutuoli on spesiaalivarusta – lahjoitus tuli tarpeeseen.
Suihkutuolin ansiosta uimahalli pystyy paremmin palvelemaan asiakkaita, tavoitteenahan on palvella kaikkia
uimahallinkäyttäjiä huippuurheilijasta vaikea vammaiseen. Esteettömyyteen on
uimahallissa
kiinnitetty
muutenkin huomiota. Tämä
mahdollistaa pienen vaikeasti vammaisenlapsen uimahalli käynnit, niin päiväkodista kuin koulustakin.
Vaikeavammaisen lapsen
kuntoutus toteutuu nyt paremmin uimahallissa, koska
suihkutuolilla päästään altaan viereen suihkutiloista,
eikä lasta tarvitse kantaa
siirtotilanteissa.
Lahjoituksen takana ovat
Euran Lions klubit: LC Eura, LC Eura/Pyhäjärvi, LC
Eura/MuiNaiset, LC Kiukainen ja LC Honkilahti

lahjat ja paketoimme ne.
Harjavallan ja Kokemäen
sosiaalitoimien perhetyöntekijät vievät ne oikeisiin perheisiin toivomusten mukaisesti. Lahjaksi toivotaan
muun muassa ulkovaatteita,

On ollut ilo kuulla, kuinka
paljon projektimme tuo iloa
lapsille ja perheille. Kaikille
lapsille lahjoja ei tule jouluna runsaasti, jos ollenkaan,
ja siksi olemmekin kaikki
onnellisia työmme tuloksista.
Kiitämme klubeja hyvästä
yhteistyöstä ja toivomme,
että olette mukana myös
ensi vuonna!
Onnekasta ja palveluntäyteistä uutta vuotta 2017!

Harjavalta: vs. perusturvajohtaja Kimmo Mäkelä, LC
Kokemäki/Jokilaaksosta Kaija Lohivuo ja Johanna Ruusunen,
vs. johtava sosiaalityöntekijä Anna Härkälä, vs. sosiaalityöntekijä Piia Kotikivi, LC Harjavalta Tapio Hanhilampi ja Alpo

Itsenäisyyspäivän juhla
LC Pori/Katariinan ja LC
Pori/Karhun lionit olivat jo
perinteeksi muodostuneessa
palveluaktiviteetissa LänsiSuomen Diakonialaitoksen
Kuntoutuskoti Diavireen
Itsenäisyyspäivän juhlassa
6.12.2016.

Liikkeellä oli yhteensä 12
lionia avustamassa sotiemme veteraaneja ja sotainvalideja paikalle juhlatilaisuuteen ja tilaisuuden kahvitarjoilussa. Juhlan kulusta huolehti Diaviren yksikönjohtaja Sanna-Mari Pudas-Tähkä
(LC Pori/Katariinan jäsen).

Tilaisuus oli arvokas ja lämminhenkinen. Jo tutuksi tulleen Diaviren henkilöstön
kanssa palvelutehtävä onnistui erinomaisesti taas
kerran.
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LC Laitilan ruskarieha

Lions Club Laitila järjesti
vakio-aktiviteettinsä Ruskariehan
sunnuntaina
9.10.2016. Tapahtuma järjestettiin edellisvuoden tapaan
A–katsastuksen piha-alueella
Laitilan keskustassa. Väkeä
saapui hyvin paikalle. Erityisesti lapsiperheet olivat jälleen lähteneet runsaslukuisesti liikkeelle. Sää oli vuodenaikaan nähden suosiollinen ja tapahtumaa vietettiin
kuivassa kirpakassa syyssäässä.
Leijonat tarjosivat monipuolista ohjelmaa lapsiperheille
ja muillekin ulkoilijoille kauneimman ruskan aikaan. Ohjelmassa oli mm. poniajelua,
arvauskilpailuja ja pallonheittokisaa. Viime vuoden
tapaan paikalla oli myös peräkonttikirppistä. Paikallinen

4-H yhdistys oli myös mukana myymässä tuotteitaan.
Muurinpohjaletut tekivät
taas hyvin kauppansa. Lettutiskillä oli jonoa koko
tapahtuman ajan. Lisäksi
tarjolla oli kahvia ja makkaraa, sekä lapsille mehutarjoilu.

LC Rauma Olkiluodossa

LC Rauma teki perinteisen
kevätretkensä Olkiluotoon.
Retkellä oli mukana myös
kummiklubi LC Siuro.

Olkiluodossa klubeille esiteltiin ydinvoimalan toimintaa.

Esitelmän jälkeen klubilaiset vietiin tutustumaan loppusijoituksen tutkimustilaan eli ”Onkaloon”. Takai-

sin maan päälle päästyään
klubeja odotti vielä mielenkiintoinen Sähköä uraanista
–tiedenäyttely.
Ydinvoimalavierailun jälkeen retki suuntautui Eurajoen rannalle Vuojoen kartanoon. Kartanon 2000-luvulla restauroiduissa tiloissa
klubilaiset söivät ruhtinaallisen aterian. Ruokailun ja
seurusteluhetken jälkeen kevätmatka suuntautui vielä
Vanhaan Raumaan. Tässä
Unescon maailmanperintökohteessa LC Rauman
asiantuntevat konkarijäsenet
esittelivät paikkoja ja jakoivat knoppitietoa, joka aiheutti hämmästelyä myös syntyperäisissä Raumalaisissa.

Autoista kiinnostuneet saivat tänä vuonna tutustua
erilaisiin kilpa-autoihin ja
hyötyajoneuvoihin. Paikalla olivat myös Rauman
Lukon liigapelaajat Aaron
Gagnon ja Eetu Koivistoinen, sekä Lukon maskotti
Eetu -kettu. Gagnon ja
Koivistoinen jakoivat nimikirjoituksia ja Eetu -kettu puolestaan lapsille karkkeja sekä pinssejä.

Nuorisokatos Röllikota luovutettiin kunnalle

Siikaisten Lions Clubin 50 v
juhlavuoden urakka valmistui.

Palveluviikko näkökyvyn
hyväksi
”Maailmanlaajuisen palveluviikon näkökyvyn hyväksi”
alussa LC Ulvila/Auroran
lionit testasivat porkkanoista
tehtyjä herkkuja kokouksessaan. Juuri puristettu porkka-

namehu, porkkanaleivokset ja porkkanapalaset
maistuivat kaikille. Kiitos
upeasta ideoinnista ja toteutuksesta lion Leena!

Siikaisten Lions Club on
vuosien varrella kunnostautunut todella monenlaisten,
etenkin lapsille ja nuorille
suunnattujen lahjoitusten tekijänä sekä säännöllisten,
kaikkia siikaislaisia ilahduttavien tilaisuuksien järjestäjänä, kuten esim jokavuotiset, Siikaisten kirkossa pidetyt joulukonsertit osoittavat.
Konserttien tuotto käytetään
aina johonkin hyväntekeväisyyskohteeseen
Lions Club Siikaisten perustamisesta tuli tänä vuonna
kuluneeksi 50 v. Nykyisen
klubipresidentin
Kimmo
Marjamäen kertoman mukaan leijonaporukka alkoi jo
kevään 2014 kokouksissa
pohtimaan, mikä olisi sellainen tempaus, joka voitaisiin
toteuttaa, koska oli kyse
hyvin merkittävästä juhlavuodesta. Mielessä oli jäl-

leen ensisijaisesti se, että
mitä tehdäänkin, se haluttiin tehdä paikkakunnan
hyväksi.
Hallitus oli jo pitkään ollut
huolissaan siitä, ettei paikkakunnan nuorille ole missään iltaisinkin avoinna
olevaa kokoontumispaikkaa ja niinpä muutamien
mietintöjen jälkeen tavoite
selkiytyi; leijonat päättivät,
että 50 v juhlavuoden kunniaksi pystytetään kunnalle lahjoitettava, nuorison
käyttöön tuleva hirsikatos.
Kun viime keväänä muutaman koukeron jälkeen sopivasta tontista päästiin
selvyyteen, alkoi talkoovoimin tehty rakennusurakka edetä vauhdilla.
Ensin tehtiin pohjatyöt ja
sitten piti ensin tehdä puiden pohjamaalaus- ja homesuojatyöt ja vielä pintamaalaukset. Tästä ensimmäisestä urakasta iso kiitos
kuuluu apuna olleille yh-

deksälle reippaalle paikkakuntalaiselle nuorelle miehelle, jotka samalla näkivät
vanhemmilta leijonilta hienoa mallia siitä, mitä yhteistyöllä saadaan aikaan.
Varsinainen hirsikatoksen
kasaaminen sujuikin sitten
vauhdilla viime kauden vetovastuullisten, klubipresidentti Ari Kotirannan ja
klubisihteeri Juha Tuuliniemen reipasotteisen ja osaavan ohjauksen avustuksella.
Ja vaikka talkootunteja kertyi reippaasti yli 300, kasausurakat olivat mukavia
ja hien lentämisestä huolimatta viihdyttäviä tilaisuuksia huumoripitoisine keskusteluineen.

edustajana liikunta-sihteeri
Taisto Salo sekä yhtenäiskoulun oppilaat Jenni Kahri, Lotta Karonen ja Topi
Sorvala.
Taisto Salo toi kiitospuheessaan esille tällaisten lahjoitusten suuren merkityksen
ja totesi, ettei tätäkään katosta ilman leijonia olisi
kuntaa saatu.
Siikaisten LC:n presidentti
Kimmo Marjamäki haluaa
tuoda esiin kiitokset tuesta
myös Arne Ritari –säätiölle,
joka edistää kaikkien Suomen lionsklubien hyväntekeväisyyteen johtavia projekteja.

Valmis nuorisokatos,
on luovutettu kunnalle. Tilaisuudessa Lions Clubia edustivat Ari Kotiranta,
Juha Tuuliniemi, Kimmo
Marjamäki sekä nykyinen
sihteeri Kari Rimpelä. Vastaanottajina olivat kunnan

Toimituksesta:

Lehden tiedot:

Piirin klubit:

Kolmas kauteni lehden toimittajana on menossa ja olen
iloinen, että saan toimittaa tämän Suomen ja Lions-järjestyksen 100 v-juhlanumeron. Olen saanut aineistoa lehteen
koko kauden ajan. Kiitos siitä teille kaikille M-piirin
lioneille sekä muille lehteä avustaneille.

Toimittaja:
DC Rauni-Eliisa Wasell, LC Kokemäki/Jokilaakso

Alastaro, Eura, Eura/MuiNaiset,Eura/Pyhäjärvi,
Eurajoki, Harjavalta, Harjavalta/Huovi, Honkajoki,
Honkilahti, Huittinen, Huittinen/Doris, Huittinen/Gerda,
Jämijärvi, Kankaanpää, Kankaanpää/Helmi,
Kankaanpää/Keskusta, Kankaanpää/Kuninkaanlähde,
Karvia, Kauvatsa, 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, Pori,
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 ja Vampula

Kauden aikana on julkaistu M-piirin verkkosivuilla uutisia
piirin tapahtumista sekä eLionMviestejä. Kaikki aineisto,
mitä niissä on julkaistu, ei ole mahtunut tähän lehteen,
mutta niitä voi lukea netistä, linkki:
http://www.lions107m.org/index2.php
Kannen kuviksi halusin koota mahdollisimman monille
lioneille tuttuja asioita. Piirin vuosikokous on iso tapahtuma. Punainen Sulka-keräys koskee kaikkia. Yhteistyöllä
on saatu aikaan paljon. Sankarihauta-kuvan on ottanut
PDG Matti Reijonen.

Kustantaja:
Suomen Lions-liiton piiri 107-M, piirin klubit
Ilmestyminen: 2/2017
Taitto ja graafinen suunnittelu:
Talkootyö ja Jarno Vasamaa
Paino: KTMP, Mustasaari
Painos: 2400 kpl
Jakelu: 107-M piirin leijonat ja yhteistyö- ja
sidosryhmät
Katso myös piirilehdet netistä:
http://www.lions107m.org/piirilehti.php,
Seuraava lehti ilmestyy: keväällä 2018
Aineisto sähköisesti 31.12.2017 mennessä
piirin tiedotus/viestintävastaajalle.
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Klubien lahjoituksista hyvää mieltä ja turvallisuutta
LC Pori/Sofia muisti
Keisarinviitan lapsia ja
nuoria
LC Pori/Sofian ja Porin kaupungin lastensuojelulaitos
Keisarinviitan vuonna 2015
alkanut yhteistyö jatkui
edelleen vuonna 2016. Hiihtolomalla helmikuussa Keisarinviitan lapset ja nuoret
kävivät Yyterin Kylpylähotellissa uimassa ja kesällä he
viettivät Sofioiden tarjoaman päivän Särkänniemen
huvipuistossa Tampereella.

Laitilan klubit lahjoittivat elvytyslaitteita

aluetta mahdollisimman
kattavasti, kertoo LC
Laitola/Untamoisen Matti
Salmila.

Joulukuussa Sofiat antoivat
jokaiselle lapselle ja nuorelle joululahjaksi lahjakortin
H&M:n vaateliikkeeseen.
Keisarinviitan vastaava ohjaaja Jouni Salonen otti tyytyväisenä vastaan joululahjat, Sofiat Tuula Vanha-aho
ja Liisa Suila saivat puolestaan Keisarinviitan väen
askarteleman kiitoskortin
ikimuistoisesta päivästä Särkänniemessä.

Myös LC Laitila lahjoitti
seurakunnan Lehtoniemen
leirintäkeskukseen oma defibrillaatorin.
Myymälöiden ja kaupungin
työtekijöitä sekä urheiluseurojen ja Untamoisen leijonien edustajia koulutettiin
Sami Vaskelainen ja Tero Mäkilä (oik.) tutustuivat defibrillaattoriin kouluttaja Niko Laakkosen (keskellä) johdolla.

Vihreä pieni muovilaatikko
ei näytä kovin erikoiselta,
mutta sitä se on, koska sillä
voi mahdollisesti pelastaa
henkiä.
Kyseessä on defibrillaattoriniminen laite, jolla elvytetään potilaita antamalla sähköisku sydämeen.

Pieni suuri teko
Lc Pori/Koivisto on jo neljänä jouluna lahjoittanut varoja Porin Teljän seurakunnan diakoniatyölle. Viime
joulun alla kävivät klubin
presidentti Pertti Harju ja 1.
varapresidentti Seppo Österlund lahjoittamassa srk:lle
500 euroa ja toivomuksena
oli, että kohteina olisivat
seurakunnan yksinäiset, varattomat vanhukset.
Diakoniatyöntekijä Minna
Salminen ja perhediakoni
Satu Katila kertoivat, että
summa jaetaan kymmenelle

ikäihmiselle jouluruokaa ja
yleensäkin joulun valmisteluja varten. Me hyväosaisemmat ja paremmassa taloudellisessa asemassa olevat
unohdamme usein, että vaikeuksissa olevia ihmisiä on
paljon ja siksi mikä summa
tahansa tulee tarpeeseen. Se,
mikä jostain meistä tuntuu
pieneltä asialta saattaa jollekulle toiselle olla vaikkapa
joulun kohokohta. Siksi klubimme pieni lahjoitus muuttuikin kymmeneksi mieluisaksi joululahjaksi.

Laitetta voi käyttää kuka
tahansa hätätilanteessa.

LC Laitila/Untamoinen lahjoitti kolme defibrillaattoria
lisäämään laitilalaisten hyvinvointia. Yksi laite löytyy
K-supermarketin yleisisä
tiloista, toinen Salen oven
vieressä olevalta sisäkäytävaltä ja kolmas tulee jäähallin ja uuden monitoimihallin yhteiseen käyttöön.
Meillä oli ideana, että laitteet palvelisivat keskusta-

LC Huittinen/Gerda

käyttämään defibrillaattoria. Koulutuksen tarkoituksena on lisätä käyttörohkeutta ja madaltaa käyttökynnystä, sanoo kouluttaja Niko Laakkonen Sydänturvallisesta Suomesta. Vaikka ei olisikaan saanut aiheeseen liittyvää koulutusta,
hätätilanteessa laitteen voi
rohkeasti ottaa käyttöön.
Laite neuvoo ja opastaa
suomen kielellä, mitä kuuluu tehdä.

Lions Club Laitilan presidentti Jarkko Männistö (kolmas
oik.) luovutti defibrillaattorin seura- kunnalle. Vastaanottamassa olivat Merja Hannula, Jussi Perkkola, Kari Aalto,
Anneli Vuorio ja Marjo Uusi-kinnala.

Kukkasipulien istutusta
Jaana Kemppi

Kaudella 2015 – 2016 LC
Huittinen / Gerda kokosi
äitienpäivän
aatoksi
7.5.2016 Risto Ryti -saliin
konsertin, jonka punaisena
lankana oli ihmisen elämänkaari vauvasta vanhuuteen.
Konsertin idean keksi kauden 2015 – 2016 presidentti
Merja Evala. Konsertti oli
tunteikas ja monen tutun
laulun myötä herätti muistot
vuosien varrella vietetyistä
äitienpäivistä.
Tämä oli ensimmäinen kerta
kun järjestimme äitienpäiväkonsertin. Tätä ennen klubi
on järjestänyt yhden lastenlaulukonsertin ja kirkkokonsertin. Konsertissa esiintyneet solistit olivat huittislaisia tai heidän sukujuurensa
olivat Huittisista.

Suomen Lions liiton ja 107
M-piirin aktiviteettien lisäksi lahjoitimme kauden
2015 - 2016 aikana kerätyistä varoista stipendit
Huittisten musiikkiopiston
kahdelle oppilaalle sekä
Huittisten nuortentyöpajan
kahdelle nuorelle. Lisäksi
muistimme lahjoituksella
tulipalon kohdannutta perhettä. Osallistuimme myös
Lauttakylä -lehden joulupuukeräykseen antamalla
kahdelle lapselle joululahjan.

LC Punkalaidun/Fiina istutti
satoja kukkasipuleita Palvelukeskus Pakarin pihamaalle.

Sää suosi innokkaita istuttajia. Odottelemme ensi vuoden upeaa kukkaloistoa
asukkaiden kanssa.

Lisäksi Huittisten Suttilan,
Sammun ja Loiman alakouluille lahjoitettiin pelija liikuntavälineitä.

Television lahjoitus
LC Pori Juhana lahjoitti television Porin perusturvan Ulvilan akuutti lyhytaikaisosastolle.

