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  Arne Ritari Säätiö

Ota yhteyttä Ritarisäätiön
asioissa:

Apurahat klubeille
Adressit
Lions Ritari
Lions Pro Ritari

Linkki säätiön sivuille:
https://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/

Antti Raitaniemi, LC Pori/Karhu
puh. 0500 561 992 /
antti.raitaniemi@outlook.com
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Yhdessä ulos palvelemaan

Pääkirjoitus

Me palvelemme
moninaisuuden
kautta
Me palvelemme ihmisiä
kaikkialla. Lionit ovat loista-
va esimerkki maailmalle sii-
tä miten paljon hyvää  saa-
daan aikaan kun toimimme
yhdessä. Meidät tunnetaan
vahvuudestamme ja kyvys-
tämme auttaa muita — ja
tämä saavutetaan ainoas-
taan moninaisuuden kautta.

Edellä on lainaus tämän
kauden kansainvälisen presi-
dentin Dr. Choin teeman al-
kusanoista.

Piirikuvernööri Aarno Niemi ja kansainvälinen presidentti Dr. Choi

 Hänen ajatuksensa on kiteytetty lauseeseen: ”Moninai-
suus on silta, joka yhdistää meidät toisiimme.”
 Asian voi ilmaista toisinkin siteeraten erästä ryhmän
määritelmää ”Kaikki klubit (leijonat) jakavat samanlaisia
ominaisuuksia, mutta samaan aikaan ne kaikki kuitenkin
ovat erilaisia”.

Palvelu kasvaa toisten kunnioitta-
misesta ja arvostamisesta
Vuoden valtakunnalliseksi hyväntekijäksi valitun Leijonien
päävalmentaja Jukka Jalosen valmennuksen johtotähtenä
on arvostaa kaikkia niin, että heillä on hyvä olla hänen
joukkueessaan. Tämä mahdollisti sen, että hänen joukku-
eessaan oli hyvä henki heti alusta lähtien. Pelaajilla oli hyvä
olla ja he saivat keskittyä oleelliseen. Huuhkajien pääval-
mentajan Markku Kanervan teeseistä on kehitystä edistä-

vän positiivisen ilmapiirin luominen. Oikeassa ilmapiirissä
viestit menevät perille.
 Aivotutkijat Minna Huotilainen ja Katja Saarikivi puhu-
vat empatiasta välineenä toisen tunteiden ymmärtämisessä
ja kykynä havaita erilaisuutta ja samanlaisuutta. Empatia on
erittäin tärkeää nykyaikana, kun viestimme keskenämme
sähköisesti. Netti lisää tutkitusti väärinymmärrystä ja vähen-
tää empatiaa.

Palvelu lähtee yhteisestä tekemisestä

Yhteinen tekeminen oman klubin kesken ja muiden leijonien
ja muiden palvelutoimijoiden kanssa auttaa tuntemaan ja
ymmärtämään toisia ihmisiä ja toimijoita paremmin. Vierailu
naapuriklubissa tai vähän kauempanakin avartaa omaa
näkemystä lioneista ja lionstoiminnasta.  Muiden toimi-
joiden kanssa omalla paikkakunnalla tapahtuva palvelutyö
tuo leijonatoimintaa näkyväksi ja tuo leijonat ihmisten arkeen
ja mahdollistaa enemmän palvelumahdollisuuksia.
 Monilla klubeilla on jo vuosikymmeniä ollut arvostettu
asema paikkakuntansa hyväntekijänä yhdessä muiden järjes-
töjen kanssa. Tätä työtä on hyvä jatkaa ja kehittää olemassa
olevalla perustalla.
 Viime syksynä liki kahdellakymmenellä paikkakunnalla
Hyvän Päivänä toteutettu diabeteskävely toi yhden Lions-
järjestön pääaktiviteeteista hyvin näkyville.
 Puhtaat vedet aktiviteetti antaa mahdollisuuden hyvän
tekemisen mitä moninaisimmin tavoin. Jokainen leijona ja
klubi löytää varmaan tähän itselleen sopivan aktiviteetin.
 Vuoden alusta käynnistyvä kumppanuus Lastenklinikoi-
den kummien kanssa mahdollistaa lapsuusiän syövästä
kärsivien lasten ja heidän läheistensä auttamisen.

DG-pari Mari-Anna ja Aarno Niemi

Aarno Niemi, piirikuvernööri 2019-2020
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 Uskon, että lionit edelleen tunnetaan palvelusta. Yh-
teiskunta on muuttumassa yhä monimutkaisemmaksi ja
palvelut ovat monesti hankalammin saavutettavia ja toisaal-
ta erilaiset tietosuoja-asiat aiheuttavat, että lionit eivät saa
tietoa apua tarvitsevista. Varsinkin isoimmissa kaupungeis-
sa, joissa ei tunneta paikkakunnan ihmisiä ja heidän tarpei-
taan, on tämä todellinen este palvelutyölle.
 Tällöin palvelukumppanuus esimerkiksi kunnan, seu-
rakunnan tai muun merkittävän kolmannen sektorin toimi-
jan kanssa auttaa viemään palvelua eteenpäin.
Mikään ei estä meitä perustamaan paikkakunnallemme
erilaisiin teemoihin keskittyviä klubeja, jotka suorittavat
tiettyjä palvelutehtäviä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi
tietotekniikkaan keskittyvät klubit, jotka auttavat ihmisiä
heidän tietotekniikkaongelmissaan, ympäristöklubit, jotka
keskittyvät ympäristöasioihin, vesistöihin ja niin edelleen.
 Tai vaikkapa harrasteklubit, jotka keskittyvät esimer-
kiksi moottoripyöräilyyn, musiikkiin jne.
 Menestystä ja onnea kaudelle ja viihdytään yhdessä
lionstoiminnassa.

Motto: ”Tuossa toiminnassa minä haluan olla mukana”

DG Aarno Niemi

Kampanja 100
LCIF säätiö käynnisti 50 vuotisjuhlavuotenaan ”Kampanja
100: LCIF palveluvoimaa” globaalin kampanjan, jonka
tavoitteena on auttaa ja tuoda toivoa mahdollisimman
monille - palveluvoimaa tuleville sukupolville.
 Vuosikymmenten ajan LCIF on tukenut lionien työtä
näkökyvyn parantamisen, hätäavun, nuorison tukemisen ja
humanitaaristen kohteiden aloilla. Kampanja 100 auttaa
lioneita kasvattamaan vaikutusta ja samalla laajennamme
työtämme uusiin kohteisiin.
 Yksi konkreettinen tapa osallistua LCIF:n kampanjaan
on hankkia MJF jäsenyyksiä klubinne ansioituneille jäsenille.

Juhlan aikaa
Piirimme juhlii Porin vuosijuhlassa viittäkymmentä toimin-
tavuotta. Vuonna 2020 on Suomessa ollut lionstoimintaa 70
vuotta ja sitä juhlitaan elokuussa Helsingissä, mutta juhla-
vuotta pidetään esillä muissakin yhteisissä kokoontumisissa.
Eikä sovi unohtaa, että Suomen Lions-liitto täyttää 60 vuotta
ensi syksynä.

Mitä lionstoiminta on
tulevaisuudessa

Me tiedämme, että ihmiset vanhenevat päivä kerrallaan, niin
myös lionit. Siksi on tärkeää huolehtia klubien toimintaky-
vystä ja klubiviihtyvyydestä kasvattamalla ja hankkimalla
uusia lioneita vahvistamaan klubien palvelukykyä.

DG-pari Mari-Anna ja Aarno Niemi
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Puheenjohtajan tervehdys

Hyvät M-piirin lionit, leot ja puolisot

Tätä kirjoittaessani on hetkeksi taas tullut lumi maahan. Tätä
lukiessanne toivottavasti on kunnon hiihtokelit koko maassa.

 Tätä kirjoittaessani olemme juuri sopineet yhteistyössä
Hiihtoliiton kanssa tänä talvena järjestettävistä lasten hiih-
totapahtumista. Tätä lukiessanne toivottavasti noita tapah-
tumia on ollut runsaasti. M-piirihän kunnostautui jo merkit-
tävällä tavalla alkusyksystä järjestetyissä Diabetes- käve-
lyissä.

  Tätä kirjoittaessani Lions-talon myyntitoimet ovat
edenneet yhteisesti päätetyllä tavalla. Tätä lukiessanne
kauppa on todennäköisesti ja toivottavasti toteutunut. Vii-
dettä kertaa ei asiaa enää pitäisi vuosikokoukseen viedä.

  Tätä kirjoittaessani on juuri sovittu LCIF-teeman
lapsuusajan syöpä mukaisesti maanlaajuinen yhteistyö
Lastenklinikoiden kummien kanssa. Tätä lukiessanne en-
simmäiset konsertit ovat jo aivan ovella.

  Tällä tavalla eteenpäin katsoen kehitämme yhdessä
meille tärkeää Lions-toimintaa.

Kiitos ajastasi palvelulle – Tack för tiden du ger

Oman klubin toimintana perheryhmäkodin nuorten kanssa jalkapalloa pelaamassa

Liiton tehtävässä Lastenklinikoiden kummien joulupuuro-
tapahtumassa

Aarne Kivioja, Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 2019-2020
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Lähes yksi ihminen yhdek-
sästä eri puolilla maailmaa
kärsii kroonisesta aliravitse-
muksesta.

Lionit pyrkivät muutta-
maan tämän tilanteen paran-
tamalla ruuan yleistä saata-
vuutta ja erityisesti terveelli-
sen ruokien saatavuutta yh-
teisöissä.

"Haluamme varmistaa,
ettei ole yhtä päivää, jolloin
lapset menevät nukkumaan
nälkäisinä, eikä yhtä päivää,
jolloin lapset menevät kou-
luun tyhjällä vatsalla," kertoo
Filippiineillä sijaitsevan
Manila Amity -lionsklubin
presidentti Ruth Chua.

Koska yhdellä aterialla
ei olisi pysyvää vaikutusta
lasten elämään, Amityn lionit
tarjoavat pienen lahjan lap-
sille, joiden paino nousee
eniten. LCIF:n myöntämän
apurahan avulla lionit ovat
auttaneet näitä lapsia kasva-
maan vahvemmiksi, välttä-
mään sairauksia ja tartuntoja
sekä käymään säännöllisesti
koulua.
 Manila Amity -klubin
lionien joukkoon liittyivät
Tacloban City -klubin jä-
senet, jotka ovat laajentaneet
ruokaohjelmaa koulussa Tac-
loban Cityssä. Alueella aihe-
utti suurta tuhoa supertaifuu-
ni Yolanda vuonna 2013 ja
monet lapset jäivät ilman
perheen antamaa tukea kun

Sitoutuminen ratkaisun löytämiseksi
Joan Cary LION-lehden apulaispäätoimittaja

Itä-Afrikassa Kenian lio-
nit piirissä 411 A tekivät
yhteistyötä lionien kanssa
Ruotsissa tarvikkeiden toi-
mittamisesi nälänhädän uh-
reille. Libanonissa lionit pi-
tivät hyväntekeväisyysra-
vintolaa, joka ruokki tuhansia
ihmisiä. Australiassa piirin
201 V5 lionit ja paikkakun-
nan asukkaat kokoavat ruoka-
avustuspaketteja apua tarvit-
seville perheille.

Yhdysvalloissa Illinoisin
lionit tukevat Feed My Star-
ving Children -järjestöä, joka
pakkaa ravitsemuksellisesti
täydellisiä aterioita, jotka on
erityisesti suunniteltu aliravi-
tuille lapsille maailman köy-
himmillä alueilla.

kalastajina toimineet van-
hemmat jäivät ilman tuloja.
Chua toivoo myös voivansa
auttaa vanhempia rakenta-
maan elämänsä uudelleen.

”Emme voi ruokkia hei-
dän lapsiaan ikuisesti. Halu-
amme että heidän vanhempi-
ensa tekevät myös oman
osuutensa," Chua sanoo,
"mutta nyt haluamme pelas-
taa lapset." Tätä työtä teh-
dään maailmanlaajuisesti.

Intiassa lionit tarjoavat
ilmaisen lounaan 19 000
lapselle ympäri maata päivit-
täin. Piirissä 321 A2 jaettiin
10 400 dollarin arvosta il-
maista viljaa varattomille
ihmisille. Noin yksi dollari
riittää ruokkimaan kolme ih-
mistä.

Jokaisella yhteisöllä on
oma tapa osallistua. "Kuka
tietää? Yksi näistä lionien
auttamista lapsista voi jos-
kus olla tämän maan johta-
ja,” sanoo Chua. ”Jos pys-
tymme tarjoamaan parem-
paa terveyttä ja parempaa
koulutusta, he voivat vapaut-
taa itsensä nykyisestä köy-
hyydestä. Heillä voi olla
parempi elämä.”

Suunnitelkaa nälän hel-
pottamiseen liittyvä projek-
ti klubissa ja tuokaa toivoa
ja iloa yhteisönne jäsenille,
jotka tarvitsevat sitä eniten.
Valitkaa teille sopivin pal-
veluprojektin suunnittelu-
opas ja löydätte kaikki tar-
vitsemanne resurssit.
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6.-9.12.2019 Lontoossa ko-
koontui n. 50:tä leijonaa eri
puolilta Eurooppaa, mm.;
Italiasta, Portugalista, Ees-
tistä, Britanniasta, Ruotsista,
Tanskasta, Norjasta, Slove-
niasta ja tietysti Suomesta.
 Suomen 15 hengen ryh-
mä edusti kahdeksaa eri pii-
riä. M-piiristä mukana oli
piirikuvernööri Aarno Nie-
mi, LC  Rauma/Reimari.

LCIP on lionkouluttaji-
en virallinen pätevöitymis-
ohjelma, jotta he voivat toi-
mia virallisina kouluttajina.
LCIP-ohjelman tarkoitus on
tarjota yhdenmukaista ja te-
hokasta koulutusta järjestön
kaikilla tasoilla lisäämällä
pätevien kouluttajien määrää
ja samalla tarjota kehys, jon-
ka puitteissa laajennetaan ja
syvennetään kouluttajien tie-
toja ja taitoja.

Toisessa yhteiskuvassa
on oma ryhmäni, jota kutsut-
tiin nimellä Englanti 1. Ryh-
mässämme oli jäseniä Suo-
mesta, Portugalista, Italiasta,

Uusia LCIP-kouluttajia Suomeen
Piirikuvernööri Aarno Niemi

Kuvassa Suomen ryhmä esittää Maamme-laulun itsenäisyyspäivän illallisella.

Sloveniasta, Englannista ja
Norjasta. Toinen ryhmämme
kouluttajista oli Norjasta ja
toinen Tanskasta. Piirikuver-
nööriporukastamme oli mu-

kana Heikki Mäki A-piiristä
ja minä M-piiristä.

Valmentamisen ja dele-
goinnin koulutusosuudessa

oli myös innokkaasti muka-
na DGE Peter, joka oli in-
nokkaasti oppimassa näitä
taitoja.

Lions 107M-piirin 50-
vuotisrollupin valmistelu

Olli-Pekka Varjus, LC Pori/Karhu

Rollupin sisällölliset asiat
liittyvät M-piiriin ja tämän
kauden pääteemoihin:
· piirimme täyttää 50
vuotta tällä kaudella
· osallistumme ympäristö-
ministeriön rahoittamaan
hallituksen kärkihankkee-
seen ́ Leijonat puhtaan veden
puolesta´.
   Rollupissa ylhäällä on
kuvattu Lions-järjestön ja
piirimme tunnukset. Keski-
osassa on kuva järvimaise-
masta, jota rajaavat piirimme
aluerajat. Järvimaisema si-
sältää ajatuksen Puhtaat ve-
det -kampanjastamme. Jär-
vestä ilmentyvä valoisuus ja
harmonia edustavat M-piirin
piirihallitusta. Rollupin ala-
osassa oleva Lions-sana ko-
koaa kaikki leijonat yhteen.

Rauhanjulistekilpailu
Kansainvälisen rauhanjulis-
tekilpailun aiheena oli tänä
vuonna ”Rauhan matka”.
 M-piirissä kilpailuun
osallistui seitsemän työtä.
Äänestyksessä eniten ääniä
sai LC Porin sponsoroima
Cygnauksen koulun VI B

luokan oppilaan Nea Hauta-
lan työ.

Suomen Lions-liittoon
tulleista töistä äänestettiin
Suomea edustamaan A-pii-
ristä Haarlan koulun 6A-
luokan oppilaan Emilia Ete-
läkosken työ
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Olen v. 1952 syntynyt Huittislainen, nykyään eläkkeellä
oleva yrittäjä/toimitusjohtaja.
 Puoliso: lion Rauni-Eliisa Wasell, LC Huitinen / Gerda
kaksi aikuista poikaa, ja kuusi lastenlasta
  Harrastuksia 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:
Rahastonhoitaja1996-1997
Tiedotussihteeri1998-1999
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
1. varapiirikuvernööri
2019-2020

Kokouksia:
piirin vuosikokouksia 20
liiton vuosikokouksia 6
KVN kokouksia  4

Ehdokas  1. varapiirikuvernööriksi, Juha Suonpää

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:
Lohkon puheenjohtajana
2003-2004
Alueen puheenjohtajana
2004-2005
Toimialajohtaja tiedotus
2005-2008

Lohkon puheenjohtaja 2011-
2012
Alueen puheenjohtaja 2012-
2013
Kokoukset ja juhlatilaisuu-
det puheenjohtaja 2013-2015

Kokouksia
Piirin vuosikokouksiin
15 kertaa
Liiton vuosikokouksiin
7 kertaa

Palkittu Lions-toiminnassa
Melvin Jones jäsenyys 2013

Ehdokas  piirikuvernööriksi, Veli-Matti Wasell
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Ehdokas  2. varapiirikuvernööriksi, Hannu Nurmikko

Olen v. 1961 syntynyt Porissa ja nykyisin asun Ulvilassa.
Työelämässä olen vielä ja toimin tietoliikennetekniikan
parissa.

Puoliso: Tuula Enckell, toimii yrittäjänä. Perheeseen
kuuluu viisi aikuista lasta ja kolme lastenlasta.

Harrastuksina lionstoiminnan lisäksi yhdistystoiminta,
matkailu, kesäisin moottoripyöräharrastus ja talvisin moot-
torikelkkailu lumitilanteen salliessa.

LC Ulvilan toimintaan tulin
mukaan v. 2012 ja siitä läh-
tien 100 % jäsen.
Klubin virkatehtävät:
Klubimestari  2012-2013
Sihteeri 2013-2014
2.varapresidentti 2014-
2015
1.varapresidentti 2015-
2016
Presidenttinä 2016-2017
Klubin jäsenjohtaja 2017-
2018
Piirihallituksessa:
Lohkon puheenjohtaja
2018-2019

Alueen puheenjohtaja
2019-2020
Palkittu:
Klubin sihteerin palkinto
2014
Piirikuvernöörin ansiotähti
2016
100 % presidentin ansio-
merkki 2017
Lohkon puheenjohtajan pal-
kinto 2019
Kokouksia:
Piirin vuosikokouksia 3
Liiton vuosikokouksia  3

Puhtaiden vesien puolesta

Harjavallassa Hiittenharjulla
pidettiin 16.8.2019 Water
Lab -työpaja puhtaiden vesi-
en puolesta. Paikalla oli run-
saasti M-piirin leijonia sekä
muita asiasta kiinnostuneita.
Paikalla olivat myös Leijonat
ja puhdas Itämeri -projektin

puolesta Karoliina Vilander,
Mika Pirttivaara ja Tiitus
Tuohikorpi. Heiltä saatiin
tuhti tietopaketti projektista.
Innostuneet työpajaan osal-
listujat tekivät ryhmätyönä
suunnitelmia tärkeiden puh-
taiden vesien säilyttämiseksi.

Viime kauden piiriku-
vernööri Vesa Kynnysmaa
(LC Köyliö)  ja piirin palve-
lujohtaja Arja Tuominen (LC
Kokemäki/Jokilaakso) saivat
vesileijonan huivin kaulaan-
sa.

Ryhmäkuvassa kerrotaan ta-
rina Leijonat ja puhtaat vedet
-projektin jatkuvuudesta.
Kuvassa ovat työpajan vetä-
jien lisäksi 1. varapiirikuver-
nööri, piirikuvernööri, palve-
lujohtaja ja edellisen kauden
piirikuvernööri.

GST Arja Tuominen ja
IPDG Vesa Kynnysmaa

Rauni-Eliisa Wasell, tiedotus DC
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Lionien Kansainvälisen Säätiön keräys etenee
PCC Heikki Hemmilä pMJF LCIF- ja Kampanja100 maakoordinaattori, LC Ylivieska

Lions Clubs International
Foundation, eli LCIF aloitti
jo yli vuosi sitten järjestyk-
sessään kolmannen suurkerä-
yksen. Tavoite oli kunnian-
himoinen, 300 miljoonaa
dollaria kolmessa vuodessa,
ja lahjoitusten jatkuminen
korkeampana jatkossakin.
Kun tulokseen lasketaan jo
kaudella 2017-2018 kerätyt
dollarit, sekä klubien ja yksi-
tyisten antamat lahjoitussi-
toumukset, on maailmanlaa-
juinen tulos jo lähes 110 mil-
joonaa.

 Euroopan osuus 110
miljoonan keräystuloksesta
oli vajaat 9 miljoonaa, huo-
mattavasti alle jäsenmäärän
edellyttämän, mistä säätiön
puheenjohtaja Gudrun Yng-
vadottir jo esitti huolensa.
Suomi oli 320.000 dollarin
kokonaissummallaan Poh-
joismaiden kolmas, mutta
jäsenmäärään suhteutettuna
heikoin, vain 14,6 dollaria
per jäsen, kun pieni Islanti
ylti jo 90 dollariin.

LCIF:n tavoite on apura-
hoja jakamalla tukea Lions-
klubien suurempia hankkeita
ympäri maailmaa. Eniten
apua ohjataan kehitysmaihin
Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-
Amerikassa.  Joskus kuulee
moitittavan, että rahat mene-
vät ”Amerikkaan”, mutta itse
asiassa USA on selkeästi
nettomaksaja. Suomeenkin
on apurahoja saatu, Lapuan
Pamauksen jälkihoidosta
lähtien moniin hyviin hank-
keisiin, kuten sotainvalidien
sairaskoteihin, näkövam-
maisten laitoksiin, diabetes-
leireihin, diabeetikoiden sil-
mänpohjakuvauksiin ja
Lions Questin tieteelliseen
tutkimukseen ja kehittämi-
seen. Merkittäviin kansain-
välisiin hankkeisiimme on
saatu suuria avustuksia, mm.
silmäsairaaloihimme Ecu-
adorissa ja Sri Lankassa sekä
Aurinkokeitin-projektiimme
Keniassa.

LCIF:llä on myös omia
hankkeita, kuten tuhkarokon
hävittämiseen tähtäävä kam-
panja, jolla on rokotettu jo
110 miljoonaa lasta. Muuten
he olisivat jääneet ilman suo-
jaa tätä tappavaa ja vam-
mauttavaa tautia vastaan.
Loistauti jokisokeus on jo
monesta maasta todettu hävi-
tetyksi, samoin trakooma eli
silmäpasko, joka oli ennen
vanhaan Suomessakin tuttu
silmätulehdusten ja sokeu-
den syy. Lions Quest ja Spe-
cial Olympics ovat nimen-
omaan LCIF:n keskeisiä oh-
jelmia.

