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PÄÄKIRJOITUS  

M-piirin Vesileijona Riitta Valavuo 

 

 

Tänä talvena olemme saaneet nauttia perinteisestä lumisesta talvesta ja pakkastakin on riittänyt. Silti ilmastonmuu-

tos ja lämpeneminen puhuttaa. Tulevaisuudessa sateiset talvet, jotka ovat kuin yhtä pitkää syksyä tulevat yleisty-

mään. Toki joukkoon mahtuu silloin tällöin myös tällaisia ”poikkeuksia”. Ilmasto tulee lämpenemään mutta me 

voimme vielä vaikuttaa siihen kuinka suuri muutoksesta tulee. 

Vaikka meitä suomalaisia on vähän, kuormitamme ympäristöä melko paljon, jos verrataan esimerkiksi yhtä suoma-

laista ja kiinalaista. Tämä johtuu siitä, että joudumme esimerkiksi lämmittämään asuntojamme enemmän. Siksi on 

tärkeää, että täällä Suomessakin asia otetaan tosissaan ja yritetään muuttaa asioita. Jokainen voi vaikuttaa omilla 

valinnoillaan ympäristön tilaan. Helppoja tapoja auttaa ympäristöä on esimerkiksi kierrättäminen. Keskiverto suo-

malainen tuottaa vuodessa 500 kg jätettä ja tästä 80 % voitaisiin kierrättää. 

Lumien sulettua paljastuu paikoitellen hyvinkin karu näkymä, roskat tienposkessa. Me leijonat voimme nyt kantaa 

kortemme kekoon ja samalla osallistua Kulmat kuntoon-haasteeseen. Näin roskat saadaan pois luonnosta ja voidaan 

kierrättää mahdollisuuksien mukaan. Talkootempauksen tavoitteena on saada miljoona suomalaista tuunaamaan 

lähiympäristöä kuntoon leijonien ja leojen kanssa. Mukaan voi pyytää myös koululuokkia, toimia yhteistyössä kun-

nan kanssa tai lähteä vaikka vaan yhdessä oman klubin kanssa kotinurkkia siistimään. Tämä on turvallinen aktivi-

teetti koronan kannaltakin, kunhan muistetaan Avi:n suositukset. Klubit voivat saada tällä tempauksella lisää näky-

vyyttä ja ehkäpä myös uusia jäseniä, talkoista voi vinkata kaverillekin. 

Ympäristön hyväksi voi tehdä muutakin palvelutyötä. Olisiko mahdollista järjestää tänä vuonna vieraslajien hävitys-

talkoot tai kunnostaa kutusoraikkoja kaloille? Tai ehkä askarrella yhdessä koululaisten kanssa pörriäishotelleja? 

Vaihtoehtoja on paljon ja oikeastaan vain mielikuvitus rajana. 

Lisää leijonien ympäristömietteistä voi lukea uusimmasta LION 1/21-lehdestä osoitteessa www.lions.fi/lionlehti 

Myös seuraavista osoitteista voi saada apua ideointiin tai toteutukseen: 

puhtaatvedet@lionstoimisto.fi 

M-piirin Vesileijona Riitta Valavuo, riitta@fanikk.fi  

 

  

 

 

 

 

 

http://www.lions.fi/lionlehti
mailto:puhtaatvedet@lionstoimisto.fi
mailto:riitta@fanikk.fi
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UROOPAN LCIF -PÄIVÄ  
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Tänä vuonna järjestetään kaikissa Euroopan lionsmaissa toukokuussa tai kesäkuun alussa Euroopan LCIF – 
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EUROOPAN LCIF -PÄIVÄ   

 

Tänä vuonna järjestetään kaikissa Euroopan lionsmaissa toukokuussa tai kesäkuun alussa 

Euroopan LCIF -päivä, LCIF Europe Day, jolloin on tarkoitus tuoda esille LCIF:n maailmanlaa-

juista palvelutoimintaa ja aktiviteetteja, kerätä varoja ulkopuolisilta meneillään olevaan 

Kampanja 100: LCIF Palveluvoimaa -keräykseen sekä tiedottaa suurelle yleisölle kaikesta 

Leijonatoiminnasta. 

Keräyspäiväksi on Suomessa alustavasti ehdolla lauantai 22.5.2021 - joka päivämäärä vah-

vistunee, muuttuu tai peruuntuu muun muassa vallitsevasta koronatilanteesta riippuen 

vielä kevätkauden aikana. 

Ulkopuolisilta kerättävien varojen keräystavoite on 10,00 euroa klubin jäsentä kohden. 

Keräys voidaan järjestään Suomen Lions-liiton nykyisin voimassa olevalla keräysluvalla ja 

keräyslippaat ja niihin kiinnitettävät keräystarrat sekä keräyslupa ovat saatavissa minulta. 

