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Yhteinen lions- vuotemme on
selvästi kääntynyt jälkim-
mäiselle puoliskolleen.

Järjestömme kansainvälisen
presidentin Kay K. Fukushi-
man teema on ohjannut lei-
jonien toimintaa kaikkialla
maailmassa. Olemme saa-
neet yhdessä palvella ja sa-
malla rakentaa meille kaikil-
le parempaa huomista.

Piirimme on ollut mukana
yhtenä lenkkinä järjestön
toiminnassa ja on aika tar-
kastella, miten olemme  teh-
tävistämme suoriutuneet.

Kirjoitukseni ajankohtaan men-
nessä olen suorittanut klubivierai-
luistani noin kaksi kolmannesta,
joten uskon tietäväni jo paljon
klubien menettely- ja ajatteluta-
voista. Olen iloisesti yllättynyt
piirimme klubien kokonaistoimin-
nasta. Erilaisten toimintojen ja
aktiviteettien kirjo on suuri. Klu-
beissamme toimii lukuisa joukko
leijonia ja heidän puolisoitaan,
jotka suorittavat palvelutehtävään-
sä iloisesti, yhteisellä sydämellä.

Samoin koetaan huoli tulevai-
suudesta, aktiviteettien onnistumi-
sesta, jäsenkadosta ym. Huolehti-
minen mitä moninaisimmista asi-
oista osoittaa, että piirimme lei-
jonat ovat kiinnostuneet klubiensa
asioista ja hyvinvoinnista.

Parempi huominen,
turvallisempi
tulevaisuus

Maailmamme on jatkuvasti levo-
ton ja rauhaton. Meitä jokaista
mietityttää tulevaisuus, miten täällä
eletään, kun olemme vanhoja.
Millaista tulee olemaan lapsillam-
me ja heidän lapsillaan. Saammeko
täällä kotoisessa Suomessamme
elää rauhassa, kun jossakin päin
maapalloamme on jatkuva sotatila
tai sodan uhka.

Mietimme myös, voimmeko elää
, harrastaa ja tehdä kaikkea mitä
haluamme, ilman pelkoa ja turvat-
tomuuden tunnetta.

Moni leijona saattaa miettiä,
voimmeko me tehdä jotain parem-
man ja turvallisemman huomisen
hyväksi. Uskon, että suuremmalla
joukolla voimme tehdä. Vaikutam-
me ihmisten asenteisiin esimerkil-
lämme ja teoillamme.

Näytä nuorelle tie

Erityisesti  mieltäni on lämmittä-
nyt piirimme klubien suhtautumi-
nen nuorisoa koskevaan teemaani.
Esitin ensimmäisessä tiedotteessa-
ni klubeille toiveen, että ne joko
tekisivät nuorisotyötä tai tukisivat
jotain nuorison harrastustoimintaa
omilla paikkakunnillaan.

Klubivierailuillani olen havain-
nut toiveeni toteutuvan.

Päivittäin nuoret joutuvat alttiik-
si monille vaaroille ja houkutuksil-
le, joilla voi olla heidän myöhem-
piin elämänvaiheisiinsa  vahingol-
linen ja arvaamaton vaikutus.

Oikea kasvatus, valvonta, hyvät
harrastukset ja turvallinen seura
auttavat jokaista nuorta selviyty-
mään vaaroista.

Leijonien eräänä tärkeänä tehtä-
vänä on auttaa heitä oikealle tielle,
tukemalla heidän harrastuksiaan.
Teema tien näyttämisestä ei saa
jäädä pelkäksi fraasiksi.

Piiri 107 M

Aktiivisen toiminnan lisäksi,
olen havainnut monissa klubeissa
vallitsevan hyvän hengen.

Leijonatoimintaan kuuluukin
oleellisena osana viihtyminen ja
hyvät ystävyyssuhteet.

Olen useissa yhteyksissä mainin-
nut , että ” lionismi on iloinen asia ”
ja sen olen monissa klubeissa
konkreettisesti todennut.Klubien
hallitusten tulisikin valmistella ko-
koukset ja sääntömääräiset asiat
niin, että  kuukausikokouksissa
jäisi aikaa myös keskinäiselle
seurustelulle ja viihtymiselle.

Piirihallituksen toimintaa pitäisi
kehittää. Kokouksille pitää löytyä
enemmän aikaa –

ainainen kiire haittaa kokous-
työskentelyä. Toimikuntien pitää
tehdä enemmän yhteistyötä ja
muutamiin toimikuntiin pitäisi saa-
da lisäjäseniä työn jatkuvuuden
turvaamiseksi.

Jäsenkehityksessä olemme vain
vähän miinuksella, joten uskon
positiiviseen

lopputulokseen. Perinteisesti pii-
rin jäsenmäärä aina keväällä nou-
see, niin se käy tälläkin kertaa.

Kokonaisvaltaisesti ajatellen pii-
ri 107 M  on hyvässä vireessä.

Toivotan kaikille piirin leijonille
aktiivista loppukautta.

DG  Raimo Järvinen

Leijonien vuosikokouksen M-piirin marssijoita.

DG-pari Anja ja Raimo Järvinen kukitettuina Lahden vuosikokouksessa.
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Mikä on leijona ja mitä
Leijonana oleminen antaa?
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Leijonana oleminen antaa?
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Piiritiedottajana allekirjoittaneella on jo usean vuoden ajan ollut
mahdollisuus seurata piirimme klubien toimintaa tavallaan aitiopaikalta.
Klubit ovat lähettäneet, ja niin toivon edelleenkin tapahtuvan, minulle
jäsenlehtensä, lehtileikkeitä toimintaan liittyvistä uutisista ja muuta
tiedotuksellista materiaalia.

Näistä saa kohtuullisen kuvan siitä, kuinka laajaa ja monipuolista
lionstoiminta piirissämme on.  Olemme lioneina tämänkin kauden aikana
olleet jälleen monessa mukana.  Olemme edistäneet ja tukeneet montaa
hyvää ja arvokasta asiaa.

Myös tiedotuksellisesti klubit ovat menestyneet hyvin.  - Kun on
toimintaa, niin on kerrottavaa.  Lionstoiminta on piirin alueella jälleen
vuoden aikana saanut myönteistä julkisuutta useiden satojen palstametri-
en verran.  - Myös se on toimintamme menestyksen ja jatkon kannalta
hyvä ja arvokas asia!

Paitsi ulospäin, on meille lioneille eduksi, jos kerromme asioista myös
toisillemme.  Meidän on hyvä tietää mitä naapuriklubissa tai muissa
piirin klubeissa tapahtuu.  Löytyisiköhän sieltä aktiviteetti- tai muuta
ideaa, josta voisi kehitellä oman sovellutuksensa?

Tämä lehti, Lion M Viesti, on tarkoitettu piirin sisäiseen viestintään.
Tämän välityksellä meillä on mahdollisuus kertoa onnistumisistamme
piirin muille lioneille. Toki on mahdollisuus kertoa myös epäonnistumi-
sista - opittavaahan niistäkin olisi, mutta jostakin syystä kuitenkin
yleensä haluamme pitää ne omana tietonamme.

Haluan tässä yhteydessä kiittää piirin klubeja ja yksittäisiä lioneja
lehden toimitustyöhön osallistumisesta.  Yli puolet klubeista oli jälleen
mukana ilmoitushankinnassa tai muussa toimitustyössä.  Se on hieno
saavutus.  Toki toivoin, että prosentti tässäkin asiassa olisi ollut 100,
mutta....pitäähän seuraavallekin vuodelle jäädä tavoitetta.

Hyvää, toiminnallista kauden jatkoa!
Martti Lehtelä
PRC

Ensinnäkin leijona se on sellai-
nen isokokoinen kissimirri, joka
elää Afrikassa ja huilailee enim-
mäkseen päivät pääksytysten. Mitä
nyt joskus metsästää virkistykseen
ja henkensä pitimiksi. Sitten on
myös olemassa “kansainvälisiä lei-
jonia” (International Lions), jotka
haluavat palvella yhteiskuntaa pai-
kallisesti, kansallisesti ja kansain-
välisesti. He ovat henkilöitä, jotka
viihtyvät muiden ihmisten seurassa
ja saavat tyydytystä kun voivat
auttaa kanssaihmisiään. He ovat
miehiä ja naisia, jotka tulevat
kaikista eri ammateista: joukossa
on virkamiehiä, opettajia, sähkö-
miehiä, lakimiehiä, taksikuskeja,
pappeja, yrittäjiä, maanviljelijöitä
jne. eli kaikilta elämän aloilta.
Maailmanlaajuisesti he edustavat
käytännöllisesti katsoen kaikkia
rotuja, poliittisia katsomuksia, kan-
sallisuuksia ja uskontoja.

Mitä leijonana oleminen sitten
antaa? Siitä on tällä toimikaudella
keskusteltu monissa eri piirin klu-
beissa. Se antaa montakin asiaa
mutta ehkä kaikkein tärkeimpänä
mahdollisuuden palvella ja muuttaa
asioita parempaan suuntaa. Yksin
hyvin harva leijona saa paljoakaan
aikaan. Yksittäinen klubi saa pai-
kallisesti paljon näkyvää aikaan ja
maailmanlaajuisesti kaikki lähes

1,4 miljoona leijonaa on mahtava
voimavara.

Leijonana oleminen on yhtei-
söllistä toimintaa. Erilaisten taus-
tojen omaavien mutta samanhen-
kisten ihmisten yhdessä olemista
ja oman maailmankuvan avarta-
mista. Auttaminen ja palvelemi-
nen saattaa joskus lähestyä totista
työtäkin mutta yhteisön jäsenenä
se on lähes aina virkistävää ja
lähestulkoon viihdettä. Yhteisöl-
lisyys ei ole tämän päivän muoti-
ilmiö mutta se on oleellinen osa
lionismin ydintä.

Leijonana oleminen tuo muka-
naan sitä tänään niin korkealle
arvostettua verkottumista. Omas-
sa klubissa ja “naapuriklubissa”
on monien eri alojen asiantunte-
musta ja laajaa kokemusta. Esitel-
mät, alustukset ja yksittäiset
keskustelut ovat avartaneet mei-
dän kaikkien näkökulmia sekä
yksityisinä henkilöinä että työelä-
män puitteissa.

Vaikka monet meistä pitävät
klubin (ja piirin) hallintotehtäviä
hieman pakkopullana mutta kau-
den jälkeen on taas paljon opittu
uutta, jota voi hyödyntää muissa
luottamustehtävissä ja työelämäs-
sä. Lions-liikkeen johtotehtävät
ovat meille kaikille kehittävää
osallistumista ja vastuunkanta-

mista, josta hyöty tulee myös
meille itsellemme.

Asia, joka on minulle henkilö-
kohtaisesti hyvin tärkeä anti lionis-
missa, on mahdollisuus vierailla eri
klubeissa lähes missä tahansa
kuljen niin kotimaassa kuin kan-
sainvälisestikin. Lions-klubi vie-
raalla paikkakunnalla jopa maail-
man toisella kulmalla on meille
leijonille keidas, jossa voimme
tavata muita saman palvelemisen
ihanteen sisäistäneitä ihmisiä.

Leijonana oleminen antaa meille
paljon ja onkin syytä kysyä mitä
meidän on annettava lionismille?
Tämän kysymyksen olemme var-
maankin  kuulleet ainakin siinä
vaiheessa kun olemme ehdottaneet
jollekin ystävällemme jäsenyyttä
klubissa. Löysin tähän hyvän vas-
tauksen erään Uusi-Seelantilaisen
klubin nettisivuilta: “Haluamme
aikaasi niin paljon kun voit ja
haluat sitä antaa ymmärtäen kuiten-
kin että perheesi ja työsi tulevat
ensin. Haluamme että käyt sään-
nöllisesti kokouksissa ja osallistut
aktiviteetteihin mahdollisuuksiesi
mukaan. Haluamme että Sinulla on
palvelemisen meininki.” Voiko
tähän enää paljoakaan lisätä?

VDG Pekka Tuuna

Piirikokous hyväksyi keväällä
2002 LC Pori/Karhun hakemuksen
piirimme 34.vuosikokouksen jär-
jestäjäksi. Vuosikokousta haimme
klubimme 30 vuotisjuhlan kunni-
aksi.

Vuosikokous järjestetään 26. 4.
2003 Tiedekeskus Pripolissa, Po-
rissa. Kartta Pripolin paikasta on
puhelinluettelon karttasivulla 34 ja
netissä. Kaikki tarvittava löytyy
Tiedekeskuksesta.

Aamukahvia tarjotaan klo 9
alkaen. Uusien klubivirkailijoiden
koulutus alkaa klo 11. Piirihallitus
kokoontuu jo klo 10. Lounas
syödään noutopöydästä porraste-
tusti klo 11.30 alkaen. Tiedotus-
näyttely avataan klo 12. Vuosijuhla
vietetään klo 13.30 alkaen. Juhlaan
järjestää musiikkiohjelmaa Porin
Palmgren konservatorio. Olemme
lahjoittaneet konservatoriolle kaksi
arvokasta poikkihuilua. Kuulemme
todennäköisesti niitä.

Piirin vuosikokous alkaa klo 15.
Kokouksessa teemme jälleen tär-
keitä ja kauaskantoisia päätöksiä.
On tärkeää, että kaikkien klubien
kaikki viralliset edustajat ovat
mukana kokouksessa eivätkä pois-
tu heti koulutustilaisuuden ja lou-
naan jälkeen, kuten monen klubin
edustajat ovat tehneet aikaisempina
vuosina. Edustajat voinevat varata
yhden kokonaisen päivän vuodessa
piirimme vuosikokoukselle.

Kokouksen ajaksi järjestetään
puolisoille kiertoajelu mielenkiin-
toisiin porilaisiin kohteisiin.

Kokousten, vaatteiden vaihdon
ja vastaanottotilaisuuden jälkeen
jatkamme iltajuhlassa pitkälle yö-
hön edelleen Pripolissa.

Vuosikokous tulee olemaan en-
simmäinen siten, että käytämme
Internetiä ensisijaisena viestintävä-
lineenä. Kaikki tarvittava materiaa-
li lomakkeineen on osoitteessa:
http://www.lions.fi/district107-M
ja etusivun linkissä Piirikokous
2003. Materiaalin voi myös tulos-
taa paperille. Kirjeenä lähetään
piirikuvernöörin allekirjoittama
kokouskutsu ja valtakirjakaavake.
Molemmat ovat myös netissä.