Suomessa juhlittiin ke-
väällä jääkiekon MM-kultaa.
Ratkaisevana tekijänä voi-
tossa oli, että Suomen jouk-
kue pelasi yhdessä, eikä vain
muutaman NHL-tähden va-
rassa. Ja tähän juuri Lions
Quest pyrkii – kaikkien ryh-
män jäsenten huomioimiseen
tasavertaisina. Oli sitten kyse
päiväkotilapsista, koululuo-
kasta tai jääkiekon maajouk-
kueesta.  Päävalmentaja Lion
Jukka Jalonenhan on ollut
jopa Lions Questin manne-
kiinina pääkouluttajamme
Ultsin kanssa.

LCIF pyrkii tavoittee-
seen tiedottamalla, mutta
myös palkitsemalla lahjoitta-
via klubeja ja yksityisiä lio-
neita, sekä ulkopuolisia hen-
kilöitä ja yrityksiä eri tavoin.
Jo 50 dollarin maksusta lah-
joittaja saa LION SHARE
–pinssin ja 300 USD lahjoi-
tuksesta CAMPAIGN DO-
NOR pinssin. Merkittävin
muisto on Melvin Jones Fel-
low –nimitys, MJF, jonka
tunnuksena on pikkuruinen
pinssi ja nimellä varustettu
seinälaatta. MJF-nimityksen
saadakseen tulee säätiölle
lahjoittaa 1000 dollaria. Lah-
joituksen voi tehdä Lion itse,
kertamaksuna tai erinä 5v
aikana, tai sen voi tehdä klu-
bi. Hyvä ajatus on muuten
huomioida jäsenten tai klubi-
en tasavuosijuhlia nimetyllä

lahjoituksella Kampanja
100:an. Nämä kaikki makse-
taan siis aktiviteettitililtä,
koska niillä kustannetaan
puhtaasti aktiviteetteja jos-
sain päin maailmaa.  Monella
klubilla onkin LCIF:n ”tilil-
lä” saldo jo lähellä Melvin-
rajaa, jolloin pienellä lisäpa-
noksella voisi klubi juhlistaa
vaikka vuosikokoustaan.

Klubi huomioidaan lip-
pumerkillä sen saatua ensim-
mäisen Melvininsä. Klubi tai
muu lahjoittaja voi myös
saada lahjoittajaplakaatin,
jos se ei lahjoitusta vastaan
halua huomioida ketään yk-
sittäistä henkilöä. Kampanja
100 aikana klubi palkitaan
Malliklubi-nimityksellä, jos
se lahjoittaa, taikka sitoutuu
lahjoittamaan, tuplasti vä-
himmäistavoitteen, eli 500
dollaria per jäsen. Milanon
vuosikokouksessa olikin
esillä jo 432 Malliklubia,
näistä yksitoista oli Skandi-
naviasta ja Suomesta yksi,
LC Ylivieska. Melvineitä
Suomessa on tätä nykyä rei-
lut 6000. Näistä vielä 141 on
progressiivisia, eli he ovat
jatkaneet lahjoittamista pe-
rustason jälkeen. Tämän
merkiksi Melvin-pinssiin saa
timantteja, yhden aina 1000
dollarilla.

Viime kausi oli
Kampanja100 osalta vaikea,
koska klubit eivät olleet val-
mistautuneet siihen ennalta.
Piirikuvernööritkin saivat
tiedon vasta kansainvälisessä
vuosikokouksessa. Nyt uudet

kuvernöörit on valmennettu
paremmin ja tietoa on levitet-
ty niin LION-lehdessä kuin
LION-viesteissä ja piirien
nettisivuilla. Tavoite onkin,
että viime kaudella mukaan
tulleiden 333 klubin lisäksi
loputkin 544 lahjoittaisivat –
edes pienenkään summan.
Lisäksi toivon näkeväni en-
tistä useampia säännöllisiä
lahjoittajia saamissani kuu-
kausiraporteissa.

Ja miksi emme lahjoit-
taisi? LCIF on meidän oma
säätiömme. Se on rankattu
maailman luotettavimmaksi
hyväntekeväisyysjärjestöksi;
sille lahjoitettu euro menee
100%:sti perille kohteeseen.
Ja kehitysmaissa, kuten meil-
le tutussa Sri Lankassa, sa-
malla rahalla saa paljon
enemmän aikaan kuin meillä.
1000 dollarilla suojaa koko-
naisen kylän tuhkarokolta,
tai kustantaa 20 ihmiselle
näkökyvyn palauttavan
kaihileikkauksen. Kevään
2016 katastrofikeräyksellä
saaduilla 17.500 eurolla plus
saman suuruisella Malesian
lionien lahjoituksella CC Du-
minda Munasinghe korjautti
72 tulvien ja mutavyöryjen
vaurioittamaa kotia Sri Lan-
kan vuoristoalueella.

Maksuohjeet ja MJF-ha-
kemukset löydät piirin ja
Lions-liiton nettisivuilta tai
piirin LCIF-koordinaattoril-
ta.

Ole rohkea – Ole Melvin
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Hyvää oloa Huittisissa
  Sari Kuusisto, presidentti LC Huittinen/Gerda

LC Huittinen/Gerda järjesti
15.9.2019 Muoti- ja hy-
vänolon tapahtuman Risto
Ryti- salissa Huittisissa. Mu-

kana oli huittislaisia yrittäjiä
esittelemässä tuotteitaan
myyntipöydän kanssa. Osa
yrittäjistä osallistui myös

muotinäytökseen, jossa esi-
teltiin syksyn muotia meille
kaikille ikään ja kokoon kat-

somatta. Saimme kuulla
myös hyvinvointiluennon.

Ensimmäistä kertaa jär-
jestetty tapahtuma sai mah-
tavan vastaanoton ja kiinnos-
tuneita kävijöitä riitti koko
tapahtuman ajaksi. Yksin
emme olisi tähän pystyneet,
mutta saimme mahtavaa tu-
kea paikallisilta yrittäjiltä
sekä kaupungilta.

Kaunis kiitos kaikille
tapahtumapäivään osallistu-
neille niin tekijöille kuin
kävijöille!

Tapahtuman tuotto käy-
tetään lyhentämättömänä
huittislaisten lasten, nuorten
ja vanhuksien hyväksi.

Diabetes ja hyvinvointitapahtuma Nakkilassa
Annaleena Unkuri, tiedotusvastaava LC Nakkila/Emma, kuvat Rauni-Eliisa Wasell

Nakkilan uudella liikunta-
keskuksella järjestettiin sun-
nuntaina 15.9.2019 diabetes-
ja hyvinvointitapahtuma,
jonka tarkoituksena oli lisätä
tietoisuutta diabeteksen ym-
pärillä ja samalla herättää
ihmiset miettimään omaa
hyvinvointiaan. Tapahtuman
järjestäjinä toimivat Sata-
kunnan alueen lion-järjestö-
jä: LC Nakkila/Emma, LC
Kokemäki/Jokilaakso ja LC
Ulvila. Yhteistyössä mukana
olivat myös Nakkilan kunta
ja Nakkila-Luvian Osuus-
pankki.

Tapahtumassa oli tie-
toiskuja ja puheenvuoroja
sekä diabeteksen että hyvin-
voinnin saralta.  Myös Kirsti
Vuorela piti realistisen ja
vertaistukea huokuvan pu-

heenvuoron Sydänpiiri oli
mukana lisäämässä sydänis-
kurin käytön kokemusta ja
opastamassa elvytyksen tär-
keää tietoa muutenkin. Lii-
kunta osana terveellisiä elä-
mäntapoja otettiin myös huo-
mioon. Kävelylenkille Aran-
tilan kosken kauniisiin mai-
semiin oli mahdollista saada
seuraa ja yleisö pääsi testaa-
maan tai chi voimistelua.
Liikunnallisen elämäntavan
riemua pääsi kokemaan lap-
sille suunnatussa liikunta-
maassa.

Tietoiskuja ja puheen-
vuoroja saattoi kuunnella
kahvikupposen äärellä ja päi-
vään mahtui myös mukavaa
yhdessäoloa ja iloisia tapaa-
misia. Kahvion tarjonnassa
huomioitiin luonnollisesti
päivän teema.

LC Ulvilan lionit kokeilevat sydäniskuria.

Vas. kuvassa Eeva-Liisa Moisio LC Kokemäki/Jokilaakso
ja Kirsti Vuorela LC Nakkila/Emma
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Diabeteskävely Ulvilassa
Virpi Äijö, LC Ulvila/Aurora

Lions Club Ulvila/Auroran lionit ystävineen viettivät
Ulvilassa Hyvän Päivän tapahtuman Diabetes-kävelyn
merkeissä, raikkaassa ilmassa värikkäitä maisemia ihail-
len ja samalla roskia ympäristöstä keräten. Kävelyllä
osallistuttiin myös Suomen Leojen ämpärihaasteeseen.
 Valitettavasti ämpärit täyttyivät Kaskelotin
edustalla ja parkkipaikalla.  Onko se todellakin niin että
kun roska tippuu kädestä, on se samantien poissa mieles-
ta?! Täyttyneitä ämpäreitä näytettiin ohikulkeville lapsil-
le, nuorille ja aikuisille, jotka olivat menossa uimaan.
Onneksi nämä henkilöt tiesivät minne roskat kuuluvat.
Vesien suojelu on kaikille tärkeä asia.
Suurkiitokset kaikille reippailijoille <3

Hilve Reijonen, tiedotussihteeri, LC Huittinen/Doris
Diabetestapahtuma Seniorimessuilla

Huittisten viisi lionsklubia
järjestivät yhdessä diabetes-
kävelyn Urheilukeskus Tah-
to Areenan urheilukentällä
Senioritapahtuman yhtey-
dessä 12.10.2019 leijonien
Hyvän Päivän merkeissä

Klubimme lionit Maarit
Nieminen ja Maarit Säilä
tekivät verensokerin mitta-
uksia yli 200 messuvieraalle

ja diabeteshoitaja lion Eija
Sampolahti piti Areenan la-
valla luennon diabeteksestä,
sen vaaroista ja ennaltaeh-
käisystä.
 Luentoa seurasi runsas
joukko kuulijoita, messuilla
kävi neljäntunnin aikana
kaikkiaan yli 1200 messuvie-
rasta

Verensokerin mittausta ym.

Palkintojen jako

Kaikki kävelyyn osallis-
tuvat saivat omakseen hank-
kimamme huomioliivit ja
kaikkien osallistujien kesken
arvoimme myös kävelyn jäl-
keen liikunnallisia palkinto-
ja. Terveydestään huolehti-
via innostuneita kävelijöitä
osallistuikin noin 40 ja joil-
lakin riitti intoa kävellä kent-
tää ympäri useammankin
kerran.

Kiitos kaikille osallistu-
jille, lämpimät kiitokset saa-
vat myös Helena Kaitanen ja
Katri Haapahuhta Huittisten
kaupungilta.

Kiitämme yhteistyö-
kumppaneitamme: Huittisten
Diabetesyhdistys, Huittisten
Keila- ja pelihalli, Kiviniitty
ja Kesport Huittinen.

   Sari Kuusisto, LC Huittinen/Gerda

Diabeteskävely -tapahtuma
oli viiden huittislaisen klubin
yhteinen aktiviteetti. Muka-
na olivat LC Huittinen, LC
Huittinen/Doris, LC
Huittinen/Gerda, LC Lautta-
kylä ja LC Vampula. Varsi-
nainen kävely suoritettiin
Tahto Areenan takana ole-
valla urheilukentällä ja alku-
verryttelyn veti Marja Pihla-
jamäki (LC Huittinen/ Ger-
da).

Samalla olimme muka-
na itse messuilla, jotka olivat
Tahto Areenalla. Siellä klu-
beilla oli kaksi yhteistä pöy-
tää. Toisen pöydän ääressä
tehtiin verensokerinmittausta
LC Huittinen/Doriksen toi-
mesta ja toisen pöydän äärel-
lä oli mahdollisuus tutustua
lionstoimintaan. Yhteistyö-
kumppanimme Huittisten
Diabetesyhdistys oli kolman-
tena pöytänä kanssamme ja
esitteli omaa toimintaansa. Alkuverrytely, kuva Juha Majala LC Huittinen
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Hyvän päivä Laitilassa
Sami Lohisto, presidentti LC Laitila/Untamoinen

Lions Club Laitila/Untamoinen Laitilasta järjesti Hyvän
päivänä Laitilassa toritapahtuman, sekä diabeteskävelyn.
Tapahtuma veti paikalle vajaat 300 torivierasta, joille
Untamoisten Ladyt tarjoilivat maukasta hernekeittoa. Keitto
maistuikin koleahkossa syyssäässä diabeteskävelyn jälkeen.

Laitilan liikuntasihteeri Elina Rautanen avasi tilaisuu-
den puhumalla liikunnan tärkeydestä, sekä Laitilan kaupun-
gin tarjoamista liikuntamahdollisuuksista. Puheen jälkeen
Laitilan Työterveyden työfysioterapeutti Kirsi Yli-Karro
ohjasi alkuveryttelyn ja sen jälkeen lähdettiinkin porukalla
reilulle 2 kilometrin kävelylenkille Untamoisten johdolla.
Reitti kulki Laitilan keskustan tuntumassa ja oli suunniteltu
siten, että kävelyn ohessa päästiin ihailemaan Laitilan
katukuvaa komistavia katutaideteoksia.

Itse kävelyyn osallistui vajaat 100 kävelijää ja mahtui
mukaan myös lemmikkejä. Lasten viihtyvyydestä huolehti
MLL tehden hienoja kasvomaalauksia lapsille. Vakka-Suo-
men diabetes ry jakoi toripisteessään tietoa diabetekseen
liittyen ja Reumayhdistys kantoi kortensa kekoon jakamalla
tietoa reumasairauksista ja liikunnasta reuman hoitomuoto-
na. Untamoisten järjestämän Leijona Cupin aiemmin Syys-
kussa voittanut Laitilan Jyskeen E2 kiekkojuniorit toivat
torille voittopokaalin kaikille nähtäväksi ja oli kerrassaan
mahtavaa, että kiekkojuniorit osallistuivat myös itse diabetes
kävelyyn.

LC Laitila/Untamoisten osalta Hyvän päivä jatkuu vielä
myöhemmin tällä kaudella, kun klubi tarjoaa Laitilan
uimahallin yhtenä päivänä kaikkien halukkaiden käyttöön.
 On kerrassaan hienoa kuulua juuri tähän klubiin.

Diabeteskävely Merikarvialla
Hannele Vuorinen, LC Pori/Sofia

Lions Club Pori/Sofian ja Lions Club Merikarvian yhdessä
Merikarvian Seudun Sydänyhdistyksen kanssa järjestämä
diabeteskävely oli menestys. Sää suosi, eikä pelättyä sadetta
tullutkaan! Luonto oli syksyisen kaunis.

Alkulämmittelyn veti fysioterapeutti Olli Kaipio, jonka
jälkeen reippaat kävelijät kävelivät joko yhden kilometrin
tai kolmen kilometrin mittaisen lenkin, kukin kuntonsa
mukaan.

Matkan varrella oli diabetesaiheisia kysymyksiä.
Merikarvian kunnanvirastolla oli mahdollisuus mittauttaa
verensokeri sekä testata puristusvoimansa. Tarja Kujala
kotihoito Kurusta antoi opastusta defibrillaattorin käytössä.
Myös Sydänyhdistys oli paikalla esittelemässä toimintaansa
Paikalla tarjottiin hedelmiä ja vettä sekä myytiin arpoja.
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Diabeteskävely Raumalla
DG Aarno Niemi, LC Rauma/Reimari

Kävely järjestettiin      Rau-
man Kalatorilta lähtevällä
reitillä 12.10.2019, Reitti oli
suunniteltu sopivaksi kaiken-
ikäisille. Tilaisuus avattiin
kansanedustaja Matias Mart-
tisen puheella ja piirikuver-
nööri Aarno Niemen terveh-

Kansanedustaja Matias
Marttinen

Alkulämmittely

Hyvän Päivä Harjavallassa
Sari Granni, presidentti LC Kokemäki/Jokilaakso

Kiitos kaikille Hyvän Päi-
vän kävelyyn ja tapahtu-
maan osallistuneille! Raik-
kaassa syyssäässä reippail-
tiin pitkin maisemapolkua,
tukikohdassamme.
 Viuhka-aukiolla sai
mehua, pääsi mittaamaan
veren sokerinsa, sai tietoa
diabeteksen ehkäisystä ja

dyksellä. Kalatorilla oli esil-
lä diabetes-asiaa Rauman
kaupungin terveyspalvelui-
den ja Rauman seudun dia-
betes-yhdistyksen toimesta
ja myös Sydänyhdistyksellä
oli informaatiopiste Kalato-
rilla. Kävelyreitin varrella

oli Leo klubin Rauman me-
hupiste.

Kävelyreitille lähdettiin
liikunnanohjaaja Kimmo
Kourun vetämän alkuläm-
mittelyn jälkeen.

Tapahtuman suunnitte-
lussa ja toteuttamisessa oli-
vat mukana Lions klubit

Rauma Ankkuri, Rauma Ka-
nali Helme, Rauma Fänikk,
Rauma Reimari, Leo klubi
Rauma. Yhteistyökumppa-
neina olivat mukana Rau-
man kaupungin terveyspal-
velut, Rauman seudun dia-
betesyhdistys ja Rauman
seudun sydänyhdistys.

jalkojen hoidosta sekä ensi-
avusta ja oli mukava jutella
muiden kanssa. Pieni sade-
kaan ei menoa haitannut.
Kiitos yhteistyökumppanit
Kunto-Liikis, JaloSydän,
Hyvin-vointipalvelut/ Ter-
veyspankki, SPR Harjaval-
ta ja KSTHKYn diabe-
teshoitajat, sekä

arpapalkintoja lahjoittaneet
Kino-Huovi, MN- Kuljetus
ja Harjavallan kaupunki.

Leijonaväkeä paikalla
oli neljästä klubista, lions
clubit Harjavalta, Harja-
valta/Huovi, Kokemäki/
Jokilaakso ja Kokemäki/
Teljä.
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Lions Club Huittinen/Doris lahjoitti sydäniskurin

Lions Club Kankaanpää/Kuninkaanlähde kouluttautui de-
fibrilaattorin käyttöön 16.10.2019 maailman elvytyspäivänä,
Restart a Heart-päivänä.

Kouluttajana toimi Kari Kuusisto, Tammed Oy:stä.
Tammed Oy on defibrilaattoreiden jälleenmyyjä.

Juha Levonen, presidentti, LC Kankaanpää/
Kuninkaanlähde

Hilve Reijonen, tiedotussihteeri, LC Huittinen/Doris

Seniorimessuilla 12.10.2019
liikuntakeskus Tahto Aree-
nalle lahjoittamamme sydän-
iskurin ja planketin vastaan-
otti kaupunginjohtaja Jyrki
Peltomaa ja luovuttamassa
olivat viime kauden presi-
dentti Maarit Säilä ja Hilve
Reijonen.
 Yhteistyökumppaninam-
me toimi Satakunnan sydän-
piiri ja paikalla oli sairaan-
hoitaja Terhi Saari- Hannibal
opastaen iskurin käyttöä ko-
ko messujen ajan. Hän piti
myös kaksi tietoiskua Aree-
nan lavalla ja korosti sydän-
iskurin tärkeää merkitystä
nopean avun saannissa.
 Varaamassamme puku-
huoneessa saivat messuvie-
raat myös itse kokeilla isku-
rin käyttöä Anne-nuken avul-
la. Innokkaita kokeilijoita
riittikin neljän tunnin aikana
yli 80 ja jokaisella oli muka-
na kavereita tutustumassa,
joten voidaan olettaa, että
näin opastus saavutti kolmin-
kertaisen määrän.

Sydäniskurin käytön
koulutusta

Viime kauden presidentti Maarit Säilä ja Hilve Reijonen
luovuttivat sydäniskurin ja kaupunginjohtaja Jyrki Pelto-
maa otti sen vastaan.

Lions Club Ulvila/ Auroran lionit virkkasivat värikkäitä
turvalonkeroita, jotka viedään uuteen kotiin: Satasairaalan
Lasten- ja naistentaloon.

Toivottavasti ne ilahduttavat myös Sinua.

Väripiristystä helmen-
harmaaseen päivään!

Teksti lion Virpi Äijö ja kuva Eija Lamminen,
presidentti, LC Ulvila/Aurora

Seniorimessujen kävijä-
määrä neljän tunnin aikana
oli yli 1200.
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Ihoden Kylätori
Jorma Kekola, sihteeri LC Pyhäranta

LC Pyhärannan merkittävin
aktiviteetti on syyskuun lop-
pupuolella järjestettävä tori-
päivä. Se on vaapaa kaikille
järjestöille, ammatinharjoit-
tajille tai kädentaitajille, jotka
voivat tulla myymään tuottei-
tansa vapaasti torillemme.
Klubin Ladyt huolehtivat
yleisön kahvituksesta ja oh-
raryynivellin myyn- nistä
koulun ruokalassa. Veljet
avustavat heitä kykyjensä

Kunnanjohtaja Harri Hiitiö vastaanotti presidentti Tapio
Lummikon luovuttaman sydäniskurinLadyt keittiössä

Sydäniskurilahjoituksia Harjavallassa
Simo Salminen, tiedotussihteeri, LC Harjavalta/Huovi

K-Supermarket Myllyyn Har-
javaltaan sydäniskuri luovu-
tettiin yhdessä puoliksi LC
Kokemäki/Jokilaakson kans-
sa. Kuvassa vastaanottajana
kauppias Akseli Fonse'n ja

Sydäniskuri luovutettiin Har-
javallan Tokmanniin. Vas-
taanottajana   oli myymälä-
päällikkö Anne Laaksonen ja

mukaan ja myyvät arpoja
sekä oman klubin tuotteita.

Tänä vuonna poikkeuk-
sellisesti ilmat eivät suosi-
neet toripäiväämme, joten
yleisöä ja myyjiä ei ollut
aivan edellisten vuosien ta-
paan. Siitä huolimatta sosi-
aalisena tapahtumana paik-
kakuntalaisten ja paikka-
kunnalta muuttaneiden kan-
nalta toripäivä on tärkeä ta-
pahtuma missä tuttuja tapaa
läheltä ja kaukaa.

luovuttajina LC Kokemäki/
Jokilaaksosta Sari Granni ja
Hilkka Ruuti sekä LC
Harjavalta/Huovista Matti
Hautala ja Tapio Routimo.

luovuttajina LC Harjavalta/
Huovista Matti Hautala ja
Tapio Routimo.



17

Defibrillaattori Rauman Meripelastusyhdistykselle
Antti Laaksonen, LC Rauma/Reimari

Sydänpysähdys vaatii nopean
ensiavun. Suomen Lions-lii-
ton sydäniskurikampanjaan
liittyen LC Rauma/Reimari
lahjoitti joulukuun klubiko-
kouksessaan defibrillaattorin
Rauman Meripelastusyhdis-
tykselle.

Lahjoituksen vastaanotti
yhdistyksen varapuheenjohja
Markus Viitanen.  Puheen-
vuorossaan Viitanen kiitti
lahjoituksesta erityisesti kah-
destakin syystä.  Meripelas-
tusyhdistyksien, kuten lions-
liikkeenkin, toiminta perus-
tuu  täysin  vastikkeettomaan
vapaaehtoistyöhön. Toiseksi
kaluston hankinta ja ylläpito
maksaa, jolloin joudutaan
suorittamaan priorisointia va-

Vas. presidentti Ilkka Koivusalo, Rauman Meripelastusyh-
distyksen varapuheenjohtaja Markus Viitanen ja sihteeri
Harri Jokinen

Lions Club Pori vei nuoria Huikeeseen
Jorma Palenius, LC Pori

Aurinkoinen syyskuun Porin
päivä-lauantai oli mitä mai-
nioin ajankohta viettää muu-
tama tunti kauniissa mänty-
metsässä Porin Yyterissä.
 Siellä toimiva seikkailu-
puisto Huikee tarjoaa lähes
kaikenikäisille erinomaiset
puitteet itsensä haastamiseen
puiden runkoihin kiinnitetyil-
lä vaijeriradoilla ja muilla
liikunnallisilla vaihtoehdoil-
la.

