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 Pääkirjoitus, PDG Vesa Kynnysmaa 

    huhtikuu 2021 

 

Arne Ritari- säätiön tarkoitus on suomalaisen lionstoiminnan tukeminen. 

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Suomen lionsklubien hyväntekeväisyyteen johtavia aktiviteetteja 
sekä vaalia Suomen lionstoiminnan kummin, Arne Ritarin, elämäntyötä maamme lionstoiminnan perusta-
misessa. 
Säätiö toteuttaa toimintaansa jakamalla apurahoja Suomen Lions-liitto r.y:n jäsenklubien omille ja yhteisille 
piiri- tai liittotason aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin suomalaista lionstoimintaa. 
 

APURAHAT 

Toimintakauden aikana säätiö myöntää apurahoja seuraaviin perustein: 

1. Normaali apuraha 

Apuraha myönnetään klubin tai klubien yhteisesti palveluaktiviteettina suoritettavaan koh-

teeseen ja määrältään enintään 50 % aktiviteetin rahallisista kustannuksista. Klubin/klubien 

omien rahasuoritusten tulee olla vähintään samansuuruinen kuin myönnettävä apuraha. 

Säätiö ei avusta klubilaisten suorittamaa työpanosta eikä ulkopuolisia työ- tai urakkapalk-

koja, vaikka suoritettavat työtunnit ovat merkittävänä tekijänä apurahan määrää päätettä-

essä.  

Mikäli palveluaktiviteetin suorittamiseen liittyy erikoisosaamista edellyttäviä tehtäviä kuten 

sähkö-, LVI-, maansiirto ja kuljetustehtäviä, niin näiden tehtävien osalta apuraha on 40 % 

mutta kuitenkin enintään 40 % myönnetystä apurahasta. 

Pienin myönnettävä apuraha on 500 euroa ja suurin 10 000 euroa 

 

2. Apuraha, jossa palvelutyön osuus on vähäinen 

Apurahaluokka, jossa klubilaisten palvelutyön osuus on vähäinen ja apuraha perustuu suu-

relta osin klubin ostamien tarvikkeiden ja erikoistöiden hankintaan sekä niiden lahjoittami-

seen. 

Apuraha voi olla enintään 40 % klubin ja apurahan muodostamasta yhteissummasta. 

Mikäli palveluaktiviteetin suorittamiseen liittyy erikoisosaamista edellyttäviä tehtäviä kuten 

sähkö-, LVI-, maansiirto ja kuljetustehtäviä, niin näiden tehtävien osalta apuraha on 40 % 

mutta kuitenkin enintään 40 % myönnetystä apurahasta. 

Pienin myönnettävä apuraha on 500 euroa ja suurin 6 000 euroa 

 

Apurahan hakeminen tehdään hakulomakkeella, joka toimitetaan piirin ARS- toimikuntapuheenjohtajalle. 

Apurahaa myönnetään vain toteutumattomiin kohteisiin. 
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SÄÄTIÖN VARAINHANKINTA 

 

Adressit 

Säätiö toimittaa klubeille 10 euron adresseja lahjoitusta vastaan. Adresseja klubin jäsenet voivat käyttää 

itse tai myydä kenelle tahansa, klubi päättää adressien myyntihinnan. Ritarisäätiön adressi on myös hyvä 

keino Lions-toiminnan markkinoinnissa. 

 

Lions Ritarit ja Pro Ritarit 

Säätiö myöntää Lions Ritari killan jäsenyyksiä eli Lions Ritari arvoja klubien ansioituneille lioneille. Klubin 

ansioituneelle Lions Ritarille Säätiö myöntää myös Lions Pro Ritari arvon, joka on uusi ja arvokas tapa pal-

kita klubin aktiivista Lions Ritaria. 

Molemmat ovat hienoja palkitsemistapoja aktiivisille lioneille, joiden klubi haluaa pysyvän aktiivisena tule-

vinakin vuosina. 