Siirtyminen sähköiseen tiedotuk-
seen myös piirikokouksen osalta
sujunee jouhevasti ja ongelmitta.

Siirtyminen tähän viestintämuo-
toon piirihallituksen sisällä sekä
piirihallituksen ja klubien välillä on
sujunut suuremmitta ongelmitta.
Jos epäilyksiä tai ongelmia on tai
tulee, niin pyydän yhteydenottoa.

LC Pori/Karhu toivottaa klubien
edustajat ja puolisot tervetulleiksi
34.vuosikokoukseen keväiseen Po-
riin ja juhlistamaan juhlavuottam-
me olemalla läsnä päivän kaikissa
tapahtumissa. Vuosikokouspäivä
järjestetään kerran vuodessa vain ja
ainoastaan lionsklubien edustajille
ja heidän puolisoilleen.

Kalevi Alvalahti,
PDG, presidentti
päätoimikunnan puheenjohtaja
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VARAPIIRIKUVERNÖÖRI-
EHDOKAS

LAURI HAKOSALO
(lady Aino)

Lions-toiminta:
LC-Merikarvian jäsen vuodesta 1975
Klubin presidentti 1981-1982
Lohkon puheenjohtaja 1983-1984
Alueenpuheenjohtaja 1989-1990
Tutustunut lukuisten klubien toimintaan klubivierailuilla
Haluaa viedä lionstyötä eteenpäin teemalla: Leijoat mukaan
Kotiseutuyöhön
Muu toiminta: Merikarvian kunnanvaltuusto 20 vuotta
Tarmokas yhdistystoimintamies
Kunnia/ansiomerkit
Suomen Leijonan ansioristi
Suomen kuntaliiton hopeinen ansiomerkki

Syntymäaika:
30.01.1941

Lapset:
kaksi aikuista lasta

Varatuomari, asianajaja
Uudenkaupungin johtava  julki-
nen oikeusavustaja
Valmistelee lisenssiaattityötä ai-
heesta: ryhmäkuri kunnallisissa
toimielimissä

PIIRIKUVERNÖÖRI-
EHDOKAS

PEKKA TUUNA
(lady Ritva)

Tämänhetkisiä luottamustoimia:
Tietotekniikan liitto ry liittokokousedustaja
Aiempia luottamustoimia:
Satakunnan tietojenkäsittely-yhdistys ry puheenjohtaja
Tähtitieteellinen yhdistys Rauman Kvasaari ry puheenjohtaja
Tietotekniikan liitto ry vaalivaliokunnan puheenjohtaja

Lions-toimintaa:
Klubi: LC-Rauma
Liittymisvuosi: 1991
Presidentti: 1998-1999
Lohkon puheenjohtaja: 2000-2001
Alueen puheenjohtaja: 2001-2002
Varapiirikuvernööri 2002-2003

Syntymäaika:
12.3.1948

Kolme lasta, kaksi lastenlasta
Sotilasarvo: Kapteeni res.

Filosofian maisteri, tietotekniikan
kouluttaja ja konsultti

Suomen Lions-liiton

VARAPUHEENJOHTAJA-
EHDOKAS

TIMO HEIKKILÄ
(lion Maija-Liisa)

LC Porin 100 %:n jäsen vuodesta 1982
Presidentti 1980-90 1980-90
Piirihallitus 1992-96
Varapiirikuvernööri 1997-98
Piirikuvernööri 1998-99
SLL r.y:n hallitus DG-jäsen 1998-99
SLL r.y:n hallitus PDG-jäsen 1999-2000
Piirihallitus 1999-2003
Presidentti 2002-03
Klubin sihteeri 3 kautta
Porin Campaign-Sight First koordinaattori 1992-94
Melvin Jones-jäsen 1995

Syntymäaika:
29.05.43
Kauvatsalla

Klubisihteerin tehtäviin kuu-
luvat kuukausittain lähetet-
tävät jäsen- ja toimintail-
moitukset, sekä keväällä teh-
tävät ilmoitukset:  PU101 =
ilmoitus klubin uusista vir-
kailijoista, vuosittainen klu-
biaktiviteetti-ilmoitus ja tar-
kistettu jäsenilmoitus.

Olen tällä kaudella seurannut
klubien sihteerien toimintaa vas-
taanottaessani ja arkistoidessani
piirikuvernöörin apuna klubien il-
moituksia. Olen myös patistellut
sihteereitä puuttuvista ilmoituksis-
ta. Se on työllistänyt aika tavalla.
Vaikka suhtautuminen tiedustelui-
hini on ollut asiallista ja ystävällis-
tä,  ymmärtänette, että olen myös
entistä enemmän oppinut  anta-
maan arvoa niille sihteereille, jotka
lähettävät tarvittavat ilmoitukset
säännöllisesti ajallaan.

Ohessa muutamia kauden aikana
esiin tulleita kysymyksiä ja ajatuk-
sia.

En tiennyt, että.......
Yksi tavallinen vastaus kyse-

lyihini on ollut: “En tiennyt,
että....”.  Se on täysin ymmärrettä-
vää.

Syksyllä jokainen sihteeri aloit-
taa aivan uuden tehtävän. Lomak-
keet ja säännöt ovat outoja. Siksi on
tärkeää, että sihteerit osallistuisivat
piirikokouksen yhteydessä kevääl-

PIIRISIHTEERIN KYNÄSTÄ
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lä järjestettävään koulutukseen.
Luulin, että............
Luulin, että jäsenilmoitus lähtee

internetin kautta kerralla kaikille
sitä tarvitseville. Aivan, näin voisi
ajatella. Kuitenkin se lähtee vain
päämajaan. Aiheesta on koulutuk-
sen jälkeen kerrottu mm. piiriku-
vernöörin tiedotteessa. Piirikuver-
nöörin tiedotteet kannattaa lukea
huolella. Ja ennenkaikkia uskalta-
kaa kysyä!

Miksi tämä on niin monimut-
kaista?

On jäsenilmoitus ja toimintail-
moitus. Miksi tätä ei ole tehty
yksinkertaisemmaksi, kysyi minul-
ta joku. Kysyjä oli oikeassa.
Tuntuuhan jäsenmäärän ilmoitta-
minen kahdella eri lomakkeella
tuplatyöltä. Käsittääkseni asiaa ol-
laan kehittämässä parempaan suun-
taan. Viime kevään vuosikokouk-
sessa oli esillä asia jäsenilmoituk-
sen täyttämisestä vain silloin kun
jäsenmäärässä on tapahtunut muu-
toksia. Toivottavasti tulevaisuudes-
sa on niin. Tämä kausi meidän on
kuitenkin vielä toimittava nyt
olevilla säännöillä.

Miksi kuukauden loppuun
mennessä, kunhan joskus teen...

Näin tuntuvat jotkut ajattelevan
ilmoitusten lähettämisestä. Kuiten-
kin mm. kansainvälinen päämaja
lähettää piirikuvernöörille raportin
klubeista, joiden ilmoitukset puut-
tuvat/ovat myöhässä.

Ajatelkaa, yli 44000 klubia, jos

jokainen niistä toimii omalla aika-
taulullaan.....

Tämä on vain vapaaehtoinen
harrastus......

Aivan, järjestöön liittyminen on
vapaaehtoista! Mutta kun olet
liittynyt järjestöön olet luvannut
hoitaa sinulle annetut tehtävät.
Muistatko? Siksi sihteerinä on
tärkeää, että hoidat tehtäväsi.

Se miten sinä hoidat tehtäväsi
antaa ulospäin kuvan koko klubis-
ta.

Opasta seuraajaasi!
Lionsjärjestö on myös koulutus-

järjestö. Kukin hoitaa virkaansa
aina vuoden kerrallaan. Siksi on
tärkeää, että opastat seuraajaasi.
Turha meidän jokaisen on tehdä
samoja virheitä uudelleen. Kun
seuraajasi ensi kesänä tekee ensim-
mäisiä klubi-ilmoituksia, olethan
hänen tukenaan.

Näin selviät viidakosta:
- osallistu koulutuksiin
- lue piirikuvernöörin tiedotteet
- tee asiat ajallaan
- seuraa postiasi
- uskalla kysyä
- opasta seuraajaasi

Kiitos yhteistyöstä kuluvalla
kaudella.

Ja edelleenkin jos on kysyttävää,
soitelkaa,  autan mielelläni.

Maija-Liisa Heikkilä
107-M piirisihteeri 2002-03

LC Rauma/Reimarin 30-vuotisjuhlassa 4.10.2002 klubi sai kolme uutta Lionsritaria. Kuvassa  ritareiksi
lyömisen hoitanut, piirin AR-johtaja, PDG Timo Heikkilä puhumassa ritarimerkkinsä ja kunniakirjansa saaneille
uusille ritareille vasemmalta Martti Yli-Kahrakuusi, Timo Sipilä ja Pentti Vilo, kuvassa ovat mukana myös AR-
johtajaa avustaneet  Lionsritarit PDCC   Jouko Välimäki ja PDG Kimmo Rouhas.
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Elämme tämän kauden viimeistä
neljännestä. Kv. presidentin teemat
ovat otsikon mukainen “Parempaa
huomista rakentamassa” ja “Yksi
maailma, yksi sydän”.

Teemoihin on liittynyt kiinteästi
jäsen- ja laajennuskampanja,
MERL. Piirissämme ohjelma on
otettu vahvasti huomioon ja jo
ennen kauden alkua olivat paino-
pistealueet tiedossamme ja strate-
gia oli rakennettu sitä silmällä
pitäen.

Meille tärkein asia oli ja on
edelleenkin jäsenten pysyminen
toiminnassa mukana. Totta kai
uusia leijonia tarvitaan, mutta jos
uusikaan jäsen ei kauaa joukossa
pysy, ei jäsenhankintakaan ole
palkitsevaa.

Uuden jäsenen hankkimisessa
täytyy motivaatio mukana oloon
olla vahva ja jotta se voi olla
tukevalla pohjalla pitää kummin
sisäistää omat velvollisuutensa. Ei
riitä, että tuo uuden jäsenen
mukaan klubiin ja sitten jättää
ikään kuin virran vietäväksi. Voisi
kai sanoa, että sitten vasta kummin
työ alkaakin, kun uusi leijona on
otettu jäseneksi.

Tasapainoinen ja hyvin työsken-
televä klubi on myös jäsenhankin-
nassa vahvoilla. Kun klubi tunne-
taan paikkakunnallaan aktiiviseksi
ja kehittyväksi yhteisöksi, uusia
mukaan tulijoitakin löytyy. Me
ihmiset olemme sellaisia, että
positiivisessa joukossa on mukava
olla jäsenenä.

Usein kuulee kysyttävän, miksi
meitä sitten pitää olla aina enem-
män ja enemmän. Me leijonat
muodostamme maailman suurim-
man palveluklubien järjestön.
Meillä on tehtävä, missio. Mitä
enemmän meitä tekijöitä on, sitä
enemmän saamme aikaan, eikä
kenenkään taakka kasva liian suu-
reksi.

Nykyään on trendikästä perätä
arvokeskustelua. Olen itsekin sitä
esittänyt useasti ja kyllä se jokai-
sessa klubissa pitäisi ainakin kerran
kaudessa käydä läpi. Eli kerrata ne
asiat, jotka omalle klubille ovat
tärkeitä.

 Arvokeskustelussa piilee kuiten-
kin myös vaaransa. Mitä arvo
oikein on ja kuka määrittelee ne
oikeat arvot? Voiko mikään perus-
teellisesti etsitty ja yhteisesti löy-

detty arvo olla väärä? Jos jotakuta
arvoa ei voida toteuttaa, onko se
arvoton? Ihmisarvo ja tasa-arvo
ovat meille kaikille tärkeitä, mutta
nekin voivat toteutuessaan omalla
kohdalla ottaa jotain joltakulta
toiselta pois. Tuntuu, että jokaisen
käännetyn kiven alta löytyy uusi
kivi.

 Mitäpä, jos sanottaisiinkin yk-
sinkertaisesti, että virkeä omatunto
ja terve järki riittävät aivan hyvin.

Silloin kun meidän leijonien
perustavoitteet, hyvän ja pahan
erottaminen, oikean ja väärän
tunteminen, itsensä toteuttaminen
ja toisten palveleminen toimivat
moitteettomasti, olemme ehkä val-
miita myös elämään ja toimimaan
yhteisen asian puolesta, arvokes-
kustelua käyden tai ilman.

Uskon, että kun tämä kausi taas
kerran piirissämme vaihtuu uuteen,
voimme katsoa hyvillä mielin
taaksepäin. Jokainen on kyntänyt
oman sarkansa parhaalla mahdolli-
sella tavalla ja antaa ehjät työkalut
seuraajansa käteen.

PDG Pertti Harju.

Vastoin kuin yleensä luullaan, lions
-toiminta on paljon muutakin kuin
kokouksessa käyntiä kerran kuu-
kaudessa ja satunnaisia aktiviteet-
teja avustustoiminnan  ylläpitämi-
seksi. Lions -toiminta on myös
oppimista ja kehittymistä. Opitaan
toimimaan oikein kokouksissa.
Saadaan koulutusta puheenjohta-
jaksi, sihteeriksi, rahastonhoita-
jaksi jne. Opimme myös johtamaan
monia toimikuntia ja tekemään
työtä hyvin monenlaisten ihmisten
kanssa. Kehitytään suvaitsevaisem-
miksi ja paremmin ymmärtämään
toisiamme. Pienten puheiden pitä-
minenkin onnistuu jo paremmin,
kuten juhliminen ja juhlien järjestä-
minenkin..  Mahdollisuus kohota
piirin ja liiton tehtäviin riippuu
paljolti omasta aktiivisuudesta. Nii-
hin pääseminen tuo tullessaan
runsaasti monipuolista koulutusta.
Kaiken kokemuksen ja opin lisäksi
voidaan  vuosien mittaan  saada
valtava joukko uusia ystäviä Suo-
messa ja jopa ympäri maailmaa.
  Kaikki eivät kuitenkaan ehdi tai
halua klubin ulkopuolisiin tehtä-
viin. Tekijöiden jatkuva vaihtumi-
nen  takaa kuitenkin sen, että hyvin
monet tulevat  kutsutuiksi eri
toimikuntiin. Lisäksi ovat vielä
tehtävät, joihin sääntöjemme mu-
kaan valitaan hakemuksen perus-
teella. Näistäkään tehtävistä ei
tietenkään saada palkkaa ja siksi
pitäisi aina muistaa  lions-periaat-
teiden kohtaa, jossa sanotaan: “Ole
varovainen arvostelussa, mutta run-
sas kiitoksissa”. Kiittäminen ja
palkitseminen ovat ohittamattoman
tärkeitä osia hyvässä lions -
toiminnassa.