LC Pori aloitti syyskau-
den aktiviteetit tarjoamalla
joukolle porilaisnuoria retken

mukana opastuksen turva-
valjaiden käyttöön. Niiden
varassa he pystyivät siirty-

jo aamusta alkaen EETUNAUKIOLLA Porissa.
Tarjolla on aitoa lapin porogrillimakkaraa ja
muita grillituotteita sekä Ladyjen kirpputori.

Tuotto paikallisen nuorisotyön hyväksi.

Grillausta 18.4.2020
LC Pori/Linna

Järj. Lions Club Pori/Linna

Yyteriin ja mahdollisuuden
nauttia Huikeen monipuoli-
suudesta. Ryhmä oli koottu
Porin sosiaalitoimiston lap-
siperheille palveluja tarjo-
avan yksikön avulla. LC
Porin yhtenä toimintaperi-
aatteena on ollut löytää toi-
mintoja, joiden avulla saavu-
tettaisiin juuri tätä kohderyh-
mää. Ryhmämme koostui 9
– 12 vuotiaista reippaista
nuorista.

Nuoret vietiin bussilla
Yyteriin, jossa he ensiksi
saivat muiden osallistujien

rojen mukaan.  K a i k k i
lahjoitukset edesauttavat ja
muunmuassa ”deffan” tarve
on mainittu jo pelastusalus-
ten katsastusvarustusluette-
lossa.
 Kampanjan yhteydessä
oli mahdollisuus hankkia
iskureita kampanjahintaan
myös omalla kustannuksel-
laan. Rauman Meripelas-
tusyhdistys käytti tilaisuu-
den hyväksi hankkimalla itse
oman laitteen toiseenkin
alukseensa.  Tulevilla avove-
sikausilla pelastajilla on val-
mius nopeaan ensiapuun
myös sydäninfarktitapauk-
sissa. Laitteet kulkevat alus-
ten mukana ja miehistöt on
koulutettu niiden käyttöön.

mään puusta toiseen välillä
matalammalla ja välillä kor-
keammalla. Muutamat siirty-
miset olivat liukumista aika-
moisella vauhdilla pitkiäkin
etäisyyksiä. Oma varovai-
suus ja huolellisuus lukitus-
laitteen käytössä olivat asioi-
ta, joita nuorille erityisesti
painotettiin.

Kolme tuntia kului no-
peasti ja kaikkien mielestä
tällainen liikunta oli kivaa.
Projektin vetäjä lion Jyrki
Ylikulju oli tyytyväinen päi-
vän ohjelmaan ja sen onnis-
tumiseen.

Makkaranpaistokin kuu-
luu ulkoiluun ja sekin oli
tietysti otettu huomioon.
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Ulvilan keskiaikaiset Hansamarkkinat 2019
Veli Mansikkamäki, tiedotussihteeri, LC Ulvila

LC Ulvilan järjestämät Ulvi-
lan Keskiaikaiset Hansa-
markkinat Kaskelotin puis-
tossa 3.-4.8.2019 vietiin läpi
hienossa säässä ja upeassa
tunnelmassa.

Markkinoiden järjestelyt
aloitettiin jo hyvissä ajoin,
jotta kaksipäiväisen tapahtu-
man läpivienti saatiin toteu-
tettua onnistuneesti. Ulvilan
kaupunki on ollut alusta
saakka hyvä yhteistyökump-
pani ja tuki markkinoillem-
me, joten sen kanssa sopimi-
nen puistoalueen, tilojen ym.
käytöstä oli ensimmäisiä toi-
mia tehtäväksi.

Markkinanatoimikunta
piti pitkin kevättä ja alkuke-
sää eri kokoonpanoin pala-
vereita saadaksemme sovit-
tua tarvittavien töiden suorit-
tajista,  myyntipaikoista ja

-artikkeleista, esiintyjistä ym.
monista markkinoihin kuulu-
vista asioista.

Aluelayout oli jo pääosin
kunnossa koska Kaskelotin
puisto oli jo kolmantena
vuonna peräkkäin markkinoi-
den pitopaikkana. Aikaisempi
pitopaikka jokivarren Napa-
ranta olikin käynyt suurentu-
neelle tapahtumalle hieman
ahtaaksi, vaikka paikkana si-
nänsä oli myös hyvin viihtyi-
sä.

Kaksipäiväisillä markki-
noilla riitti yleisöä välillä tun-
gokseen asti nauttimassa eri-
laisten käsityöläisten tarjouk-
sista myyntikojuissa ja katok-
sissa, seppien taoksista ja työ-
näytöksistä, Ulvilan ja
Hämeen keskiaikaseurojen
näyttävistä ja ehkä hieman
hurjistakin taistelunäytöksis-

tä, teatteri ULPU:n lapsille
suunnatuista keskiaikatoi-
minnasta, poniratsastukses-
ta, hyvistä keskiaikaisista
musiikkiesiintyjistä sekä tie-
tenkin hyvästä ruokatarjon-
nasta.

Sunnuntain telttajuma-
lanpalvelus keräsi teltan vii-
meistä paikka myöten täy-
teen ja osa väkeä joutui
kuuntelemaan toimitusta ul-
kopuolelta.

LC Ulvilan oma Lady-
teltta tai Hansateltta tarjosi
virvokkeita ja pientä purta-
vaa, makkarateltta suoriutui
kiitettävästi myymällä kaik-
ki makkaransa. Aina maistu-

vat palvipossut menivät pa-
rempiin suihin hyvissä ajoin.
Joka markkinoilla järjestet-
tyjen kalapaalien kalakeitto
toimi myös monelle markki-
navieraalle päivän lämpimä-
nä ateriana.

Tänä vuonna uutuutena
oli markkinoita varten pantu
oma Hansamarkkinaolut, jo-
ta oli saatavana sekä vaalea-
na, että tummana. Alueelle
varustimme myyntiä varten
tietenkin oman Hansakieva-
rin, jossa pääsi sammutta-
maan kovimman janonsa ja
kyllä nykyajankin yleisölle
keskiaikainen Hansa olut
näytti maistuvan.

Vuoden Olavina palkittiin tällä kertaa järjestö, Ulvilan
Iceharts. Tunnustuksen jakoi LC Ulvilan presidentti Mika
Nurminen ja palkinnon vastaanottajina Jani Söderling sekä
Vesa Goman.

Poneilla riitti pieniä kuljetettavia kummankin päivän ajaksi.

Päärynäpuita ja helmililjoja Pohjoiskehän koululle
Elina Haveri ja Pirjo Laitinen, LC Rauma/Kanali Helme

Istutuspäiväksi oli valittu puun päivä 27. syyskuuta, Vesan
päivä. Puun päivä on vuosipäivä, jolloin yksilöitä ja yhteisöjä
kehotetaan istuttamaan puita. Päivän tarkoitus on kiinnittää
huomiota puiden ja metsien merkitykseen ja suojeluun.

Lionsien tavoite on suojella ympäristöä ja parantaa
viihtyvyyttä. Tällä palvelulla, jossa Lions Club
Rauma/Kanali Helme lahjoitti Pohjoiskehän koululle kaksi
päärynäpuuta ja 400 helmililjaa, haluamme viestiä, miten
viihtyisä ympäristö parantaa elämänlaatua.

Me toivomme, että nämä päärynäpuut tuottavat muuta-
man vuoden kuluttua satoa, jota koulu voi hyödyntää.
Toivomme, että päärynäpuiden kukinta ja helmililjojen
sini-valkoinen kukkameri osuisi koulun päättäjäisjuhlien
aikaan.

Ympäristö on meitä kaikkia varten, se on meidän kotim-
me ja haluamme huolehtia siitä. Meistä on tärkeää, että
koulun oppilaat ja henkilökunta olivat mukana istutustyössä.
Näin puut tuntuvat varmaan tärkeiltä ja vaalimisen arvoisilta.

Kuvassa rehtori Taina Suvikas opastaa sipulien  istutuksessa.
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Leijonia, karhuja ja alpakoita: Karhut kevätretkellä
Ahlaisten alpakkamaailmassa

Lions Club Pori/Karhun lei-
jonat puolisoineen ottivat jo
tuntumaa kesälaitumeen tou-
kokuisena sunnuntaina tutus-
tumalla Porin Ahlaisissa si-
jaitsevaan Humisevan Har-
jun alpakkatilaan. Ilmassa
oli aistittavissa pientä jänni-
tystä sekä sään että uusien
tuttavuuksien tapaamisen
vuoksi – tunne saattoi ehkä-
pä olla samanlainen sekä
ihmisillä että eläimillä.

Voidaan kuitenkin tode-
ta, että molemmat porukat
olivat samanlaisia – rauhal-
lisia, toimiinsa keskittyneitä
ja aikaansaavia. Viileästä
ilmasta huolimatta sunnun-
tai-iltapäivä oli onnistunut.
Iltapäivän aikana kuultiin
alpakkatilan vetäjältä alpa-
koiden taustasta ja tilanpi-
dosta, käyskenneltiin alpa-

Teksti ja kuva: Olli-Pekka Varjus, LC Pori/Karhu & Sirkka-Liisa Varjus LC Pori/Katariina

koiden joukossa ja tarjottiin
niille välipalaksi pork-
kanalohkoja, pidettiin klubi-
kokous sekä ruokailtiinkin.

sälle. Klubin presidentti puo-
lisonsa kanssa oli järjestänyt
erinomaisen kevätretken lei-
jonaporukalle ja puolisoille!

Alpakoita ja Karhuja puolisoineen laitumella

 Kauden viimeinen klu-
bikokous tarjosi erilaisuudel-
laan osallistujille miellyttä-
vän aloituksen tulevalle ke-

Lions Club Rauma/Kanali
Helme lahjoitti Rauman Per-
hekeskukseen pienille laski-
joille uuden liukumäen.
Vanha tuli tiensä päähän ja

Liukumäki Perhekeskukseen
Mari-Anna Niemi, LC Rauma/Kanali Helme

poistettiin käytöstä. Lapset
antoivat runsaasti palautetta
"lujun" tarpeellisuudesta ja
lionit vastasivat pyyntöön.

Pehmolelut yökylässä
Sari Kuusisto, presidentti, LC Huittinen/Gerda

Lions Club Huittinen/Gerda
järjesti lokakuussa 2019 jo
perinteeksi muodostuneen
”Pehmolelut yökylässä” ta-
pahtuman yhteistyössä Huit-
tisten kirjaston kanssa.

Perjantaina sai tuoda
pehmonsa kirjastolle ja ker-
toa sen lempipuuhan. Satu-
hetken jälkeen oli jäähyväis-
ten vuoro ja pehmot pääsivät
aloittamaan seikkailunsa kir-
jaston ihmeellisessä maail-
massa.

Valokuvauksen pehmo-
jen seikkailuista teki tällä
kertaa Helena Brunnila klu-
bistamme. Lauantaiaamuna
sai tulla noutamaan pehmon-
sa kirjastolta takaisin ja sa-
malla lapset saivat pienen
ämpärin Gerdan väreissä ja
nimellä varustettuna sekä
pienellä yllätyksellä varustet-
tuna. Kaikki osallistuneet
saivat itselleen iloisen mie-
len.
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Lions Clubs International
Piiri 107-M

Toimintakertomus toimikaudelta 2018 – 2019

Yleistä lions-toiminnasta
Toimikauden 2018 – 2019 teemat

Kansainvälinen teema: Me palvelemme – We Serve

Kansallinen teema: Lions-Monta tapaa tehdä hyvää

M-piirin teema: Tehdään yhdessä hyvää

Lions Clubs International
Kansainvälisen Lionsjärjestön sadas kansainvälinen vuosi-
kokous pidettiin 25.6 – 4.7.2018 Las Vegasissa Yhdysval-
loissa.  Vuosikokouksen ohjelmassa huomioitiin monella
tapaa Lions Clubs Internationalin ensimmäisen satavuotisen
taipaleen saavutukset ja päätettiin tulevaisuuden suuntavii-
voista.

Kauden 2018-2019 keskipisteenä on haaste kaikille
lioneille ylittää esteet, jotka heillä on palvelun antamisessa.

Pystymme saavuttamaan tämän, jos keskitymme neljään
lioneille tärkeän alueen vahvistamiseen: 1. Jäsenyys,
2. Johtajakoulutuksen kehittäminen, 3. Lionien ystä-
vyyssuhteet, 4. Meidän tarinamme.

Las Vegasissa käynnistettiin kansainvälinen keräys
Campaign 100.

Kokouksessa valittiin järjestön Kansainväliseksi presi-
dentiksi Gudrun Yngvadottir Islannista ja
1.varapresidentiksi Jung-Yul Choi Etelä-Koreasta,
2.varapresidentiksi Jugge Haynes H. Townsend Yhdysval-
loista ja 3.varapresidentiksi Brian E. Sheehan Yhdysvallois-
ta.

Toimikauden 2018 - 2019 piirikuvernöörien koulutus
pidettiin pääasiassa ennen kansainvälistä vuosikokousta
alkaen 25.6.2017 ja päättyen 29.6.2017.

Piirikuvernöörien juhlallinen virkaanasettaminen tapah-
tui vuosikokouksen päätöspäivänä 3.7.2018.

Suomen Lions-liitto ry
Liiton hallitus toimikaudella 2018 – 2019

Pj. CC, Vihavainen Pirkko, LC Juva/Luonteri, 107-D
Vpj VCC, Kivioja Aarne, LC Helsinki/Pakinkylä, 107-N
IPCC, Honkala Erkki, LC Peräseinäjoki, 107-F
PDG, Lohi Heikki, LC Luumäki/Ukko-Pekka, 107-D
IPDG, Saarela Seppo, LC Oulu/Myllyoja-Haapalehto, 107-I
DG, Hautala Jari, LC Liminka/Liminganlahti, 107-I
DG, Tuomala Heikki, LC Lovisa-Loviisa, 107-N
1.VDG, Hertti Hannu, LC Padasjoki, 107-C

Liiton hallitus piti toimikauden aikana seitsemäntoista (17)
kokousta, joista kaksi (2) oli sähköpostikokousta ja viisi (5)
oli GoToMeeting -kokousta.

Kuvernöörineuvosto (KVN)
toimikaudella 2018 – 2019
Puheenjohtajisto:

Pj.  CC, Vihavainen Pirkko
Vpj. VCC, Kivioja Aarne
IPCC, Honkala Erkki

Kuvernöörineuvoston jäsenet
107-A, Hägerstrand Björn, LC Mariehamn
107-B, Mustonen Sanna, LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice
107-C, Kajaala Ritva, LC Riihimäki/Kristalli
107-D, Kivisaari Markku, LC Mäntyharju
107-E, Suominen Ari, LC Parkano
107-F, Laurila Anna-Liisa, LC Kauhajoki/Katrilli
107-G, Koskela Mauri, LC Keuruu
107-H, Päivinen Pentti, LC Joensuu
107-I, Hautala Jari, LC Liminka/Liminganlahti
107-K, Korolainen Ritva, LC Iisalmi/Yläsavottaret
107-L, Romakkaniemi Tuomo, LC Rovaniemi/Ounasvaara
107-M, Kynnysmaa Vesa, LC Köyliö
107-N, Tuomala Heikki, LC Lovisa-Loviisa
107-O, Borèn Leena, LC Kälviä/Lucina

Kuvernöörineuvoston kokoukset
10.6.2018 Oulussa Liiton vuosikokouksen yhteydessä
24.-25.8.2018 Mikkeli
1.12.2018 Tampere
13.12.2018 GoToWebinar -kokous
1.-3.3.2019 Pori
27.3.2019 GoToWebinar -kokous
15.4.2019 GoToWebinar -kokous
7.6.2019 Kalajoella Liiton vuosikokouksen yhteydessä

Kuvernöörineuvoston kokous Porissa 2.3.2019
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IPDG, Saarela Seppo, LC Oulu/Myllyoja-Haapalehto, 107-I

Kuvernöörineuvoston pitämät info-
kokoukset ja liiton pitämät koulu-
tukset
20.8.2018 GoToWebinar -info kokous
19.9.2018 Liiton matkalasku -koulutus
23.9.2018 GoToWebinar -info kokous
5.11.2018 Liiton GAT koulutus
16.11.2018 GoToWebinar -info kokous
30.11.2018 Tampere -info kokous
16.12.2018 GoToWebinar -info kokous
13.1.2019 GoToWebinar -info kokous
22.1.2019 GoToWebinar -info kokous
3.2.2019   GoToWebinar -info kokous
11.2.2019 GoToWebinar -info kokous
30.5.2019 GoToWebinar -info kokous

Liiton 66. vuosikokous
Liiton vuosikokous pidettiin Kalajoella 7. – 9.6.2019.
Liiton hallituksen ja kuvernöörineuvoston sihteerinä toimi
pääsihteeri (GS) Maarit Kuikka.
Liiton vuosikokouksen puheenjohtajana toimi PCC Jari
Rytkönen, LC Uurainen
vuosikokouksen sihteerinä toimi liiton viestintäjohtaja Teija
Loponen LC Helsinki/Malmittaret ja teknisenä sihteerinä
liiton järjestösihteeri Susanna Gustafsson sekä puhelinää-
nestyksien hoitajana Kari-Pekka Kenakkala.

M-piirin johto odottamassa lippuparaatin alkamista Kalajo-
ella 8.6.2019: Veli-Matti Wasell, Aarno Niemi ja puoliso
Mari-Anna Niemi sekä Vesa Kynnysmaa

Lionspiiri 107-M toiminta
Toimikausi 2018 – 2019 oli piirin 49. toimikausi.  M-piirissä
oli toimikauden alussa 1752 lionia ja toimikauden lopussa
lioneja oli 1705.

Piirin jäsenmäärä väheni toimikauden aikana 47 lionilla.

Piirin järjestely vastuulla oli järjestää kansainvälinen nuori-
sovaihto leiri- ja isäntäperhe vaihe.
 Isäntäperhe vaihe oli 16.7.-29.7.2018 ja leirivaihe
29.7.-4.8.2018. Leiri pidettiin SPR:n leirikeskuksessa Po-
rissa. Leirin vastuuklubeina toimi LC Pori/Sofia ja LC
Pori/Meri-Pori, Leirin johtajana toimi Sirkka Sainio LC
Pori/Sofiasta.
 Leirille osallistui 25 nuorta ympäri maailman ja isän-
tänuorina toimi Rauman Leo-klubin jäsenet ja kaksi aiem-
min nuorisovaihdossa ollutta nuorta.

Kauden 2018–2019 rauhanjulistekilpailun teema
oli

Rauhanjuliste kilpailuun osallistui piiristä 6 klubia ja
piirin parhaana työnä lähetettiin LC Pori/Karhun sponsoroi-
ma työ Porin Cygnaeus -koulun oppilaan Nella Koskisen
työ lions- liittoon, jossa kyseinen työ valittiin liiton parhaana
työnä ja se lähetettiin edelleen LCI:n päämajaan loppukil-
pailuun.

Piirustus oli näytillä Milanossa pidetyssä kansainväli-
sessä vuosikokouksessa, mutta valitettavasti se ei menesty-
nyt siellä.

M-piirin edustajat Suomen Lions-Lii-
ton tehtävissä
PDG Torsti Ruokoski, LC Kankaanpää, Viestintätyöryhmän
jäsen
PDG Torsti Ruokoski, LC Kankaanpää, Varainhankintajoh-
taja
Lion Hilve Reijonen, LC Huittinen/Doris, Varainhankinta
työryhmän jäsen
Lion Juha Alitalo, LC Kankaanpää, Varainhankintatyöryh-
män jäsen
DC Kalevi Nummijärvi, LC Karvia, Lions Quest -työryhmän
jäsen
DC Kaija Valtonen, LC Kokemäki/Jokilaakso, Nuorisoleiri-
ja nuorisovaihtotoimikunnan jäsen
DC Leena Marvola-Sine, LC Rauma/Kanali Helme, Sri
Lanka Kummilapsitoimikunnan jäsen
PDG Veikko Valavuo, LC Rauma/Reimari ja Sirpa Valavuo,
Sri Lanka Kummilapsitoimikunnan jäsen
PDG Veli-Matti Andersson, LC Pori/Ulvila, Kampanja 100
-työryhmän jäsen

Piirikuvernööri Vesa Kynnysmaan tervetulopuhe nuoriso-
leiriläisille seikkailupuisto Huikeessa 29.7.2018
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Piirihallituksen kokouksessa Jämijärvellä 1.9.2018 paikalla olleet piirihallituksen jäsenet ja toimialajohtajat

M-piirin piirihallitus toimikaudella
2018 – 2019 ja sen kokoukset
Piirikuvernööri Vesa Kynnysmaa, LC Köyliö
1.varapiirikuvernööri  Aarno Niemi, LC Rauma/Reimari
2.varapiirikuvernööri Veli-Matti Wasell, LC Huittinen
Välittömästi edellinen piirikuvernööri Veli-Matti
Andersson, LC Pori/Ulvila
Piirisihteeri Hannu Käppi, LC Köyliö
Piirin rahastonhoitaja Virpi Vuorinen, LC Pori/Sofia.

Toimikuntien ja työryhmien puheenjohtajat

PDG ja Kunniatoimikunta Veli-Matti Andersson,
LC Pori/Ulvila
Viestintä/Tiedotus Rauni-Eliisa Wasell, LC Kokemäki/
Jokilaakso
Some Virpi Äijö, LC Ulvila/Aurora
Tietotekniikka, Pekka Tuuna, LC Rauma
Kokous ja juhlatoimikunta Jari Vuorinen, LC Ulvila
GMT (Jäsenjohtaja) Raimo Gröhn, LC Ulvila
GLT (Koulutusjohtaja) Torsti Ruokoski, LC Kankaanpää
GST (Palvelujohtaja) Hilve Reijonen, LC Huittinen/Doris
(14.4.2019 saakka)
Arne Ritari -säätiö Antti Raitaniemi , LC Pori/Karhu
Nuorisovaihto ja -leiri Kaija Valtonen, LC Kokemäki/
Jokilaakso
Lions Quest, nuoriso ja PVT -toimikunta Kalevi Nummi-
järvi, LC Karvia
Kummilapsitoiminta Leena Marvola-Sine, LC Rauma/
Kanali Helme
LCIF Veli-Matti Andersson, LC Pori/Ulvila
GMT perhe- ja naisasiavastaava Risna Aho, LC Pori/Sofia
Leo-toiminta Antti Valavuo, LC Rauma/Reimari

Alueiden puheenjohtajat:

I Alue  Jari Kerola, LC Jämijärvi
II Alue  Kirsti Vuorela, LC Nakkila/Emma
III Alue  Timo Karunen, LC Punkalaidun
IV Alue  Mikko Reittonen, LC Rauma/Ruori

Lohkojen puheenjohtajat:

I Alue
1. Lohko  Pentti Pentinmäki, LC Karvia (9.4.2019 saakka)
2. Lohko  Risto Rajala, LC Kankaanpää

II Alue
1. Lohko  Sirkka-Liisa Varjus, LC Pori/Katariina
2. Lohko  Tuula Vanha-Aho, LC Pori/Sofia
3. Lohko  Hannu Nurmikko, LC Ulvila

III Alue
1. Lohko  Timo Lätti, LC Köyliö
2. Lohko  Arja Tuominen, LC Kokemäki/Jokilaakso
3. Lohko Sirkka  Madekivi, LC Punkalaidun/Fiina

IV Alue
1. Lohko  Samuli Valavuo,  LC Rauma/Fänikk
2. Lohko  Harri Jokinen, LC Rauma/Reimari
3. Lohko   Jukka Helin, LC Eura/Pyhäjärvi (9.4.2019 saak-
ka)

Toiminnantarkastajat toimikaudella 2018-2019

Lion Leena Kulmala, LC Ulvila/Aurora
Lion Tiina Saarinen, LC Ulvila/Aurora

Varatoiminnantarkastajat toimikaudella 2018-2019

Lion Seppo Mäkiselkä, LC Siikainen
Lion Keijo Silvola, LC Siikainen
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Piirihallituksen kokoukset:

14.8.2018 Piirihallituksen tutustumis- ja INFO-tilaisuus,
Ravintola Aitola, Huittinen

Piirin hallitus kokoontui toimikauden aikana neljä kertaa:
1.9.2018 Jämin Matkailu- ja Lomakeskuksessa, Jämijärvi
10.11.2018 Kokous- ja juhlatalo, Villa Tallbo, Rauma,
2.2.2019 Ravintola Mustavaris, Nakkila
9.3.2019 Punkalaitumen Kunnantalo, Punkalaidun

Piirihallituksen kokousten pöytäkirjoihin kirjautui yhteensä
89 pykälää.