Euroopan LCIF -päivä on loistava tilaisuus tuoda esille LCIF:n ja koko lionsliikkeen toimintaa 

mutta Suomen Rahankeräyslaista (863/2019) johtuen on huomioitava että  rahankeräysta-

pahtumaan on muun muassa kiellettyä yhdistää arpajaisia sekä kaupankäyntiä ja klubin jä-

senhankintaa, antaa lahjoittajalle muu kuin arvoltaan vähäinen lahja tai keräyksen tunnus 

sekä antaa harhaanjohtavia tietoja keräystarkoituksesta tai keräyksen järjestäjästä ja sen 

toiminnan tarkoituksesta. 

Suomi, niin kuin useimmat muutkin Euroopan maat ovat selvästi jäljessä maailmanlaajui-

sen Kampanja 100: LCIF Palveluvoima -keräyksen 300 miljoonan dollarin keräystavoitteesta 

ja Euroopan LCIF -päivä keräyksellä on tavoitteena kuroa keräystavoitetta umpeen. 

Euroopan LCIF -päivän keräys kasvattaa klubin saldoa, jolla on mahdollista hakea klubin jä-

senelle Melvin Jones Fellow -jäsenyyksiä ansiokkaasta palveluksesta. 

Veli-Matti Andersson                      

LCIF Piirikoordinaattori 

S-posti veli-matti.andersson@hotmail.com                                          

Puhelin 044 958 5715 

      

 

mailto:veli-matti.andersson@hotmail.com
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Tulossa elokuussa 2021 
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Tulossa elokuussa 2021 
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Tulossa heinäkuussa 2021 

 

Moottoripyörä on moottoripyörä……. 

Lions Bikers-motoristit ovat ajelleet yhdessä jo 23 vuoden ajan. Ensimmäinen kokoontumisajo ja 

ryhmän perustaminen tapahtui Porissa v. 1997, jossa myös vietettiin 20 vuosijuhlaa elokuussa 

2017. Mukana on edelleen kymmenkunta ryhmän perustajamotoristeja. 

- I-piirin leijonamotoristit 

 

Piirikuvernööri Antero Stenius 

antero.stenius(at)lions.fi 

GSM 050 5909 664 

 

 
 

 
 

K-piirin klubit esittäytyvät radiossa 

107-K, DG Petri Lappi, Lions Club Virtasalmi 
 

Ohjelman nimi on Lionsvartti. 

Alla pohjatietoa ja aikataulu: 

Aluksi ainakin kuuluu Leijonahenki (ei välttämättä kokonaan), sen jälkeen tulee se tietoisku lions-

toiminnasta. 

Ne siis toistuvat joka kuukausi, vartin alussa ja lopussa soi taas Leijonahenki. Siinä välissä klubi 

esittelee toimintaansa, mielellään 2 henkilöä/klubi. 

Jos esim. yhteisklubi kyseessä, niin nainen ja mies esittelemään. 

Iloinen esittely, reipas meininki. Ja tämä klubien osuus tehdään aina suorana. 

  

19.1.2021 klo 12.45 LC Iisalmi 

16.2.2021 klo 12.45 LC Iisalmi Porovesi 

16.3.2021 klo 12.45 LC Iisalmi Koljonvirta 

     20.4.2021 klo 12.45 LC Iisalmi Yläsavottaret 

     18.5.2021 klo 12.45 LC Lapinlahti Viertäjät 

 

Varteista tulee myös uusintoja samalla viikolla. 

Radio Sandelsia pystyy kuuntelemaan myös netistä. 

Molemmat lähetykset ovat löydettävissä piirimme nettisivujen linkistä:  

https://www.107k.fi/Radio.html                 Näin saadaan hyvää julkisuutta meidän toiminnalle 😊  

https://www.107k.fi/Radio.html
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Lisäyksiä printtilehteen 

Sivulle 10) 

 

(Toimintakertomukseen toimikaudelta 2019-2020..) 

3.1  107-M piirin edustajat liiton tehtävissä 

LISÄTTY 

Sri Lanka kummilapsityöryhmän jäsen    

  Lion    SirpaValavuo  LC Rauma / Kanali Helme 

 

 

 

Sivulle 27) 

LISÄTTY printtilehdestä pois jäänyt juttu toimituksen virheen vuoksi. Pahoittelen. 

 

Juttu alla: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

KORJAUKSET JA LISÄYKSET               

(SEKÄ HELMI- ETTÄ MAALISKUUN   

E-LION M-VIESTEISSÄ MAINITUT) 

ON KORJATTU/ LISÄTTY LÄHIAI-

KOINA PALVELIMELLE SIIRRETTÄ-

VÄÄN M-VIESTIIN. 