Kirjoittajan saatua toimia tällä
kaudella M-piirin LCIF -toimikun-

RunsaaRunsaaRunsaaRunsaaRunsaat kiitokset ja palkitsemiset!t kiitokset ja palkitsemiset!t kiitokset ja palkitsemiset!t kiitokset ja palkitsemiset!t kiitokset ja palkitsemiset!
nan puheenjohtajana esitellään täs-
sä vain siihen liittyvää  MJF
palkitsemista, joka on eräs tärkeim-
mistä LCIF:n varainhankinta muo-
doista, sekä taustatietoja LCIF:n
toiminnasta ja MJF -palkinnon
rahoitusmahdollisuuksista.

Lions Clubs International Foun-
dation (LCIF) on julkinen, voittoa
tavoittelematon verovapaa säätiö,
joka toimii LCI:n apurahoja myön-
tävänä organisaationa. Säätiö saa
lahjoituksia lions -klubeilta, lio-
neilta, ulkopuolisilta henkilöilta ja
yrityksiltä.

Kaikki LCIF:lle  maksetut varat
menevät avustuksiin ja toiminnan
kulut maksetaan sijoitusten koroil-
la. Jäsenmaksuja ei käytetä LCIF:n
varojen kasvattamiseen.  Säätiön
tärkeimmät avustuskohteet ( Core
4-ohjelma )  ovat näönsuojelu,
vammaisten auttaminen, terveyden
edistäminen ja nuorison tukeminen.
Jokainen tämän kauden The Lion
lehti ja vuosikirjamme kertovat
aiheesta tästä lisää.

Huomattava osa varoista on jo
vuosikymmeniä käytetty “tarpeet-
toman” sokeuden torjuntaan. Suo-
messa sokeat hoidetaan hyvin ja ns.
turhaan sokeita ei ole. Otin sokeat
esimerkiksi siitä syystä, että yhden
MJF -palkitsemisen hinnalla voi-
daan saada näkö palautettua useille
kymmenille ihmiselle kehitysmais-
sa. . Kustannustaso siellä on täysin
eri luokkaa kun esim. USA:ssa.

“Kaihileikkauksen keskihinta-
hinta esim. Aravindin silmäsairaa-
lassa Intian Madurasissa on 10
US$. Sama operaatio yhdysvalta-
laisessa sairaalassa maksaa keski-
määrin 1650 US$.(Busness Week
27.5.02)”

Toisena esimerkkinä mainitta-
koon jokisokeus, jonka lääkitys
kehitysmaissa maksaa noin yhden
US$.  Sokeiden määrä kehitysmais-
sa on miljoonien luokkaa. Avun
tarve on siis valtava ja silmäsaira-
uksiakin hyvin monen kaltaisia.
Ote LCI:n silmäpankkiohjelmasta:

“Joka puolella maailmaa esiinty-
vän sokeuden pahimpana ongelma-
na on sen levinneisyys. Maailmassa
on tänään arviolta 42 miljoonaa
sokeaa ja heidän määränsä lisään-
tyy jatkuvasti. Kehitysmaissa asu-
villa ihmisillä on paljon suurempi
riski menettää näkönsä kuin kehit-
tyneissä maissa asuvilla. Siitä
huolimatta viimeksi mainituissakin
on n. 2,5 miljoonaa sokeaa.”

“Useimmilla 42 miljoonasta so-
keasta ei ole toivoa siitä, että
“pimeyden verho” nostettaisiin;
tuhansille on kuitenkin mahdollista
näkökyvyn palauttaminen. Silmä-
leikkauksien modernin ihmeen
kautta monenlaiset  näkövammat
voidaan parantaa. Näistä kaikkein
tehokkain ja dramaattisin on  sar-
veiskalvon siirtoleikkaus; operaa-
tio jonka on mahdollistanut se, että
joku lahjoitti silmänsä, jotta joku
toinen voisi nähdä.”

MJF palkinnon saa henkilö,
jonka nimissä LCIF:lle maksetaan
1000US$,  joko yhdessä tai useam-
massa erässä. Ko. palkinto on
samalla korkein LCIF:n myöntämä
huomionosoitus. Yleisin tapa MJF
palkinnon rahoituksessa on se, että
klubi maksaa ko. summan aktivi-
teettitililtään LCIF:lle ja samalla
nimeää palkinnon saajan. Koska
maksu voidaan suorittaa jopa vii-
den vuoden jaksona, olisi erinomai-

sen hienoa, että kaikki klubi
vuosittain suorittaisivat maksun
piirin LCIF -tilille ja viimeisen erän
yhteydessä nimeäisivät palkinnon
saajan. Palkinto voidaan lunastaa
myös klubin ulkopuoliselle henki-
lölle. Monet lionit ovat klubinsa
kautta lunastaneet ko. palkinnon
puolisolleen ja jotkut myös itsel-
leen.  Kysymyshän on ensisijaisesti
avustuksesta LCIF:lle ja vastikkee-
na saatavasta MJF -jäsenyydestä.
M-piirissä on paljon klubeja, joissa
myös ladytoiminta on vilkasta.
Kohdistamattomia varoja ladyjen
aktiviteettitilillä voisi hyödyntää
MJF -palkitsemisen kautta.  Koska
ladyjenkin joukossa on useita ns.
pitkän linjan todellisia puurtajia,
tulisi myös heitä  ottaa huomioon ja
palkita. Palkitseminen esim. vuosi-
juhlan yhteydessä on todella mie-
liin painuva tapahtuma ja vielä
mieliin painuvampi ja elämää
‘valottavampi’ niille, jotka tätä
kautta saavat näkönsä takaisin tai
muun elintärkeän avun. En usko
enkä voi edes kuvitella, että nekään

rahat voisivat mitenkään mennä
parempiin  kohteisiin.

“Ei ole ihanampaa tapaa kiittää
Jumalaa näkökyvystäsi kuin ojen-
taa auttava kätesi niille, jotka
kulkevat pimeydessä”

- Helen Keller

Hyvät lionit ja ladyt
Kun suunnittelette klubinne toi-
mintaa toivon, että pidätte mieles-
sänne lions järjestön ensimmäisen
tavoitteen ja toiminnallanne toteu-
tatte kansainvälistä yhteistyötä.
Kansainväliset  asiat kuuluvat
allekirjoittaneen tehtäviin M-piiris-
sä.  Teille epäselvissä asioissa
vastaan kysymyksiinne mielelläni
ja olen valmis auttamaan ja tuke-
maan hankkeitanne.

LCIF  Terveisin
Ossi Lahtinen,
 LC-Luvia,
M-piirin IR- LCIF- ja
 kongr.tmk.pj.

PPPPParararararempaa huomistaempaa huomistaempaa huomistaempaa huomistaempaa huomista
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Koulutus tapahtuu piirikokouk-
sen yhteydessä, tänä vuonna
Porissa 26.4.02. Opastus jär-
jestetään tuleville presidenteil-
le, sihteereille, rahastonhoita-
jille, tiedotussihteereille ja
puolisoille.

Viime keväänä Eurajoella osal-
listui koulutukseen presidenteistä
90 prosenttia, sihteereistä 76 pro-
senttia ja rahastonhoitajista vain 53
prosenttia. Toimintakauden aikana
suurimmat puutteet klubien rapor-
toinneissa ovat olleet niiden osalta,
jotka eivät ole osallistuneet opas-
tustilaisuuksiin. Hyväksyttäviä es-

KlubivirkailijoidenKlubivirkailijoidenKlubivirkailijoidenKlubivirkailijoidenKlubivirkailijoiden
kkkkkoulutusoulutusoulutusoulutusoulutus

teitä aina tulee, mutta toimihenki-
lön, joka on estynyt opastustilai-
suudesta on velvollinen hankki-
maan sijaisen itselleen ja näin klubi
saa uusimman tiedon asioista.

Hyvät kuluvan vuoden presiden-
tit. Huolehdi, että oman klubisi
uudet klubivirkailijat - presidentti,
sihteeri ja rahastonhoitaja - osallis-
tuvat kevään koulutukseen!

Koulutusterveisin
Juhani Erkintalo
Hiuknummentie 13,26660 Rauma
Puh. 8250 471, 0500-592 761
Sähköposti:
 juhani.erkintalo@kolumbus.fi

Leijonatoimintaan kuuluu kiinteäs-
ti myös palkitseminen. Kun sinulle
uskottu tehtävä on hyvin suoritettu,
organisaatio haluaa muistaa sinua
kiitoksen lisäksi myös ansiomerkillä.

Klubipresidentillä on useita mah-
dollisuuksia muistaa ansioituneita
jäseniä, piirikuvernöörillä on omat
kanavansa ja liiton hallituksella ja
puheenjohtajalla on myös merkki-
en myöntämisoikeus .Korkeimmat
ansiomerkit myöntää kv presidentti
ja hallitus.

Ansiomerkin tarkoituksena on
siis olla kiitos ansiokkaasta työstä
organisaation hyväksi ja merkkejä
tulee kantaa sopivalla ylpeydellä.
Varsinkin kun useat merkit ovat
myös osoitus siitä, että klubin muut
jäsenet ovat olleet tukemassa mer-
kin hankkimisessa.

Tietoja ansiomerkeistä ja niiden
käytöstä löytää vuosikirjamme si-
vuilta A 67-A 70.

Jo pari vuotta sitten virisi
piirissämme ajatus piirin omasta
ansiomerkistä. Asiaa valmisteltiin
huolella ja se kävi läpi useita
piirihallituksen käsittelyjä, sääntöjä
hiottiin ja ansiomerkkisäännöt hy-
väksyttiin lopulta vuosikokoukses-
samme 27.4 2002 Eurajoella.

Aloitteen merkistä teki LC Pori/
Juhana, joka myös on luvannut
vastata 100 ensimmäisen merkin
valmistuskustannuksista.

Piirin ansiomerkin eli lionspiiri
107-M Simo Waltenberg-ansio-
merkin (SW-AM) säännöt löytyvät
piirimme nettisivuilta. Seuraavassa
kuitenkin lyhyt yhteenveto.

Ansiomerkki on klubin henkilö-
kohtainen tunnustus jäsenelleen,
joka on toiminut ahkerasti klubin
tai piirin aktiviteeteissä tai on usean
toimikauden ajan osallistunut klu-
bin tai piirin hallitukseen.

Ansiomerkin myöntää piirin an-
siomerkkitoimikunta. Samalla klu-
bi sitoutuu maksamaan 170 euroa
piirimme avustusrahastoon. Varat
maksetaan klubin aktiviteettitililtä.
Avustusrahastosta on kirjoitus toi-
saalla tässä lehdessä.

Merkki luovutetaan juhlallisesti
klubin toimesta tai piirin vuosiko-
kouksessa, jossa vuoden aikana
ansiomerkin saaneitten nimet jul-
kistetaan.

Piirimme oma ansiomerkki ei
sulje pois mitään jo olemassa
olevaa merkkiä, mutta on oiva
vaihtoehto sekä ulkomaisille että
kotimaisille merkeille.

Jäämme innokkaina odottamaan,
kuka saa ensimmäisenä piirimme
oman ansiomerkin ja kuinka tämä
mahdollisuus otetaan klubeissa
vastaan.

PDG Pertti Harju

 
Yli 30v. hienoa lions-
toimintaa.  
- Keitinvaunun vuokrausta 
- Esiint. lavan vuokrausta 
- Luvialaiset kesäjuhlat joka 
   heinäkuun ensimmäisenä 
   sunnuntaina ja paljon  
   muuta, tietysti ladyjemme 
   ja "pentujemme"    
   avustamina.  
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Rauhanjulistekilpailun aihe oli tänä
vuonna ”Unelma rauhasta”. M-
piirin kilpailun parhaaksi valittiin
Mäntyluodon koulun 5-luokan op-
pilaan Pauliina Pärssisen upea työ,
jossa nuori taiteilija on kuvannut
sydämen muotoisen maapallon,
jonka takaa loistaa valoa. Mikä sen
paremmin voisikaan sopia kauden
kansainväliseen teemaan ”Yksi
maailma - yksi sydän”.

LC Pori/Katariinan presidentti
Tuula Karisjoki kävi onnittelemas-
sa Pauliinaa rahalahjoituksella.
Kiitokseksi osallistumisesta koko
luokka nautti yhteisestä mehu-,
pipari- ja karkkitarjoilusta. Toi-
vomme Pauliinalle menestystä
myös jatkossa.

MIKÄ ON RAUHAN-
JULISTEKILPAILU?

Rauhanjulistekilpailu on Lionien
kansainvälinen kilpailu, joka on
avoin 11-13 vuotiaille lapsille.
Kilpailuun osallistuminen on klu-
bille helppoa ja edullista. Kilpailu-
paketti tilataan Lions Clubs Inter-
nationalin päämajasta, sen hinta oli
tänä vuonna USD 7,95. Paketti
sisältää täydelliset kilpailuohjeet ja
kunniakirjan klubin kilpailun voit-
tajalle.

Kilpailu antaa klubeille mahdol-
lisuuden työskennellä nuorison
kanssa ja korostaa rauhan, suvaitse-
vaisuuden ja kansainvälisen yhteis-

LC PLC PLC PLC PLC Pori/Kaori/Kaori/Kaori/Kaori/Katariinantariinantariinantariinantariinan
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ymmärryksen tärkeyttä. Sen avulla
on mahdollisuus saada myös sopi-
vasti julkisuutta esim. uutinen
paikallislehdessä paikallisen kou-
lun voittajasta. Ja saahan siitä
tietysti myös piirikilpailupisteitä.

Kilpailupaketin ensi syksyn rau-
hanjulistekilpailuun voi tilata jo
keväällä.

Paketit ovat myynnissä 15.1. -
1.10.2003. Kilpailutyön jättöaika
piirikuvernöörille 15.11.2003 men-
nessä.

mlh

Minkälainen asia voi muo-
dostua perinteeksi ja kuinka
monennen kerran jälkeen
sitä voidaan perinteeksi kut-
sua? Monia asioita tehdään
useasti, ilman, että ne saa-
vat perinteen luonteen. Asi-
an täytyy olla syntynyt perin-
teeksi tullakseen sellaiseksi.

