
 

  

 

 

 

 

 

0000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pääkirjoitus, palvelujohtaja GST —Arja Tuominen 

LIONS CLUB maailman suurin palvelujärjestö 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julkaisupäivä 17.2.2022 



 
1 

 

Helmikuu 2022 PÄÄKIRJOITUS 

_______________________________________________________________________________________ 

2. VDG ARJA TUOMINEN 

 

 

 

Aurinkoisena ja lumisena alkava helmikuu antaa toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Olisiko niin 

että koronan ote hellittä vähitellen. Ainakin toiveikkaana on saatu seurata helpotuksia koronarajoi-

tuksiin. Liikuntapaikat avaavat oviaan kävijöille. Luntakin riittää vielä toivottavasti hyvän tovin, jo-

ten esim. lasten Leijonahiihtoja voidaan järjestää. Latuja kunnostetaan ja luonnossakin riittää jäätä 

luistelijoille. 

 Toivonkin kaiken tämän talven hiljaiselon jälkeen jokaisen lähtevän luontoon liikkumaan. Tulok-

sena punaiset posket, tuulettunut olemus ja raikastunut mieli. 

 

Klubit ovat toimineet hienosti rajoitusten aikana käyttäen hyväkseen sähköisiä palveluja kokoon-

tumisissaan. Avustuksia on lähtenyt monenlaisten kassien muodossa niitä tarvitseville. Helmikuu 

tuo nyt mahdollisuuden taas tavata kasvokkain. Ihanaa nähdä kaikkia leijonakavereita. 

Uudella innolla toimimaan aktiviteeteissä ja tekemään yhdessä hyvää! 

 

 

Onneksi syksyllä oli vielä mahdollisuus minulla klubivierailuihin. Kävin 21 klubissa ja käymättä lis-

tastani jäi vain yksi klubi. Toivottavasti saan tehtyä tämän vielä kevään aikana. 

 

 

Oli ihanaa seurata sitä intoa millä klubit toteuttivat omia aktiviteettejään pienilläkin paikka-

kunnilla. Tarvetta lahjoituksiin ja hyvän tekemiseen oli paljon. Varojen kerääminen tuona 

koronan aikana tahtoi tuottaa pieniä vaikeuksia. 

Suuret kiitokset kaikille jaksamisesta vaikeuksien keskellä. Taas jatketaan yhdessä! 

 

 

Uusien jäsenien hankinta on syytä käynnistää uudella innolla nyt kun voimme tavata. 

Kysytään kaikkia mahdollisia potentiaalisia ehdokkaita mukaan toimintaamme. 

Yhdessä toimimalla käännetään jäsenkasvu plussalle. 

 

 

Koulutukset on toteutettu etänä sähköisessä verkossa hienosti myös rajoitusten aikana 

Mahdollisuus tavata näissä merkeissä kasvokkain tuo toivottavasti uutta intoa opiskeluun. 

Itsensä kouluttaminen kannattaa aina. Käytetään hyväksi kaikki meille suunnattu oppi. 
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NÄKYVYYS — työryhmä on tehnyt koko kauden suunnittelutyötä tietoisuuden lisäämiseksi suu-

ren yleisön joukossa mitä kaikkea hyvää leijonat tekevät. 

 

Tähän toimintaan toteutetut paketit ovat kasassa ja olemme valmiit lähtemään tässä kevään kor-

valla tekemään työtä yleisön joukossa.  

 

Piiri toteuttaa kaksi testaustapahtumaa. Tämän jälkeen toivon, että kaikki klubit lähtevät innolla 

maakuntaan viemään tietoisuutta tästä hienosta aatteesta, jota jokainen leijona edustaa. 

 

Tilaisuudet toimivat samalla hyvinä jäsenhankintamahdollisuuksina. 

 

Esimerkiksi esittelypäivä markettiin, messut, markkinat, kirppistapahtumat, omat aktiviteetit ja 

mikä vaan tilaisuus on hyvä paikka tuoda asiaamme esille. Testauspäivistä tulee lisää tietoa 

tuonnempana. Näihin päiviin voivat kaikki klubilaiset tulla tutustumaan mukaan. 