PRINTTILEHDET OVAT LUETTAVISSA 

SÄHKÖISENÄ OSOITTEESSA: 

https://www.lions107m.org/piiri-

lehti/ 
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Avuntarve lapsiperheissä sai Leijonat liikkeelle                                                          
Noora Pohjola 

 

 
Lions Club Rauma Fänikk vei ruoka-apua 24:lle raumalai-

selle perheelle henkilökohtaisten yhteydenottojen kautta. 

Tarkoitus oli auttaa vähävaraisten perheiden lapsia hiihto-

lomalla, koska koulusta ei saa ruokaa loman aikana. 

Ruuat ostettiin lauantaina ja toimitettiin heti kun ne oli 

saatu jaettua laatikoihin. Lyhyen toimitusajan vuoksi kas-

seissa oli myös kylmäsäilytystä vaativia tuotteita kuten leik-

keleitä. Perheen koko ja lasten ikä vaikutti pakettien sisäl-

töön, muutamille lähti esimerkiksi vaippoja ruuan lisäksi.  

”Halusimme laskea kynnyksen avun pyynnölle mahdollisim-

man alas ja taata tasapuolisen kohtelun kaikille, siksi toimi-

timme avun kotiin saakka. Joukossa oli pienten lasten yksin-

huoltajia sekä ehkä autottomia perheitä, ruokaa oli kuiten-

kin jaossa melko runsaasti jokaiselle perheelle. Omalla po-

rukalla saimme ruuat toimitettua hyvin perille ja saimme 

konkreettisesti nähdä ihmiset, joita pääsimme auttamaan 

saaden siitä myös itsellemme hyvää mieltä” kertoo klubin presidentti. 

”Moni avun tarvitsija tuntee tilanteestaan niin suurta häpeää, ettei halua mennä ruokajonoon. Tässä 

ihminen tapaa vain ihmisen eikä tilanteessa ole ulkopuolisia silmiä todistamassa kohtaamista. Meitä 

pakettien tuojia jännitti tilanne varmasti saman verran kuin sen saajiakin” pohtii klubisihteeri. 

Monilla aloilla lomautuksia ja irtisanomisia on viimeisen vuoden aikana tullut, eikä ihmiset ole välttä-

mättä tottuneet hakemaan apua heikentyneeseen taloudelliseen tilanteeseen.  

 
Perheet olivat onnellisia saamastaan avusta. Tässä muutaman perheen kommentti tiistailta, osa ko-

konaisina ja osassa poimintaa pidemmistä teksteistä: 

” Todella suuri apu 5-henkiselle perheelle. Paljon sellaisia tuotteita mitä en ole tiennyt olevankaan. Ei 

ole vielä tarvinnut kaupasta kuin maitoa  

Tälläiselle avulle olisi tarve myös kesäloma-aikana.” 

”Tuhannet kiitokset avustuksesta! Paketin sisältö oli tarkkaan harkittu ja todella runsas. Meidän per-

heessä tuli muutenkin juuri oikeaan aikaan kun on rankkaa muuten niin lahjoitus toi todella helpotusta 

ja hyötyä meille. Kiitos!” 

” Olen erittäin kiitollinen avustanne! Elämme vaikeita aikoja ja on ihanaa, kun järjestöt ym. niinkuin te 

autatte meitä vähävaraisia. Kaikkea hyvää! Tästä selvitään! ” 
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”Tämä teidän ruoka-avustus sisälsi oikeasti käytettäviä tuotteita joista tehdä ruokaa eikä vain jauhoja 

ja näkkileipää. Teidän avustuksessa oli kuitenkin jauhelihaa ja hunajamarinoitua kanaa, ainoa jota itse-

kin ostamme kanatuotteista. Mielestäni monelle perheelle jauhot on suht turha avustus kun ei niitä voi 

pelkästään syödä - olen kokeillut, ei pystynyt.” 

Yhteistyössä kanssamme toimi LC Rauma Rei-

marien Ladyt, LC Rauma Kanali Helme, Rauman 

Leot, Helsingin Mylly Oy, Lidl Rauma, Laitilan 

Wirvoitusjuomatehdas sekä Rauman Freinet-

koulu. 

”Toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen 

sekä harrastamiseen, joita haluamme jatkossa-

kin toteuttaa hyvällä fiiliksellä. Hampaat irvessä 

ei lähdetä auttamaan, vaan jokainen osallistuu 

sen verran mitä oma aika ja jaksaminen antaa 

myöden” toteaa klubisihteeri.  

Klubimme ottaa ilolla vastaan uusia jäseniä. Tavoitteena on jatkossakin mahdollisimman hyvin vas-

tata paikalliseen avuntarpeeseen. Vaikka leijonia on paljon maailmanlaajuisesti, jokainen klubi toimii 

omana pienenä yksikkönään, joten tempaukset ja kampanjat auttavat paikallisesti. 

