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Aktivoidaan Leo voimavarat!

Yhteinen tekeminen on Leo-toiminnan kulmakivi, johon vallinnut tapaamisten rajoittaminen on
vaikuttanut yhtä lailla kuin Leijona toimintaankin. Aktiivinen yhdessä tekeminen on ollut mahdotonta, mikä on käytännössä estänyt myös Leojen aktiviteettitoiminnan viime aikoina. Tuleva kauden päätöksen onnistuminen niin että jäsenistö aktivoituu, on Leoille yhtä kriittistä kuin Leijonillekin toiminnan jatkuvuuden kannalta.
M-Piirin Leo klubi Raumalla on onnistunut pitämään jäsenistönsä lukumäärän jotakuinkin ennallaan, vaikka toiminta onkin ollut lähinnä verkossa kokoontumista. Nyt kun kokoontumisrajoitukset
ovat jo valtaosin poistuneet, toivon todella, että Leot saavat jäsenistönsä aktivoitumaan ja osallistumaan aktiviteetteihin samalla innolla ja vauhdilla, jota on ollut ilo seurata aikaisempina kausina.
Kokoontumisrajoitukset ovat olleet raskaita kaikille, mutta etenkin nuorille, kun erilaisissa ryhmissä toimimisen ja sosiaalisen kanssakäymisen opiskelu on vasta meneillään. Nuorten aktivoimiseksi ja syrjäytymisen estämiseksi olisikin Leijonilla oiva mahdollisuus etsiä mahdollisia Leoja ja
innostaa heitä osallistumaan Leo-toimintaan joko nykyisissä klubeissa tai perustamalla uusia Leo
klubeja. Näin toimimalla aktivoidaan nuoria ja luodaan kasvupolkua mahdollisille tuleville Leijonille. Monilla meistä, niin nuorilla kuin vanhoillakin, on monet harrastukset olleet tauolla ja monikin voi miettiä omien harrastustensa jatkoa. Olisiko tässä mahdollisuus saada markkinoitua
uutta hyvää harrastusta nuorille, joita mahdollisesti vanha harrastus ei enää kiinnosta?
Olen useaan otteeseen maininnut, kuinka hyvä voimavara Leot olisivat monessakin merkityksessä.
Lisäkäsinä Lions klubin toiminnassa, uusien tuoreiden ajatusten tuojina klubikokouksiin, uusien
aktiviteettien ideoiden esiin tuojina ja niin edelleen. Ottakaa rohkeasti yhteyttä, kun haluatte
kuulla lisää Leoista ja miten mahdollistatte Leo-toiminnan omalla alueellanne.
Filosofi Frank Martela kirjoittaa kirjassaan Elämän tarkoitus, elämän merkityksellisyyden pohdinta
kappaleen päätteeksi: ”Annos hyviä tekoja muille ei siis ole pelkästään merkityksellistä, vaan toimii myös eräänlaisena lääkkeenä, joka parantaa tekijän fyysistä ja henkistä terveyttä sekä hyvinvointia”.

Pysytään siis terveenä ja voidaan hyvin, tekemällä hyvää muille.
Antti Valavuo
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Alueellisten lionjohtajien koulutusinstituutti
(RLLI) 2022
Koronatartuntojen määrän (Covid-19) kasvun johdosta RLLI työpaja ja siihen liittyvät
etävalmennukset siirretään uuteen ajankohtaan.
Työpajan uusi ajankohta on 13-15.5.2022 ja
etäpäivät ovat 5.5.2022 ja 19.5.2022. Työpaja järjestetään Jyväskylässä, hotelli Scandic Jyväskylä Station. Paikka on aivan rautatieaseman 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 työpajaviikonlopun 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 tutustua 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
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Miten tukea Ukrainan sodan uhreja?
Julkaistu:26.2.2022 – Suomen Lions-liitto
Kansainvälisen järjestömme kautta olemme yhteydessä niin Ukrainan kuin sen naapurimaiden lioneihin
tarpeiden kartoittamiseksi ja oikean auttamistavan löytämiseksi. Euroopan lionit varautuvat Ukrainasta
tulevien pakolaisten vastaanottoon mm. avustuspaketeilla, jotka sisältävät ruokaa, vettä, hygieniatarvikkeita ja vaatteita.