Lions Club Pori/Meri-Pori perus-
tettiin n. 27 vuotta sitten aprillin-
päivänä ja muistan, että jo seuraa-
vana syksynä kävimme itsenäi-
syyspäivänä laskemassa seppeleen
Reposaaren sankarihaudalle. Olen
yrittänyt muistella oliko ajatus tästä
syntynyt omassa klubissamme, vai
tuliko suositus joltakin kummeis-
tamme. Oli miten oli, 27 kertaa on
klubimme laskenut seppeleen va-
pautemme puolesta henkensä uh-
ranneiden muistomerkille ja uskal-
lan kutsua tätä perinteeksi.

Olemme luoneet toimintamme
aikana useita aktiviteetteja joille on
sovitettu perinteen velvoittavaa
viittaa, mutta useimmat näistä ovat
päättyneet syystä tai toisesta.

Lahjoitimme usean vuoden ajan
Meri-Porin Lukion ylioppilaille
lakit ja ainakin minä, kutsuin
hellimääni aktiviteettia perinteeksi.
Tiukat ajat ja varsinkin Kuuban
Yö-perinteen sammuminen lähes
kaiken toiminnan rahoittajana lo-
petti lakkiperinteen.

Meillä on toki toinenkin säilynyt
perinne. Joka vuosi pikkujouluihin
mentäessä tarjoaa presidentti
”plänikästään” alkulämmittelyn.
”Plänikkä” kulkee presidentiltä
seuraavalle eikä vielä kukaan heistä
ole tohtinut plänikättä pikkujoului-
hin tulla.

Palataan kuitenkin itsenäisyys-
päivään. Olen syntynyt 1938 ja
olen siis elänyt sodan, mutta en ole
sitä kokenut. Omaisistani ei kukaan
kaatunut sodassa, joten olen siinä-
kin asiassa ollut onnekas.

Muutimme Poriin Kotkasta ja isä
kävi noutamassa kotimme Poriin
sodan jo alettua. Noutoa seuraava-
na päivänä pommi tuhosi huoneis-
ton Kotkassa täydellisesti. Mänty-
luoto, jossa lapsuuteni ja nuoruute-
ni asuin, kuului niihin paikkakun-
tiin, joita vihollisemme eniten

pommitti, olkoonkin, että heidän
osumatarkkuutensa onneksemme
syystä tai toisesta olikin surkea.

Itsenäisyyspäivä 2002 vas. pastpresidentti Tapio Hacklin, pres. Rauno Gröhn ja sihteeri Martti Blomster.

Olen siis sodan jälkeisen ajan
kasvatti ja sota jätti vuosikymme-
niksi jälkensä yhteiskuntaamme.

Useat perustajajäsenistämme
ovat samaa ikäpolvea kuin minä,
joten seppeleenlaskulle oli selvä
tilaus. Kuluneiden vuosien aikana
tervehdyskäyntiä sankarihaudalla
ei koskaan kukaan ole kyseenalais-
tanut - nuoretkin veljemme ovat sen
perinteen takana. Kuuban Yö sam-
mui kun nuori polvi muutti juhli-
mistapojaan, eikä karnevaali enää
ollut ”in”- seppeleperinne elää.
Sattuneesta syystä  tämä perinne-
asia on muutenkin ajankohtainen.

Klubimme on saanut useita uusia

nuoria veljiä, jotka eivät tietenkään
tunne perinteitämme eivätkä muita-
kaan sisäpiirin juttuja. On aivan
selvää etteivät he saa otetta toimin-
nasta ellemme me ”vanhat” luovuta
asioita heidän hoitaakseen ja evästä
heitä siitä miten ennen on tehty ja
anna heidän itsensä päättää onko
tarpeellista sen vuoksi edelleenkin
niin tehdä. Muutos ja parannus
mielletään usein kuitenkin syno-
nyymeiksi ja useasti perinne lope-
tetaan sen vuoksi että asia on vanha
ja sen merkitys uudelle sukupolvel-
le on vieras. Itsenäisyydenpäivä-
seppeleelle ei käyne näin.

Kurt Pettersson
LC Pori/Meri-Pori

Pauliina Pärssisen voittajatyö (yllä). Pori/Katariinan presidentti Tuula
Karisjoki kävi onnittelemassa Pauliinaa.
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Aktiivisia aktiivijäseniäAktiivisia aktiivijäseniäAktiivisia aktiivijäseniäAktiivisia aktiivijäseniäAktiivisia aktiivijäseniä

LC-AlastarLC-AlastarLC-AlastarLC-AlastarLC-Alastaro leikittio leikittio leikittio leikittio leikitti
seutukunnan lapsiaseutukunnan lapsiaseutukunnan lapsiaseutukunnan lapsiaseutukunnan lapsia

LC Punkalaidun perustettiin vuon-
na 1957.  Klubin toiminnoissa on
yhä aktiivisesti mukana kaksi
perustajajäsentä, Martti ja Mauri
Rasi.  45:een lionsvuoteen on
yltänyt Eino Leppäkorpi ja 40:een
Tuure Tamminen.

Nämä pitkäaikaiset jäsenet ovat
todellisia aktiivijäseniä – he pitävät

Punkalaitumen veteraanilionit pääsivät vaihtamaan ajatuksiaan piirikuvernöörin ja –sihteerin kanssa
kuvernöörivierailun yhteydessä. Vasemmalta Mauri Rasi, DG Raimo Järvinen, Martti Rasi, CS Maija-Liisa Heikkilä,
Eino Leppäkorpi ja Tuure Tamminen.

Aktiivisia aktiivijäseniäAktiivisia aktiivijäseniäAktiivisia aktiivijäseniäAktiivisia aktiivijäseniäAktiivisia aktiivijäseniä

Alastaron Lions Club on viime
vuosina keskittynyt oman kunnan
lasten ja nuorten asioihin. Nyt oli
vuorossa kulttuuria ja liikuntaa
perheiden pienimmille. Haluttiin
tarjota pientenkin paikkakuntien
lapsille sellaisia elämyksiä, joita
pikkukunnista ei yleensä saa.

Klubin presidentti Reijo Kuosa
esitti perheessään keksityn idean
muille klubilaisille keväällä ja
niinpä sitten järjestettiin klubilais-
ten ja ladyjen talkoovoimin Alasta-
ron ja lähikuntien leikki-ikäisille
ikioma konsertti Alastarohallilla
13.10.2002. Lapsia laulatti ja leikit-
ti TV2:n pikkukakkosesta tuttu
Satu Sopanen ja Mukaralla orkeste-
ri. Lipun ja yllätyksenä konsertin

LC-AlastarLC-AlastarLC-AlastarLC-AlastarLC-Alastaro leikittio leikittio leikittio leikittio leikitti
seutukunnan lapsiaseutukunnan lapsiaseutukunnan lapsiaseutukunnan lapsiaseutukunnan lapsia

jälkeen tarjotun pillimehun ja
piparin hinta saatiin seudun 20
yrityksen tuella pudotettua lähes
nimelliseksi; erityiskiitos paikalli-
selle Osuuspankille. Kaikki järjes-
telyt mainostuksesta, lippujen en-
nakkomyynnistä, kolkon konsertti-
tilan somistuksesta ja autojen park-
keerauksesta kahvinmyyntiin on-
nistuivat erinomaisesti.

Konsertti sai suuren suosion.
Ennakko-odotusten mukainen kat-
sojamäärä toteutui kolminkertai-
sesti, joten tuottoakin kertyi muka-
vasti. Katsojamäärä lähenteli 1000
kpl, joista myytyjä pääsylippuja oli
kaikkiaan 925. Katsojamäärä on
varsin hyvä pienelle 3000 asukkaan
kunnalle, toki katsojia oli myös

kunnia-asianaan kuukausittaista
osallistumistaan.  Kokousten lisäk-
si he osallistuvat aina innolla myös
aktiviteettien toteuttamiseen.  Mau-
ri Rasilla onkin jo takanaan yhtä-
jaksoisia 100%:n vuosia 46 ja
Tuure Tammisella 40.  – Eikä Eino
ja Marttikaan heistä paljoa jää
jälkeen, mutta jossakin vaiheessa

”putki” on kuitenkin heiltä päässyt
katkeamaan.

Eipä taida tuollainen yli 45
vuoden yhtäjaksoinen osallistumi-
nen olla kovinkaan yleistä.  Klubin
sihteerin tilatessa Maurille 45
vuoden 100%:n merkkiä kuului
puhelimesta ihmettely, että mihin
te sellaista tarvitsette!

Piiriaktiviteettina toiminta-
kaudelle 2002-2003 on ve-
renluovutus.

Verenluovutus on arvokas
asia, mutta ei välttämättä
kovinkaan monelle tuttu.
Veritalkoisiin osallistuu
vuoden aikana 200.000 suo-
malaista.  Nuorten luovutta-
jien määrän toivotaan lähi-
vuosina lisääntyvän tuntu-
vasti, sillä joka vuosi veren-
luovutuksen joutuu iän
vuoksi lopettamaan iso
joukko verenluovuttajia.

Verta voi luovuttaa terve,
18-65 vuotias ja yli 50 kiloa
painava henkilö.  Lääkkei-
den käyttö ei välttämättä ole
este luovutukselle.  Tilapäi-
sesti luovutuksen estävät
esimerkiksi flunssa ja lää-
kekuurit.  Tarkemmin ve-
renluovutuskelpoisuus arvi-
oidaan luovutuspaikalla.

Piirimme alueella on vain
yksi kiinteä luovuspaikka;
Porissa, Itäpuisto 11
(ma,ti,ke 12.00 – 18.00 ja to,
pe 10.00 – 15.00, puh: 02-
6338482).

Klubi voi järjestää palve-
luaktiviteetin ja matkustaa
porukalla Poriin veren-
luovutukseen (mielellään
ennakkoilmoitus yllä ole-
vaan numeroon).  Paikalli-
set SPR:n osastot järjestävät
myös omilla paikkakunnil-
laan luovutustapahtumia,
joista ilmoitellaan paikallis-
lehdissä.

Tämä aktiviteetti on ajalle
1.7.2002-31.3.2003.  Klubin
sihteeri kirjaa kuukausira-
porttiin luovuttajien luku-
määrän.  Näin se on mukana
piirikilpailussa ja myös pii-
rikuvernööri saa asiasta tar-
vitsemansa tiedot.  Luovu-
tukseksi voidaan kirjata per-
heenjäsenet ja mukana vie-
dyt ystävät.

Piirikuvernöörin kauden
teema on NÄYTÄ NUO-
RELLE TIE.  Voimme
noudattaa tätä kehotusta
esimerkillämme luovutta-
malla verta ja viemällä
nuoria verenluovutukseen!

Antti Paala

naapurikunnista.
Joka vuosi LC-Alastaro on lähet-

tänyt 1-2 paikkakunnan yli 16 v.
nuorta Lions-nuorisovaihtoon maa-
ilmalle, ja matkajärjestelyjen lisäk-
si heille on annettu matkastipendi.
Viime kesänä eräs lukiolaistyttö oli
Australiassa, ja vastavuoroisesti
Italiasta yksi tyttö oli LC-Alastaron
vieraana.

Edellisvuoden pääprojekti oli
lasten värityskirjan tekeminen ko-
konaan omin voimin piirustuksista
painatukseen. Myös siihen projek-
tiin saatiin alastarolaiset yritykset
varsin kattavasti mukaan, sillä
väritettävät kuvat kuvasivat yritys-
ten toimintaa, ja olivat samalla
yritysten mainoksia.

Aimo Köylijärvi
LC Alastaro

VERVERVERVERVERTTTTTAAAAAVERVERVERVERVERTTTTTAAAAA
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HuumetesteritHuumetesteritHuumetesteritHuumetesteritHuumetesterit
Kankaanpään poliisilleKankaanpään poliisilleKankaanpään poliisilleKankaanpään poliisilleKankaanpään poliisille

KuinKuinKuinKuinKuin
tontuttontuttontuttontuttontut

pajassaanpajassaanpajassaanpajassaanpajassaan

Pomarkun Lions Clubin
miehet touhuavat joulun alla
Uudentalon Simon hallissa
kuin tontut pajassaan. Ulko-
puolelta kuunnellessa sisäl-
tä  kuuluu vasaran naputus
ja iloinen puheen sorina.

Miehet touhuavat Hakalinnassa
järjestettäviä joulumyyjäisiä var-
ten. Lions Clubin jouluvalmistelut
alkavat jo hyvissä ajoin. Ensim-
mäiset tuotteet myyjäisiä varten
valmistuivat jo kesällä, kun vihdat
tehtiin valmiiksi. Myös luuta- ja
lyhdevärkit kerättiin kesällä val-
miiksi. Luudat ja lyhteetkin val-
mistuivat jo ennen lumentuloa.
Klubilaisten joulumyyjäispöydältä
löytää paljon kaikenlaista.

Myyjäisissä myydään muun mu-
assa tonttuja, jotka kannattelevat
tuikkulyhtyjä, punatulkkuja, joihin
saa talipalon kiinni ja tämän
vuoden uutuuksia kodin ideapak-
keja ja juomapullotelineitä. Lisäksi
klubilaiset tarjoavat puisia leikkuu-

KuinKuinKuinKuinKuin
tontuttontuttontuttontuttontut

pajassaanpajassaanpajassaanpajassaanpajassaan

Kankaanpään poliisi pystyy vastai-
suudessa entistä tehokkaammin
puuttumaan huumeiden käyttöön.
Poliisi sai lahjoituksena varustuk-
seensa viime syksynä kaksi huume-
testeriä.  Lahjoituksen tekijänä oli
LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde.
Lisäksi ”kaupanpäälle” annettiin

HuumetesteritHuumetesteritHuumetesteritHuumetesteritHuumetesterit
Kankaanpään poliisilleKankaanpään poliisilleKankaanpään poliisilleKankaanpään poliisilleKankaanpään poliisille

Lion Markku Rajala ja presidentti Seppo Virtanen LC Kankaanpää/Kuninkaanlähteestä luovuttivat huumetesterit
ja metallinpaljastimen poliisipäällikkö Tommi Teurille.

poliisille metallinpaljastin.
Kankaanpään kihlakunnalla oli

ennestään testeri Merikarvialla,
joten nyt saadun lahjoituksen jäl-
keen sama varustus on kaikissa
tienpäällä olevissa partioautoissa.
Laitteella pystytään mittaamaan
kannabisaineet sekä amfetamiinin,

metaamfetamiinin ja opiaattien
mahdollinen käyttö.  Jos testeri
paljastaa huumeen käytön, henkilö
viedään veri- ja virtsakokeeseen.
Testeri on kuitenkin luotetttava ja
tarkka seulontakeino heti tien
päällä.