Vas, Pres. Pertti Harju, diakoniatyöntekijä Minna Salminen, perhediakoni Satu Katila ja varapres. Seppo Österlund.

Syntymäpäivälahja pienelle
pakolaispojalle

LC Kokemäki/Jokilaakson
kokemäkeläinen pakolaiskummipoika sai syntymäpäivälahjan.
Lahja otettiin onnellisena
vastaan ja siitä tuli kovasti
kiitosta. Tarvetta todellakin vaatteille oli.

Huittisten terveyskeskuksen neuvolaan lahjoitettiin kolme
hoitopöytää ja syöttötuoli. Kuvassa vas. terveydenhoitaja
Susanna Siuko, osastonhoitaja Marja Heikkilä, terveydenhoitaja Sari Lähdeniemi ja presidentti Merja Evala.

Kuvassa television äärellä vasemmalta lähihoitaja Raija
Virta
ja
osastonhoitaja
Sisko
Kehusmaa
vastaanottajina sekä luovuttajina LC Pori Juhanan presidentti Heikki Ruski ja rahastonhoitaja Asko Virta.
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Tutustumista muiden maiden lioneihin ja heidän toimintaansa
LC Sastamala/Linda Puolassa
LC Sastamala/Linda teki
matkan Puolaan Gdanskiin
28.-30.10.2016
LC Sastamala Linda teki
matkan Gdanskiin Puolaan
lokakuun viimeisenä viikonloppuna. Matkalla oli mukana 14 Lionsia ja matkalla
meitä oli yhteensä 25 henkilöä.
Matkalle lähdimme Turusta,
josta oli suora lento Gdanskiin.
Puolaan saavuttuamme lähdimme tutustumaan Marlborkin linnaan. Linnan tunnelmallisessa ravintolassa
nautimme maukkaan lounaan ja sen jälkeen oppaan

johdolla tutustuimme vaikuttavaan ja mittasuhteiltaan massiiviseen linnarakennukseen. Linna tuhoutui osin toisessa maailmansodassa, mutta se on restauroitu taidokkaasti vanhaa
kunnioittaen. Linnassa käy
vuosittain yli 500.000 vierailijaa.
Lauantaina tutustuimme
Gdanskin vanhaan kaupunkiin ja Sopotin kaupunkiin. Päivän aikana vierailimme myös Gdanskin
Oliwa katedraalissa , jossa
kuulimme mahtavan urkukonsertin. Katedraalin ulkopuolelta ei voi aavistaa,

Vierailu Teneriffalla Puerto de la Cruzissa
miten kaunis on katedraali
on sisältä.
Matkamme kohokohta oli
kuitenkin olla LC Gdank/
Amber vieraina loisteliaassa
Villa Evassa.
Illan aikana saimme kokea
vieraanvaraisuutta ja lämmintä yhteenkuuluvaisuutta.
On sykähdyttävää huomata,
miten me Leijonat toimimme samojen periaatteiden ja
tavoitteiden mukaisesti. Tuemme toiminnallamme apua
tarvitsevia ja meillä on
hankkeita, jotka tuovat iloa
ja parannuksia kohderyhmilleen. Leijonamarssin sanat konkretisoituivat tuossa
illassa.

Vietimme Annelin kanssa
loka- marraskuussa 2016
jälleen 5 viikkoa Teneriffalla Puerto de la Cruzissa.
Vuokra-apartment oli aivan
kaupungin
keskustassa
kaikkein vilkkaimman kadun varrella 1.kerroksessa,
joten matka joka paikkaan
oli lyhyt. Meillä oli siellä
myös kovastikin tuttua seuraa: Kivinevan Tiina Voitoisista oli Teneriffan suomalaisessa seurakunnassa diakoniaharjoittelijana ja tämän kauden turistipappina
oli Sampo Muurinen, taannoinen Säkylän kirkkoherra.
Hänen vierainaan oli viikon
verran myös Kristiina ja
Markku Kumlander. Olosuhteet olivat aivan ihanteelliset sään ja kaiken
muunkin puolesta. 3-4000
sivua luettua kirjallisuutta,
kymmenkunta kuunneltua
konserttia, 3 upeaa flamencoesitystä, 7 jumalanpalvelusta, joissa sain myös soittaa jne. sekä
vierailu Lions Club Puerto
de la Cruz Tenerifen kuukausikokouksessa.

LC Sastamala/Linda Ja LC Gdansk/Amber yhteiskuvassa

Kokous piti olla 2.11. jota
veljien Mikko Puntarin, apteekkari Raumalta ja Teneriffa-eläkeläisten Esko Tuokon ja Reijo Tarkkosen
kanssa (kuva penkillä) turhaan vartoilimme kunnes
kävi selville, että matkaesteitten vuoksi kokousta oli
siirretty viikolla ja toteutui
sitten seuraavana keskiviikkona 9.11. Vastaanotto oli

Päivälliset ja soittoa
jälleen sydämellisen ylitsevuotava; kaikki leijonat
(naispuol.) poskisuutelivat
ja toivottivat tervetulleeksi.
Kokous itsessään oli varsin
puiseva, 4-5 pitkähköä esitystä. Ensimmäinen oli 1015 minuutin selostus piirikokouksesta Malagassa! Matka oli kestänyt viikon sisältäen mm. golfia. Matkan
hinta oli 4-5000 euroa ja
pitkään keskusteltiin myös,
kuka seuraava (varakas) kokousedustaja voisi olla.
Matkalle oli haettu myös
sponsorirahaa. Jouluavustuksia jaettiin perinteinen
1000 euroa vanhainkodille
ja tavara-avustuksia 25 vähävaraiselle perheelle, yhteensä 5000 euroa. Klubissa
on 45 jäsentä, josta paikalla
noin puolet, samat kuin ennenkin. Iso aktiviteetti heillä
on perinteinen joulukonsertti isossa kirkossa, väkeä
7-800 ja lipun hinta 5 euroa.

Viimeksi puhutti pitkään
klubin oma pikkujoulujuhlan ruokalistatarjous! ja sen
hinta ja lopputulemana oli
38,50 euroa + viinit. Kokouksen lopuksi veli Mikko
luovutti Rauma Reimarin
viirin ja minä leijonapinssin
señora la presidentalle (kuva).
Kokouksen päätyttyä siirryimme hotellin päivällispöytään (kuva). Alkukeitto,
kanankoipia ja perunaa,
juustokakku, kahvia, 8 euroa. Soittelin taas muutaman
kappaleen aina väliin ja taisivat pitää. Päivällisen aikana toisen leijonapinssin annoin ihanalle ”fru” Mercedekselle, espanjalaisrouvalle, joka oli ollut 50 vuotta
Uppsalan yliopistossa professorina (kuva).
Taas kerran; käykää ihmeessä klubivierailulla! Ette kadu.

Vierailulla Italiassa
Lion Leena Seppänen (LC
Ulvila/Aurora)
tutustui
Lions Club Gubbio Hostin
toimintaan Italian Gubbiossa. Gubbio on keskiaikainen
kaupunki keski-Italiassa,
Umbrian
maakunnassa.
Asukkaita on noin 30 000.
Gubbiossa toimii tällä hetkellä erikseen miesten ja

naisten klubit, mutta suunnitelmissa on, että klubit
yhdistyisivät.
Lions Club Gubbio Hostin
yksi tärkeä tehtävä on tukea
keskiaikaisen kaupungin perinteitä ja entisöintitöitä.
Vuosittain palkitaan merkit-

Viirin luovutus paikalliselle lionille

tävää entisöintiä tehnyt kiinteistönomistaja.
Samoin
klubin toimintaan kuuluu
kauneimman sisäänkäynnin
tai pihan palkitseminen.
Klubi toimii aktiivisesti kansainvälisessä verkostossa,
johon kuuluu historiallisia
muurien ympäröimiä kaupunkeja eri maista.

10
Uuden klubin perustaminen sekä klubien jäsenkasvua
Huittisiin perustettiin uusi naisklubi
Huittisiin saatiin lisää palveluvoimaa, kun 24.5.2016
Jonkan kartanoon kokoontui
innokas joukko naisia pitämään uuden naisklubin perustamiskokousta. Klubi sai
nimen
Lions
Club
Huittinen/Doris.
Klubi on M-piirin 66. klubi
ja 13. naisklubi. Uuden klubin kummiklubi on LC
Vampula ja piirikuvernööri
Antti Raitaniemi nimesi
opaslioneiksi lion Kristiina
Hokkasen LC Kokemäki/
Jokilaaksosta ja presidentti
Matti Reijosen LC Vampulasta.
Klubin charterpresidentiksi
valittiin Hilve Reijonen ja
sihteeriksi Katri Haapanen.
LC Huittinen Doris vietti
syyskuun 17. päivänä Charter Night –juhlaa (perustamisjuhlaa) Kivikylän Hullussa Lenkissä.
Kummiklubin presidentti
Tapio Nieminen piti tervetuliaispuheen. Puheessaan
Nieminen muistutti Doriksia mm. siitä, että jokaisen
jäsenen tulee ottaa vastuu
klubista ja jokaiselle jäsenelle tulee antaa mahdollisuus toimia ja kehittyä klubin jäsenenä.
Piirikuvernööri
Raimo
Gröhn toi uudelle klubille
M-piirin tervehdyksen ja
onnittelut. ”Naisten kaikenlainen osaaminen ja merkitys tuntuu kaikessa joka
päivä. Heidät on luotu jäseniksi Lionien palvelujärjes-

töön ja kaikkeen, mitä järjestö heiltä osaa pyytää.
Dorikset ovat arvokasta
joukkoa Lions-toiminnassa.”
Huittisten kaupungin tervehdyksessä kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa kiitteli
klubin nimivalintaa onnistuneeksi. Dorishan on osa
huittislaisuutta ja näkyvästi
esillä kaupunkikuvassa. Peltomaan mukaan tulevaisuudessa, itsehallinnollisten
maakuntien Suomessa, vapaaehtoistyön ja yhdistysten
asema ja tärkeys tulevat
korostumaan huolehdittaessa kuntalaisten hyvinvoinnista. Yhä enenevässä määrin tullaan tulevaisuudessa
tarvitsemaan vapaaehtoistyötä mm. nuorisotyössä ja
vanhustenhuollossa.
Edellisen kauden Lions-liiton puheenjohtaja Jari Rytkönen piti juhlapuheen. Hän
kertoi leijonatyön merkityksestä koko maailman, mutta
myös oman paikkakunnan
laajuisessa merkityksessä.
Viime kauden valtakunnallinen teema ”Lions – Monta
tapaa tehdä hyvää” kuvastaa
toimintaa ja järjestöä erinomaisesti. Rytkönen kehotti
Dorista uutena klubina etsimään se ”meidän juttu” ja
miettimään mitkä ovat tämän klubin palvelutyön
kohteet ja toimintamuodot.
Juhlapuheiden välissä nautittiin Kivikylän kokkien
valmistamasta maukkaasta

juhlaillallisesta. Kuultiin
myös Huittisten musiikkiopiston viulistien esittämää
musiikkia ja Illan tanssimusiikista huolehti Jukka Keskitalo. Myös Loimaalaiset
Ämmät esiintyivät.
Illan kohokohta Doriksille
oli kuitenkin perustamiskirjan allekirjoitus. Dorikset
yksitellen aakkosjärjestyksessä allekirjoittivat perustamiskirjan ja ottivat vastaan opaslioneilta jäsentodistuksen ja lionien perustamismerkin. Tämän jälkeen
klubin presidentti Hilve Reijonen otti vastaan perustamiskirjan piirikuvernööri
Raimo Gröhniltä.
Kiitospuheessaan presidentti Hilve Reijonen kiitti kunniasta liittyä tähän erinomaiseen järjestöön, jossa kaikki
yhdessä pystytään auttamaan apua tarvitsevia. Dorikset aloittavat innokkaina
humanitäärisen palvelun
paikkakunnan ja muun maailman hyväksi sekä yhteistyön muiden paikkakunnan
tahojen kanssa toteuttaessaan palveluprojekteja. Hilven sanoin: ”Todistakoon
toimintamme, että Lions
Club Huittinen Doris on
edistyksellinen voima paikkakunnallemme. Osoittakaamme lioneina kaikille
niille ihmisille, joita kohtaamme, se todellinen tarkoitus ja inspiraatio joka
meitä ja toimintaamme ohjaa: Me Palvelemme.”

LC Huittinen/Doriksen lionit perustamisjuhlassa Kivikylän Hullussa Lenkissä.
Kuva: Samu Toivonen

LC Huittinen sai kerralla viisi uutta
jäsentä
LC Huittisten kauden toisessa kokouksessa koettiin historiallisen hieno tilaisuus
kun klubin perustamisen
jälkeen ensimmäisen kerran
saimme aktiiviseen ja mukavaan joukkoomme kerralla

viisi uutta veljeä. Uudet veljet ovat Jaakko Kauppinen,
Jussi Lammela, Jarkko Hakasuo, Juha Suomela sekä
Antti Kourunen.

Kummit Juha Mattila sekä
Ilkka Isokallio saivat molemmat kaksi uutta ”kummipoikaa” ja veli Olli Tuominen myös yhden lisää.
Toivotamme heidät kaikki
lämpimästi tervetulleiksi !

Kuvassa uudet veljet kummeineen sekä tyytyväinen klubipresidetti

LC Kokemäki/Jokilaaksoon kaksi uutta
jäsentä
Elokuun kokouksessa LC Kokemäki/Jokilaakson uudeksi jäseneksi saatiin Eeva-Liisa
Moisio ja kummi on Erja Leppänen. Toinen uusi jäsenemme tällä kaudella on Leena
Kopio, joka joulukuun kokouksessa antoi uuden jäsenen lupauksen. Hänen kummi on
Sirpa Hahka-Reikko.
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Lions Clubs International, piiri 107–M
Toimintakertomus kaudelta 2015 – 2016
Yleistä
Kauden teemat

Piirikuvernöörijäsenet:

Kansainvälinen:
Dignity. Harmony. Humanity. (Arvokkuus. Sopusointu.
Ihmisyys.)

107-A

Ari Lindell

107-B

Kari Eväsoja

107-C

Juha Pirkkamaa

Kotimainen:
Lions – monta tapaa tehdä
hyvää

107-D
nen

Markku Vihavai-

107-E

Erkki Voutilainen

107-F

Timo Sysilampi

107-G

Jorma Tuhkanen

107-H
nen

Kyösti Suomalai-

107-I

Harri Hirvelä

107-K

Hannu Nyman

107-L

Kauko Niemelä

Piirin:
Lions – monta tapaa tehdä
hyvää
Lions Clubs
International
Järjestön 98. kansainvälinen vuosikongressi pidettiin Honolulussa, USA:ssa
26. – 30.6.2015. Kokouksessa valittiin järjestön
kansainväliseksi presidentiksi Jitsuhiro Yamada Japanista, 1. varapresidentiksi Robert Corlew USA:sta
ja 2. varapresidentiksi Naresh Aggarwal Intiasta.
Piirikuvernöörielektien
koulutus pidettiin vuosikongressin yhteydessä
23. – 26.6.2015 ja piirikuvernöörien virkaan asettaminen tapahtui juhlallisessa seremoniassa 30.6.2015.

Suomen Lionsliitto ry
Hallitus:
Pj. CC Jari Rytkönen
VCC Heikki Hemmilä
IPCC Tuomo Holopainen
DG Markku Vihavainen
DG Kauko Niemelä
IPDG Kalevi Sillanpää
IPDG Kaisa Vainio
Siht. GS Maarit Kuikka

107-M Antti Raitaniemi

Lions-piiri 107-M
Kausi 2015-2016 oli piirin 47. toimintakausi. Piirissä oli kauden alussa 65 klubia. Toimintakaudella piiriin perustettiin
uusi klubi LC Huittinen/Doris, joten kauden lopussa piirissä oli 66 klubia. Piirin klubeissa oli jäseniä kauden alussa
1837 ja kauden lopussa 1813. Piirin jäsenmäärä väheni 24 lionilla.

IPDG Kalevi Sillanpää
LC Punkalaidun,
Liiton hallituksen jäsen

Piirikuvernööri
Antti Raitaniemi
LC Rori/Karahu

107-N

Veikko Teerioja

107-O

Jukka Boren

Kuvernöörineuvoston
sihteerinä toimi
GS Maarit Kuikka

2. varapiirikuvernööri
Veli-Matti Andersson
LC Pori/Ulvila

Kokoukset

Välittömästi edellinen
piirikuvernööri
Kalevi Sillanpää
LC Punkalaidun

Luosto 29.8.2015
Sähköpostikokous
5.-6.10.2015
Helsinki 21.11.2015
Maarianhamina 5.3.2016
Helsinki 25.4.2016
Sähköpostikokous
27.-28.4.2016

Kuvernöörineuvosto:

Turku 27.5.2016

Pj. CC Jari Rytkönen
VCC Heikki Hemmilä
IPCC Tuomo Holopainen

Liiton 62. Vuosikokous
Turku 27.-28.5.2016

PDG Pertti Harju
LC Pori/Koivisto,
SKEBA -työryhmän pj.