Miten tukea Ukrainan sodan uhreja?
Lionit palvelevat ihmisten humanitäärisissä tarpeissa ympäri maailman erityisesti niitä, jotka etsivät turvaa ja apua. Sinä voit tukea lahjoittamalla kansainväliselle säätiöllemme LCIF:lle, joka auttaa niin
paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti apurahojen
avulla. LCIF on perustanut ”Refugees and Displaced
Persons”-rahaston (Pakolaisrahaston), josta voidaan
auttaa tämän katastrofin uhreja.
Osallistu klubisi kanssa, myös Suomen Lions-liitto on katastrofirahastostaan lahjoittanut LCIF:n pakolaisrahaston kautta Ukrainan sodan uhreille.
Auta lahjoittamalla

TAI Lipaskeräyksen järjestämisestä ota yhteyttä veli-matti.andersson@lions.fi

Rauhanjulistekilpailun voitto
Sloveniaan
Julkaistu: 14.3.2022 – Suomen Lions-liitto

Kansainvälisen rauhanjulistekilpailun palkinto
meni tänä vuonna Sloveniaan 13-vuotiaalle Anja
Roženille.

Lue lisää muista palkituista
https://www.lionsclubs.org/fi/peace-poster-winners
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Köyliössä
Asiaa, iloa ja talviurheilun huumaa
LC Köyliön yhdessä Köyliön Lallien kanssa järjestämät LASTEN LEIJONAHIIHDOT 6.2.2022 keräsivät Köyliön Harrin Patin lähtöpaikalle mukavan joukon nuoria hiihtäjälupauksia
huolto- ja kannustusjoukkoineen.
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 mahdollinen
mutta se ei nuoria hiihtäjänalkuja lannistanut.
Ennen starttia Petteri Vuorinen antoi vinkkejä välineiden valintaan voitelun onnistumiseen. Arvokasta uutta ja päivitettyä
tietoa saivat niin nappulat kuin varttuneetkin. Alkuvaiheessa
olennaisinta on pito ja oikeankokoiset välineet.
Hiihtosuorituksen jälkeen kaikille osallistujille jaettiin komeat
Lion-mitalit. Punaiset posket 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
Juttu on uusinta viime kuun lehdestä. Lisätty kuva mitalisteista.

11

Ulvilassa
Riemukasta laskiaissunnuntaita!

Lähtöviivalla nro 9 Lumi- Ilona Papinaho, vieressä nro 5 Väinö Lipasti.

Makkaran grillaaja Esko Riihiluoma

Hiihtokeli oli vähän haasteellinen, mutta kaunis sää houkutteli 11 hiihtäjää huoltojoukkoineen Kaskelotin
maastoon. Ikäluokat neljästä 10-vuotiaisiin. Nuorin hiihtäjä oli Veeti Lipasti, 4 vuotta.
Kaikki hiihtäjät palkittiin. Kahviossa lapsille oli tarjolla mehua, aikusille tarjottiin kahvit ja pullat. Lions
Club Ulvila hoiti järjestelyt. Kaupungille kiitoksia latujen hoidosta. Perinne jatkuu ensi vuonnakin, jos keli
olosuhteet sen sallivat.

Teksti Eino Viitakoski Kuvat Jorma Pohjavirta
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Huittisissa

Rauni-Eliisa Wasell
presidentti, LC Huittinen/Gerda

Lions Club Huittinen/Gerda järjesti lapsille hiihtotapahtuman
Suomen Lions-liitto ja Suomen Hiihtoliitto yhteistyössä toivovat leijonahiihtotapahtumia järjestettävän koko maassa tavoitteenaan lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta hiihtoharrastusta kohtaan. Viime
talvena monella paikkakunnalla jouduttiin perumaan suunnitellut hiihtotapahtumat, niin myös Huittisissa.
Tämän talven leijonahiihtotapahtuma
onnistui, kun Lions
Club Huittinen/Gerdan jäsenet suunnittelivat alle kouluikäisten hiihdot
12.3.2022. Lapsia
suksineen tuli paikalle 29 ja heillä oli
mukanaan vanhempia,
isovanhempia ja sisaruksia.
Huittisten Vanhalle Urheilukentälle tuli kaikkiaan n. 90 henkilöä.
Ladut olivat hyvässä kunnossa hiihtäjien hiihdellä. SPR:n edustajina paikalla
olivat Susanna Nixon ja Jenni Mannila. (kuva oikealla ylh.)
Tapahtumassa oli paikalla myösklubimme oma Gerda-leijona, joka oli lähettämässä lapsia ladulle, vastaanottamassa ladulta ja vielä pujottamassa mitalin
kaulaan jokaiselle hiihtoihin osallistuneelle. Lapset halusivat halata leijonaa ja olla leijonan sylissä ja
monet useasti.
Lämmintä mehua ja pikkupurtavaa oli myös tarjolla tapahtumaan osallistujille. Hiihtäminen oli niin
mukavaa, että moni lapsi kiersi ladun monta kertaa.