SUNNUNTAINA 27.4.2003 klo 10.00-14.00

lautoja, kännykkätelineitä ja pan-
nunalustoja.

Vanha perinne

Miehet kertovat,  että myyjäisiin on
valmistauduttu samalla tavalla jo
parinkymmenen vuoden ajan. Kes-
kiviikkoiset talkoot aloitetaan jo
marraskuun alussa ja talkooporuk-
kaa riittää hyvin. Parinkymmenen
vuoden aikana tuotekehitystä on
tapahtunut ja joka vuosi myyjäisten
myyntipöydällä koreilee uuden
tuotekehityksen tuloksia. Kaikki
tuotteet tehdään puusta ja parhaista
materiaaleista.

- Kaikki tuotteet ovat omaa
designiä. Simo Uusitalolta tulee
tietotaito ja meiltä muilta innostus
tekemiseen, Kalevi Leppänen ker-
too. Myyjäisten tuoton klubilaiset
lahjoittavat lyhentämättömänä po-
markkulaiseen harrastustoimin-
taan.

Annina Heinonen
(julk. Uutismarkussa ja Kankaan-
pään Seudussa)
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LC LAITILA 

MYYNTITUOTTEET: 

 
• Saunapyyhe…………………... 22,00 € 
• Laitilan kahvikuppi ja lautaset.. 24,00 € 
• Isännänviiri………………… .. 60,00 € 
• Laitila – pinssi………………….3,50 € 
 

Tuotteet voit hankkia: 
OP-kiinteistökeskuksesta puh: (02) 850 5300 tai 
Laitilan Lämpö Oy:n toimistosta puh: (02) 850 6221 

Köyliöläiset ovat monella tapaa
oppineet arvostamaan heitä, jotka
kerran nostivat koko Suomen histo-
rian hämärästä, Lallia ja Kerttua.
Leijonien toimesta on Lalli vuosi-
kymmenet kerännyt juhannuksena
siltaveroa.  Köyliön Lions-ladyt
aloittivat Lalli ja Kerttu nukkien
valmistamisen vuonna 1976 ja työ
jatkuu edelleen.  Kukaan ei tarkal-
leen tiedä, kuinka monta Lallia ja
Kerttua on marssinut 27 vuodessa
ladyjen verstaasta maailmanmark-
kinoille.

Ladyt kokoontuvat samanaikai-
sesti veljien kanssa joka kuukauden
toisena keskiviikkona.  Joukolla
nautitaan alkajaiskahvit ja käsitel-
lään ehkä jokin yhteinen asia.
Sitten ladyt siirtyvät pankin alaker-
ran kokoustiloihin ja aloittavat
oman palaverinsa.  Puhutaan sel-
viksi omat tärkeät kokousasiat ja
sitten ahkerat kädet alkavat askar-
rella nukkien kimpussa.  Jokaisella
ladylla on oma ”hittinsä”:  kuka
ompelee paitaa tai viittaa, kuka
sitoo koristspiraaleja, kuka pukee
nukkeja.  Yhden illan kuluessa ei
kovin montaa nukkea valmistu,
niin paljon työtä vaatii Lalli,
samoin kuin Kerttu, kun se valmis-
tetaan ”viimeisen päälle”.  Työtä
joudutaan tekemään myös kotona.
Kokoukseen tuodaan mukana val-
miita vaatekappaleita ja koruja.  –

KÖYLIÖN LADKÖYLIÖN LADKÖYLIÖN LADKÖYLIÖN LADKÖYLIÖN LADYT YT YT YT YT AHKERAHKERAHKERAHKERAHKEROIVOIVOIVOIVOIVAAAAATTTTT
LALLI- JLALLI- JLALLI- JLALLI- JLALLI- JA KERA KERA KERA KERA KERTTU-NUKKEJTTU-NUKKEJTTU-NUKKEJTTU-NUKKEJTTU-NUKKEJAAAAA

Missään vaiheessa ei nukkeja ole
saatu suuria määriä varastoon;
tarjonta on suunnilleen vastannut
kysyntää.

Lalli ja Kerttu valmistetaan
tarkalleen Köyliön Kirkkosaaren
ns. Lallin kalmiston hautalöytöjen
perusteella alkuperäisten esikuvi-
ensa mukaisesti.  Lallilla on
vaaleanpunainen takki, harmaat
housut, päässään tumma turkislak-
ki, jalassa nahkaiset, nauhalla
päältä sidotut jalkineet.  Seistukse-
na on kirves vyöllä ja pitkä keihäs
kädessä.  – Kertulla on lampaanrus-
kea hame, valkoinen pitkä paita,
vaalean vihreä huntu ja esiliina
sekä luonnonharmaa vaippa.  Ker-
tun koruina ovat rannerenkaat,
hopealevyllä varustettu helminau-
ha, pronssinen hevosenkenkäsolki
sekä pronssikierukkakoristeet hun-
nussa, vaipassa ja esiliinassa.  –
Muinaisnuket on jätetty ilman
kasvonpiirteitä, jotta esineiden ai-
tous korostuisi.  Puusta valmistetut
rungot puetaan tieteellisesti tutkit-
tuihin muinaisasuihin.

Lalli- ja Kettu-projekti on ajan
saatossa poikinut muutakin aihee-
seen liittyvää.  Sortimenttiin kuulu-
vat nyt hopeiset ja pronssiset
kaulariipukset ja korvakorut sekä
miehiä varten mansettinapit ja
solmioneulat.  Saatavana on myös
Lalli-aiheinen Köyliö-pyyhe.  Kai-

Nukketalkoot käynnissä.  Vasemmalla presidentin lady Tarja Putko, Sinikka Kaatonen, Irma Väinölä, Eila Hyrsylä
ja Maiju Routama.

killa näillä artikkeleilla on ollut
myös jatkuva hyvä menekki.

Köyliön Leijona-kansa on aina
oppinut puhaltamaan yhteiseen hii-
leen.  Kun ensi juhannuksena taas

pyörähtää käyntiin vuoden suurin
projekti, Lallin siltaveron kanto ja
keskikesän show, ovat ladyt paikal-
la palvelemassa ravintola-asiakkai-
ta Kertun Kesteissä.  Sieltä myös

tarttuu mukaan 107 M-piiriläisille
vieraille vaikkapa Lalli- ja Kerttu-
nukke kotiin vietäväksi?

Juhani Kaatonen

SäkSäkSäkSäkSäkylä piirinylä piirinylä piirinylä piirinylä piirin
lentopallo-lentopallo-lentopallo-lentopallo-lentopallo-

mestarimestarimestarimestarimestari
Piirin lentopallon loppuottelu pidettiin Kiikoisissa 14.12.2002.

Kiitos LC Kiikoisille turnauksen järjestämisestä.

Piirin mestari on LC Säkylä.
Toiseksi tuli LC Kiikoinen ja kolmanneksi LC Pori/Juhana.

Satakunnan Syöpäyhdistyksen
Huittisten osasto sai joulun alla
leijonilta tuntuvan joululahjan.   LC
Huittinen lahjoitti yhdistykselle
lokakuussa pidetyn Jukka Ruusu-
maan syntymäpäiväkonsertin tuo-
ton, 7600 euroa.

-Klubi on järjestänyt vastaavan-

LC Huittisten presidentti Esa Puonti (vas) ja Jukka Ruusumaa luovuttivat konsertin tuoton Syöpäyhdistyksen
edustajille Raija Lehtorannalle ja Hilkka Vilhoselle.

laisen konsertin ennenkin, vuonna
1994.  Silloinkin tuotto lahjoitettiin
syöpäpotilaiden hyväksi.  Siitä jäi
hyvä mieli, joten kohteen valinta ei
ollut nytkään vaikea.  Syöpä
koskettaa tänä päivänä lähes kaik-
kia.  Ellei henkilökohtaisesti niin
ainakin välillisesti, toteaa Jukka
Ruusumaa.

Konsertit, joita järjestettiin kol-
me, saivat Huittisissa hyvän vas-
taanoton yritysten keskuudessa.
Mainostilan myynti lippuihin oli
helppoa.  Yrittäjät halusivat olla
tukemassa hyvää asiaa ja varasivat
paljon lippuja myös itse konsert-
tiin, kertoo klubin presidentti Esa
Puonti.
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Lions Club International ( LCI )
Piiri 107-M
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kaudelta 2001-2002kaudelta 2001-2002kaudelta 2001-2002kaudelta 2001-2002kaudelta 2001-2002

Yleistä

Piirimme tavoitteet kauden alkaessa olivat jäsenmäärän
säilyttäminen, perheaktiviteettien järjestäminen, koulutus,
tiedotus, sähköisen viestinnän edelleen kehittyminen ja
nuorisovaihto.  Tavoitteissa onnistuimme mielestäni hyvin.
Jäsenmäärä pysyi plussan puolella, vaikka uusia klubeja ei
syntynytkään.  Olimme siis näin mitattuna edelleen piirien
ykkönen.  Koulutusta järjestettiin sekä uusille jäsenille, alue-
ja lohkonjohtajille kuin myös klubivirkailijoille ja ladyille.
Tiedotus toimi kiitettävästi sekä manuaalisesti että sähköisesti
ja nuorisovaihtoon lähetettiin kolmisenkymmentä nuorta.
Perheaktiviteettien järjestäminen kuului piirin teemaan,
”Yhdessä huomiseen”.   Ilokseni teema huomioitiin lähes
kaikissa piirimme klubeissa.  Onhan lionstoiminta osittain
koko perheen toimintaa.

Indianapoliksen vuosikokous

84. Lions Club International Convention pidettiin 2-6.7.2001
Indianan osavaltiossa Indianapolisissa, joka on tutumpi
moottoriurheilun Formula ja Indi-ajoistaan.  Tulomatkalla
pääsimme tutustumaan myös järjestön päämajaan.  Siellä
konkretisoitui lions-toiminnan koko kansainvälinen laajuus.

Suomalaisten osanottajien määrä oli noin 50.  Ennen

kokousta elektit eli tulevat piirikuvernöörit osallistuivat
koulutukseen jota veti CC:ksi valittu Erkki Laine.  Koulutus-
paketti oli suomenkielinen ja mukana oli myös Virosta,
Tallinnasta Peter Lepp.  Puolisoilla oli myös jonkinverran
koulutusta ja muuta tutustumista kaupunkiin.

Kaikkiaan koulutukseen osallistui noin 740 VDG:tä ympäri
maailmaa.  Koulutuksen englanninkieliset luennot simultaani-
tulkkasi ansiokkaasti päämajan suomalaisia palveleva Inkeri
Herranen.

Kansainväliseksi presidentiksi valittiin J.Frank Moore III, 1.
varapresidentiksi Kay K. Fukushima ja 2. varapresidentiksi
Tae-Sup Lee.

Eräs mieleenpainuvimpia hetkiä oli, kun Barbara Hendrick-
sille myönnettiin Humanitarian palkinto USD 200000.
Kiitospuheensa päätteeksi hän esitti kuulujoiden sydämiä
sykähdyttävän laulun ”Sometimes I Dream”.  Hän on YK:n
Hyvän Tahdon Lähettiläs toimialueenaan pakolaiset.

Meille suomalaisille oli tietysti tärkeä hetki, kun CC Erkki
Laine esitteli ID-ehdokas Harri Ala-Kuljun, joka sitten
valittiinkin kansainväliseen hallitukseen.

Vuoden kansainväliseksi tunnukseksi J.Frank Moore oli
valinnut tiedon lampun ja siihen liittyvän teemansa ”Light the
Path”.

Kuvernöörineuvosto (KVN) 2001-2002

MD 107 kuvernöörineuvosto valittiin Joensuun vuosikokouk-
sessa 8-10.6.2001.

Puheenjohtajat:
Pj CC Erkki Laine LC Espoo/Kivenlahti
Vpj DCC Markus Flaaming LC Vantaa/

Martinlaakso
Jäsenet:
A-piiri DG Jukka Rauhaniemi LC Turku/Suikkila
B-piiri DG Timo Hyvönen LC Helsinki/

Kannelmäki
C-piiri DG Reijo Oksanen LC Nastola
D-piiri DG Juhani Manninen LC Hirvensalmi
E-piiri DG Esa Hakuni LC Ikaalinen
F-piiri DG Heikki Kuivinen LC Ylistaro
G-piiri DG Ilkka Sainio LC Mänttä
H-piiri DG Harri Forss LC Savonlinna/Eerikki
I-piiri DG Erkki Manninen LC Oulu/Pokkitörmä

K-piiri DG Eero Äijö LC Vehmersalmi
L-piiri DG Erkki Orre LC Rovaniemi/

Ounasvaara
M-piiri DG Raimo Junttila LC Kankaanpää/

Kuninkaanlähde
N-piiri DG Taru Mattsson LC Vantaa/Koivukylä
O-piiri DG Paavo Tyni LC Nykarleby

Kuvernöörineuvoston sihteerinä toimi liiton pääsihteeri SG/
PDG Juha Kuittinen.

Suomen Lions-liitto ry:n hallitus
2001-2002

KVN nimitti kokouksessaan 25.8.2001 seuraavan hallituksen:

Puheenjohtaja CC Erkki Laine
Varapuheenjohtaja IPCC Heikki Pamilo

DCC Markus Flaaming
DG Jukka Rauhaniemi
DG Erkki Manninen
IPDG Ismo Laine
IPDG Pertti Harju

Sihteeri SG/PDG Juha Kuittinen

Suomen Lions-liitto ry:n (LCI MD 107)
49. vuosikokous

Liiton vuosikokous pidettiin Lahdessa suurhallissa.  M-piirin
edustajia oli paikalla edustavan ryhdikäs joukko.  Kaikkiaan
äänestäviä edustajia oli vähän yli 1100.  Kokous saatiin viettää
erittäin kauniissa kesäisessä säässä.

KVN:n kokoukset 2001-2002

KVN 1 25.8.2001 Kongressikeskus Meripuisto, Espoo
KVN 2 24.11.2001 POHTO, Oulu
KVN 3 16.2.2002 Ammattikoulu, Pietarsaari
KVN 4 7.6.2002 Kauppahotelli Grand, Lahti

Lisäksi KVN oli koolla Islannissa, Reykjavikissa 17.-
20.1.2002.

DG osallistui lisäksi edellisen kauden KVN:n kokouksiin
17.2.2001 Porissa, 8.6.2001 Joensuussa sekä koulutukseen
19.-20.5.2001 Heinolassa.

Lions-piiri 107-M

Toimikausi oli piirin 33.  Lionsklubeja on 58 sekä yksi
haaraklubi.  Piirissä on kaksi naisklubia.  Jäsenmäärä kauden
loppuessa oli 1845.