Toimikauden 2018 - 2019 tilinpäätös ja taloudellinen
tilanne

Toimikauden 2018 -2019 päättyessä 30.6.2019 piirin ta-
loudellinen tilanne oli hyvä.  Tuloslaskelma päättyi
304,52 € ylijäämään taseen loppusumman ollessa
68.488,91 €.  Piirihallitus ehdottaa, että syntynyt ylijäämä
304,52 € siirretään edellisten tilikausien ylijäämään.

Piirirahan suuruudeksi päätettiin toimikauden 2019-2020
osalta 10,00 €/klubin jäsen ja se jakautuu siten, että LCIF
-maksun osuus on 5,00 €, nuorisoleirimaksun osuus on
4,00 € ja piirilehden osuus on 1,00 €.

Toimikauden 2019-2020 piirikuvernööriksi valittiin
Aarno Niemi, LC Rauma/Reimari, 1. varapiirikuvernööriksi
Veli-Matti Wasell, LC Huittinen ja 2. varapiirikuvernööriksi
Juha Suonpää, LC Kiukainen.

Kevään 2020 piirin vuosikokous pidetään Porissa LC
Pori/Karhun järjestämänä ja kevään 2021 vuosikokous
pidetään Huittisissa LC Huittinen/Gerdan järjestämänä.

Varsinaisessa vuosikokouksessa oli 66:sta klubista
edustettuina 51 klubia.  Virallisia klubien kokousedustajia
oli 118, joista entisiä piirikuvernööriä oli 17 henkilöä.

Vuosikokouspäivä päättyi LC Merikarvian järjestämään
ohjelmalliseen iloiseen iltajuhlaan.

Piirin vuosikokouspäivä

Piirin toimikauden vuosikokouspäivä pidettiin Merikarvialla
13.4.2019 LC Merikarvian järjestämänä. Aamupäivällä oli
perinteelliset kauden 2019-2020 klubien virkailijoiden
koulutukset. Koulutuksiin osallistui yhteensä 165 henkilöä.

Iltapäivällä pidetyssä piirin vuosijuhlassa lähetettiin
seppelpartio sankarihaudalle sekä hiljennyttiin kunnioitta-
maan edellisen piirin vuosikokouksen jälkeen poisnukku-
neita lioneita sytyttämällä kynttilä kunkin poisnukkuneen
muistoksi.

Varsinaisessa piirin vuosikokouksessa käsiteltiin sään-
tömääräiset asiat, joista tärkeimpinä mainittakoon: toimi-
kauden 2017-2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
käsittely, vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimikau-
den piirin hallitukselle, toimikauden 2019 -2020 talousarvio
ja siihen liittyvä piirirahan suuruus, toimikauden 2019-2020
toimintasuunnitelma sekä todettiin kahden seuraavan vuo-
sikokouksen järjestelyistä vastaavat klubit.

Muutettiin Lions piiri 107-M Pro Lions -ansiomerkki-
säännöt.

Toimikauden 2017-2018 tuloslaskelma päättyi
1.569,60 €:n ylijäämäiseksi taseen loppusumman ollessa
69.655,99 €.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen kaudelta 2017-2018
sekä hyväksyi hallituksen esityksen tilikauden ylijäämän
siirtämistä voitto- ja tappiotilille.

Aarno ja Mari-Anna Niemi, Veli-Matti ja Rauni-Eliisa
Wasell sekä Juha ja Elina Suonpää

Vuosijuhlaväkeä

Marja ja Vesa Kynnysmaa sekä Aarno ja Mari-Anna Niemi
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Piirin vuosikokouksen yhteydessä pidettiin toimikauden
2018 – 2019 alueen- ja lohkon puheenjohtajien koulutusti-
laisuudet.
LC Honkilahti järjesti Lions-liiton haulikkoammunnan
mestaruuskilpailut 21.-22.6.2019 Honkilahdella.
Perinteellinen PDG -tapaaminen pidettiin Ali-Ketolan ti-
lalla, Kokemäellä 7.8.2018.

Piirin toimialajohtajien, alueen- ja lohkonpuheenjohtajien toimintakertomukset:

II – IV Alueiden Alueseminaari pidettiin Huittisten Kau-
pungintalolla Huittisissa 8.9.2018.
I – II Alueiden Alueseminaari pidettiin Ravintola Musta-
variksessa  Nakkilassa 15.9.2018.
13.1.2019 vietettiin Leijona-juhlaa Pomarkussa LC Po-
markun järjestämänä.

Piirin muut tilaisuudet

Jäsen, GMT – PDG Raimo Gröhn, LC Ulvila

Piirissä järjestettiin uusi jo toistamiseen jäsenhankintakam-
panja “kolmekautinen”, koska edellisenä kautena teimme
kaikkien aikojen suurimman menetyksen jäsenistössä - 93
kpl. Koko maassa (-1144 jäsentä).

Kampanjan oli laatinut liiton hallitus, TULE MUKAAN
AUTTAMAAN. Piiri lähti toimimaan mallikkaasti kuten
aikaisempinakin vuosina. Piirimme jäsenmäärä oli 1752 ja
klubeja 66.

Kauden 2017-2018 kesäkuussa menetimme yhden
hyvän ja toimivan klubin LC Pori/Koiviston. Koivisto klubi
oli juuri täyttänyt 30 v. Osa jäsenistä kuitenkin jatkoi
toimintaa ja liittyi LC Pori/Linna klubiin (7 kpl).

Osa klubeista oli huomannut, että jäsenmäärää kannattaa
ja voi kasvattaa, ei vain kannatuksen tähden vaan toiminnan
tähden.

LC Pori/Linna +6, LC Honkajoki +5, LC Kokemäki +4,
LC Ulvila +4, LC Rauma/Kanali +3, LC Rauma/Reimari
+2, sekä useita yksittäisiä 0 + 1 klubeja. Uusia klubeja ei
saatu perustettua piiriin. Piiriimme on kuitenkin aiempina
vuosina perustettu uusia klubeja ja jäsenmäärä on pysynyt
suhteellisen vakiona.

Klubeja / jäseniä        
2006  2007    1 / 8   VV          2007  2008    1 / 5  MLH         
2008  2009    1 / 24  ML         2009  2010    1 / 10  PH 
2010  2011    1 / 12 TK         2011 2012    1 / 0  JR         
2012 2013     1 / 14  JV           2013  2014   1 /  9  MR          
2014  2015    1 / 7  KS            2015  2016    1 / 24  AR 
2016  2017     1 / 32  RG        2017  2018   1 /93 VMA          
2018 - 2019     0 / -47  VK

Kaikesta hyvästä puhumisesta ja tekemisestä ei kuitenkaan
täysin onnistuttu, sillä jäsenmäärä pieneni edelleen 47
jäsenellä, kuitenkin vähennys puolittui edelliseen kauteen
verrattuna, jäsenmäärä kauden lopussa 1705. Piiriin tuli
uusia jäseniä 85, eronneita oli 132. Piirimme elää myös
valtakunnan tasoista muutoksen aikakautta, pitäisi muuttua
ja nykyaikaistaa olemassa olevaa toimintaa, jotta jäsenet
viihtyisivät ja klubit voisivat paremmin.

Koulutus, GLT – PDG Torsti Ruokoski, LC Kankaanpää

Piirin koulutussuunnitelma oli valmis jo hyvissä ajoin ennen
kauden alkua. Tuleva piirikuvernööri valmisteli sen tavoit-
teet jo edellisen kauden keväällä ja saatettiin lopulliseen
muotoonsa yhdessä koulutusjohtajan kanssa kesän aikana.
Suunnitelmaa noudatettiin lähes täydellisesti – yksi koulu-
tuskokonaisuus jouduttiin perumaan syksyllä, mutta se
toteutettiin uudella ajatuksella talven aikana. Lisäksi järjes-
tettiin yksi ohjelman ulkopuolinen klubikohtainen uusien

jäsenten info syyskauden aikana. Heti kauden alussa panos-
tettiin poikkeuksellisesti virassa olevien sihteerien lisäkou-
lukseen, koska kansainvälinen jäsensovelluksemme MyLCI
oli muuttumassa/muuttui.

Pääpaino koulutusohjelmassa oli uusien jäsenten pereh-
dyttämisessä ja tulevien klubivirkailijoiden koulutuksessa.
Kauden aikana järjestettiin yhteensä 19 koulutustapahtumaa
ja niihin osallistui noin 260 lionia.

Palvelu, GST

Klubien presidentit saivat kauden alussa ohjeistus – ja
kannustuskirjeen  Suomen Lions-liiton nuorisoarvoista ja
joulukorteista.  Näitä varainkeräysaktiviteetteja tuotiin esille
myös alueseminaareissa ja piirihallituksen ja lohkon koko-
uksissa sekä piirikuvernöörien vieraillessa  klubien koko-
uksissa.

Liiton Nuorisoarpoja oli painettu 25.000 kappaletta ja
niitä myytiin 10,00 €:n kappalehintaan.  Piirikuvernöörin
asettamana tavoitteena oli, että M-piirin klubit eivät palauta
arpoja ilman, ettei niitä ole tarjottu myytäväksi klubien
jäsenille. Tästä huolimatta muutama klubi palautti arvat
suoraan takaisin liittoon. Arpoja voitiin myydä muillekin
kuin klubilaisille.

Klubien myymistä Liiton joulukorteista klubit saivat
itselleen puolet myyntituotoista käytettäväksi paikalliseen
nuorisotyöhön.

Muutamat klubit osallistuivat vuosittain 8.10. toistuvaan
”Hyvän Päivään” järjestämällä erilaisia aktiviteetteja. Lisäk-
si muutama klubi osallistui syksyllä 2018 järjestettyyn
Nenäpäiväkeräyksen lipaskeräykseen.

Osa M-piirin klubeista lähti mukaan LC Littoisten
tekemän vuosikokous aloitteeseen hankkimalla paikkakun-
nalle sydäniskuri (defibrillattori). Kampanja käynnistettiin
12.3.2019. Kampanjalla on valtava merkitys inhimillisen
elämän turvaamisessa.

Osa M-piirin klubeista otti osaa liiton vuosille 2018-
2020 käynnistettyyn ”Leijonat puhtaan veden puolesta” –
hankkeeseen toteuttamalla omilla paikkakunnillaan ympä-
ristön- ja vesiensuojelun toimenpiteitä.

LC Rauma/Kanali Helme osallistui vuoden ympäristö-
teko -kilpailuun, jonka teemana oli ”Puhdas vesi”. Klubi
sijoittui idealla; ”Lukion Itämeriristeily Scicruise” 6:lle
sijalle.

Viestintä – DC Rauni-Eliisa Wasell, LC Kokemäki/
Jokilaakso

Piirilehti LionMviesti ilmestyi helmikuussa 2019. Lehti on
A4-kokoinen, nelivärinen, neljäpalstainen ja 48 sivuinen.
Lehti painettiin Vaasassa KTMP - painotalossa. Lehdessä
on mm. piirikuvernöörin ja Liiton puheenjohtajan kirjoitus,
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Tietotekniikka – PDG Pekka Tuuna, LC Rauma

Piirin ovat nykyään ns. virtuaalipalvelimella eli olemme
vuokranneet yhteistyökumppanin avulla ”siivun” webbi-
hotellista. Vasteajat ovat olleet erinomaisia ja turvallisuus-
tasoon voi olla tyytyväinen. Ylläpidon vaatimat työkalut
ovat hyviä ja tämä mahdollistaa tietoturvan ja tietosuojan
korkean tason ylläpidon.  Palvelimella on käytössämme
riittävästi tilaa. Tätä mm. tarvitaan toimintamme esittelyyn
sekä erilaisten koulutus- ym. materiaalin säilyttämiseen.
Tällöin suuri osa klubien ja jäsenten tarvitsemasta materi-
aalista on vaivattomasti saatavilla.

 Piirin sivuja ylläpidetään ns. jatkuvan kehittämisen
mallilla. Automaation avulla voidaan tuottaa tarkkoja tilas-
toja. Erilaisten hyökkäysten torjuntamenetelmät paranevat
jatkuvasti. Sivut ovat nykyään skaalautuvia, joten niitä voi
käyttää sekä työasemalla, tabletilla että älypuhelimella.

Sivuilla on muutamia omia sovelluksia. Ulospäin näky-
viä ovat piirin uutissivut ja vuosikokoussivut. Näistä jälkim-
mäinen on vuosittain piirin vuosikokouksen järjestäjän
käytettävissä.

LCIF -toiminta – PDG Veli-Matti Andersson,
LC Pori/Ulvila

Piirimme oli ainoa Suomen neljästätoista Lions-piiristä,
jonka kaikki klubit osallistuivat LCIF:n varainkeräykseen.
Piirin aktiviteettirahaan sisältynyt jäsenkohtainen 5,00 €:n
osuus tuloutettiin lyhentämättömänä LCIF:lle.

Toimikauden johtava teema oli kauden alussa käynnis-
tynyt maailmanlaajuinen LCIF:n suurkeräys: Kampanja 100
– LCIF Palveluvoimaa.

Suorituksia piirin klubeilta kertyi LCIF:lle yhteensä
USD 14.809,55 ja klubien hyödynnettävissä oleva ns. LCIF
-saldo oli toimikauden päättyessä 30.6.2019 USD 47.168,34.

Toimikauden aikana piiriin saatiin uusia Melvin Jones
Fellow -jäseniä kaksitoista kappaletta yhdestätoista eri
klubista.

Vuosien varrella piirimme jäsenille on myönnetty
kaikkiaan 415 Melvin Jones Fellow -jäsenyyttä, joista
viidelle jäsenelle on myönnetty lisätimantti.

Lions Quest – DC Kalevi Nummijärvi, LC Karvia

Kauden 2018-2019 koulutukset päätettiin KVN:n kokouk-
sessa Mikkelissä.

Samaan tilaisuuteen oli kutsuttu Questin työryhmä,
kouluttajat ja piirien Quest-puheenjohtajat. Quest-työryhmä

oli miettinyt ja valmistellut minkälaisia koulutuksia pysty-
tään järjestämään kolmen kouluttajan voimin ja mitä koulu-
tusohjelmia on päivitettynä.

Mikkelin KVN tiedoilla M-piirin piirihallituksessa
päätettiin kolmesta Liikuntaseurakoulutuksesta.

Ensimmäinen koulutus oli Karviassa 27.10.2018 ja
17.11.2018. Kurssin hinta oli 248 €.  Paikalla oli 11 henkilöä
kouluttaja mukaan lukien.

Tilaisuus meni hyvin, kurssille tulleet olivat tyytyväisiä
kurssin sisältöön ja koulutukseen.  Kouluttaja Sirpa Kannis-
to onnistui hyvin motivoimaan porukan mukaan.

Kurssin kustansivat LC Ulvila 2, LC Kankaanpään
klubit 2, LC Jämijärvi 1, LC Karvia 2. Muita maksajia olivat
Karvian kunta 2, Karvian Kiri 1, Yksityinen yritys Karviasta
1. Tilat antoi Karvian kunta, tarjoilut LC Karvia.

Pusun varoilla oli koulutus Kokemäellä 7.2. ja
15.2.2019.  Kouluttajana oli Sirpa Kannisto.
Osallistujat: Huittinen 2. VDG, Kiikoinen 1, Kokemäki 1,
Luvia 3, Pori 3, Karvia 2, Nakkila tuleva Quest-pj.

Kolmas koulutus piti olla Kokemäellä 3.5. ja 10.5.2019.
Hinta 248 €. Koulutus jouduttiin peruuttamaan osallistujien
vähyyden vuoksi.

Lisäksi Partiolaisille järjestettiin koulutus Pusun varoil-
la Porissa 3.11.2018. Paikalla oli 16 koulutettavaa. Koulut-
tajana oli Johanna Arho-Forsblom. Partiolaiset itse hoitivat
markkinoinnin.

Lions Quest European Meeting Puolan Varsovassa
17.-20.1.2019. Suomea edustivat Osmo Harju, Markus
Talvio, Jorma Hokkanen ja Kalevi Nummijärvi.

Tulevan kauden koulutuksia peruskurssi VK43 24.-
25.10.2019 Porissa, toinen peruskurssi VK 7 13.-14.2.2020
Kokemäellä ja liikuntaseurakoulutus 23.5.2020 Porissa.

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

Kummilapsia on ollut toiminnassa mukana toimintakauden
päättyessä 2577. Uusia lapsia kauden aikana saimme ohjel-
maan mukaan 76, joista neljä on M-piirin alueella. Koulu-
tusavustusta saavia lapsia oli noin 1300. Ehdokkaita oli 115,
joista tyttöjä 65 ja poikia 50, yliopistossa opiskelevia
ehdokkaita oli 12.

Maksut on pidetty entisen suuruisina: peruskoulu
10 €/kk, lukio 15€/kk ja yliopisto 30 €/kk. Lasten valokuvat,
lahjakassit, postitus-, pankki- ym. kulut 10 €/vuosi. Kum-
mimaksu perittiin joko keväällä tai syksyllä, riippuen siitä
milloin kummisuhde oli alkanut.  Suurin osa kummeista sai
laskun sähköpostitse, näin saamme pienennettyä toiminnan
kuluja.

Toimikunta kokoontui toimikauden aikana kaksi kertaa
ja sähköpostikokouksia ja puhelinkeskusteluja pidettiin
tarpeen mukaan.

Syyskuu alussa kummit kokoontuivat joka vuotiseen
kummitapaamiseen Hollolan Parinpeltoon kolmen päivän
ajaksi. Lauantaina jaettiin tietoa toiminnasta, matkoista Sri
Lankaan, yms. kaikille asiasta kiinnostuneille. Mukana oli
myös kummilapsiehdokkaitten papereita ja muutama uusi
kummisuhde myös syntyi viikonlopun aikana.

Toiminta Sri Lankassa: Matkan aikana tammi-helmi-
kuussa tarkastettiin yhteistyöklubien (25) kummilapsitoi-
minta ja saatiin klubiraporit toiminnasta ja kummimaksuista
sekä lasten kouluraportit. Osallistuttiin klubien järjestämiin

piirin toimintakertomus sekä juttuja ja kuvia klubien toimin-
nasta ja piirin tapahtumista. Pääosa lehden jutuista tuli piirin
lioneilta.

Lehden painatuksen rahoitus saatiin klubeilta keräämäl-
lä ja klubien myymillä ilmoituksilla. Lohkon puheenjohtajat
jakoivat lehdet klubeille.

Kauden aikana julkaistiin yksitoista nettilehteä, eLionM-
viestiä. Piirin verkkosivuilla toimi myös uutissivu, jonne
piirin klubit saivat lähettää kertomuksia ja kuvia aktivitee-
teistaan.

Syyskuussa pidetyissä alueseminaareissa kerrottiin
edellä mainittuihin julkaisuihin tulevan materiaalin toimi-
tusaikatauluista klubivirkailijoille. Piirin vuosikokouksen
yhteydessä järjestettiin koulutus tuleville klubien viestinnäs-
tä vastaaville.
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Kokous ja juhla -PDG Jari Vuorinen, LC Ulvila

Toimikunnan yhtenä tilaisuutena oli leijonaviikon avauksen
järjestelyt Porissa. Avaus oli Keski-Porin kirkossa
13.1.2019. Tilaisuuteen osallistui runsaslukuisesti porilaisia
klubeja klubilippuineen. Messun jälkeen sankarihaudalle
laskettiin seppele. Järjestävänä klubina oli LC Pori/Linna.

Toinen tilaisuus oli Melvin Jones ja Arne Ritari säätiön
juhla. Juhla oli 12.1.2019 Pomarkussa Hakalinnassa.
Järjestäjä oli LC Pomarkku. Juhlassa myönnettiin kaksi
ritari-arvoa ja neljä MJ-jäsenyyttä. PDG Antti Raitaniemi
kertoi Arne Ritari toiminnasta ja PDG Veli-Matti Andersson
kertoi LCIF kuulumisia. Juhlapuheen piti DG Vesa Kynnys-
maa. Juhlaan oli kutsuttu kaikki leijonat, ei vain MJ- tai
ARS-jäsenet. Piirihallitus halusikin muuttaa tulevien juhlien
nimeksi Leijonajuhla, jota tullaan käyttämään.

Piirin vuosikokous oli 13.4.2019 Merikarvialla. Järjes-
telyvuorossa oli tietenkin LC Merikarvia. Piirikokousjärjes-
telyt hoituivat hyvin ja klubeista oli kiitettävästi väkeä.

Iltajuhla oli merikarvialaisittain lupsakkaa ja rento. Itse
kokouksessa saatiin taas päätettyä kaikki tarpeelliset asiat
ja tulevalle kaudelle piirin johto.

LEO-toiminnan DC Antti Valavuo, LC Rauma/Reimari

Leotoiminta alkoi piirissä uudelleen vuoden 2017 lopussa
ja kausi 2018-2019 oli ensimmäinen kausi jossa toimin piirin
Leo-johtajana.
 Kauden tavoite oli lisätä tietoutta Leoista ja sitä kautta
mahdollistaa uusien Leo-klubien perustamista piirin alueel-
le. Tavoitteet täyttyivät siltä osin, että tietous Leoista heräsi
vahvempana piirin alueella, vaikkei toistaiseksi vielä uusia
leoklubeja olekaan perustettu.

Rauman Leot on toiminut aktiivisesti auttaen useita
Rauman Leijona klubeja ja myöskin piirin toiminnassa Leot
ovat olleet mukana auttamassa mm. viimeisimmän nuoriso-
leirin toteutuksessa.

Leot osallistuivat myöskin molempiin kauden 2018-
2019 aluekokouksiin, sekä järjestivät omat charterjuhlat
23.-25.11.2018 Rauman Lapissa, jonne oli kutsuttuna kaikki
suomen leot. Samassa tilaisuudessa järjestettiin myös Leojen
hallituksen kokous.

Aarne Ritari -säätiö, PDG Antti Raitaniemi, LC Pori/ Karhu

Toimikunnan toiminta-ajatus on tukea ja vahvistaa Ritari-
säätiön toimintaa 107-M piirin alueella ja tavoite on tehdä
Ritarisäätiön toiminta ja tarkoitus tiedoksi piirin jokaiselle

klubille.
 107-M:n AR-toimikuntaan kaudella 2018-2019 kuului-
vat PDG Antti Raitaniemi, DG Vesa Kynnysmaa, 1. VDG
Aarno Niemi ja 2. VDG Veli-Matti Wasell.

Toiminta
Toimikunta teki 69 klubivierailua sekä osallistui kolmeen
lohkonkokoukseen.