PDG Matti Reijonen
LC Vampula, Sääntötyöryhmän jäsen
PDG Jari Vuorinen
LC Ulvila, Jäsentoimikunnan jäsen
DC Kalevi Nummijärvi
LC Karvia, Lions Quest
-työryhmän jäsen

Piirisihteeri
Tarja Väliviita
LC Ulvila/Aurora

Alueiden
puheenjohtajat

Lohkojen puheenjohtajat

I Alue
Pertti Manninen
LCKankaanpää/
Keskusta

I alue
1. lohko
Esa Pukkila
LC Karvia

II Alue
Rauno Luoma
LC Pori/Linna

2. lohko
Juha Alitalo
LC Kankaanpää

III Alue
Vesa Kynnysmaa
LC Köyliö

II alue

IV Alue
Ritva Tuuna
LC Rauma/Kanali Helme

Piirin rahastonhoitaja
Pekka Kallonen
LC Pori/Karhu

Kaija Valtonen
LC Kokemäki/Jokilaakso,
Nuorisovaihto-työryhmän
jäsen

1. lohko
Pirjo Ahokas
LC Pori/Katariina
2. lohko
Reijo Iivonen
LC Pori/Meri-Pori
3. lohko
Jorma Pakarinen
LC Ulvila

III alue

1. lohko
Jaakko Koivuniemi
LC Vampula
2. lohko
Tapio Routimo
LC Harjavalta/Huovi
3. lohko
Leena Kunnas-Pukka LC
Sastamala/Linda

IV alue

1. lohko
Pasi Suominen
LC Rauma/Ankkuri
2. lohko
Aarno Niemi
LC Rauma/Reimari
3. Lohko
Kari Katila
LC Kiukainen

Toimikuntien puheenjohtajat ja toiminnantarkastajat
PDG ja Kunnia,
IPDG Kalevi Sillanpää
LC Punkalaidun

SKEBA
DC Tarmo Tupala
LC Köyliö

Tietotekniikka
PDG Pekka Tuuna
LC Rauma

Jäsen (GMT)
PDG Jari Vuorinen
LC Ulvila

Palvelu ja
varainhankinta
DC Hilve Reijonen
LC Huittinen/Doris

Juhla
DC Tarja Klemetti
LC Pori/Charlotta

Koulutus (GLT)
IPDG Kalevi Sillanpää
LC Punkalaidun
LCIF
DC Veli-Matti Wasell
LC Huittinen
Arne Ritari –säätiö
PDG Raimo Junttila
LC Pori/Karhu

Tiedotus
DC Rauni-Eliisa Wasell
LC Kokemäki/Jokilaakso

100-vuotisjuhlan
palveluhaaste
PDG Matti Reijonen
LC Vampula

Some
Virpi Äijö
LC Ulvila/Aurora

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

Lions Quest
DC Kalevi Nummijärvi
LC Karvia
Nuorisovaihto ja –leiri,
Maahanmuutto
DC Kaija Valtonen
LC Kokemäki/Jokilaakso
Suomen Lions-liiton hallituksen jäsenet 2015-2016

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

Piirihallitus 2015-2016

1. varapiirikuvernööri
Raimo Gröhn
LC Pori/Meri-Pori

Vuokatti, järjestäytymiskokous 14.6.201

DG Antti Raitaniemi
LC Pori/Karhu, Kuvernöörineuvoston ja Piirirakennetyöryhmän jäsen

M-piirin
edustajat
Suomen Lions-liiton
tehtävissä

Kummilapsitoiminta
DC Leena Marvola-Sine
LC Rauma/Kanali Helme

Piirihallitus ja toimialajohtajat 2015 - 2016

Toiminnantarkastajat
Oili Leivo LC Pori/
Katariina ja
Kaino Rantanen
LC Pori/Karhu
Varatoiminnantarkastajat
Aila Riihiluoma
LC Ulvila/Aurora ja
Sirkka Saari
LC Ulvila/Aurora
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Piirin tilaisuudet ja kokoukset
PDG -tapaaminen 28.7.2015
Huhtamon koulu, Huittinen
Piirihallituksen tutustumistilaisuus 4.8.2015
Villa Helleranta, Ulvila

Piirin toimikuntien toiminta
PDG ja Kunnia, IPDG Kalevi Sillanpää
PDG- ja kunniatoimikunta järjesti perinteisen PDG-tapaamisen Huittisissa 28.7.2015 Pitopalvelu Tenkasen tiloissa
Huhtamon vanhalla koululla. Tilaisuuteen osallistui 33
PDG-, DG- ja VDG-jäsentä ja puolisoa. Puheenvuoron
M-piirin asioista käyttivät IPDG Kalevi Sillanpää ja DG
Antti Raitaniemi. Tilaisuuden aikana osallistujilla oli mahdollisuus tutustua koulumuseoon
Kauden aikana osallistuttiin PDG Kalevi Alvalahden sekä
PDG Simo Waltenbergin siunaustilaisuuksiin ja jätettiin
piirin viimeinen tervehdys edesmenneille PDG-jäsenille.

Piirihallituksen kokous 5.9.2015
Hotelli Hiittenharju
Alueseminaarit 12.9.2015 ja 19.9.2015
Hotelli Hiittenharju
Piirihallituksen kokous 28.11.2015
Hotelli Hiittenharju
Piirin Melvin Jones- ja Arne Ritari -juhla
16.1.2016 Ravintola Sofia, Pori
Piirihallituksen kokous 13.2.2016
Hotelli Hiittenharju
Piirihallituksen kokous 9.4.2016
Niinisalon varuskuntakerho
Piirin vuosikokous ja vuosijuhla 23.4.2016
Köyliö
Piirin vuosikokouspäivä järjestelyistä vastasi LC Köyliö.
Kokouspäivä aloitettiin aamupäivän virkailijakoulutuksilla
klubien presidenteille, jäsenjohtajille, sihteereille, rahastonhoitajille, tiedotussihteereille, 100 v-koordinaattoreille ja
puolisoille.
Piirin vuosijuhlassa lähetettiin seppelpartio sankarihaudalle
sekä hiljennyttiin muistamaan kauden aikana poisnukkuneita lioneita sytyttämällä kynttilät.
Piirin vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen edellyttämät
asiat; kauden 2014-2015 toimintakertomus ja tilinpäätös,
kauden 2016-2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä
vuosikokoukselle kuuluvat henkilö- ja kokousjärjestäjävalinnat.
Kauden 2016-2017 piirikuvernöörielektiksi Raimo Gröhn
LC Pori/Meri-Pori, 1. varapiirikuvernööriksi Veli-Matti
Andersson LC Pori/Ulvila ja 2. varapiirikuvernööriksi Vesa
Kynnysmaa LC Köyliö.
Piirin vuosikokouksen järjestelyvastuu vuodelle 2017
myönnettiin LC Karvialle ja vuodelle 2018 LC Ulvilalle.
Vuosikokous hyväksyi piirihallituksen esityksen muutoksista piirikilpailun sääntöihin sekä päätti piirin aktiviteettirahaksi kaudelle 2016-2017 10 eur/lion, joka jakaantuu
LCIF- ja nuorisoleirimaksuun.
Vuosikokouksessa palkittiin IPDG Kalevi Sillanpää piirin
viirillä, piirikilpailussa menestyneet klubit ja lionit palkinnoin ja kunniakirjoin sekä piirikokouksen järjestelytoimikunta piirikuvernöörin palkinnoilla.
Vuosikokouksessa oli edustettuna 42 klubia ja virallisia
kokousedustajia oli paikalla 107.

Sekä uusien lionien opastukset että presidenttien valmennukset toteutettiin uusitulla koulutusmateriaalilla.

Jäsenyys (GMT), PDG Jari Vuorinen

Piirikokouksen yhteydessä järjestettiin virkailijakoulutukset myös klubien sihteereille, rahastonhoitajille ja tiedotussihteereille sekä puolisoille suunnattu infotilaisuus
Lions-aktiviteeteista.

Piirissä oli toimintavuoden alussa 65 lionsklubia ja päättyessä 66.
Kauden aikana aloitti toimintansa LC
Huittinen/Doris. Klubin perustamispäivä oli 6.6.2016.
Perustajajäseniä klubiin liittyi 20. Kummiklubina toimii LC
Vampula. Opaslioneiksi nimettiin Matti Reijonen LC
Vampula ja Kristiina Hokkanen LC Kokemäki/Jokilaakso.

Klubisihteereille suunnattu MyLCI-rekisterin täydennyskoulutus toteutettiin syyskuun 2015 alueseminaarien
yhteydessä. Lisäksi kauden aikana piirikoordinaattorit
kutsuivat klubien 100-vuotisjuhla- ja Punainen Sulkaaktiviteettien vastuuhenkilöt erillisvalmennuksiin alueseminaarien ja piirikokouksen yhteydessä.

Piirin klubien jäsenkehitys ei ollut kauden tavoitteiden
mukainen vaan tavoitteesta jäätiin aika paljon jälkeen.
Piirissämme erosi jäseniä yhtä paljon kuin edellisenäkin
vuonna, mutta liittyi yli 30 vähemmän. Piirin klubeista erosi
eri syistä 134 jäsentä ja niihin liittyi 110 jäsentä. Kokonaisjäsenmäärä kauden päättyessä oli 1813. Vähennystä kauden
alusta 24 jäsentä.

Lions Quest, DC Kalevi Nummijärvi

Klubeista 52 on miesklubeja, 13 naisklubeja ja yksi yhtenäisklubi. Jäsenistä oli miehiä 1490 , naisia 312 yhtenäisklubissa oli 11. Keskimääräinen klubikoko oli 27,5 jäsentä.
Piirin pienemmässä klubissa oli toimintavuoden päättyessä
10 jäsentä ja suurimmassa 48 jäsentä. Suurimman nettokasvun kaudella saavuttivat LC Huittinen/Gerda. Jäseniä tuli
lisää kahdeksan.
Piirin klubien jäsenmuutokset 10 viimeisen vuoden aikana;
jäsenmuutos
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Yhteensä

+8
+5
+24
+10
-12
0
+14
+9
+7
-24
+41

uusia klubeja
1
1
1
1
1
-1
1
-1
1
1
6

Piiri on onnistunut pitämään kokonaisjäsenmääränsä lievästi
nousujohteisena vaikkakin viime kaudella pudotusta oli. 10
vuoden aikana jäsenmäärä on lisääntynyt 41 jäsenellä.
Samalla aikavälillä koko maassa on koettu jäsenten netto
poistumaa ja ollaan nyt alle 24.000 jäsenen.
Jäsenlisäykset ovat tulleet uusien klubien perustamisen
ansioista. ”Vanhoissa” klubeissa on taas ollut lievää
jäsenkatoa. Keskimääräinen klubikoko on näiden kymmenen vuoden aikana pienentynyt lähes kolmella jäsenellä.
Klubeille painotettiin Ask One kampanjaa jotta jäsenmäärä
pysyisi plussan puolella.

Koulutus (GLT), IPDG Kalevi Sillanpää
Kauden aikana LCI:n ja Lions-liiton järjesti kansainväliset
ALLI (Advanced Lions Leadership Institute) ja RLLI
(Regional Lions Leadership Institute) –koulutukset poikkeuksellisesti Suomessa.
Kahtena viikonloppuna marraskuussa 2015 ja tammikuussa
2016 järjestettyyn RLLI-koulutukseen hyväksyttiin M-piirin
viidestä hakijasta mukaan 2.VDG Veli-Matti Andersson LC
Pori/Ulvila, DC Tarja Klemetti LC Pori/Charlotta ja lion
Jani Vatka LC Kiikka.
ALLI-koulutus järjestettiin NSR-kokouksen yhteydessä
Rovaniemellä tammikuussa 2016 ja siihen koulutukseen kv.
järjestön koulutusosasto hyväksyi piirimme neljästä hakijasta 2.VDG Veli-Matti Anderssonin LC Pori/Ulvila (ruotsinkielinen koulutus) ja DC Hilve Reijosen LC Huittinen/Gerda
(suomenkielinen koulutus).

Punainen Sulka 2017 piirin avaus. Pikastarttiklubien LC
Pori/Koivisto, LC Rauma/Reimari ja LC Ulvila/Aurora
edustajat vastaanottaneet kunniataulun.

Presidenttivalmennukset järjestettiin kaksivaiheisena.
Ensimmäisen vaiheen tilaisuuksissa Porissa 17.3. ja Huittisissa 23.3. keskityttiin tulevan kauden suunnitteluun.
Tilaisuuksissa oli edustettuna yhteensä 28 klubia. Presidenttivalmennuksen toinen vaihe järjestettiin Köyliön
piirikokouksen yhteydessä 23.4, tilaisuuteen osallistui yli
50 tulevan kauden klubijohtajaa.

Koulutustoimikunta järjesti kaudella 2015-2016 uusien
lionien opastustilaisuudet Raumalla 18.2. ja Kankaanpäässä
23.2. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 27 lionia ja puolisoa.

Kaudella 2015-2016 toteutettiin Suomessa 31 koulutustilaisuutta, joissa yhteensä koulutettiin 606
kasvattajaa/opettajaa. Oman piirimme alueella toteutimme kolme koulutusta Kokemäellä, Kankaanpäässä jaKarviassa. Alueemme kasvattajia koulutimme 50 henkilöä mikä oli tällä kaudella viidenneksi eniten Suomen
lions piireistä. Lisäksi Turussa ja Savonlinnassa oli yksi
koulutettava.
Koulutusta häiritsi sijaisten saatavuus ja maksajan löytäminen koulutukseen lähtijälle.
Seuraavan kauden koulutukset käsiteltiin Helsingissä
Educan Opetusalan valtakunnallisen koulutustapahtumanyhteydessä. Paikalla olivat Piirien Quest-vastaavat, kouluttajat ja Quest-työryhmän jäsenet. Pidimme kahden
päivän aikana monia eri tilaisuuksia. Tilaisuus oli 2930.1.2016 Messukeskuksessa.
Piirissämme on Lions Quest-toimikunnassamme 4 henkilöä. Toimikunnan tehtävänä olla klubien apuna koulutusasioissa.
Jäsenet ovat:
1-alue Kalevi Nummijärvi LC Karvia
2-alue Tarja Klemetti LC Pori/Charlotta
3-alue Juha Rannikko LC Huittinen,
4-alue Matti Salmila LC Laitila/Untamoinen
Koulutus aineistoa on päivitetty. Tehty uusia videoita,
jotka ovat nähtävissä liiton sivuilla. Myös sivujen sisältöä
on selkeytetty ja löytymistä helpotettu.
M-piirin koulutukset 2015-2016:
Kurssi n.ro 822 Kokemäellä 9-10.11.2015 VK,AK,YK
Kouluttajana Hanna Kokkala. Koulutettavia oli 13 henkilöä. Kurssin maksoivat seuraavat klubit: LC-Huittinen,
LC- Kokemäki /Jokilaakso, LC- Kokemäki/Teljä, LCKöyliö, LC- Lauttakylä, LC-Luvia, LC-Pori, LCPori/Charlotta, LC- Pori/Sofia, LC-Pori/Koivisto, LCRauma/Fänik, LC- Rauma/Reimari LC- Rauma/Ruori
Kurssi n.ro 830 29.2 ja 9.3.2016 Karviassa kouluttajana
Ulla Sirviö -Hyttinen. Kurssi oli koulun ulkopuolisille
kavattajille. Paikalla oli 23 koulutettavaa.
Kurssin maksajia olivat: LC- Jämijärvi, LC- Karvia 3,
LC-Parkano 3, Lions-liitto 1, Porin MLL 2, Karvian
kunnan vapaaajantoimi ja Karvian Kiri yhteensä 13 koulutusta.
Kurssi n.ro 835 10-11.3.2016 VK,AK,YK Kankaanpäässä. Kouluttajana Johanna Arho-Forstblom
Koulutettavia oli 16 henkilöä.
Kurssin maksoivat seuraavat klubit:
LC-Eura, LC Eura/Pyhäjärvi, LC- Honkajoki, LC-Kankaanpään klubit 3, LC-Karvia 3, LC-Kullaa, LC-Luvia
,LC-Pomarkku, LC- Pori 2, LC Pori/ Karhu, LC- Ulvila
Kurssi n.ro 814 28-29.9.2015 VK, AK, YK Turussa
Kouluttajana Hanna Kokkala.
Maksaja LC- Kiukainen
Kurssi n.ro 834 Savonlinna
Yksi henkilö. Nimi ja maksaja puuttuu.
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Tietotekniikka, PDG Pekka Tuuna

Kauden aikana klubit kustansivat 37 kaksipäiväistä koulutusta
370 x 30 = 11100
11100 e sis. alv
248 x 7 = 1736
1736 e sis. alv
Yhteensä
12836 e sis. alv

Muita toimintoja olivat osallistuminen ja informointi
aluekokouksissa, piirihallituksen kokouksissa, informointi
puhelimitse, osallistuminen ja puheen pitäminen yhteisessä
Melvin Jones ja Arne Ritari juhlassa sekä osallistuminen
Arne Ritari säätiön kokouksiin.

Muut kustansivat Karvian koulutusta
248 x13 = 3224
3224 e sis. alv

Suru-uutisena kauden lopulla menehtyi pitkän lions-uran
tehnyt lions-ritari Simo Waltenberg.

Kaikki yhteensä

Kausi oli puheenjohtajalle ensimmäinen. Toiveena seuraavalle kaudelle on adressien myynnin kasvu. Kaikki tarvitsevat vuoden aikana varmasti yhden adressin joten 1
adressi/jäsen on aivan realistinen mahdollisuus. Saimme
runsaasti apurahoja joita katetaan adressituloilla ja ritariarvoista saatavilla tuloilla. Muistakaa palkita ansioituneita
klubin jäseniä kotimaisella lions-ritariarvolla

Piirin sivustoa on kehitetty edelleen: oma palvelin on
antanut lisäominaisuuksia. Nämä eivät aina ole näkyvissä,
mutta vasteajat ovat parantuneet ja turvallisuus kasvanut

Nuorisovaihto ja -leiri, DC Kaija Valtonen

Klubien presidenteille on lähetetty kauden aikana ohjeistusja kannustuskirjeitä 6 kpl. Aktiviteetit on tuotu esille
kahdessa seminaarissa ja vierailuilla useammassa lohkon
kokouksessa sekä piirikuvernöörien vierailuilla klubien
kokouksissa.

16060 e sis. alv

Yhdeksan vuotta taaksepäin laskettuna on useita klubeja
jotka eivät ole kustantaneet yhtäkään?
Tietysti ihan uudet klubit eivät vielä ehtineet mukaan!
Tiedottaminen:
Vuosikokouspaikalta aloitettiin Sotkamosta. Kauden aloitustilaisuus piirien Quest-vastaaville kouluttajille ja työryhmälle oli Kokkolassa 2 päiväinen.
Liiton sivut,Quest-sihteerin infot suoraan kouluille. Vähintään kolme jakelua. Valon kautta koulun ulkopuolisille
kasvattajille. Opettajien koulutustilaisuudet ja alan lehdet.
Piirin tiedot toimialasivuilla, josta linkit liiton sivuille.
Piirihallituksen kokoukset,aluekokoukset,lohkojen kokoukset, klubien omat kokoukset, piirikuvernöörien vierailut.
Sähköpostin kautta jaettavat tiedotteet.
Piirin netti-lehden kautta jaettiin tietoa.
Pilotti koulutus Karviassa koulun ulkopuolisille kasvattajille toi paljon näkyvyyttä paikallislehdissä, liiton Questsivuilla ja lion lehdessä.
VASTUU ON MEIDÄN- opasta turvallisesti netissä jaettiin ympäri vuoden koulun 3- luokkalaisille. Vuosikokouspaikalla sai vihkosia tarjoushinnalla 1,50e /kpl sis alv.
Kauden alussa ja Mediataitoviikkolla kampanjan markkinointi on esillä viestimissä. On piirejä jotka on mukana
kampanjassa melkein 100 prosenttisesti.