Kansainvälinen toiminta

Piirikuvernööri ja lady osallistuivat Indianapolisin Conventi-
oon 26.6. – 10.7.2001.  DG osallistui myös NSR:n eli107 M-piirin naiset ennen marssia Indianapoliksessa. Kaatosateen jälkeen näytimme täysin uusilta ihmisiltä.

Ensimmäinen klubivierailu Merikarvialla Ouran saaressa.

Indianapoliksen pohjoismaisessa illassa piirikuvernööripari
joutui välillä keittiö- ja tarjoilupuuhiin.
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Pohjoismaiden yhteistyöneuvoston kokoukseen Islannissa
sekä PID Lauri Merivirta puolisoineen.

Edustukset

Suomen Lions-liiton eri tehtävissä ovat toimineet seuraavat
lionit:
IPDG Pertti Harju Hallitus
PDG Ossi Lahtinen Johtajuus- ja koulutustoimikunta
DG Raimo Junttila Johtajuus- ja koulutustoimikunta
PDG Jukka A Mattila Leijona-lehden toimituskunta
D-IRC Ossi Lahtinen Kansainvälisten asioiden toimikunta
PDG Kimmo Rouhas Pitkäntähtäyksen suunnittelun

toimikunta

107-M piirihallitus

Piirikuvernööri DG Raimo Junttila (Terttu)
LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde

Varapiirikuvernööri VDG Raimo Järvinen (Anja)
LC Pori/Meri-Pori

Piirisihteeri CS Teuvo Männistö (Tuija)
LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde

Rahastonhoitaja CT Jouko Tutti (Helena)
LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde

Alueiden ja lohkojen puheenjohtajat

I. Alue RC  Markku Isosävi (Maire) LC Suodenniemi
1.lohko ZC  Jorma Sulkava (Hilkka) LC Siikainen
2.lohko ZC  Pekka Hannukkala (Anja) LCKankaanpää/

Keskusta
3.lohko ZC  Kalervo Kinnari (Pirkko) LC Äetsä/Keikyä
II. Alue RC  Heikki Hurmalainen (Anne-Marie)

LC Ulvila
1.lohko ZC  Esko Kaiholehti (Ritva) LC Pori/Linna
2.lohko ZC  Altti J Tuomela (Virve) LC Pori/Pohjoinen
3.lohko ZC  Tapio Ranne (Sirpa) LC Kokemäki
III.Alue RC  Antti Seppä (Seija) LC Lauttakylä
1.lohko ZC  Seppo Pohjala (Terhi) LC Punkalaidun
2.lohko ZC  Pentti Laine (Anneli) LC Köyliö
IV.Alue RC  Pekka Tuuna (Ritva) LC Rauma
1.lohko ZC  Tapio Juusela (Eeva) LC Rauma/Reimari
2.lohko ZC  Markku Nurmi (Anja) LC Pyhäranta

Toimialajohtajat

PDG ja kunniajohtaja IPDG Pertti Harju (Helena) LC Pori/
Koivisto

Tiedotus- ja PR-johtaja Martti Lehtelä  (Hellene)
LC Punkalaidun

Nuorisovaihtojohtaja Kari Saarela  (Tuovi)
LC Luvia

Internet, jäsen- ja   laajennusjohtaja Kalevi Alvalahti (Arja)
LC Pori/Karhu

Koulutusjohtaja Juhani Erkintalo (Pirkko)
LC Rauma/Ruori

QuestjohtajaJuhani Vihervuori (Leena) LC Kiukainen
Huumejohtaja Markku Opas (Salla) LC Pori/Pohjoinen
Leo- ja ympäristöjohtaja Tuija Lahtinen (Simo)

LC Pori/Katariina
Aktiviteettijohtaja Antti Paala (Anni) LC Ulvila/Olavi
AR-säätiöjohtaja Timo Heikkilä (Maija-Liisa) LC Pori
LCIF., IR- ja kongressijohtaja Ossi Lahtinen (Kirsti)

LC Luvia

Piirihallituksen kokoukset

Piirihallitus kokoontui viisi kertaa.  Ensimmäinen kokoontu-
minen oli tutustumistilaisuus Kankaanpäässä Vatajankosken
Sähkön toimitiloissa 3.8.2001.  Kukin esitteli itsensä ja sai
virkaansa kuuluvat merkit ja materiaalin.  Siellä esiteltiin
myös alkaneen kauden teemat.  Isäntinä toimivat Vatajankos-
ken Sähkö ja Kankaanpään puhelinlaitos.

Ensimmäinen varsinainen kokous järjestettiin Suodennie-
men seurakuntatalossa 7.9.2001.  Järjestäjänä oli 1. alueen
johtajapariskunta Markku ja Maire Isosävi.  Asioina oli mm.
toimintavuoden tavoitteiden esittely sekä toimintasuunnitel-
ma.

Ryhmätyöskentelytapa pidetään ennallaan.  Toimialojen
tavoitteet ja suunnitelmat esiteltiin sekä sovittiin aikataulut
piirin kilpailujen ja kokousten osalta.  Puolisot tutustuivat
Niemen huonekalutehtaaseen.

Toinen kokous pidettiin Porissa Porin Energia Oy:n tiloissa
16.11.2001.  Järjestelyvastuussa olivat 2.alueen johtajapari
Heikki ja Anne-Mari Hurmalainen.  Porin energian
toimitusjohtaja esitteli kahvinjuonnin  lomassa yritystä.
Piirikuvernööri luovutti yritykselle Suomen Lions-liiton 50-
vuotisjuhlamitalin.  Puolisot tutustuivat Satamaidon tiloihin.

Hallitus hyväksyi Simo Waltenberg-Ansiomerkin säännöt
ja piirin avustusrahaston sääntöjen muutoksen Eurajoen
piirikokouksen hyväksyttäväksi.

Kolmannen kokouksen järjestelyvastuussa oli 3.alueen
johtajapari Antti ja Seija Seppä.  Se järjestettiin Huittisten
kaupungintalolla.  Kaupungin tervehdyksen toi koulutoimen-
johtaja.

Puolisot pääsivät tutustumaan Saarioisten Säilyke Oy:n
toimitiloihin ja henkilökunnan myymälään.

Keskusteltiin tärkeimpien toimikuntien laajennustarvetta
toiminnan jatkuvuutta ajatellen.  Todettiin piirin rahatilanne,
piirikuvernöörin ja varapiirikuvernöörin viran hakijat sekä
vuoden 2003 piirikokouksen paikka ja järjestäjä.

Neljäs piirihallitus kokoontui piirikokouksen yhteydessä
Eurajoella Yhteiskoulun opettajainhuoneessa 27.4.2002.
Kutsun oli esittänyt 4.alueen puheenjohtaja ja varapiirikuver-
nööriehdokas Pekka Tuuna Ritva puolisonsa kanssa.
Sairaudesta johtuen järjestelyt hoiti piirikokoustoimikunnan
pj. Mikko Kalli ja puoliso Arja.

Kokous aloitettiin piirihallituksen jäsenten merkkien jaolla.
Puolisot lähtivät tutustumaan Eurajoen kristilliseen kansan-

opistoon.
Katsastettiin piirikilpailun tulokset.  Hyväksyttiin edellisen

kauden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
piirikokouksen päätettäväksi.

Kaikkien piirihallituksen kokousten yhteydessä aluejohta-
jille luovutettiin Indiapolisin Conventio-viiri sekä puolisoille
Kankaanpää kuvateos.

PDG:t osallistuivat ansiokkaasti kaikkiin piirihallituksen
kokouksiin.

Lohkojen kokoukset

Lohkojen PNAT-kokoukset on järjestetty aikanaan.  Edellisen
kauden mukaan ensimmäiset PNAT-kokoukset olivat alueit-
ten yhteisiä, jolloin toimialajohtajat pääsivät esittämään
tulostavoitteensa kaikille.  Menettely todettiin edelleen
hyväksi ja toimivaksi.

Tiedotus ja PR-toimikunta

Piirin tiedotusjohtajana toimi DC Martti Lehtelä.  Piirin
tiedotuslehti, Lion M Viesti, valmistui tammikuun lopussa.  32
klubia osallistui ilmoitushankintaan ja lehden tuotto oli hyvä.

Noin 25 klubia julkaisi omaa lehteä kiitettävästi.  Sisältö on
ollut monipuolinen ja mielenkiintoinen.  Niistä on löytynyt
mm. tulevien kokousten asialistat, edellisen kokouksen
pöytäkirjat, piirikuvernööri- ja ladytiedotteet sekä tiedotuksia
aktiviteeteista yms.  Julkaisujen ulkoasut ovat suurelta osin
näyttäviä.

Lionaktiviteeteista on myös tiedotettu julkisuuteen hyvin
paikallislehdissä sekä maakunnallisissa lehdissä.  Usean
klubin tuottoisa aktiviteetti on ollut joululehden tekeminen.
Niistä on tullut oman paikkakunnan kulttuurijulkaisuja joita
osataan odottaa jopa muualla asuvien entisten paikkakunta-
laisten taholta.

Piirin parhaana tiedottajaklubina palkittiin kaudella 2001-
2002 LC Uusikaupunki.

Nuorisovaihtotoimikunta

Nuorisovaihtoa johti DC Kari Saarela.  Ulkomaille on
lähdössä 29 nuorta.  Suurin osa on menossa Euroopan alueelle,
mutta kaukovierailijoitakin löytyy, 1 USA:n, 1 Kanadaan, 1
Australiaan ja 1 Intiaan.  Sain olla monen klubin kokouksessa,
missä kuulin palautteita edellisen kauden vierailuista ja
erilaisista matkakokemuksista.  Ne ovat olleet poikkeuksetta
myönteisiä.  Kiitokset klubien nuorisovaihtajille aktiivisesta
toiminnasta nuorisomme hyväksi.

PDG- ja kunniatoimikunta

Toimikuntaa johti perinteisesti edellisen kauden piirikuver-
nööri IPDG Pertti Harju.  Ensimmäinen tapaaminen oli
Ahlaisissa 28.7.2001.  Entisistä kuvernööripareista 13 oli
saapunut Harjujen upeaan kesäpaikkaan kuuntelemaan DG-
pari Terttu ja Raimo Junttilan terveiset Indianapolisein
Conventiosta.  Toinen epävirallinen tapaaminen oli 26.3.2002
PDG Lahtisen kesämökillä.

Kuluneen toimikauden aikana valmistauduttiin jo seuraa-
valle kaudelle ja siihten liittyen järjestettiin PDG-tilaisuus
28.1.2002 Ylen toimitiloissa Porissa.  Keskusteltiin seuraavan
kauden painopisteistä, jäsenistön kasvutavoitteista ja jäsenten
säilyttämisestä.

Piirikuvernöörin laulutaidot
koetuksella pohjoismaiden
neuvoston vuosikokoukses-
sa Islannissa.

Piirihallitus 2001-2002.
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Jäsen- ja laajennustoimikunta

Jäsen- ja laajennustoimikunnan puheenjohtajana toimi PDG
Kalevi Alvalahti. Toimikunnan jäseninä olivat aluejohtajat,
jotka raportoivat alueidensa jäsenkehityksestä puheenjohtajal-
le neljästi kauden aikana.

Kauden alussa piirissämme oli 1851 jäsentä ja lopussa 1845
eli jäsenmäärää väheni 6 lionilla. Uusia jäseniä liittyi 92,
jäseniä erosi 88, kuolleita oli 10. Kauden lopussa
etuoikeutettuja jäseniä oli 146, ulkojäseniä 20, ainaisjäseniä
14 ja tukijäseniä 5.

Kauden aikana ei perustettu tai lakkautettu klubeja..
Piirin jäsenkehitys taulukon muodossa  päivitettiin piirimme

Internet-sivuille aina piirihallituksen kokousten jälkeen ja
kauden lopussa. Klubikohtaiset tiedot olivat saatavissa
toimialajohtajalta sekä aluejohtajilta.

Klubien sihteerien tulisi edelleen kiinnittää tarkempaa
huomiota “Piirin 107-M toimintailmoituksen“ kohtaan
“Klubimme jäsenet“ ja Päämajan jäsenilmoituksen ajankoh-
taiseen täyttämiseen. Uudet jäsenet, kuten myös eronneetkin
tulisi merkitä ilmoituksiin silloin kun heidät on otettu
klubikokouksessa klubin jäseniksi tai todettu eronneeksi
jäsenyydestä klubin sääntöjen mukaan.

Piirin virkailijoille kaikilla tasoilla tulee aivan turhaa työtä
tarkistaa  klubeilta niiden jäsenmääriä kun ne eivät
täsmääkään aikaisempien ilmoitusten kanssa.

Sihteereille toivon ryhtiä toimintaan sekä kehotan osallistu-
maan piirin järjestämään koulutukseen Vuosikokouksen
yhteydessä. Ongelmatapauksissa kysymyksiinne vastaavat
lohkopuheenjohtajat, aluejohtajat, jäsen- ja laajennusjohtaja ja
piirikuvernööri. Sähköposti, puhelin, faksi ja myös klassinen
kirje toimivat piirissämme erinomaisesti !

Olen hoitanut tätä tointa piirihallituksessa 6 toimintakautta.
Kiitän kaikkia avusta ja tuesta piirimme jäsenmäärän
seurannassa ja ylläpitämisessä.

Internet-toimikunta

Internet-toimialajohtaja oli PDG Kalevi Alvalahti. Kausi oli
piirimme kuudes Internet-kausi.

Piirin omalla kotisivulla olivat piirihallituksen virkailijoi-
den yhteystiedot ja muiden tärkeiden tietojen lisäksi
piirikuvernöörin ja piirikuvernöörin ladyn tiedotteet luettavis-
sa hyvissä ajoin ennen niiden ehtimistä postin kautta kirjeenä
klubeille tai muille asianomaisille. Kirjeet ja tiedotteet
kulkivat ensisijaisesti sähköisesti.

Piirimme tiedotustoiminta sujui joustavasti edellisen
kauden tapaan sähköpostitse. Tässä piirimme on ensimmäisel-
lä sijalla Suomen 14 lionspiiristä.

Lions-liiton oma Internet-palvelin ( www.lions.fi )
mahdollisti klubeille maksuttoman kotisivun paikan. Kauden
lopussa  piirimme 35 klubin kotisivut olivat kyseisellä
palvelimella. Ohjeet sivujen laittamiseksi palvelimelle ovat
M-piirin Internet-sivuilla.