 

 

Piirin ARS-TOIMINTA     

- Adressit 

- Apurahahakemukset 

- Arne Ritari-säätiön ritari ja Pro Ritari anomukset 

- Ritariksi lyömiseen tarvittavat tarvikkeet 

 

Näissä asioissa sinua palvelee piirin ARS-toimikuntapuheenjohtaja: 

Vesa Kynnysmaa, PDG, (LC Köyliö) 

Puh: 050-5267721 

vesa.kynnysmaa@lions.fi 

vesakynnysmaa@gmail.com 

Pyhän Henrikintie 401 A, 27750 Köyliö 

 

AARNE RITARI SÄÄTIÖ 

Alla linkki, josta pääsette katsomaan ARS:n sivuille, mistä löytyy adressi-, apuraha- ja ARS -ritari ja Pro 
Ritari hakemukset.  
https://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/ 

 

 

mailto:vesa.kynnysmaa@lions.fi
mailto:vesakynnysmaa@gmail.com
https://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/
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Köyliön lionit kuutionryöstössä ja keppitalkoissa 
 
LC Köyliö oli 11.3.2021 monen veljen voimalla Kuution-
ryöstömatkalla LC Kankaanpään kuukausikokouksessa 
(TEAMS). Vierailu onnistui etänä erinomaisesti ja Vierailu-
kuutio saatiin klubin haltuun. 
Presidenttimme Pentti Laine antoi tavan kiertää ja haas-
toi LC Harjavalta Huovin ja LC Kiikan samaan työhön ja 
Teams-klubivierailuun kuukausikokouksessamme keski-
viikkona 14.4. 
 Koronatilanteesta johtuen vierailukuution säätöjä sovel-
lettiin hieman kuutioidean alullepanijan Veikko Valavuon 
suostumuksella. Osallistujien lukumäärä riittää, kilomet-
rejä ei lasketa. 

 Tällä kertaa voiton vei selvästi Harjavalta Huovi. Seuraavaksi kannatta tarkistaa piirisihteeeriltä missä 
kuutio liikkuu, ja tehdä Teams-ryöstö kohteeseen. Näin saadaan mukavasti vähän uusia kuulumisia M-
piirin tapahtumista. 
  Köyliön lionit ovat myös ahkeroineet aurausviittojen keruussa ja se onkin jo tältä keväältä hoidettu. 
On muuten melkoisen mukavaa hyötyliikuntaa keväisessä auringonpaisteessa. Kunto kohenee ja mieli 

virkistyy. Kirjoittajallekin tuli n. 10 000 askelta ja 2,5 tuntia reipasta kävelyä aiheen parissa. 
Varainkeruutalkoot jatkuvat vielä haravoinnin merkeissä. Aktiviteettipäällikkömme Timo Hulmi on jär-
jestänyt meille kunnan alueelta muutaman illan haravointisession joista saamme kerrytettyä varoja hu-
penevaan aktiviteettikassaamme. 

 
 
Simo Nummi, LC Köyliö, tiedotus 

 

 

 

 

 

12.4.2021 

VIERAILUKUUTIO 
LIIKKUU TAAS 
 

Keppien kerääjät Iso-Vimmassa  Lady Päivi Kulmala ja 

Past presidentti Jarmo Kulmala sekä tiedotußimo. 

Lava-auton kuormaa purkamassa lion Veikko Salo. 

 

Haravointitalkoot vastaa myös ulkoiluhaasteeseen. 
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M - piiri palkitsi      

Rauhanjulistekilpailussa menestyneet 

Jälleen kerran M-piirin monet klubit innostivat 11–13 vuotiaita nuoria osallistumaan Kansainvälisen Li-

ons Liiton järjestämään rauhanjulistekilpailuun. Kauden 2020–2021 rauhanjulistekilpailun teemana oli 

Peace Through Service - Rauhaa palvelun kautta.  

Aihe ei todellakaan ole helppo, edes varttuneemmille leijonille ja usein ajatellaan, että rauhan eteen täy-

tyy tehdä suuria tekoja. Mutta rauhanjulistekilpailu osoittaa, että jo hyvinkin nuoret pohtivat rauhan 

merkitystä ja osaavat julisteissaan tuoda esiin pieniä ja suurempiakin tekoja, joiden avulla voisimme ra-

kentaa pysyvämpää maailmanrauhaa.  

 

Piirihallitus valitsi jatkokilpailuun Lions Club Huittinen/Gerdan sponsoroiman Siiri Jalon rauhanjulis-

teen. Kilpailutyön keskeisenä ideana oli, että etnisestä taustasta riippumatta, jokaisen meistä on pyrit-

tävä palvelun kautta auttamaan ihmisiä ja palvelemalla ihmisiä lisäämme mahdollisuuksia rauhaan. Sii-

rin julistetta ei valittu kansainväliseen kilpailuun edustamaan Suomen Lions klubeja, mutta Siiri oli kui-

tenkin yllättynyt ja iloinen ensimmäisestä sijastaan piirissä. 