LCIF, DC Veli-Matti Wasell
LCIF asiat ovat lionskaudella 2015-2016 hoituneet aivan
mukavasti. Kaikki piirin klubit maksoivat piirikokouksen
velvoittaman LCIF maksun suhteellisen pienellä karhuamisella. Lisäksi moni klubi maksoi lisää voidakseen palkita
aktiivisia jäseniään Melvin Jones Fellow jäsenyydellä.
Näitä jäsenyyksiä tulikin piiriin mukavasti yhteensä
20 lionia, neljästätoista klubista.
Piirin kaikki klubit ovat suorittaneet LCIF maksun 5€/lion
kuluvalta kaudelta. Maksut on tilitetty LCIF:lle Yhdysvaltoihin, yhteensä US$ 9729,47 = 9129,80€. Lisäksi klubit
ovat maksaneet lisää niin että kokonais-summa on
US$ 18562,31. Näistä ”lisämaksuista” on neljän klubin
yhteensä US$1004.31 maksamia kansainvälisen haasteen
maanjäristys katastrofiin Japaniin ja Ecuadoriin maksamia.
Piirihallituksessa otin esille piirin hallinnassa olevan LCIF
tilin lopettamisen, koska sitä ei ollut kaudella tarvittu,
rahastonhoitaja maksoi LCIF maksut suoraan piirin tililtä
Yhdysvaltoihin.
Kevättalvella tuli sitten haaste klubeille Japanin ja Ecuadorin maanjäristy katastrofi avusta, silloin taas huomattiin,
että oli hyvä olla erillinen tili käytössä.

Arne Ritari -säätiö, PDG Raimo Junttila
Toimikunta 2015 – 2016
PDG Raimo Junttila LC Pori Karhu
RC Pertti Manninen LC Kankaanpää Keskusta
RC Rauno Luoma
LC Pori Linna
RC Vesa Kynnysmaa LC Köyliö
RC Ritva Tuuna
LC Rauma Kanali Helme
Toimikunnan tehtävinä olivat tiedotus ja adressien jakelu.
Säätiön toiminta jakaantuu kolmelle päätoimialueelle;
adressien myynti, lions-ritareiden hankkiminen ja apurahoista tiedottaminen.
Tavoitteena oli edellisen kauden perusteella 700 adressia
ja 10 ritaria. Tästä tavoitteesta jäätiin aika kauas.
Adresseja myytiin 310 kpl eli 0,17 kpl/jäsen.
Uusia lions-ritarin arvoja myönnettiin 5 kpl.
Apurahoja haki 6 klubia jotka kaikki saivat myönteisen
päätöksen. LC Merikarvia frisbee golfradan rakentamiseksi
3000 euroa, LC Pomarkku leijonapuiston rakentamiseen
10000 euroa, LC Siikainen nuorisolle rakennettavan kokoontumispaikan rakentamiseen 4250 euroa, LC Lauttakylä
tulipalovaurioiden korjaamiseen 5000 euroa, LC
Eura/Pyhäjärvi leikkipuiston tarvikehankintoihin 8000
euroa ja LC Vampula aitauksen rakentamiseen Kukonhajun leikkipuistoon 1000 euroa

Nuorisovaihtoon kaudelle 2016 tuli määräaikaan mennessä
17 hakemusta.
1 peruutus henkilökohtaisista syistä
1 peruutus Turkissa tapahtuneen vallankaappausyrityksen
takia
1 peruutus johtuen kesän 2016 nuorisovaihdon paikkatilanteesta. Nuorelle ei voitu osoittaa paikkaa hänen haluamaansa kohteeseen.
Piirin vastuulla oleviin kohdemaihin koko maasta lähtevien
nuorten määrät kohdemaittain:
Hollanti 6 nuorta
Belgia 3+2 nuorta. Kolme leirille ja 2 isäntäperheeseen
Liettua 2 nuorta.
Piirin nuorisovaihtoleiri järjestettiin 17.7. - 23.7.2015.
Tarkempi kooste leiristä on kauden 2014 - 2015 toimintakertomuksessa.
Piirin alueelta ilmoittautui 3 isäntäperhettä nuorisovaihtoon
tulevalle nuorelle.
Kaija Valtonen osallistui Suomen Lions-liiton virallisena
edustajana Europa Forumiin 8.-11.10.2015.

Viestintä, DC Rauni-Eliisa Wasell
Piirilehti LionMviesti ilmestyi helmikuussa. Lehti oli
tabloidkokoinen, nelivärinen, kuusipalstainen ja 24-sivuinen. Lehti painettiin Vaasassa KTMP-painotalossa. Lehdessä oli piirikuvernöörin ja liiton puheenjohtajan kirjoitus,
piirin toimintakertomus sekä juttuja ja kuvia klubien
toiminnasta ja piirin tapahtumista. Pääosa lehden jutuista
tuli piirin lioneilta. Lehtien painatus rahoitettiin klubeilta
kerätyllä piirin aktiviteettirahalla sekä mainostuotoilla.
Lohkonpuheenjohtajat jakoivat lehdet klubeille.
Kauden aikana julkaistiin yhdeksän eLionMviestiä. Piirin
verkkosivuilla toimii myös uutissivu, jonne piirin klubit
saivat lähettää lyhyitä raportteja aktiviteeteistaan.
Syyskuussa pidetyissä alueseminaareissa jaettiin materiaalia viestinnästä klubivirkailijoille.
Piirikokouksen yhteydessä järjestettiin koulutus tuleville
klubitiedottajille sekä palkittiin tiedotuskilpailun parhaat
klubit.

Sosiaalinen Media, DC Virpi Äijö
Lions Clubs International 107M-piirin julkisten Facebook-sivujen
(https://www.facebook.com/LionsClubsInternational107
Mpiiri) välityksellä olemme saaneet lisää näkyvyyttä kotimaassa ja ulkomailla, lioneiden ja (vielä ?) ei-lioneiden
näyttöpäätteillä ja ajatuksissa.
Sosiaalinen media on mahdollistanut tiedon jakamisen
nopealla ja huokealla tavalla. FB-sivuilla olemme kertoneet Lions-aatteesta ja piirin Lions-klubien tapahtumista.
On tärkeä huolehtia tapahtumien kertomisesta hyvissä
ajoin ennakkoon (mainonta) jälkimarkkinointia unohtamatta (kuvat ja lyhyen jutun kera).
Kauden aikana piirin FB-sivut ovat saaneet paljon lisää
seuraajia ja tätä kautta julkaisujemme näkyvyys on kattanut kauden aikana tuhansia ihmisiä.
Julkaisujen määrä

heinä elo syys loka marras joulu13 16 18 22 22
18

tammi helmi maalis huhti touko kesä (kk)
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23

19

9

9

yht.
201

On suuri ilo ja kunnia jakaa sanomaa Lioneiden palveluaatteesta.

Piirin sivut on siirretty omalle palvelimelle. Tämä aiheutti
varsin ison kertaluonteisen ponnistuksen.
Oman palvelimen käytöstä aiheutuu jatkuva tietoturvan ja
tietosuojan ylläpito

Piirikokoussivustot on rakennettu kokonaan uusiksi yhteistyökumppanin suosiollisella avulla.

Palvelu ja varainhankinta, DC Hilve Reijonen

Arvat: Tavoite: DG: haaste klubeille: M-piirin klubit eivät
palauta arpoja ilman että niitä on tarjottu jäsenille. Myydään muillekin kuin leijonille!
Toteutunut:
M-piiri: 1885/558 (659)/00/100/28.1 % palauttaneet piirin
klubit/%: 30/65/46, 2%
M-piirin klubit ovat palauttaneet kaikki myymättä jääneet
arvat, (ei kadonneita arpoja) ja tilittänyt myydyt arvat.
Tämä on hoidettu erittäin hyvin!
M-piiri on 14 piiristä 8 sijalla?
Joulukortit:
Tavoite: M-piirin tavoite 18.000€, leijonat tilaavat vähintään 10 kpl/jäsen (9€-15€). Lisäksi myydään muillekin
kuin leijonille. Toteutunut: Joulukortteja tilasi 49 klubia
yht.11.500€, josta n. puolet palautui klubeille.
1. LC Karvia 2. LC Vampula ja 3. LC Punkalaidun/Fiina
Nenäpäivä: M-piirin tavoite 15.000€
Toteutunut tavoite on 9.876,49€
Klubeja oli mukana 25
LC Kokemäki/Jokilaakso piirimme 1.
Hyvän Päivä 8.10= ent. Leijonien kansainvälinen palvelupäivä:
Muutama klubi ilmoitti tehneensä jotain Hyvän Päivänä
8.10.2015.
Turvassa tiellä:
Pidetään 8.luokkalaisille 14-15v oppitunnin (45min.) pituisia infotilaisuuksia; ennakoiva ajoasenne, turvallisemmat ajotavat, onnettomuusriskien vähentäminen.
Piiristämme osallistui koulutukseen Riihimäelle
21.11.2015 7 leijonaa.
Toukokuussa 2016 järjestää piiristämme yksi klubi ja
syksyllä 2016 toinen klubi oman alueensa kouluissa 8.
luokkalaisille tilaisuudet. HYVÄ!
Hyvän Päivän suunnitteleminen tulee aloittaa jo edellisellä kaudella yhteistyössä paikkakunnalla toimivien klubien
kanssa.
Valtakunnallinen, kaikkialla yhtä aikaa tapahtuu, näkyvyys ja media-arvo!

Kummilapsitoiminta, DC Leena Marvola-Sine
Kummilapsia oli toimintakauden päättyessä 2323. Uusia
lapsia kauden aikana saimme ohjelmaan mukaan 80, joista kolme on M-piirin alueella. Koulutusavustusta saavia
lapsia oli noin 1200. Ehdokkaita on 148, joista tyttöjä 71
ja poikia 77. Maksut on pidetty entisen suuruisina: peruskoulu 10 €/kk, lukio 15€/kk ja yliopisto 30€/kk. Lasten
valokuvat, lahjakassit, postitus-, pankki- ym kulut 10
€/vuosi. Kummimaksu perittiin joko keväällä tai syksyllä, riippuen siitä milloin kummisuhde oli alkanut. Tällä
kaudella suurin osa kummeista sai laskun ensimmäisen
kerran sähköpostitse ja tavoite onkin saada laskutus toimimaan suurimmaksi osaksi sähköpostitse. Näin saamme
pienennettyä toiminnan kuluja.
Toimikunta kokoontui toimikauden aikana neljä kertaa ja
sähköpostikokouksia/keskusteluja pidettiin tarpeen mukaan.
Elokuussa kummit kokoontuivat joka vuotiseen kummitapaamiseen Hollolan Painpeltoon kolmen päivän ajaksi.
Lauantaina jaettiin tietoa toiminnasta, matkoista Sri Lankaan, srilankalaisesta koulutusjärjestelmästä yms. kaikille
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asiasta kiinnostuneille. Mukana oli myös kummilapsiehdokkaitten papereita ja useampi uusi kummisuhde myös
syntyi viikonlopun aikana.

C ja M-piirin karsinta pidettiin 13.3.2016 klo 13.00 Tervakosken koululla, johon osallistui Hyvinkään, Järvenpään,
Tuusulan, Oitin, sekä meidän edustajamme.

Toiminta Sri Lankassa: Matkan aikana tammi-helmikuussa
tarkastettiin yhteistyöklubien (25) kummilapsitoiminta ja
saatiin klubiraporit toiminnasta ja kummimaksuista. Osallistuttiin klubien järjestämiin lastenjuhliin, haastateltiin
lapset ja tarkastettiin heidän koulumenestyksensä.

Meidän edustajamme ei päässyt jatkoon, mutta he totesivat
kisan olleen kovan, sekä parhaiden päässeet jatkoon. Karsintamme voittaja Eternity Hour Tuusulasta, voitti myös Turussa pidetyn loppukilpailun. Voitostaan he saivat 1500€ palkinnon, sekä muita sopimuksia. Meille SKEBAsta syntyi
Tervakoskelta 446€ kulut, sekä Cryptic Ceilingille annettu
100€ stibendi.

Hankittiin koulutarvikkeita lapsille jaettaviin lahjakasseihin. Tavarat pakattiin talkoilla, joihin osallistuivat sillä
hetkellä Sri Lankassa vierailleet kummit (yli 100
kummia/2016). Tänä vuonna kummilapsitoiminta täytti
30-vuotta ja sen juhlistamiseksi jokaiselle lapselle annettiin
myös lahjakortti (voucher) koulukenkien ostoa varten.
Sri Lankan matkan jälkeen kummeille lähetetiin ns. kevätkirje, jossa oli lapsen raportti, valokuvat, kuitti maksusta
ja mahdollinen lapsen kirje/piirustus sekä mahdollinen
lasku,jos kummi ei ollut vielä ilmoittanut sähköpostiosoitetta Eero Arvolle (eero.arvo@lions.fi).
Turun vuosikokouksessa PDG Ossi Vuorinen palkittiin
kansainvälisellä palkinnolla 30-vuotisesta kummilapsitoiminnasta. Lady Anneli sai myös arvoisensa kunnianosoituksen toiminnastaan kummilapsien hyväksi. Liitto palkitsi
myös useita leijonia pitkäaikaisesta kummilapsitoiminnasta.

SKEBA – nuorten bändiskaba, DC Tarmo
Tupala
Piirimme osallistui jo neljättä kertaa Lions-Liiton alle 20
vuotiaille järjestettyyn bändi skabaan, joka järjestettiin jo
seitsemännen kerran. Sääntöihin ei tullut tälle kaudelle
mitään muutoksia. Kilpailu alkoi 1.8.2015 ja päättyi
27.5.2016 Turun vuosikokouksen yhteydessä pidettyyn
loppukilpailuun, jonne pääsi kuusi bändiä maaliskuussa
pidettyjen karsintojen perusteella. Bändien etsintä aloitettiin syksyllä klubien toimesta, joille lähetettiin postia
SKEBAsta.
Piirihallitusten kokouksissa muistutettiin kilpailusta, sekä
jaettiin materiaalia, jota saatiin Hämeenlinnan koulutustilaisuuden jälkeen. Vuodenvaihteessa lähetettiin vielä toinen postitus klubien presidenteille ja sihteereille, sillä ilmoittautuminen kilpailuun päättyi 15.1.2016.
Ulvilasta löytyi bändi nimeltä Cryptic Ceiling, joka ilmoittautui kilpailuun, bändissä soittivat: Sami Laivonen,
Eerika Hakanen, Elias Tomperi ja Joni Juvonen.
Ilmoittautumis aikaan mennessä ilmoittautui 25 bändiä.
Työryhmä kokoontui 19.1.2016 ja päätti jakaa ilmoittautuneet bändit seuraavasti. B-piirin karsintoihin A-piiristä
3 ja B-piiristä 3 josta finaaliin 1 bändi. C-piirin karsintoihin C-piiristä 5 ja meiltä 1 josta finaaliin 2 bändiä. D-piirin karsintoihin D-piiristä 2 ja N-piiristä 2 bändiä, josta
finaaliin 1 bändi. F-piirin karsintoihin F-piiristä 2 bändiä,
G-piiristä 2 bändiä, sekä K-piiristä 1 bändi, josta finaaliin
1 bändi. O-piirin karsintoihin I-piiristä 1 bändi, L-piiristä
1 bändi, sekä O-piiristä 2 bändiä, josta finaaliin 1 bändi.

100-vuotisjuhlan palveluhaaste, PDG Matti
Reijonen
Lionit ovat palvelleet paikkakuntiaan jo lähes sadan vuoden
ajan antaumuksella ja edistäneet miljoonien ihmisten hyvinvointia eri puolilla maailmaa. Järjestö on pyytänyt klubeja
auttamaan 100-vuotisjuhlan palvelutavoitteen saavuttamiseen, jossa pyritään palvelemaan 100 miljoonaa ihmistä
kausien 2014-2018 välisellä ajalla. Palveluita suoritetaan
neljässä kategoriassa Nuoriso – Näön suojelu – Nälän torjunta – Ympäristön suojelu.
Kaudella 2014-2015 viisi klubia toteutti palveluita kaikissa
kategorioissa ja piiri saavutti asetetun palvelutavoitteensa.
Kaudella 2015-2016 jo neljätoista klubia toteutti palveluita
kaikissa kategorioissa ja piiri saavutti jälleen asetetun palvelutavoitteensa. Tällä kaudella vähintään kahteen kategoriaan
osallistui 74 % piirin klubeista, josta piirimme palkitaan.
Myös kaikki haasteen palveluihin osallistuneet klubit palkitaan lippumerkeillä.
Vaikka tulokset olivat hyviä, kaivattiin aktiviteettien raportointiin ja palveluiden suunnitteluun tehostamista, jonka
vuoksi klubeja pyydettiin nimittämään klubikoordinaattori.
Koordinaattorin tehtävänä on varmistaa aktiviteettien kirjaukset MyLCI- raportointijärjestelmään ja ideoida palveluita eri
kategorioihin. Määräaikaan mennessä klubit nimittivät 59/65
koordinaattoria, joille pidettiin aiheesta tiedotustilaisuus
Köyliön piirikokouksen yhteydessä. Paikalla oli yli 30 asiasta
kiinnostunutta.
Kauden 2016-2017 tavoitteena on saada kaikki klubit raportoimaan aktiviteettinsa ja tekemisensä MyLCI- järjestelmään,
joka on ainut paikka, josta saadaan yhteenvetoja toiminnasta.
Raportoimaton klubi näyttää ulospäin siltä, että klubilla ei ole
minkäänlaista toimintaa. Raportointi on klubisihteerin tehtävä,
jonka toiminnasta vastaa presidentti. Klubikoordinaattori
tukee palveluhaasteen osalta klubin toimintaa.

Punainen Sulka 2017- keräys, PDG Veikko Valavuo
Toimintakauden aikana, 19.3. avattiin Lions-liiton
suurkeräys näyttävällä tilaisuudella Tampere-talossa.
Tilaisuudessa vietettiin myös Arne Ritari Säätiön 30vuotisjuhlaa.
Punainen Sulka-keräys käynnistettiin, teemalla ”2017
tekoa nuorison hyväksi”. Alussa oli pieniä vaikeuksia saada Punainen Sulka-leijonien nimiä ja keräyssuunnitelmia piirikoordinaattorille. Vähitellen itse
keräys käynnistyi hyvin monella erilaisella tavalla ja
erilaisilla tapahtumilla. Alussa Punainen Sulka-tuotteita ei saatu riittävästi verkkokauppaan, sillä klubien
innostuneisuus oli suuri.
Keräyksen tavoitteesta rikkoutui ensimmäinen miljoona euroa ennen toimintakauden loppua ja oman
piirimme tulos oli reilut 22% asetetusta tavoitteesta.
Useat klubit kuitenkin vasta aloittelivat keräystä, mikä loppuu seuraavan toimintakauden lopussa.