Lippuja myy Huittisten Kirjakauppa

Lippuja myy Porissa Hiushuone Kultakutri, Ailav Kahvila Maantiekatu ja Ailav Kahvila Herralahti
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Lions Club Lauttakylän itsenäisyyspäiväjuhla
5.12.2021

Teksti: Minnamari Salmivaara Kuvat: FOTOKATA

LC Lauttakylä on viettänyt itsenäisyyspäivän juhlaa
jo yli 20 vuotta, aina 5.12. Juhlaan pukeudutaan

maaseutuklubi. Tällä hetkellä klubissa on yli 30 jäsentä ja keväällä

juhlavasti ja esiintyjinä on yleensä paikallisia har-

heitä on tulossa lisää.

raste- tai ammattimuusikkoja. Suomen täyttäessä
100 vuotta 2017, juhla järjestettiin Huittisten Wanhassa Pappilassa ja Huittislaiset veteraanit kutsuttiin juhlaan mukaan.

LC Lauttakylä on Suomen vanhin

Aktiviteeteista Vapputori Vapunpäivänä on ollut mukana jo kymmeniä
vuosia. Säätila-arvonta lienee tunnetuin vapputorin rahankeruuaktiviteetti.

Uusi jäsen Timo Routakangas sai klubin viirin kummiltaan
Veli-Matti Paasikiveltä. Oikealla presidentti Tomi Ranta.

Toritunnelma on koronan takia ollut
tauolla, mutta tänä vappuna taas
TORILLA TAVATAAN!

Lohkon puheenjohtaja Irene Ojainmaa luovutti VeliMatille Chevron 10-vuotismerkin ja alueen puheenjohtajana tällä kaudella toimivalle Jorma Suomiselle
Yhden ruusukkeen ansiomerkin. (Kuvat alla)
Kuvassa vasemmalla alhaalla uusi jäsen
Timo Routakangas ja puoliso Anitta.
Kuvat otti FOTOKATA
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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 ajankohta 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 huhtikuulle kokoontumisrajoitusten takia.
Konsertissa kuullaan monipuolista ohjelmistoa
Aarne Pelkosen lauluin ja säestäjänä Juho Alakärppä.

Aiemmin lunastetut liput käyvät tähän konserttiin tai ne voi peruuttaa 31.3.2022 mennessä
ostopaikkaan.
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, vielä on mahdollista ilmoittautua:

Ilmoittautumisaikaa jatkettu, vielä ehtii koota joukkueen ja ilmoittautua: mika.kallioinen@icloud.com
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Lions Clubs International 107-M, Finland
Piirikuvernööri 2021–2022 Juha Suonpää ja puoliso Elina
LC-Kiukainen Haapaniemenkuja 4 27400 Kiukainen, puh. 044 701 7383
e-mail: juha.suonpaa@satapelastus.fi www.lions107m.fi

Piirikokouskutsu M-piirin vuosikokoukseen Raumalle
Kutsun kaikki 107M-piirin lionit ja puolisot osallistumaan piirin sääntömääräiseen vuosikokoukseen ja viettämään vuosikokouspäivää lauantaina 23.4.2022 Raumalle. Kokouspaikkana
on Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22, 26100 Rauma. Kokouksen järjestelyistä vastaa LC
Rauma/ Kanali Helme.
Varsinaisessa piirin vuosikokouksessa joka alkaa klo 14.00 käsitellään piirin säännöissä sille
määrätyt asiat sekä muut tämän kutsun liitteenä olevassa asialistassa olevat asiat joihin saattaa tulla muutoksia
19.3.2022 pidettävän piirihallituksen kokouksen päätösten perusteella.
M-PIIRIN VUOSIKOKOUKSEN PÄIVÄOHJELMA 23.4.2022
08.00 – 13.45
08.00 – 10.00
09.00 – 11.00
09.00 – 11.00
09.00 – 11.00
09.00 – 10.45
09.00 – 10.45
09.00 – 10.45
09.00 – 10.45
10.30 – 12.15
12.30 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 17.00
14.30 – 17.00

Ilmoittautuminen, valtakirjojen tarkistus ja kokousmateriaalin luovutus
Kahvi ja sämpylä
Uusien klubivirkailijoiden koulutus
Presidentit
Sihteerit
Rahastonhoitajat
Tiedottajat
Jäsenjohtajat
Apj:t ja Lpj:t
Raumalainen lounas
Vuosijuhla* Monitoimisalissa
Kakkukahvit
Piirin vuosikokous* Monitoimisalissa
Puoliso-ohjelma*

Vuosikokoukseen ilmoittautuminen tapahtuu piirin verkkosivuilla osoitteessa www.lions107m.fi ja se tulee suorittaa vuosikokoussivuilta löytyvien ohjeiden mukaan viimeistään lauantaina 9.4.2022 mennessä. Osallistumismaksut tulee maksaa 12.4.2022 mennessä. Klubin valtuutetuille annettava valtakirja, joka tulee esittää kokouspaikalla ilmoittautumista hoitaville henkilöille. Tarkemmat ohjeet piirin sivuilla, www.lions107m.fi

Koulutussuunnitelman mukaisiin klubien ensi toimikauden presidenteille, sihteereille, rahastonhoitajille, tiedotussihteereille, jäsenjohtajille sekä alueen ja lohkon puheenjohtajille järjestettäviin koulutustilaisuuksiin
toivotaan kaikkien tulevien vastuuhenkilöiden osallistuvan.
Tervetuloa Raumalle osallistumaan 107 M-piirin toimintakauden tärkeimpään tapahtumaan, päättämään, oppimaan, tapaamaan Lion-ystäviä ja viihtymään!

Raumalla 7.3.2022
Juha Suonpää
107-M piirikuvernööri 2021-2022
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Energiapäivä syöpää sairastavien lasten tukena
Tiedotussihteeri Sami Lohisto LC Laitila / Untamoinen

Lions Club Laitila / Untamoinen lionit tekivät syksyllä 2009 päätöksen tarkan strategisen harkinnan jälkeen
lähteä rakentamaan messutapahtumaa.
Päätöksen takana oli jo pidemmän aikaa klubissa muhinut ajatus uudesta varainkeruuaktiviteetista.
Varainkeruun lisäksi Untamoiset asettivat itselleen tavoitteita palvella alueellisesti kaikkia maakuntalaisia
tuomalla messujen muodossa energia-alan viimeisintä tietoa liittyen energiaan, sen säästämiseen ja
tuottamiseen. Myös lionstoiminnan näkyvyyden kasvattaminen yleisellä tasolla nähtiin Untamoisissa
tärkeänä seikkana ja siitä tulikin klubillemme hieno uusi pitkänaikavälintavoite. Messutapahtuma sai
nimekseen osuvasti Energiapäivä. Ensimmäiset Energiapäivä- messut näkivät päivänvalon huhtikuussa
2010 ja tämä varainkeruuaktiviteetti onkin kasvanut vuosien aikana alueen suurimmaksi Energia-alan
messutapahtumaksi.
Energiapäivä työllistää ja yhdistää klubimme leijonat. Myös
Untamoisten ladyt ovat olleet tapahtuman järjestelyissä mukana
erittäin suurella panoksella koko messuhistorian ajan. Tuotoilla
olemme tukeneet avun tarvitsijoita niin paikallisesti,
valtakunnallisesti, kuin kansainvälisestikin. Tärkeä
vakiokohteemme on Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen Sykerökerho, joka toimii syöpälasten ja heidän perheidensä
vertaistukena ja tapahtumajärjestäjänä vapaaehtoisvoimin ja
lahjoitusvaroin.
Infektioriskin takia näiden lasten on mahdotonta osallistua
yleisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin eli käytännössä lapset
joutuvat elämään hyvin eristettyä elämää esimerkiksi tiettyjen
hoito- & toipilasjaksojen aikana. Sykerön toiminta on erittäin
tärkeää, sillä hoito- ja toipilasajat voivat kestää jopa vuosia.
Syöpälapsilla on erityinen paikka Untamoisten sydämissä.