 

 

YHDESSÄ VOIMME TEHDÄ PALJON ! 

 

 

HYVAA KOITTAVAA KEVÄTTÄ KAIKILLE ! 

 

Arja Tuominen 

107-M 2.VDG 2021 - 2022 
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Alueellisten lionjohta-
jien  koulutusinstituutti 
(RLLI) 2022 
Koronatartuntojen määrän (Covid-19) kas-
vun johdosta RLLI työpaja ja siihen liittyvät 
etävalmennukset siirretään uuteen ajan-
kohtaan. 

Työpajan uusi ajankohta on 13-15.5.2022 ja 
etäpäivät ovat 5.5.2022 ja 19.5.2022. Työ-
paja järjestetään Jyväskylässä, hotelli Scan-
dic Jyväskylä Station. Paikka on aivan rauta-
tieaseman vieressä.                                                                                           

                                                                                                
Hakuaikaa jatketaan 2.4.2022 saakka ja jo tehdyt hakemukset ovat edelleen voimassa. 

Katso lyhyt esitys työpajasta tästä linkistä. 

Instituutti järjestetään hybridimuotoisena, ennen työpajaa ja sen jälkeen on etävalmennusta ja työpajavii-
konlopun aikana keskitytään taitoasioiden harjoitteluun. 

Työpajaan otetaan 48 lionia tai leoa. 

Osallistumismaksu 320 € kattaa etävalmennusosion, työpajan, majoituksen, ruuat ja tilavuokrat. 
(Selvitä mahdollinen piirin tuki piirikuvernööriltä.) 
 
Hakuaika on 8.11.2021 - 2.4.2022  Linkki hakemuslomakkeeseen 

RLLI - Regional Lions Leadership Institute -työpaja perustuu päämajan alueellisen lionjohtajien instituutin 
materiaaleihin, mutta järjestetään Suomessa omaan toimintaympäristöömme sopeutettuna. Työpajasta 
saat taitoja myös työelämään ja muihin tilanteisiin, joissa tarvitaan johtajuutta ja johtamisen taitoja, koska 
valmennuksen aiheet ovat pääosin yleisellä tasolla sovellettavissa. Koulutus on avoin kaikille leijonille ja 
täysi-ikäisille leoille, jotka ovat kiinnostuneet henkilökohtaisten johtajuustaitojensa kehittämisestä. 

Luentojen lisäksi teemme ryhmissä yhteisiä harjoitteita ja etätehtäviä. Kurssin tavoitteena on myös tutus-
tua uusiin leijonaystäviin iloisissa ja kehittävissä tunnelmissa. 

Me palvelemme. Meillä on enemmän vapaaehtoisia useammissa paikoissa kuin millään muulla järjestöllä 
maailmassa. Olemme ystäviä, naapureita, johtajia valmiina auttamaan paikkakuntiamme kasvamaan ja 
onnistumaan. 

RLLI instituutin kuvaus 

Lisätietoja Koulutusjohtaja Aarno Niemi 

aarno.niemi@lions.fi 
 

https://www.lions.fi/site/assets/files/23778/rlli_esitys.pdf
https://link.webropolsurveys.com/EP/CFEC10E005078AAF
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/rlli-curriculum
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Vesiviisautta ja viherpiiperrystä                                              

Riitta Valavuo, Lions Club Rauma/Fänikk 

Leijonien ja leojen ympäristötoiminta Suomessa on ollut aktiivista. Esimerkiksi toimintakauden 2020-2021 aikana kaikista 

Euroopassa raportoiduista lionien ympäristöaktiviteeteistä 19 % tehtiin Suomessa. Leijonat haluavat siis vaikuttaa siihen, 

että tulevista sukupolvista tulee vastuullisia kuluttajia sekä aktiivisesti ympäristöstä ja luonnosta huolehtivia kansalaisia. 

Leijonat puhtaan veden puolesta-työryhmä haluaa omalta osaltaan vahvistaa lionstoimintaa, sen kansalaisvaikuttavuutta 

sekä mielikuvaa lioneista haluttuna yhteistyökumppanina. Pyrkimyksemme on, että Lions on paras paikka sekä jäsenille 

että ei-jäsenille toteuttaa itseään yhdessä muiden kanssa vapaaehtoisessa ympäristötoiminnassa. Jaamme tietoa ja haas-

tamme yhteistyökumppaneita mukaan omaan ympäristötoimintaamme. Kunnioitamme kaikkia toimijoita, emmekä hait-

taa ympäristötoiminnassa kenenkään elinkeinoja. 