Kokous ja juhla, DC Tarja Klemetti
Toimikunta avusti leijonaviikon avauksen järjestelyissä
Porissa. Avaus oli Keski-Porin kirkossa 13.1.2016.
Järjestävänä klubina oli LC Pori/Karhu. Toimikunta
teki ohjeistuksen leijonaviikon avauksesta, mikä löytyy
piirin sivuilta.
Toimikunta avusti Melvin Jones ja Arne Ritari säätiön
30-vuotisjuhlan järjestelyissä 16.1.2016. Juhla oli
Porissa ravintola Sofiassa, järjestäjä oli LC Pori/Sofia.
Juhla oli yhteinen MJ ja ARS –juhla ARS-juhlavuoden
kunniaksi. Juhlassa myönnettiin kaksi MJ-jäsenyyttä.
DC Raimo Junttila valaisi Arne Ritari taustoja ja kertoi
hänen elämästä. Juhla on tarkoitettu kaikille leijonille,
ei vain MJ- tai ARS-jäsenille. Juhlaan osallistui yli sata
leijonaa. Ensi kaudella tarkoituksena on pitää oma
ARS-juhla.
Piirikokous 23.4.2016 Köyliössä. LC Köyliö järjesti
piirikokouksen. LC Köyliön leijonia osallistui Porin
piirikokoukseen 2015 runsaasti ja he ottivat mallia
kokousjärjestelyistä. Piirikokous sujui mallikkaasti ja
iltajuhla oli samalla klubin 50-vuotisjuhla.
Toimikunta avusti tarjoilu- ja ensiavun hoitamisessa
Veteraanien Rosvopaistijuhlaan 19.5.2016 Porissa
Karhuhallissa. Tilaisuudessa oli n. 900 veteraania
avustajineen. Tapahtuma on eri vuosina eri paikkakunnilla. Finnairilla työssä ollut Kalevi Rönnqvist on
järjestänyt rosvopaisti-kiertuetta jo runsaat 20 vuotta.
Tarjoilun hoisivat Länsirannikon Koulutus Oy:n alan
opiskelijat opettajineen sekä leijonat ja ladyt. Opiskelijoita ja opettajia oli noin 60 ja leijonia ladyineen 24.
Ensiapu tuli Länsirannikon Koulutus Oy:ltä toisen ja
kolmannen vuoden ensihoidon opiskelijatyövoimana.
Sosiaali- ja terveysalan opiskelijaryhmä oli auttamassa
pöytiin saattamisessa ja avustamassa ruokailussa.

Palkitsemiset kaudella 2015-2016
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
2014-2015
DG Kalevi Sillanpää LC Punkalaidun
1. VDG Antti Raitaniemi LC Pori/Karhu
2. VDG Raimo Gröhn LC Pori/Meri-Pori
GMT Jari Vuorinen LC Ulvila
GLT Pentti Hämäläinen LC Kankaanpää
Erinomaisen piirikuvernööritiimin rintamerkki
2014-2015
RC Veli-Matti Andersson LC Pori/Ulvila
RC Markku Evala LC Huittinen
RC Raimo Santi LC Pomarkku
ZC Ari Etelätalo LC Pori/Pohjoinen
ZC Esa Suutari LC Keikyä
ZC Tapio Vuolle LC Alastaro
Suomen Lions-liiton kolmen ruusukkeen ansiomerkki
PDG Kimmo Rouhas LC Rauma/Reimari

Melvin Jones jäsenyys
Juhani Hietapakka LC Kankaanpää
Sirpa Saunajoki LC Kankaanpää/Helmi
Ari Eskola LC Kiikka
Martti Stenberg LC Kiukainen
Hannu Käppi LC Köyliö
Risto Routama LC Köyliö
Juha Kopio LC Nakkila
Martti Turkki LC Nakkila
Mika Kivinen LC Pori/Linna
Raimo Toroska LC Pori/Linna
Matti Niekka LC Pori/Meri-Pori
Sirkka Sainio LC Pori/Sofia
Hannele Oksanen LC Pori/Sofia
Pasi Suominen LC Rauma/Ankkuri
Pekka Takaveräjä LC Rauma/Ruori
Leena Kunnas-Pukka LC Sastamala/Linda
Antti Erkintalo LC Siikainen
Paavo Lähteenmäki LC Siikainen
Antti Nummi LC Siikainen
PDG Jari Vuorinen LC Ulvila

Lions Ritari
Pekka Heinola LC Nakkila
Hannu Kulmala LC Luvia
Auvo Hakala LC Ulvila
Harri Natunen LC Rauma/Reimari
Pro Ritari
PDG Simo Waltenberg LC Pori/Juhana
Suomen Lions-liiton ansiotähti
Sakari Ryömä LC Pori/Ulvila
Veli-Matti Andersson LC Pori/Ulvila
Kalevi Sillanpää LC Punkalaidun
Jari Vuorinen LC Ulvila
Leena Marvola-Sine LC Rauma/Kanali Helme
Piirikuvernöörin ansiomerkki
DG Antti Raitaniemi LC Pori/Karhu
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Piirisihteerin/piirin rahastonhoitajan palkinto
CT Pekka Kallonen LC Pori/Karhu
CS Tarja Väliviita LC Ulvila/Aurora

Suomen Lions-liiton yhden ruusukkeen ansiomerkki
Raimo Gröhn LC Pori/Meri-Pori
Esko Riihiluoma LC Ulvila
Pentti Kuuri-Riutta LC Pori/Karhu
Olli-Pekka Varjus LC Pori/Karhu
Raimo Santi LC Pomarkku
Keijo Kerola LC Kankaanpää
Lasse Varjonen LC Vampula
Esa Ojaniittu LC Vampula
Merja Evala LC Huittinen/Gerda
Vesa Kynnysmaa LC Köyliö
Hilve Reijonen LC Huittinen/Doris
Tarmo Tupala LC Köyliö
Sirpa Valavuo LC Rauma/Kanali Helme

Alueen puheenjohtajan palkinto
RC Rauno Luoma LC Pori/Linna
RC Vesa Kynnysmaa LC Köyliö
RC Pertti Manninen LC Kankaanpää/Keskusta
RC Ritva Tuuna LC Rauma/Kanali Helme
Lohkon puheenjohtajan palkinto
Esa Pukkila LC Karvia
Juha Alitalo LC Kankaanpää
Pirjo Ahokas LC Pori/Katariina
Reijo Iivonen LC Pori/Meri-Pori
Jorma Pakarinen LC Ulvila
Jaakko Koivuniemi LC Vampula
Tapio Routimo LC Harjavalta/Huovi
Leena Kunnas-Pukka LC Sastamala/Linda
Pasi Suominen LC Rauma/Ankkuri
Aarno Niemi LC Rauma/Reimari
Kari Katila LC Kiukainen

Suomen Lions-liiton Lady ansiomerkki
Satu Rintala LC Ulvila
Kaarina Leppänen LC Vampula
Marja Kynnysmaa LC Köyliö
Riitta Pohjola LC Ulvila/Olavi
Aulikki Ratala LC Noormarkku
Piirin Pro Lion –ansiomerkki
Ossi Saviniemi LC Pomarkku
Päivi Saviniemi LC Pomarkku
Kari Kurunmäki LC Kankaanpää
Pitkään toimineen perustajajäsenen ansiomerkki 60 v
Kaino Suominen LC Kankaanpää
Pitkään toimineen puolison ansiomerkki 60 v
Eeva Suominen LC Kankaanpää
Pitkään toimineen jäsenen ansiomerkki 50v
Ahti Hämäläinen LC Kankaanpää
Pitkään toimineen puolison ansiomerkki 50v
Kaija Hämäläinen LC Kankaanpää
Pitkään toimineen perustajajäsenen ansiomerkki 40v
Auvo Hakala LC Ulvila
Kaarlo Hilska LC Ulvila
Jorma Vähä-Heikkilä LC Vampula
Pitkään toimineen puolison ansiomerkki 40v
Mirja Vähä-Heikkilä LC Vampula

100 % presidentin ansiomerkki 2014-2015
Ristimäki Lasse LC Jämijärvi
Ruissalo Mika LC Merikarvia
Turpeinen Sakari LC Noormarkku
Puutio Juha LC Pomarkku
Pärssinen Pasi LC Pori
Malmberg Jarmo LC Pori/Karhu
Salonen Markku LC Pori/Karhu (kaudelta 2012-2013)
Varjus Sirkka-Liisa LC Pori/Katariina
Iivonen Reijo LC Pori/Meri-Pori
Häkkinen Jani LC Punkalaidun
Madekivi Sirkka LC Punkalaidun/Fiina
Numminen Riitta LC Rauma/Kanali Helme
Rantala Janne LC Rauma/Reimari
Järvinen Tarja LC Sastamala/Linda
Riihiluoma AIla LC Ulvila/Aurora
Rintala Vesa LC Ulvila
Päivike Pekka LC Kankaanpää
Erinomaisen klubin kv-palkinto 2014-2015
LC Pori/Karhu
LC Pori/Katariina
LC Pori/Meri-Pori
LC Punkalaidun
LC Ulvila/Aurora

Pitkään toimineen jäsenen ansiomerkki 30v
Veikko Pitkänen LC Vampula
100 prosenttinen lion 15 vuotta
PDG Matti Reijonen LC Vampula
Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto G171
Petteri Hurskainen LC Huittinen
Risna Aho LC Pori/Sofia
Olli Isoviita LC Kankaanpää
Marju Ojala LC Huittinen/Gerda

Pitkäaikaisen jäsenen Chevron ja perustajajäsenen
Monarch Chevron -palkinnot
Päämajasta toimitetut Chevron ja Monarch Chevron –palkinnot ja kansainvälisen presidentin tervehdyskirjeet jaettiin kauden aikana pitkäaikaisille jäsenille kuvernöörien
klubivierailujen yhteydessä.

Piirikuvernöörin ansiotähti Star G22
Jori Lilja LC Pori/Karhu
Jaana Heikkinen LC Sastamala/Linda
Liisa Yliniitty LC Sastamala/Linda
Arto Korkeaoja LC Ulvila
Hannu Nurmikko LC Ulvila
3 kpl LC Rauma
Hannu Käppi LC Köyliö
Timo Lätti LC Köyliö
Simo Nummi LC Köyliö
Veli-Pekka Suni LC Köyliö
Jari Virtanen LC Köyliö

Piirin kilpailut, kausi 2015-2016
Piirikilpailun 1.4.2015 – 31.3.2106 tulokset
I Alue
1. sija
2. sija
3. sija

LC Pomarkku+ Kunniakirja + PS kuutio
LC Karvia, Kunniakirja
LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde, Kunniakirja

II Alue
1. sija LC Ulvila/Aurora , Kunniakirja + PS kuutio
2. sija LC Pori/Sofia, Kunniakirja
3. sija LC Pori/Meri-Pori, Kunniakirja
III Alue
1. sija LC Köyliö, Kunniakirja + PS kuutio
2. sija LC Kokemäki/Jokilaakso, Kunniakirja
3. sija LC Harjavalta/Huovi, Kunniakirja
IV Alue
1. sija LC Rauma/Reimari, Kunniakirja + PS kuutio
2. sija LC Eurajoki, Kunniakirja
3. sija LC Rauma/Kanali Helme, Kunniakirja
Piirin paras klubi
LC Köyliö, Kunniakirja + Kiertopalkinto
Alueen paras sihteeri
I Alue
Harri Viitasalo, LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde.
Kunniakirja
II Alue
Virpi Vuorinen, LC Pori/Sofia, kunniakirja
III Alue
Kari Simula, LC Köyliö, kunniakirja
IV Alue
Antti Laaksonen, LC Rauma/Reimari, kunniakirja
Piirin paras jäsenhankkija (nettokasvu)
LC Ulvila/Aurora +4 jäsentä (netto), Kunniakirja +
PS-kuutio
Tiedotuskilpailu
1. sija LC Ulvila/Aurora, Kunniakirja + Kiertopalkinto
2. sija LC Juittinen,k Kunniakirja
3. sija Köyliö, Kunniakirja
Aktiivisin tiedottaja
Jaana Heikkinen, LC Sastamala/Linda, Kunniakirja

Piirin Golf-kisa 23.8.2014

Voittaja, henkilökohtainen kilpailu
Jari Arve, LC Harjavalta/Huovi

Toimintakauden yhteenveto
107-M piirin 47. toimintakaudella piirihallitus toimi hyvin samoilla ajatuksilla ja toimintatavoilla kuin edelliselläkin kaudella. Kauden 2015-2016 painopisteet olivat
Jäsenhuolto (klubiviihtyvyys, osallistumisaktiivisuus, jäsenten pysyminen), MyLCI ja Jäsenhankinta (uudet klubit).
Jäsenhuoltoa klubit tekevät koko ajan ja tekivät kiitettävästi myös tällä kaudella ja varsinkin lohkopuheenjohtajat
nostivat asian hyvin keskusteluun vierailuillaan ja lohkokokouksissa.
MyLCI:n käyttöönotto suoritettiin käytännössä kauden
2015-2016 aikana. Alkukaudesta klubien kirjaaminen oli

hieman passiivista, mutta joulun jälkeen tilanne parani
huomattavasti. Hienoa oli, että klubien sihteerit osallistuivat MyLCI -koulutuksiin kiitettävästi!
Jäsenhankinnassa aivan kaikki klubit eivät onnistuneet
(eivät pystyneet säilyttämään jäsenmääräänsä kauden aikana) joka vaikutti piirin jäsenmäärään kauden loppuessa.
Piirikuvernöörin tavoite oli perustaa neljä uutta klubia
kauden aikana, mutta tavoite täyttyi vain 25 prosenttisesti. Onneksi Huittisista löytyi hieno joukko naisia, jotka
perustivat LC Huittinen/Doriksen kesäkuussa 2016.
Piirin sisäiseen toimintaan tehty muutos, lohkojako, näkyi
klubien toiminnassa pelkästään positiivisesti eikä aiheuttanut mitään ongelmia tai kysymyksiä.

Lions-liitto lanseerasi kauden 2014-2015 aikana uuden
brändin: Lions - monta tapaa tehdä hyvää- Se oli myös
M-piirin teema kaudella 2015-2016 ja kuvaa hyvin piirin
klubien palvelutoimintaa; klubit tekevät hyvin monella
tapaa hyvää paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
Tälläkin kaudella piirimme kaikki klubit osallistuivat
LCIF:n tukemiseen.
Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, tekemällä edelleen hyvää
monella tapaa.
DG Antti Raitaniemi

16
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Lindojen toimintaa

Lc Sastamala/Lindan toimintakausi 2016-2017 on
alkanut puuhakkaasti.
Lauantaina 31.7 Sastamalassa järjesttiin Puistock
tapahtuma: Päivän aikana
kaupungin keskustassa oli
musiikki- ja tanssiesityksiä
ja kaupungin pääkadulla oli
.tuote-esittelyjä ja muunlaista myyntiä.

tiivisia päivän tiimoilta.
Klubilaiset jakoivat Vastuu
on meidän -oppaat kunnan
alakouluihin jo viikolla, ja
sunnuntaina avustettiin vanhusten kirkkopyhässä sekä
kuljetuksin että messun palvelutehtävissä. Piirikokoustoimikunta kokoontui viikolla ja suunnitteli tulevan
juhlavuoden piirikokousta,
valmistelun todettiin olevassa hyvässä vauhdissa. Klubi
on kartuttanut klubirahastoa
monet vuodet pystyttämällä
aurausviittoja teiden varsiin,
myös hyvän päivänä kepi-

Päivä huipentui Tyrväätalent kilpailuun. Tapahtuman pääjärjestäjä oli Vammalan Nuorkauppakamari.

Leijonat viettivät nyt toista
valtakunnallista Hyvän Päivää lauantaina 8.10. Karvian leijonat olivat myös ak-

LC Sastamala/Linda oli
edustettuna paikalla iloisella leijonajoukkueella Linda-kahvilassa.

Ulvila/Auroran Hyvän Päivä

Kahvilatoiminnan ohessa
toimme esille Lions toimintaa. Helteinen lauantai houkutteli paikalle mukavasti
väkeä.
Kauden ensimmäinen kokouksemme oli Lion Leena
Kunnas-Pukan vanhassa
navetassa. Paikka on kuin

museo,jossa silmille riitti katsovaa koko illan ajalle. Toimintasuunnitelman aktiviteetit ja palvelutehtävät tuovat
meille mielenkiintoisen ja
työtäyteisen kauden. Yhdes-

sä tekemällä, toisiamme
auttaen ja tukien iloisella
mielellä lähdemme jatkamaan tämän toimintakauden työtä.

Sastamala/Lindan kauden 2015-2016 presidentti Päivi Holmala palkitsi muutamia
leijonanaisia:
Leena Kunnas-Pukka (keskellä istumassa) sai Melvin Jones Fellow tunnustuksen
upeasta työstä Lionsin hyväksi.
Liisa Yliniitty ja Jaana Heikkinen Piirikuvernöörin ansioristin ja Anneli Laine
(oikealla) toimikunnan puheenjohtajan tunnustuspalkinnon ja
Leena Nieminen (ei kuvassa) presidentin tunnustuspalkinnon. Sekä Jaana Heikkinen
Vuoden Lindan palkinnon

Lioneiden Hyvän Päivänä
LC
Ulvila/Auroralaiset
tempaisivat Punainen Sulka-keräyksen hyväksi.
Raikkaassa ulkoilmassa toivotimme HyvänPäivän-toivotuksia hymyn kera, autoimme ostoksien viennissä
autoille (tästä tuli erityisiä
kiitoksia) ja kerroimme Punainen Sulka-keräyksestä
nuorten hyväksi.
PuSu-lippaat
täyttyivät
mukavasti, paikan päällä

grillatut makkarat ja paistetut muurikkaletut maistuivat
teltan suojissa.
Edellisiltana lion Leena oli
käynyt käsin nostamassa
porkkanoita pellosta ja nämä herkulliset porkkanat
pussitettuina olivat suosittu
ostos. Kaupan päälliseksi
sai testaamamme porkkanakakun reseptin. Olihan
tuleva viikko (vk 41) Maailmanlaajuinen palveluviikko näkökyvyn hyväksi.

tettiin monta kilometriä tietä. Aiemmin syksyllä tehty
puiden istutusprojekti sai
myös päätöksensä hyvän
päivän viikolla, kun lion
Raija Pakkala vieraili klubikokouksessamme tuomassa
kiitokset
klubille
talkooavusta metsänistutukseen. Samassa kokouksessa
klubi päätti neljän uuden
leijonan ottamisesta klubiin.
Olipa melkoisen hyvä viikko.