Piirin oma postitus- ja viestintälista lopetettiin vähäisen
käytön vuoksi.

Koulutustoimikunta

Koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimi DC Juhani
Erkintalo.  Uusien lionien ja heidän puolisoidensa koulutusti-
laisuus pidettiin 26.11.2001 Noormarkussa Ahlströmin
kerholla.  Kouluttajina toimivat DG Raimo Junttila, DC Juhani
Erkintalo ja lady Terttu Junttila.  Tilaisuuteen osallistui 14
uutta lionia, 5 puolisoa ja 8 kummia.

Karviassa PDG Matti Pihlajaviita organisoi 1.alueen
koulutuksen Loma-Raision tiloissa 21.1.2002.  Kouluttajina
toimivat PDG Matti Pihlajaviita, DC Juhani Erkintalo ja lady
Arja Mattila.  Osallistujia oli 12 lionia, 3 puolisoa ja 6
kummia.

Kolmas uusien lionien ja puolisoiden opastustilaisuus
järjestettiin Raumalla Nordean tiloissa.  Kouluttajina toimivat
PDG Timo Heikkilä, DC Juhani Erkintalo ja lion Maija-Liisa
Heikkilä.  Osallistujia oli 12 lionia, 3 puolisoa ja 7 kummia.

Klubivirkailijoiden koulutukset tapahtuivat piirikokouksen
yhteydessä 27.4.2002 Eurajoella. Presidenttien koulutuksesta

vastasi PDG Kimmo Rouhas, osanottajia 52. Sihteerit koulutti
lion Maija-Liisa Heikkilä, osanottajia 44 ja PDG Kalevi
Alvalahti kertoi LionNet osuuden. Rahastonhoitajat koulutti
DC Juhani Erkintalo, osanottajia 31. Tiedotussihteerien
koulutuksesta vastasi DC Martti Lehtelä, osanottajia 10.
Puolisokoulutuksesta vastasi DG lady Terttu Junttila
osanottajia 46.

Aluejohtajien ja lohkon puheenjohtajien koulutus pidettiin
Porissa 11.6.2002. Kouluttajina toimivat tulevan kauden DG
Raimo Järvinen, VDG Pekka Tuuna ja DC Juhani Erkintalo.

Quest-toimikunta

Quest-toimikunnan puheenjohtajana on toiminut DC Juhani
Vihervuori.

Peruskurssit:

Kauden ensimmäinen peruskurssi pidettiin 4-5.10.2001
Huittisissa.  Siihen osallistui 23 huittislaista ja lähiympäristön
opettajaa.  Yhteyshenkilönä toimi lion Timo Mäkinen LC
Lauttakylä.

Toinen peruskurssi pidettiin 8-9.11.2001 Porissa kuntakoh-
taisena koulutuksena.  Osallistujia oli 28.  Yhteyshenkilönä
toimi lion Tuula Karisjoki LC Pori/Katariina.

Kolmas peruskurssi oli edelleen kuntakohtainen 31.1.-
1.2.2002 Kankaanpäässä.  Muutamia osallistujia oli myös
lähikunnista.  Koulutettavia oli kaikkiaan 28.  Yhteyshenkilö-
nö toimi lion Arto Hakala LC Kankaanpää.

Neljäs peruskurssi pidettiin 11-12.3.2002 Harjavallassa
Kemiran koulutustiloissa ja yhdyshenkilönä toimi lionit Erkki
Maula ja Matti Seilo LC Harjavalta/Huovista.  Osallistujia oli
26.

Kaikki edellämainitut kurssit olivat peruskursseja (Vatupas-
si-Kompassi), jotka on tarkoitettu 1-6 luokkien opettajille.
Kaikkiaan piirissämme on 457 koulutuksen saanutta
kasvattajaa eli tämän vuoden saldo on 107.

Jatkokurssit:

Aikaisempaa seuranta-, jatko- tai täydennyskurssitoimintaa
pyritään muuttamaan mentor-koulutuksen suuntaan.  Mentor-
kouluttajat keräävät Quest-opettajia kokoon hyvin pieniltäkin
alueilta ja ohjaavat ryhmää tarpeitten mukaisesti.

M-piirillä on neljä koulutettua seurantakurssien vetäjää:
Sirpa Sepponen, Veikko Valavuo, Virpi Joutsa ja Liisi
Heinonen.

Seurantakoulutus pidettiin Kokemäellä 4.4.2002.

Huumetoimikunta

Huumetoimikunnan puheenjohtajana toimi DC Markku Opas.
Toimikunnan työskentely on lähinnä lion-Quest toimikunnan
työn tukemista.  Useat klubit ovat hankkineet poliisin
huumetyöhön testereitä, joilla voidaan todeta huumeissa
ajavat kuljettajat.  Huumetoimikunnan puheenjohtajille on
järjestetty liiton taholta yhteisiä tapaamisia ja koulutuksia.

Leo- ja ympäristötoimikunta

Leo- ja ympäristötoimikunnan puheenjohtajana on ollut DC
Tuija Lahtinen.  Leo-toimintaa ei ole piirissämme.
Ympäristöasioissa oli yksi kaikille klubeille tarkoitettu
aktiviteetti ”KROOKUKSET KUKKIMAAN”, jonka tarkoi-
tuksena oli luoda silmäniloa ympäristöön sekä tuottaa yhdessä
tekemisen nautintoa.  Aktiviteetti toteutettiin useissa
klubeissa.

Aktiviteettitoimikunta

Aktiviteettitoimikuntaa johti PDG Antti Paala.  Uutena ideana
tuotiin esille perheillekin ja näin vuoden teemaan liittyvä
leikkimielinen aktiviteetti ”Metsä-golf”, jonka säännöt jaettiin
klubien käyttöön.  Joulukorttimyynnin tietoisku jaettiin
PNAT-kokousten yhteydessä ja korttimyynti toteutui piiris-
sämme aika hyvin.  Jäihän sen tuotosta puolet oman klubin
käyttöön.

AR-Säätiö –toimikunta

Toimikunnan puheenjohtajana toimi PDG Timo Heikkilä.
Kauden tavoitteena oli kymmenen uuden Lions-ritarin
nimeäminen.  Klubit toimivat hienosti ja tavoite ylitettiin
kolmella.
Uudet Lions-ritarit ovat:

No 307 Pauli Saari LC Huittinen
No 308 Aulis Suominen LC Siikainen
No 317 Pertti Harju LC Pori/Koivisto
No 318 Jaakko Sarparanta LC Pori/Ulvila
No 320 Kosti Rasinperä LC Pori/Juhana
No 321 Keijo Yrjölä LC Pori/JuhanaLC/Kankaanpää keskustan 40-vuotisjuhla. Etualalla piirisihteeri Teuvo Männistö ja lady Tuija Ikonen.

Väistyviä piirikuvernöörejä hymyilyttää Lahden vuosikokouksen viimeisenä päivänä.
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No 325 Pauli Sämpäkkilä LC Ulvila/Olavi
No 326 Markku Uusitalo LC Ulvila/Olavi
No 327 Aimo Kuivala LC Ulvila/Olavi
No 328 Jaakko Räikkönen LC Rauma/Ruori
No 342 Jukka Hakala LC Uusikaupunki
No 352 Heikki Järvenpää LC Pori/Juhana
No 361 Kari J Tuominen LC Lappi T.L.

Adressien myynti sujui myös piirissämme erittäin hyvin,
sillä olimme toiseksi paras piiri myyntitilastossa, kun
verrataan myydyt adressit/lionien lukumäärä.  Klubit
lunastivat kaikkiaan 494 adressia, mikä on 2,68 euroa/lion.

Ritariksi nimeämisillä ja adressien myynnillä piiristä kertyi
rahaa AR-Säätiölle yhteensä 15878 euroa.

Säätiöltä saadut avustukset:
LC Pori/Juhana 17500 mk n.2940 €
LC Kiikka 15000 mk n.2520 €
LC Suodenniemi 5000 mk n.  840 €
LC Huittinen 1000 €
LC Vampula 1500 €

IR- LCIF- ja Kongressitoimikunta

Toimikuntia johti PDG Ossi Lahtinen LC-Luvialta.
Kongressitoimikunta: - Tehtävänä oli valvoa piirin

vuosikokouksen järjestelyjä siten, että kaikki ne toiminnot
mitä kokouksen onnistumiselle on välttämätöntä, myös
tapahtuisi. Tällaisia asioita olivat mm. käytättävissä olevien
tilojen tarkastus, sekä aikataulun laadinnan avustaminen siten
että kaikki tarvittavat tapahtumat kerittäisiin hoitamaan
kunnolla, mutta turhaa odotusaikaa ei juurikaan olisi. Samoin
läpi käytiin kaikki lähtevä posti, ilmoittautumisineen,
kutsuineen, veloituksineen jne

Eurajoella, missä kauden 2001-2001 piirikokous pidettiin,
tehtävä oli erityisen helppo. Paikkana olevan Eurajoen
Yhteiskoulun ja Lukion tilat olivat erittäin sopivat ja Eurajoen
klubin veljesjoukko ladyineen oli alusta alkaen vahvasti
mukana. Kaikki havaintoni ja saamani kommentit niin
koulutuksista, kokouksesta ja molemmista juhlista, olivatkin
pelkästään positiivisia. Järjestäjien viaksi ei varmasti nytkään
voi katsoa sitä ikävää viimeaikoina vaivannutta ilmiötä, että
koulutuksen jälkeen osa kokoukseen ilmoittautuneista
“lintsaa”.  (klubit maksavat kokouskuluista ja koulutuksesta,
mutta valtuutetut puuttuvat??) Huono vahti tekee monta
varasta!  Klubit valvokaa.

Lionien koulutukseen osallistui 164 lionia. Puolisoiden
koulutukseen osallistui 70 ladya.

Iltatilaisuuteen osallistui yhteensä 166 lionia ja ladya.
Kokousjärjestelyjä kävi seuraamassa myös DG Raimo

Junttila  ja lady Terttu, sekä ko. DC:n puoliso lady Kirsti.
Kiitokset vielä LC- Eurajoelle.

IR- ja LCIF -toimikunta:

Yhteis -PNAT:issa ja klubitiedotteissa kehotettiin klubeja
pitämään mielissä järjestömme ensimmäistä tavoitetta, johon
kuuluu myös kansainvälinen toiminta. Koska osa klubien
avustuksista on lähetetty suoraan kohteisiin, eivät saamani
tiedot ole tarkkoja, mutta kovin hyvin ei kuitenkaan oltu
mukana. Kauden ainoasta MJF -palkinnon lunastamisesta

vastasi LC-Pori /Karhu. Muita klubien lahjoittamia avustuksia
lähetettiin LCIF:lle yht.710•.

Puolisotoiminta

Puolisotoiminta on ollut suuressa osassa klubeja aktiivista ja
lionien toimintaa tukevaa työtä.  Piirimme ladypäivää
vietettiin Kankaanpään Niinisalossa 9.3.2002.  Osanottajia oli
ympäri piiriä kiitettävät 70, vaikka keliolosuhteet olivat
kehnot.  Päivä oli erittäin mielenkiintoinen, pääsimmehän
tutustumaan lähes täysin koneellistettuun uuteen ruokalaan
sekä saimme tietoiskun kansainvälisen keskuksen toiminnas-
ta.  Lady Terttu Junttila osallistui yli kolmeenkymmeneen
klubivierailuun.  Hän luennoi silmäasioihin liittyvistä
sairauksista.

In Memorian

Lion Leo Hautala LC Lavia
Lion Kalle Sundman LC  Pori/Juhana
Lion Pentti Koskinen LC Pori/Linna
Lion Aulis Sjö LC Ulvila
PDG Olli Runsamo LC Pori/Ulvila
Lion Heikki Vilkuna LC Pori/Ulvila
Lion Ilkka Laiho LC Kiukainen
Lion Tuomo Erkkilä LC Punkalaidun
Lion Reino Rantalainen LC Vampula
Lion Teppo Jussi LC  Uusikaupunki/Männäinen
Lion Jouko Vähätalo LC Laitila/Untamoinen
Lion Santeri Salovalta LC Rauma

Palkitsemiset

Piirin viiri:
IPDG Pertti Harju LC Pori/Koivisto
Suomen Lions-liitto ry:n kahden ruusukkeen ansiomerk-
ki:
PDCC Jouko Välimäki LC Uusikaupunki
Convention viiri 2001
VDG Raimo Järvinen – yhteistyöstä
Medal Of Merit
PDG Raimo Rintala LC Pori/Juhana
Lion Erik Johansson LC Pori/Juhana
Suomen Lions-liitto ry:n yhden ruusukkeen ansiomerkki:
Lion Mikko Kalli LC Eurajoki
Lion Jorma Ollonqvist LC Pori/Meri-Pori
Lion Heikki Ratala LC Luvia
Lion Kaino Luosma LC Luvia
Lion Pekka Tapio LC Pori/Juhana
Suomen Lions-liitto ry:n ladymerkki:
Lion Helena Harju LC Pori/Katariina
Lady Pirkko Järvenpää LC Pori/Juhana
Lady Piia Ruski LC Pori/Juhana
Lady Kirsti Österlund LC Pori/Koivisto
DG:n Appreciation Award: DG:n arvostusansiomerkki
CS Teuvo Männistö LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde
ZC Pentti Laine LC Köyliö
Lion Ilkka Mäkelä LC Lauttakylä
Lion Unto Heinonen LC Eurajoki
Achievement Award: (palkinto saavutuksista)
Lion Kari Aaltonen LC Eurajoki
Lion Raimo Kukkamäki LC Eurajoki
Lion Charles Karlsson LC Eurajoki
Lion Erkki Wartiainen LC Eurajoki
Lion Keijo Kerola LC Kankaanpää
Lion Sauli Kivimäki LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde
Lion Jari Lampinen LC Pori/Koivisto
Lion Tuula Karisjoki LC Pori/Katariina
Lion Olli Jasu LC Eurajoki
Ansioituneille ladyille:
Lady Anneli Aaltonen LC Eurajoki
Lady Marita Wartiainen LC Eurajoki
Kotimainen 100%:n presidentin ansiomerkki 2000-2001
Jukka Ruusumaa LC Huittinen
Heikki Järvenpää LC Pori/Juhana
Jorma Ojala LC Äetsä/Keikyä
Ismo Eskelinen LC Pori
Petri Antila LC Alastaro
Teija Nurmi LC Pori/Katariina
Tarmo Tupala LC Köyliö
Seppo Niinisaari LC Pori/Ulvila
Unto Kylänpää LC Lappi Tl
Markku Pärssinen LC Kiikka
Jukka Kolsio LC Rauma/Reimari
Kalevi Leppänen LC Pomarkku
Parhaat sihteerit:
I alue Toivo Hannukainen LC Karvia
II  alue Maija-Liisa Heikkilä LC Pori/Katariina
III alue Jari Perttula LC Punkalaidun
IV alue Miisa Kiviharju LC Rauma/Kanali Helme
Piirin lentopallomestari 2001-2002
LC Kiikoinen
Piirin rauhanjulistekilpailu:
I   Oona Nummi, Kepolan koulu, Köyliö

II Hanna Peltomäki, Otamon ala-aste, Siikainen
III Joel Törrönen, Rohdaisten koulu, Pyhäranta

Piirikilpailu:
Kokonaistoiminta: Klubitoiminta:

 I Alue
1. LC Karvia 1. LC Karvia
2. LC Kiikka 2. LC Kiikka
3. LC Kankaanpää 3. LC Jämijärvi

II Alue
1. LC Pori/Katariina 1. LC Pori/Juhana
2. LC Luvia 2. LC Pori
3. LC Pori/Linna 3. LC Pori/Pohjoinen

III Alue
1. LC Punkalaidun 1. LC Köyliö
2. LC Köyliö 2. LC Huittinen
3. LC Vampula 3. LC Punkalaidun

IV Alue
1. LC Eurajoki 1. LC Eurajoki
2. LC Rauma/Reimari 2. LC Rauma
3. LC Uusikaupunki 3. LC Laitila/Untamoinen
Piirin paras klubi: LC Punkalaidun
Tiedotuskilpailu: LC Uusikaupunki

Piirikokous Eurajoella 27.4.2002
Yksi kauden päätapahtumista oli piirikokous, jossa arvioitiin
kuluneen kauden onnistumista tähän mennessä.  Sen
yhteydessä tapahtui myös seuraavan kauden virkailijoitten
koulutus.