Mitä ihmettä?                                                                                                                                                                                                                             

Vesiviisaushanke tekee leijonista ja leoista kansallisen kulttuuriperinnön vaalijoita. Suomen Lions-liitto on yhtenä kump-

panina Koneen Säätiön rahoittamassa Suomen Vesistösäätiön Vesi vanhin voitehista - mitä ihmettä? -hankkeessa (Vesivii-

saushanke). Hankkeessa kerätään vesiin ja vesistöihin liittyvää perinnetietoa ja tässä työssä kaivataan meidän apuamme. 

Perinnetiedon kerääminen on myös kiehtova tutkimusmatka paikalliseen kulttuuriperintöön. Kerättyä tietoa hyödynne-

tään hankkeessa tehtävässä tutkimuksessa ja taiteellisessa toiminnassa. Samalla me saamme aineistoa, jota voimme hyö-

dyntää myös omassa toiminnassamme. Meillä on monta tapaa tehdä hyvää.  

Vesiviisaushanke tarjoaa yhden tavan, jossa ei    

tarvita suuria fyysisiä ponnisteluita, aivojumppaa 

ja salapoliisityötä kylläkin. Kevään aikana järjeste-

tään virtuaalisia nokipannukahvitilaisuuksia, joissa 

osallistujien on mahdollista keskustella                      

hankkeesta ja ideoida, miten siihen voi osallistua.  

Onko vesi oikeasti vanhin voitehista? Tule mukaan 

ottamaan asiasta selvää.                                                               

Lue Suomen Vesistösäätiön tiedotteesta 

https://vesistosaatio.fi/vesiviisauksista-voimaa-vesiensuojeluun-koneen-saation-rahoituksella/ 

Maa on tänä vuonna ollut valkoinen läpi talven ja kun lunta on saatu tasaisesti lisää, näyttää ympäristö jatkuvasti siistiltä. 

Totuus paljastuu myöhemmin… Lumien sulaessa kevään Kulmat kuntoon! -talkoilu pääsee taas täyteen vauhtiin. Tänä 

vuonna kevään talkoiluun osallistuu myös Suomen McDonald’s heidän ravintoloidensa alueilla. Ravintolat tarjoavat muun 

muassa talkoovälineitä ja -tarjoiluja osallistujille. Työryhmä on ravintoloiden alueiden klubeihin erikseen yhteydessä. Jär-

jestämme myös klubeille ja piireille virtuaalista opastusta. Seuraa siis Kulmat kuntoon! -viestintää ja mieti, miten me 

saamme muitakin kuin leijonia ja leoja talkoilemaan kanssamme. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on saada miljoona 

suomalaista mukaan. Voit liittyä Kulmat kuntoon! -Facebook-ryhmään osoitteessa https://www.face-

book.com/groups/kulmatkuntoon  

Maaliskuu on ympäristön teemakuukausi. Tervetuloa 31.3.2022 klo 18.00 alkaen linjoille kuulemaan, mitä ympäristötoi-

minnassa on luvassa. Lisäksi kuulemme hienoja esimerkkejä leijonien ympäristöprojekteista. Mukaan voi ilmoittautua jo 

nyt osoitteessa http://tiny.cc/rj6ouz (GoToWebinar).  

 

Kaikesta toiminnasta saat lisätietoa myös osoitteesta puhtaatvedet@lions.fi 

https://vesistosaatio.fi/vesiviisauksista-voimaa-vesiensuojeluun-koneen-saation-rahoituksella/
https://www.facebook.com/groups/kulmatkuntoon
https://www.facebook.com/groups/kulmatkuntoon
http://tiny.cc/rj6ouz
mailto:puhtaatvedet@lions.fi
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Korona-ajan pitkittyessä huomasimme että, paitsi ih-

misten jaksaminen myös talous oli kovalla koetuksella. 