Toimikunnan edustaja osallistui piirin PDG-tapaami-
seen elokuussa, alueseminaareihin 14.9. ja 21.9, piirihalli-
tuksen kokouksiin 7.9, 9.11 ja 14.3, Leijonajuhlaan
11.1.2019 sekä piirin vuosikokoukseen 25.4.2019

Lisäksi toimikunta toimitti ison määrän adresseja suo-
raan klubeille ja teki Ritarisäätiön toimintaa klubeille
tunnetuksi sähköpostiviesteillä ja puhelinkeskusteluilla.
Apurahat klubeille
Tällä kaudella piirimme klubit eivät anoneet aktiviteettei-
hinsa apurahoja Ritarisäätiöltä.

Klubien lahjoitukset
Piirin klubit tekivät Ritarisäätiölle lahjoituksia 17 000 eu-
rolla (680 adressia, 10 Lions Ritaria ja 2 Lions Pro Rita-
ria).

I Alue, RC Jari Kerola, LC Jämijärvi

1.lohkon kokouksia järjestettiin vain yksi, koska lohkon
puheenjohtaja joutui luopumaan kesken kauden tehtäväs-
tään. Osallistujia oli 14 lionia.

2. lohkon kokouksia oli kolme 31.10.2018, osallistujia
11 lionia, 20.2.2019, osallistujia 14 lionia ja 29.4.2019
osallistujia 7 lionia.

Alueella oli piirihallituksen kokous 1.9.2018 Jämillä
Jämijärvellä ja piirin vuosikokous iltajuhlineen 13.4.2019
Merikarvialla, jonka järjestämisestä vastasi hienosti LC
Merikarvia.

Lisäksi osallistuin pirihallituksen tutustumistilaisuus-
teen ja neljään piirihallituksen kokoukseen. Osallistuin myös
aluekokoukseen ja vierailin yhdeksässä alueemme klubissa.
Klubivierailuissa pääsin hyvin tutustumaan klubien toimin-
taa ja aktiviteetteihin.

Toimiminen lohkon- ja alueen puheenjohtajana on
avannut piirin ja klubien toimintaa hienolla tavalla, joten
suosittelen ottamaan tehtävät vastaan mahdollisuuksien
mukaan.

III-alue, 1. lohko, ZC Timo Lätti, LC Köyliö

Klubit:
III alueen 1.lohkoon kuuluvat seuraavat lionsklubit: LC
Alastaro, LC Huittinen, LC Huittinen /Doris, LC Huitti-
nen/ Gerda, LC Köyliö, LC Lauttakylä, LC Säkylä ja LC
Vampula.

Toiminta:
Toiminta klubeissa oli aktiivista ja pohjautui pitkälti edel-
lisvuosien toimintamalleihin ja aktiviteetteihin. Toimintaan
oli tuotu mukavasti myös uutta ja kestävän toimintakehityk-
sen periaatteita. Uudistuksissa on huomioitu myös se, ettei
tule ns. ähkyä tai ylikuormitusta tulevillekaan toimintakau-
sille. Kauden aikana pidettiin kolme lohkon kokousta
4.10.2018, 29.11.2018 ja 14.2.2019 ja niissä käsiteltiin
yhteensä 40 asiakohtaa. Kokouksissa oli myös esityksiä
piirin palvelualueista. 4.10.2018 oli GST Hilve Reijonen
kertomassa piirin palvelujohtajan asioita, 29.11.2018 oli

lastenjuhliin, haastateltiin lapset ja tarkastettiin heidän
koulumenestyksensä sekä valokuvattiin lapset.

Hankittiin koulutarvikkeita lapsille jaettaviin lahjakas-
seihin. Tavarat pakattiin talkoilla, joihin osallistuivat sillä
hetkellä Sri Lankassa vierailleet kummit (noin 90
kummia/2019). Tämä toimintakausi oli kummilapsitoimin-
nan 33.

Keväällä kummilapsityöryhmä kokoontui taas Parinpel-
toon valmistelemaan kummeille lähetettävän ns. kevätkir-
jeen. Kirjeen mukana kummi saa lapsen kouluraportin,
valokuvat, kuitin maksusta ja lapsen mahdollisesti kummille
lähettämän kirjeen/piirustuksen. Jos kummi ei ole vielä
ilmoittanut s-postiosoitettaan, kirjeen mukana tulee myös
lasku.

Vuosikokouksessa kummilapsitoimikunnalla oli oma
ständi, jossa esiteltiin toimintaamme ja kummilapsiehdok-
kaita.
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Toiminta

Apurahat klubeille

Klubien lahjoitukset

IPDG Veli-Matti Andersson puhumassa LCIF:n asioista ja
14.2.2019 oli PDG Antti Raitaniemi kertomassa Arne
Ritari- säätiön asioista ja mahdollisuuksista. Alueen puheen-
johtaja RC Timo Karunen vieraili lohkonkokouksessa
29.11.2019 Lohkon klubit olivat hyvin edustettuina koko-
uksissa.

Lohkon yhteiskokous pidettiin Huittisten kaupunginta-
lolla 9.1.2019. Siihen osallistui n 100 lionia ja puolisoa.
Tämä jo perinteeksi muodostunut yhteiskokous aloitettiin
tervehdyskäynnillä Huittisten sankarihaudalla lippukulku-
een kera ja siellä pidetyn puheen jälkeen siirryttiin ruokai-
luun kaupungintalolle. Yhteiskokouksen päätteeksi klubit
pitivät omat kokouksensa ja myös puolisoille oli järjestetty
oma ohjelmansa. Yhteiskokouksessa piirin tervehdyksen
esitti DG Vesa Kynnysmaa. Järjestelyistä vastasi Huittisten
klubit keskinäisen järjestyksen mukaan.

Lohkon yhteinen liikunnallinen tapahtuma pidettiin
Köyliöjärvellä 13.3. ja paikalla oli n. 25 lionia ja puolisoa.

III-alue, 3.lohko, ZC Sirkka Madekivi, LC Punkalaidun/Fiina

Lohkon kokouksiin osallistumiset klubeittain
Klubi Kokous 1, 1.10.-18             Kokous 2, 3.12-18 Kokous 3, 25.2.-19
LC Keikyä                              2 osallistujaa                        -                                    osallistui sähköpostilla
LC Kiikka                              2 osallistujaa                              -                                      -
LC Kiikoinen                           2 osallistujaa                               -                                      -
LC Punkalaidun                       3 osallistujaa                            5 osallistujaa          4 osallistujaa +Kalevi
LC Punkalaidun/Fiina              3 osallistujaa                             4 osallistujaa                             3 osallistujaa
LC Sastamala/Linda                 2 osallistujaa                             2 osallistujaa                            -
Asiantuntija                              Raimo Gröhn                      Antti Raitaniemi                     Kalevi Sillanpää

Lohkon kokouksissa käsitellyt yhteiset asiat ja terveiset
piirihallitukselle

Kokous 1
Haku päällä-kampanjan esittely, jäsenjohtajien tärkeys
klubissa

Mielekkään klubitoiminnan kehittäminen, houkutin
klubikokouksiin, yritysvierailut, klubien välinen yhteistyö.

Aktiviteettipankista keskusteltiin, klubien näkyvyys
(keskusteltiin lohkon oman lehden tekemisestä). Hyvän
päivän tapahtumat ym muut tapahtumat

Paikallinen toiminta on motivoivampaa, haluttiin enem-
män tietoa minne kansainväliselle toiminnalle kerätyt varat
jakautuvat.

Kokous 2
Arne Ritari-säätiön esittely ja apurahojen hakeminen/ ja-
kaminen

Materiaalipankin avautuminen: käyttö. koulutus, hen-
kilövalinnat, Lions-liiton henkilöstön vähentäminen, LC
talon myynti, LC arpojen myynti, isäntäperheiden haku.

Kokous 3
Ansiomerkkisääntöjen muutos, Lion piirin 107-M ohjesään-
nön muuttaminen.

Esitys koulunsa aloittavien kouluun saattaminen.
Piirihallituksen kokous Punkalaitumella 9.3.2019 ja

piirin vuosikokous 13.4.2019 Merikarvialla.
Liiton vuosikokous Kalajoella 7.-9.6.2019
Piirin rekisteröityminen yhdistykseksi - keskustelu
LC Punkalaidun jakanut "Vastuu on meidän-oppaita"

ehdotettiin että varttuneemmalle väestölle vastaavanlainen
opas olisi hyödyllinen myös.

Uuden jäsenen kansioita ei ole saanut.

Lisäksi yhdessä suunniteltua:
Ensimmäisessä lohkon kokouksessa nousi esille lohkon
oman lehden tekeminen jakelualueena oman lohkon alue,
ei olisi kilpailija LC:n muille julkaisuille. LC Kiikan eräs
lion tehnyt sellaisen jossain muualla ennen. Seuraavassa
kokouksessa ei ollut Kiikasta edustusta, joten asia jäi ainakin
toistaiseksi.

Lohkon puheenjohtajan osallistumiset klubien kuukau-
si- tai hallituksen kokouksiin

Klubi                              Päivämäärä
LC Keikyä                       12.3.-19
LC Kiikka                       18.4. -19
LC Kiikoinen, ei osallistumista kk-kokoukseen,
asiat puh. ja lehdet toimitettu muuten
LC Punkalaidun                      19.12.-18
LC Punkalaidun/Fiina              14.11.-18
LC Sastamala/Linda               3.4.-19

Lohkon klubien jäsenkehitys kauden 2018 – 2019 aikana

Klubi                   jäsenmäärä                 jäsenmäärä
                               kauden alussa    25.2.2019
LC Keikyä          12                   12
LC Kiikka          31                   31
LC Kiikoinen         30                   32
LC Punkalaidun         36                   35
LC Punkalaidun/Fiina  29                   30
LC Sastamala /Linda  20                   20
Yhteensä         158                 160

Toimikauden lopulla oli lohkomme klubeissa kirjattuna
7966 liontuntia.
Jäsenkehitys:
Kauden alussa 1. lohkon jäsenmäärä oli 256 lionia ja nyt
kauden päättyessä jäseniä on 257 lionia. Kauden aikana
lohkojen klubeista erosi 8 lionia ja uusia lioneita saatiin 9.
Nettolisäys + 1 lion.

Yhteenveto:
Kauden päättyessä voi ilolla todeta sen, että lohkomme
klubit toimivat aktiivisesti ja kun lohkossamme on mies- ja
naisklubeja sekä ladytoimintaa on palveluaktiviteetit moni-
puolisempia kuin pelkissä miesklubeissa. Olemme osallis-
tuneet aktiivisesti omiin klubikokouksiin, lohkon kokouk-
siin, piirikokoukseen Merikarvialla 13.4.2019 sekä Lions-
liiton vuosikokoukseen Kalajoella 9.6.2019.

Tämä meidän klubiemme palvelutyö on omiaan täyden-
tämään yhteiskunnassamme tarvittavia palveluita ja muita
apuja niitä tarvitseville.
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107- M piirin huomionosoitukset kaudella 2018-2019

Piirin pöytästandardi
VCC Kivioja Aarne, LC Helsinki/Pakinkylä, 15.9.2018
LC Ulvila/Aurora, 22.9.2018
CC Vihavainen Pirkko, LC Juva/Luonteri, 2.3.2019
LC Huittinen/Doris, 16.3.2019
IPDG Andersson Veli-Matti, LC Pori/Ulvila, 13.4.2019
DGe Niemi Aarno, LC Rauma/Reimari, 13.4.2019
Merikarvian kunta, 13.4.2019
CS Käppi Hannu,  LC Köyliö, 30.6.2019
PDG Ruokoski Torsti, LC Kankaanpää, 30.6.2019

Kansainvälisen presidentin ansiomitali
Presidentti Kamppi Pauli, LC Honkajoki, 13.4.2019

Melvin Jones Fellow -jäsenyys, MJF
Lion Pakarinen Sisko, LC Ulvila/Aurora,19.7.2018
Lion Nummijärvi Sauli, LC Karvia, 30.11.2018
DC Valtonen Kaija, LC Kokemäki/Jokilaakso, 3.1.2019
Lion Hannibal Stefan, LC Pomarkku, 14.1.2019
Lion Hietanen Ville, LC Pomarkku, 14.1.2019
Lion Helamaa Markku, LC Rauma, 5.2.2019
Lion Nieminen Martti , LC Honkilahti, 5.2.2019
Lion Rajala Markku, LC Kankaanpää/ Kuninkaanlähde,
                                                                         15.2.2019
Lion Lohisto Sami, LC Laitila/Untamoinen, 18.2.2019
Lion Koski Jarmo, LC Pori/Ulvila, 6.3.2019
Lion Raikunen Kai, LC Rauma/Reimari, 6.3.2019
Lion Seppälä Tapio, LC Luvia, 7.3.2019

Arne Ritari -säätiön Pro Ritari
25 PDG Lahtinen Ossi, LC Luvia, 6.10.2018
32 PDG Pihlajaviita Matti, LC Karvia, 13.4.2019

Arne Ritari -säätiön Lions-ritari
2016 PDG Vuorinen Jari, LC Ulvila 26.1.2019
2019 Lion Santi Raimo, LC Pomarkku 12.1.2019
2020 Lion Pärkö Hannu, LC Pomarkku 12.1.2019
2048 DG  Kynnysmaa Vesa, LC Köyliö 2.3.2019
2059 Lion Seppälä Seppo, LC Kankaanpää 23.3.2019
2080 Lion Aaltonen Harri, LC Laitila/Untamoinen 18.3.2019
2081 Lion Heinonen Kari, LC Laitila/Untamoinen 18.3.2019
2092 Lion Laaksonen Antti, LC Rauma/Reimari 9.5.2019
2112 Lion Ruohonen Jouni, LC Eura/Pyhäjärvi 31.5.2019
2113 Lion Anttila Pentti, LC Pori/Linna 14.5.2019

Arne Ritari -säätiön 1. ruusukkeen ansiomerkki
PDG Junttila Raimo, LC Pori/Karhu, 1.9.2018

Arne Ritari säätiön toimikuntapuheenjohtajan
ansiomerkki
PDG Raitaniemi Antti , LC Pori/Karhu, 13.4.2019
Lion Riihiluoma Aila, LC Ulvila/Aurora, 13.4.2019
Lion Iisakkala Reijo, LC Merikarvia,13.4.2019

Suomen Lions-liiton liiton ansiotähti
Lion Huhtamäki Sampo, LC Ulvila, 26.1.2019
Lion Mansikkamäki Veli, LC Ulvila, 26.1.2019
GST Reijonen Hilve, LC Huittinen/Doris,16.3.2019
Lion Uusitalo Jouko, LC Kankaanpää. 23.3.2019
PDG Raitaniemi Antti , LC Pori/Karhu, 13.4.2019
PDG Gröhn Raimo, LC Ulvila, 13.4.2019

Suomen Lions-liiton yhden ruusukkeen ansiomerkki
Lion Sainio Sirkka, LC Pori/Sofia, 3.8.2018
Lion Laurila Heli , LC Punkalaidun/Fiina, 6.8.2018
Lion Nurmi Tapio, LC Pori, 8.10.2018
Lion Berg Pertti, LC Ulvila, 22.10.2018
Lion Ruottinen Tapio, LC Rauma, 15.3.2019
Lion Kalliokari Jukka , LC Rauma, 15.3.2019
Lion Saarinen Jari, LC Laitila/Untamoinen, 16.3.2019
Lion Isoviita Olli , LC Kankaanpää, 23.3.2019
Lion Kokemäki Timo , LC Kankaanpää, 23.3.2019
CS   Käppi Hannu, LC Köyliö, 13.4.2019
Lion Syväluoma Raimo, LC Merikarvia, 13.4.2019
Lion Salmi Juha, LC Merikarvia, 13.4.2019
Lion Aho Kimmo , LC Luvia, 4.5.2019

Lady -ansiomerkki
Lion Niemi Mari-Anna, LC Rauma/Kanali Helme, 3.8.2018
Lion Andersson Merja-Riitta, LC Pori/Katariina, 20.8.2018
Lady Berg Satu-Päivyt, LC Ulvila,22.10.2018
Lady Palmu Sirpa, LC Laitila/Untamoinen, 16.3.2019
Lady Isoviita Piia , LC Kankaanpää, 23.3.2019
Lady Liimu Tuula, LC Kankaanpää,23.3.2019
Lady Käppi Päivi , LC Köyliö,13.4.2019
Lady Heinilä Mirva, LC Luvia, 4.5.2019
Lady Tuominen Ulla, LC Luvia,4.5.2019
Lady Hermonen Mirja, LC Luvia, 6.6.2019
Lady Lindroos Anna-Maija, LC Pori/Juhana, 17.5.2019
Lady Niinikoski Inkeri, LC Pori/Juhana, 17.5.2019

M-piirin Pro Lions -ansiomerkki
PDG Räikkönen Jaakko, LC Rauma/Ruori, 13.9.2018
Lion Riihiluoma Aila, LC Ulvila/Aurora, 22.9.2018
Lion Leppiniemi Seppo, LC Kankaanpää, 23.3.2019
Lion Harjunmaa Matti , LC Huittinen, 3.5.2019
Lion Heinilä Harri, LC Luvia, 4.5.2019
Lion Lehtonen Pasi, LC Pori/Juhana, 16.5.2019
Lion Rantanen Simo, LC Pori/Juhana, 16.5.2019

Pitkään toimineen lionin ansiomerkki 50- vuotta
Lion Kivilahti Valtteri , LC Vampula, 10.1.2019

Pitkään toimineen lionin ansiomerkki 40- vuotta
Lion Salo Risto, LC Pori, 8.10.2018
Lion Grönroos Timo, LC Pori, 8.10.2018
Lion Kesseli Osmo, LC Kankaanpää, 23.3.2019

Pitkään toimineen puolison ansiomerkki 40- vuotta
Lady Kesseli Aila, LC Kankaanpää, 23.3.2019

Matti Pihlajaviita, (2. vas.) Arne Ritari -säätiön Pro Ritari
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Lion Niemi Mari-Anna, LC Rauma/Kanali Helme, 3.8.2018

Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto, G 171
CT  Vuorinen Virpi, LC Pori/Sofia, 9.3.2019
DC  Valtonen Kaija, LC Kokemäki/Jokilaakso, 9.3.2019
DC  Nummijärvi Kalevi, LC Karvia,9.3.2019
DC  Wasell Rauni-Eliisa, LC Kokemäki/Jokilaakso, 9.3.2019
Lion Mustaniemi Timo, LC Kankaanpää, 23.3.2019
Lion Mansikkakorpi Hannu, LC Kankaanpää, 23.3.2019
Lion Nieminen Antero, LC Köyliö, 8.5.2019
Lion Nummi Simo, LC Köyliö, 8.5.2019
ZC Lätti Timo, LC Köyliö,8.5.2019

Alueen puheenjohtaja, Medal, M1RC2
RC Kerola Jari, LC Jämijärvi, 9.3.2019
RC Vuorela Kirsti, LC Nakkia/Emma, 9.3.2019
RC Karunen Timo, LC Punkalaidun, 9.3.2019
RC Reittonen Mikko, LC Rauma/Ruori, 9.3.2019

Lohkon puheenjohtaja, Medal, M1ZC2
ZC Rajala Risto, LC Kankaanpää, 9.3.2019
ZC Varjus Sirkka-Liisa, LC Pori/Katariina, 9.3.2019
ZC Vanha-Aho Tuula , LC Pori/Sofia,9.3.2019
ZC Nurmikko Hannu, LC Ulvila, 9.3.2019
ZC Lätti Timo, LC Köyliö, 9.3.2019
ZC Tuominen Arja, LC Kokemäki/Jokilaakso, 9.3.2019
ZC Madekivi Sirkka, LC Punkalaidun/Fiina, 9.3.2019
ZC Valavuo Samuli, LC Rauma/Fänikk, 9.3.2019
ZC Jokinen Harri , LC Rauma/Reimari, 9.3.2019

Piirikuvernöörin ansiotähti, G22
Lion Vuorinen Hannele, LC Pori/Sofia, 3.8.2018
Lion Aho Risna, LC Pori/Sofia, 3.8.2018
Lion Haanpää Sanna, LC Pori/Sofia, 3.8.2018
Lion Ture Leena, LC Pori/Sofia, 3.8.2018
Lion Etelätalo Leena, LC Pori/Sofia, 3.8.2018
Lion Vuorine Mauno, LC Pori/Meri-Pori, 3.8.2018
PDG Järvinen Raimo, LC Pori/Meri-Pori, 3.8.2018
Lion Pärssinen Pasi, LC Pori, 8.10.2018
Lion Ihalainen Olli-Pekka, LC Pori, 8.10.2018
Lion Ojala Olli, LC Ulvila, 7.12.2018
Lion Welling Markku, LC Ulvila, 7.12.2018
Lion Kullas Sampsa, LC Rauma, 15.3.2019
Lion Virtanen Hemmo, LC Rauma, 15.3.2019
Lion Matikka Antero, LC Rauma, 15.3.2019
Lion Hietanen Kalevi, LC Laitila/Untamoinen, 16.3.2019
Lion Haapanen Katri, LC Huittinen/Doris, 16.3.2019
Lion Salo Sami, LC Kankaanpää, 23.3.2019
Lion Kangas Pertti, LC Merikarvia, 13.4.2019
Lion Tähkänen Petri, LC Merikarvia, 13.4.2019
Lady Heinonen Elina, LC Luvia, 4.5.2019
Lion Laine Pentti, LC Köyliö, 8.5.2019
Lion Välilä Reijo, LC Köyliö, 8.5.2019
Lion Ohvo Urpo, LC Köyliö, 8.5.2019
Lion Kulmala Jarmo, LC Köyliö, 8.5.2019
Lion Simula Kari, LC Köyliö, 8.5.2019
Lady Nieminen Minna, LC Köyliö, 8.5.2019
Lion Niemi Petri, LC Luvia, 30.6.2019

Puolison rintamerkki, G1113
Lady Kangas Kirsi, LC Merikarvia, 13.4.2019
Lady Tähkänen Mariia, LC Merikarvia, 13.4.2019
Lady Tarkkio Sari, LC Merikarvia, 13.4.2019
Lady Ruissalo Christa , LC Merikarvia, 13.4.2019
Lady Kuuskeri Pirjo, LC Merikarvia, 13.4.2019
Lady Rinne Katja , LC Merikarvia, 13.4.2019

Lady Syväluoma Sisko, LC Merikarvia, 13.4.2019
Lady Iisakkala Pirjo, LC Merikarvia, 13.4.2019
Lady Pentti Irmeli, LC Köyliö, 8.5.2019
Lady Tupala Kirsti, LC Köyliö, 8.5.2019
Lady Välilä Anne , LC Köyliö, 8.5.2019
Lady Hulmi Tarja, LC Köyliö, 8.5.2019
Lady Nieminen Minna, LC Köyliö, 8.5.2019
Lady Käppi Päivi , LC Köyliö, 8.5.2019
Lady Niemi Päivi . LC Luvia, 30.6.2019

LCI:n myöntämät ansiomerkit/kunniakirjat
Lion Hokkanen Kristiina, LC Kokemäki/Jokilaakso,
18.9.2018; Opaslion
PDG Reijonen Matti, LC Vampula, 18.9.2018; Opaslion
DC  Wasell Rauni-Eliisa, LC Kokemäki/Jokilaakso;
LCI:n kunniakirja; piirilehti