Piirihallitus palkitsikin kolme parasta rauhanjulistekilpailuun osallistunutta kunniakirjoilla ja upeilla 

maalaustarvikkeilla. Toiseksi tuli Harjavallan Pirkkalan koulun oppilaan Nea Määtän piirustus. Hänen 

työssään näkyy hyvin todella lahjakkaan nuoren monipuoliset taidot. Pirkkalan kouluun sponsoroi rau-

hanjulistekilpailun Lions Club Kokemäki / Jokilaakso. Kolmannen palkinnon sai LC Huittinen/Gerdan 

sponsoroima Essi Johansson, jonka rauhajulistekilpailutyötä kehuttiin värikkääksi ja jossa palvelutee-

mat tulivat esille selkeästi.  

 

M – piirin GST Arja Tuominen ja Presidentti Irene Ojainmaa Lions Club Huittinen/Gerda 

    Voittaja Siiri Jalo  2. sija Nea Määttä   3. sija Essi Johansson 
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 Palvelua pienin askelin 

Koronarajoitusten kurimuksessa toisinaan unohdamme sen, 

että myös pienillä teoilla voi palvella ympäröivää yhteisöä. 

Kauden alkaessa onnistuimme järjestämään kokouksia kas-

vokkain ja olikin tärkeää saada tuntea kuuluvansa juuri tä-

hän naisklubiin ja suunnitella tulevia aktiviteetteja. Kauden 

alussa kävimme yhdessä tutustumassa Saaren kansallispuis-

toon täällä Huittisissa. 

Monen muun klubin tavoin onnistuimme järjestämään loka-

kuussa Diabeteskävelyn. Yhteistyökumppaneina meillä oli 

Huittisten Seudun Diabetesyhdistys, LC Huittinen ja LC 

Lauttakylä. Keltaiset ja oranssit leijonahuomioliivit herätti-

vät huomiota reippaillessamme Huittisten keskustassa. Dia-

betesyhdistyksen edustajat mittasivat verensokeriarvoja, 

kertoivat diabeteksesta ja jakoivat esitteitä. Saimme muka-

vasti väkeä liikkeelle.  

Lokakuussa järjestimme Huittisten kaupunginkirjastossa 

Unilelut yökylässä -tapahtuman Kansainvälisen nallepäivän 

kunniaksi. Tämän jo perinteeksi muodostuneen aktiviteetin 

tarkoituksena on ilahduttaa lapsia ja innostaa heitä kirjojen 

salattuun maailmaan. Joku jäsenistämme lukee satuja lapsille 

ja samalla lapset tutustuvat kirjaston lastenkirjavalikoimaan. 

Satujen kuunteleminen myös rauhoittaa. Kirjaston yössä uni-

lelut kokevat monenlaisia seikkaluja, joista lapset voivat 

myöhemmin lukea kirjaston sivuilta. Hakiessaan seuraavana 

aamuna unileluaan, lapset saavat lahjaksi pienen Gerda-

hiekkaämpärin, tarroja ja muumikarkkiaskin. Unilelut yöky-

lässä -tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Huittisten kirjas-

totoimen ja Huittisten seurakunnan lapsityön kanssa. 

Jo useampana vuonna olemme järjestäneet Hyvän Päivänä 

tanssin opetusta eri kohderyhmille. Nyt tapahtuma järjestet-

tiin erityislapsille. Koronasta johtuen tanssitapahtuma järjes-

tettiin lokakuun sijasta marras-

kuussa ja yhteistyökumppanina oli 

Huittisten Seudun Kehitysvammais-

ten Tuki. Tanssinopettaja löytyi 

omasta klubistamme ja muusikko LC 

Huittisista. Musiikin ja liikkeen 

tuoma ilo yhdisti meitä kaikkia.   

Lions Club Huittinen/Gerdan presidentti                        
Irene Ojainmaan mietteitä kaudestaan 2020-2021. 