Porkkanoissa on paljon
näolle hyväksi olevia mm.
A-vitamiineja. Porkkanoiden betakaroteeni, luteiini
ja zeaxanthiini-karotenoidi
suojaavat silmää ja pimeänäkökykyä. Lisäksi ne ehkäisevät hajataittoa,
korkeaa silmänpainetta, ja
kaihin muodostumista.
2017 tekoa nuorten hyväksi

LC Ulvila/Auroran lionit pussittivat edellisiltana käsin nostetut porkkanat
Kuva: Virpi Äijö
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LC Harjavalta/Huovin
leijonat talkoohommissa

LC Kankaanpää/Helmen toimintaa

LC Kankaanpää/Helmi järjesti 7.9. Satakunnan aivovammayhdistyksen Kankaanpään toimintaryhmäläisille nautinnollisen ja rennon iltapäivän Kankaanpään
Hämeenkankaan maisemissa Ruskalaavulla.
Paistettiin makkaraa nuotiolla, tarjottiin makoisat kahvit ja pulla ja lopuksi vielä
laulettiin kaikki yhdessä.

Klapitalkoissa Pasi Toriseva, Timo Palomäki ja Teijo
Hanhilampi
Kuva: Jaakko Suontausta
Sotaveteraanin leski sai talviset puut liiteriinsä ja talkoolaiset saivat palkaksi

maittavat piirakka- ja omenapaistoskahvit sekä hyvän
mielen.

Ryhmän vetäjä Nina Uusitalo oli iloinen, kun hän sai
kerrankin tulla paikalle
'kahta kättä heiluttaen'.
Myös osallistujat olivat tyytyväisiä ja lion -puuhanaiset
Maritta Uusitalo ja Sirpa
Saunajoki saivat hyvän mielen aurinkoisen iltapäivän
järjestämisestä."

Luvialaiset Kesäjuhlat 40. Kerran
LC Luvian järjestämänä
symys: Kuka tänä vuonna
kastetaan Laitakarin aaltoihin luvialaisuutta edistäneenä kansalaisena? Sitä ei tiedä omasta väestäkään kuin
muutama leijoaveli ”vuorollaan”. Kesäjuhlilla pyrimme olemaan kaikki aina mukana, niin leijonat kuin puolisotkin. Alusta asti mukana
olleita on vielä viisi klubin
jäsentä : -Yrjö Aho (Terttu),
Ismo Anttila (Anja), Ossi
Lahtinen (Kirsti), Allan
Lundström ja Antti Tuominen (Ulla).

Timo Palomäki ja Erkki Maula raivaustyössä.
Kuva: Työssä mukana ollut Jari Mäntyvaara
Toinen saman lauantain
kohde oli harjavaltalainen
maalaamo, joka sai uutta
näkyvyyttä, kun yrityksen
verkkoaidan ympäriltä pois-

tettiin vesakkoa. Sopiva
poutainen ilma suosi ja työ
kävi, kun moottorisahan
käyttöön tottuneet miehet
olivat asialla.

Pitkin päivää eripuolilla juhlakenttää tapahtuu seurattavaa niin aikuisille kuin lapsillekin. Oheinen leijonakin töpötteli meidän kaikkien sydämiin.
Kuvat: presidentti Tapio Seppälä

Lauantaina joulukuun 2.
päivänä lionit Jari Mäntyvaara ja Timo Palomäki
olivat raikkaassa talvisäässä
viimeistelemässä palveluaktiviteettia, jossa siivottiin
pusikkoa.
Työn loppuvaiheessa tuli
lioneille ajatus ottaa klubin

ensimmäinen aktiviteettiselfie. ”Kuva tuli otettua vähän
liian läheltä” totesi lion Jari
ja harmitteli samalla selfiekepin unohtamista kotiin.
Selfien myötä lionit toivottavat piirin klubeille hyvää
toimintakauden jatkoa ja
hauskaa yhdessäoloa.

Luvianlahden kalastajilla oli
ollut vuosikymmeniä tapana
kokoontua riemukkaille kesäjuhlille saaristoon. Kun
perinne oli hiipunut, eikä
kalastajilla ollut enää tarkoitusta juhlia järjestää, tuumivat luvialaiset leijonat mahdollisuutta elvyttää nuo juhlat.
Paikaksi valittiin Luvian
Laitakari ja niin sai pitkäaikainen perinne ”Luvialaiset
Kesäjuhlat” alkunsa. Ensimmäiset juhlat pidettiin
16.7.1978 ja siitä lähtien
juhlia on pidetty aina heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina. Laitakariin on ko-

koontunut vuosittain n.1000
– 3000 luvialaista ja kesäasukasta, sekä mm. naapurikuntalaista tapaamaan tuttuja, seuraamaan monipuolista
ohjelmaa ja viettämään kaunista sunnuntaipäivää. Kauniita nuo päivät ovat lähes
aina olleetkin, onhan Luvia
mm. viime vuonna ollut
Suomen aurinkoisin kunta,
-ainakin jos Ilta Sanomien
tutkimukseen on luottamista
ja miksi ei olisi? Nyt eurajokilaisina uskomme suotuisien ilmojen säilyvän.
Ohjelmassa on pääasiassa
paikallisten osaajien esityksiä, mutta vieraileviakin täh-

tiä on aina, kun se on sopivasi mahdollista. Nälissäänkään ei tarvitse olla, sillä
alusta asti ruokahuoltoa
ovat hoitaneet klubimme
ladyt ja siitä olemme hyvin
kiitollisia. Ajan myötä
myynnissä olevien ruokatarvikkeiden sortimentti on
muuttunut vastaamaan paremmin asiakkaiden toiveita, mutta kenttäolosuhteet
huomioiden mm. pizzoja
tms. ei ehkä ole, mutta esim.
lohikeittoa ja luvialaisia silakkapurilaisia kyllä, sekä
paljon muuta.
Luvialaisten Kesäjuhlavieraiden huulilla kareilee ky-

Heinäkuun 2. pv on sunnuntai, tervetuloa silloin
Luvialaisille Kesäjuhlille
Laitakariin!

Ei tietenkään oikea Irwin,
mutta melkein. Lion Petri
Niemi taipuu rooliin kuin
rooliin. Hän mm. laulaa ja
soittaa monia ”pelejä”. Virkansa puolesta voisi soittaa
vaikka kirkon kelloja, mutta
taitavat olla automaatilla.

Tervetuloa kalaiselle Karhijärvelle
Yleiset pilkkikilpailut su 26.3.2017 kello 10 – 14

LC Jämijärvi
Yhteystiedot: Puh. 0500 933 396
Sähköposti: info@kajantola.fi

Paikka: Puhdistamon ranta, Lavia
Sarjat nuorille, naisille, miehille ja miesveteraaneille

Kilpailukala: Ahven
Järj. LC Lavia,
(lisätietoja Vesa-Pekka Kuusela, puh 040 5358285)
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LC Pori/Meri-Porin kuulumisia

LC Kankaanpää pian 60-vuotias

Klubissamme on vietetty
lähes ennätyksellisen kiireinen syyskausi. Lauantaina
24. syyskuuta vietimme
klubimme 40- vuotisjuhlia
Yyterin Kylpylähotellissa,
jonne juhlijoita oli kertynyt
kauniisti koristeltuun lähes
täyteen juhlasaliin yhteensä
kolmestatoista porilaisesta
klubista. Juhlapäivä oli aloitettu jo päivällä kukkatervehdyksellä Reposaaren
sankarihaudoilla sekä perustajapresidentin Kurt Petterssonin haudalla.

Vahvasti pohjoissatakuntalainen LC Kankaanpää
juhlistaa 60-vuotis-syntymäpäiviään
itsenäisen
satavuotiaan
Suomen
kanssa vuonna 2017. Erinomaisen vireä leijonaklubi
perustaa
juhlavuotensakin hyvää tekevään toimintaan kuten
menneenä vuonna, jonka
kruununa oli perinteinen
kirkkokonsertti Kankaan-

40-vuotisjuhlassa palkittiin
ansioituneita jäseniä mm.
piirikuvernööri
Raimo
Gröhnistä tehtiin lionsritari.
lion Matti Niekka palkittiin
Melvin Jones- jäsenyydellä,
lionit Matti Blomster ja
Mauno Vuorinen palkittiin
yhden ruusukkeen ansiomerkillä sekä perustajajäsenet Viljo Sankari ja Esko
Silmu palkittiin 40- vuotisperustajajäsenen ansiomerkillä , Esko Silmun puoliso
Ritva kukitettiin.
Juhla huipentui kauniisiin
lauluesityksiin, joita esittivät Meri-Porin yläkoulun
oppilaat Milla Mettälä ja
Susanne Seppälä sekä Pihlavan Laulajat - kuoro, joiden esityksiin kuului mm.
Suomen Laulu ja Pihlavan
valssi. Mieliinpainuva juhla
päättyi yhteisesti laulettuun
Satakunnan lauluun.

Muu toiminta mm.
Hyvä joulumieli- keräys
aloitettiin tänä vuonna jo
marraskuun 23. päivä jatkuen aina joulun aluspäiviin.
Keräys on meneillään neljättä vuotta ja se on toiminut
hyvin. Lahjojen vastaanottopisteitä on tänä vuonna
ollut viisi. Suurena apuna on
ollut mm. eri kaupunginosien erilaiset yhdistykset ja
kuljetuksista on vastannut
klubimme presidentti yksin
ja lahjojen jakamisen on
hoitanut Meri-Porin seurakunnan diakoniatyön edustajat. Varovaisen arvion mukaan saatujen lahjoitusten
arvo on noin 6000.00 euroa.
Toinen isotöinen projekti
oli Porin kävelykadulla
tapahtunut Satakuntalainen
Joulutori, johon klubimme

voimin osallistuttiin toista
kertaa, seuraavalla kerralla
nuorempi väki on saatava
mukaan töihin. Kyseessä on
viikon työputki juuri jouluviikolla.
Itsenäisyyspäivänä olemme
40 vuotta käyneet Reposaaren sankarihaudalla kunnioittamassa sankarivainajia,
nytkin meitä oli paikalla 13.
11. joulukuuta olimme Kyläsaaren palvelukodissa laulamassa joululauluja vanhuksille, tällä kertaa laulajia
oli paikalla 15. Yhteislaulut
sujuivat hyvin, sillä kuulijatkin lauloivat mukana.

pään kirkossa 12.12. Esiintymään saapui Waltteri
Torikka Trio, jonka upean
konsertin avulla saatiin
Engelin
suunnittelema
kaunis kirkko jälleen seiniä myöten täyteen. Kyseisen tilaisuuden tuotolla LC
Kankaanpää auttaa juhlavuonnaankin lukuisia paikallisia tahoja veteraaneista lapsiin. Vilkas toiminta-

kalenteri tarjoaa alkaneena
vuonna jälleen kankaanpääläisille hyvää monessa muodossa
aina
keväisestä
koululaisten
kanssa suoritettavasta ympäristösiivouksesta vanhusten
palvelutalon pikkujouluihin
ja paljon siltä väliltä. LC
Kankaanpää on oiva esimerkki
meidän
kaikkien leijonien hyvästä
tahdosta.

Vielä maininta päiväkodeista, päiväkodeissa on 250
lasta, jotka kaikki saivat
oman joulupaketin.
Palvelu on tärkeää !

Waltteri Torikka trio täyden kirkon edessä.
Kuva: Juha Levonen.

LC Kankaanpää/Helmen kuulumisia
Perustajajäsenet: oik. Viljo Sankari, vas. Esko Silmu,
välissä Silmun puoliso Ritva

LC Kankaanpää/Helmen
10-vuotisjuhlaa vietettiin
jouluisissa merkeissä. Konsertti "Joulu saapuu portin
luo" järjestettiin 19.12.2016
Kankaanpääsalissa.
Esiintyjinä olivat sopraano,
Lion Maria Pirttikangas
säestäjänään Anna-Mari Yrjänä. (kuvassa). Vierailevana tähtenä lavalla nähtiin
myös valloittava 9-vuotias
viulisti Aliina Pirttikangas.

Satakuntalainen joulutori, jossa päivystettiin viikko. Kuvassa mm. joulupukki

10-vuotisjuhlan kunniaksi klubimme sai myös ensimmäisen Melvin Jones –jäsen. Hän
on Lion Sirpa Saunajoki. Kummiklubimme LC Kankaanpää/ Kuninkaanlähteen Lionit
Jukka Tutti sekä Markku Rajala luovuttivat Lion Sirpalle arvostetun plakaatin joulukuun
klubikokouksessamme. LC Kankaanpää/Helmi onnittelee ansioitunutta perustajajäsentään
ja kiittää paikkakunnan lasten, nuorten ja vanhusten hyväksi tehdystä pyyteettömästä
palvelutyöstä.

19

Leijonaviikon tapahtumia
Lions-viikon avaus KeskiPorin kirkossa 8.1.2017

Huittisissa lohkon klubien
yhteiskokous 11.1.2017
Lohkon III/1 jo perinteiseksi muodostunut yhteinen
tilaisuus pidettiin 11.1.2017
tutussa paikassa Huittisissa.
Tilaisuus aloitettiin lippukulkueena Huittisten kirkolta sankarihaudoille seppeleen laskuineen. Muistopuheen piti LC Huittinen/ Doriksen presidentti Hilve Reijonen. (kuva kannessa)
Tämän jälkeen kokoonnuttiin Huittisten kaupungin
talolle ruokailemaan ja kokoustamaan. Kokouksen järjestelyvuorossa oli LC Huittinen, jonka jäsen lohkon
puheenjohtaja Juha Rannik-

ko avasi kokouksen, jota
seurasi kaupungin hallintojohtajan ja LC Huittinen/
Doriksen jäsenen Katariina
Koiviston terveiset, piirikuvernöörin Raimo Gröhnin
tilannekatsaus ja muutama
palkinta. Tämän jälkeen klubit ja puolisot siirtyivät
omiin tiloihinsa kokouksiaan
varten. Paikalle oli ilmoittautunut kaikki lohkon kahdeksan klubia ja puolisoita, yhteensä noin 130 henkilöä.
Tilaisuus oli kaikilta osin
onnistunut ja osallistujat toivoivat perinteen jatkuvan
myös tulevina vuosina.

Melvin Jones -juhla
Raumalla 14.1.2017
Melvin Jones –juhlaa vietettiin Raumalla Ravintola Villa Tallbon juhlatalossa
14.1.2017. Juhlan järjestäjäklubi oli LC Rauma/ Reimari.
Ohjelmana oli ruokailun lisäksi mm. raumalaisia tarinoita,, joita esittivät Tapsa
Niemi ja Heino Hanski. Tietokilpailun järjesti RC Aarno Niemi. Juhlapuheen piti
piirikuvernööri
Raimo
Gröhn. Juhlassa oli myös
palkitsemisia. Melvin Jonespalkinnon saivat Kirsti Elo,

LC Rauma/ Kanali Helme
ja Hemmo Lehtilä, LC
Laitila/Untamoinen. Viime
kauden piirikuvernööri palkitsi myös Aarno Niemen,
Raimo Gröhnin ja VeliMatti Anderssonin kansainvälisen erinomaisen piirikuvernööritiimin ansiomerkillä.
LC Rauma Kanali/Helmen
presidentti palkittiin, kun
hänen klubistaan oli saapunut eniten jäseniä tilaisuuteen. Musiikista huolehti
yhtye Solfronoff.

Toimituksessa lisätty: Tilaisuudessa palkittiin Melvin Jones
-jäsenyydellä Maija Marttila, LC Huittinen/Gerda. Palkitsemassa olivat DC Veli-Matti Wasell, DG Raimo Gröhn ja
lion Merja Evala. (kuva alla, kuvan on ottanut Juha Majala)
Tilaisuudessa Veli-Matti Suni, LC Köyliö saa erinomaisen
klubin palkinnon sekä Merja Evala, LC Huittinen/Gerda,
saa presidentin palkinnon opaslionille kahden vuoden
kuluttua klubin (LC Punkalaidun/Fiina) perustamisesta.
LC Pori/Katariinan vuoro
oli järjestää tänä vuonna
Lions-viikon avaus KeskiPorin kirkossa. Porin Lionsklubien liput saapuivat lion
Pirjo Ahokkaan johdolla
kirkkoon. Messussa saarnasi
pastori Sofia Flinck hän
sanoi mm. kuinka arvokasta
työtä lionsklubit tekevät, ja
toivotti onnea tuleville vuosille, sekä kappalainen Tuija
Kruus avusti ehtoollisessa.
Kanttorina toimi Guido
Kriik.
Lukukappaleet lukivat Raija
Diomin ja Ulla Kudjoi LC
Pori/Katariina.

Jumalanpalveluksen jälkeen
Porin Lions-klubien lippukulkue poistui Sankarihaudalle.

Kaikki palkitut presidentti Antti Valavuon kanssa
kuva Aarno Niemi

Sankarivainajien muistolle
laskettiin seppele, Silja Iltanen ja Päivi Nygren LC
Pori/Katariina. Kunniavartiossa olivat Jari ja Joonas
Multisilta.
Lions-viikon avaus puheen
piti PDG Pertti Harju. Lopuksi laulettiin Maamme laulu, jonka jälkeen liput
poistuivat sankarihaudalta.
LC Rauma/Kanali Helme, kuva Aarno Niemi

LC Jämijärven toimintaa
Jämijärven klubi huolehtii
vuotuisesta entisten jämijärveläisten tapaamisesta järjestämällä Jämin Markkinat.
Sehän on yksi tärkein syy
järjestää markkinat, saattaa
tutut tapaamaan toisiaan ja
kun kaikilla naapurikylilläkin on omat markkinat, ei
me sentään huonommaksi
jäädä.
Samalla luonnollisesti tehdään klubille hieman rahaa,
jotta voimme harjoittaa sitä
mikä on keskeinen tehtävämme.
Markkinat onnistuivat jälleen hyvin, vaikkei sää meitä tänä vuonna suosinut.
Jämin Areena on onneksi
riittävän suuri sisätiloiltaan
joten suurin osa markkina-

myyjistä pysyi kuivana. Jarmo Lehtilä oli saanut markkinoitua paikalle mukavasti
myyjiä ja ostajia yleensä
tulee samassa määrin kuin
ampiaiset kun vain on hunajaa mitä voi saada.
Myynnissä oli kaikkien normi tuotteiden lisäksi ohrankryynivelliä jota Luvialaisilla
Lions ohjeilla keitettiin.
Niin sen haluan mainita, että
me emme tee rahaa alkoholin myynnillä, sellainen periaatteellinen juttu.
Olemme pienessä klubissa
pienine tuloineen ajatelleet
että huolehditaan ensisijaisesti oman kunnan avustustehtävistä.
Markkinoilla jo muistimme
oman kylän lupaavaa tule-

vaa hiihtäjänaista. Lahjoitimme stipendin 18-vuotiaalle Roosa Niemelle. Syyskuun klubikokoukseen Roosa ja äitinsä Virpi Niemi
tulivat vielä kiittämään ja
kertoivat Roosan viime talven menestyksistä. Roosa
osallistui toisena ikäluokkansa tytöistä Norjan Lillehammerissa järjestettyihin
nuorten Olympialaisiin, jotka peilaavat täysin aikuisten
vastaavia kilpailuja kaikkine kliseineen. Kuulemamme
sai meidät vakuuttumaan
että menetyksen nälkää on
ja me saamme tulevien vuosien hiihtokilpailuissa jännittää Jämijärven oman tytön onnistumisia niin kuin
Virpi äitikin toivoi meidän
ajattelevan.

Annoimme myös potkua
oman kylän nuorten näytelmäkerholle jota on luotsannut Lelle-nimellä meillä
tunnettu monitoimi jämijärveläinen Leena Saloniemi
ilman minkäänlaista tukea.

biveljeäkin ehdittiin jeesaamaan mansikkamaalle suuntautuneessa talkootapahtumassa.

Lokakuulla juhlitaan ja kai
siellä jälleen mitaleita jaetaan, muutenkin viedään
toimintavuosi normaali rutiineilla läpi.

Kerhossa toimii parikymmentä nuorta jotka ilahduttavat kyläämme moninaisissa tapahtumissa. Tämä erinomainen harrastustoiminta
ei pyöri pelkillä taputuksilla, kulujakin on ja ilo auttaa
oli meidän puolella.
Jo kesän aikana olemme
olleet mukana auttamassa
Partiolaisten luomu talkoissa, Jämillä järjestetyissä
FlyInn tapahtumassa, tukemassa paikallisen urheiluseuran osuutta ja omaa klu-

Tuleva Jämin Jänteen huippuhiihtäjä Roosa Niemi kiittää
Jarmo Mikkolaa saamastaan tuesta
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Punaisen Sulkaan kirivaihde päälle
Seitsemännen Punaisen Sulka –keräyksen viimeiset
kuukaudet ovat käsillä. Porin vuosikokouksessa 2014
asetettuun tavoitteeseen 5
miljoonaa euroa on vielä
matkaa, mutta klubien aktiivisella toiminnalla tavoite
tulee täyttymään – näin uskon. Tätä kirjoitettaessa joulun alla kaksi miljoonaa on
jo lähellä, mutta rajan rikkominen mennee uuden vuoden puolelle.
Syyskaudella televisiossa
on PuSu näkynyt kahdella
kanavalla viikon aikana
nähtyjen tietoiskujen ansiosta. Ensin lokakuussa Maikkarin puolella lähetettiin 52
puolen minuutin mittaista
mainosta ja marras-joulukuun taitteessa YLE:n kanavilla samoin. Mainoksilla
oli huomattavan suuri merkitys kansalaisten keskuudessa. Lipaskerääjiltä saatujen palautteiden perusteella tietämys Punaisesta Sulasta oli aivan eri luokkaa
kuin maaliskuussa avajaisten yhteydessä keräyksissä
kuultujen kommenttien anti
antoi ymmärtää.

Turun vuosikokouksessa
jaettu ja myöhemmin poissaoleville klubeille toimitettu PuSu-muistitikku on ollut
oivallinen lisäys tiedon levityksessä. L-piirissä hyödynnettiin loistavalla tavalla
tikun sisältö – paikalliset
tekivät pelkästään tikun
pohjalta lehden, johon hankkivat tukun mainoksia keräten sievoisen potin PuSulle.
Tätä ideaa ehtii vielä soveltaa kaikissa muissakin piireissä ympäri Suomen maan.
Punaisen Sulan tuntemusta
on lisäksi levitetty paikallislehtien sivuilla. Aktiivisille
klubeille tulevat toimikunnalta suuret kiitokset omatoimisesta työstä tässäkin
suhteessa.
PuSu-konsertteja on pidetty
todella paljon. Klubit ovat
saaneet hankituksi tunnettuja artisteja, joiden taito ja
maine ovat houkutelleet
kuulijoita runsain määrin.
Suurin PuSu-konsertti pidettiin 3.12.2016 Hartwall
Areenalla, jossa taiteilija
Juha Tapio piti 9000 kuuli-

jalleen loistavan kolmituntisen tapahtuman, jonka yhteydessä hän lahjoitti PuSulle
35000 euron shekin!
M-piirissä tilanne on hyvä.
Piirikoordinaattori Veikko
Valavuon johdolla piiri on
joulukuun alussa kokonaistilanteessa 33 %, joka on
maan keskitasoa parempi.
Kertymä osoittaa saldoa
noin 110000 euroa tavoitteen ollessa noin 332000
euroa. Parhaana klubina on
LC Eura/MuiNaiset 132
prosentillaan. Klubi pääsi
jo Lion-lehden sivuillekin
kertomaan menestystarinaansa. Lisäksi Rauman
klubit saivat mainion yhteistyön tuloksena sulkalähettiläs Kaj Kunnaksen myöntämän syyskuun kuukauden
klubi –arvon ja kunniakirjan.

Punainen Sulka-keräyksen
avajaistapahtuma Ulvilassa
Palmusunnuntaina
20.3.2016 Ulvilan Lionsklubien (LC Ulvila, LC
Ulvila/Olavi
ja
LC
Ulvila/Aurora) lionit ja puolisot avasivat yhteisvoimin
Punainen Sulka-keräyksen.
Avajaistapahtumassa kerättiin varoja lipaskeräyksellä
sekä pullonpalautuslipukkeiden kautta. Kauppakeskus Hansan seinällä on tätä
varten oma keräyspiste ja
näiden kautta saatu tuotto
lahjoitetaan Punainen Sulka-keräykseen.
Lionit haluavat kiittää
K-Supermarket Hansaa, että
luotiin mahdollisuus antaa

keräykseen rahaa tyhjiä pulloja ja tölkkejä palauttamalla.

maistuipa
siinä
LC
Ulvila/Auroran 3-vuotissyntymäpäiväkahvitkin.

Punainen Sulka-keräykseen
voi osallistua myös ostamalla esimerkiksi PuSu-pinssejä ja –tarroja, joita voi ostaa
Lions-klubien toimijoilta.
Kevään kuluessa tulee lisää
myyntituotteita, kuten koruja ja T-paitoja.

Päivän yhden parhaista
kommenteista sanoi nuori
pysähtyessään
kahville.
"Luinkin tästä Punainen Sulka-keräyksestä lehdestä (ennakkobuffimme paikallislehti Ulvilan Seudussa). Te
siis olette näitä lioneja."
Pisteitä ropisi nuorelle roppakaupalla kaikilta! Tapahtuman järjestäjät yhdessä
totesivat, että oli hienoa aidosti jutella kaikenikäisten
kanssa.

LC Ulvila/Auroran lioneiden tekemät virpomisvitsat
löysivät uudet kodit, kun
vitsa annettiin kaikille lipaslahjoittajille. Onnellisuuden
päivää oli hienoa viettää
yhdessä tekemällä hyvää –

Punainen Sulka –toimikunnan puolesta haluan kiittää
kaikkia M-piirin klubeja
työstänne Punaisen Sulan
hyväksi. Samalla toivotan
onnea ja menestystä viimeisien kuukausien loppukirille!

LC Ulvilan, LC Ulvila/Olavin ja LC Ulvila/
Auroran toimijat yhteiskuvassa

LC Pori/Charlotta käynnisti
PuSu-keräyksen järjestämällä
Gospel-konsertin

LC Rauma/KanaliHelmen jäsenet keräsivät Rauman Lukon jääkeikko-ottelussa
rahaa Punaiselle Sulalle.

Johnny Cash Gospels konsertti järjestettiin 22.5.
Kehräämössä.
Johnny
Cashin musiikkia esittävässä Cash Only - yhtyeessä laulaa Tapio Vuorisen lisäksi mm. vaimo
Mirja. Runsaan tunnin mittaisissa konsertissa kuultiin

kattavasti tunnettuja Johnny
Cashin esittämiä gospel-sävelmiä 50-luvulta 2000-luvulle, Amazing Cracesta
aina Bridge over Trouble
Wateriin käyden läpi maestron maineikasta gospeluraa. Mukana oli myös
Cashin omaa gospel-tuotantoa sekä vauhdikkaampaa

gospelia kuten I Saw the
Light ja Daddy Sang Bass.
Yleisöä saapui paikalle kiitettävästi huolimatta jääkiekon MM-kisojen loppuottelusta Suomi-Kanada
myöhemmin samana iltana.
(Kuva viereisellä sivulla)
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Arne Ritari -säätiö
Hämeenlinnan vuosikokouksessa 1986 hyväksyttiin
Arne Ritari säätiö. Se perustettiin Kankaanpäässä pidetyssä KVN:n kokouksessa
15.2.1986 karvialaisen Matti Pihlajaviidan ollessa piirikuvernöörinä. Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Suomen lionsklubien
hyväntekeväisyyteen johtavia aktiviteetteja sekä vaalia
Suomen lions- toiminnan
kummin Arne Ritarin elämäntyötä maamme lionstoiminnan perustamisessa. Arne Ritari säätiö viettää tänä
vuonna siis 30-vuotisjuhlavuottaan.
Säätiö kartuttaa varojaan
- adresseista saatavilla lahjoituksilla
- hankkimalla lisää Lionsritareita
- ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja
- sijoittamalla varat tuloa
tuottavalla tavalla
Arne Ritari-kilta on perustettu 1994. Killan jäsenyyttä
anoo klubin hallitus oman
klubinsa ansioituneelle jäsenelleen. Ritari nimitys on
kunnianosoitus monivuotisesta aktiivisesta lionstyöstä. Kehotankin klubeja vuosijuhliensa
yhteydessä
muistamaan näitä pyyteetöntä työtä tekeviä aktiivisia

leijonia anomalla heille
Lions-ritarin arvoa ja killan
jäsenyyttä. Jäsenmaksu on
850 euroa.
Adressimyynti on toinen
varojen hankintakeino. Ne
on tarkoitettu leijonien klubien, 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 liittyvä valtakunnallinen kilpailu.
(1. 600 euroa, 2. 500 euroa,
3. 400 euroa ja 4. 300 euroa). Palkinnot jaetaan vuosikokouksen yhteydessä.
Kaikki tarvitsevat adresseja
jopa useita vuosittain. Haluankin vähän provosoivasti
ilmoittaa että ”kukaan itseään kunnioittava leijona ei
voi olla käyttämättä oman
järjestön adresseja niin ilon
kuin surunkin hetkellä”.
Kannattaa myöskin huomioida 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 samansuuruinen kuin klubi itse siihen
käyttää. Apurahaa voi saada
myös klubi joka avustaa
perhettä jota on kohdannut
jokin katastrofi (esim. tapaturmainen kuolema tai tulipalo).
Hakuprosessiin saa ohjeet
piirin nettisivuilta, Suomen
lions-liiton sivuilta tai allekirjoittaneelta.
Jokaisessa klubissa pitäisi
olla ARS-lion. Hänen tehtävänään on markkinoida ja
hankkia adresseja sekä tiedottaa Lions-ritariutta klubikokouksissa ja puolisotapahtumissa. Hän toimii
myös yhdyshenkilönä piirin
ARS-asiamiehen kanssa.
Lopuksi:
-MUISTAKAA ANSIOITUNEITA LIONEITA KOTIMAISELLA LIONSDRITARI ARVOLLA
-KÄYTTÄKÄÄ JÄRJESTÖN OMIA ADRESSEJA
-KÄYTTÄKÄÄ SÄÄTIÖN
APURAHAMAHDOLLISUUKSIA PALVELUAKTIVI TEETEISSA
Intoa liostyöhönne toivoo
M-piirin
ARS-asiamies
PDG Raimo Junttila

Cash Only - yhtye
Piirikuvernööri Raimo Gröhn lyötiin Lions-ritariksi LC Pori/Meri-Porin 40 vuotisjuhlassa 24.9. Ritaroijana oli PDG Ossi Lahtinen. Todistajat olivat Lions-ritarit Raimo
Järvinen ja Tapio Hacklin. Juhlasta lisää s. 18.

AMS-TILIT KY

Varattu

Anne-Maria Suominen

Gsm 050-447 0360
E-mail: ams-tilit@nic.fi
Hevosenkenkä 1, 28430 PORI

LC Siikainen
50 v

2016
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Ehdokas piirikuvernööriksi
Veli-Matti Andersson
Lion 1986LC 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
1. VDG 2016-2017
Syntynyt: 1.4.1951
Puoliso: Merja-Riitta
Lapset: Peter, Johanna,
Laura, Charlotta, ja
Beatrice
Kolme lastenlasta
Koulutus:
ekonomi, eläkkeellä
Harrastukset:
Lions- toiminta, kuntourheilu, korjausrakentaminen ja
yrityskonsultointi

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

Suomen Lions-liitto:
Toiminnan ja taloudensuunnittelutoimikunta
2016 – 2018
Kokoukset
Piirin vuosikokouksia 10
Liiton vuosikokouksia 8
Melvin Jones
Fellow 2008

Kansainvälisen Lions- järjestön juhliessaan toimintansa ensimmäisen 100- vuotiskauden päättymistä ja
siirtyessään toiminnassaan uudelle satavuotiskaudelle
otetaan käyttöön uusi viisivuotinen strateginen suunnitelma, LCI Forward, joka tarjoaa suuntaviivat
laajemmalle humanitaariselle palvelulle.
Kunnianhimoiseksi maailmanlaajuiseksi tavoitteeksi
on asetettu tavoite kolminkertaistaa humanitaarinen
vaikutuksemme siten että palvelemme 200 miljoonaa
ihmistä vuositasolla vuoteen 2021 mennessä. LCI
Forward tulee olemaan esillä voimakkaasti kevään ja
alkavan toimikauden 2017-2018 koulutustilaisuuksissa.

Syntynyt: 19.1.1958
Puoliso: Marja
Lapset: Elina ja Tuomas
Ammatti/Työ:
Opistoupseeri EVP, Yrittäjä
Harrastukset: Lions-toiminta, Odd Fellow-toiminta,
VPK-toiminta, Metsästys

yli 800 milj. dollarilla. Klubit voivat hakea säätiöltä
ansioituneille jäsenilleen

Tapahtuman suunnittelun
aloitimme jo 15.10.2015 pidetyllä järjestäytymiskokouksella. Haaste oli suuri,
mutta kun uskoimme oman
klubimme aktiiviseen toimeliaisuuteen ja monien tilaisuuksien järjestämisiin,
niin lähdimme innolla haastetta toteuttamaan. Koko ta-

pahtuman voimme toteuttaa
saman katon alla Karviatalossa, jossa on hyvät puitteet niin kokoustamiselle
kuin juhlallekin.
Karvia on pieni kuntayhteisö Satakunnan pohjoisimmassa perukassa. Meillä on
hyvä toimiva kuntakeskus

tärkeimmillä palveluilla,
hyvillä toimivilla harrasteja juhlatiloilla, kaikki lähietäisyydellä. Vaikka emme ole suurten valtateiden
varrella niin meillekin johtaa hyvät kulkuyhteydet joka ilmansuunnasta, eikä
teiltä ole sen pidempi matka
meille kuin meiltä teillekään.
Arvoisat lionit, olemme
valmistaneet teille vuosikokouksen ja vuosijuhlan
puitteet ja sisällön karvialaisten näköisenä, karvialaisten omana tuotantona
paikallisten esiintyjien ym.
Voimin.
- Karvialaisissa yhdistyvät
hämäläisten, pohjalaisten,
satakuntalaisten ja karjalaisten parhaat puolet.
- Karvialaisilla on omanlaisensa tapa järjestää tapahtumia.
- Karvia on tunnettu kolmesta juomastaan: pohjavedestä, maidosta ja sahdista.
- Karviassa on tilaa pysähtyä ja pysäköidä.
Olette lämpimästi tervetulleita suurella joukolla Karviaan 8.4.2017!

Kokoukset:
Piirikokouksia 7
Vuosikokouksia 4

olen toiminut Helsingin
NMKY:n johtajuuskurssien
kouluttajana 1990-luvulla.

Melvin Jones Fellow jäsenyyttä aina kun lahjoistus
summaa kertyy yli 1000 $.

Lions-piirin 107-M vuosikokous ja
vuosijuhla Karviassa

Palkinnot:
lohkon pj:n palkinto 2015
Alueen pj:n ansiomerkki (M1 RC) 2016
Liiton 1.ruusukkeen ansiomerkki 2016

Ehdokas 2.varapiirikuvernööriksi
Aarno Niemi

Lions Clubs Internationalin säätiö
Säätiö on avustanut hädänalaisia ympäri maailman. Vuodesta 1968 alkaen

Piirihallitus:
lohkon pj 2014-2015
alueen pj 2015-2016
2. VDG 2016 - 2017

Olen 61-vuotias ja asun
Raumalla. Olen naimisissa
lion, lukion opinto-ohjaaja
Mari-Anna Niemen kanssa.
Meillä on kolme aikuista
poikaa, jotka kaikki ovat jo
omillaan. Vanhin pojista
asuu Englannissa ja nuorin
Ruotsissa, keskimmäisen
asuessa Rauman Lapissa.
Koulutukseltani olen diplomi-insinööri ja toimin suunnittelupäällikkönä ja johtoryhmän jäsenenä raumalaisessa merialan vientiyrityksessä Steerprop Oy:ssä.
Työkielenä minulla on englanti. Saksan kieltä olen
yrittänyt aktiivisesti pitää
käyttökunnossa,
ruotsia
ymmärrän hyvin ja korkeakoulusta on tarttunut mukaan venäjän ja espanjan
alkeet.
Työn ohessa olen suorittanut saarnalupatutkinnon
Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapitulille. Samoin

Olen ollut LC Rauma Reimarin jäsen vuodesta 2008
ja ollut koko ajan 100 %
jäsen. Olen toiminut likimain kaikissa klubin hallitustehtävissä. Tällä hetkellä
toimin klubin jäsen- ja sääntötoimikunnan puheenjohtajana ja www-vastaavana.
Melvin Jones jäsenyyden
sain 2015. Kansainvälisen
presidentin jäsenkasvupalkinnon sain presidenttivuotenani 2011 ja jäsenhankintamerkin 2015. Piirikuvernöörin myöntämän ansiotähden sain 2012.
Piirissä olen ollut lohkon
puheenjohtajana 2015-2016
ja aluejohtajana 2016-2017.
Vuonna 2014 olin liiton
viestintä- ja brändikoulutuksessa.
Olen osallistunut puolisoni
kanssa kolmeen piirin vuosikokoukseen ja kahteen
liiton vuosikokoukseen.
Lisäksi olen osallistunut
Europa-forumiin 2016 ja
suorittanut kokeneiden lions
johtajien koulutusohjelman
ALLIn saksankielisenä kan-

Rauhanjulistekilpailu
Marraskuun piirihallituksen
kokouksen aikana äänestettiin Rauhanjulistekilpailun
voittajatyö. Klubien sponsoroimia piirustuksia oli tullut
yhteensä 10 kpl ja aiheena
oli Rauhan Juhla.

Olivia Vaula Länsi-Porin
koulusta. Sponsori on Lions
Club Pori/Karhu.

Olivian työ lähti kilpailemaan jatkopaikasta kuvernöörineuvostoon ja siellä
voittajaksi valittu työ läheVoittajatyön on tehnyt Län- tetään kansainväliseen kilsi-Porin 7 A -luokan oppilas pailuun päämajaan

sainvälisessä ympäristössä
Sofiassa 2016 saaden kontakteja ja ystävyyssuhteita
useimpien Euroopan maiden lioneihin ja kansainvälisen päämajan virkailijoihin.
Olen sitoutunut lionstoimintaan ja hoitanut tehtäviäni kykyjeni mukaan,
kannustaen myös muita
klubijäseniä aktiiviseen
toimintaan yhteisen asian
puolesta.
Olemme puolisoni kanssa
valmiita myös vastaamaan
tuntemattoman tulevaisuuden haasteisiin. Haluamme
elää mukana lions arjessa
ja juhlassa myös tulevaisuudessa. Lionstoiminnalla on olemassa vain kaksi
vaihtoehtoa: tulevaisuuden
lionstoiminta on toisenlaista kuin nykyinen tai sitä ei
ole olemassa. Siis rakentakaamme tulevaisuuden
lionstoimintaa kestävälle
perustukselle: Me palvelemme.
Uskomme, että lionstoiminnalla on vielä paljon
annettavaa Suomelle, suomalaisille ja kaikille maailman ihmisille myös tulevaisuudessa.
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Juhlien Joensuu kutsuu M-piirin leijonia
vuosikokoukseen
Loppuiltapäivä käynnistetään Joensuu Areenalla
johtajaehdokkaiden haastatteluilla ja illalla ovat
vuosikokouksen avajaiset.
Suomi 100 v. –leijonailtamissa lavalle nousee esiintymään mm. Karjalainen
Rahvas sekä Motora. Iltamatansseja tahdittaa orkesteri
Timo
Hacklin,
solistina Satu Suhonen.

Lionstoiminnan 100-vuotisjuhlavuonna
Suomen
Lions-liiton 64. vuosikokous järjestetään 9.-11.6.2017
Joensuussa. Vuosikokous
on suomalaiselle leijonaväelle juhlavuoden pääjuhlapaikka ja tämä Euroopan
suurin vuotuinen lionstapahtuma tuo Joensuuhun
noin 2000 vierasta. Vuosikokoukseen saadaan itse
kansainvälisen Lions-järjestön presidentti Robert E.
Corlew puolisonsa Diannen
kanssa ja valtiovallan tervehdystä on pyydetty korkeimmalta mahdolliselta
taholta.
Tapahtumapaikkana
on
vuonna 2004 valmistunut
Suomen suurin puurakenteinen rakennus Joensuun
Areena, joka tarjoaa ihan-

teelliset puitteet vuosikokoukselle
ja
iltajuhlille.
Sadatta vuottaan juhliva
lionstoiminta ja 100 -vuotias itsenäinen Suomi näkyvät kaikissa järjestelyissä,
onhan kysymys ainutlaatuisesta juhlasta.
Vuosikokouksen
teema
”Juhlien Joensuu - 100
Vuotta – Yhdessä” toteutetaan leijonaväelle erinomaisesti
onnistuvana
ja
elämyksellisenä tapahtumakokonaisuutena. Iloista palvelumieltä ja karjalaista
vieraanvaraisuutta tarjoavat
järjestäjinä toimivat Joensuun alueen 13 lionsklubia.
Hyvänä taustavaikuttajana
on koko H-piiri.
Tapahtumakokonaisuudessa perjantain ilme painottuu
suomalaiseen lionstoimin-

taan ja Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen ja lauantaina
hehkutetaan kansainvälisen
järjestömme ja lionstoiminnan 100-vuotistaivalta. Juhlinta alkaa perjantaina jo
aamupäivällä
keskustan
esiintymislavalla yleisötapahtumalla, joka jatkuu Punainen Sulan viimeisellä
kampanjahuipentumalla. Iltapäivällä ovat kansallisesti
merkittävän perint kohteen
Lions-Ruusupuiston avajaiset Penttilänrannassa. Joensuun
kaupungin
ja
lionsklubien yhteistyönä aikaansaadun puiston avaa
kv. presidentti Corlew. Tilaisuudessa on musiikkia ja
mahdollisuus tutustua yli
130 ruusulajikkeesta koostuvaan liki tuhannen ruusun
puistoon.

Lauantaina on Areenalla
varsinaisen vuosikokouksen vuoro ja väliajoilla voi
tutustua
lionstoiminnan
juhlanäyttelyyn. Puolisoille on tarjolla omaa ohjelmaa
neljästä
eri
vaihtoehdosta. Illan juhlagaalaa vietetään juhlavin
lionstunnelmin ja juhlaväkeä tanssittaa suosittu Blue
Notes –orkesteri solistina
mm. tangokuningas Erkki
Räsänen.
Sunnuntaina,
aamiaisen
jälkeen,
kotimatkalaiset
voivat suunnata vielä Karjalaisen kansan messuun
ev.lut.kirkkoon tai Ortodoksiseen liturgiapalvelukseen ort.kirkkoon.

vää ruokaa parempaa ei
olekaan!
Ilmoittautuminen, ohjelmat ja ohjeet vuosikokoussivuilla
Vuosikokouksen
kotisivuilla
(www.lionsvuosikokous20
17.fi) löytyy paljon tietoa
tapahtumasta, kuten ohjelmista, aikatauluista, osallistumispasseista
ja
majoituksista. Juhlavieraitten kannattaa tehdäkin majoitusvaraukset
heti,
iloinen Joensuu on suosittu
kesäkaupunki ja kiinnostus
Lions 100 -juhlia kohtaan
on ollut jo nyt suurta.
Vuosikokoukseen ilmoittautuminen ja osallistumispassin varaaminen tehdään
myös kotisivujen kautta.
Järjestäjien harras toive on,
että ohjeet ilmoittautumisesta luetaan huolella, jotta

kokouspaikalla halutut palvelut saadaan vieraille sujuvasti.
Joensuuhun on hyvät liikenneyhteydet ja omilla
autoilla saapuville löytyy
runsaasti paikoitustilaa aivan Areenan välittömässä
läheisyydessä. Leirintäalue
on kokouspaikan vieressä
ja keskustan hotelleista on
Areenalle ja takaisin nonstop kuljetukset.
100-vuotisjuhlia ei ole monesti tarjolla, joten tervetuloa
juhlatunnelmaan
iloiseen Itä-Suomeen!
Päätoimikunta
Pääyhteistyökumppanit
ovat
Pohjois-Karjalan
Osuuskauppa,
PohjoisKarjalan Sähkö Oy, Sanomalehti Karjalainen, PunaMusta
Oy,
Autotalo
Laakkonen Oy ja Joensuun
kaupunki.

Maistuva ruoka on kokousviihtyvyyden ja juhlatunnelman
tärkeä
osa.
Joensuun vuosikokouksen
hyvistä ja runsaista pitopöydistä löytyy aitoja raaka-aineita,
tarjottavissa
suositaan luomua ja lähiruokaa. Joensuussa ruoka
maistuu ruualta, koska hy-

Kansainvälisen hallituksen ehdokas Heimo Potinkara
alat tehdä jotakin jonkun
muun hyväksi.”

Hyvät M-piirin Lionit!
Havaintojeni mukaan lionstoiminnan arvostus on kasvussa. Vaikka menetämmekin jäseniä, lähinnä ikärakenteesta johtuen, on meillä
nyt hyvä mahdollisuus rakentaa uutta nousua.
Monet tutkimukset osoittavat, ettei onnea saavuteta
materiaalisesta
hyvästä,
vaan toisesta välittäminen
on hyvän elämän perusedellytys. Miten hyvin tähän
hetkeen sopivatkaan Melvin
Jonesin sanat ”Et pääse kovinkaan pitkälle, ennen kuin

Perusarvomme ja etiikkamme antavat meille hyvän
perustan rakentaa seuraavan
vuosisadan lionstoimintaa.
Lions-järjestö kansainvälinen hallitus on luonut pidemmän aikavälin toiminnan strategian, jonka soveltaminen Suomen oloihin
vaatii meiltä kaikilta jatkuvan uudistamisen mielialaa.
Mielestäni strategiassa on
tartuttu oikeisiin asioihin.
Olemme tilanteessa, jossa
ihmisillä on nykyisin enemmän vaihtoehtoja palvella ja
antaa takaisin paikkakunnalleen. Joudumme kilpailemaan uusista toimijoista,
joten on tärkeää pitää toimintamme laatu korkealla
tasolla.
Klubien toimintaedellytysten varmistamiseksi on tärkeää pitää yllä hyvää klubihenkeä ja rakentaa jäsenistön kanssa yhdessä tulevien
vuosien menestystarinaa.
Meidän tulee ennakkoluu-

lottomasti ottaa käyttöön
uudenlaisia klubi- ja kokouskäytäntöjä sekä rohkeita
avauksia palvelujen tarjonnassa, niille jotka apua ja
tukea tarvitsevat.
Jotta ruuhkavuosia elävät
lämminsydämiset ihmiset
voivat osallistua toimintaamme, on heille tarjottava
vaihtoehtoisia toimintamuotoja, jotka ovat joustavia ja
sopivat yhteen nykypäivän
kiireisen elämäntavan kanssa. Tarvitsemme edelleen
iloisia ja positiivisen asenteen omaavia jäseniä. Kehittämistyötä tukee piirien ja
Lions-liiton tarjoama koulutus- ja valmennustoiminta
sekä viestintä.
Hyvät ystävät
Minut kutsuttiin LC Lahti /
Launeen jäseneksi vuonna
1992. Uskon, että jo 25
vuoden mittainen aktiivinen
jäsenyys on antanut minulle
perspektiiviä ja näkemystä
toiminnastamme, jolle on
käyttöä kansainvälisessä

hallituksessa. Viimeiset 15
vuotta olen saanut vaativia
tehtäviä klubitoiminnan lisäksi myös piirin ja liiton
tasolla. Tällä hetkellä toimin
kansainvälisen hallituksen
nimeämänä Lions-toiminta
100 -vuotta Suomen juhlatoimikunnan puheenjohtajana.
Klubini Lahti / Laune on
asettanut minut ehdokkaaksi
kansainvälisen hallituksen
jäseneksi kausille 2018 2020. Suomen ehdokkaan
valinta tapahtuu kesäkuussa
Lions-liiton vuosikokouksessa Joensuussa. Olen valmis viemään Suomen hyviä
toimintaperiaatteita ja palveluideoita kansainväliseen
käyttöön, ja toisaalta voin
tuoda Suomeen hyviä käytäntöjä eri puolilta maailmaa. Pyydän tukenne, jotta
tavoite toteutuu.
We Serve -hengessä!

Heimo Potinkara, PCC

Eurooppa Forum 2009 Tampere, päätoimikunta 2007 –
2009

synt. aika 23.9.1952

Varapuheenjohtaja 2010 –
2011

Hallituksen puheenjohtaja,
HHJ- Pj

Puheenjohtaja 2011 – 2012

Puoliso, lion Tuire, kolme
lasta ja neljä lastenlasta

Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja 2011 - 2012
Kuvernöörineuvoston jäsen
2005 – 2006, 2010 – 2013

Presidentti LC Lahti / Laune
1998 – 1999

Hallituksen puheenjohtaja
2011 - 2012

Lohkon puheenjohtaja 2001
– 2002

LCI 100 vuotta, Suomen
juhlatoimikunnan pj. 2014
–

Alueen puheenjohtaja 2002
– 2003
Piirisihteeri 2003 – 2004

Rakennemuutostyöryhmä
2014 – 2016

Varapiirikuvernööri 2004 –
2005

Piirirakennetyöryhmän jäsen 2015 - 2016

Piirikuvernööri 2005 – 2006

----

Hallituksen jäsen 2007 –
2009, 2010 – 2013

Lions Aatteen Killan hallitus 2016 –
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Köyliön leijonat ahkerina
myyjäisissä

Villasukka-arpajaiset

Köyliön yrittäjien perineteiset joulumyyjäiset keräsivät
yli 30 myyjää Lallintalolle.

Terveiset LC Rauma/Kanali
Helmien jouluisesta mieltä
ja varpaita lämmittävästä
aktiviteetista! Moni iloinen
arpojen ostaja sai todeta

Mukana olivat myös Köyliön Lions Ladyt laatikoineen
ja muine myyntituotteineen.
Punainen Sulka-keräys tuotiin myös näyttävästi esille
leijonien toimesta. Ja kauppaakin käytiin ihan kohtuullisesti. Lion Timo oli leiponut kauppaa vauhdittamann
komean sulkakakun. Jokainen sulkatuotteen ostaja
osallistui kakun arvontaan.
Lion Urpon tekemä mausteinen joulukakku oli vielä
toisena palkintona.
Arvonnassa onnettarena toimi Reetta Hulmi.

Sulkapöydän takana häärivät lionit Simo Nummi ja
Pentti Laine. Lion Pekka
Väinölä oli pöydässä vielä
alivuokralaisena veteraanien
asialla.

LC Huittinen/Doriksen
kuulumisia

olevansa onnellinen uusien
tillukoiden omistaja. villasukka-arpajaisten tuotto
suoraan toiminta-alueen
lasten ja nuorten hyväksi.

Lisäksi leijonat veivät soivan joulutervehdyksen terveyskeskuksen vuodeosastolle peräti seitsemän leijonan voimin ja ladyt järjestivät palvelutalolla tonttutanssit.

Vampulan joulunavauksessa
1.12. LC Huittinen/Dorikset
myivät puuroa ja soppaa
sekä nuorisoarpoja.

Vielä on edessä joulupakettien jako ennen seuraavaa
aktiviteettia, yhdessä metsästysseuran kanssa järjestettävää metsäkirkkoa.

Hiekoitussepeliämpäreitä
vietiin useamman vanhuksen kotiovelle ja niitä jaettiin
kahvilan edessä kaikille halukkaille. Ne tulivat erittäin

hyvään tarpeeseen sillä satanut lumi sai kyytiä veden
muodossa sillä seurauksella, että pihat oli aivan parin
päivän kuluttua aivan jäätiköllä.
Veimme vielä seuraavana
päivänä muutamia ämpäreitä puhelinsoittojen perusteella.

”Joulupuu Porissa” -keräys
Joulumyyjäiset Kokemäellä
Kokemäen joulumyyjäiset
järjestettiin
seuratalolla
11.12. Myyjiä ja myytäviä
tuotteita oli runsaasti. Myös

paikalliset Lions Clubit olivat myymässä mm. Punainen Sulka-tuotteita.

Virpi Äijö, presidentti
LC Ulvila/Aurora osallistui
”Joulupuu Porissa”-keräykseen
Joulu on myös hyvän tekemisen aikaa. Joulupuukeräys toi joulun vähäosaisille
lapsille jo 13. kerran.
Keräyksen järjesti Porin
Nuorkauppakamari ja tänä
vuonna LC Ulvila/Aurora
osallistui siihen ostamalla

lapsille lahjoja sekä keräämällä Ulvilassa keräykseen
tuodut lahjat. Nämä vietiin
toimijoille, jotka antoivat
lahjat vähäosaisille perheille.
Satakunnassa keräys järjestettiin Porin, Ulvilan, Nakkilan, Luvian ja Merikarvian
alueilla 19.11.-18.12.2016.
Osallistumalla toit hyvän
joulumielen lapsille.

LC Huittinen/Dorikset ilahduttivat Palvelukeskus Annalan asukkaita ja henkilökuntaa joulun alla. Juhanin
säestäessä hanurilla lauloimme yhdessä joululauluja Muru-koiran pyörähdellessä
asukkaiden jaloissa iloisena.

Sofia säesti itseään kosketinsoittimella ja lauloi sekä
suomalaisia että englantilaisia joululauluja. Samuel
soitti saksofonaílla joululauluja ja Finlandian. Joulukuuset toimitti LC Vampula ja koristelut tehtiin yhdessä asukkaiden kanssa

Joululauluja Pappilanlammen palvelukeskuksessa
Oli hienoa olla Lions Club
Ulvila/Auroran lioneiden ja
läheisten mukana laulamassa
joululauluja Pappilanlammen palvelukeskuksessa.
Lauloimme kauneimmatjoululaulut ikäihmisten kanssa.

Oli monta hetkeä, kun sanojaeitarvittu ja silmätkostuivat. Lahjoina veimme itsetehdyt joulukranssit ja
LionsFinland joulukortin.
Ehdoton tähtihetki!