Kuva lahjoitustilaisuudesta.
Banderollin vasemmalla puolella LC Untamoisten ryhmä. Takarivissä Tapani Kaila ja TopiMatti Viitanen, edessä Harri Aaltonen ja
Sami Lohisto.
Banderollin oikealla puolella vasemmalta alkaen; Niilo Ylenius, Taina Ylenius (Sykerökerhon puheenjohtaja vuosina 2017-2021),
Ville Viitanen (Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toimitusjohtaja) ja Pia Ilves (LounaisSuomen Syöpäyhdistyksen perhetyön asiantuntija).

Lisätietoa messuista: www.energiapaiva.fi

LC Laitila / Untamoisen lionit ovat koronan takia joutuneet
perumaan messut kahtena viime vuotena. Tällä hetkellä
Varsinais-Suomen alueella yleisötapahtuman järjestäminen on
jälleen mahdollista ja olemme iloisia tiedottaessamme, että
Energiapäivä 2022- messut järjestetään 23. huhtikuuta Laitilan
jäähallissa ja sen ympäristössä. Piirin lioneilla on nyt oiva
tilaisuus täyttää kyseinen päivä leijona-teemalla: Aamupäivä klo
10.00 avattavilla Energiapäivä 2022- messuilla ja iltapäivä
naapurikaupunki Raumalla piirin vuosikokouksessa!
Lion-logon esittämällä pääsette sisään ilmaiseksi. LC
Untamoinen toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleeksi
tutustumaan uusimpiin energian tuottamiseen ja säästämiseen
liittyviin innovaatioihin. Energiapäivä 2022-messutapahtumaan.
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Kynät sauhuamaan
Suomen Lions-liiton viestintäjohtaja 2020-2023 Raimo Sillanpää pyytää kertomaan tarinan otsikolla ’Ensimmäinen päiväni leijonana’.
Sillä ei ole merkitystä, oliko tuo päivä kymmeniä vuosia sitten tai eilen. Toivomus olisi, että tarinan klubilainen voisi esiintyä nimellään ja kuvallaan, mutta anonyymikin kertomus otetaan riemulla
vastaan. Olisi hienoa, jos tarina olisi kirjoitettu valmiiksi, mutta ranskalaiset viivatkin kelpaavat.
Kaikkia kommentteja, tarinoita, kuvia ja ranskalaisia viivoja odotetaan osoitteessa raimo.sillanpaa@lions.fi.
Toimithan maaliskuun loppuun, 31.3.2022 mennessä.

Terveiset toimituksesta
Hymyilin monta kertaa, kun selasin Leijonahiihtojen kuvia. Lasten ilmeet ovat sitten mainioita, kun ovat niin
tosissaan. Kyllä kannatti järjestää!
Facebookissa kiertää viesti, että Vlodimir Zelensky sanoi 2019 virkaanastujaispuheessaan näin: ”En todellakaan halua nähdä kuviani
toimistoissanne, sillä presidentti ei ole ikoni, idoli eikä muotokuva.
Pankaa seinälle mieluummin lastenne kuvia. Ja katsokaa heitä joka
kerta, kun teette päätöksiä.”
En löytänyt, osannut tai viitsinyt hakea alkuperäistä puhetta, mutta
viisaus olisi hyvä olla ohjenuorana kaikilla päättäjillä.

Minnamari Salmivaara
Lions Club Huittinen/Gerda ry
M-piirin tiedotus/ viestintä
045 3222432
minnamari.salmivaara@lions.fi

Paperinen LionMviesti on toimitettu klubeillenne, kysy presidentiltä tai lohkon puheenjohtajalta.
Karhuviestiin 9.4. ehtii ilmoittautua. Ilmoittautumisaikaa jatkettiin.
M-piirin vuosikokoukseen Raumalle olisi tärkeä osallistua ainakin tulevien virkailijoiden koulutukseen.
ELionMviesti ilmestyy taas n. 15.4.2022 ja siihen materiaali 10.3. mennessä. Kuvat erikseen ja teksti .doc muodossa. Mielellään sähköpostiin minnamari.salmivaara@lions.fi

t. Minnamari