Juttu oli jäänyt pois printtilehdestä. 
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Lokakuussa helpotimme tragedian kohdanneen perheen arkea 

valmiilla ruokalahjoilla. Ostimme paikalliselta pitopalveluyri-

tykseltä ruoka-annoksia eri viikonpäiville. Lisäksi lahjoitimme 

perheelle ruokalahjakortteja paikallisiin yrityksiin.     

Rauhanjulistekilpailuun osallistui viidestä alakoulun kuutos-

luokasta kolme ja rauhanjulistevastaavamme saikin vierailla 

kouluissa moneen kertaan. Kilpailutöiden arvioimiseen osal-

listui klubin jäsenien lisäksi paikallisia taiteilijoita. Oli mie-

lenkiintoista seurata miten he pohtivat oppilaiden töissä kil-

pailuteeman toteutusta, valoja ja varjoja, värien käyttöä ja 

sommittelua. Rauhanjuliste- kilpailutöistä kävi hyvin ilmi 

myös se, että jo alakouluikäiset lapset tietävät globaaleista 

katastrofeista ja köyhyyden aiheuttamista ongelmista, joista 

monet kuuluvatkin lionstoiminnan palvelualueisiin. Toivotta-

vasti koululaisten osallistuminen Rauhanjulistekilpailuun jätti 

heille myönteisen mielikuvan lionstoiminnasta ja saa heidät 

aikuisina mukaan toimintaan. 

Yksi klubimme tärkeistä varainhankintakeinosta on joulu-

myyjäiset, jotka onneksi pystyimme järjestämään Huittisten 

hyvän koronatilanteen takia. Aloitimme myyjäisiin valmistau-

tumisen kranssitalkoilla. Kranssien teon lomassa rupatte-

limme tulevista aktiviteeteistä ja elämän tapahtumista. 

Joimme glögiä ja söimme pipareita. Myyjäispäivänä pöy-

tämme notkui jäsentemme leipomista makeista ja suolaisista 

herkuista. Kranssit tuoksuivat joululta.  

Koska myyjäiset olivat ruokakaupan aulassa, kokeilimme os-

toskärryä, johon asiakkaat saivat lahjoittaa kuivaruokaa tai 

muita tarvikkeita. Lahjoitetuista tavaroista saimme ruoka- ja 

tarvikekassin parikymppiselle vähävaraiselle pojalle ja tytölle. 

Joulunajan aktiviteetteihimme kuuluu myös ruokakassien lah-

joittaminen vähävaraisille perheille yhdessä LC Huittisten 

kanssa. Seurakunnan diakoniatyö huolehtii kassien jakami-

sesta. Osan kassien sisällöstä saamme lahjoituksina, mutta 

suurimman osan tuotteista kustannamme itse. Kaikkien kas-

sien sisältö on sama. 

Korona-aikanakin voi palvella, kun ottaa huomioon paikalliset 

olosuhteet ja viranomaismääräykset. Suurempien palveluaktiviteettien aika on sitten, kun ne voidaan 

järjestää turvallisesti. Toivottavasti tilanne paranee ja pystyisimme järjestämään lisää aktiviteetteja tänä 

keväänä.  

 Irene Ojainmaa, Lios Club Huittinen/Gerda presidentti 2020-2021 
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Lions Club Huittinen/Doriksen noidat istutuspuuhissa 

Pääsiäisnoidiksi pukeutuneet Doriksen leijonaiset istuttivat narsisseja pajunkis-

sojen ja havujen kera Vampulan kirjaston 

edessä oleviin kolmeen isoon laatikkoon, tuot-

tamaan pääsiäisiloa paikkakuntalaisille. Kissa 

ja kahvipannu luutineen kuuluu asiaan, totta-

han toki! 

Palvelutalo Annalan väkeä oli ulkoilemassa ja 

tulivat ihastelemaan kukka-asetelmia ja 

saimme heiltä kiitosta työstämme. 

 

 

Dorikset haastoivat maaliskuussa kaikki Suomen lions-klubit soittamaan ikäihmisille ”Mitä kuuluu ja kuinka voit” 

-puheluita kevään aikana. Maaliskuussa olimme todella ahkeria, sillä puheluita kertyi kaikkiaan jo yli 40. Puhelu-

jen vastaanottajat ovat olleet ensin hämmentyneitä, sitten iloisia ja kiitollisia soitoista ja kertoivat odottavansa 

seuraavaa puhelua. 