Syntymäpäivä muistamiset
PDG Reijonen Matti, LC Vampula 9.7.2018, 70 v
PDG Räikkönen Jaakko, LC Rauma/Ruori, 8.9.2018, 70 v
RC    Reittonen Mikko, LC Rauma/Ruori, 12.9.2018, 50 v
CS    Käppi Hannu, LC Köyliö, 22.11.2018, 60 v
ZC    Varjus Sirkka-Liisa, LC Pori/Katariina, 24.11.2018,
                                                                                     60 v
PDG Ylitalo Erkki, LC Somero (M-piirin DG), 17.2.2019,
                                                                                     90 v
Suruadressit
PDG Järvinen Raimo, LC Pori/Meri-Pori, 23.2.2019
PDG Harju Osmo , LC Hyvinkää/Sveitsi, 14.3.2019 (Quest)

2018-2019 Klubin erinomaisuuspalkinto, Club Excellence
Awards
Lion Törmälä Markus  LC Huittinen
Lion Huuska Otso  LC Rauma/Reimari
Lion Ruusunen Marjatta LC Rauma/Kanali Helme
Lion Anttila-Waegelain LC Pori/Charlotta
Lion Karen Jari         LC Kokemäki

2018-2019 Kotimaisen 100 % presidentin ansiomerkki
Lion Törmälä Markus , LC Huittinen, 15.9.2019
Lion Huuska Otso, LC Rauma/Reimari, 15.9.2019
Lion Ruusunen Marjatta, LC Rauma/Kanali Helme, 15.9.2019
Lion Lehtomäki Raimo, LC Pomarkku, 15.9.2019
Lion Heikkinen Jaana , LC Sastamala/Linda, 15.9.2019
Lion Leppänen Erja, LC Kokemäki/Jokilaakso, 15.9.2019
Lion Mikkonen Oili, LC Huittinen/Gerda, 15.9.2019
Lion Keskitalo Tapio, LC Karvia, 15.9.2019
Lion Säilä Maarit, LC Huittinen Doris, 15.9.2019
Lion Nieminen Antero, LC Köyliö, 15.9.2019
Lion Tarkkio Hannu, LC Merikarvia, 15.9.2019
Lion Karén Jari, LC Kokemäki, 15.9.2019
Lion Lilja Jori, LC Pori/Karhu, 15.9.2019
Lion Niemensivu Sami, LC Kankaanpää, 15.9.2019
Lion Haapanen Hannu, LC Ulvila, 15.9.2019

LCI:n myöntämä Satavuotisjuhlan piirikuvernööri-tiimin
rintaneulan saajat
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LCI:n myöntämä Satavuotisjuhlan piirikuvernööri-
tiimin rintaneula
PDG Sillanpää Kalevi , LC Punkalaidun, 13.4.2019,
DG 2014-2015
PDG Raitaniemi Antti , LC Pori/Karhu, 13.4.2019,
DG 2015-2016
PDG Gröhn Raimo, LC Ulvila, 13.4.2019, DG 2016-2017
IPDG Andersson Veli-Matti, LC Pori/Ulvila, 13.4.2019,
DG 2017-2018
1.VDG Kynnysmaa Vesa, LC Köyliö, 13.4.2019,
1.VDG 2017-2018
2.VDG Niemi Aarno, LC Rauma/Reimari, 13.4.2019,
2.VDG 2017-2018
Lippumerkki 107 M piirille, 13.4.2019

Klubien muistamiset vuosipäivinä, vierailuilla ja
juhlissa:
LC Kankaanpää, 1.9.2018; adressi+Las Vegas viiri
LC Ulvila/Aurora, 22.9.2018, 5 v, Lipun naulaus;
adressi+Las Vegas viiri
LC Luvia, 6.10.2018, Vuosijuhla; adressi+Las Vegas viiri
LC Somero, 1.11.2018, Vierailu; Las Vegas viiri
LC Pori, 3.11.2018, 60 v; adressi+Las Vegas viiri
Leo Club Rauma, 25.11.2018, 1 v; Kiertopalkinnoksi
pieni leijona
LC Jämijärvi, 2.12.2018, 50 v; adressi (postitettu)
LC Pomarkku, 12.1.2019, Leijona-juhla; adressi+
Las Vegas viiri
LC Pori/Pohjoinen, 23.1.2019, 35 v; adressi (postitettu)
LC Ulvila,26.1.2018; 1.VDG edusti
LC Laitila, 29.1.2019, 55 v; adressi (postitettu)
LC Honkilahti, 24.2.2019, 55 v; adressi (postitettu)
LC Karvia, 3.4.2019, 55 v; adressi (postitettu)
LC Rauma,15.3.2019, 65 v; adressi+Las Vegas viiri
LC Huittinen/Doris, 16.3.2019, Lipun naulaus;
adressi+Las Vegas viiri
LC Laitila/Untamoinen, 16.3.2019,40 v; adressi+
Las Vegas viiri, 1.VDG edusti
LC Säkylä,10.4.2019, 55 v; adressi+Las Vegas viiri
LC Noormarkku, 15.4.2019, 55 v; adressi (postitettu)
LC Merkarvia, 13.4.2019, 55 v; adressi+Las Vegas viiri
LC Kokemäki/Jokilaakso, 5.5.2019, 15 v; adressi
(postitettu)
LC Pori/Sofia, 15.6.2019, 15 v; adressi (postitettu)

Piirin kilpailut
Piirikilpailun voittaja on LC Rauma/Reimari
Piirin tiedotuskilpailun voittaja on LC Rauma/Kanali
Helme
Alueiden parhaat sihteerit ovat:
I Alue Jorma Pohjus LC Kankaanpää
II Alue Leena Seppänen LC Ulvila/Aurora
III Alue Reijo Välilä  LC Köyliö
IV Alue Kai Raikunen LC Rauma/Reimari

Alueittaan parhaimmat klubit piirikilpailussa ovat:
I Alue
1. LC Kankaanpää, 2. LC Karvia ja
3. LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde
II Alue
1. LC Ulvila/Aurora, 2. LC Pori/Katariina ja
3. LC Pori/Charlotta
III Alue
1. LC Köyliö, 2. LC Kokemäki/Jokilaakso ja
3. LC Huittinen/Doris
IV Alue
1. LC Rauma/Reimari, 2. LC Rauma/Kanali Helme ja
3. LC Laitila/Untamoinen

Toimikauden 2018 - 2019 tilinpäätös ja taloudellinen
tilanne
Toimikauden 2018 -2019 päättyessä 30.6.2019 piirin ta-
loudellinen tilanne oli hyvä.  Tuloslaskelma päättyi 304,52
€ ylijäämään taseen loppusumman ollessa 68488,91 €.
Hallitus ehdottaa, että syntynyt ylijäämä 304,52 € siirre-
tään edellisten tilikausien ylijäämään.

Säkylä           11.12.2019

Vesa Kynnysmaa            Hannu Käppi
Piirikuvernööri 2018-2019        Piirisihteeri 2018-2019

LC Rauma/Kanali Helme, tiedotuskilpailun voittajaklubi
sekä IV alueen toiseksi paras klubi

Piirin paras klubi LC Rauma/Reimari
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Lions Club Harjavalta/Huovi 50 vuotta
Simo Salminen, Tiedotussihteeri, LC Harjavalta/Huovi

LC Harjavalta/Huovi juhli 50-vuotista toimintaansa
12.10.2019. LC Harjavalta/ Huovi on perustettu 7.10.1969.
Mukana toiminnassa on edelleen kolme perustajajäsentä.

Juhlaa kunnioittivat läsnäolollaan Suomen Lions-liiton
varapuheenjohtaja Matti Reijonen ja 107 M-piirin piiriku-
vernööri Aarno Niemi puolisoineen sekä joukko yhteistyö-
kumppaneita ja muita kutsuvieraita. Juhlassa myönnettiin
kaksi Melvin Jones Fellow -jäsenyyttä ja lyötiin kaksi Aarne
Ritari -säätiön ritaria. Lisäksi huomioitiin klubin jäseniä
erilaisin ansiomerkein, mm. perustajajäsenille Pauli Heino-
selle, Jaakko Suontaustalle ja Matti Seilolle oli anottu
50-vuotisansiomerkkit.

Vuosipäivän kunniaksi klubi on saanut käyttöönsä oman
Emil Cedercreutz -museon myöntämän nimikkosiluetin.
Siluettia tullaan käyttämään mm. klubin huomionosoituk-
sissa, ensimmäiset numeroidut siluettitaulut luovutettiin
juhlassa Matti Reijoselle, Aarno Niemelle ja Harjavallan
kaupungille. Toimintansa aikana LC Harjavalta/Huovi on
antanut erilaisia lahjoituksia, nykyrahassa yhteensä lähes
700.000 euroa. Oman ja kaupungin juhlavuoden kunniaksi
klubi onnittelee 150-vuotiasta Harjavallan kaupunkia istut-
tamalla juhlakuusen kaupungin Viuhka-aukiolle 15.11.2019.

Melvin Jones Fellow -jäsenet Timo Palomäki (vas. ) ja Simo
Salminen (oik.) sekä keskellä ritarit Jari Mäntyvaara ja
Matti Hautala, ladyineen.

Kuva: lion Jaakko Suontausta

Kesäjuhlien ja vellinkeiton klubi LC Luvia 50 vuotta
Mikko Heinonen, tiedotussihteeri LC Luvia

LC Luvian toiminnassa varainkeruun näkyvimpänä osana
ovat olleet luvialaiset kesäjuhlat ja niiden ohella keittotoi-
minta klubin omalla keitinvaunulla. Molemmissa tapauksis-
sa yhteisöllisyys ja palvelutoimina ovat merkittävänä osana
varainkeruun ohella. Kesäjuhlien yleisö saapuu paikalle
tapaamaan tuttuja vuosien varrelta, niin kesäasukkaat kuin
paikallisetkin asukkaat. Siinä ohessa klubin keittämä kala-
keitto, silakkapurilaiset, munkit ja kahvi maistuvat.

Vellinkeitto Luvian torilla kerää ostajat yhteen, ja
silloin myyntikojulla kuullaan välillä hulvattomiakin juttuja.
Lisäksi hyvin keitetty velli ilahduttaa ostajia kotonakin.
Lähteepä joskus jokunen purkki veljien mukana sellaisille
vanhuksille, joiden on vaikea kulkea, eivätkä itse enää pääse
velliä ostamaan.

LC Luvian miekkamiehet Pro Ritarit Ossi Lahtinen ja Yrjö
Aho ovat olleet jo 50 vuoden ajan leijonina monessa mukana.

Vellivaunulla tuttuun tapaan ruuhkaa

Kesäjuhlien tunnelmaa luvialaisittain.
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Doriksen lipunnaulausjuhla
Saija Laurila, LC Huittinen/Doris

Vietimme lipunnaulausjuhlaa
16.3.2019 Huittisten Wanhal-
la WPK:lla. Hienon lippum-
me suunnittelivat lionit Katri
Haapanen ja Pertti Ahonen.
Lipun päävärit ovat hopea ja
fuksia. Hopea kuvaa innok-
kuutta, elinvoimaa ja kehitys-
tä, fuksia puolestaan kertoo
kasvavasta energiasta-palve-
lun voimasta. Timantti ku-

vastaa Doriksissa olevaa
säihkettä, tahtoa ja kovuutta.

Juhlan aluksi tervehdys-
sanat lausui presidentti Maa-
rit Säilä. Lipunnaulauksen
aloitti Charterpresidentti
Hilve Reijonen. Klubimme
muiden jäsenten jälkeen
oman naulausvuoronsa sai
mm. opaslionimme Matti
Reijonen.

Lippupuheen piti DG
Vesa Kynnysmaa ja lipun
vihkimisen suoritti seurakun-
tapastori Minna Kultalahti.
Illan aikana klubimme jäse-
niä myös palkittiin eri ansio-
merkein. Juhlapuheen piti
PCC Heidi Rantala ja Huit-
tisten kaupungin tervehdyk-
sen toi elinvoimajohtaja
Riikka Peippo. "Vautsi Vau,
mikä Doris" oli Charterpre-

sidentti Hilve Reijosen pu-
heen teemana.

Juhlan juontajana toimi
Doris-lion Anne Bland. Il-
taan kuului myös maistuva
illallinen ja herkullinen Do-
ris vadelmatäytekakkukah-
vin kera.

Saimme juhliimme
myös yllätysvieraan, kun
valkotukka Doris tulla tup-
sahti paikalle oman lippunsa
kanssa. Hänelläkin oli nau-
lausjuhla menossa ja PDG
Antti Raitaniemi oli oiva apu
naulan napauttamisessa tä-
hän toiseen lippuun.

Tanssejamme tahditti ja
illan viihdyttäjänä toimi viih-
detaiteilija Jani Mäkelä. Ar-
pajaisetkin kuuluivat illan
ohjelmaan.

Kiitämme kaikkia juh-
laamme eri tavoin osallistu-
neita. Illasta tuli upea ja
ikimuistoinen. Liehukoon
lippumme. Kannamme sitä
ylpeydellä ja voittoisasti pal-
velun tiellä, kuten Heidi
Rantala meitä puheessaan
kehotti.

Lipunnaulausjuhlassa paikalla olleet LC Huittinen/Doriksen jäsenet

Lions Club Pori/Sofia viisitoista vuotta
Hannele Vuorinen, LC Pori/Sofia

LC Pori/Sofia vietti 15-vuotisjuhlaansa 11.11.2019 pikkujoulujen merkeissä Onnenkoskella. Nautimme hyvää ruokaa ja
kuuntelimme upeaa haitarimusiikkia sekä laulua. Juhlistimme juhlaamme hattu-teemalla. Joulutontutkin vierailivat
juhlassamme.
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Lions Club Punkalaidun/Fiina ry täytti viisi vuotta
Sirkka Madekivi ja Outi Kallonen LC Punkalaidun/Fiina

Klubin perustamiskokous
pidettiin Punkalaitumen kun-
nantalolla syyskuun viimei-
senä päivänä vuonna 2014.
Tämä vuosi oli myös kun-
tamme 375-vuotisjuhlavuo-
si. Klubin arvoiksi sovimme
avoimuuden, arvostuksen,
ystävyyden ja yhdessä teke-
misen. Toimintana on vapaa-
ehtoistyö lasten ja nuorten
terveen elämän ja kehityksen
turvaamiseksi sekä perhei-
den, vammaisten, ikäänty-
neiden ja muiden apua tarvit-
sevien tukeminen.

Varainkeruutapoja ovat
myyjäiset ja muut tempauk-
set. Vakiintuneiksi lahjoituk-
siksi ovat muodostuneet sti-
pendit koululaisille ja kuk-
kaistutukset vanhuksille,
pääasiassa Pakarille. Vuosit-
tain on myös erilaisia kohtei-
ta, joiden kustannuksiin klu-
bi on ottanut osaa. Vuonna
2019 järjestettiin viidettä
kertaa joulupuukeräys, jolla
tuotiin jouluiloa monelle lap-
selle ja nuorelle, joille joulun
toivelahja mahdollisesti il-
man tätä keräystä jäisi saa-

matta. Helmikuussa ystävän-
päiväviikolla järjestetään
kolmatta kertaa kehukam-
panja, jolloin on mahdolli-
suus jättää positiivinen viesti
klubin edelleen vietäväksi
Punkalaitumella. Otamme
osaa myös Lions liiton järjes-
tämiin keräyksiin ja tapahtu-
miin. Lisäksi avun perille
saamiseksi on tehty yhteis-
työtä monien yhdistysten,
kunnan sekä seurakunnan
kanssa.

Lions Club Punkalaidun/
Fiinan kuukausikokouspaik-
kana on lounaskahvila Mo-

koma, jossa myös vietettiin
5 - v u o t i s j u h l a k o k o u s
13.11.2019. Kokousta juhlis-
tivat klubin jäsenten lisäksi
107 M-Lionspiirin 1. VDG
Veli-Matti Wasell ja puoliso
Rauni-Eliisa, Fiinan perusta-
misvaiheessa merkittävässä
osassa olleet opaslionit
Martti Lehtelä ja Merja Eva-
la, Merjan puoliso Markku,
silloinen piirikuvernööri Ka-
levi Sillanpää sekä lion Timo
Karunen.

Oleellisena osana Lions
klubin kuukausikokousta on

ruokailu, niin nytkin. Osallis-
tujat saivat nauttia Mokoman
runsaasta ja maistuvasta päi-
vällisestä ja kakkukahveista.

 Klubin Charter presi-
dentti Sirkka Madekivi kertoi
lyhyesti klubin historiasta,
kiitti Punkalaitumen lions-
klubia kummiklubina toimi-
misesta ja klubin lipun han-
kinnasta. Sen jälkeen vieraat
muistelivat klubin vaiheita
eri näkökulmista. Juhlakoko-
uksessa musiikkiesityksestä
vastasi lion Essi Kantonen
soittaen huilua.

Juhlakokouksessa paikalla olleet LC Punkalaidun/Fiinan jäsenet

Lions Club Lauttakylän
juhlakokous

5.12.2019 pidettiin Wanhassa Pappilassa LC Lauttakylän
65 vuotis-juhlakokous. Samalla muistettiin Lion Antti Nie-
mistä (oik.) 60 vuoden lionstyöstä ja 90 v-syntymäpäivän
johdosta.

Lions Club Kokemäki/
Jokilaakso 15 vuotta

LC Kokemäki/Jokilaakso on  viidentoista vuoden ikäinen.
Klubi on perustettu 5.5.2004.  Kuvassa 17.5.209 ovat
kokouksessa paikalla olleet klubilaiset. Toukokuun klubiko-
kous pidettiin  Kokemäellä Villa F.G, Hedbergin tiloissa.
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Charlotat  myivät arpoja ja järjestivät konsertin
Päivi Koivisto, tiedotussihteeri, LC Pori/Charlotta

Ahlaisten markkinat  Porissa
on pitkään ollut LC Pori/
Charlotan aktiviteettina uu-
den Lions-kauden alkaessa.
Arpajaispalkintoja on ko-
koonnuttu porukalla paketoi-
maan ja numeroimaan arpa-
jaisviikolla.

Tänäkin vuonna oli ja-
ossa pääpalkintoina viisi
herkkukoria ja suihkulähde
Lisäksi oli lukuisia muita
hienoja palkintoja. Myynti-

Hyvä kiertämään
Marianne Aalto, LC Sastamala/Linda

Lions Club Sastamala Linda
lahjoitti syyskuussa 2019
villalankoja Keikyän Honko-
lassa kokoontuvalle ”Honko-
lan mummujengille”.

Mummujengissä on 14
iältään 65-93-vuotiasta inno-
kasta neulojaa. He kokoontu-
vat joka toinen keskiviikko
kahden tunnin ajaksi käsitöi-
den äärelle. Hyvässä seuras-
sa syntyy sukkia, tumppuja,
pipoja, huiveja, torkkupeitto-
ja ja lohtuhuiveja ym.

Yhteiset tapaamiset tuo-
vat hyvää mieltä ja laatua
tekijöidensä elämään.

”Mummujengin” aikaan-
saannoksista on myös moni
päässyt nauttimaan. He ovat
lahjoittaneet neuleita mm.
Sastamalan sosiaalitoimelle,
Sastamalan seurakunnalle,
varussotilaille ja vapaapalo-
kunnan nuorille. Vauvan
myssyjä ja sukkia on lahjoi-
tettu sairaaloihin ja nuttuja
Etiopiaan.

Tapaamiset alkoivat jo
1980-luvun alkupuolella.
Nykyisellä kokoonpanolla he
ovat neuloneet vuodesta
2015.  Ryhmän vetäjinä toi-
mivat Mai-Leena Hakasuo ja
Leena Virtanen.

”Tulkinnoissani pyrin musii-
kin ja tekstin kautta kosket-
tamaan vastaanottajan sy-
vimpiä tuntoja rakkaudesta,
ilosta, surusta. Konsertti on
yksi tapa nähdä ja tulkita
maailmaa, elämää, meitä it-
seämme.”

Kehräämö-sali Porissa
oli loppuunmyyty keskiviik-
kona 13.11.1919. Jorma Uo-
tinen esiintyi ehdottomasti
koko sielullaan. Jormaa säes-
ti pianisti Jari Hakkarainen.
Draamakonsertti vei kuuli-

kojulla kävi kova kuhina jo
aamu yhdeksästä alkaen ja
puoleen päivään mennessä
arvat oli myyty. Monta ilois-
ta ilmettä nähtiin ja voitotta
jääneetkin saivat lohdutuk-
seksi suun makeaksi. Arpa-
jaisten voitto käytetään Porin
seudun erityislasten ja nuor-
ten virkistystoimintaan.

Seuraava aktiviteettim-
me oli Jorma Uotisen kon-
sertti  13.11.  Kulttuuritehdas
Kehräämössä.

Sous le Ciel de Paris – Pariisin
taivaan alla

jansa Pariisin taivaan alle
Saint Germainin kahviloista
aina Seinen pohjalle asti.
Konsertti ei jättänyt ketään
kylmäksi. Se jäi mieliimme
elämään ikuisiksi ajoiksi ja
esityksen jälkeen tiesi var-
masti, mikä on aitoa taidetta.
Jorma on mestariainesta.

Illan arpajaisissa Jorma
arpoi voittajan, jolle hän luo-
vutti ravintolan lahjakortin.
Konsertin tuotto menee Po-
rin seudun erityislasten toi-
minnan hyväksi.
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Ahlaisten joulumarkkinat ja
palvelukeskus Himmelin avoimet ovet

Hannele  Vuorinen, LC Pori/Sofia

Sofiat osallistuivat Ahlaisten joulumarkkinoille 14.12.2019.
Markkinoilla myimme leivonnaisia (ton-tuotteita) ja järjes-
timme arpajaiset.

Himmelin rakennus on val-
mistunut vuonna 1989. Ra-
kennuksen ja sisustuksen on
suunnitellut arkkitehtipari
Raili ja Reima Pietilä.

Eri tahot kutsuttiin poh-
timaan, mitä mahdollisuuk-

Ulvila/Auroran Joulukahvila
Sirkka Saari, LC Ulvila/Aurora

Lions Club Ulvila/Aurora jär-
jesti harmaana joulukuisena
lauantaina tunnelmallisen
Joulukahvilan Kauppakeskus
Hansan käytävälle.
 Valaistuin pikkukuusin
koristeltuun vanhanajan pal-
velukahvilaan poikkesi het-

keksi rauhoittumaan moni
ostoksilla kävijä.
 Myyntipöytämme tuot-
teet sekä arvat tekivät hyvin
kauppansa. Tunnelma oli
lämmin ja hyvää Joulun
odotusta toivoteltiin puolin
ja toisin

Laavukirkko Huittisissa

Lions Club Huittinen oli perinteisen laavukirkon järjestäjä-
jänä yhdessä maatalousnaisten ja Huittisten seurakunnan
kanssa. Tapahtuma pidettiin 16.12.2019.

 Kuva: Kata Sivunen

sia rakennuksen hyödyntä-
miseen on tulevaisuudessa.
Tilaisuudessa Sofialaisten
tehtävänä oli glögitarjoilusta
vastaaminen sekä asukkai-
den avustaminen.

Rauni-Eliisa Wasell, LC Huittinen/Gerda
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MM-ratakelaaja Amanda Kotajalle stipendejä Vampulassa
Mauno Kotamäki, LC Vampula

Amanda Kotajaa huomioitiin
stipendeillä 100 metrin rata-
kelauksen maailmanmesta-
ruudesta Vampulan seuratalo
Jukolassa pidetyn bingoillan
lomassa. Kotaja asuu Helsin-
gissä, mutta edustaa edelleen
synnyinkotinsa seuraa Vam-
pulan Urheilijoita.

   Amanda Kotajan Du-
baissa voittama maailman-
mestaruus oli samalla tärkeä
välietappi matkalla ensi vuo-
den Tokion paralympialai-
siin, koska se  toi Suomelle
maapaikan kisoihin. Nyttem-
min paralympiakomitea on
ehtinyt jo virallisestikin va-
lita hänet kisoihin Suomen
edustajaksi.