Erityisesti lapsiperheistä huolta kantavana Lions club 

Rauma/Fänikk toteuttikin vuonna 2021 kolme ruoka-

lahjoituskierrosta: yhden hiihtoloman aikaan, toisen 

kesälomien alussa kesäkuussa ja viimeisen uudenvuo-

den kynnyksellä.  

Ilman yhteistyökumppaneita ei apua olisi pystytty tässä 

mittakaavassa jakamaan, olihan klubinkin rahankeruu 

koronan takia hankalaa. Fänikk sai apua niin yrityksiltä 

kuin toisilta lions-klubeiltakin ja viimeiseen avustukseen myös yksityisiltä lahjoittajilta. Fänikk sai tällä mielek-

käällä toiminnalla myös uusia jäseniä klubiin. 

Avun tarvitsijat voivat ilmoittautua Fänikin Facebook-sivuston kautta yksityisviesteillä, joissa jokainen perhe ker-

toi omasta tilanteestaan. Kohtaamiset avun saajien ja antajien välillä olivat liikuttavia. Moni avustusta hakemaan 

tullut oli yllättynyt ja vaikuttunut saamastaan lahjoituksesta, sillä jokaisella avustuskerralla lahjoitus oli huomat-

tava. Kyse ei ollut perinteisestä muovikassillisesta vaan vähintäänkin banaanilaatikosta, joka oli pakattu ääriään 

myöten täyteen. 

Fänikk haluaakin haastaa kaikki piirin klubit toteuttamaan vastaavia aktiviteetteja ja tekemään yhteistyötä paitsi 

muiden klubien kanssa mutta myös muiden toimijoiden kanssa. Avun tarvitsijoita ainakin riittää. 

Riitta Valavuo, LC Rauma/Fänikk 

                                                                             

 

ovat arvokasta työtä tekevät omaishoitajat, yleensä jo ikäihmisiä it-
sekin. 
 
Päätimme kutoa heille villasukkia, sekä miehille, että naisille. Sukat 
kävi lahjoittamassa presidentti Aikku Isotalo Huittisten kaupungin 
Omais- ja perhehoidon avopalveluohjaajalle, joka jakaa sukat 

omaishoitajille.  

 

 

 
 
 
 
 
Hilve Reijonen, LC Huittinen/Doris ry 
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Lions-liiton strategiatyöryhmän                                           
LIONS2030-tiimin terveisiä 

 
 
 
 
Lions Club Karvia ry:n tiedotussihteeri Jaakko Viitala on yksi LIONS2030 strategiaryh-
män 14 jäsenestä. 
 
Lions-liiton mukaan tiimi on päässyt vaativan, mutta innostavan työnsä alkuun. Jo nyt on tiedossa, että haasteeksi 
muodostuu työn laajuus ja sen konkretisoiminen jäsenille ja klubeille, mutta työryhmä on valmiina haasteeseen ja 
haluaa osallistaa koko jäsenistön tuomaan ajatuksensa ja näkemyksensä mukaan tähän työhön. 

 
Ohessa Jaakko Viitalan kaavioita strategia- suunnitelmasta: 
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Lions Club Köyliön yhdessä Köyliön Lallien 
kanssa järjestämät LASTEN LEIJONAHIIHDOT 
keräsivät Köyliön Harrin Patin lähtöpaikalle muka-
van joukon nuoria hiihtäjälupauksia huolto- ja kan-
nustusjoukkoineen. 
 Aamupäivän tuiskuinen ja lähes räntäsateinen 
keli ei pelottanut osallistujia  vaan paikalle saapui 
lähes kolmekymmentä osallistujaa. Lumisadekin 
hellitti ennen starttia ja hiihtosuoritukset saatiin 
käytyä ihan kelpo olosuhteissa, Latujen kunto ei 
runsaan lumentulon jäljiltä ollut ihan paras mah-
dollinen mutta se ei nuoria hiihtäjänalkuja lannista-
nut. 

 
Ennen starttia Petteri Vuorinen antoi vinkkejä 
välineiden valintaan voitelun onnistumiseen. 
Arvokasta  uutta ja päivitettyä tietoa saivat 
niin nappulat kuin varttuneetkin. Alkuvai-
heessa olennaisinta on pito ja oikeankokoiset 
välineet. 