Kokouksen järjestäjänä toimi LC Eurajoki.  Sekä klubin jäsenet
että ladyt olivat tehneet lukuisia talkootunteja kokouksen
onnistumiseksi ja järjestelyt toimivatkin kiitettävästi.

Päivä aloitettiin perinteisesti seppeleenlaskulla sankarihau-
doille.  Päivä oli 27.4. eli kansallinen veteraanipäivä.
Kukkalaitteen laskivat piirikuvernööri yhdessä järjestäjien
edustajien kanssa.  Piirihallitus kokoontui ja samanaikaisesti
alkoivat myös virkailijoitten koulutukset.  Puolisot tutustuivat
Eurajoen kristillisen kansanopiston tiloihin.

Vuosijuhla alkoi lippujen sisäänmarssilla.  On valitettavaa,
että niin monet jättävät kokouspaikan heti koulutuksen
jälkeen.  Vuosikokouspäivä ja sen ohjelma tiedetään lähes
vuosi etukäteen, joten jätän toivomuksen seuraaville klubien
edustajille, että jaksaisitte uhrata yhden päivän klubinne
edustukseen, joka sisältää sekä asiat että juhlat.  Toinen
toivomus on, että kaikki piirimme klubien liput olisivat esillä
tässä piirimme tärkeimmässä päivässä.

Leijonamarssin jälkeen lion Reijo Leino esitti tervehdyssa-
nat ja kunnan tervehdyksen toi kunnanvaltuuston puheenjoh-
taja Juha Jaakkola.  Mika Mäkisen laulun jälkeen esiintyivät
Eurajoen Naisvoimistelijat.

Juhlapuheen piti vuosikymmenien lion kokemuksen
omaava Unto Heinonen.  Päiväjuhla päätettiin Satakunnan
lauluun.

Piirikokouksen avasi DG Raimo Junttila.  Hän kertasi
vuoden teemoja ja toimintavuoden tavoitteiden toteutumista.
Puheen päätteeksi luettiin toimintavuoden aikana poisnukku-
neiden lionien nimet ja heille sytytettiin kynttilät sekä
vietettiin hiljainen hetki.

Kokoukseen osallistuneita virallisia edustajia oli 104, joista
PDG:itä 8.  Kokonaan poissa kokouksesta oli 20 klubia eli yli
kolmannes piirimme klubien määrästä.  Puheenjohtajistoon
kuuluivat piirikuvernööri, varapiirikuvernööri, piirisihteeri ja
alueitten puheenjohtajat.  Kokouksen asiat etenivät listan
mukaan.  Piirin toimintakertomus oli piirilehdessä.  Se
hyväksyttiin, samoin tilit ja talousarvio esitetyssä muodossa.
Valittiin tilintarkastajiksi LC Eurajoelta lionit Kalevi
Huhtikari ja Jouko Takalo sekä varalle Heikki Jaakkola ja
Markku Tuominen.

Piirikuvernööriehdokkaaksi valittiin VDG Raimo Järvinen
LC Pori/Meri-Pori ja varapiirikuvernööriksi valittiin lion
Pekka Tuuna LC Rauma.  Seuraavan piirikokouksen
järjestäjäksi valittiin LC Pori/Karhu.

Nuorisoleirin järjestelymaksuksi päätettiin 2,2 euroa/jäsen.
Hyväksyttiin Simo Waltenberg ansiomerkin säännöt ja piirin
avustusrahaston sääntömuutokset.  Lopuksi palkittiin piirin
ansioituneet lionit ja ladyt sekä toimintakilpailuissa menesty-
neet klubit.

Eurajoen kunnan tarjoaman coctailtilaisuuden jälkeen alkoi
iltajuhla, joka kruunasi onnistuneen päivän monipuolisen
musiikillisen ilottelun, juhlaillallisen sekä tanssiesitysten että
omien suoritusten kera.

Arvoisat piirin 107-M lionit ja puolisot

Monipuolinen toimintakausi on siirtynyt historiaan.  Piirimme
lionit ja ladyt ovat tulleet tutuiksi aktiivisina, yritteliäinä ja
monitaitoisina ihmisinä.  Voimme haikeina mutta tyytyväisinä
jättää piirin seuraavan kuvernöörin johdettavaksi teemallam-
me ”yhdessä huomiseen”.

Raimo Junttila Teuvo Männistö Jouko Tutti
Piirikuvernööri piirisihteeri rahastonhoitajaLadypäivän uniformu keittiökierroksella näytti tämmöiseltä.
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Kansainvälinen Lions nuorisovaih-
to on 3 6 viikkoa kestävää, eri
maiden oloihin ja kulttuuriin pereh-
dyttävää toimintaa, joka pääasiassa
tapahtuu kesäaikana. Maassamme
on lionien nuorisovaihtoa järjestet-
ty 1960 luvulta alkaen. Opiskeluun
painottuva ja yleensä lukuvuoden
kestävä vaihto oppilastoiminta ei
kuulu Lions nuorisovaihdon piiriin.

Nuorisovaihto on  kansainvälistä
vuorovaikutusta, jossa lähetämme
yli 16- mutta alle 21-vuotiaita
nuoria maailman eri puolille ja
toisaalta vastaanotamme heitä maa-
ilman eri kolkilta. Se tarjoaakin
mahdollisuuden aktiviteetin muo-
dossa toimia stipendinluontoisella
panostuksella esimerkiksi yhteis-
työssä koulujen kanssa. Myös
lioneiden omat lapset voivat nuori-
sovaihdossa lähteä maailmalle, to-
sin aina perheen omalla  kustannuk-
sella, ellei muuhun ole erityisiä
syitä.

Nuorisovaihto on lionsklubin
aktiviteetti, jota hoitaa tehtävään
valittu nuorisovaihtaja. Ellei klubi
ole nimennyt nuorisovaihtajaa tai
tämä on estynyt, tehtävää hoitaa
presidentti.

Klubin tehtävät
nuorisovaihdossa

Tehdessään päätöksen osallistua
nuorisovaihtotoimintaan klubi si-
toutuu vastavuoroisuuteen, mikä
edellyttää, että jokaista lähettä-
määnsä kahta nuorta kohti klubi
sitoutuu vastaanottamaan ainakin
yhden ulkolaisen nuoren vähintään
kahdeksi viikoksi.

Pääsääntöisesti sekä lähettämi-
sen että vastaanottamisen tulee
tapahtua saman toimintakauden
aikana.

Lähtevän nuoren hakemus toimi-
tetaan yhdessä nuorisovaihtoon
ilmoittautuminen   lomakkeen
kanssa piirin nuorisovaihtojohtajal-
le joulukuun loppuun mennessä.
Klubi myös neuvoo ja opastaa
lähtevää nuorta matkajärjestelyissä
tarpeen mukaan. Eräisiin kauko-
kohteisiin Lions liitto järjestää
yhteismatkat, joiden hinnat ilmoi-
tetaan maakohtaisesti erikseen.
Matka maksetaan Lions liiton tilille
toukokuun 15. päivään mennessä
ellei toisin ilmoiteta. Klubin on
hyvä mahdollisuuksiensa mukaan
varustaa nuori viireillä, pinsseillä ja
muulla klubin haluamalla rekvisii-
talla. Kirjallinen tietoisku klubista
vastaanottavalle klubille annetta-
vaksi on myös hyvä  matkaan
lähtijän mukana.

Klubi maksaa jokaisesta nuoriso-
vaihtoon hyväksymästään nuoresta
Lions liiton tilille 30 •  ilmoittautu-
mismaksun, jolla kustannetaan lii-
ton kautta nuorelle annettava  nuo-
risovaihdon materiaali, mm. lions-
reppu. Selvitys maksun suorittami-
sesta toimitetaan hakemuksen mu-
kana piirin nuorisovaihtojohtajalle.
Ellei nuorta voida sijoittaa hänen
toivomiinsa kohteisiin eivätkä tar-
jolla olevat muut vaihtoehdot tyy-
dytä, maksu palautuu klubille. Jos
nuori ilman pakottavaa syytä peruu
jo järjestetyn matkan, klubilla on
oikeus periä maksu häneltä.

Saapuvaa nuorta varten klubi
valitsee ja hyväksyy isäntäperheen
viimeistään huhtikuun aikana. Yh-
dessä isäntäperheen kanssa klubi
myös vastaa siitä, että klubin
vieraaksi saapuva ulkomainen nuo-
ri saa parhaan mahdollisen vastaan-
oton. Perheeseen tulevan ulkomai-
sen nuoren hakemukset saapuvat
huhtikuun aikana piirin nuoriso-
vaihtojohtajan kautta klubin nuori-
sovaihtajalle.

Piirin nuorisovaihtojohtaja tukee
klubin nuorisovaihtajaa kaikissa
nuorisovaihtoon liittyvissä asioissa.

Internet hyödyllinen
apuväline

Nuoret ovat kouliintuneita Interne-
tin käyttäjiä. Niinpä kuluvana
toimintavuonna entistä tehokkaam-
min hyödynnetyt verkkopalvelut
ovat osoittautuneet oikeaksi ratkai-
suksi. Sen lisäksi, että nuoret voivat
halutessaan hakea vaihtoon liitty-
viä ohjeita ja tietoja mahdollisista
kohdemaista suoraan Internetistä,
myös uudistetut hakemuslomak-
keet löytyvät osoitteesta
www.lions.fi/nuorisovaihto sekä
piirin nettisivuilta. Lomakkeen voi
myöskin täyttää ensin valmiiksi ja
tulostaa sitten allekirjoituksia ja
lähettämistä varten. Tulevina vuo-
sina päästäneen siihen, että lomake
voidaan myös toimittaa käsiteltä-
väksi verkon välityksellä.

M-piirissä aktiivista
vaihtoa

Oma piirimme on lähtevien nuorten
osalta lukumääräisesti sijoittunut
piirien kärkipäähän. Viime kesänä
vaihtoon osallistui 28 nuorta. Nyt
joulukuun loppuun mennessä on
saapunut 25 hakemusta ja joitakin
lienee vielä liikkeellä.

Tämän kertaisten hakijoiden kes-
kuudessa suosituin kohdemaa on
ollut Italia, joka on viiden  hakijan
ykköstoiveena. Neljä hakijaa on
sijoittanut ensimmäiselle sijalle
Ranskan, samoin neljä Englannin
(tai Iso-Britannian). Kahden ykkös-
toiveen kohteita ovat USA, Saksa
ja Itävalta. Islanti, Irlanti, Sveitsi,
Portugali, Kanada ja Uusi Seelanti
ovat kukin yhden hakijan listalla
ensimmäisenä.

Kaikkien piirien hakijoiden toi-
veet kootaan tammikuun aikana
yhteiseen tilastoon. Paikkajakoja
aletaan toteuttaa tammikuun loppu-
puolella järjestettävässä nuoriso-
vaihtojohtajien kokouksessa.

Kesällä taas
purjehditaan - Finnish
Archipelago Sailing
Camp

Jokaisen piirin tulee vuorollaan
järjestää kansainvälinen nuorisolei-
ri vähintään kerran kolmessa vuo-
dessa. Kesällä 2003 on jälleen M-
piirinkin vuoro. Jo perinteeksi
muodostuneella tavalla leiri toteu-
tetaan purjehtimalla kuunari Helen-
alla, jossa parinkymmenen nuoren
kansainvälinen joukko toimii mie-
histönä. Leirin teemana on “Purjeh-
dus ja Suomen saariston luonto”.

Kokoontuminen laivalle tapah-
tuu Turussa lauantain 02.08. aika-
na. Illan aikana leiriläiset  tutustu-
vat toisiinsa ja saavat laivan
turvallisuuskoulutuksen. Aamulla
03.08. lähdetään purjehtimaan. En-
simmäiset kolme päivää osallistu-
taan erityiskohteena suurten purje-
laivojen Tall Ship Race-tapahtu-
maan Turusta Marianhaminaan,
jonka jälkeen Helena suuntaa omil-
le teilleen Lounais-Suomen kaunii-
seen saaristoon. Purjehdus päättyy
tiistaina 12.08. Raumalle, missä
päivän aikana tutustutaan kaupun-
kiin. Kotiutttaminen tapahtuu
13.08.

Perheissä leiriläiset oleskelevat
kaksi viikkoa ennen purjehtusta.

Vaikka leiri ajoittuu seuraavan
kauden puolelle, se lasketaan nuo-
risovaihdollisesti tähän kauteen
kuuluvaksi.

Leirin järjestäminen vaatii varo-
ja, joita useimmat klubit ovatkin
piirikokouksen päätöksen mukai-
sesti kartuttaneet 2,2 euroa lionia
kohti kaudessa. