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Tässä lehdessä mm.

Rauma-Reimari mukana kansainvälisessä auttamisessa
Johanna Kaisjoki on mukana
vapaaehtoistyössä World Te-
acher -ohjelmassa Opettajat
ilman rajoja -verkoston kaut-
ta. Verkosto  tukee kehitys-
maiden opettajien pedago-

gista osaamista  maailman
hauraimmissa valtioissa. Vii-
me kesänä World Teacher
-opettajat matkustivat Ugan-
dan maaseutualueille Länsi-
Niilille, jossa ugandalaisten

opettajakollegojen kanssa
yhteistyössä suunnittelivat
opetuksen kehittämistä. Han-
ke käynnistyi vuonna 2018,
se on kolmevuotinen ja kos-
kettaa kuutta maaseudun hei-

koimmin pärjäävää koulua.
Vuonna 2019 ja 2020 World
Teacher opettajat käyvät seu-
raamassa, miten kouluissa on
edistytty ja tekemässä pitkä-
vaikutteisia suunnitelmia
opetuksen kehittämiseksi yh-
dessä paikallisten opettajien
ja muiden toimijoiden kans-
sa.

Johanna kiittää Lions
Club Rauma-Reimaria saa-
mastaan apurahasta, joka an-
toi hänelle mahdollisuuden
osallistua kansainvälisen
avun antamiseen Ugandaan

Kai Raikunen
LC Rauma/Reimari

Kauden 2018-2019 LionM-
viesti on  M-piirin 35. paperi-
nen lehti ja ensimmäinen A4-
kokoinen. Nettilehteä-eLionM-
viestiä toimitetaan nyt viidettä
kautta.

Lehden tiedot:
Toimittaja:
DC Rauni-Eliisa Wasell,
LC Kokemäki/ Jokilaakso
Kustantaja:
Suomen Lions-liiton piiri
107-M, piirin klubit
Ilmestyminen: 2/2019
Taitto ja graafinen
suunnittelu:
Toimittajan talkootyö
ja Jarno Vasamaa
Paino: KTMP, Mustasaari
Painos: 2000 kpl
Jakelu: 107-M piirin leijonat
ja yhteistyö- ja sidosryhmät
Lehden kustannukset:
M-piiri, klubit, klubien myy-
mät mainokset

LionMviestit, eLionMviestit
sekä uutiset piirin tapahtumis-
ta löytyvät internetistä M-pii-
rin verkkosivuilta:
http://www.lions107m.org/ind
ex3.php

Seuraava lehti ilmestyy ke-
väällä 2020 ja aineisto toimite-
taan sähköisesti myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana
piirin tiedotus/ viestintävastaa-
valle. Kuvat lähetetään kuva-
tiedostoina, esim. .jpg ja teks-
tit tekstitiedostoina, esim.
Word-asiakirjana.

Piirin klubit:
Alastaro, Eura, Eura / MuiNai-
set, Eura / Pyhäjärvi, Eurajoki,
Harjavalta, Harjavalta / Huovi,
Honkajoki, Honkilahti, Huitti-
nen, Huittinen / Doris, Huitti-
nen / Gerda, Jämijärvi, Kan-
kaanpää, Kankaanpää / Helmi,
Kankaanpää / Keskusta, Kan-
kaanpää / Kuninkaanlähde,
Karvia, Kauvatsa, Keikyä,
Kiikka, Kiikoinen, Kiukainen,
Kokemäki, Kokemäki / Joki-
laakso, Kokemäki / Teljä, Kul-
laa, Köyliö, Laitila, Laitila /
Untamoinen, Lappi TL, Laut-
takylä, Lavia, Luvia, Merikar-
via, Nakkila, Nakkila / Emma,
Noormarkku, Pomarkku, Pori,
Pori / Charlotta, Pori / Juhana,
Pori / Karhu, Pori / Katariina,
Pori / Linna, Pori / Meri-Pori,
Pori / Otava, Pori / Pohjoinen,
Pori / Sofia, Pori / Ulvila, Pun-
kalaidun, Punkalaidun / Fiina,
Pyhäranta, Rauma, Rauma /
Ankkuri, Rauma / Fänikk,
Rauma / Kanali Helme, Rauma
/ Reimari, Rauma / Ruori, Sas-
tamala / Linda, Siikainen, Sä-
kylä, Ulvila, Ulvila / Aurora,
Ulvila / Olavi ja Vampula

LionMviesti 2017-2018 palkit-
tiin kunniamaininnalla kansain-
välisessä piirilehtikilpailussa.
Tulokset julkaistiin Las Wega-
sin vuosikokouksessa.

Tämän lehden kannen ku-
vassa ollaan ”Haku päällä”
Huittisten Hullussa Yössä. LC
Huittisten leijonilla oli myyn-
nissä v. 2019 kalentereita ja
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nuorisoarpoja ja tarjolla oli me-
hua. Mukana Hullussa Yössä oli
muitakin Huittisten klubeja ja
heidän tekemisistään on juttuja
tässä lehdessä.

Paperilehdessä on myös
osa jo nettilehdissä julkaistuista
jutuista, mutta kaikki eivät
mahtuneet paperilehteen. Kan-
nattaa lukea nettilehdetkin.
Niissä on kuviakin enemmän
tapahtumista, kuin paperileh-
dessä.
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Me Palvelemme - We Serve, Tehdään yhdessä hyvää
DG Vesa Kynnysmaa 2018-2019

Horisontti on meidän

”Me palvelemme maailmaa ja paikallisia yhteisöjä ylpeyttä tuntien, intohimoisesti ja muista välittäen.”,
Kansainvälisen presidentin teema,

Kansainvälinen presidentti Gudrun Yngvadottir ja hänen puolisonsa PID, Dr. Jon Bjar-
ni Thorsteinsson, piirikuvernööri Vesa Kynnysmaa ja puoliso Marja

Olen etuoikeutettu, koska
saan toimia 107 M -piirin
piirikuvernöörinä.

Vuonna 2018 sekä Suo-
mi että kansainvälinen Lions-
järjestö täyttivät 101 vuotta.

Lions-toiminta tarjoaa
mahdollisuuden palvella
avun tarpeessa olevia ihmi-
siä. Samalla se antaa laatua
omaan elämään. Vapaaehtoi-
sena toimiessa ei auta vain
muita, vaan samalla saa
omaan elämäänsä uutta sisäl-
töä. Arvot saattavat muuttua
ja vapaa-ajan käyttämiselle
tulee mielekäs vaihtoehto.

Teemme vapaaehtois-
työtä niin lasten ja nuorten
terveen elämän ja kehityksen
turvaamiseksi kuin ikäänty-

neiden, perheiden, vammaisten ja muiden apua tarvitsevien-
kin tukemiseksi.

Toimintaa on niin paikallisella, kansallisella kuin
kansainväliselläkin tasolla.

Lions-klubien tärkein palvelun kohde on oma lähialue
ja asuinympäristö. Kohteina ovat mm. koulut, päiväkodit,
veteraanit, vanhainkodit ja palvelutalot, vammaiset ja
näkövammaiset sekä lasten liikuntaharrastukset.

Suomen Lions-klubit ovat vuosien saatossa auttaneet n.
50 miljoonalla eurolla apua tarvitsevia sekä Suomessa että
maailmalla. Kiitos siitä kuuluu teille hyvät lionit ja puolisot,
että osallistutte aktiivisesti klubienne järjestämiin tapahtu-
miin.

Klubivierailut
Klubit ovat lions-järjestömme tärkein tekijä. Klubivierailuita
olen saanut suorittaan tähän mennessä 63 ja lehden ilmesty-
miseen mennessä olen vieraillut kaikissa piirimme 66:ssa
klubissa. Piirikuvernöörinä tekemäni klubivierailut ovat
kauteni parhaimpia kokemuksia.

Vierailujen ja klubien juhlien yhteydessä olen käynyt
puolisoni lady Marjan ja klubini veljien kanssa, jotka ovat
toimineet meille autonkuljettajina. Iso kiitos siitä heille, ettei
ole tarvinnut kaikkia vierailuita yksin tehdä. Olemme
saaneet kokea lämpimän ja miellyttävän vastaanoton, mikä
heijastuu siitä, että klubien toiminta on monivivahteista ja
jäsenilleen mielekästä. On haluttu uudistua ja haettu uusia
tuulia klubien toimintaan, sekä on muistettu LIONS-sanan
tulkinta: Luovuta Isänmaasi Onnellisempana Nouseville
Sukupolville.

On hienoa nähdä, miten osassa klubeissa puolisotoimin-
ta on otettu osaksi klubien aktiivista toimintaa ja kehotankin
niitä klubeja, joilla ei ole puolisotoimintaa tai puolisotoi-
minta on hiipunut, aktivoitumaan ottamalla puolisonne
mukaan yhteiseen harrastukseen. Näin saatte tärkeitä lisä-
käsiä klubien palvelutoimintaan.

Jäsenyys
Jäsenkehityksemme Suomen Lions-liitossa sekä M-piiris-
sämme on ollut laskusuunnassa muutamana vuonna peräk-
käin. Klubit ja klubien jäsenet ovat lions-toiminnan ydin.
Klubien olisi siksi hyvä kiinnittää huomio jäsenkehitykseen-
sä niin, että jäsenmäärät saataisiin nousemaan.

Yhtä tärkeänä pidän myös sitä, että klubien nykyiset
jäsenet pysyisivät toiminnassa mukana. Kehitetään klubien
toimintaa niin, ettei tule turhia eroamisia sen takia, että
klubien toiminta ei ole mielekästä. Siksi meidän on pidettävä
huolta jäsentemme ja klubiemme hyvinvoinnista.

Uuden kurssin määrittäminen ei ole koskaan helppoa.
Jotta pystymme saavuttamaan palvelun, joka sijaitsee hori-
sontin takana, lionien tulee kehittää toimintaa sekä klubeis-
sa, että paikkakunnilla ja omassa toiminnassa. Tämä tarkoit-
taa uusia resursseja, uutta motivaatiota ja selvästi
määriteltyä strategiaa. Oulun vuosikokouksessa julistettiin
uusi jäsenkampanja kausille 2018-2021 "Haku Päällä",
jonka tarkoituksena on muistuttaa kaikkia leijonia hankki-
maan uusia jäseniä mukaan toimintaan. Tavoitteena on
saada uusia käsipareja auttamistyöhön, kiinnittää klubien
huomio klubitoiminnan kehittämiseen ja kumppanuuksien
etsimiseen.

Pääkirjoitus
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Tavoitteen toteuttamiseksi sekä liitto, että piirit tukevat
klubeja muun muassa kampanjamateriaaleilla, jalkautumi-
sella ja aktiivisella tiedottamisella.

Palvelu
Palveluhaasteteemoja ovat nälänhätä, näönsuojelu, ympä-
ristö, diabetes ja lapsuusiän syöpä. Nuori-so otetaan näissä
kaikissa palvelualueissa huomioon. Tällä hetkellä palvelua
ja apua saaneita ihmisiä on n. 50 miljoonaa ympäri maail-
maa.
Tämän vuoden keskipisteenä on haaste kaikille lioneille
ylittää esteet, jotka heillä on palvelun antamisessa.

Saavutamme tavoitteen, jos emme katso horisonttia
saavuttamattomana rajana vaan muuttuvana kohteena, joka
voidaan saavuttaa ystävällisten tekojen ja myötätunnon
kautta. Näin lionit yhdessä voivat auttaa entistä useampaa
ihmistä.

Kansainvälisen presidentin Gudrun Yngvadottirin ja
LCI Forwardin tavoite on palvella 200 miljoonaa ihmistä
vuodessa vuoteen 2021 mennessä

.
Maailmanlaajuinen toimintaryhmä,
GAT (Global Action Team)
Tällä kaudella otettiin käyttöön maailmanlaajuisesti uusi
toimintamalli. Tämä ryhmä koostuu Maailmanlaajuisesta
johtajakoulutusryhmästä (GLT), Maailmanlaajuisesta jäsen-
työryhmästä (GMT) ja Maailmanlaajuisesta palveluryhmäs-
tä (GST). Näiden kolmen tärkeän osa-alueen resurssien ja
asiantuntemuksen yhdistäminen Maailmanlaajuiseksi toi-
mintaryhmäksi antaa meille mahdollisuuden saavuttaa 1,7
miljoonaa jäsentä vuoteen 2021 mennessä. Kun jäsenmäärä
kasvaa, lionit pystyvät tekemään vieläkin enemmän ihmis-
ten auttamiseksi eri puolilla maailmaa.

Yksi tärkeä haaste onkin, että klubit ottaisivat tämän
toimintamallin myös käyttöön - kuten piirien toiminnassa
ja organisaatiossa on jo tehty.

Kampanja 100: LCIF:n palveluvoimaa
Maailman haasteet ovat laajenemassa. Kampanja 100, joka
on LCIF:n historian suurin varainkeruu-kampanja, kestää
kolme vuotta ja sen aikana pyritään keräämään 300 miljoo-
naa dollaria. 30.6.2021 mennessä Kampanja 100 auttaa
lioneita palvelemaan yli 200 miljoonaa ihmistä vuodessa ja
varmistaa, että sinulla on tarvittavat resurssit, joiden avulla
voit:

1. Lisätä palvelun vaikutusta: LCIF laajentaa paikka-
kuntiin kohdistuvaa lionien sitoumusta, jonka painopisteet
ovat; Näkökyky, Nuoriso, Hätäaputyö, Humanitaariset
aloitteet.

2. Taistella diabetesta vastaa: LCIF tulee vähentä-
mään diabeteksen esiintymistä ja parantamalla diagnoosin
saaneiden elämänlaatua.

3. Laajentaa maailmanlaajuisia palvelualueitamme:
Nälän helpottaminen, Lapsuusiän syöpä, Ympäristö.

Haasteet ovat suuria. Mutta missä on tarve, siellä on
lion. Juuri nyt lionien on palveltava enemmän kuin koskaan
aikaisemmin 100-vuotisen historiamme aikana. Tehtäväm-
me on selkeä, joten kätemme ja sydämemme ovat valmiit.
Hetki on tullut.

Puhtaat vedet -hanke
Lions -liito ja piirit lähtivät keväällä 2018 mukaan Ympä-
ristöministeriön rahoittamaan kaksivuotiseen hankkeeseen,
jonka tavoitteena on vesiensuojelun juurruttaminen osaksi
leijonien palveluaktiviteetteja kesään 2020 mennessä. Hank-
keen luonne on vahvasti markkinointiviestinnällinen sekä
yhteissuunnitteluun ja uusiin yllättäviin ja rajoja ylittäviin
kumppanuuksiin perustuva. Vaikka hankkeen kohderyhmä
ovat Suomen n. 23 000 Lionia ja Leoa, pitää hankkeen
näkyä myös ulos uusien kumppanuuksien ja jäsenten
saamiseksi.

Jokainen Suomen lähes 23 000 Lionista ja Leosta on
ihminen, jonka takana on huikea osaajien verkosto. Miten
lionit itse kierrättää vesiensuojeluun liittyvää tietoa ja
osaamista omassa vapaaehtoisarjessaan - entäpä miten hän
voisi kierrättää sitä työarjessaan? Jokainen lion on niin
halutessaan vesiagentti!

Tekoja tulee tehdä myös lähellä. Vastuullisuus alkaa
omasta itsestä ja omasta elinympäristöstä.

Leijonat puhtaan veden puolesta -hanke haastaa Lionei-
ta ja Leoja ylisukupolviseen yhteistyöhön ja osaamisen
kiertotalouteen. Suomen ensimmäisen vesileijonapari ovat
Liiton pj. Pirkko Vihavainen ja Leo pj. Teemu Laitinen.

Kehotan kaikkia piirin klubeja ja jäseniä lähtemään
tähän hyvään hankkeeseen mukaan ja näin edesauttamaan
ympäristömme suojelua.

Rauhanjulisekilpailu 2018-2019
Tätä kirjoittaessani sain tietää, että Kansainvälisessä rau-
hanjulistekilpailussa Suomea lähtee edustamaan Nella
Koskisen työ "Kunpa missään ei olisi sotia". 12-vuotias
Koskinen on Porin Cygnaeuksen koulun 6B-luokalla ja tulee
näin ollen meidän M-piiristämme.

Koskisen työ oli myös yleisön suosikki Facebook-
äänestyksessä. Onnea voittajalle!

Viimeisen 31 vuoden aikana lionsklubit eri puolilla
maailmaa ovat sponsoroineet kansainvälisiä rauhanjuliste-
kilpailuita paikallisissa kouluissa ja nuorisoryhmissä. Kil-
pailu kannustaa nuoria ympäri maailmaa ilmaisemaan
näkemyksiään rauhasta.

Julisteista arvioidaan omaperäisyys, taiteellisuus ja
teeman ilmaisu.

Julisteet käyvät läpi useita arviointitasoja: paikallinen,
piiri, moninkertaispiiri sekä kansainvälinen. Kansainvälisel-
lä tasolla tuomarit taide-, rauhan-, nuoriso- ja koulutusyh-
teisöistä sekä tiedotusvälineistä valitsevat yhden pääpalkin-
non voittajan ja 23 kunniamaininnan saavaa työtä.

Kiitos
M-piirin jokaisessa klubissa tehdään hyviä ja monipuolisia
aktiviteetteja. Kaikilla klubeilla on halu palvella lähimmäis-
tä sekä ympäröivää yhteiskuntaa omilla paikkakunnillaan.

Vapaaehtoistyössä meillä riittää tulevina vuosina paljon
tehtävää ja siksi on tärkeää, että pidämme myös itsestämme
huolta, jotta voimme palvella ja tehdä myös muiden elämää
paremmaksi.

Kiitän jokaista piirin klubia ja kaikkia niiden jäseniä
kaudesta 2018-2019 ja toivotan antoisia lionstoiminnan
vuosia tuleville toimintakausille.
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Paraatin lipun kantajat järjestyvät lähtöä varten

Elämää Conventionin jälkeen

Sanna Mustonen, DG 107-B

Conventionin jälkeen suurin osa meistä 2018-19 kuvernöö-
rikurssilaisista puolisoineen suuntasi kiertomatkalle tutus-
tumaan kasinokaupungin ulkopuoliseen arkeen. Mukana oli
myös puheenjohtaja Pirkko Vihavainen sekä puolisonsa
Markku.
 Samalla meillä oli oiva tilaisuus tutustua toisiimme,
luoda yhteishenkeä ja vaihtaa ajatuksia tulevasta Lions-
kaudesta.
 Nevada, Arizona ja Utah tulivat tutuiksi loistavan
oppaamme Jackin ja kuskimme Shannonin matkassa. Alueet
ovat aina olleet harvaanasuttuja, mutta 50-60 -luvulla
ilmastoinnin keksimisen myötä ihmisiä alkoi virrata näille
kuumille erämaaseuduille.
 Alueen kolme patoa mahdollistivat energian saannin ja
veden tarpeen turvaamisen ihmisille. Vierailimme sekä
Hooverin padolla että Glen Canyonin padolla - luonnonvoi-
mien valjastaminen on niissä onnistuttu tekemään uskomat-
tomalla tavalla.
 Toisaalta Sedonan punaiset vuoret, Grand Canyonin
valtavuus ja Antilope Canyonin taianomaiset muodot saivat
meidät tuntemaan itsemme varsin pieniksi ja mitättömiksi -
luonto on mahtava ja ihminen jää usein toiseksi niin vastaan
pannessaan kuin yrittäessään kopioida näitä huikeita aikaan-
saannoksia.
 Kuten kansainvälinen presidentti Yngvadottir ja oma
Pirkkomme meitä opastivat: Tuulten suuntia emme voi
muuttaa, on osattava käyttää purjeita ja tunnettava luovimi-
sen taito suunnatessamme kohti uusia horisontteja.

Kuvernöörit ja puheenjohtaja puolisoineen Grand Canyo-
nin reunalla

Grand Canyonin jylhät maisemat

Las Vegas vuosikokous 2018
101. kansainvälinen kongressi ja DGe koulutus järjestettiin
25.6.-4.7.2018. Kokoukseen osallistui n. 15 000 lionia
ympäri maailman. Kaikki tilaisuudet järjestettiin peli- ja
viihdekaupunki Las Vegasin MGM Grand-hotellissa ja
kokouksen pitopaikka ei jättänyt ketään kylmäksi.

Järjestömme kansainväliseksi presidentiksi valittiin
Gudrun Yngvadottir Islannista.

Neljä ensimmäistä päivää oli DG elektien koulutuksia.
Päivät olivat pitkiä, mutta antoisia.

Torstai-iltana oli skandinaavien Get Together -tapaami-
nen Hard Rock Cafessa. Meidän suomalaisten kuvernöörien
ja puolisoiden "Viva Las Vegas" -esityksemme oli erinomai-
nen ja sai ansaittua huomiota.

Lauantaina oli kansainvälinen paraati, joka meidän
osaltamme alkoi aamuvarhaisella kuljetuksella Las Vegasin
vanhan kaupungin keskustaan. Onneksi oma lähtömme
marssille oli heti ensimmäisten joukossa, sillä lämpötila
kohosi koko viikon yli 40:een celsius-asteeseen.

Avajaisistuntopäivän puhujana oli tohtori Sanjay Cupta.
Hän kertoi Amazonin alueella asuvasta heimosta, jolla on
immuniteetti diabetesta vastaan.

Toisen istuntopäivän pääpuhujana oli Yhdysvaltain
entinen presidentti George W. Bush. Hän kertoi omasta
elämästään, perheestään ja kodin rakkauden merkityksestä.
Miljoonat ihmiset toimivat vapaaehtoistyössä ja heistä
aikanaan tulee johtajia yhteiskuntiin. Hänen mukaansa
demokraattiset yhteiskunnat tukevat toisiaan. Maissa, joista
demokratia puuttuu, ei uskalleta siirtyä avoimeen, ihmisoi-
keuksia kunnioittavaan yhteiskuntaan.

Kolmas istuntopäivä oli kansainvälisen presidentin
Gudrun Yngvadottirin päivä. Hän kertoi omista tavoitteis-
taan kannustaen kaikkia lioneita ryhtymään palvelemaan ja
tavoittelemaan horisonttia.

Ensimmäiseksi varapresidentiksi valittiin Judg-Yul
Choi, Koreasta, toiseksi varapresidentiksi valittiin Haynes
Townsend, USA:sta ja kolmanneksi varapresidentiksi valit-
tiin Brian E. Sheehan, USA:sta.

Suomesta kansainväliseen hallitukseen valittiin Heimo
Potinkara.

Kaiken tämän kokemuksen jälkeen meiltä kuvernööreil-
tä repäistiin elektinauhat pois ja virallinen toimintakausi
kuvernöörinä alkoi.
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Kuvernöörien Viva Las Vegas esitys Hard Rock Cafeessa.

M-piirin lioneita puolisoineen tukemassa Viron lionien
nuorisotoimintaa.

Lady Helena Nurminen, lion Elina Suonpää LC
Eura/MuiNaiset, lion Juha Suonpää LC Kiukainen, lady
Marja Kynnysmaa, DG Vesa Kynnysmaa ja lion Timo
Nurminen LC Eura/Pyhäjärvi

Luonnon muovaama Antilope Canyoni

Nella Koskisen työ "Kunpa missään ei olisi sotia"
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Puheenjohtajan tervehdys

Joulupiparit ja vihreät kuu-
lat on taas kerran nautittu ja
lähdetään kevättä kohti.
Lions-kauden jälkipuolisko
on jo hyvässä menossa. Pii-
reissä, kuten M-piirissäkin
on toimittu vilkkaasti ja saa-
tu paljon hyvää aikaan. Tär-
kein työ tapahtuu klubeissa.
Kun jäsenet tuntevat toisen-
sa, jokaisella on sopiva teh-
tävä klubissa ja klubilla on
merkityksellistä ja mukavaa
toimintaa, jäsenet haluavat
pysyä klubissa ja tehdä yh-
dessä hyviä tekoja.
 On ollut ilo huomata,
miten monenlaista toimintaa
klubeissanne on. Uusia ko-
keiluja kannattaa rohkeasti
tehdä. Kun uusi jäsen tuo
jonkin idean, se voi olla jon-
kin uuden alku – ja jäsen
kokee itsensä tervetulleeksi.
 Me annamme toisillem-
me energiaa. Kun ympäril-
lämme on motivoituneita ja
samasta asiasta innostuneita
ihmisiä, pääsemme parhaiten
yhteiseen tavoitteeseemme.

Pirkko Vihavainen,
Suomen Lions-liiton
puheenjohtaja 2018 – 2019

Me palvelemme – Sydämellä!

Vahvistamme toisiamme. To-
dellinen polttoaine kumpuaa
yhteyden kokemuksesta.
Käytetään voimiamme myön-
teisesti vastataksemme uusiin
haasteisiin, joita matkan var-
rella tulee vastaan.  Lions-
kausi kuluu nopeasti niin
kuin Suomen kesä. Nyt suun-
nitellaan jo seuraavaa kautta.
Uudet, tuoreet voimat aluk-
sen peräsimeen ja katse kohti
horisonttia! Kokemusta ja
uutta näkemystä yhdistäen
matka joutuu juohevasti. Yk-
sin voi edetä nopeammin,
mutta yhdessä, vetovastuuta
vaihtaen pääsee pidemmälle.

Toivotan M-piirin lio-
neille, puolisoille ja leoille
hyvää ja iloa tuottavaa kevät-
kautta

Arne Ritari –säätiö rs

Uutta: Lions Pro
Ritari
Pro Ritarin arvoon liittyy
kaulassa kannettava merkki,
kehystetty taulu sekä miek-
ka. Arvo myönnetään 850
euron suuruista lahjoitusta
vastaan henkilölle, jolle on
jo myönnetty Lions-ritarin
arvo.
 Säätiö toimittaa arvoon
liittyvät Pro Ritarin tunnus-
merkit, taulun, kaulaketjussa
kannettavan juhlamerkin se-
kä miekan hakemuksessa
mainitulle klubille. Pro Rita-
ri-arvo ja siihen liittyvät tun-
nusmerkit luovutetaan saa-
jalle sopivassa juhla-
tilaisuudessa.

PDG Antti Raitaniemi
M-piirin ARS-asiamies

Arne Ritari-säätiö on Suo-
men leijonien vuonna 1986
perustama säätiö, joka tukee
klubien, piirien ja liiton akti-
viteetteja mm. myöntämällä
apurahoja klubeille.  Säätiö
kartuttaa varojaan vastaanot-
tamalla lahjoituksia adressi-
ja ritarimaksujen kautta.
 Jokaisessa piirihallituk-
sessa on ARS-toimikunta,
jonka tehtävänä on tehdä
säätiön toimintaa tunnetuksi
omassa piirissään ja olla
avuksi klubeille
 M–piirissä ARS-toimi-
kuntaa johtaa PDG Antti
Raitaniemi (0500-561992 /
antti.raitaniemi@lions.fi ).



8

Mikä On LCIF ja Kampanja 100:
LCIF Palveluvoimaa -suurkeräys ?
Leijonaliikkeen palvelutoi-
minta jakautuu kolmelle eri
maantieteelliselle tasolle:
paikallisen tason toiminta
josta vastaavat klubit ja
piirit ympäri maailmaa,
kansallisen tason toiminta
josta vastaa Suomessa
Suomen Lions-liitto ry sekä
maailmanlaajuinen toimin-
ta josta vastaavat yhdessä
Lions Club International,
LCI,  ja siihen läheisessä
yhteydessä oleva Lions
Club International Founda-
tion, Lions Klubien Kan-
sainvälinen Säätiö, LCIF.
 LCIF:n tehtävä on toi-
mia läheisessä yhteistoi-
minnassa LCI:n kanssa mi-
tä moninaisimmissa eri
katastrofeihin liittyvissä ja
humanitäärisissä aktivitee-
teissa eri puolilla maailmaa
pääasiassa kahdesta eri ra-
hastostansa myönnettävien
avustusten avulla.
 Säätiömuoto takaa sen,
että LCIF:n Hätäapurahas-
tosta pystytään ohjaamaan
varoja hyvinkin lyhyellä
viiveellä luonnonvoiminen
aiheuttamien tai muuten
tapahtuneiden katastrofien
jälkeen kulloisenkin tar-
peen mukaan välittömään
hätäapuun, keski-pitkään
tukeen tai jälleenrakentami-
seen. LCIF:n Palveluvoi-
maa -rahastosta tuetaan
LCI:n käyttöön ottaman
LCI Forward -strategian
mukaisesti näkökykyyn,
diabetekseen, nälän helpot-
tamiseen, ympäristöön ja
lapsuusiän syöpään liittyviä
aktiviteetteja sekä pitem-
män ajanjakson hätäapu- ja
humanitäärisiä kampanjoita
kuten esimerkiksi meidän-
kin maassa jälleen ajankoh-
taiseksi tullutta taistelua
tuhkarokkoa vastaan pää-
asiassa kehitysmaissa ta-
pahtuvilla rokotus-kampan-
joilla.
 LCIF saa avustustoi-
mintaansa käytettävät va-
ransa pääasiassa Lionsjär-

jestön jäseniltä erisuurui-
sina lahjoituksina joista val-
taosa oikeuttaa klubeja va-
litsemaan keskuudestaan
Melvin Jones Fellow -jäse-
niä mitä pidetään yhtenä
suurimpana huomionosoi-
tuksena jota Lion voi saada.
Melvin Jones Fellow -jäse-
nyys edellyttää klubilta yh-
teensä 1.000 Yhdysvaltain
dollarin lahjoitusta joka
voidaan suorittaa useam-
massa erässä useamman
vuoden aikana ja se voidaan
myöntää myös henkilölle
joka ei ole Lion mutta on
merkittävästi tukenut lei-
jonatoimintaa. Noin 75%:ia
LCIF:n varainkeräyksestä
tulee Melvin Jones Fellow
-jäsenyyksien hankkimises-
ta.
 Tehostaakseen palvelu-
toimintaansa kansainväli-
nen vuosikokous päätti
muodollisesti viime kesä-
heinäkuun vaihteessa Las
Vegasissa käynnistää kol-
mivuotisen Kampanja 100:
LCIF Palveluvoimaa -suur-
keräyksen joka päättyy
30.6.2021. Useissa valtiois-
sa, piireissä ja klubeissa
keräys aloitettiin ”varasläh-
tönä” jo vuotta aiemmin.
Suurkeräyksen tavoitteena
on kerätä 300 miljoonaa
Yhdysvaltain dollaria maa-
ilmanlaajuisesti. Puhtaasti
matemaattisesti laskien ke-
räystavoite jäsentä kohden
koko kolmen vuoden kerä-
ysajalle on noin 250 dolla-
ria  joka on erittäin kova
tavoite ja sen osittaiseksikin
saavuttamiseksi on klubien
keksittävä keinoja joilla
varoja saadaan kerättyä ul-
kopuolisilta erilaisilla ta-
pahtumilla. Nyt meneillään
olevalla toimikaudella Suo-
messa tavoitteena on kerätä
15 %:ia tavoitteesta, ensi
toimikaudella 35 %:ia ja
viimeisenä keräyskautena
50 %:ia tavoitteesta. Tämän
toimikauden viiden ensim-
mäisen kuukauden aikana

keräys on jo tuottanut maa-
ilmanlaajuisesti noin 75
miljoonaa dollaria.
 Oma piirimme, 107-M,
on perinteellisesti kerännyt
avustuksia LCIF:lle jo use-
amman vuoden ajan osana
kymmenen euron suuruista
piirirahaa jäsentä kohden ja
on ainoa Suomen neljästä-
toista Lionspiiristä jonka
kaikki klubit ovat suoritta-
neet avustuksia LCIF:lle
vuosittain mistä olemme
saaneet kiitosta ja positii-
vista huomiota useassa eri
yhteydessä. Piirirahasta oh-
jataan viisi euroa LCIF:lle
jäsentä kohden ja sillä kate-

taan osa jäsenkohtaisesta
250 dollarin keräystavoit-
teesta.
 Toivon ja odotan, että
klubit ottavat huomioon
Kampanja 100: LCIF Pal-
veluvoimaa -suurkeräyksen
vielä tämän toimikauden
lahjoitusvaroista päätettäes-
sä ja suunnittelevat ensi
toimikaudelle ja sitä seuraa-
valle toimikaudelle tapahtu-
mia ja aktiviteetteja joiden-
ka tuottoja voidaan ohjata
LCIF:lle jotta saavuttaisim-
me mahdollisimman hyvin
määrin meille asetetun ke-
räystavoitteen.

PDG
Veli-Matti Andersson

Kuva: Campaign 100 - Pääomakampanja sinun palvelusi
voiman lisäämiseksi -lehtisestä, sivu 3
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Ehdokas  piirikuvernööriksi, Aarno Niemi
Olen 62-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.

Olen ollut LC Rauma/Reimarin jäsen vuodesta 2008 ja
ollut koko ajan 100 % jäsen. Olen toiminut likimain kaikissa
klubin hallitustehtävissä. Melvin Jones jäsenyyden sain
2015. Kansainvälisen presidentin jäsenkasvupalkinnon sain
presidenttivuotenani 2011 ja jäsenhankintamerkin 2015 ja
2017. Piirikuvernöörin myöntämän ansiotähden sain 2012.
 Piirissä olen ollut lohkon puheenjohtajana 2015 - 2016,
aluejohtajana 2016 - 2017, toisena varapiirikuvernöörinä
2016-2017 ja ensimmäisenä varapiirikuvernöörinä 2018-
2019. Vuonna 2014 olin liiton viestintä- ja brändikoulutuk-
sessa.
 Olen osallistunut puolisoni kanssa viiteen piirin vuosi-
kokoukseen ja neljään liiton vuosikokoukseen.
 Lisäksi olen osallistunut kahteen Europa-forumiin 2016
ja 2017 sekä suorittanut kokeneiden lions johtajien koulu-
tusohjelman ALLIn saksankielisenä 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 lionsarjessa ja juhlassa myös tulevaisuudessa.
Olemme sitä mieltä, että Suomen lionstoiminnalla on
tulevaisuus, kun muistamme että järjestö perustettiin palve-
lemaan ihmisiä. Palvelusta järjestö tunnetaan ja sitä palve-
lutyötä tekemään on helppo pyytää ihmisiä mukaan.

Olen v. 1952 syntynyt Huittislainen, nykyään eläkkeellä
oleva yrittäjä/toimitusjohtaja.
 Puoliso: lion Rauni-Eliisa Wasell, LC Kokemäki/
Jokilaakso, kaksi aikuista poikaa, ja kuusi lastenlasta
  Harrasstuksia lionstoiminnan lisäksi mm: lautakunta-,
seurakunta- ja kotiseututoiminta ja kuorolaulu sekä puun
sorvaus.

LC-Huittinen 100% jäsen
vuodesta 1993 –
Lions ritari n:ro 1230 2012
Suomen Lions-liiton yhden
ruusukkeen ansiomerkki
2018

Klubihallitus virat kaikki:
rahastonhoitaja 1996-1997
tiedotussihteeri 1998-1999
sihteeri  1999-2000
2.varapresidentti 2001-2002
1.varapresidentti 2002-2003
presidentti   2003-2004
past presidentti  2004-2005
tail twister   2005-2006
klubimestari  2010-2011

Piirihallitus:
lohkon puheenjohtaja
2008-2009
alueen puheenjohtaja
2009-2010
piirin rahastonhoitaja
2013-2014
LCIF piirikoordinaattori
2015-2018
2. varapiirikuvernööri
2018-2019

Kokouksia:
piirin vuosikokouksia 19
liiton vuosikokouksia 5
KVN kokouksia  2

Ehdokas  1. varapiirikuvernööriksi, Veli-Matti Wasell
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Ehdokas  2. varapiirikuvernööriksi, Hilve Reijonen

Olen ollut pian seitsemän toimintakautta piirihallituksessa
ja sitä kautta olen tutustunut piirin ja piirihallituksen toimin-
taan. Liiton toimintaan olen perehtynyt puolisoni kuvernöö-
rikausien aikana osallistumalla noin viiden vuoden ajan
KVN-kokouksiin.

Menestymisen avainasioita ovat avoimuus, keskinäinen
arvostus ja yhdessä tekeminen niin piirin toimijoiden kuin
klubien ja jäsenistön keskuudessa. Vastuullinen ja toisia
huomioiva toimintatapa tulee näkyä myös toimintamme
palveluiden kehittämisessä. Yhteistyön tärkeys, ”yhdessä
olemme enemmän” korostuu toimintojen muutostilanteissa
ja haasteissa nyt enemmän kuin koskaan.

Yksittäisen klubin paikallinen toiminta ja aktiiviset
jäsenet ovat järjestömme toiminnan peruspilarit.

Tulen piirihallituksen kanssa yhdessä tekemään työtä,
jolla voimme klubien palvelutyöstä saada menestyksellistä,
tuloksellista ja näkyvää. Piirihallitus on klubeja varten.

Leijonaiset vapaalla
Kauniina huhtikuisena sunnuntaina lauma naisleijonia
ystävineen vietti Naisten iltapäivää Yyterin hietikolla ja
Yyterin kylpylähotellissa. Ilma, jossa tuntui jo häivähdys
kevättä, suosi tapahtuman aluksi järjestettyä ulkoilua ranta-
hietikolla.

Reippaan ulkoilun jälkeen tarjolla oli herkullinen
lounas, jonka nautittuamme siirryimme varsinaiseen iltapäi-
vän ohjelmaan.  Life-edustaja kertoi meille naisen hyvin-
voinnista ja siihen vaikuttavista asioista. Hän oli myös
järjestänyt kattavan tuote-esittelyn. Hyvinvointiteema jatkui
terveysinfon jälkeen käsihoidolla. Oriflame-edustajan vin-
keillä ja tuotteilla saimme kaikki kätemme pehmeiksi.

Tässä kohtaa ruoan jo hieman laskettua, taukojumppa-
simme iloisissa tunnelmissa ja paikat notkistuivat kuin
ihmeen kaupalla. Jumpan jälkeen kaksi ihanaista diabe-

teshoitajaa esitti meille tietopaketin diabeteksesta näytelmän
muodossa. Asia oli vakava, mutta esitystapa hauska. Juuri
se sai tuntemaan, että tärkeä viesti meni helpommin perille
kuin kuivakasti esitetty dokumenttimuotoinen olisi koskaan
mennyt.

Lisää tärkeää tietoa vieraillemme jakoi Risna Aho
aiheenaan leijonatietous. Mukavan iltapäivän päätti Fine
Factory ja heidän lumoavan kauniit kesäiset vaatteensa, joita
oli esittelemässä myös kaksi klubin omaa leijonaa. Päivä oli
onnistunut ja toivomme sille jatkoa tulevaisuudessa.

Minna Murtomäki
LC Pori/Sofia

                          (Kuva sivulla 44)

Lionstoiminta
100 % jäsenyys LC Huitti-
nen/ Gerda 5.2.2008 alkaen
Sihteeri 2011-2012
Presidentti 2014-2015
100 % jäsenyys LC Huitti-
nen/ Doris perustamisesta
alkaen
LC Huittinen/Doris perusta-
minen 24.5.2016
Charter Presidentti
2016 - 2017
Aktiviteetti- ja palvelujoh-
taja 2017-2018
LCIF ja GMT jäsenjohtaja
2018-2019

Piirihallitus
DC-GLT koulutusjohtaja
2011-2013
DC palvelu- ja varainhan-
kintajohtaja 2013-2016
CS piirisihteeri 2017-2018
GST palvelu- ja varainhan-
kitajohtaja 2018- >

Lions-liitto
Varainkeruutyöryhmän
jäsen 2018-2 019

Palkinnat
100 % presidentin ansio-
merkki 2018
1 ruusukkeen ansiomerkki
2017
DG puolison ansiomerkki
2014
Alueen paras sihteeri 2011

Kokouksiin osallistumi-
nen
- Kansainvälinen vuosiko-
kous Hampuri 2013
- Honolulu 2015
- Tanskan vuosikokous
Hurup 2014
- NSR Ruotsi Trollhättan
2013
- Eurooppa Forum
Tampere 2009
- Lions-liiton vuosikokous
10 kertaa
- Piirin vuosikokous
13 kertaa
- Useita KVN kokouksia

Kouluttautumiset
Lions Quest Kokemäki
2013
Muutosvalmentaja-
kouluttaja Tampere  2014
ALLI koulutus
Rovaniemi 2016

Puoliso: PDG Matti
Lapset: Anne ja Anu
9 lastenlasta
Eläkkeellä

Harrastukset:
Lions-toiminta, kuntoliikun-
ta, golf, matkailu ja perhe
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Ehdokas  2. varapiirikuvernööriksi, Juha Suonpää

Olen  v. 1954  syntynyt  Kokemäellä  ja  nykyisin  asun
Harjavallassa. Olen  varhennetulla  vanhuuseläkkeellä
kouluttautunut  vielä  Kalevalaiseksi  Jäsenkorjaajaksi.

Puoliso: Matti  Juhani  Tuominen.  Perheeseen  kuuluu
kaksi  aikuista  poikaa  ja kaksi  lastenlasta.

Kokemäellä  olen  käynyt  kouluni  ja  työelämäni
aloitin  keskikoulun  jälkeen  pankissa.

Kolmentoista  vuoden  jälkeen  jäin omaan  yritykseen.
Siitä  yrittäjätaipaleeni  kesti eläkkeelle siirtymiseen asti.
Hoidin  mm. yritysten  taloushallinnon  ja  kirjanpidon.

Olen  ollut  mukana  yrittäjänaistoiminnassa pitkään.
Harrastanut  mm.  keilausta  ja Kansalaisopistossa  vuosia
englannin kielipiiriä.  Nykyään on intohimona  käsityöt.

LC  -  Kokemäki / Jokilaakson  jäsen  vuodesta  2013
100 %  2013 ,  2015  eteenpäin
Suomen  Lions - liiton  100 %  presidentin  ansiomerkki
2018

- Syntynyt  18.5.1961
- Puoliso Lion Elina
- Aikuiset lapset Juuso ja
  Eveliina
- Kolme lastenlasta

Lions toimintaa
LC Kiukaisten jäseneksi
v. 1988
Toiminut klubin kaikissa
viroissa
sihteeri  1991-1992
presidentti 1995- 996

Toiminut Lions M-piirin
hallituksessa:
M-piirin III alueen 1. loh-
kon puheenjohtajana
2003-2004
 M-piirin III alueen puheen-
johtajana  2004-2005
toimialajohtaja tiedotus
2005-2008

M-piirin III alueen 1. lohkon
puheenjohtaja 2011-2012
M-piirin III alueen puheen-
johtaja 2012-2013
Kokoukset ja juhlatilaisuudet
puheenjohtaja 2013-2014

Kokouksia
Piirin vuosikokouksiin
14 kertaa
Liiton vuosikokouksiin
6 kertaa

Palkittu Lions-toiminnassa
Melvin Jones jäsenyys 2013

Ehdokas  2. varapiirikuvernööriksi, Arja Tuominen

Klubin  hallitusvirat:
2.  varapresidentti
2015 - 2016
1.  varapresidentti
2016 - 2017
presidentti
2017-2018
past  presidentti
2018-2019
LCIF  -  koordinaattori
2018-2019

Piirihallitus :
lohkon  puheenjohtaja
2018-2019

Kokouksia :
Piirin vuosikokouksia 4
Liiton vuosikokouksia 1
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VCC -ehdokas 2019-2020, Matti Reijonen

Olen Matti Reijonen ja syntynyt 70 vuotta sitten Varkau-
dessa. Nykyisin asun puolisoni lion GST Hilven kanssa
Huittisissa, jonne muutettuamme sain kutsun paikallisen
lions- klubin LC Vampulan jäseneksi vuonna 2001.
Lions-toiminta oli siihen asti minulle tuntematonta. Sain
kummiltani heti alkuun hyvin perustellun syyn, miksi
minun pitäisi paikkakunnalle muuttaneena liittyä lions-
klubiin, tutustuisin heti 40 uuteen henkilöön ja heidän
perheisiin. Kun hyväksyin kutsun, sain kummiltani lions-
toiminnasta ja klubitehtävien kierrosta seikkaperäisen
selvityksen. Kummini hoiti asian hyvin ja siksi olen ollut
100 % jäsen ja aloin kiinnostumaan lions- työstä laajem-
min.

Suomen jäsentilanne koetaan tällä hetkellä kriittisek-
si, on muutoksen aika. Muutos tuottaa aina uusia mahdol-
lisuuksia, antaa haasteita ja innostaa kehitykseen ja
toimintatapojen päivittämiseen aikamme henkeen. Muutos
ei tule itsekseen, on yhdessä ryhdyttävä ideatalkoisiin.
Klubit voivat kutsua mukaan piirin edustajia, hehän ovat
klubeja varten ja siksi tarvitaan osaavia, innostuneita ja
sitoutuneita henkilöitä, jotka saavat tuloksia aikaan. On
oikeasti ryhdyttävä töihin.

Liiton puheenjohtajan tehtävä on haasteellinen. Ta-
voitteenani on jatkaa järjestömme pitkäjänteistä, hyväk-
syttyä strategiaa kohti asetettuja tavoitteita ja antaa hyvät
lähtökohdat seuraavalle toimintakaudelle. On oltava
selkeä päämäärä ja suunta, jota kohti edetään askel
kerrallaan. Yksi tärkeimmistä askelista on klubien elin-
voimaisuuden tukeminen ja laajentaminen.

Vapaaehtoistyön tulee olla mielekästä, hauskaa ja
vaikuttavaa ja sen pitää olla omalta osaltaan luomassa
hyvää elämää, jolla voidaan yhdessä vahvistaa joukkojam-
me ja sanoa olevamme vapaaehtoisesti paras.

Tämä on toinen yritykseni liiton varapuheenjohtajan
tehtävään. Valinta tapahtuu lauantaina 8.6.2019 Kalajoen
vuosikokouksen yhteydessä. Vain klubien nimetyt edus-
tajat voivat äänestää paikan päällä ja niitähän M-piirissä
on reilut 200. Toivon, että tällä kertaa äänestyksessä ovat
mukana kaikki piirimme klubit.

Tavataan Kalajoen hiekkarannoilla kesäkuussa!

LC Vampulan 100 % jäsen vuodesta 2001
Olen toiminut klubin presidenttinä 2 kertaa sekä kaikissa
muissa klubitehtävissä

M-piirin piirihallitus
Piirikuvernööri       2011-2014
Lohkon ja alueen puheenjohtaja   2009 - 2011
LCI 100 v. piirikoordinaattori  2014 - 2018

Lions-liitto
Kuvernöörineuvoston jäsen    2013 - 2014
Sääntötyöryhmän jäsen     2014 - 2018

Lions-ansiomerkit
Piirikuvernöörin ansiotähti     2008
100 % presidentin ansiomerkki     2009
Lohkon puheenjohtajan palkinto    2010
Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto  2010
Alueen puheenjohtajan palkinto    2011
Melvin Jones jäsenyys      2011
Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto   2012
1 ruusukkeen ansiomerkki      2013
Excellence Award 1.VDG:n ansiomerkki  2013
Kv Certificate of Appreciation    2014
DG ansiomerkki       2015
Excellence Award DG:n ansiomerkki   2015
Erinomaisen klubipresidentin ansiomerkki  2017
Liiton ansiotähti      2017
Kv kultainen rintamerkki 100 v. Haasteen jäsenkasvusta
(uusi klubi)       2018
Presidential Certified Guiding Lion Award 2018

Kokouksiin osallistuminen
Kansainvälinen vuosikokous Hampuri   2013
Honolulu         2015
Tanskan vuosikokous, Hurup     2014
NSR, Trollhättan       2013
Eurooppa Forum, Tampere     2009
Lions-liiton vuosikokous  10 kertaa
Piirin vuosikokous  13 kertaa
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Lionsklubi on järjestänyt
lapsille vuosikymmenien
ajan laskiaisen tienoilla
pulkkapäivän. Talvella sää-
tilan muutokset ovat aiheut-
taneet usein harmia tapahtu-
malle: milloin ei ole ollut
tarpeeksi lunta, pakkanen
liian kova, satanut vettä tai
joidenkin mielestä mäki ei
ole ollut tarpeeksi vauhdi-
kas.

Kunnan ja klubin yh-
teistyöllä etsittiin sopivam-
paa laskettelupaikkaa, joka
soveltuisi ympärivuotiseen
käyttöön. Sellainen paikka
löytyikin aivan uuden kou-
lurakennuksen läheisyydes-
sä, jossa kaivumaista oli
muotoutunut melkoinen mä-
enkumpare. Tuumasta toi-
meen ja paikalle tilattiin kai-
vuri tekemään pohjatyö.
Siitä alkoi klubin jäsenten
talkootyö ja viikon ajan Esa
Pukkilan johdolla paikalla
ahkeroivat 6-7 leijonaa.

Rakennelma vaati van-
kan perustuksen ja siihen
käytettiin puolitoista kuutio-
ta betonia, jonka lahjoitti
Karvian Betonitukku Oy ja
paikalle valuaineen toimitti
talkootyönä Kuljetus M&M
Mustajärvi Ky. Elementeistä

Opinpolulla eteenpäin mutta rinneliukua alaspäin
koottavan liukumäen varsi-
nainen asennustyö kesti kak-
si päivää ja nyt se on valmii-
na ympärivuotiseen
käyttöön.

Hyvän päivää seuraava-
na päivänä klo 12 Opinpolun
nuorimmat oppilaat, eskari-
laiset ja päivähoitolapset oli-
vat ohjaajiensa johdolla val-
miina testaamaan uutta
leikkipaikkaa, joka valmistui
päivää aikaisemmin koulun
viereiselle kumpareelle. Pie-
neen jännitykseen lienee ol-
lut aihettakin, sillä uusi liu-
kumäki näytti kaarteineen
varsin korkealta ja vauhdi-
kaalta. Keltaisella muovirän-
nillä on pituutta seitsemän
metriä ja korkeuseroa yli
neljä metriä.

Rinneliukumäen avasi-
vat virallisesti Kunnanjohta-
ja Tarja Hosiasluoma ja
lionsklubin pesidentti Tapio
Keskitalon leikkaamalla rän-
nin yli pingoitetun nauhan,
ja samassa  esimmäinen las-
kija tuli kirkaisten vauhdilla
alas pehmeälle hiekalle.
Vuorollaan kaikki yli 40 las-
ta ja nuorta seurasivat peräs-
sä, useat lapset kymmenen-
kin kertaa.

Jaakko Viitala

Koelaskua rinneliukumäessä suorittaa Kaisa-Maija Viitala
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Klubien tekemiä lahjoituksia
Pyörätuoli Rauman Invalideille

LC Rauma / Ankkuri lahjoitti pyöratuolin Rauman Invalidit
ry:lle 22.2.2018. Yhdistys antaa tuolia käyttöön aina sille
joka sitä eniten tarvitsee.

Luovutustilaisuudessa olivat vasemmalta oikealle lue-
teltuna LC Rauma/Ankkuri presidentti Kari Ekqvist, lion
Harri Peltonen, Invalidit ry:n puheenjohtaja Anniina Sillan-
pää, varapuheenjohtaja Matti Pitkänen sekä kunniapuheen-
johtaja Aimo Salminen.

Aarre Lankinen
Tiedotussihteeri LC Rauma/Ankkuri

Kokemäellä tehdään polttopuita

Lions Club Kokemäen veljet tekevät polttopuita. Puut
kaadetaan metsästä ja pilkotaan porukalla klapeiksi. Klubi
toimittaa polttopuut pääasiassa Kokemäen Seurakunnan
diakoniatyön kautta vähävaraisille tarvitsijoille. Seurakun-
nan diakoniatyössä arvioidaan avuntarvitsijat.

Polttopuuaktiviteetin vetäjinä toimivat veljet Esko
Lahtinen, Juhani Alaruka ja Timo Pere.

Teksti: Tommi Anttila, kuva: Timo Rönkkönen
LC Kokemäki

Kuvassa LC Kokemäen veljet Antti Huida (vas) Timo Pere
ja Antti Vahero klapitalkoissa.

Upeaa – paikallinen parsaviljelijä ilmoitti sosiaalisen medi-
an sivuillaan, että tervetuloa poimimaan auringonkukkia
omaan käyttöön! Päätimme auttaa ja kävimme keräämässä
perinteiset auringonkukkakimput (isot sellaiset), jotka veim-
me Pappilanlammen Palvelukeskuksen pääoville ilahdutta-
maan kaikkia. Tämä on ollut klubillamme perinteenä, jota
tulemme jatkamaan.

Lion Virpi Äijö
LC Ulvila/Aurora

LC Ulvila/Aurora ilahdutti auringon-
kukilla

Omenalahjoitukset

Veimme paikalliseen palvelutaloon kaksi kertaa muutaman
ämpärillisen maatilalta poimimiamme omenia.

Omenia syötiin semmoisenaan, valmistettiin piirakoita
ja keittiöstä toimitettiin myös koululle pestyinä muun
ruokajakelun mukana lapsille.

Koululaisilla ei ole viikossa kuin yksi jälkiruoka, nyt
he saivat toisen jälkiruuan!

Kuva ja teksti:
Hilve Reijonen
LC Huittinen/Doris
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Kuninkaisten vanhainkodille
uusi televisio
Korviimme kantautui alkuvuodesta 2018 tieto, että Huittis-
ten Kuninkaisten vanhainkodin vanha televisio reistailee -
sammuu itsestään eikä käynnisty sen jälkeen kuin pitkän
ajan kuluttua. Tieto vauhditti päätöstämme lahjoittaa van-
hainkodille uusi, hieman vanhaa televisiota suurempi "ruutu".

LC Huittinen lahjoitti uuden 49 tuuman TV:n Kunin-
kaisten vanhainkodille 5.2.2018. Homma hoitui lion Tapio
Pakarisen johdolla ammattitaidolla ja avaimet käteen-
periaatteella, sillä lahjoituksen yhteydessä TV myös asen-
nettiin paikoilleen seinätelineeseen ja kanavatkin viritettiin
valmiiksi.

Ajoitus taisi olla ihan kohtuullinen, sillä vanhainkodin
facebook- sivujen perusteella Pyeongchangin talviolympia-
laisten kisastudio viriteltiin heti aamuisin ja ainakin 10.2.
juotiin mitalikahvitkin.

Saimme Sydämelliset kiitokset vanhainkodilta. Ja siitä
hyvän mielen, että saimme palvella.

Juha Majala
Presidentti 2017-2018
LC Huittinen

Imetystuolin lahjoitus

Lions Club Pori/Meri-Pori sai olla todennäköisesti Suomen
ensimmäinen lionsklubi, joka lahjoitti imetystuolin. Tuolin
lahjoituspäätös eteni klubissamme tarpeen ilmaannuttua
erittäin nopeasti, koska koimme asian tärkeäksi.

Tarpeen tuolista esitti klubillemme terveydenhoitaja
Aino Jokela Pihlavan äitiysneuvolasta. Tarve edistää tule-
vaisuutemme vakuutemme, aarteidemme, terveellistä kas-
vamista, on leijonatyötä parhaimmillaan. Pihlavan äitiys-
neuvolan imetysnurkkauksessa ei olisi kunnollista
imetystuolia ilman toimintaamme. Näin maailmanlaajuinen
imetysmyönteisyys saapui myös Meri-Poriin.

Kaikki leijonamme toivottavat kaikki alueen äidit
ilomielin käyttämään tuolia kaikessa rauhassa yhdessä
jälkipolvien kanssa.

Jukka Kallionpää
LC Pori/Mari-Pori

Kuvassa Piia Männikkö sylissään Leevi 10 kk. Terveyden-
hoitaja Aino Jokela sekä Lions Club Pori/Meri-Porin
Mauno Vuorinen.

Eurajoen jäähalliin defibrillattorin
lahjoitus
LC Eurajoki lahjoitti defibrillattori  11.6.2018  Eurajoen
jäähalliin.  Luovuttajat LC Eurajoelta Matti Tamminen ja
Keijo Siiskonen vastaanottaja oli Eurajoen jäähalli Oy
toimitusjohtaja Mika Arponen.

Matti Tamminen
LC Eurajoki

Klubien tekemiä lahjoituksia

jo aamusta alkaen EETUNAUKIOLLA Porissa.
Tarjolla on poronlihaa, poronmakkaraa ja

erilaisia grillituotteita sekä Ladyjen kirpputori.
Tuotto nuorisotyön ja ikääntyneiden hyväksi.

Porongrillausta 27.4.2019
LC Pori/Linna

Järj. Lions Club Pori/Linna
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Klubien tekemiä lahjoituksia

Varusteita koulutulokkaille
Vampulassa

Huittisten Vampulassa Sallilan koulussa koulutiensä aloit-
taneet pyöräilevät lahjoituksina saadut pyöräilykypärät
päässä ja pyörissä on samoin lahjoituksina saadut valot.
Kypärät lahjoitti LC Vampula ja valot MLL:n Vampulan
yhdistys.

LC Vampulan puolesta kypärät luovuttivat klubin viime
kauden presidentti Ismo Ylikännö ja kauden 2018/2019
presidentti Jaakko Koivuniemi sekä pyörävalot MLL:n
Vampulan yhdistyksen varapuheenjohtaja Susanna Tähti-
nen.

Ismo Ylikännön kysymykseen, että aikovatko kaikki
myös käyttää näitä tärkeitä turvallisuutta lisääviä varusteita,
tuli kaikilta koulutulokkailta vastaukseksi pitkä joo.

Mauno Kotamäki
LC Vampula

Sallilan koulussa koulutiensä aloittaneet oppilaat ja taus-
talla Jaakko Koivuniemi vas., Ismo Ylikännö ja Susanna
Tähtinen.

Leijonat yhteistyössä:
Oppikirjoja lukiolaisille Raumalla

Lukiolaisten opiskelun kustannukset ovat nousseet uuden
opetussuunnitelman ja sähköistyvän ylioppilastutkinnon
myötä huomattavasti. Tähän kustannusten nousuun on
Rauman Lyseon lukiossa lehtori Virpi Erämajan ehdotuk-
sesta lähdetty vastaamaan perustamalla kurssikirjojen kir-
jasto, josta opiskelija voi, jos kotona on taloudellisesti
tiukkaa, lainata jakson ajaksi oppikirjan opiskelemilleen
kursseille. Kirjat saa kuittausta vastaan opinto-ohjaajalta ja
seuraavaan jaksoon tarvittavat kirjat saa kun kaikki lainatut
on palautettu.

Kirjaston asiakkaat valitaan yhteistyössä koulukuraat-
torin kanssa. Nuori, jonka tilanteeseen tämä palvelu voisi
tuoda avun, käy koulukuraattorin luona keskustelemassa.
Tässä keskustelussa selvitetään nuoren tarve kirjastopalve-
lulle. Jos tarve ilmenee saa nuori mukaansa lomakkeen jossa
toiminnan periaate kerrotaan myös huoltajille, jotka allekir-
joituksellaan sitoutuvat asetettuihin ehtoihin. Lomake palau-
tetaan opinto-ohjaajalle ja ja nuorelle tehdään "kirjastokort-
ti", johon kirjataan lainatut kirjat ja kuitataan palautukset.

Tarkoituksena on, että niissä oppiaineissa joita opiske-
lija ei suorita ylioppilastutkinnossaan, hän voisi käyttää
koulun kirjaa kurssia suorittaessaan. Näin voidaan helpottaa
kotien taloudellista taakkaa ja ehkäistä mahdollista opintojen
keskeyttämistä.

Alkurahoitus kirjastoon saatiin Rauman lukioiden van-
hojen opetustaulujen myynnillä. Rahoitusta kirjastolle ovat
antaneet LC Rauma/Reimari, LC Rauma/ Kanali Helme, LC
Rauma/ Reimari Ladyt, Inner Wheel Rauma, ja lahjoittaja
joka ei halua nimeään julkisuuteen.

Vastuun kantaminen nuoristamme on näin saanut konk-
reettisen ja ihan kädessä tuntuvan muodon.

Mari-Anna Niemi
LC Rauma/Kanali Helme

Pehmolelulahjoitus

Lions Club Huittinen/Dorikset keräsivät erilaisia pestyjä ja
ehjiä pehmoleluja 60 kpl ja lahjoittivat ne Sri Lankaan
lähteville koordinaattoreille edelleen lahjoitettavaksi Sri
Lankassa kummilapsille.

Hilve Reijonen
LC Huittinen/Doris
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Lahjoitus lapsisyöpäpotilaille

Lion Matti Harjunmaa on ollut Lions Club Huittisten 100-
prosenttinen jäsen 1.10.1989 alkaen. Klubin presidentti hän
oli kaudella 1998-1999 ja hän on hoitanut muitakin hallitus-
virkoja. Klubinsa aktiviteetteihin hän osallistuu hyvin aktii-
visesti.

Toukokuussa Matti Harjunmaa täytti 70 vuotta. Synty-
mäpäivälahjatoiveena hänellä oli, että kartutetaan tiliä, jolta
varat sitten siirretään omalle klubille hyväntekeväisyyteen
lahjoitettavaksi.

Syntymäpäivälahjaksi kertyikin huomattava summa
rahaa ja LC Huittinen / Matti Harjunmaa ja puoliso Terttu
Harjunmaa lahjoittivat koko summan Satakunnan Syöpäyh-
distys ry:n kautta lapsisyöpäpotilaille 1.10.2018, Matti Har-
junmaan leijonauran 29. vuosipäivänä. Lahjakirjan vastaan-
otti Syöpäyhdistyksen syöpäsairaanhoitaja, työnohjaaja Eija
Elo. Lahjoitus tapahtui LC Huittisten klubikokoustilassa
Ravintola Aitolassa.

Suomen Lions-liitto ry:n toimintasuunnitelmassa tällä
kaudella kansainvälisen palvelutoiminnan yksi osa-alue on
lasten syöpä, joten senkin suhteen lahjoituskohde oli ajankoh-
tainen.

Kiittäessään Eija Elo kertoi, kuinka syöpähoidot eristävät
lapset harrastuksista, kaveripiiristä ja koulusta usein pitkiksi-
kin ajoiksi. Lapsipotilaille järjestetään kuitenkin monenlaista
omaa virkistystoimintaa. Joskus lapsia viedään elokuviin vain
heille järjestettyihin näytöksiin ja mm. eläintarhamatkoja on
tehty myös.

Saadusta lahjoituksesta on apua ja iloa monelle lapselle.

Teksti ja kuva: Rauni-Eliisa Wasell

Kuvassa ovat vas. Terttu Harjunmaa, Eija Elo ja Matti
Harjunmaa.

Pääsylippuja Leo´s Leikkimaahan

Kevätkaudella 2018 järjestetyistä tansseista saadulla tuo-
tolla ilahdutimme lapsia jakamalla Leo´s Leikkimaahan
pääsylippuja.

Päivi Koivisto
LC Pori/Charlotta

Porin ensi- ja turvakotiin lahjoituksen vastaanotti avokrii-
sityöntekijä Jaana Taimiola-Nieminen. Lion Marika
Paunu-Laakso luovutti pääsyliput.

Lahjoitus Ulvilan sosiaalitoimelle

LC Ulvila lahjoitti yhteistyössä K-Supermarket Hansan
kanssa 2500 € Ulvilan Kaupungin sosiaalitoimelle. Varat
on tarkoitettu käytettäväksi vähävaraisten perheiden jou-
luhankintoihin. Lahjoituksen toimitti perille presidentti
Hannu Haapanen.

Kuva: Merja Haapanen
Teksti Mikko Mäntyniemi
tiedotussihteeri, LC Ulvila

Klubien tekemiä lahjoituksia
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Virkistystä ja tukea nuorille Kokemäellä ja Harjavallassa

Punainen Sulka -kampanjas-
ta omalle paikkakunnalle
palautuvan osuuden kohdet-
ta mietittiin LC Kokemäki/
Jokilaakso-klubissa pitkään
ja hartaasti. Klubimmehan
toimii sekä Harjavallan että
Kokemäen alueella, joten
lahjoituskohteenkin haluttiin
olevan sellainen, joka auttai-
si molempien paikkakuntien
nuoria.  Aiemmin olemme
tehneet lahjoituksia muun
muassa kaupunkien nuoriso-
tiloihin, mutta tällä hetkellä
nuorisotilat ovat melko hy-
vin varustetut, lisäksi halu-
simme löytää kohteen, jossa
avun tarve olisi ehkä suu-
rempi kuin nuorisotilojen
välinetoiveet.

Punainen Sulka -vastaa-
vamme Sirpa Hahka-Reikko
jutteli Kokemäen etsivän
nuorisotyöntekijän Tiia Lai-
neen kanssa, ja esitteli klubi-
kokouksessa ajatuksen, että
lahjoituskohde olisi etsivä
nuorisotyö. Otimme yhteyttä
myös Harjavallan etsivä nuo-
risotyöntekijään Kirsi Mäki-
seen, ja kutsuimme sekä Tii-
an että Kirsin klubikokouk-

seemme käymään ja kerto-
maan klubilaisille työstään.
Etsivä nuorisotyö on suun-
nattu 15-29 -vuotiaille nuo-
rille ja se tarjoaa apua nuoren
mieltä askarruttavissa asiois-
sa, esimerkiksi koulutus- tai
työnhaussa, viranomaisasi-
oinnissa tai omien tavoittei-
den mietinnässä ja kartoitta-
misessa. Esittelyn ja keskus-
telujen pohjalta etsivä nuori-
sotyö valittiin lahjoituskoh-
teeksi, mutta vielä tuumai-
limme, mitä erityisesti
nuorisotyön asiakkaana ole-
vien nuorten elämässä halu-
aisimme tukea, ja toisaalta
millaisesta tuesta olisi eniten
hyötyä. Vaikka keräystulok-
sessa ylitimme liiton asetta-
man tavoitteen roimasti, lä-
hes 150 prosentilla, ei lahjoi-
tussumma kuitenkaan ollut
euroissa kovin suuri, koska
se jaettiin kahdelle paikka-
kunnalle. Jaettavaa oli yh-
teensä 1673 euroa, ja kun
Kirsin ja Tiian kanssa jatket-
tiin keskusteluja, päätettiin
lahjoitussumma jakaa sekä
hupiin että hyötyyn, eli nuo-
rille saataisiin heidän elä-

määnsä sopivaa virkistystä
ja mahdollisuus hankkia tar-
vikkeita vaikkapa opintojen
alkuun. Keräysvaroilla han-
kittiinkin sitten sekä Koke-
mäelle että Harjavaltaan
lippuja/rannekkeita uimahal-
liin ja kuntosalille sekä elo-
kuvalippuja Harjavallan Ki-
no-Huoviin, lisäksi lahjoi-
tukseen kuului 50 euron lah-
jakortteja Harjavallan Kirja-
kauppaan. Nämä olivat osit-
tain myös nuorilta itseltään
tulleita toiveita, joita yhdes-
sä etsivän nuorisotyönteki-

jöiden kanssa hiukan jalos-
timme.

Toivotaan että nämä
pienet virkistys- ja hyötylah-
joitukset omalta osaltaan
auttavat ja kannustavat paik-
kakuntien nuoria oman pai-
kan ja suunnan etsimisessä.
Hienoa, että pääsimme sa-
malla tutustumaan myös et-
sivään nuorisotyöhön ja
osaamme nyt kertoa eteen-
päin työn tärkeydestä ja tar-
peesta.

Sari Granni
LC Kokemäki/Jokilaakso

Punainen Sulka -keräyksen tuoton jakaminen

Päihdevalistusta Ulvilassa

Lions Club Ulvila/Aurora
kustansi Punainen Sulka -
keräyksen tuotolla Ulvilan
Yhteiskoulun kahdeksas-
luokkalaisille, opettajille ja
vanhemmille päihdevalistus-
ta lokakuun alussa 2018.
Melissa Sukanen EHYT
ry:stä piti tunnit oppilaille ja

niillä tehdyistä kyselyistä ja
keskusteluista hän kertoi
vanhemmille ja opettajille
iltatilaisuudessa.

Aihe kiinnosti, sillä va-
ratut istuinpaikat täyttyivät.
Kyselyn tulosten mukaan
nuoret ovat hyvin selvillä
päihteiden käytön haitoista

mutta silti jonkin verran
käyttävät niin tupakkatuot-
teita kuin alkoholiakin. Tär-
keintä elämässä ovat ystävät
ja perhe, vanhempien ja
kaikkien aikuisten toivotaan
puuttuvan nuoren päihteiden
käyttöön ja lopettamiseen
toivotaan tukea. Vanhem-

mille tärkein viesti oli se,
että tietäkää missä nuorenne
on, keiden kanssa ja mitä
tekemässä!

Sirkka Saari
LC Ulvila/Auroran
palvelujohtaja
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Lions Club Ulvila/Auroran PuSu-rahojen käyttöä

Lions Club Ulvila/Aurora
osallistui kansalliseen Punai-
nen Sulka -kampanjaan, jon-
ka keräystuotosta oli mah-
dollista hakea osuutta
jaettavaksi paikallisiin koh-
teisiin.   Tästä osuudesta
Lions Club Ulvila/Aurora
hankki  Turvallisesti netissä
- vastuu on meidän -oppaita
jaettavaksi kolmessa paikal-

lisessa koulussa. Internetin
ilmiöitä ja netin turvallista
käyttöä käsittelevät vihkoset
jaetaan kouluissa oppilaille
ja oppaiden sisältö on tarkoi-
tus käydä läpi kotiväen kans-
sa.

Teksti ja kuva: Heidi Riihi-
luoma, past presidentti,
LC Ulvila/Aurora

ten kuntoutusyksikkö Kie-
loon Antinkartanoon. Sinne
ostimme myös kolmelle ty-
tölle joululahjat. Hyvä joulu-
mieli monelle.

Teksti ja kuva: Sirkka Saa-
ri, LC Ulvila/Aurora,
palvelujohtaja

Perjantaina 19.10. järjes-
timmme Huittisten Nuoriso-
klubilla Vaaratonta huumetta
ei ole -teemaillan päihteistä.

Tilaisuuden aluksi Juha
Voutilainen kertoi omasta
päihdehuuruisesta mennei-
syydestään.

Puhumassa oli myös ko-
kemusasiantuntija, päihde-
työntekijä, selviytynyt
narkomaani Johnny-Kai
Forssell.

Molempien miesten ker-
tomukset aiheuttivat varmas-
ti nuorten, ja myös varttu-
neemmankin väen, mielissä
mietteitä. Kaikki kuuntelivat
hiirenhiljaa ja yleisöä oli
kymmenittäin.

Illan mittaan tarjolla oli
myös Doristen leipomaa
omenapiirakkaa sekä pizzaa
kera kahvin ja mehun.

Saija Laurila
LC Huittinen/Doris

Juha Voutilainen Johnny-Kai Forssell

Lions Club Ulvila/Aurora
käytti loput Punainen Sulka
-keräysrahat joululahjoihin
lapsille ja nuorille. Joulupuu-
keräykseen ostettiin eloku-
va- ja herkkulippuja, jotka
jaetaan sosiaalitoimen kaut-
ta. Lisäksi lionimme Tiina ja
Marja-Terttu kutoivat toivot-
tuja pinkkejä vanttuita Las-

Vaaratonta huumetta ei ole -tilaisuus Huittisissa
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Lions Clubs International, Piiri 107-M
Toimintakertomus toimikaudelta 2017 – 2018

Yleistä lionstoi-
minnasta
Toimikauden 2017 – 2018
teemat

Kansainvälinen teema,
Me palvelemme – We Ser-
ve

Kansallinen teema,
Tue nuorta itsenäisyyteen

M-piirin teema, Tue nuorta

Lions Clubs International

Kansainvälisen Lionsjärjes-
tön sadas kansainvälinen
vuosikokous pidettiin  30.6
– 4.7.2017 Chicagossa Yh-
dysvalloissa.  Vuosikoko-
uksen ohjelmassa huomioi-
tiin monella tapaa Lions
Clubs Internationalin en-
simmäisen satavuotisen
taipaleen saavutukset ja
päätettiin tulevaisuuden
suuntaviivoista joista yksi
merkittävimmistä on päätös
uuden GAT - toimintamal-
lin käyttöönotto järjestön
kaikilla toimintatasoilla.

 Kokouksessa valittiin
järjestön Kansainväliseksi
presidentiksi Nares Aggar-
wall Intiasta ja 1. varapresi-
dentiksi Gudrun Yngvadot-
tir Islannista, 2. varapresi-
dentiksi Jung-Yul Choi
Etelä-Koreasta ja 3. vara-
presidentiksi Haynes H.
Townsend Georgiasta Yh-
dysvalloista.

 Toimikauden 2017 -
2018 piirikuvernöörien
koulutus pidettiin pääasias-
sa ennen kansainvälistä
vuosikokousta alkaen
27.6.2017 ja päättyen
30.6.2017. Piirikuvernöö-
rien juhlallinen virkaan-
asettaminen tapahtui vuosi-
kokouksen päätöspäivänä
4.7.2017.

Suomen Lions-liitto ry

Liiton hallitus toimikau-
della 2017 – 2018

Pj. CC  Erkki Honkala
VCC  Pirkko Vihavainen
IPCC  Heikki Hemmilä
PDG  Aarto Mäkinen
PDG  Heikki Lohi
DG  Timo Auranen
DG  Veli-Matti Andersson
VDG  Heikki Tuomala

Liiton hallitus piti toimikau-
den aikana neljätoista ko-
kousta, joista kolme oli säh-
köpostikokousta ja kaksi oli
GoToMeeting -kokousta.

Kuvernöörineuvosto
(KVN) toimikaudella 2017
– 2018

Puheenjohtajisto

Pj. CC Erkki Honkala
VCC    Pirkko Vihavainen
IPCC   Heikki Hemmilä

Kuvernöörijäsenet
107-A    Risto Paukku
107-B    Hannu Saarnilehto
107-C    Jami Virta
107-D    Matti Kirves
107-E     Reijo Lumme,
osan toimikautta Tapio Mä-
kelä
107-F     Jaakko Passinen
107-G    Olavi Vesanen
107-H    Esa Ruuskanen
107-I     Seppo Saarela
107-K    Tuula Väänänen
107-L    Eino Majava
107-M   Veli-Matti Anders-
son
107-N    Timo Auranen

Kuvernöörineuvoston ko-
koukset

11.6.2017 Oulussa Liiton
vuosikokouksen yhteydes-
sä, 2.9.2017 Seinäjoki,
26.9.2017 GoToMeeting
-kokous, 25.11.2017 GoTo-
Webinar -kokous,
31.1.2018 GoToMeeting
-kokous, 3.3.2018 Espoo ja
21 -23.5.2018  sähköpos-
tikokous.

Liiton 64. vuosikokous

Liiton vuosikokous pidettiin
Oulussa 8 – 10.6.2018.

 Liiton hallituksen, Ku-
vernöörineuvoston ja Liiton
vuosikokouksen  sihteerinä
toimi  GS Maarit Kuikka.

Lionspiiri 107-M toiminta
Toimikausi 2017 – 2018 oli
piirin 64. toimikausi.  M-
piirissä oli toimikauden
alussa 1.845 lionia ja toimi-
kauden lopussa lioneja oli
1.752. Piirin jäsenmäärä
väheni toimikauden aikana
93 lionilla.
 Toimikauden aikana
LC Pori/Koivisto lopetti
toimintansa.  Raumalle pe-
rustettiin 10.11.2017 Leo-
klubi, Leo Club Rauma, jo-
ka on tällä hetkellä piirin
ainoa Leo-klubi.  Kummi-
klubina toimii LC Rauma/
Reimari.

M-piirin edustajat Suo-
men Lions-Liiton tehtävis-
sä

PDG Kalevi Sillanpää,
LC Punkalaidun, Jäsenjoh-
taja 1.3.2018 saakka.

DC Kalevi Nummijärvi,
LC Karvia, Lions Quest -
työryhmän jäsen.

DC Kaija Valtonen,
LC Kokemäki/Jokilaakso,
Nuorisoleiri- ja nuoriso-
vaihtotoimikunnan jäsen.

DC Leena Marvola-Sine,
LC Rauma/Kanali Helme,
Sri Lanka Kummilapsitoi-
mikunnan jäsen.

PDG Matti Reijonen,
LC Vampula, Sääntötyöryh-
män jäsen.

Veli-Matti Andersson, Lii-
ton hallituksen sekä Toi-
minnan ja talouden suunnit-
telutoimikunnan jäsen.

M-piirin piirihallitus
toimikaudella 2017 –
2018 ja sen kokoukset
Piirikuvernööri Veli-Matti
Andersson, LC Pori/Ulvila

1. varapiirikuvernööri
Vesa Kynnysmaa,
LC Köyliö

2. varapiirikuvernööri
Aarno Niemi,
LC Rauma/Reimari

Välittömästi edellinen pii-
rikuvernööri
Raimo Gröhn,
LC Pori/Meri-Pori

Piirisihteeri Hilve Reijo-
nen, LC Huittinen/Doris

Piirin rahastonhoitaja
Virpi Vuorinen, LC Pori/
Sofia.

Toimikuntien ja työryhmi-
en puheenjohtajat

PDG ja Kunniatoimikun-
ta,    Raimo Gröhn,
LC Pori/Meri-Pori
Viestintä/Tiedotus,
Rauni-Eliisa Wasell,
LC Kokemäki/Jokilaakso

Some, Virpi Äijö,
LC Ulvila/Aurora

Tietotekniikka,
Pekka Tuuna, LC Rauma

Kokous ja juhlatoimikun-
ta, Tarja Klemetti,
LC Pori/Charlotta

GMT (Jäsentoimikunta),
Raimo Gröhn,
LC Pori/Meri-Pori

GLT (Koulutustoimikun-
ta), Torsti Ruokoski,
LC Kankaanpää

Arne Ritari -säätiö, Raimo
Junttila, LC Pori/Karhu

Nuorisovaihto-, leiri ja
Leotoimikunta,
Kaija Valtonen,
LC  Kokemäki/Jokilaakso

Lions Quest, nuoriso ja
PVT -toimikunta,
Kalevi Nummijärvi,
LC Karvia
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Kummilapsitoiminta,
Leena Marvola-Sine,
LC Rauma/Kanali Helme

Palvelu- ja varainhankin-
tatoimikunta, Pirjo Aho-
kas, LC Pori/Katariina

Punainen Sulka,
Veikko Valavuo,
LC Rauma/Reimari

LCIF, Veli-Matti Wasell,
LC Huittinen

100 v palveluhaaste, Matti
Reijonen, LC Vampula

GMT perhe- ja naisasia-
vastaava, Risna Aho,
LC Pori/Sofia.

Alueiden puheenjohtajat

I Alue Sirpa Saunajoki,
LC Kankaanpää/Helmi

II Alue Olli-Pekka Varjus,
LC Pori/Karhu

III Alue Leena Kunnas-
Pukka, LC Sastamala/Linda

IV Alue Pasi Suominen,
LC Rauma/Ankkuri.

Lohkojen puheenjohtajat
I Alue
1. Lohko, Raimo Syvä-
luoma, LC Merikarvia
2. Lohko, Jari Kerola,
LC Jämijärvi

II Alue
1. Lohko, Asko Virta,
LC Pori/Juhana
2. Lohko, Pekka Lindfors,
LC Noormarkku
3. Lohko, Kirsti Vuorela,
LC Nakkila/Emma

III Alue
1. Lohko, Maija Marttila,
LC Huittinen/Gerda
2. Lohko, Jari Hokkanen,
LC Kokemäki/Teljä
3. Lohko, Timo Karunen,
LC Punkalaidun

IV Alue
1. Lohko, Riitta Nummi-
nen, LC Rauma/Kanali Hel-
me
2. Lohko, Mikko Reitto-
nen, LC Rauma/Ruori

3. Lohko, Marja Rantanen,
LC Eura/Muinaiset.

Toiminnantarkastajat

Pentti Pentinmäki, LC Kar-
via

Juha Sarviluoma, LC Karvia

Varatoiminnantarkastajat

Leena Kulmala,
LC Ulvila/Aurora

Tiina Saarinen,
LC Ulvila/Aurora.

Piirihhallituksen kokouk-
set

Piirin hallitus kokoontui
toimikauden aikana neljä
kertaa:
26.8.2017 Scandic Pori,
11.11.2017 Ravintola Aito-
la Huittinen,
3.2.2018 Lumiaisen juhlati-
la Lumi Kankaanpää ja
24.3.2018 Villa Tallbo
Rauma.

Lisäksi pidettiin piiri-
hallituksen tutustumistilai-
suus Villa Lokarissa Eura-
joen Irjanteella 22.8.2017.

 Piirihallituksen koko-
usten pöytäkirjoihin kirjau-
tui yhteensä 89 pykälää.

Piirin vuosikokouspäivä

Piirin toimikauden vuosiko-
kouspäivä pidettiin Ulvilan
lukiossa 21.4.2018 LC Ul-
vilan järjestämänä.  Aamu-
päivällä oli perinteelliset
tulevan toimikauden klubi-
en virkailijoiden koulutuk-
set.
 Iltapäivällä pidetyssä
piirin vuosijuhlassa lähetet-
tiin seppelpartio sankari-
haudalle sekä hiljennyttiin
kunnioittamaan edellisen
piirin vuosikokouksen jäl-
keen poisnukkuneita lionei-
ta sytyttämällä kynttilä kun-
kin poisnukkuneen
muistoksi.

Varsinaisessa piirin
vuosikokouksessa käsitel-
tiin sääntömääräiset asiat
joista tärkeimpinä mainitta-
koon: toimikauden 2016-
2017 toimintakertomuksen

ja tilinpäätöksen  käsittely,
vastuuvapauden myöntämi-
nen edellisen toimikauden
piirin hallitukselle, toimi-
kauden 2018 -2019 talous-
arvio ja siihen liittyvä piiri-
rahan suuruus, toimikauden
2018-2019 toimintasuunni-
telma sekä  todettiin kahden
seuraavan vuosikokouksen
järjestelyistä vastaavat klu-
bit.
 Toimikauden 2016-
2017 tuloslaskelma päättyi
871,52 €:n ylijäämään ta-
seen loppusumman ollessa
58.104,88 €.

 Piirirahan suuruudeksi
päätettiin toimikauden
2018-2019 osalta 10,00 €/
klubin jäsen ja se jakautuu
siten, että LCIF-maksun
osuus on 5,00 €, nuorisolei-
rimaksun osuus on 4,00 € ja
piirilehden osuus on 1,00 €.

 Toimikauden 2018-
2019 piirikuvernööriksi va-
littiin Vesa Kynnysmaa, LC
Köyliö, 1. varapiirikuver-
nööriksi Aarno Niemi, LC
Rauma/ Reimari ja
2. varapiirikuvernööriksi
Veli-Matti Wasell, LC
Huittinen.
 Kevään 2019 piirin
vuosikokous pidetään Meri-
karvialla LC Merikarvian
järjestämänä ja kevään
2020 vuosikokous pidetään
Porissa LC Pori/Karhun
järjestämänä.

Varsinaisessa vuosiko-
kouksessa oli edustettuina
46 klubia.  Virallisia klubi-
en kokousedustajia oli 99
minkä lisäksi 14 entistä pii-
rikuvernööriä oli  äänioike-
utettuna läsnä kokouksessa.

Vuosikokouspäivä
päättyi iloiseen iltajuhlaan.
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Piirin muut tilaisuudet

Ennen toimikauden 2017 -
2018 alkua pidettiin piirin
kaikilla neljällä alueella tu-
levien alueen- ja lohkon
puheenjohtajien koulutusti-
laisuudet kullakin Alueella.

Perinteellinen PDG -
tapaaminen pidettiin Kaa-
naan vesitornissa Porissa
8.8.2017.

 Kansainvälisen Lions-
järjestön satavuotisjuhla
pidettiin 12.8.2017 Tuulik-
ki-Vampulan Lentokentällä
Huittisissa LC Huittinen/
Doriksen järjestämänä

Vas. Vesa Kynnysmaa, Aarno Niemi, Mari-Anna Niemi
Veli-Matti Wasell ja Rauni-Eliisa Wasell

 Piirin Golfmestaruus-
kilpailut olivat Kalafornian
kentällä Porissa 26.8.2017.

 III - IV Alueiden Alue-
seminaari pidettiin Villa
Tallbossa Raumalla
16.9.2017.

 I - II Alueiden Aluese-
minaari pidettiin Kuntoutus-
keskuksessa  Kankaanpääs-
sä 23.9.2017.

 13.1.2018 vietettiin
Melvin Jones -juhlaa Hotelli
Hiitteenharjussa Harjaval-
lassa LC Kokemäki/ Joki-
laakson järjestämänä.

Palvelu ja varainhankin-
ta- DC Pirjo Ahokas,
LC Pori/Katariina

Klubien presidentit saivat
kauden alussa ohjeistus- ja
kannustuskirjeen  Suomen
Lions-liiton Nuorisoarvoista
ja joulukorteista.  Näitä va-
rainkeräysaktiviteetteja tuo-
tiin esille myös aluesemi-
naareissa ja piirihallituksen
ja lohkon kokouksissa sekä
piirikuvernöörien vierailles-
sa klubien kokouksissa.
 Liiton Nuorisoarpoja
oli painettu 25.000 kappa-
letta ja niitä myytiin 10,00
€:n kappalehintaan.  Piiriku-
vernöörin asettamana ta-
voitteena oli, että M-piirin
klubit eivät palauta arpoja
ilman ettei niitä ole tarjottu
myytäväksi klubien jäsenil-
le.  Arpoja voitiin myydä
muillekin kuin klubilaisille.
Suomen lionspiireistä M-
piiri oli kolmanneksi eniten
arpoja myynyt piiri.
 Klubien myymistä Lii-
ton joulukorteista klubit sai-
vat itselleen puolet myynti-
tuotoista käytettäväksi pai-
kalliseen nuorisotyöhön.
 Muutamat klubit osal-
listuivat vuosittain 8.10.
toistuvaan Hyvä Päivään
järjestämällä erilaisia aktivi-
teetteja. Lisäksi muutama
klubi osallistui syksyllä
2017 järjestettyyn Nenäpäi-
väkeräyksen lipaskeräyk-
seen.

Kokous ja juhlatilaisuudet
DC Tarja Klemetti,
LC Pori/Charlotta

Toimikunta avusti LC
Pori/Koivistoa Keski-Porin
kirkossa 14.1.2018 jär
jestetyn leijonaviikon ava-
uksen  Jumalanpalveluksen
sekä sen jälkeen  sankari-
haudoilla pidetyn muisto-
tilaisuuden järjestelyissä.
 Melvin Jones ja Arne
Ritari -säätiön juhla järjes-
tettiin Hotelli Hiitteenhar-
julla 13.1.2018.  Järjestäjä-
nä toimi LC Kokemäki/
Jokilaakso ja Kokous- ja
juhlatoimikunta avusti juh-
lan järjestelyissä.  Juhlassa
myönnettiin kaksi uutta
MJF -jäsenyyttä.  DC Rai-
mo Junttila kertoi Arne Ri-
tarin taustoja sekä kertoi
hänen elämästään ja leijona-
toiminnan tuomisesta Suo-
meen 1940-50 lukujen vaih-
teessa. PuSu -koordinaattori
 PDG Veikko Valavuo
kertoi Punainen Sulka -ke-
räyksen onnistumisesta ja
hän jakoi huomionosoituk-
sia klubeille ja ansioituneil-
le PuSu -vastaaville.   Juh-
lapuheen piti  VCC Pirkko
Vihavainen. Juhlaan osallis-
tui useita muitakin kuin
ARS ja MJF -jäseniä.

Piiriin vuosikokous oli
24.4.2018 Ulvilan lukiolla
ja sen jälkeinen iltajuhla oli
Kokkikaksikossa.  LC Ulvi-
la järjesti piirin vuosikoko-
uksen ja kaikki järjestelyt
hoituivat luonnikkaasti.

Viestintä - DC Rauni-Eliisa
Wasell, LC Kokemäki/ Jo-
kilaakso

Piirilehti LionMviesti il-
mestyi helmikuussa 2018.
Lehti on tabloid-kokoinen,
nelivärinen, kuusipalstainen
ja 24 sivuinen.  Lehti  pai-
nettiin Vaasassa KTMP -
painotalossa.  Lehdessä on
mm. piirikuvernöörin ja
Liiton puheenjohtajan kir-
joitus, piirin toimintakerto-
mus sekä juttuja ja kuvia
klubien toiminnasta ja piirin
tapahtumista.  Pääosa leh-
den jutuista tuli piirin lio-
neilta.

Lehtien painatukseen
kerättiin rahoitusta ilmoi-
tusten myynnillä.  Lohkon
puheenjohtajat jakoivat leh-
det klubeille.  Lehti palkit-
tiin kansainvälisessä piiri-
lehtikilpailussa toisena
suomalaisena lehtenä kol-
men muun palkitun lehden
ollessa etelä-korealaisia.
Kauden aikana julkaistiin
yhdeksän eLionMviestiä.
Piirin verkkosivuilla toimii
myös uutissivu, jonne piirin
klubit saivat lähettää kerto-
muksia ja kuvia aktivitee-
teistaan.  Syyskuussa  pide-
tyissä alueseminaareissa
kerrottiin edellä mainittui-
hin julkaisuihin tulevan ma-
teriaalin toimitusaikatau-
luista klubivirkailijoille.
Piirin vuosikokouksen yhte-
ydessä järjestettiin koulutus
tuleville klubien viestinnäs-
tä vastaaville.

LCIF -toiminta - Veli-Mat-
ti Wasell, LC Huittinen

LCIF -asiat on toimikaudel-
la 2017-2018 hoidettu pii-
rissämme esimerkillisellä
tavalla.  Kaikki piirin klubit
maksoivat piirin vuosikoko-
uksen velvoittaman LCIF
-maksun 5,00 €/lion sekä
muutama klubi vielä "yli-
määräistäkin".

 Suorituksia piirin klu-
beilta kertyi LCIF:lle yh-
teensä USD 15.285,81.

 Piiriin saatiin toimikau-
den aikana uusia Melvin
Jones Fellow -jäseniä  yh-
teensä yksitoista kymme-
nestä eri klubista.

 Piiriimme on myönnet-
ty vuosien varrella kaikki-
aan 404 Melvin Jones Fel-
low -jäsenyyttä ja joista
viidelle on myönnetty lisäti-
mantti.

Lions Quest - Kalevi Num-
mijärvi, LC Karvia

Suomen Lions-liitto oli toi-
mikauden 2017-2018 aika-
na suunnitellut järjestävänsä
piirimme alueella kaksi
Lions Quest -koulutustilai-
suutta joista Kokemäellä
9.-10.11.2017 pidetty perus-
kurssi toteutui ja siihen
osallistui 14 koulutettavaa.
Porissa 11.11.2017 pidettä-
väksi suunniteltu  täyden-
nyskoulutustilaisuus pe-
ruuntui vähäisestä ilmoit-
tautumismäärästä johtuen ja

Piirin toimikuntien toiminta
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sen korvaavaksi suunniteltu
koulutustilaisuus  peruuntui,
koska koulutustilaisuuden
pitämiseksi tarvittavia 13
ilmoittautunutta ei määrä-
ajassa löytynyt.
 Koulutettavien koulu-
tusmaksuista vastasivat klu-
bit seuraavasti:  LC Eura/
Pyhäjärvi, LC Karvia, LC
Kokemäki, LC Kokemäki/
Jokilaakso, LC Rauma/
Reimari ja LC Ulvila, kukin
yksi koulutettavaa, LC Pori
kaksi koulutettavaa, Kan-
kaanpää klubit yhdessä kol-
me koulutettavaa sekä LC
Pori/Karhu kolme koulutet-
tavaa.
 LC Jämijärvi maksoi
kahden koulutettavan kou-
lutusmaksut, jotka osallis-
tuivat Tampereella pidet-
tyyn koulutukseen.

Toimikauden aikana
Liiton Lions Quest -työryh-
mä paneutui Lions Quest
-koulutusohjelmien uudis-
tustyöhön  ja sen työn tu-
loksena  koulutussuunnitel-
mia on päätetty uudistaa
siten, että kaksipäiväisten
koulutusten rinnalle tulee
puolentoista päivän koulu-
tuksia ja aiemmin kokeiltu-
jen liikuntaseuravalmentaji-
en koulutustilaisuudet
pyritään saamaan säännölli-
siksi vuosittaisissa koulu-
tusohjelmissa.

Sri Lankan kummilapset -
Leena Marvola-Sine, LC
Rauma/Kanali Helme

M-piirillä ei ollut toimikau-
den aikana omaa Sri Lankan
kummilapsi-toimintaa vaan
kaikki toiminta tapahtui
Suomen Lions-liiton Sri
Lankan kummilapsitoimin-
nan puitteissa.
 Liiton kummilapsitoi-
mikunta kokoontui toimi-
kauden aikana kaksi kertaa
ja sähköpostikokouksia ja
puhelinkeskusteluja pidet-
tiin tarpeen mukaan.

 Syyskuun alussa kum-
mit kokoontuivat jokavuoti-
seen kummilapsi- tapaami-
seen Hollolan Parinpeltoon
kolmen päivän ajaksi, jossa

jaettiin tietoa toiminnasta,
matkoista Sri Lankaan,
yms. kaikille asiasta kiin-
nostuneille.  Mukana oli
myös tutkittavaksi kummi-
lapsiehdokkaiden papereita
ja useampi uusi kummisuh-
de syntyi viikonlopun aika-
na.

Parinpellossa meillä oli
myös vieraita Sri Lankasta.
Piirikoordinaattori Hemap-
riya Jayatilaka ja hikkadu-
walainen hotellin omistaja-
perhe.  Koordinaattori
Hema palkitsi aktiivisia
kummilapsityöryhmäläisiä
klu-binsa LC Mataran teet-
tämällä lautasella. Hänet
palkittiin Suomen Lions-
liiton myöntämällä Medal
of Merit -mitalilla ansiok-
kaasta työstään klubinsa ja
piirinsä koordinaattorina.

Toiminta Sri Lankassa:
Tammi-helmikuussa 2018
tarkastettiin kummien mat-
kan aikana kahdenkymme-
nen viiden yhteistyöklubin
kummilapsi-toiminta ja saa-
tiin klubiraportit toiminnas-
ta ja kummimaksuista sekä
kummilasten kouluraportit.
Lisäksi osallistuttiin klubien
järjestämiin lastenjuhliin,
haastateltiin kummilapset ja
tarkastettiin heidän koulu-
menestyksensä sekä valoku-
vattiin kummilapset.  Sri
Lankassa vieraili  noin sata
kummia Suomesta, jotka
hankkivat paikallisesti kou-
lutarvikkeita  kummilapsille.

Koulutarvikkeet pakattiin
talkoilla sillä hetkellä Sri
Lankassa olleiden kummi-
en toimesta.

Keväällä 2018 kummi-
lapsitoimikunta kokoontui
taas Parinpeltoon  valmiste-
lemaan kummeille lähetet-
tävää kevätkirjettä.  Kirjei-
den mukana  kummit saivat
kouluraportin, valokuvat,
kuitin vuotuisesta  maksus-
ta ja kummilapsen mahdol-
lisesti kummille lähettämän
kirjeen tai piirustuksen.

Toimikausi 2017-2018
oli Sri Lankan kummilapsi-
toiminnan 32. toimikausi.

 Kummilapsia on ollut
toiminnassa mukana toimi-
kauden päättyessä yhteensä
2.503.  Uusia kummilapsia
toimikauden aikana saatiin
mukaan  94,  joidenka kum-
meista kolme on M-piirin
alueelta.  Koulutusavustus-
ta saavia kummilapsia oli
toimikauden aikana noin
1.300.  Ehdokkaita uusiksi
kummilapsiksi oli toimi-
kauden aikana 103, joista
tyttöjä oli 58, poikia 45 ja
yliopistossa opiskelevia
ehdokkaita oli 12.

Kesäkuun alussa pide-
tyssä Suomen Lions-liiton
vuosikokouksessa kummi-
lapsitoimikunnalla oli oma
esittelypiste, jossa esiteltiin
Sri Lankan kummilapsitoi-
mintaa ja kummilapsieh-
dokkaita.

Kummien kevätkirjeiden pakkaustalkoot

LionMviesti palkittiin kunniamaininnalla kansainvälisessä
piirilehtikilpailussa



24

Suomen Lions-liiton kahden ruusukkeen ansiomerkki
Ahti Hämäläinen LC Kankaanpää

Melvin Jones Fellow -jäsenyys, MJF
Kari Laurolinna LC Keikyä
Jorma Nurmilo LC Pori/Karhu
Juha Rannikko LC Huittinen
Jarmo Ruusunen LC Pori/Meri-Pori
Markku Ryömä LC Kokemäki/Teljä
Jorma Suominen LC Lauttakylä
Petteri Teppola LC Rauma/Ruori
Tina Viberg  LC Kokemäki/Jokilaakso
Jarmo Vuorento LC Kokemäki/Teljä
Pirkko Vähäaho LC Eura/Muinaiset
Ismo Ylikännö LC Vampula

Palkitsemiset toimikaudella 2017 – 2018

Leijonajuhlassa Hiittenharjulla 13.1.2018 saivat MJF-
palkinnon Ismo Ylikännö LC Vampula ja Tina Viberg
LC Kokemäki/Jokilaakso. Kuvassa ovat myös viime kau-
den Lions-liiton varapuheenjohtaja Pirkko Vihavainen,
LC Kokemäki/Jokilaakson presidentti Arja Tuominen ja
piirin LCIF-koordinaattori Veli-Matti Wasell.

Arne Ritari -säätiön Pro Ritari
Olli-Pekka Varjus LC Pori/Karhu

Arne Ritari -säätiön 2.ruusukkeen ansiomerkki
Ossi Lahtinen LC Luvia

Arne Ritari -säätiön Lions-ritari
Juha Paukkunen LC Pori/Karhu
Markku Salonen LC Pori/Karhu

Arne Ritari -säätiön pöytästandardit
LC Lauttakylä
LC Luvia
LC Rauma/Reimari

Suomen Lions-liiton liiton ansiotähti
Torsti Ruokoski LC Kankaanpää

Suomen Lions-liiton yhden ruusukkeen ansiomerkki
Pirjo Ahokas   LC Pori/Katariina
Pekka Kallonen   LC Pori/Karhu
Leena Kunnas-Pukka LC Sastamala/Linda
Erkki Liimu   LC Kankaanpää
Aarno Niemi   LC Rauma/Reimari
Jorma Pohjavirta  LC Ulvila

Sirpa Saunajoki     LC Kankaanpää/Helmi
Pasi Suominen     LC Rauma/Ankkuri
Esa Suutari      LC Keikyä
Antti Valavuo     LC Rauma/Reimari
Virpi Vuorinen     LC Pori/Sofia
Rauni-Eliisa Wasell LC Kokemäki/Jokilaakso
Veli-Matti Wasell    LC Huittinen
Virpi Äijö      LC Ulvila/Aurora

Lady -ansiomerkki
Tuula Enckell     LC Ulvila
Eva Gröhn      LC Pori/Meri-Pori
Terttu Junttila     LC Pori/Karhu
Maija Kallonen     LC Pori/Karhu
Teija Lindfors     LC Noormarkku
Merja Lindroos     LC Noormarkku
Mirja Saarivirta     LC Kankaanpää
Anne Salonen     LC Pori/Karhu
Pirkko Suutari     LC Keikyä
Maritta Uusitalo     LC Kankaanpää
Sirkka-Liisa Varjus  LC Pori/Karhu

M-piirin Pro Lions -ansiomerkki
Raimo Junttila      LC Pori/Karhu
Kaino Rantanen      LC Pori/Karhu
Kullervo Tuomisaari LC Kankaanpää

Pitkään toimineen perustajajäsenen ansiomerkki
Timo Järventausta 50 v LC Keikyä

Pitkään toimineen lionin ansiomerkki
Ensio Ala-Tuori 40 v  LC Kokemäki/Teljä
Seppo Pere  40 v  LC Kokemäki/Teljä
Markku Ryömä 40 v        LC Kokemäki/Teljä
Jarmo Vuorento 40 v        LC Kokemäki/Teljä
Paavo Kamppi 30 v        LC Kankaanpää
Reijo Laaksonen 30 v        LC Kankaanpää
Jorma Ojala        30 v        LC Keikyä

Pitkään toimineen puolison ansiomerkki
Elvi Järventausta 50 v        LC Keikyä
Pirkko Ala-Tuori 40 v        LC Kokemäki/Teljä
Kerttu Pere  40 v        LC Kokemäki/Teljä
Hilppa Ryömä 40 v    LC Kokemäki/Teljä
Marja-Leena Vuorento 40 v LC Kokemäki/Teljä
Ulla Kamppi        30 v  LC Kankaanpää
Helena Laaksonen 30 v LC Kankaanpää
Pirjo Ojala  30 v        LC Keikyä
Kaarina Tuominen 30 v LC Kokemäki/Teljä

Piirikuvernöörin tunnustuspalkiinto
Pia Hirvikoski LC Pori/Charlotta
Jari Hokkanen LC Kokemäki/Teljä
Timo Karunen LC Punkalaidun
Jari Kerola  LC Jämijärvi
Raimo Kuusisto LC Pori/Karhu
Jori Lilja  LC Pori/Karhu
Pekka Lindfors LC Noormarkku
Jarmo Malmberg LC Pori/Karhu
Maija Marttila LC Huittinen/Gerda
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Palkitsemiset toimikaudella 2017 – 2018

Piirin kilpailut
Piirikilpailun voittaja on LC Ulvila/Aurora.

Toimikauden 2017 - 2018 tilinpäätös ja taloudellinen tilanne
Toimikauden 2017 -2018 päättyessä 30.6.2018 piirin taloudellinen  tilanne oli hyvä.  Tuloslaskelma päättyi 1.569,60 €
ylijäämään taseen loppusumman ollessa 69.655,99 €.  Hallitus ehdottaa, että syntynyt ylijäämä 1.569,60 € siirretään
edellisten tilikausien ylijäämään.

HALLITUS

Rauma, 10.11.2018

Puolesta

Veli-Matti Andersson         Hilve Reijonen
Piirikuvernööri 2017-2018        Piirisihteeri 2017-2018

Piirin tiedotuskilpailun voittaja on  LC Huittinen/Doris.

Alueiden parhaat sihteerit ovat:
I Alue Marko Giers        LC Karvia
II Alue Aila Riihiluoma LC Ulvila/Aurora
III Alue Veli-Pekka Suni LC Köyliö
IV Alue Kari Heinonen LC Laitila/Untamoinen.

Alueittaan parhaimmat klubit piirikilpailussa ovat:
I Alue
1. LC Siikainen, 2. LC Karvia ja 3. LC Merikarvia
II Alue
1. LC Ulvila/Aurora, 2. LC Pori/Sofia ja 3. LC Pori/Meri-
Pori
III Alue
1. LC Köyliö, 2. LC Huittinen ja 3. LC Kiikka
IV Alue
1. LC Laitila/Untamoinen, 2. LC Rauma/Reimari ja
3. Rauma/Kanali Helme.

Sami Niemensivu  LC Kankaanpää
Riitta Numminen  LC Rauma/Kanali Helme
Hannu Nurmikko  LC Ulvila
Jorma Pohjus  LC Kankaanpää
Marja Rantanen  LC Eura/Muinaiset
Mikko Reittonen  LC Rauma/Ruori
Jorma Rinnemäki  LC Pori/Karhu
Raimo Syväluoma LC Merikarvia
Asko Virta   LC Pori/Juhana
Kirsti Vuorela  LC Nakkila/Emma

Piirikuvernöörin ansiotähti
Sampo Huhtamäki  LC Ulvila
Juha-Pekka Kuivalainen LC Ulvila
Jarmo Raukola         LC Kankaanpää

Erinomaisen klubin kansainvälinen palkinto
Klubi                 Presidentti
LC Huittinen/Doris  Katariina Koivisto
LC Huittinen/Gerda  Sirkka-Liisa Koivula
LC Kankaanpää   Ossi Leppiniemi
LC Kankaanpää/Helmi Jaana Hautaviita
LC Kokemäki   Harri Rusi
LC Köyliö    Pekka Ravantti
LC Laitila    Marko Elo
LC Laitila/Untamoinen Petri Rekola
LC Ulvila/Aurora   Heidi Östervik

Kotimainen 100 % klubipresidentin ansiomerkki
Presidentti    Klubi
Jaana Hautaviita   LC Kankaanpää/Helmi
Antti Huhtala   LC Lauttakylä
Katariina Koivisto  LC Huittinen/Doris
Sirkka-Liisa Koivula  LC Huittinen/Gerda
Ossi Leppiniemi   LC Kankaanpää
Juha Majala    LC Huittinen
Pekka Ravantti   LC Köyliö
Ulla-Maija Tommila  LC Pori/Otava
Arja Tuominen   LC Kokemäki/Jokilaakso
Veikko Valavuo   LC Rauma/Reimari
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Leijonien diabeteksen torjunta-kampanja

Harjavallan liikekeskuksessa järjestettiin 5.5.2018 markki-
nat.

Klubimme LC Kokemäki/ Jokilaakso osallistui
markkinoille järjestämällä markkinakävijöille mahdollisuu-
den mittauttaa verensokerinsa osana Leijonien diabeteksen
torjunta-kampanjaa. Paistoimme ja myimme myös makkaraa.

Kristiina Hokkanen
LC Kokemäki/Jokilaakso

LC Huittinen/Gerda osallistui Huittisten Hulluun Yöhön
järjestämällä kakkostyypin diabeteksen ennaltaehkäisyyn
liittyvän tapahtuman. Kävijät osallistuivat kolmeen eri
pisteeseen.

1. pisteessä kävijät täyttivät tyypin 2 diabeteksen
riskitesti-lomakkeen, mittasivat vatsanympäryksen mitta-
nauhalla ja saivat sen mukaansa. Samoin Kakkostyypin
diabeteksen ehkäisyn avaimet -esitteen. Lisäksi oli juliste
ja pöytäesittelymateriaalia. Materiaalit saimme  Diabeteslii-
tosta. Kuulakärkikynät Kelasta. Syö hyvää -sivustolta oli
moniste, jossa kerrottiin havaintokuvin kuinka monta soke-
ripalaa eri elintarvikkeet sisältävät.

2.  pisteessä mitattiin liikkuvuutta tuolilta ylösnousulla,
testattiin tasapainoa jumppapallolla ja venyteltiin. Venytte-
lyliikkeet sai mukaansa monisteella.

3.  pisteessä oli terveellinen välipalatarjoilu: porkkana-
ja kurkkuviipaleita dippikastikkeessa ja juomana vesi tai
mehu. Kun kävijä oli käynyt kaikki kolme pistettä, hän sai
lahjaksi Gerdan värein painetun ämpärin: violetti ämpäri
keltaisella kahvalla ja ämpäriin oli painettu teksti: LC
Huittinen/ Gerda. Ämpäri oli yksi Hullun yön halutuimpia
”asusteita”.  Kaikki 120 ämpäriä meni kuin kuumille kiville.
Tapahtumassamme poikkesi myös Huittisten Seudun Dia-
betesyhdistyksen puheenjohtaja Asko Hosike, joka oli
erittäin innostunut ja vaikuttunut järjestämästämme tiedot-
tamisesta.

Irene Ojainmaa
klubimestari,
LC Huittinen/Gerda

Diabetesdialogi

LC Ulvila/Auroran marraskuun kuukausikokouksessa
Porin perusturvakeskuksen terveydenhoitajat Tuula Leino
ja Outi Mäkelä pitivät diabeteksestä dialogiesityksen.

Kaksi hyvää ystävää tapasivat ja keskustelivat, miten
hoitavat Diabetesta. Kolme asiaa pitää muistaa: ravinto,
liikunta ja kolmanneksi lääkkeet. Lisäksi vielä on hyvä pitää
kirjaa sokeriarvoista. Mielenkiintoisessa esityksessä sai
hyvää ja asiallista tietoa, miten hoitaa itseään, jotta sokeri-
arvot pysyisivät hallinnassa. Tuula ja Outi rohkaisivat
dialogillaan käymään keskustelua ja kysymään asioista,
jotka mietityttävät. Siksi on olemassa apuna vertaistuki.

Teksti: Eija Lamminen, 1. varapresidentti
Kuva: Leena Seppänen
LC Ulvila/Aurora

LC Huittinen/Gerda lah-
joitti 22.1.2018  5 kpl Iäkäs
tyypin 2 diabeetikko kotona
–oppaita Huittisten kotihoi-
don avopalveluohjaaja Eija
Laineelle (vas) ja kotihoidon
esimiehelle Monika Karille.

Sirkka-Liisa Koivula
LC Huittinen/Gerda
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Leijonien diabeteksen torjunta-kampanja
LC Huittinen/Doriksen 30.10.2018 järjestämässä diabe-
tesillassa Lautturin aulassa jouduttiin jopa hiukan jonotta-
maan verensokerin mittaukseen.

Diabeteskävelyä haittasi kylmä, kolea ja erittäin tuuli-
nen sää. Vanhalle urheilukentälle olimme tuoneet tunnelmaa
ja valoa sytytetyillä kynttilälyhdyillä.

Kiitämme yhteistyökumppaneitamme Huittisten Keila-
hallia, Kesporttia ja K-Supermarket Lautturia.

Hilve Reijonen
LC Huittinen/Doris

LC Pori/Charlotta osallitui maailman diabetes-päivään
verensokeriarvoja mittaamalla.

Diabeteshoitaja Pirkko Haanpää ja lion Pirjo Merisalo
mittasivat verensokeriarvoja sekä jakoivat tietoa diabetek-
sestä Petra´s Cafeessa 14.11. Maailman diabetespäivänä.
Vapaaehtoinen maksu mittausta kohden oli 2 €. Saadut
tuotot ohjataan diabeetikkolapsille.

Päivi Koivisto
tiedotussihteeri LC Pori/Charlotta

Maailman diabetespäivänä 14.11.2018 järjestettiin Huittis-
ten Seudun Diabetesyhdistyksen ja LC Vampulan toimes-
ta tapahtuma, jossa oli ilmainen verensokerin mittaus.
Palvelua käytettiin hyväksi kiitettävästi, sillä verensokerin
mittautti kaikkiaan 115 henkilöä.

Tapahtuma pidettiin K-Supermarket Lautturilla. Huit-
tisten Seudun Diabetesyhdistyksen edustajina paikalla olivat
puheenjohtaja Asko Hosike ja varapuheenjohtaja Aarne
Matintalo sekä LC Vampulasta presidentti Jaakko Koivun-
iemi, Matti Reijonen ja Mauno Kotamäki.        Verensokerin
mittaajana toimi Maarit Säilä.

Järjestäjäyhdistykset kertoivat toiminnoistaan. LC Vam-
pula järjesti tapahtumaan terveystietovisailun, jossa vastaa-
jien kesken arvottiin verenpainemittari, jonka voitti huittis-
lainen Jussi Alanen. Hyvinvointituotteita maahantuova
Taina Matintalo esitteli jalkojen hyvinvointia edistäviä
tuotteita.

Järjestäjät olivat hyvin tyytyväisiä erityisesti verenso-
kerinsa mittauttajien määrään.

-Heidän lisäksi paikalle pysähtyi muitakin kiinnostunei-
ta, joten uskon, että tapahtumaan tutustui väkeä ainakin 150
henkilön verran, Jaakko Koivuniemi arvioi.

Mauno Kotamäki
LC Vampula

Maarit Säilä oik. mittaamassa Taina Matintalon verensoke-
ria, taustalla LC Vampulan presidentti Jaakko Koivuniemi.

Kuvassa esiintyjät: tangoprisnssi Petri Kiiski, runoja lau-
sunut Heikki Mäkelä ja Paula Pietilä.

Kuva: Mauno Kotamäki, LC Vampula

Tulkoon Joulu -hyväntekeväi-
syyskonsertti
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Doristen pääsiäismunajahti

Huittisten torin viereinen
kirkkopuisto oli eilen alkuil-
lasta täynnä vilskettä ja vili-
nää, kun järjestimme siellä
pääsiäismunajahdin 2-8 vuo-
tiaille lapsille. Herkkuja oli
piilotettuna maahan, puihin,
pensaisiin ja vähän sinne
tänne, mutta varmaankin et-
sijät löysivat kaikki 120 mu-
naa, koska hyvin näytti saa-
lista lapsille ennen
yhteislähtöä jakamissamme
ämpäreissä olevan.

Etsinnän jälkeen munat
jaettiin tasan kaikille osanot-
tajille ja kukin sai ämpärin-
säkin mukanaan kotiin. Ta-
pahtuma oli onnistunut ja
lapsilla tuntui olleen haus-
kaa, kuten meilläkin.

Joku aikuisista kysyikin
tuleeko tapahtumasta perin-
ne. Siihen emme osanneet
vielä vastata mitään varmaa,
mutta harkinnassa saattaa

olla. Tällä kerralla munia
olivat piilottamassa Dorikset
Saija, Hilve, Maarit S. ja
Johanna.

Hilve Reijonen
LC Huittinen/Doris

   Monenlaisia tapoja tehdä hyvää lapsille, nuorille ja vanhuksille

Kauden 2017-2018 mukavin
ja mieleenpainuvin tapahtu-
ma oli lasten kesäretken jär-
jestäminen Ähtärin eläin-
puistoon 19.-20.6.2018.
Ohjelmaan kuului mm. ju-
nassa matkustaminen ja villi-
ja kotieläinpuiston asukkai-
den ihaileminen, jossa myös
lapsia ihastuttaneet pandat
Lumi ja Pyry asustivat. Mu-
kava yhdessäolo ja koke-
muksien jakaminen muiden
lasten kanssa sekä hotellissa
majoittuminen ja sen kylpy-
lässä peuhaaminen kruunasi-
vat vielä tämän ikimuistoisen
retken.

Kesäretki Ähtärin eläinpuistoon

Retken yhteistyökump-
paneina toimivat LC Euran
ja LC Eura/Pyhäjärven
lisäksi myös paikallisia yri-
tyksiä: Euran Osuuspankki,
Pintos Oy, LMG Finland
Oy, Nokipojat Lehtimäki
Oy, Eudent Oy, Fysio Siru,
Valmet Kauttua Oy, S-Mar-
ket Eura, Suomen Kiinnike-
keskus Oy, Euran Ilma &
Pelti ja Huittisten Säästö-
pankki

Tuulevi Aaltola
LC Eura/MuiNaiset

Untamosen ladyt ovat edellisen kauden aikana tehneet
useita lahjoituksia. Syyspuolella lahjoitettiin 200 € lasten
käsityökoululle, 500 € nuorisotalolle liikuntavälineisiin ja
300 € vähävaraisten joululahjoihin. Vuoden vaihteen
jälkeen on lahjoitettu 500 € Novellikoukulle lankojen
hankintaan sekä 200 € Hanna-toiminnalle. Ladyilla on
myös kummityttö Sri Lankassa.

Tili on tuuletettu ja innoilla odotetaan Uintamoisten
pääaktiviteettia, Energiapäiviä, joiden muonitustehtävissä
tiliä taas päästään kartuttamaan.

Untamoisten Ladyjen puolesta;
Elli Kaila

Aktiviteettitilin tuuletus LC Laitila /
Untamoisen Ladyilla

Untamoisen Ladyt luovuttivat 500 € Laitilan nuorisotoimel-
le liikuntavälineiden hankintaan.
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Vampulan Nuokkarin nuoret
ja ohjaajat Huittisten keila-
hallilla järjestämässämme ja
kustantamassamme keila-il-
lassa. Ennen keilailua mais-
tuivat Doris-lion Johannan
tekemät täytetyt sämpylät
limonadin kera.

   Monenlaisia tapoja tehdä hyvää lapsille, nuorille ja vanhuksille
Ysejä tanssittamassa

LC Huittinen/Gerda ja LC
Huittinen järjestivät
8.10.2018, Hyvän Päivänä,
Pellon-puiston yläkoulun
yhdeksännen luokan oppi-
laille yllätyksenä tunnin mit-
taisen pika-tanssikurssin.

Oppilaita oli paikalla
115 ja nuoret lähtivät hie-
nosti mukaan alkuhämmen-
nyksen kadottua. Tanssipar-
ketilla oli kymmeniä
oppilaita. Ilahduttavaa oli,

että sekä tytöt että pojat us-
kaltautuivat parketille.

Kurssin vetäjinä toimi-
vat Mirva (LC Huittinen/
Gerda) ja puolisonsa Markus
Törmälä (LC Huittinen).
Mukana oli myös lioneita
molemmista klubeista avus-
tajina ja tanssittajina sekä
ysien luokanvalvojat.

Minnamari Salmivaara
LC Huittinen/Gerda

Nuorten keila-ilta

Vanhusten viikon teemalla:
Iloa toimeliaisuudesta ja
Leijonien Hyvän Päivänä
olimme palvelutalossa laula-
massa yhteislaulua yhdessä
vanhusten kanssa Kamarior-
kesterin tahdittamana. Istu-
timme kukkasipuleita yh-
dessä päiväkodin lasten ja

Vanhusten viikko

Liukuesteitä vanhuksille

Lions Club Sastamala Linda
ja Kiviniitty  lahjoittivat yh-
dessä liukuesteitä kenkiin
vanhuksille!

  Lindan järjestämän
isänpäivä lounaan tuotolla
hankittiin liukuesteitä van-
huksille, Kiviniitty oli muka-
na  lahjoituksessa omalla
osuudellaan.

palvelutalon asukkaiden
kanssa pihoilla oleviin ruuk-
kuihin ja piha-alueille. Mi-
tähän sieltä puhkeaa, sen me
näemme keväällä. Ihana
päivä.

Hilve Reijonen
LC Huittinen/Doris

Liukuesteet jaetaan
Sastamalan Ikäpisteen kaut-
ta. Lahjoitus luovutettiin
ikäpisteen edustaja Johanna
Hoffrenille.

Jaana Heikkinen
LC Sastamala/Linda

Kuvassa: vasemmalta Monika Rehakka, Anni Kiviniitty,
Johanna Hoffren ja Jaana Heikkinen

Saimme nuorilta palaut-
teena kiitokset ja he olivat
tykänneet keilaamisesta
Nuokkarilla tekemisten vaih-
toehtona.

Hilve Reijonen
LC Huittinen/Doris
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Joka vuosi 8.10. vietetään lionstoiminnan Hyvän Päivää.
Tänä syksynä kyseinen päivä on maanantai. Klubimme LC
Kokemäki/Jokilaakso otti hieman ennakkoa ja jo lauantaina
6.10.2018 järjestimme Kokemällä Henrikin hovissa yhteis-
laulutilaisuuden. Vanhukset lauloivat kanssamme tuttuja
lauluja ja tilaisuus oli iloa ja lämpöä täynnä.

Sunnuntaiksi, 7.10.2018 järjestimme vastaavanlaisen
tilaisuuden Harjavallan Hopearantaan. Kuva on otettu
Kokemäen laulutilaisuudessa.

Rauni-Eliisa Wasell
LC Kokemäki/Jokilaakso

Hyvän Päivää vietettiin Ulvilassa yhdessä laulaen.
Lions Club Ulvila/Aurora laulatti tuttuja koululauluja

dir.cant. Eeva Lindholmin säestyksellä.  Laulujen lomassa
muisteltiin mennyttä kesää ja Lion Ulla esitti tunnelmaan
sopivia runoja.

Pappilanlammen palvelukeskuksessa Hyvän Päivän
tapahtuma järjestettiin 8.10.2018 ja kohtaamispaikka Sant-
rassa 9.10.2018.

Ulla Eklund ja Sisko Pakarinen
Kuva: Sirkka Saari
LC Ulvila/Aurora

Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017 Lions Club
Ulvila/Auroran lionit kutoivat kymmeniä sinivalkoisia
sukkia luovutettavaksi vastasyntyneille.  Syyskuussa sain
ilmoituksen, että nyt taas tarvittaisiin lämmintä Keskussai-
raalassa syntyville vauvoille.

Sairaalasta sukat olivat kerta kaikkiaan lopussa. Kaikil-
le synnyttäville äideille pyritään antamaan sukat, kun kaikki
äidit eivät ole tietoisia siitä, kuinka paljon lämmintä vauvat
kaipaavat.  Ahkerat auroralaiset halusivat jälleen auttaa ja
näin kutimet käteen ja valmistui 30 paria sukkia, muutama
peitto ja pipo. Satakunnan Keskussairaalassa syntyy vuosit-
tain melkein 2000 vauvaa.  Talvikin tekee tuloaan, joten on
tärkeää pitää vauvat lämpiminä.

Teksti: Marja-Terttu Ruohomäki
Kuvat: Virpi Äijö
LC Ulvila/Aurora

Junasukkia vastasyntyneil-
le pienokaisille

Hyvän Päivän laulatukset Kokemäellä, Harjavallassa ja
Ulvilassa

Laulutuokio Kaarirannassa
ja Ainokodissa
Kävimme 12.2 2018 Kaarirannan ryhmäkodin vanhuksille
porukalla laulamassa ikivihreitä lauluja Rovaniemen mark-
kinoista Isoisän olkihattuun.

Hyvään vauhtiin kun pääsimme niin kävimme laulamas-
sa 13.2. 2018 myös Ainokodissa.

Huittisten klubista saimme Markus Törmälän säestä-
mään kitarallaan. Laulut olivat tuttuja ja vanhukset lauloivat
mukana osaten tai muistaen jopa laulut ulkoa.

Sirkka-Liisa Koivula
LC Huittinen/Gerda

Kaarirannan laulutuokio
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LC Kokemäki/Jokilaakson
joulunaluskiireet
LC Kokemäki/Jokilaakson
joulunalus on ollut kiireistä
aikaa. On järjestetty leluar-
pajaiset, hankittu joululahjo-
ja Kokemäen ja Harjavallan
vähävaraisille perheille Kir-
je joulupukille -aktiviteetin
merkeissä sekä osallistuttu
joulumyyjäisiin.

Lisäksi jatkettiin Suomi
100 -juhlavuonna aloitettua
neuleprojektia, jolloin ku-
dottiin Satakunnan keskus-
sairaalassa syntyneille vau-

voille nuttuja, pipoja ja
sukkia. Uusina kohteina oli-
vat päihde- ja mielenterveys-
kuntoutujat, joille lahjoitet-
tiin sukkia, kaulahuiveja ja
pipoja.  Nyt ahkerat leijonat
ovat tämän syksyn aikana
kutoneet vauvanpeittoja ja
muita neuleita Satasairaalan
keskolaan.

Leena Kopio
tiedotussihteeri,
LC Kokemäki/Jokilaakso

Katariinojen peittohaaste

Me LC Pori/Katariinat haas-
toimme itsemme ja haastam-
me myös muutkin Klubit
neulomaan tai virkkaamaan
Äiti Teresa peittoja lapsille.
Peittoja on tehty 30-vuotta.
Aluksi niitä tehtiin Intian
lastenkotien lapsille ja sit-
temmin niitä on viety kriisi-
alueiden lapsille. Peiton te-
ko-ohjeet löytyvät sivuilta
www.punainenristi.fi: Tee
itse avustustarvikkeita. Val-
miit peitot toimitetaan suo-
raan Punaisen Ristin toimi-
pisteisiin.

Presidenttimme Sirpa
Lepistö-Mäkivaara on taita-
va käsitöissä ja hänen innoit-
tamanaan olemme ryhtyneet
peittotalkoisiin. Peittoja on
jo viisi valmiina ja toivotta-
vasti vielä intoa riittää use-
ampaankin.

Minne valmiit vaatteet ja
peitot voi viedä?
Vaatelahjoituksia vastaanot-
tavat Kontti-kierrätystavara-
talot. Voit myös lähettää
vaatelahjoituksesi postin tai
Matkahuollon välityksellä
suoraan Punaisen Ristin lo-
gistiikkakeskukseen Tampe-
reen Kalkussa, Kalkun kehä-
tie 4, 33330 Tampere.
Lähimmän Kontin näet
alempaa tältä sivulta kohdas-
ta "Yhteystietohaku".

Lähettäjä maksaa rah-
din. Voit myös kysyä lähim-
mästä Punaisen Ristin piiri-
toimistosta mahdollisia
yhteiskuljetuksia tai tuoda
itse lahjoituksesi perille.

Merja Andersson
LC Pori/Katariina

Lähde: https://www.punainenristi.fi/lahjoitukset/vaatelahjoitus/
tee-itse-avustustarvikkeita

Neuleita keskolaan, kuva Tina Viberg

Kirje Joulupukille -aktiviteettiin osallituivat M-piirin
III alueen 2. lohkon kaikki kuusi lions klubia:
Harjavalta, Harjavalta/Huovi, Kauvatsa, Kokemäki,
Kokemäki/Jokilaakso ja Kokemäki/Teljä

Kuva on Kokemäen lahjojen luovutustilaisuudesta.

Aktiviteetin kokoaja lion Ritva Mäkelä
LC Kokemäki/Jokilaakso kiteytti aktiviteetin sanomalla:

”Suurinta joululahjaa ei voi kääriä sievään pakkaukseen
koristeineen….vaan se voidaan nähdä lapsen silmissä,
kuulla ystävällisissä sanoissa, tuntea ystävän syleilyssä.”

Rauma/Reimarin veljet vierailivat Merikarvialla meren
ääressä Sea Panoraama -huvilalla lokakuussa 2018. Tämän
ystävyysvierailun aikana kisattiin tarkkusheittoa. Kuvassa
Heikki Koivisto kisaa. Pertti Kangas ja Jouko Mörö tark-
kaavat, miten tulisi heitto taitavasti suorittaa.

Vasemmalla Kalervo Kukko on jo tuloksen saanut
kirjoihin. Rauman veli Jukka Kolsio ja PDGt Veikko
Valavuo ja Lauri Hakosalo kannustavat.
Kuva: Raimo Syväluoma

LC Rauma/Reimarin ja LC Meri-
karvian klubien ystävyys
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LC Ulvila/Aurora viisi vuotta

Lions Club Ulvila/ Aurora
suuntaa tulevaisuuteen
omalla tyylillään ja kehitty-
mishaluisena. Klubi haluaa
edelleenkin tehdä hyvää yh-
dessä ja tuottaa toiminnal-
laan hyvää mieltä, kohderyh-
miä vaihdellen.

Jorma Pakarisen otta-
massa kuvassa Lions Club
Ulvila/Auroran vasta vihit-
tyä lippua kannattelevat klu-
bin kaikki presidentit: Päivi
Salomaa, Sisko Pakarinen,
lipun suunnittelija Aila Rii-
hiluoma sekä Sirkka Saari,
Heidi Riihiluoma ja Virpi
Äijö.

Tekstit: Ulla Eklund ja
Sisko Pakarinen

Lions Club Ulvila/Aurora vietti syyskuussa 5-vuotisjuhlaansa. Juhlan yhteydessä klubi sai juhlallisin menoin käyttöönsä
uuden lipun, joka kertoo energisten naisten muodostaman klubin halusta ja ilosta palvella.

Keväällä juhlistimme klubin
toimintaa Tupalan Hovissa
viettämällä 14.4.2018 LC
Eura/Muinaisten 10-vuotis-
juhlaa.

Juhlatilaisuuden ohjel-
massa huomioitiin myös pe-
rustajajäseniä sekä juhlan
ehdottomana kohokohtana
palkittiin LCIF:n korkeim-
malla huomionosoituksella
Melvin Jones- jäsenyydellä
edelleen aktiivisesti mukana
oleva perustajajäsen Pirkko
Vähäaho.

Tervehdyssanat lausui
klubin presidentti Elina
Suonpää ja juhlapuheen piti
1. VDG Vesa Kynnysmaa.
Klubin kummitäti PDG Mai-
ja- Liisa Heikkilän kauniit
tervehdyssanat veivät juhla-
vieraat muistoissa Charter-
perustamisjuhlaan, jota vie-
tettiin 1.4.2008

Tuulevi Aaltola
tiedotussihteeri
LC Eura/MuiNaiset

Kuvassa juhlassa palkittuja perustajajäseniä:
vas. Marja Rantanen, Pirkko Vähäaho (myös Melvin Jones -palkinto), Sanna Vainio, Taina
Myllymaa, juhlapuhuja 1.VDG Vesa Kynnysmaa, Riikka Perttu-Koski, Elina Suonpää ja
Hanna-Leena Valo

LC Eura/MuiNaiset kymmenen vuotta
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LC Pori/Sofian Charter night -juhla
Vietimme juhlaamme Porin
Raatihuoneella 12.11.2018
normaalin kuukausikokouk-
sen jälkeen klubimme täyttä-
essä 14 vuotta.

Illan puheenjohtajana
toimi presidenttimme Virpi
Vuorinen ja sihteerinä Marja-
Leena Kallio. Kutsuvieraina
oli jäsenten puolisoita sekä
opasleijona Raimo Järvinen
puolisoineen. Ohjelmassa oli
musiikkiesitys, esitelmä Raa-
tihuoneen historiasta sekä
lopuksi ruokailu ravintola
Raatihuoneen Kellarissa.
Juhlassa palkittiin myös an-
sioituneita leijonia.

Kirsti Sämpi
tiedotusjohtaja Palkitut Sofiat 2018-2019. Kuvassa on mukana opasleijona Raimo Järvinen.

LC Rauma / Ankkuri teki vierai-
lun Päiväranta nimiseen kohtee-
seen Nurmeksen Saareen
24.9.2018. Alue kuuluu Saaristo-
meren luonnonsuojelualueeseen.
Klubi lahjoitti Päivärannan piha-
piiriin 30 linnunpönttöä, jotka
kiinnitettiin veljien toimesta
odottamaan kevään muuttajia.

Retkeä isännöi Rauman kau-
pungin puolesta Saaristoisäntä
Uula Jänkävaara.

Kari Ekqvist
LC Rauma/Ankkuri

Linnunpönttöjä
saareen

Kuvassa: Kari Ekqvist, Pauli
Knuuttila, Vesa Heino, Uula
Jänkävaara ja Lasse Vanhatalo
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Kansainvälinen nuorisoleiri Porissa

 Kansainvälisen nuoriso-
leirin tarkoituksena on edis-
tää yhteisymmärrystä ja hy-
vää tahtoa sekä ponnistella
kohti maailmanrauhan tavoi-
tetta. Tavoitteena on rohkais-
ta nuoria kunnioittamaan
toisten mielipiteitä ja kehit-
tää nuorten johtamistaitoja.
Nuorisovaihdon aikana on
tarjolla erilaisia aktiviteette-
ja, jotka edistävät terveellistä
oppimista niin fyysisesti
kuin henkisestikin.
 Tänä vuonna Lions 107
M Piirin klubit LC
Pori/Meri-Pori ry ja LC
Pori/Sofia ry järjestivät 12.7.
– 14.8.2018 välisenä aikana
kansainvälisen nuorisovaih-

don. Siihen kuului leiri ja
isäntäperhejakso. Nuoret oli-
vat isäntäperheissä noin kak-
si viikkoa ennen leiriä ja osa
leirin jälkeenkin. Isäntäper-
heitä oli mm. Porista, Rau-
malta, Turusta, Huittisista,
Kankaanpäästä ja yksi Jy-
väskylästä.
 Leirin teemana oli ”Dis-
cover the Treasures of Fin-
nish Nature”, joten leirin
aikana tutustuttiin Suomen
luontoon ja sen monipuoli-
suuteen.
 Leirille osallistui 33
nuorisoleiriläistä. He tulivat
Kiinasta, Japanista, Taiwa-
nista, Meksikosta, Turkista,
Italiasta, Ranskasta, Saksas-
ta, Itävallasta, Slovakiasta,
Moldovasta ja Grönlannista.
Leirin isäntänuorina toimi
kahdeksan suomalaista nuor-
ta ja yksi turkkilainen. Isän-
tänuorista seitsemän kuuluu
nuoreen raumalaiseen Leo-
klubiin.
 Leiri käynnistyi Seik-
kalupuisto Huikeessa sun-
nuntaina 29.7.2018. Sieltä
siirryttiin Suomen Punaisen
Ristin leirikeskukseen Koi-
vuniemeen Pastuskerissa.

Ohjelman kirkkaimpana
tavoitteena oli tutustuttaa
ulkomaisia nuoria suomalai-
seen luontoon monin eri ta-
voin leirin nimen mukaisesti.
Viikon aikana käytiin mm.
Yyterin dyyneillä uimassa,
Ahlaisissa melomassa ja
kirkkoveneellä soutamassa,
vietettiin yö luonnossa ja
käytiin purjehtimassa Kal-
jaasi Ihanalla Luvialla, Sel-
kämeren kansallispuiston
saaristossa. Jokapäiväiseen
ohjelmaan kuului myös sau-
nomiset ja uimiset, yhteiset
pelit ja leirinuotiot. Maaesit-
telyt ja keskustelut iltanuoti-
olla olivat mieleenpainuvia.
Ohjelman We serve - palve-
luaktiviteettina oli lastenko-
tilasten vierailu Pastuskerin
leirikeskuksessa. Heille leiri-
läiset suunnittelivat kivat
yhteispelit. Leirillä Johnny-
Kai Forssell kertoi elämäs-
tään ja huumeista. Tutustut-
tiin Porin kaupungintaloon ja
Porin kaupunkiin sekä Olki-
luotoon. Tehtiin leirilippu ja
koriteltiin leiripaidat sekä
rakennettiin kaarnaveneet,
jotka lähetettiin maailmalle.
Leiri huipentui nuorten suun-

nittelemaan päätösjuhlaan,
johon myös isäntäperheillä
oli mahdollisuus osallistua.
 Leiriin kuuluu oleellise-
na osana ruoka ja me voim-
me sanoa leirin emännille
”Kiitos ruuasta se oli mau-
kasta!”. Monipuolinen ruoka
ja herkut kuten munkit ja
korvapuustit hupenivat
vauhdilla.
 Nuorisovaihtoon kuulu-
vana isäntäperheaikana nuo-
rilla oli mahdollisuus tutus-
tua suomalaiseen kotielä-
mään. Isäntäperheet olivat
lisäksi järjestäneet monipuo-
lista toimintaa nuorisoleiri-
läisille.  Isäntäperheaika oli
niin perheille kuin nuorille-
kin ikimuistoinen.
 Nuoret kertoivat, että
nuorisovaihto kokonaisuu-
dessaan täytti ja ylittikin
heidän  odotuksensa ja se oli
erittäin hieno kokemus. He
saivat monia uusia ystäviä ja
unohtumattomia muistoja ja
elämyksiä.

Hannele Vuorinen



35

Ulvilan keskiaikaiset Hansamarkkinat 4.-5.8.2018

LC Ulvila järjesti 18. Hansa-
markkinat Ulvilan Kaskelo-
tin puistossa. Jälleen kerran
sää suosi järjestäjiä ja moni-
tuhatpäinen markkinakansa
sai nauttia mm. taistelunäy-
töksistä, musiikkiesityksistä,
markkinamyyjien tuotteista
ja työnäytöksistä aurinkoisen
lämpimässä tunnelmassa. Ri-
taripuisto ja aiempaa suu-
rempi keskiaikaleiri tarjosi-
vat elämyksiä kaikenikäisille
markkinavieraille. Ladyjen

kahviteltta, perinteinen lohi-
keitto, possu, makkara ja
uutuutena mukana ollut sahti
antoivat makuelämyksiä näl-
käisille ja janoisille. Hansa-
markkinat on suurin yksittäi-
nen aktiviteettimme
avustusten keräämiseen.
Vuoden 2019 markkinoiden
suunnittelu on jo aloitettu.
Nähdään markkinoilla!

Kuvat ja teksti:
Mikko MäntyniemiKeskiaikaleirin upeita asumuksia

Ulvilan keskiaikaseuran kulkue Ritaripolulla oli menoa ja meininkiä

Taistelunäytöksissä oli vauhtia ja vaarallisia tilanteitaSää suosi ja väki viihtyi

Uutuutena markkinoilla oli mukana sahti.

• SÄ HKÖ SUUNNITTELU
• ASENNUKSET
• TARVIKKEET

Skaffarinkatu 13 • 32800 KOKEMÄ KI
Konttori: puh. (02) 546 4048 • Tarvike: (02)
546 4012
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Vierailukuutio
Kuutio toimii ns. ryöstöesineenä. Sen tehtävänä on siten
klubien keskinäisen kanssakäymisen edistäminen.

Kuution saa haltuunsa aina se klubi, joka sen "ryöstää"
eli tekee vierailun vähintään kolmen lionin voimalla siihen
klubiin, jonka hallussa kuutio on.  Jos ryöstäjiä on useita,
kuution saa klubi, jonka kokouspaikan etäisyys kerrottuna
ryöstäjien määrällä on suurin. Tuloksen mennessä tasan arpa
ratkaisee.

Hallussapito-oikeus kestää siihen saakka, kunnes joku
toinen klubi samalla tavoin vieraillen ryöstää kuution
itselleen. Kuutio on MD 107 M-piirissä ikuisesti kiertävä.

Säännöt on vahvistettu Luvialla, syyskuun 1. päivänä
2006.

Seitsemän kuukauden aikana kuutio siirtyi ryöston
kautta Kankaanpäästä Harjavallan ja Rauman kautta Huitti-
siin.

LC Kokemäki/Jokilaakson leijonia kävi vierailemassa
LC Kankaanpää/Helmen klubikokouksessa toukokuussa.

LC Rauma/Kanali Helmen jäseniä vieraili LC
Kokemäki/Jokilaakson lokakuun kokouksessa Harjavallas-
sa.

LC Rauma/Reimarilaisia vieraili LC Rauma/Kanali Helmen
kokouksessa marraskuussa.

Joulukuussa vierailukuutio siirtyi  LC Huittisten haltuun ja
tammikuussa se on vielä heillä.
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Ajankohtaista: Elämisentaidot - Lions Quest -ohjelmalla
kiusaamista vastaan
'Sen, mikä meille tänään on
tärkeää, näkee lapsistamme
vuosien jälkeen.' (Tanja Kar-
pela)

Osallistumalla ja vaikut-
tamalla olemme osa yhteis-
kuntaa. Kasvattamalla lap-
siamme aktiivisiksi
kansalaisiksi ehkäisemme
heidän syrjäytymistään. Ul-
kopuolelle jääminen tarkoit-
taa sitä, ettei kuulu kaveripii-
riin tai osallistu ympäröivään
yhteiskuntaan. Syrjäytymi-
seen voivat johtaa omat va-
lintamme tai toisten ulkopuo-
lelle jättäminen eli
kiusaaminen. Elämisentaidot
- Lions Quest -ohjelmissa
kiusaamisen ehkäisyteorian
taustalla on tutkija Päivi Ha-
maruksen Vaakamalli, johon
tämä kirjoitus (ja ohjelmassa
olevat tuokiot) perustuvat.
Omaa ennakkoluuloista ajat-
teluaan voi tunnistaa seuraa-
vien kysymysten avulla:

- Ajattele ominai-
suuksia, joita liität johonkin
ryhmään, ihmiseen tai mieli-
piteeseen. Mieti, tuomitaan-
ko nyt koko ryhmä sen mu-
kaan, mitä yksi jäsen on
tehnyt tai sanonut.

- Ole tarkkana yleis-
tävien ja liioittelevien sano-
jen kuten 'jokainen, kaikki, ei
kukaan, aina, ei koskaan'.

Kiusaaminen on laaja ja
monialainen ilmiö. Hama-
ruksen mukaan kiusaamisek-
si riittää jo se, että lapsi tai
nuori kokee itsensä kiusatuk-
si ja se, että hän ei kykene
puolustautumaan. Usein kiu-
saaminen on toistuvaa, mutta
joskus voimakas kerrallinen
teko saatetaan kokea kiusaa-
miseksi. Kiusaaminen voi
olla fyysistä, psyykkistä ja
sosiaalista.

Hamaruksen mukaan ei
ole olemassa mitään tyypil-
listä poikkeavuutta tai omi-
naisuutta, joka johtaisi kiu-
saamiseen. Poikkeavuus on
sosiaalinen määritelmä. Mikä
on poikkeavaa jossakin yh-
teisössä, ei ole sitä toisessa.

Poikkeavuuden määrittely on
valtaa. Vahvat ryhmät tai
yksilöt voivat pakottaa muut
hyväksymään omat poikkea-
vuusluokituksensa. Kiusaa-
misen syy voi olla melkein
mikä tahansa, todellinen tai
kuviteltu ikään, sukupuoleen,
ulkonäköön, koulutukseen,
henkisiin kykyihin, käyttäy-
tymiseen tai jopa perheeseen
liittyvä ominaisuus. Kiusaa-
minen saattaa liittyä niin hy-
vinä kuin huonoinakin pidet-
tyihin ominaisuuksiin.
(Hamarus 2008)

Lue seuraava teksti si-
joittaen alleviivattujen sano-
jen kohdalle jokin seuraavis-
ta: aikuiset, oman
ammattiryhmäsi nimi, urhei-
lijat, leijonat. Miltä kuulos-
taa?

Suurin osa lapsista vas-
tustaa kiusaamista. Lapset,
jotka eivät itse kiusaa, eivät
koe siitä vastuuta. He eivät
ymmärrä, miten he toimin-
nallaan tulevat tukeneeksi
kiusaajaa. Osa saattaa kan-
nustaa kiusaajaa. Hiljaiset
voivat kuvitella, ettei heillä
ole vastuuta asiasta, mutta
kun he eivät puutu kiusaami-
seen, heidän käyttäytymisen-
sä voidaan tulkita hyväksy-
miseksi. Kiusaaminen
jatkuu, koska siihen ei puutu-
ta. Koska lapset haluavat
toimia kiusaamista vastaan,
heille on opetettava, miten.

Kiusaamistilanteessa
lapset voidaan jakaa kuuteen
eri ryhmään: kiusaaja, apuri,

kannustaja, kiusattu, puolus-
taja, hiljainen hyväksyjä. Ti-
lanteessa on kyse valtaepäta-
sapainosta. Kun kiusatun
puolelle saadaan enemmän
lapsia kuin kiusaajan puolel-
la on, kiusaaminen vähenee
ja loppuu.

Lions Quest -materiaalit
tarjoavat runsaasti erilaisia
keinoja ristiriitojen ratkaise-
miseksi rauhanomaisesti.
Omat tunne- ja vuorovaiku-
tustaidot ovat pohjana risti-
riitojen käsittelylle. Aikuinen
toimii aina näiden taitojen
mallina - niin hyvässä kuin
pahassakin. Mikä tahansa
oppimistilanne on tärkeä
kenttä tunne- ja sosiaalisten
taitojen harjoittelulle ja ne
opitaan parhaiten kannusta-
vassa ilmapiirissä.

Uutta: Liikunta-
seurakoulutus
Tunne- ja vuorovaikutustai-
dot ovat tärkeä osa hyvin-
vointia. Lions Quest -perus-
kurssien uusi kohderyhmä on
liikuntaseurojen valmentajat.
Koulutus auttaa valmentajaa
ymmärtämään oman toimin-
tansa vaikutuksia sekä miten
ja millaisia taitoja 5 - 25
-vuotiaille lapsille ja nuorille
tulisi lajitaitojen lisäksi opet-
taa.

Kokemäellä Pitkäjärven
Vapaa-ajankeskuksessa lii-
kuntaseurakoulutus on to
07.02.2019 ja pe 15.02.2019.

Klo 17-21 molempina päivi-
nä. Koulutus järjestetään Pu-
nainen Sulka -keräyksen
tuottamilla varoilla, jolloin
se on osallistujille maksuton.

Samassa paikassa tänä
keväänä vielä toinen liikun-
taseurakoulutus maksullise-
na (248 e) pe 03.05. ja pe
10.05.2019.

Vihdoinkin: Quest
-koulutus pilotti-
na osaksi yliopis-
ton opettajan-
koulutusta
Lions Quest -kursseilla kuu-
lee usein opettajien suusta
'miksei tätä ollut jo opetta-
jankoulutuksen yhteydessä?'
tai jo aikaa sitten kurssin
käyneet kommentoivat 'niin,
Quest on ihan perustakivi
omaa opettajuuttani'. Tam-
mikuussa 2019 toteutetaan
peruskurssi opettajaopiskeli-
joille Jyväskylän yliopistos-
sa. Tässä pilotoinnissa ko-
keillaan samalla mallia,
jolloin koulutuskertojen vä-
lillä on aikaa kokeilla Quest
-tuokion pitämistä aidossa
kouluympäristössä. Kokeilu
toteutetaan LCIF -tuella.

Johanna Arho-Forsblom

Kirjoittaja on Lions Quest
-kouluttaja ja G-piirin Lions
Quest pj.

Kuva on Karvian liikuntaseurakoulutuksesta
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LC Laitilan 65+
toritapahtuma
Lions Club Laitila järjesti
Laitilan torilla 16.9.2018 uu-
tena aktiviteettinä ikäihmisil-
le suunnatun toritapahtuman.
Teemana turvaa ja terveyttä
senioreille. Tapahtuma jär-
jestettiin yhteistyössä Laiti-
lan kaupungin, SPR:n, polii-
sin ja paikallisten yritysten
kanssa.

Ohjelmassa oli mm. pa-
loturvakoulutusta ja ensi-
apuopastusta. Poliisin edus-
taja valisti huijausten
estoasioista ja A-katsastus
vanhemman väen ajokortti-
asioista. Laitilan kaupungin
liikuntatoimen naiset vetivät
välillä ohjattua  taukojump-
paa.

Tapahtumassa oli tarjol-
la hernekeittoa ja jaettiin kah-
vilippuja torikahvioon. Li-
säksi Lions Club Laitila jakoi
ikäihmisille ilmaisia liukues-
teitä. SPR:n paikallisosastol-
le lahjoitettiin tapahtuman
yhteydessä kaksi harjoitusde-
fibrillaattoria sekä kaksi el-
vytysnukkea ensiapukoulu-
tuksiin.

Tapahtuma onnistui erit-
täin hyvin. Ilma oli suosiolli-
nen ja väkeä saatiin hyvin
liikkeelle. Vastaava tapahtu-
ma tullaan järjestämään
myös syksyllä 2019.

Marko Ylenius
Tiedotussihteeri

Kummilapsitoiminta
Vuoden 2019 kummilap-
siprojektin tarkastusmatka
alkoi virallisesti lauantaina
5.1. piirin 306A1:n klubien
ja lasten kouluraporttien tar-
kastuksella Hikkaduwan
Lions-talolla. Molemmat ra-
portit olivat tänä vuonna
todella hyvin täytetty ja ko-
konaan puuttuvia raportteja
oli vain muutama ja nekin
saadaan varmasti kyseisen
klubin lastenjuhlassa.

Sunnuntaina jatkoimme
piirin 306A2:n tarkastusta-
paamisella. Piirikoordinaat-
tori lion Hemapriya Jajatila-
ka oli kutsunut meidät
kotiinsa pitämään kokousta.
Täälläkin saimme pääsään-
töisesti kaikki raportit ja lo-

putkin sitten taas lastenjuh-
lassa. Kokouksen jälkeen
saimme nautia ruhtinaalli-
sesta lounaasta ja mukavasta
jutustelusta sri lankalaisten
leijonien kanssa.

”Kotiin” Hikkaduwaan
palattuamme kävimme läpi
vielä ”pohjoisen” matkan
klubien raportit. Näin saim-
me muutaman vapaapäivän
ennen ko. matkaa.

Kaikki näyttää nyt hy-
vältä. Tästä on hyvä jatkaa
25:n klubin lastenjuhlien pa-
rissa.

Lämpimin kummilapsi-
terveisin Sri Lannkasta

Leena Marvola-Sine
LC Rauma/Kanali Helme

Honkajoki sai ensimmäisen
Lions ritarinsa
Maanantai 18.6.2018 oli
merkittävä päivä Honkajoen
Lions-klubin historiassa. Sil-
loin Heikki Malmivaara lyö-
tiin klubin ensimmäiseksi
Lions-ritariksi. Lyöjänä oli
proritari Olli-Pekka Varjus
Porista.

Heikki Malmivaara tulee
tänä vuonna olleeksi 50 vuot-
ta Honkajoen Lions-klubin

jäsenenä ja on toiminut mm.
kaksi kertaa klubin presi-
denttinä.

Kiitossanoissaan Heikki
Malmivaara korosti lions-
järjestön monipuolisen  va-
paaehtoistyön merkitystä
seutukunnan kehittämisessä.

Ilkka Kallioniemi
LC Honkajoki

Kuvassa vasemmalta lady Saila Kamppi, Heikki Malmivaa-
ra, Olli-Pekka Varjus sekä presidentti Pauli Kamppi.
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Tommi-tädin leikkipuisto heräsi eloon!

Leikkipuiston erikoinen  ni-
mitys aiheuttaa Merikarvian
ulkopuolella ihmetystä, huo-
limatta nykyajan vapaamie-
lisemmästä ajattelusta. Tari-
na nimen takana johtaa
edesmenneeseen kansakou-
lunopettajaan Iines Tommi-
laan. Hän oli itse lapseton,
mutta lapsirakkaana ihmise-
nä lahjoitti testamentissa va-
rojaan Mannerheimin Las-
tensuojeluliitolle, joka päätti
avustuksella rakentaa lapsil-
le leikkipuiston. 1980-luvul-
la rakennettu puisto oli ehti-

nyt pahoin ränsistyä ja MLL
paikallisosasto päätti käyn-
nistää hankkeen sen kunnos-
tamiseksi. LC Merikarvia
riensi apuun koko kylää yh-
distäneeseen hankkeeseen ja
olikin merkittävässä roolissa
puiston kunnostuksessa.

Alunperin hanke piti
valmistua vuoden 2017 lop-
puun ja niinpä leijonat aloit-
tivat ahkeroinnin syksyn ja
alkutalven tuulessa ja tuis-
kussa. Purimme vanhat leik-
kitelineet ja kokosimme uu-
sia. Suurin ponnistus oli

puistoa ympäröivän aidan
pystytys. Jokainen aitaele-
mentti reevattiin suoraan ja
jokainen tolppa (yht.
103kpl!) valettiin erikseen.
Tunnelmaa oli kuin entisai-
kojen valutalkoissa, kun ku-
ramylly pyöri ja hiki virtasi.
Kelirikko äityi sen verran
pahaksi, että valmistuminen
siirtyi kevätkaudelle. Ohjel-
massa oli vielä telineiden ja
nurmikkoalueiden viimeiste-
lyä, aidan porttien asennusta
ja huvimajan/katoksen ra-
kentaminen. Yhteensä lei-

jonat ahkeroivat puiston
kimpussa n.500 talkootuntia,
jotka olivat kirjaimellisesti
leijonanosa talkoovoimaa.

Viimeistellyn leikki-
puiston virallisia avajaisia
vietettiin 16.syyskuuta 2018.
Fanfaarit raikuivat ja pidet-
tiin juhlapuheita sekä nautit-
tiin mehua ja munkkia. Ja
mikä tärkeintä, suuri joukko
lapsia temmelsi uusitussa
puistossa ja ilman täytti kirk-
kaat iloäänet

.
Petri Tähkänen
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Pyhäinpäivänä lyhtyjä sankarihaudoille
LC Ulvilan veljet ja Ladyt kokoontuivat perinteisesti kunnioittamaan sotiemme sankarivainajia viemällä muistokynttilät
lyhdyissä sankarihaudoille.

Mikko Mäntyniemi, Tiedotussihteeri,  LC Ulvila
Kuvat: Tuula Enckell

Lyhtykulkue

Veteraanien perintöä vaaliessa
Vuosituhannen vaihteessa
Karvian veteraanijärjestöjen
johto tuli Karvian lionsklu-
bin puheille toivoen, että
klubi ottaisi vastaan tehtävän
huolehtia kansallisen vete-
raanipäivän, kaatuneiden
muistopäivä ja itsenäisyys-
päivän lippuvartioista ja vi-
rallisten seppelten laskusta.
Siitä asti klubi on tätä kun-
niatehtävää hoitanut, jo use-
amman vuoden kokonaan
ilman veteraaneja. Veteraa-
nien hautajaisissa klubilaiset
laskevat veteraaniseppelen
veteraanien hautakummulle.
Kirjoitushetkellä joulukuus-
sa 2018, veteraaneja Karvi-
assa on elossa vielä yhdeksän
ja kahdeksan rintamalottaa.

Kansallisena veteraani-
päivänä 27.4. Karvian lions-
klubia oli pyydetty kerto-
maan kunnan koululaisille
veteraanipäivästä ja mistä
tapahtumista päivä 27.4. on
saanut alkuunsa: se on päivä,
jona saksalaisten 20. vuoris-
toarmeija poistui Kilpisjär-
ven kautta Norjan puolelle.
Suomen sotilaat nostivat
Suomen lipun salkoon kol-
men maan rajalle Kilpisjär-
velle.

Koulutoimesta Hanna
Vainionpää luovutti lioneille
Kalevi Nummijärvi ja Esa
Pukkila havuseppeleen vietä-
väksi sankarihaudalle. Juhla-
väkeä pyydettiin nousemaan
ylös.

Kalevi Nummijärvi &
Jaakko Viitala

110 kpl lyhtyjä
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Suomen 101-vuotispäivänä
6.12.2018 aurinko valaisi
kevyellä säteellään maise-
mia. Päivä kutsui leijonia
arvokkaaseen palvelutehtä-
vään.

Jo muutamia vuosia Ka-
tariinojen ja Karhujen lei-
jonat ovat yhdessä toimineet
avustajina Porissa Kuntou-
tuskoti Diaviren Itsenäisyys-
päivän juhlassa. Tehtäviin
ovat kuuluneet Kuntoutusko-
din asukkaiden noutaminen
juhlasaliin, seuranpito juhlan

Itsenäisyyspäivän tunnel-
mia palvelutehtävässä

aikana sekä kahvituksessa
avustaminen. Tälläkin ker-
ralla leijonat saivat kiitosta
vapaaehtoistyöstään, jonka
avulla juhlan toteuttaminen
onnistui. Tärkein kiitos kui-
tenkin kuuluu ja kuului juh-
lassa sotiemme veteraaneil-
le, joiden ansiosta myös me
voimme toimia leijonina
itse-näisessä Suomessa.

ZC Sirkka-Liisa Varjus
II alue I lohko
LC Pori/Katariina

Kuvassa LC Pori/Katariinan ja LC Pori/Karhun leijonia
juhlapaikalla valmiina palvelutehtävään.

Ilmasotaveteraanien
tapahtuma
LC Huittinen/Dorikset olivat kahvittamassa Tuulikki-Vam-
pulan lentokentällä ilmasotaveteraanien kunniaksi järjeste-
tyssä yleisötapahtumassa 4.6.2018.

Hilve Reijonen
LC Huittinen/Doris

Maatalousperinnettä ja
kotiseututietoa

Huittisten ja Kokemäen ra-
jalla sijaitsevassa Huhtalan
Maatalous- ja kotiseutumu-
seossa on huimasti nähtävää
ja tutkittavaa. LC Huittinen
teki vierailun museolle
2.10.2018.

Hämmästyttävää
Vierailua Huhtalan museoon
oli pohdittu jo aiemminkin,
onneksi nyt se saatiin toteu-
tettua.

Kun astuimme sisään
museohalliin, ensivaikutel-
maa kuvaa varmasti parhai-
ten sana hämmästys. Häm-
mästys siitä, kuinka paljon ja
kuinka monenlaista tavaraa
on saatu esille. Hämmästys
siitä, kuinka kaikki vanhim-
matkin traktorit on saatu
kunnostettua ja ovat ajokel-
poisia. Hämmästys esillepa-
non laajuudesta ja isäntien
tiedon syvyydestä.

Traktoreista bensapump-
puihin – ja paljon muuta
Museoisännät Pertti Huhtala
ja poikansa Antti Huhtala
(LC Lauttakylä) opastivat ja
kertoivat esineiden historiaa.
Vierailulla saimme paljon

tietoa esillä olevista trakto-
reista, bensapumpuista ja
muusta esineistöstä. Isä Pert-
ti on aloittanut museon esi-
neistön keräämisen jo 1960-
luvulla ja uutta museomate-
riaalia tulee hankittua yhä
tänäkin päivänä.

Hallissa on esillä yli 30
vanhaa traktoria, vanhimmat
1900- luvun alkupuolelta.
Bensapumppujen kokoelma
on mittava ja emaloituja
peltikylttejä on paljon – osa
harvinaisuuksia. Tämän
tyyppinen esineistö ei päädy
ns. virallisiin museoihin ku-
ten Kansallismuseo. Voi-
daankin sanoa, että nämä
tällaiset esineet ovat uhan-
alaisia katoamaan ilman yk-
sityistä museointia.

Vierailu ilman maittavia
grillimakkaroita ja pullakah-
veja ei tietenkään tullut ky-
seeseen. Niitä museolla
nauttiessa ilmassa oli aistit-
tavissa lievää suurempaa
innostusta – kyllä kannatti
käydä vierailulla!

Juha Majala
LC Huittinen

Vas. Tapio Pakarinen, Mika Järvenkallas, Pekka Virtanen,
Lenni Ojala, Jukka Naskali, Matti Tapanila, Matti Harjun-
maa, Markku Evala ja Markus Törmälä. Oikealla isäntä
Antti Huhtala, kameran takana Juha Majala.
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Lapsi- ja leikkimessut 17.11.2018
Satakunnan Osuuskauppa
lähestyi LC Ulvilaa pyynnöl-
lä tulla turvaamaan messuille
osallistuvien perheiden ka-
dun ylitykset vilkkaasti lii-
kennöidyllä kadulla Porin
Mikkolan Prisman ja vierei-
sen kiinteistön välissä, missä
messut järjestettiin.

Kuva Merja Haapanen
Teksti Mikko Mäntyniemi
tiedotussihteeri, LC Ulvila

Kuvateksti: Veljet turvaa-
massa tien ylitystä

LC Ulvila oli grillaamassa makkaraa K-Supermarket Han-
san edessä Joulunavaus-tapahtumassa yhteistyössä Kaup-
pias Kalevi Viinamäen kanssa. Joulupukkikin saatiin klubin
toimesta paikalle jakamaan herkkuja kaikille lapsille ja
lapsenmielisille. Makkaraa grillattiin ja jaettiin yhteensä
270 kpl.

Kuva Pertti Berg
Teksti Mikko Mäntyniemi

Joulupukkikin pääsi paikalle

Joulunavaus 23.11.2018 Pikkujouluristeily
LC Huittinen, LC Lauttakylä ja LC Huittinen/Gerda viettivät
yhteistä pikkujoulua laivalla Turku-Tukholma miniristeilyl-
lä. Perjantai-iltana 2.11.2018  lähdimme Huittisten linja-
autoasemalta kohti Turun satamaa lionveljen kuljettamalla
bussilla. Matka sujui iloisissa merkeissä  ja pysähdys
Aurassa oli paikallaan.

Otettuamme hytit vastaan iltaelämä laivalla alkoi. Tör-
mälä Bros esiintyi laivalla ja sitä tietysti menimme kuunte-
lemaan ja katselemaan. Musiikki sai mukaansa tanssin
pyörteisiin ja esiintyjät raikuvat ablodit. Ja seuraavana
iltapäivänä uudestaan. Tanssinharrastajat Tampereen seu-
dulta olivat lähteneet viettämään halloweenia laivalle. Myös
heitä oli mukava seurata. Niin letkeää oli meno tanssilattialla.

Nautimme esityksistä, toistemme seurasta, ruoasta ja
teimme ostoksia. Haluaisimme uusia leppoisan reissun.
Kiitos kuskille ja kaikille osallistujille.

Oili Mikkonen
presidentti
LC Huittinen/Gerda
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Seminaariristeily
Osallistuimme C-piirin järjestämälle "Leijonaiset myötätuu-
lessa seminaariristelylle" 20.10.2018. Samalla juhlistimme
naisten 30 vuotista palvelutyötä Suomessa.

Aivan aamutuimaan bussi starttasi Härkäpakarilta kohti
Katajanokan terninaalia. Mukana oli LC
Kokemäki/Jokilaakson, LC Sastamala/Lindan ja LC
Huittinen/Doriksen leijonaisia ja puolisoita! Me M-piirin
osallistujat kiitämme C-piiriä kutsusta ja onnistuneista
järjestelyistä! Yhdessä olemme enemmän!

Hilve Reijonen
LC Huittinen/Doris

Joulumieltä Hopun palvelukeskuksen asukkaille.

Lions Club Sastamala Linda järjesti perinteeksi muodostu-
neen joulukahvituksen Hopun palvelukeskuksessa Sastama-
lassa lauantaina 15.12.2018.

Maukkaat tarjottavat valmistimme pääosin itse edellise-
nä iltana.

Kahvihetkessä saimme kuulla Terhi Haapaniemen
jouluista pianomusiikkia ja hänen tyttärensä Saiman viulun-
soittoa. Terhin säestyksellä lauloimme myös yhdessä joulu-
lauluja tunnelmallisessa jouluisessa tilaisuudessamme.

Teksti: Marja-Leena Tikka
Kuvat: Jaana Heikkinen

Gerdan joulumyyjäiset

LC Huittinen / Gerda järjesti myyjäiset 30.11.2018  K-
Supermarket Lautturin sisääntuloaulassa. Samana päivänä
oli myös Huittisten kaupungin joulunavaus.

Olimme leiponeet mallasleipiä, suolaisia piirakoita,
pikkupizzoja, kuivakakkuja, erilaisia pikkuleipiä ja glutee-
nittomia leivonnaisia. Valikoimaan kuuluivat myös salaatin-
kastike ja sinappi.

Ennen myyjäisiä pidimme myös kranssitalkoot. Valmis-
timme gerdalaisen pihapiiristä kaadetusta pihtakuusesta
pitkälti toistakymmentä erilaista kranssia. Myös nämä
kranssit olivat myynnissä ja tuoksuvat tervatontut.

Myynnin ohella tarjosimme pikkujoulutunnelmissa
glögiä ja pipareita kaikille halukkaille. Lämmin glögi mais-
tui, kun ulkona oli kylmä viima.

Oili Mikkonen
presidentti
LC Huittinen / Gerda
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Doristen Glögitarjoilu ja
Palvelutalo Annalan jouluinen tapahtuma

Tänä vuonna oli jo kolmas kerta, kun Dorikset olivat
Huittisten S-marketissa tarjoilemassa glögiä ja pipareita.
Lions esiliinaan ja tonttulakkiin pukeuduttiin 30.11.

Saija Laurila
Tiedotussihteeri,
LC Huittinen/Doris

Järjestimme vanhusten Palvelutalo Annalassa jouluisen
tapahtuman.
 Kylänmiesten kuoro lauloi ja laulatti joululauluja
tunnin ajan, jonka jälkeen nautimme kaikki yhdessä kahvit
Doristen leipomien kakkujen kera.
 LC Vampula oli toimittanut Annalaan kolme joulu-
kuusta, jotka koristelimme yhdessä asukkaiden kanssa ja
lauloimme samalla "Joulupuu on rakennettu, joulu on jo
ovella. Namusia riipustettu ompi kuusen oksilla"!

Hilve Reijonen
LC Huittinen/Doris

Leijonaiset vapaalla (teksti sivulla 10)
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                       Joulumieltä ruoka-avustuksilla
Meille joulunalusaktiviteet-
teihin kuului perinteisesti
jouluruokakassien tekemi-
nen. Huittisten seurakunnan
diakonien avustuksella jaet-
tiin 20 ruokakassia, joihin
olimme hankkineet erilaisia
ruokatarvikkeita ja leiponeet
mallasleivät. LC Huittinen
lahjoitti vuoden 2019 kalen-
terit kasseihin.

Otimme osaa myös Jou-
lupuukeräykseen. Meiltä  sai
joululahjan yksi tyttö ja yksi
poika.

Tällä yhteistyöllä halu-
amme tuoda jouluiloa vähä-
varaisille lapsiperheille

Teksti: Oili Mikkonen,
presidentti
Kuva: lion Irene Ojainmaa
LC Huittinen / Gerda

Organisoimme 20.12.   jo
kolmannen kerran Ruoka-
avun jakamisen Huittisissa
ja Vampulassa . Saimme
sosiaalitoimesta jaettavat
perheet-listan  ja S-Marke-
tista jaettavat ruokatarvik-
keet (ruokahävikki). Yhtey-
denotot yhtistyökumppa-
neihin, asiakkaiden jako kol-
melle klubille, puhelinsoitot
ruoka-avun saajille ja kassi-

en jako. Jaettavia perheitä oli
yhteensä 80 ja kasseja tup-
lasti.

Jakajina toimivat LC
Huittinen/Doris,  LC Vam-
pula ja LC Huittinen.

Auttamisen ilo on sy-
dämmissä!

Hilve Reijonen
LC Huittinen / Doris

Joulupuukeräys
Lions Club Ulvila/Aurora
osallistui Joulupuukeräyk-
seen, jossa kerätään joulu-
lahjoja vähävaraisten perhei-
den lapsille ja nuorille.
Keräsimme paketit kaupois-
ta, tarkastimme lahjat ja toi-
mitimme ne eteenpäin sosi-
aalitoimeen. Paketteja kertyi

Vohvelikahvila
Ylläpidimme Huittisissa
pankkiaukiolla Vohvelikah-
vilaa kesällä.

Huittisten Hulluna Yö-
nä sitten olimme viimeisen
kerran paistamassa vohve-
leita ja vohveleita oli useaan
otteeseen kohtalainen jono
vohvelikioskin edessä.

Sydämellinen kiitok-
semme kesän aikana Vohve-
likahvilassa kävijöille ja pie-
nille lapsivieraillemme
eritoten aurinkoinen kiitok-
semme!

Oli ilo tavata teitä kaik-
kia ja iloita upeasta kesästä
kanssanne!

Suuri kiitos kuuluu eh-
dottomasti myös meitä tuke-
neille: Huittisten kaupunki
Helena Kaitanen, Takalan
mylly, Hornan tila, Vampu-
lan Osuuspankki, Huitisten
Säästöpankki, Huittisten S-
Market!

Hilve Reijonen
LC Huittinen/Doris

tänä vuonna 339 kappaletta.
Toivottavasti näin olimme
mukana luomassa hyvän
Joulun moneen perheeseen.

Sirkka Saari
palvelujohtaja,
LC Ulvila/Aurora
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Kuluvan kauden Melvin Jo-
nes & Arne Ritari -juhla
vietettiin tammikuun toisena
viikonloppuna. Järjestäjänä
toimi LC Pomarkku, jo toi-
sen kerran, edellisen kerran
juhla pidettiin Hakalinnassa
vuonna 2013.

Pomarkun klubin Char-
ter Night osuu myös tammi-
kuulle. Aloitimme siis oman

väen voimin illan seppeleen-
laskulla sankarihaudalle. Tä-
män jälkeen ehdittiin palkita
100% leijonat ja ottaa klubin
jäseneksi autoilija Ilari Iso-
viita, jo toinen uusi jäsenem-
me tällä kaudella.

Varsinainen illan pää-
juhla käynnistettiin klu-
bipresidentti Raimo Lehto-
mäen ja kunnanjohtaja Eero

Mattssonin tervehdyksin.
Ohjelmaa tarjoili pomarkku-
laisduo Emilia Lahti & Jaak-
ko Aromaa, sekä Kuokka-
vieras Olli Mustaniemi –
leijonia hänkin, Kankaan-
pään puolesta. Perinteiseen
tapaan ladyt möivät arpoja
oman toimintansa tueksi, ja
leijonakansan käsi olikin

karttuisa lähes 800 euron
edestä.

Päivällisen jälkeen oli
vuorossa illan pääohjelma,
eli tunnustusten jako. Aluksi
PDG Veli-matti Andersson
ja PDG Antti Raitaniemi
kertoivat, mitä tunnustuksi-
en takaa löytyy. Melvin Jo-
nes Fellowship -jäsenyyksiä
jaettiin neljä: Ville Hieta-
nen, LC Pomarkku; Jarmo
Koski, LC Pori/Ulvila; Sauli
Nummijärvi, LC Karvia;
Kaija Valtonen LC
Kokemäki/Jokilaakso. Arne
Ritareiksi lyötiin LC Pomar-
kusta Hannu Pärkö ja Raimo
Santi.  Kahvin jälkeen lop-
puilta kuluikin sitten Tans-
siyhtye Saharan tahdissa ja
mukavan yhdessäolon mer-
keissä. Pomarkun klubin
puolesta haluan vielä kiittää
kaikkia osallistuneita. Seu-
raava juhla pidetään Porissa
- näin olen kuullut…

Jussi Heervä
LC Pomarkku

Melvin Jones & Arne Ritari -juhla Pomarkussa

Juhlassa palkitut Jarmo Koski, Sauli Nummijärvi, Hannu Pärkö, Raimo Santi, Kaija
Valtonen & Ville Hietanen. Vasemmalla DG Vesa Kynnysmaa ja takana lady Pirjo Pärkö
& PDG Veli-Matti Andersson.

III Alueen 1. lohkon yhteiskokous Huittisissa
Lohkon yhteiskokous pidet-
tiin Huittisten kaupunginta-
lolla keskiviikkona 9.1.2019.
Paikalle oli saapunut sata-
kunta lionia ja ladyä. Yhteis-
kokouksella on jo pitkä pe-
rinne ja se on mitä mainioin
yhteistyömuoto klubien vä-
lillä. Tällä kertaa säiden hal-
tija oli suosiollinen ja tuuli
heilutti Suomen lippua seu-
ranneita klubilippuja maltil-
lisesti reippaan lumisateen
koristamassa maisemassa.

Ennen kokouksen alkua
käytiin kunniakäynnillä
Huittisten kirkon sankarihau-
dalla. Juhlavaa lippukulkuet-
ta seurasi 50 lionin ja ladyn
joukko. Puheen sankarihau-
dalla piti LC Huittinen Ger-
dan presidentti Oili Mikko-
nen. Puheessaan hän kiitteli
paasien alla lepääviä sanka-
rivainajia ja niitä sukupolven
edustajia, jotka silloin maa-
tamme puolustivat ja raken-

sivat sen hyväksi paikaksi
elää. Kunniakäynnin päät-
teeksi laulettiin virsi, Maa on
niin kaunis.

Tämän jälkeen siirryttiin
kaupungintalolle ruokailuun.
Ruokailun jälkeen aloitettiin
yhteiskokous. Tervehdyssa-
nat lausui ZC Timo Lätti ja
niiden jälkeen kuultiin Huit-
tisten kaupungin elinvoima-
johtaja Riikka Peipon esitys.
Esityksessään hän tarkasteli
kaupungin vetovoimaa ja
mahdollisuuksia yhdistysten
näkökulmasta ja niiden tuo-
mia mahdollisuuksia kau-
pungin vetovoimaan. Yhteis-
kokouksen päätteeksi
piirikuvernööri DG Vesa
Kynnysmaa piti oman esityk-
sensä ajankohtaisista lionsa-
sioista. Lopuksi hän muisti
ansioituneita lioneita ja klu-
beja erilaisin tunnustuspal-
kinnoin.

Yhteiskokouksen järjeste-
lyistä vastasivat Huittisten
klubit.

Simo Nummi
LC Köyliö
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Tervetuloa vuosikokoukseen
Kalajoen hiekoille, ilmoit-
tautuminen avataan pian.
 Suomen Lions-liiton 66.
Vuosikokous järjestetään 7.–
9. kesäkuuta Kalajoella
Hiekkasärkkien upeissa mai-
semissa, monipuolisten pal-
veluiden äärellä. Järjestelyis-
tä vastaavat LC Kalajoki, LC
Kalajoki/Kallattaret ja LC
Himanka toivottavat kaikki
leijonat perheineen ja ystävi-
neen tervetulleeksi Kalajoel-
le. Itse tapahtumaan odote-
taan noin 1600 osallistujaa.

Kalajoki ja Hiekkasär-
kät lukeutuvat Suomen suo-
situimpiin kesämatkailukoh-
teisiin, joten matkailu-
alueella on hyvät puitteet
järjestää vuosikokous suurel-
lekin joukolle seurueineen.
Niin kokouspaikka, majoi-

Vuosikokous 2019 Kalajoella
tustarjonta kuin matkailu-
kohteen muutkin palvelut
sijaitsevat lähellä toisiaan
elämyksellisen meriluonnon
äärellä. Vuosikokouksen tee-
maksikin on valittu “Puhdas
meri - Puhdas maa”.

Päätoimikunnan pu-
heenjohtaja Anne Anttiroi-
ko-Takala kertoo, että järjes-
telyt ovat jo hyvässä
vauhdissa ja osaavissa käsis-
sä. Vuosikokouksen kokous-
paikka on uusi, suurtapahtu-
mia erinomaisesti palveleva
Event Park Arena, jonne
pääsee saapumaan sujuvasti
niin matkailualueelta kuin
kauempaakin.

Kokousilmoittautumi-
nen avataan viimeistään 24.
helmikuuta.

Vuosikokousohjelmas-
ta, saapumisesta liikenneyh-
teyksineen ja muusta koko-
ukseen liittyvästä löytyy
lisätietoa osoitteesta

lionskalajoki2019.com, ja
sivut päivittyvät yksityiskoh-
tien tarkentuessa. Jos sinulla
on jotain kysyttävää, voit
ottaa järjestäjiin yhteyttä in-
fopuhelimeen numerossa p.
046 9211 080. Kalajoen mo-
nipuoliseen tarjontaan kan-
nattaa tutustua myös matkai-
lun sivuilla visitkalajoki.fi.

Majoituksen voi varata
netissä osoitteessa
kalajokikeskusvaraamo.fi/
majoitus  tai puhelimitse p.
08 4694 449.

Koska Kalajoki on suo-
sittu kesälomakohde, vink-
kaavat tapahtuman järjestäjät
varaamaan majoituksen hy-
vissä ajoin. Kalajokiset kut-
suvatkin lämpimästi osallis-
tujia mukaan koko perheen
voimin ja vaikka vähän pi-
demmäksikin aikaa. Myös
seuralaisille on luvassa laa-
dukasta ohjelmaa, ja Kalajo-
ella riittää tekemistä myös
omatoimisesti koettavaksi.
Tiedot lähetti
Heidi O'Gorman

KVN-kokous 5/18 - 19
Kutsu kuvernöörineuvoston varsinaiseen kokoukseen
5/18 - 19
Kuvernöörineuvoston varsinaisessa kokouksessa läsnäolo-
ja puheoikeus on kaikilla lioneilla ja leoilla (vrt liiton
menettelytapasääntö § 10).
Aika       Lauantai 2.3.2019 klo 14.30-17.00
Paikka   Virkistyshotelli Yyteri, Sipintie 1, 28840 PORI
Ohjelma
Perjantai 1.3.
12.00-19.00   Ilmoittautuminen
13.00-17.00   AR-säätiön kokous
16.30-19.30   KVN-info (suljettu tilaisuus)
20.00             Buffet-illallinen (avoin tilaisuus)
Lauantai 2.3.
07.30-09.45  Ilmoittautuminen
10.00-11.00   Avajaisjuhla
11.15-12.30    Lions-seminaari (puolisot mukana)
- Ilmastonmuutos haastaa vesiensuojelun
Anne-Mari Ventelä, Tutkimuspäällikkö, FT,
Akvaattisen ekologian dosentti (TY), Pyhäjärvi-instituutti
- Quest-tutkimustulokset; PDG Osmo Harju
12.30-13.30   Lounas
13.30-14.30   Seminaari jatkuu (puolisot mukana)
- Kokemäenjoen vedenlaatu ja sen vaikutus Itämereen,
 Jukka Mattila, Toiminnanjohtaja, MMMKokemäenjoen
vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
- Jäsentilanne, Haku päällä -kampanja, GMT Harri Hirvelä
14.30-17.00    Kuvernöörineuvoston kokous
Päiväkahvi kokouksen lomassa

14.30-17.00    Puoliso-ohjelma: Virkistyshotellin aktiviteet-
ti;  - Mielen ja kehon rentoutus sekä mahdollisuus kampaus-
ja  meikkipalveluun (kts. tarkemmin kohta "Hinnat")
19.00-24.00    Illallinen, Virkistyshotelli Yyteri
Sunnuntai 3.3.
09.00-16.00    Liiton koulutuksia
12.00-12.30     Lounas (puolipäiväkokouspaketti)
Pukukoodi:    Päivätilaisuuksissa virka- tai kokousasu ja
iltajuhlassa tumma puku
Ilmoittautumiset, ateriapalvelut sekä puoliso-ohjelma pyy-
detään varaamaan  10.2.2019 mennessä kohdassa "Ilmoit-
tautuminen".
https://www.lions.fi/jasenille/kokouksia/kvn-kokous_5-
18_-_19_/ilmoittautuminen_kvn_5-18-19/

Maksut tulee suorittaa 10.2.2019 mennessä tilille FI74 5476
2320 0219 59, saaja LC Köyliö. Sen jälkeen tehtyihin
varauksiin tulee 20 % korotus (pl. ilmoittautumismaksu).

HUOM! Myös majoitus tulee varata 10.2. mennessä suoraan
hotellista ja se maksetaan paikan päällä  (kts. tarkemmin
kohta "Majoitus").

Lisätiedot     DG Vesa Kynnysmaa, puh. 050 526 7721,
vesakynnysmaa@gmail.com

                             TERVETULOA!
                 SUOMEN LIONS-LIITTO RY
   Pirkko Vihavainen                       Maarit Kuikka
   puheenjohtaja                                pääsihteeri