  Hiihtosuorituksen jälkeen kaikille osallistu-
jille jaettiin komeat Lion-mitalit. Punaiset pos-
ket ja lähes korviin saakka ulottuneet hymyt 
kertoivat tapahtuman onnistumisesta ja siitä 
innostuksesta mitä tapahtuma sai aikaan. 
Niinpä tapahtuman innoittamana ja yleisön 
pyynnöstä Lallit aikovat järjestää maanantaisin 
nuorten sarjahiihtoja. 

 

 

Simo Nummi, Lions Club Köyliö  
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Lions Club Sastamala/Linda lah-

joitti tekemiänsä mustekaloja tällä 

kertaa Mainiokoti Marttilanhar-

juun/Sastamala, asukkaat ja hen-

kilökunta ottivat ilolla vastaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva ja teksti: Jaana Heikkinen, LC 
Sastamala/Lindan tiedotussihteeri 
 

 

 

M-piirin hyväntekeväisyyskonsertit Lastenklinikoiden kummien hyväksi 

järjestetään Huittisissa ja Porissa. Lisätietoa klubeille tulossa pian. 

               Porissa  10.4.   Huittisissa 3.4. 
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Tervetuloa TEATTERIMATKALLE! 

Tervehdys veljet ja ladyt 

Lions Club Laitila järjestää teatterimatkan Raumalle 

katsomaan Pirtumiehet- näytelmää. Tapio Koivukarin 

romaaniin perustuva musiikkinäytelmä kertoo viinan 

salakuljettajista kieltolain aikaan. 

TOUKOKUUSSA 2022 

Näytöksen jälkeen siirrytään ruokailemaan ravintola 

Buena Vistaan 

Seremoniamestari 

jonne.viitanen@vertek.fi                                            

044 -280 90 57  

Koronatilanteesta johtuen näytöksen ajan-
kohta siirtyi helmikuusta toukokuun puolelle.  
Tarkempi pvm ilmoitetaan myöhemmin. 

 

 
Lions Club Rauma / Kanali Helme järjestää:                                                                                                                                            
 
Tulossa konsertti. Lippuja voi lunastaa jo nyt Palvelupiste Pyyrman Valtakatu 2A tai jäseniltä. Lipun 
hinta 30 euroa. Tapahtumassa noudatetaan AVIn sen hetkisiä määräyksiä ja ohjeita. 
Tuotto ohjataan raumalaisille lapsille ja nuorille klubin kautta. 
 

  
Helmikuulle suunniteltu konsertti siirtyy huhti-

kuulle kokoontumisrajoitusten takia. 

Konsertissa kuullaan monipuolista ohjelmistoa 

Aarne Pelkosen lauluin ja säestäjänä Juho Ala-

kärppä. 

 

 

 

Aiemmin lunastetut liput käyvät tähän konsert-

tiin tai ne voi peruuttaa 31.3.2022 mennessä 

ostopaikkaan. 

mailto:jonne.viitanen@vertek.fi
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Tervehdys Raumalta klubillenne 

 

Lions Club Rauman piti järjestää kauden 2021-2022 M-piirin lento-

pallomestaruusturnauksen sunnuntaina 6.3.2022.  Ilmoittautumisia 

ei valitettavasti tullut tarpeeksi ja kokoontumismahdollisuus on 

epävarmaa vielä helmikuussa. 

Koronatilanteesta johtuen turnaus siirretään                                 

kaudelle 2022-2023.    

LIONS-TERVEISIN 

Karri Kivi 

Lions Club Rauman presidentti 

p. 045 315 7240 

karrikivi2@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:karrikivi2@gmail.com
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LC KÖYLIÖN HYVÄNTEKEVÄISYYSKONSERTTI TULEE TAAS! 

 
Maailman hiljalleen auetessa on myös aika perinteiselle kevään konsertille! Tänä vuonna esiinty-
jäksi on saatu lähes 30 vuotta suomalaista tanssikansaa viihdyttänyt hanuri-rautalanka -iskelmän 
tähti Yölintu ja Simo Silmu.  
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Ilmoittautumisaikaa jatkettu, vielä ehtii koota joukkueen ja ilmoittautua: mika.kallioinen@icloud.com 



 
20 

 

 



 
21 

 

Terveiset toimituksesta 

Paperinen LionMviesti  on toimitettu klubeillenne, kysy presi-

dentiltä tai lohkon puheenjohtajalta.  