Leijonien motto on ”ME PALVELEMME”, joka tarkoittaa, että kaikki ovat tervetulleita toimintaan mu-

kaan eikä vain pieni, rajattu joukko. 

Fänikin löydät Facebookista ja Instagramista @lcraumafanikk sekä osoitteesta www.fanikk.fi 

 

 

 

 Lions Club Sastamala/Linda                  

vastaanotti kaksi uutta jäsentä 
Marianne Aalto, Lions Club Sastamala / Linda 

 

Lions Club Sastamala / Linda                                                 

sai helmikuussa kaksi uutta 

jäsentä. Kuvassa vasemmalla                                                  

Hilkka Kuivalainen ja oikealla Soili 

Laaksonen.  

 

Toivotamme uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi! 

 

 

 

http://www.fanikk.fi/
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Dorikselta sukkia Annalaan 

 

LC Huittinen/Doriksen lionit kutoivat 

lämmikkeitä ja Aikku Isotalo kävi lah-

joittamassa lämmittävät naistenpäivä-

tervehdykset Palvelutalo Annalaan. 

”Villasukat, säärystimet ja hartiahuivit 

tulevat taatusti käyttöön”, iloitsi Anna-

lan väki. 

 

Kuva sukista Aikku Isotalo.   

Kuva luovutuksesta Riikka Taivainen 

 

 

Kynttilämuistaminen 
 
Lions Club Huittinen/Doris järjesti kynttilämuistamisen Koskelan uhrin muistolle ja samalla nosti kiu-

saamisen vastaista työtä enemmän esille. Paikka oli Vampulan entisen terveysaseman parkkipaikka 

5.3.2021 kello 16.00-20.00.  Pirjo Lammi-Heikkilä hankki 

havut ja teki kranssin, jonka ympärille ja sisälle ihmiset sai-

vat tuoda kynttilöitä ja sitten hiljentyä hetkeksi. Kynttilöitä 

olikin tuotu illan aikana toistasataa. Suuri kiitos kaikille! 

Seuraavana päivänä Aikku Isotalo siivosi havut ja kynttilöi-

den hylsyt pois. 
 

Kuvat Kata Sivunen     

Tekstit Hilve Reijonen, Lions Club Huittinen/Doris ry 
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Koska Piirihallituksen kokous pidetään etänä Ja kokouksen jälkeen iltapäivällä vielä kuvernööritiimin 

kyselytunti, kannattaa miettiä kinkkisiä kysymyksiä DG:ille. 

 1) Piirihallituksen etäkokous la 20.3. kello 10 
 2) Kuvernööritiimin etäkyselytunti la 20.3. kello 14  
 
Piirikuvernööri kutsuu piirihallituksen kokouksen SEURAAMISEEN etänä. Mukaan mahtuu 151 jä-
sentä. Kuvernööritiimin kyselytunnille SAAVAT OSALLISTUA KAIKKI.  Kumpaankin tilaisuuteen käy-
tetään samaa linkkiä. 
https://global.gotomeeting.com/join/787231469 

” Keskipäivän tauon jälkeen klo 14.00 aloitetaan kuvernööritiimin kyselytunti, toivomme että lähetätte kysy-

myksiä myöskin etukäteen jotta saamme tilaisuudesta sujuvan. Myös suorana voi kysellä ja keskustella. Toi-

vomme runsasta osallistumista.” – DG Veli-Matti Wasell 

 

Muistutan myös liiton Webinaari-sarjasta, jossa aiheena on tällä kertaa Sri 

Lankan kummilapset: 

Tuhansien leijonien maa -webinaarisarjassa päästään tutustumaan seuraa-

vaksi Sri Lankan kummilapsitoimintaan. Aiheeseen johdattelee kummilapsitoi-

minnan työryhmän puheenjohtaja Eero Arvo ja Pirjo Puoskari to 18.3. klo 18. 

 

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa https://register.gotowebinar.com/regis-

ter/8930939736638241036 

Rekisteröitymisen jälkeen saat Webinaarista muistutuksia sähköpostiisi.  Ei unohdu helposti.  

 

Omasta puolestani toivotan kaikille Hyvää Pääsiäistä! Pysytään kotona! 

 

t. Minnamari 

 

 
                                               

Terveiset toimituksesta 
 

 

Minnamari Salmivaara 

Lions Club Huittinen/Gerda ry 

M-piirin tiedotus/ viestintä 

045 3222432 

minnamari.salmivaara@hotmail.com 

 

https://global.gotomeeting.com/join/787231469
https://register.gotowebinar.com/register/8930939736638241036
https://register.gotowebinar.com/register/8930939736638241036