Tekstit ja kuvat Hilve Reijonen 

 

 
Lions Club Ulvila/Auroran pääsiäislahjoitus 

 
 

Lions Club Ulvila/Aurora lahjoitti yhteistyössä Sermatech    
Oy:n   ja K-Supermarket Hansan kanssa lahjakortteja pääsi-
äiseksi. 
 Lahjoituksen vastaanottivat edelleen jaettavaksi Porin perus-
turvan Ulvilan lähipalvelualueen aikuisten sosiaalityön henki-
lökunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                    Teksti ja kuvat lion Sirkka Saari 
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LC Vampula 50 vuotta 
 

 

10 vuotta sitten, 2.3.2011, juhlistimme klubimme 40–vuotis-
taivalta Huittisissa Vanhan VPK:n tiloissa, joka oli täynnä 
juhlivaa väkeä. Varsinainen ohjelmanumero puheiden ja on-
nittelujen jälkeen oli klubijäsenten palkinta, joita oli 23 kpl. 
Saimme silloin ensimmäisen Aarne Ritari–säätiön ritarin 
klubiimme. Juhlassa otettiin klubiin neljä uutta jäsentä, jol-
loin jäsenmäärämme oli kunnioitettavat 41 jäsentä. Tänä 
päivänä jäsenistömme määrä on kovasti vähentynyt ollen 28 
jäsentä. 
 
Kuluva klubikausi on ollut poikkeuksellinen maailmanlaajui-
sen viruksen aiheuttamien rajoitusten ohjaamana. Auraus-
viittojen asennus on ollut ainut yhteinen aktiviteettimme, 
mutta sekin on hoidettu perinteisesti kahden-kolmen hen-
gen ryhmissä omilla reittialueillaan. Lisäksi on toteutettu 
muutamia yksittäisten jäsenten hoitamia aktiviteetteja. Val-
tioneuvoston kokoontumissäännöt ovat vaikuttaneet myös 
klubikokouksiimme, tosin vain yksi on jouduttu peruutta-
maan. Etäyhteyksiä emme ole vielä kokeilleet koko jäsenis-
tön kanssa, vaikka valmiudet ovat kaikilla. 
 
Tänä päivänä olemme kokoontuneet 50-vuotisen klubitai-
paleemme kunnioittamiseksi Vampulan hautausmaalle sy-
tyttämään kynttilät poisnukkuneille jäsenillemme. Varsinai-
nen 50-vuotisklubijuhla on siirretty pidettäväksi mahdolli-
sesti ensi syksynä. Tulimme sankariristille lippusaattueen 
johdattelemana juuri valmistuneen puisen leijonapatsaan 
kulkiessa lippujen perässä. Patsaan paikan oli Vampulan 
kappeliseurakunta määritellyt ennakkoon sankariristin vie-
reiselle alueelle. Liput asettuivat patsaan taakse ja klubijä-
senet lähistölle suojaetäisyyksille. Sytytimme muutaman 
kynttilän patsaan jalustalle kunnioittaen poisnukkuneita jä-
seniämme sekä sankarihaudoille, joka ei onnistunut voi-
makkaan tuulen vuoksi. Hiljaisen hetken jälkeen pidimme 
klubikokoontumisemme seurakuntatalon katoksessa. 
 
Best Regards 
Matti Reijonen 
Lionsclubs International 
Finnish Lions Association MD 107 Council Chairperson 
Nordic NSR Council Chairperson 2020-2021 
MD107 ja NSR Puheenjohtaja 2020-2021 
+358 40 525 1582 
mjreijonen@gmail.com 

 

Etualalla puinen leijonapatsas kynttilöineen 

Seppeleen lasku sankarimuistomerkille 

Puhe Matti Reijonen 

mailto:mjreijonen@gmail.com
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Lionien päivä Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa 10.4. 

Suomen Lions-liitto ry:n verkkosivuilta lainattu teksti, muokaten vain verbien aikamuotoa: "Ensimmäistä 

kertaa koskaan osallistuimme Lionien päivään YK:n (LDUN) kanssa poistumatta kotoa. Lionien päivä 

YK:n kanssa järjestettiin 10.4.2021 ja siihen pystyi osallistumaan kaikki lionit ja leot! 

Lions Clubs International juhli 75-vuotista kumppanuuttaan YK: n kanssa pitämällä Lionien päivän Yh-

distyneiden Kansakuntien kanssa 10.4. Tämä tapahtuma muistuttaa pitkäaikaisia suhteitamme YK: n 

kanssa jo vuodesta 1945. 

Oli suuri ilo ja kunnia viettää tätä iltaa lionien, leojen, YK: n diplomaattien, arvohenkilöiden ja muiden 

vieraiden kanssa maailmanlaajuiseen keskusteluun tämän vuoden aiheesta "Connected Through Ser-

vice"."  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kuvat ja teksti Virpi Äijö, Lions Club Ulvila/Aurora 

 

 

M-piirin vuosikokous lähestyy! Hae ohjeet helposti kotisivuilta                    
https://www.lions107m.org/index5.php 

 kohdasta TAPAHTUMIA JA KOKOUKSIA.  

 

  PIIRIN VUOSIKOKOUS 

24.4.2021 klo 10.00 GoToMeeting kokouksena Piirikokoussivut on 

avattu osoitteessa:                                                                               

https://www.lions107m.org/piirin_vuosikokous_2021/ 

 

https://www.facebook.com/LionsFinland/?__cft__%5b0%5d=AZU7E-EMqvPlBsm1J5bJCaMa0Davpwct_AvbrZ-XmjrEk_2YzLWFRDbgTaY3H_wEa8B3T78hpTF80fCl3GNxQip7S0zJmDdTq_DHZZbiP9cSA7d96cW7jfUSpILCix-lQFRhN6O9-T9ss8umrkdr1lgjsfRA5zlqH9TZgPyYg47ZGiQpo8XucMjd4kjwDrgqgN8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LionsFinland/?__cft__%5b0%5d=AZU7E-EMqvPlBsm1J5bJCaMa0Davpwct_AvbrZ-XmjrEk_2YzLWFRDbgTaY3H_wEa8B3T78hpTF80fCl3GNxQip7S0zJmDdTq_DHZZbiP9cSA7d96cW7jfUSpILCix-lQFRhN6O9-T9ss8umrkdr1lgjsfRA5zlqH9TZgPyYg47ZGiQpo8XucMjd4kjwDrgqgN8&__tn__=kK-R
https://www.lions107m.org/index5.php
https://www.lions107m.org/piirin_vuosikokous_2021/
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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 
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Tulossa elokuussa 2021 



 
20 

 

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 

 

 
 

 
 
 

 

M-piirin vuosikokous pidetään tänä vuonna GoToMeeting-kokouksena. Järjestäjät pyrkivät tekemään kokouksesta ikimuistoi-
sen tänä erikoisena aikana. Onhan tapahtuma piirille vuoden kohokohta. Klubimme LC Huittinen/Gerdan vuosikokouksen jär-
jestämisoikeus siirtyi vuodelle 2023 ja suunnitelmat pistettiin odottamaan vapautumisen aikoja. Niin kuin lähes kaikki suunni-
telmat, joita tehtiin viime vuonna, kun toivottiin tämän vuoden olevan koronasta vapaa.  

Nyt on mahdollisuus osallistua M-piirin vuosikokoukseen kotoa käsin. Tämä olisi tuntunut ylellisyydeltä normaaliaikana. Aika 
huikean digiloikan klubit ja koululaiset ovat tehneet, kun omassakin klubissa kaikki jäsenet pystyvät osallistumaan kokouksiin 
iästä tai tekniikan taidoista riippumatta. Kouluissa (osalla) opettajilla oli hetken opettelemista, mutta ymmärsin lapsen pu-
heista, että hekin ovat vuodessa kehittyneet. 

Vaikka etäpalaveriväsymys uhkaa, niin              M-piirin vuosikokoukseen lauantaina 24.4.2021 kannattaa osallistua. Ota 

yhteys auki klo 9.30 ja nauti tilaisuudesta. Kokouksesta jää historiallinen ja ainutkertainen muisto poikkeusajasta, - toivotta-
vasti ensi kaudella pääsemme kokoontumaan reaalimaailmassa. 

Sivulta 17 löydät linkit, joista löydät ohjeet.  

 

t. Minnamari 

Terveiset toimituksesta 
 

 

Minnamari Salmivaara 

Lions Club Huittinen/Gerda ry 

M-piirin tiedotus/ viestintä 

045 3222432 

minnamari.salmivaara@hotmail.com 

 