Konsertteja järjestävät ainakin LC Köyliö (+Säkylä),                               

LC Rauma/Kanali Helme ja tietysti M-piirin hyväntekeväisyys-

konsertit, joihin toivotaan lippujen myyntiä ja tapahtuman run-

sasta markkinointia klubien  SOMEssa. Lisätietoja tulossa lähiai-

koina.   

Karhuviestiin 9.4. ehtii ilmoittautua. Ilmoittautumisaikaa jatkettiin.  

M-piirin vuosikokoukseen Raumalle olisi tärkeä osallistua ainakin tulevien virkailijoiden koulutukseen. 

Suomen Lions-liiton vuosikokous on Kouvolassa ja ilmoittautua voi osoitteessa:                   

https://www.vk2022kouvola.fi/ilmoittautuminen/       ..     Kymmenen nopeinta ja joka 100:s ilmoittautuja 

palkitaan! 

ELionMviesti ilmestyy taas n. 15.3.2022 ja siihen materiaali 10.3. mennessä. Kuvat erikseen ja teksti .doc 

muodossa.  

Helmikuun teemana on paikallisuus ja talkootyö.  Sen me osaamme!                                                                                 

LionMviesti - lehden etusivu on täynnä M-piirin klubien talkootapahtumia ja olen koonnut seuraavalle si-

vulle LionMviestin etusivulla olevat kuvat ja missä e- tai M-viestissä ne on julkaistu. Jos kuvaaja on mai-

nittu, tieto löytyy ko. lehdestä. 

 

 

Hyviä lukuhetkiä! 
 
 
t. Minnamari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Minnamari Salmivaara 

Lions Club Huittinen/Gerda ry 

M-piirin tiedotus/ viestintä 

045 3222432 

minnamari.salmivaara@lions.fi 

 

https://www.vk2022kouvola.fi/ilmoittautuminen/
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2020-2021 

LC Huittinen / 

Gerda 

 

eMviesti Nro 11 

2020-2021 

LC Sastamala / 

Linda 

 

eMviesti Nro 1                       

2021-2022 

LC Huittinen / Gerda 

 

eMviesti Nro 1 

2021-2022 

LC Huittinen / 

Gerda 

 

eMviesti Nro 4   

2021-2022 

LC Punkalaidun 

/ Fiina 

 

eMviesti Nro 10 

2020-2021 

LC Köyliö 

 

eMviesti Nro 1 

2020-2021 

LC Laitila / Unta-

moinen 

eMviesti Nro 10 

2020-2021 

LC Olavi 

 

eMviesti Nro 4 

2020-2021 

LC Olavi Ladyt 

 

eMviesti Nro 9 

2020-2021 

LC Köyliö 

 

eMviesti Nro 9 

2020-2021 

LC Huittinen / 

Doris 

 

eMviesti Nro 2 

2020-2021 

LC Köyliö 

 

eMviesti Nro 2   

2021-2022 

LC Olavi Ladyt 

 

eMviesti Nro 2   

2021-2022 

ja tämä M-viesti          

s. 41        → 

LC Ulvila / Aurora 

→ 

 

eMviesti Nro 3   

2021-2022 

LC Nakkila 

/Emma 

 

eMviesti Nro 4   

2021-2022 

LC Kokemäki/ 

Jokilaakso 

 

eMviesti Nro 4   

2021-2022 

LC Ulvila 

 

eMviesti Nro 9 

2020-2021 

LC Huittinen / 

Gerda 

 

eMviesti Nro 5                       

2021-2022 

LC Huittinen, Huittinen / 

Gerda ja Lauttakylä 

 

Mviesti                  

2020-2021 

LC Huittinen 

LC Huittinen 

LC Kiukainen? 

Kaikki sähköiset ja paperiset (julkaistut) LionMviestit näet osoitteessa: https://www.lions107m.fi/#uutisia 
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