Maailmanmestaruuske-
laus heijastettiin seuratalon
seinälle, josta kaikki paikalla
olevat pääsivät voittokelauk-
sen näkemään voittajan it-
sensä selostamana.

Sitten seurasi stipendien
luovuttaminen. Ensimmäise-

Amanda Kotaja ja takana Timo Talvitie vas., Matti ja Hilve Reijonen sekä Jorma
Vähä-Heikkilä.

nä Vampulan Urheilijoiden
puheenjohtaja Timo Talvitie
ojensi pikku tytöstä alkaen
seuraa edustaneelle valovoi-
maiselle urheilijalle stipen-

din ja toivotti hyvää menes-
tystä jatkossakin.

LC Vampulan stipendin
luovutti Matti Reijonen, LC
Vampulan Lions Ladyjen

stipendin ojensi Hilve Reijo-
nen ja Jouko Tuovolan Sää-
tiön puolesta stipendin luo-
vutti Jorma Vähä-Heikkilä.

Leijonaviikolla 9.1. 2020
kokoontui lohkon kahdeksan
klubia Huittisten kirkon mä-
elle. Lippukulkueen jäl-
jessä leijonat kulkivat sanka-
rihaudalle.

Siellä LC Huittinen Do-
riksen vuoro oli laskea sep-
pele ja LC Lauttakylän vuoro
pitää puhe. Sen jälkeen lau-
lettiin ”Maa on niin kaunis”.

Kaupungintalolle oli jär-
jestetty ruokailu. Yhteisko-
kouksen järjesti lohkon pu-
heenjohtaja Jorma Suomi-
nen. Puheenvuoron käyttivät
kaupungin hallintojohtaja

III  alueen 1. lohkon yhteiskokous jo yhdeksännen kerran

Sami Ylipihlaja,  piirikuver-
nööri Aarno Niemi, sekä
PDG Antti Raitaniemi kertoi
ARS-asioista. Paikalla oli
runsaat sata lionia, myös
piirin johto oli paikalla lähes
kokonaisuudessaan.

Piirikuvernööri palkitsi
LC Huittisten viime kauden
presidentin klubin erinomai-
suus-palkinnolla ja LC Laut-
takylän jäsen Antti Niemi-
nen sai Chevronin 60 vuoden
leijonatyöstä. Klubit pitivät
kaupunginalolla myös omat
kokouksensa.

Rauni-Eliisa Wasell, LC Huittinen/Gerda

LC Huittinen palkitaan, kuvassa DG Aarno Niemi ja presi-
dentti Jani Torpo
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Ikäihmisten omaishoitajien ja hoidettavien jouluruokailu
Sari Kuusisto, presidentti LC Huittinen/Gerda

Klubien  (LC Huittinen, LC
Huittinen/ Gerda ja LC Laut-
takylä), Huittisten seurakun-
nan  ja Pitokahvila Tiina
Lähteenmäen yhteistyöllä
mahdollistettiin mukava yh-
teinen hetki 15.12.2019 huit-
tislaisille ikäihmisten
omaishoitajille ja hoidetta-
ville.

Tapahtumapaikkana oli
seurakuntakeskus ja paikalle
saapui reilu sata henkeä naut-
timaan sunnuntaisesta ilta-
päivästä. Kyyditys järjestyi
sitä tarvitseville miesklubien
toimesta ja muutenkin työn-
jako oli selvä.

Miehet auttoivat salin
puolella vieraita tarjoilemal-
la pöytiin ja naiset hyörivät
keittiön puolella Tiinan hy-
vässä ohjeistuksessa. Ruoka
oli valmistettu Tiinan pito-
keittiössä ja seurakuntakes-
kuksen keittiöllä suoritettiin
lähinnä loppusilaus ja esille
laitto.

Juhlan aloitti 1. VDG
Veli-Matti Wasell toivotta-
malla vieraat tervetulleiksi ja

Kuva: Janika Ihanamäki

samalla hän juonsi koko ti-
laisuuden.

Ensin vieraille esiintyi
Huittisten voimistelu- ja lii-
kuntaseuran pienet viisivuo-
tiaat jumppatytöt, seuraa-
vaksi oli vuorossa kirkko-
herra Jani Laaksosen puhe.

Siitä siirryttiin nauttimaan
ruokapöydän antimista.

Ruokailun jälkeen vie-
raat saivat nauttia Petri Kiis-
kin yksinlauluista. Lopuksi
nautittiin vielä kakkukahvit.
Tilaisuus oli erittäin onnistu-

nut ja saimme jakaa paljon
iloa monelle vieraallemme.
 Uskoisin kaikkien pai-
kalla olleiden löytäneen it-
selleen joulumielen; antami-
sen ilo on se suurin ilo.

Perinteiset joulun ruokakassit
Sari Kuusisto, presidentti LC Huittinen/Gerda

LC Huittinen/Gerda on jo
useana vuonna koonnut jou-
luisen ruokakassin ja seura-
kunnan diakonit ovat toimit-
taneet kassit perille vähäva-
raisille lapsiperheille.

  Olemme lahjoittaneet
20 kpl ruokakasseja. Osan
ruoka-aineista olemme saa-
neet lahjoituksena paikallisil-
ta kauppiailta ja loppu on

katettu klubin varoista. Itse
kassin on aina lahjoittanut
paikallinen kassifirma Kassi-
Matti. Useampana vuonna
LC Huittinen on lahjoittanut
kassiin myös heidän teke-
mänsä kalenterin. Tänä
vuonna LC Huittinen osallis-
tui ruokakassien tekemiseen
täyttämällä 10 kpl kasseja.
Kasseja diakoniatyö sai siis

jaettavakseen 30 kpl. Han-
kinnat tehtiin yhdessä ja kas-
sien täyttäminen tehtiin
myös yhdessä diakonin
kanssa. Kassit sisältävät mm.
ruokatarpeita, leivonnaisia,
lahjakortin Kivikylän liha-
myymälään sekä kalenterin.

LC Huittinen/Gerda on pa-
nostanut tänä syksynä erityi-
sesti yhteistyössä tehtäviin
aktiviteetteihin.

Yhteistyötä on tehty
niin eri klubien (mm. diabe-
teskävely, seniorimessuille
osallistuminen infopöydän ja
verensokerinmittauspisteen
kanssa, ikäihmisten omais-
hoitajien jouluruokailu, jou-
luiset ruokakassit) kuin eri
tahojen kanssa (kaupunki,
seurakunta, paikalliset yrittä-
jät).
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Joulu Annalaan ja ruokakassien jakaminen
Hilve Reijonen, tiedotussihteeri, LC Huittinen/Doris

Olimme yhdessä LC Vampulan klubin ja Vampulan
kappelikuoron kanssa ilahduttamassa joulun merkeissä
Palvelutalo Annalan asukkaita ja henkilökuntaa.

LC Vampula toimitti kolme kaunista joulukuusta Anna-
laan ja yhdessä asukkaiden kanssa koristelimme kuuset.
 Kappelikuoron Sirpa säesti pianolla yhteislaulua ja
ystävämme kauppaneuvos Leevi K ja kolme Kylänmiehet
kuoroon kuuluvaa kuorolaista lauloivat meille kauniita
joululauluja.
 Doris Mirkka Harjunmaan ihanat tytöt, Elli ja Anna
soittivat viululla meille myös joululauluja.
 LC Vampulan presidentti Matti kurkotti kuusen latvaan,
että saimme tähden sinne viestittämään joulun ydinsanomaa.
 Doris Helenan Muru-koira oli saapuneista vieraista kyllä
asukkaiden ehdoton ykkös-suosikki!

 Ihailimme sisäänkäynnin aulassa olevaa valtavan ko-
koista enkelikelloa, jonka kynttilöitä ei kuitenkaan ehkä
turvallisuus syistä oltu sytytetty. Kaunis!

Oli jälleen kerran niin ihana iltapäivä Annalassa van-
husten ja henkilökunnan kanssa ja me tulemme taas!

   -----------------------------------------------------
Joulun alla olimme jakamassa ruokakasseja Huittisissa.
Ruokatarvikkeet saimme Huittisten S-Marketista. Pakka-
simme ruuat kasseihin ja veimme ne saajille kotiin.
 Tämä palveluaktiviteetti on jo vuosia kuulunut meidän
palveluihin ja tänä vuonna toteutimme sen yhdessä LC
Vampulan klubin kanssa.
Saimme jakaa joulumieltä saajille ja saimme sitä itsekin
oikein roppakaupalla roska silmässä!

Kiitos kaikille osallisille!

Kuusen koristelua

Ruokakassien täyttäminen

Dorikset tarjoilivat kahvia ja glögiä

Dorikset Pirjo ja Anita olivat tarjoilemassa Itsenäisyyspäi-
vänä seurakunnan järjestämän kahvituksen Vampulan Seu-
rakuntatalolla

Olimme jo kolmatta kertaa tarjoilemassa asiakkaille glögiä
ja pipareita Huittisten S-Marketilla. Ulkona satoi räntää ja
glögi tuli kuin tilauksesta lämmittämään mieltä ja kehoa.
 Asiakkaiden kanssa käydyistä keskusteluista ja ihanista
kohtaamisista nauttivat vuorossa olevat dorikset Aila (ku-
vassa) ja Eija.

Hilve Reijonen, tiedotussihteeri, LC Huittinen/Doris
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Minun Suomeni on isänmaa rajaton –
leijonat itsenäisyyspäivänä palvelutehtävässä

Sirkka-Liisa Varjus, LC Pori/ Katariina, Olli-Pekka Varjus, LC Pori/Karhu

Yllä oleviin Antti Tuiskun laulun sanoihin viittasi Länsi-
Suomen Diakonialaitoksen (Diakon) edustaja puheessaan
ko. laitoksen itsenäisyyspäivän juhlassa. Laulu sisältää
osaltaan myös sanoman, miksi leijonien hyväntekeväisyys-
ja palvelutyö on edelleen merkityksellistä.

LC Pori/Katariinojen ja LC Pori/Karhujen leijonat ovat
jo useana vuotena toimineet yhdessä avustajina Porissa tässä
sotaveteraanien itsenäisyyspäivän juhlassa. Tehtäviin ovat
kuuluneet asukkaiden noutaminen juhlasaliin, seuranpito
juhlan aikana sekä kahvituksessa avustaminen.  Veteraanien
tapaaminen herkistää joka kerralla ja tuo erityistä arvokkuut-
ta Suomen itsenäisyyspäivän viettoon.

Lions-viikko päätettiin Porissa juhlavaan jumalanpalve-
lukseen sekä seppeleenlaskuun sankariristille.

Perinteistä tapahtumaa juhlisti komea, 14 lipun kulkue,
Keski-Porin kirkon sankariristille. Lippukulkueen johtaja
Jarmo Ruusunen luotsasi seppeleenlaskijat, lion Jarmo
Kivistön ja PDG Antti Raitaniemen, sankarivainajien hau-
tojen tuntumaan, sankariristille. Kunniavartiossa seisoivat
Jussi Konttinen ja lion Johnny-Kai Forssell.

Raitaniemi korosti puheessaan järjestömme osoittamaa
kunnioitusta isänmaan puolustajille, ja etenkin niille jotka
ovat uhranneet henkensä maamme itsenäisyyden puolesta.

PDG Antti Raitaniemen puheen jälkeen veisattiin virsi
577 kappalaisen, Henrika Hyttinen-Koposen, johdolla.
Hän myös toimi ehtoollisjumalanpalveluksen pappina,
raamatunlukijana oli Teija Ruuhikorpi-Mäki.

Tapahtuman järjestelyvuorossa oli Lions Club
Pori/Meri-Pori.

Johnny-Kai Forssel, LC Pori/Meri-Pori
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M-piirin leijonajuhla korkkaa toimintavuoden kevätpuoliskon
Kati Kiljunen, LC Pori/Otava, kuvat: Sanni Friman

M-piirin leijonajuhlaa vietet-
tiin lauantaina 11. tammi-
kuuta Porissa Mies-Laulun
talossa, Vapaudenkadulla.

Juhlaan Porin kaupun-
gin tervehdyksen toi konser-
nihallinnon toimialajohtaja
Lauri Kilkku, hän korosti
puheessaan mm. leijonajär-
jestön tärkeyttä kolmannen
sektorin toimijana kaupungin
palvelurakenteen rinnalla.

Illan aikana nautittiin
hyvää ruokaa ja itte tehtyä
saaristolaisleipää, kuultiin
loistavia puheita ja eläydyt-
tiin tanssin pyörteisiin Elina
Nurmorannan & Jussi Hent-
tosen tahdittamina.

Arvottiin monta Maris-
koolia ja nautittiin hyvästä
seurasta Lions-väen kesken.

Juhani Kaatonen, LC Köyliö, esiintyi
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Kummit ja Suomen Lions-liitto solmivat ensi
vuoden alussa voimaan tulevan yhteistyösopimuk-
sen.

Vuosi käynnistyy lionstoiminnan 70-vuotis-
juhlavuoden kunniaksi valtakunnallisella varain-
keräyksellä, johon kutsutaan mukaan kaikki lions-
klubit. Juhlavuoden tavoitteena on kerätä yhteensä
70 000 euroa, jonka Suomen Lions-liitto kohden-
taa lasten syöpätautien tutkimukseen, hoitomene-
telmien kehittämiseen ja lapsipotilaiden tukemi-
seen sairaaloissa. Keräys jatkuu vuonna 2021,
jolloin aikomuksena on kerätä 30 000 euroa lisää.

– Olemme kansainvälinen organisaatio, ja yksi
kattojärjestömme LCI Forwardin tärkeimmistä
tukikohteista ovat juuri lapsuusiän syövät, sanoo
Suomen Lions-liiton toiminnanjohtaja Maarit
Kuikka.

Muut tukikohteet – ympäristö, nälän torjumi-
nen, näön suojelu ja diabetes – ovat olleet Lions-
liiton aiempien vuosien keräyskohteina.

– Yhteistyö Kummien kanssa tuntui luonteval-
ta, sillä meillä on samat arvot ja toimintatavat,
sanoo puolestaan kumppanuusjohtaja Veikko Tee-
rioja.

Konsertteja ympäri Suomen alkuvuonna

Huikean 70 000 euron tavoitteen keräystapa on
jokaisen paikallisen lionsklubin itse päätettävissä.

Juhlavuosi kuitenkin käynnistyy konserteilla,
jotka järjestetään kevään aikana viidellä eri paik-
kakunnalla.

Suunnitelmana on, että Suomi jaetaan yliopis-
tollisten lastensairaaloiden ja -klinikoiden mukai-
sesti viiteen eri piiriin ja lähinnä klinikkakaupun-
kia olevat piirit antavat tukensa sitä lähimpänä
sijaitsevan kaupungin klinikalle.

Kummien toiminnanjohtaja Anu Rapeli odot-
taa yhteistyötä ja keikkoja innoissaan.

– Lionsit ovat tapahtumajärjestäjinä ihan huip-
puja.

Yhdessä etsimme parhaan mahdollisen tavan
toteuttaa konsertit ja kerätä potti kasaan.

Yhteistyö ei kuitenkaan tarkoita vain konsert-
tien järjestämistä tai varainkeruuta.

– Lionsit eivät ole vain varainkerääjiä. Tarkoi-
tuksena on tehdä Kummien kanssa myös muunlai-
sia tempauksia, mahdollisesti sairaaloissa. Ideoita
on paljon, Veikko Teerioja sanoo.

Tästä se lähtee: Kummien ja Suomen
Lions-liiton yhteistyö. Kuvassa Lions-
liiton toiminnanjohtaja Maarit Kuik-
ka, Kummien toiminnanjohtaja Anu
Rapeli sekä Lions-liiton kumppanuus-
johtaja Veikko Teerioja.

Yhteistyöllä potti kasaan!
Teksti ja kuva Laura Koljonen

Juttu on alunperin julkaistu
   Kummit-lehden numerossa 4/2019
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Yhteisöllisyyttä yli piirirajojen
Piiri 107-A - piirikuvernööri Heikki Mäki ja  Piiri 107-M - Tiedotus DC Rauni-Eliisa Wasell

M ja A-piirin johdot tapasivat yhteisessä piirihallitusten
kokouksessa Loimaalla Sarka-maatalousmuseossa.

M ja A-piirin piirikuvernöörit raumalainen Aarno Niemi
ja turkulainen Heikki Mäki löysivät länsirannikon poikina
yhteisen ideavirran istuessaan piirikuvernöörien koulutuk-
sessa noin vuosi sitten Seinäjoella. Ajatus kulki nopeasti
kysymykseen: "Mitä tehdä yhdessä omalla kuvernöörikau-
della?".

Erilaisten pohdintojen jälkeen päätös oli lopulta aika
selvä. Pidetään piirihallituksien yksi kokous yhdessä. Päätet-
tiin mahdollistaa piirivirkailijoiden, lohkojen ja alueiden sekä
toimikuntien puheenjohtajien tapaaminen ja vieläpä tavalla,
jossa kokoustaminen ei ole pääasia.

Käsiteltävien Leijona-aktiviteettien valinta tuotti ensin
päänvaivaa, mutta vahvasti esiin nousseet Quest ja Nuoriso-
vaihto sekä varsinkin niistä keskustelu valikoituivat ohje-
nuoraksi tilaisuudelle. Myös tavat aktivoida jäsenhankintaan
pohdituttivat ja sekin aihealue tuli mukaan esitysten jouk-
koon.

Leijonien Puhtaat vedet on yhteinen asia ja yhteiseksi
nostettiin myös Kokemäen vesistön suojeluyhdistyksen
Loimijoki-hanke, joka esiteltiin piireille kokouspäivän en-
simmäisenä luentona. C, A ja M piirien alueella virtaava
Loimijoki kaipaa apua ja tulevaisuus näyttää onko meillä
Leijonilla kykyä jokea auttaa.”

Varsinaiset piirihallitusten kokoukset pidettiin kuitenkin
erillisinä ja normaalia lyhyempinä, vain ajankohtaisimmat
asiat sisältävinä.

Lopuksi osallistujilla oli mahdollisuus tutustua museon
näyttelyihin oppaiden johdolla kahdessa ryhmässä.

Toinen ryhmä kiersi uuden osan näyttelyn ”Ennen
koneita”. Tämä näyttely perustuu toimintansa lopettaneen

Viikin maatalousmuseon kokoelmiin. Vanhimmat esineet
ovat 1700-luvulta. Esillä on tarve-esineitä, joiden avulla
voi tutustua karjanhoitoon, pihapiirin töihin, sisätöihin ja
myös metsästys, kalastus ja metsätyöt sekä sen aikainen
kotiteollisuus ovat esillä.

Kaksi muuta Sarka-museon näyttelyä ovat ”Maatalou-
den aika” ja ”Konenäyttely”. Maatalouden aika käsittelee
3000 vuoden aikaa. Nähdään varhaisen viljelyn aikaa ja
kuinka viljelyalat suurenevat ja karja tuottaa enemmän,
näyttely päättyy nykyhetkeen ja voi vain kuvitella, mihin
suuntaan ollaan menossa maatalouden alalla. Konenäyttely
esittelee suomalaisen maatalouden koneellistumisen histo-
riaa. Esillä on mm. maamoottoreita, höyrykoneita ja trak-
toreita työkoneineen.

Piirien yhteinen kokouspäivä museokierroksineen sujui
hyvässä yhteishengessä ja vastaavia tilaisuuksia nähdään
varmaan jatkossakin.

         DG:t Heikki Mäki A-piiri ja Aarno Niemi M-piiri

1. VDG:t Veli-Matti Wasell M-piiri ja
Markku Karlsson A-piiri

Yläkuvassa seminaariväkeä ja alakuvassa näyttelyssä ”Ennen koneita” vierai-
levia leijonia A- ja M-piireistä
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”Juorukalenterista markkinatouhuun”
LC Rauma Reimarin suurimmat varainkeruuaktiviteetit.

Antti Laaksonen, LC Rauma/Reimari

LC Rauma Reimari on yksi Raumalla toimivasta kuudesta
Lionsklubista jonka 50. toimintavuosi täyttyy vuonna 2021.
Reimari on historiansa aikana noudattanut Lions-periaatetta
monin tavoin auttamalla paikallisia avun tarvitsijoita työak-
tiviteeteilla ja varainkeruuaktiviteeteista keräämillään varoil-
la. Talkootyönä tehdystä avusta ovat päässeet osallisiksi niin
yksityihenkilöt kuin monet eri yhdistyksetkin. Kuitenkin jo
toiminnan alkuvaiheessa todettiin, että myös rahalliselle ja
rahalla hankittavalle avulle on selkeä tarve monissa kohteissa.

Ensimmäiset aktiviteettivarat hankittiin myymällä Rau-
man liikenneopasta. Aktiviteetin alkuvuosilta Ensio Eriksson
kertoi tarinan kun leijonat olivat olleet myyntityössään.
”Enska oli kumppaninsa kanssa myymässä opasta silloisen
Centrumin kulmauksessa. Tietysti sattui niin, että risteyk-
sessä ajettiin kolari. Paikalla apuna ollut Putte Metsävirran
poika nappasi nopeasti pari liikenneopasta käteensä kiiruh-
taen kolaripaikalle ja kysyi kohteliaasti ostaisivatko sedät
Rauman liikenneoppaan” Syntyikö kaupat – sitä tarina ei
kerro.

Varainkeruuaktiviteetti vaihtui 1970-luvun lopulla kun
Rauman Merkonomit luopuivat oikeudestaan vuosittaiseen
verokalenteriin Reimarin hyväksi. Verokalenterista muodos-
tui klubille mukava tulonlähde ja ladyjen kanssa yhteinen
työ kun kalenterin tietoja oikoluettiin painotalon tiloissa.
Iltaisin talkoilla silmät ristissä varmistettiin, että kaikki nimet
ja numerot olivat oikein. Loppuaikoina työ helpottui kun
verottaja alkoi toimittamaan luettelot sähköisessä muodossa.
Tämän jälkeen oikoluettavaksi jäivät vain ilmoitukset. Lait
ja pykälät kuitenkin muuttuivat ja näinollen Reimarikin
joutui lopettamaan verokalenterin julkaisemisen  monen
muun Lions-klubin tavoin vuonna 1985.

Alkoi uuden varainhankinta-aktiviteetin etsintä. Muiden
muassa syntyi ajatus joulumarkkinoista mikä ”fundeeraami-
sen ja praakkaskelun” jälkeen jalostui silakkamarkkinoiksi.
Ensimmäiset markkinat järjestettiin, luonnollisesti Kanalin
varressa, vuonna 1989. Valinta osoittautui oikeaksi sillä heti
ensimmäiset markkinat olivat menestys. Sekä myyjien ja
muiden toimijoiden että yleisön määrät ylittivät odotukset.
Tästä rohkaistuneena päätettiin järjestää uudet markkinat
heti seuraavana syksynä. Paikkakin piti samalla vaihtaa
väljemmälle alueelle tilanahtauden vuoksi. Toiset markkinat
olivat vielä edeltäjäänsä paremmat mikä oli lopullinen
sysäys sille, että Rauman silakkamarkkinoista syntyi perinne.

Kaikki mahdolliset markkinajäjestelyt tehtiin luonnol-
lisesti talkoilla ja ulkopuolisten palveluitten käyttö  rajoitet-
tiin minimiin voiton maksimoimiskesi. Jopa ruoka- ja
oluttelttaakin pyöritettiin klubilaisten ja ladyjen voimin.

Parpansalin alueella, Kanalin varressa markkinat kas-
voivat alkuaikoina vuosittain. Kasvun takia jouduttiin myös
karsimaan talkoilla tehtäviä töitä. Aluksi ulkoistettiin varti-
ointi ja järjestyksenvalvonta.  Seuraavaksi lopetettiin oman
ruokateltan pito koska markkinoilla toimii useita saman
palvelun tuottajia.   Oluen myynnistä ja anniskelusta luovut-
tiin kokonaan. Nykyään ladyt hoitavat klubin kahvivaunua
Pootooria (santsikuppi). Järjestyksen valvonta on lain salli-
missa puitteissa siirretty takaisin itselle ja varsinkin aktiivi-

nen Leo Club Rauma on hoitanut tehtävää usean jäsenensä
voimin.

Markkinoitten oheisohjelmassa on enimmäkseen käy-
tetty paikallisia esiintyjiä, mutta aikanaan mukana ovat
olleet televisiostakin tutut Jaakko Kolmonen ja Kati Nappa.
Esimerkiksi paikallinen Vermuntilan soittokunta on esiinty-
nyt jokaisena markkinapäivänä ensimmäisistä markkinoista
alkaen.

Ennen vuosituhannen vaihdetta Rauman kaupungin
Wihertoimi alkoi uudistaa Parpansalin aluetta ja silakka-
markkinat olivat jo vaarassa loppua. Asiassa päästiin kui-
tenkin hyvään yhteisymmärrykseen ja markkinat jatkuvat
edelleen Kanalin varressa toisella alueella eikä ainakaan tällä
hetkellä ole loppua näkyvissä.  Mainittakoon, että Raumalla
on aikanaan toiminut kaksi muutakin suurta lionien järjes-
tämää yleisötapahtumaa. Poroholman pyhälyst ja Pihapiirin
kevät ovat lopettaneet mutta Rauman silakkamarkkinat
jatkuu.

Silakkamarkkinat ovat vakiinnuttaneet paikkansa Rau-
man tapahtumakalenterissa. Siitä todisteena ovat kahden
päivän markkinoilla lähes 30 000 vierasta ja puolentoistasa-
taa myyjää ja muuta toimijaa 250 markkinapaikalla. Talkoo-
tuntien määrässä ei säästellä eikä ole varaakaan, sillä klubin
jäsenmäärään (tällä hetkellä 36) peilaten, tapahtuma on suuri
ponnistus. Kiitoksena tästä saamme mukavasti aktiviteetti-
varoja jakaaksemme hyvää ympäristöömme.

Silakkamarkkinoitten ohjelmaan on alkuajoista lähtien
kuulunut leikkimielinen kalakäsittelykilpailu, jonka osanot-
tajiksi on pyydetty paikallisia julkkiksia. Vuoden 2020
markkinoilla ennakkoilmoittautumisten perusteella fileoin-
tiveitsen kahvoissa tullaan näkemään Rauman seudun kolme
kansanedustajaa; Kristiina Salonen, Eeva Kalli ja Matias
Marttinen.

Lähde: LC Rauma/Reimari 40-vuotishistoriikki

Kuva Vuoden 2019 Rauman silakkamarkkinoitten
kalankäsittelykilpailusta
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Leijonalatu ja Yrittäjäallas
Ilkka Kallioniemi, sihteeri LC Honkajoki

Honkajoen lionsklubi on tämän vuoden loppuun mennessä
saamassa valmiiksi hankkeen, jonka nimenä on ”Älyä ja
elinvoimaa Honkajoelle”.

Hankkeen alussa syntyi idea tehdä reitti uudelta Atten-
don hoivakodilta Honkajoen  kunnan keskustaan, jotta
vanhuksia voitaisiin ulkoiluttaa luontevammin.

Hyvien ideoiden myötä hanke laajeni niin, että nyt koko
hankkeen kustannukset ovat  valmistuttuaan n. 170.000 €
josta talkootyön osuus on n. 51.000 €.

Tämä on ollut nk. Leader-hanke ja muuta kuin klubin
omaa rahoitusta on saatu leijonien  Aarne Ritari-säätiöltä,
Honkajoen Urheilun Tuki Ry:ltä ja Hongon  koulun van-
hempainyhdistykseltä.

Tämän hankkeen onnistumisessa on ollut kaksi täysin
korvaamatonta tekijää. Ensinnäkin lion Hannu Uusihonko
on tehnyt tämän hankeen vetäjänä ainutlaatuisen työn. Hän
on ollut hankkeen toteuttavana työnjohtajana, organisoiden
laajat talkootyöt. Toinen ratkaiseva tekijä on ollut yhteistyö
yrittäjien kanssa. Yrittäjät koneineen ovat olleet tekemässä
laajoja maansiirtotöitä ym.

Mitä sitten on saatu aikaan: Led-valot kunnan urheilu-
kentän ympärille ja n. 3 km pururadalle, kokonaan uusi 1,4
km pituinen liikuntaväylä, johon on tehty myös keinomäki
ja älyohjatut led-valot. Latujen lumetusta varten on tehty
7000 m3 vesiallas ladun viereen, jonka ansiosta voidaan
tykittää lumi suoraan ladulle. On tehty uusi reitti Attendon

hoivakodille ja päiväkodille ja uusi laskettelumäki päiväko-
dille. Päiväkodin parkkipaikkaa laajennettiin. Hankittiin
liikuntakerholle 3.000 € määrällä liikuntavälineitä. Hankit-
tiin ala-asteen pihaan liikuntateline sekä keinuja. Samoin
Honkalan liikuntapuistoon hankittiin aikuisten liikuntateli-
ne, ym. Uudet nimet ovat Leijonalatu, Hannun lenkki ja
Yrittäjäallas. Nämä kaikki ovat Honkalan liikuntapuistossa
Honkajoen keskustassa.

Lion Hannu Uusihonko ja HSU:n hiihtojaoston puheen-
johtaja Heikki Haunia lumitykkitalkoissa.

Lions club Karvia ilmastonsuojelun edelläkävijä
Matti Pihlajaviita, PDG LC Karvia

Miten pienennän omaa hiilijalanjälkeäni? Tämän kysymyk-
sen eteen joutuu moni toimija ja kansalainen tänä päivänä.
Vastuullisina toimijoina lionsklubit ja jäsenet ovat jo pit-
kään tehneet toimia ympäristömme tilan parantamiseksi.

Karvian lionsklubi toimii maatalous- ja metsävaltaisella
alueella, jossa metsien hoidon tärkeys on aina ymmärretty.
Lähes viisikymmentä vuotta sitten eli vuoden 1970 alussa
aloitettiin taimikonhoitotyöt, josta muodostuikin klubille
pysyvä jokavuotinen varojenhankinta-aktiviteetti. Töitä
tehtiin pääasiassa kunnan metsissä ja alkuaikoina käsityö-

kalujen kanssa ja myöhemmin raivaus- ja moottorisahoilla.
Tärkeää oli myös reipas liikunta ja tarinaniskentä makkara-
nuotiolla. Tuolloin päivänpolttavia aiheita tuskin olivat
hiilinielu ja ilmastonmuutos, mutta näin jälkeenpäin ajatel-
len varsin tärkeitä toimenpiteitä metsissä silloin tehtiin.
Klubille on ollut suureksi hyödyksi, että jäsenistössä on
metsäalan ammattilaisia ja metsänomistajia.

Metsän käsittelyn koneellistuessa ja klubin jäsenistön
ikääntyessä metsätöitä vähennettiin, mutta ei kokonaan.
Kolme vuotta sitten erään porilaisen lionin metsän pohjaan

istutettiin tuhansia männyntaimia.
Leijona kun on karvialaissyntyinen ja
omistaa täällä maata. Vuosikymmeni-
en aikana klubi on uudistanut kirkon-
kylän koivukujan ja muita pienempiä
puiden istutuksia. Ympäristöaktivi-
teettinä klubi suoritti Kirkkojärven
vesikasvillisuuden poistoa usean vuo-
den ajan.

Yllä mainitut aktiviteetit, niin
suuret kuin pienemmätkin teot ympä-
ristömme hyväksi, ovat esimerkki
leijonien vastuullisesta toiminnasta
ilmastonmuutosta vastaan.

Leijonat metsää uudistamassa
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Leijona Leikkipuiston ”facelift”
Petteri Hurskainen, LC Huittinen

LC Huittisten toiminnan yksi näkyvimmistä ja ylivoimaisesti
eniten hyvää mieltä tuottanut ”aktiviteetti” on Huittisten
keskustassa sijaitseva Leijona Leikkipuisto. Leikkipuiston
kaksikymmentä-vuotisjuhlia vietettiin pari kesää sitten ja
silloin juhlan kunniaksi sinne hankittiin pari uutta laitetta
ja vanhoja kunnostettiin. Mutta tänä syksynä ei sitten aivan
pelkkä uusien keinujen asennus riittänytkään.

Alkukesällä veljet Juha Suomela ja Raimo Ali-Raatikai-
nen olivat saaneet vihjettä Huittisten Kaupungin suunnitte-
levan kohennusta ja muutoksia omiin leikkipuistoihinsa.
Veljet vihjasivat kaupungin suuntaan, että voisi kaupunki
hieman myöntää avustusta myös tuohon meidän leikkipuis-

                         Karusellin asennus

toonkin, se kun on kaupungin käytetyin leikkipuisto.
Kaupunki kehotti veljiä tekemään hakemuksen ja sihteeri
sellaisen laati kustannusarvioineen. Kävi niin mukavasti,
että tuolla hakemuksella saatiin kaupungilta leikkipuistoihin
kohdennettua rahaa myös Leijona Leikkipuiston kunnosta-
miseen. Tuolla korvamerkityllä rahalla päätettiin hankkia
leikkipuiston ympärille uusi metalliaita tuomaan turvalli-
suutta, sillä leikkipuisto sijaitsee pienen joen varrella. Rahaa
esitettiin käytettäväksi myös leikkipuiston esteettömyyden
luomiseen sekä esteettömän karusellin hankintaan. Nämä
toteutettiin ja Leijona Leikkipuistosta tuli näin kaupungin
ensimmäinen esteetön leikkipuisto ja siellä pääsee nyt
karusellin kyytiin myös pyörätuolilla. Samalla leikkipuis-
toon asennettiin klubin hankkimia uusia keinuja, myös
lasten kovasti toivoma hämähäkkikeinu saatiin puiston
laajaan valikoimaan. Samalla kun koneet olivat leikkipuis-
tossa töissä, sen yleisilmettä, toimivuutta ja siisteyttä
parannettiin paljon.

Syksy ja sateet tulivat sopivasti, kun muutos- ja raken-
nustyöt leikkipuistossa saatiin tehtyä. Urakka oli todella iso
ja useat veljet koneineen olivat puistossa talkoilemassa liki
viikon ajan pitkiä päiviä. Keväällä vielä puistoon istutetaan
uudet pensaat sekä tehdään nurmikentät. Vanhat penkit
joutavat myös vaihtoon, ja nyt on jo uusien hankintojen
suunnitelmat valmiina keväälle. Hieman se perinteinen
”nälkä kasvaa syödessä”, mutta klubi on päättänyt panostaa
Leijona Leikkipuistoon ja sen saattamiseen todella hienoon
leikkikuntoon. Koko projektin pääsuunnittelijana toimi veli
Juha Suomela, jota ei voida liikaa panoksestaan kiittää.

Joululahjoja lapsille
Simo Salminen, tiedotussihteeri LC Harjavalta/Huovi

LC Harjavalta/Huovi, LC Harjavalta, LC Kauvatsa, LC
Kokemäki, LC Kokemäki/Teljä ja LC Kokemäki/Jokilaakso
ovat yhteisesti jo kymmenennen kerran vuoden 2019 joulun-
aikaan keränneet ja lahjoittaneet joululahjoja vähäosaisille
seutukunnan lapsille  Kirje Joulupukille-aktiviteetin välityk-
sellä.
 Suurinta joululahjaa ei kääritä sievään pakkaukseen
koristeineen, vaan se voidaan nähdä lapsen silmissä, kuulla
ystävällisissä sanoissa, tuntea ystävän syleilyssä.
 Harjavallassa oli rahaa käytössä 1.400 euroa. Toiveita
saatiin toteutettua 37 kpl ja lisäksi vielä 22 ylimääräistä
pakettiakin!
 Kokemäellä oli rahaa käytössä 1.700 euroa. Kaikki
toiveet toteutuivat, 39 pakettia ja lisäksi vielä 20 ylimääräistä
pakettiakin.
 Ylimääräiset paketit vietiin niihin perheisiin, mihin ei
tullut mistään muualta mitään muuta muistamista. Ylimää-
räisiin paketteihin laitoimme mm. pyyheliinoja, saippuoita,
makeisia, pipoja ja pelejä.
 Otteita kirjeistä, joita saimme lapsilta: Hyvä joulupukki
tuo minulle lumilapio, pikkusiskoni toivoo puhuvaa vauva-
nukkea. Minä haluaisin boxerit ja hygieniapakkauksen. Myös
pyyheliinat, pussilakanat ja gollegevaatteet olivat useissa
toivelistoissa. Myös lautapelejä, omia mukeja, kyniä, pyyhe-
kumeja, askartelutarvikkeita, vihkoja, penaaleja oli useam-

man lapsen toiveissa.
 Em. joulupukkikirjeiden perusteella lasten toiveet
olivat hyvin "arkisia ja vaatimattomia", jonka johdosta
toiveet oli helppo toteuttaa.
 Toivomme, että lahjoituksemme ja joulupaketit ovat
taas kerran tuoneet apua ja iloa arjen "ankaruuteen", edes
pieneksi hetkeksi.
 Aktiviteettimme ja joululahjamme liikuttivat useita
henkilöitä ja mielestäni aina lahjojen luovutuksessa koem-
me sen todeksi; miten myös itse liikutumme.
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Pori - Seinäjoki - Singapore

    M-piirin vuosikokouspäivä

25.4.2020
Gygnauksen koululla Porissa

- piiri 50 vuotta
  - virkailijakoulutukset
  - vuosikokous

Kokouksen järjestäjä:
    M-piiri ja Lions Club
    Pori/Karhu

Myös ID Geoffrey Leeder
puolisonsa kanssa tulee vuo-
sikokoukseen.

Avaruuden pääkaupunki
kutsuu leijonia!

Tervetuloa Suomen Lions-liitto ry:n 67. vuosikokoukseen
Seinäjoelle  5.-7.6.2020!

https://lionsseinajoki2020.fi/

Kun 29. lokakuuta 2019 ran-
kan työpäiväni iltana rakas
leijona mieheni 1. VDG Petri
Lappi (K-piiri)  tuli koulutus-
matkaltaan kotiin, sanoi hän,
että meillä olisi pinssi-idea.

Ei ole pinssejä pitkään
aikaan ollut,  jopas kiinnos-

Ja nyt se on meidän
kaikkien oma pinssi. Suoma-
laisuuttamme kunnioittaen
Joutsen ui uljaasti valko-
vuokkojen reunustamaa vir-
taa pitkin kohti Singaporea
ja taustalla loistaa Leijona
aurinko.

Se on siinä. Yksi elämä-
ni kohokohta, varsinkin kun
tämä sai niin hienon vas-
taanoton.

Kaikille voimahalit. Us-
kokaa itseenne. Leijonat
pystyy mihin vain yhdessä
ja yksinkin.

Kansainvälinen vuosikokous Singaporessa 2020

103. kansainvälisen järjestön vuosikokous pidetään
Singaporessa 26.-30.6.2020. Tervetuloa!

https://lcicon.lionsclubs.org/fi/

Kauden 2020-2021 piirikuvernöörit teetättivät oman pinssin.
tuin. Hän kysyi minulta, mikä
kuvaisi parhaiten Suomea?
Olin todella väsynyt, mutta
kuin sähköiskun saaneena
minun silmiini välähti kuva
kahdesta joutsenesta kaulat
kauniisti kaarellaan toisiaan
vasten…näin myös valko-
vuokot.

Samalla sekunnilla  otin
lähimmän paperin palan ja
aloin piirtää kuin noiduttuna.
Ja kas, kaksi tuntia myöhem-
min meillä oli pinssi piirret-
tynä. Itse en osaa edes kertoa
miten idea syntyi, se oli vain
pakko piirtää, se oli näky.

Rakkaudella,
pinssin värkkääjä

Tatjaana Lappi
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Piirin paperilehti LionMviestin
36. numero on nyt valmiina.
Ensi kauella lehden tekee eri
henkilö.

Kiitän kuluneista kausista.
Kiitos kuuluu ennen kaikkea
teille kaikille lionsklubien jäse-
nille, jotka olette lähettäneet
aineistoa lehtiin. Suuri kiitos
kuuluu myös tiimilleni, joka
koostuu DG-tiimistä, sekä ko-
ko ajan tukenani olleille tieto-
tekniikka-Pekka Tuunalle se-
kä some-Virpi Äijölle.  Ilman
teitä kaikkia lehdet olisivat jää-
neet tekemättä. Vaikka olenkin
koonnut ja taittanut nämä leh-
det, niin unohtaa ei sovi Jarno
Vasamaata, joka on tarkistanut
ammattitaidollaan taittoni ja
tuonut oman taiteellisen silauk-
sensa ideoilleni. Suuret kiitok-
set myös hänelle. Kiitän myös
puolisoani Veli-Matti Wasel-
lia, joka on ollut tukenani viet-
täessäni lukuisia tunteja tieto-
koneen äärellä lehtiä kokoa-
massa  ja taittamassa.

Nettilehti eLionMviestiä
julkaistaan nyt myös kuudetta
kautta. On ollut ilo koota sii-
henkin klubien tapahtumia lu-
ettavaksi kaikille halukkaille.
Laskurin mukaan nettilehteä
käy katsomassa nykyisin päi-
vittäin 60-290 henkilöä. Olen
iloinen, että lukijakunta on li-
sääntynyt vuosien aikana.

Toivon innostusta ja uusi-
en tuulien vastaanottamista seu-
raajalleni. Viestintä on tärkeä
toimiala ja viestintäkanavat
lisääntyvät koko ajan.

Tämä on piirin 50-vuotis-
taipaleen juhlanumero, ja toi-

vottavasti se näkyy lehden sisäl-
lössä.

Piirimme piirikuvernööri on
koonnut pääkirjoituksen ja ai-
heenaan on teemansa ”Yhdessä
ulos palvelemaan”. Liiton pu-
heenjohtajalta on tullut terveh-
dys ja Tanja Saarisen ystävälli-
sellä avustuksella olen saanut
lehteen mukaan kansainvälistä-
kin aineistoa. Jatkuvuutta kuvas-
taa sekin, että perinteisesti leh-
dessä on edellisen kauden toi-
mintakertomus sekä seuraavan
kauden piirin johtohenkilöiden
ehdokasesittelyt.

Koska tämä on juhlajulkai-
su, niin halusin tähän mukaan
aineistoa vuosikymmenten ta-
kaa. Jonkin verran sain lisättyä
tähän historian havinaakin. Tä-
män kauden tärkeimmistä aktivi-
teeteista, diabeteskävelystä ja
sydäniskureiden lahjoittamisista,
kuten muistakin lahjoituksista,
on tullut aineistoa monelta klu-
bilta. Klubien vuosia jatkuneita
projekteja on esillä lehdessä ja
monia muitakin klubeille tärkeitä
tekemisiä. Myös muutamien klu-
bien juhlavuodet on huomioitu
ja jäsenten palkitseminen kuuluu
myös leijonatyöhön.

Yhteistyötä tarvitaan kaikil-
la toimialoilla lionstyössä, myös
viestinnän toimialalla. Olen saa-
nut kuljettaa mukanani tällä kau-
della N-piiriin kuuluvan LC
Helsinki/Auroran maskottia
Reissu-Auroraa. Nuken avulla
olen toivottavasti saanut jaettua
iloa leijonatyöhön.  Aurora kerää
pinssejä paitaansa reissuillaan.
 Piirien välistä yhteistyötä
oli myös M- ja A-piirien yhtei-
nen piirihallituksen kokous.

Terveiset toimituksesta
Kauden 2019-2020 LionMviesti on  M-piirin 36. paperinen lehti
ja toinen A4-kokoinen. Nettilehteä, eLionMviestiä toimitetaan
nyt kuudetta kautta.

Lehden tiedot:
Toimittaja:
DC Rauni-Eliisa Wasell, LC Huittinen/Gerda
Kustantaja:
Suomen Lions-liiton piiri 107-M, piirin klubit
Ilmestyminen: 2/2020
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 myymät mainokset

LionMviestit ja eLionMviestit löytyvät internetistä M-piirin
verkkosivuilta: http://www.lions107m.org/index3.php

Seuraava lehti ilmestyy keväällä 2021 ja aineisto toimitetaan säh-
köisesti myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana piirin
tiedotus/viestintävastaavalle. Kuvat lähetetään kuvatiedostoina,
esim. .jpg ja tekstit tekstitiedostoina, esim. Word-asiakirjana.

Piirin klubit:
Alastaro, Eura, Eura / MuiNaiset, Eura / Pyhäjärvi, Eurajoki,
Harjavalta, Harjavalta / Huovi, Honkajoki, Honkilahti, Huittinen,
Huittinen / Doris, Huittinen / Gerda, Jämijärvi, Kankaanpää,
Kankaanpää / Helmi, Kankaanpää / Keskusta, Kankaanpää / Ku-
ninkaanlähde, Karvia, Kauvatsa, Keikyä, Kiikka, Kiikoinen, Kiu-
kainen, Kokemäki, Kokemäki / Jokilaakso, Kokemäki / Teljä,
Kullaa, Köyliö, Laitila, Laitila / Untamoinen, Lappi TL, Lautta-
kylä, Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Nakkila / Emma, Noor-
markku, Pomarkku, Pori, Pori / Charlotta, Pori / Juhana, Pori /
Karhu, Pori / Katariina, Pori / Linna, Pori / Meri-Pori, Pori / Ota-

Kansikuvassa on lion Juha Majalan, LC Huittinen, ottama kuva
Huittisissa järjestetyltä diabeteskävelyltä.

Tämän kauden yksi teema
viestinnässä on ollut piirin juh-
lakehys. Se on ollut mukana
muutamissa piirin tilaisuuksissa
ja näkyy muutamissa kuvissa.
Piiri on saanut myös juhlarollu-
pin ja juhlalogon. Nämä kaikki
ovat myös kansikuvassa.

Lehdessä on aika paljon jo
nettilehdissä julkaistuja juttuja.
Kuukauden 10. päivä on aineis-
topäivä seuraaviin nettilehtiin.
Sähköpostiosoitteeni vaihtui al-
kuvuodesta ja toivon että tämä
on aikaisempaa luotettavampi,
kun minulla on epäily, että kaik-
ki lähettämänne viestit eivät ole
tavoittaneet minua.

Viestintäterveisin
DC Rauni-Eliisa Wasell,
LC Huittinen/Gerda
rauni-eliisa.wasell ( a ) lions.fi
tai rauni.wasell ( a ) gmail.com

Lions Quest -peruskurssi
Porissa 24.-25.10.2019

Yhden ryhmän toimintaharjoituksessa osallistujat keskustelivat
yhteisten työhyvinvointirahojen käytöstä. Jokaisella oli päässään
"panta", jonka mukaan hänen ehdotuksiinsa suhtauduttiin. Tapoi-
na olivat: keskeytä minut, kritisoi minua, älä huomaa minua,
naura ehdotukselleni, kuuntele minua, kehu minua ja ole kanssani
samaa mieltä. Harjoitus on LQ -opettajien toisen asteen oppaasta.

Johanna Arho-Forsblom, Lions Quest -kouluttaja
Tälle kurssille kasvattajia sponsoroivat seuraavat klubit:
LC Pori, LC Ulvila, LC Pori/Sofia, LC Nakkila/Emma,
LC Ulvila




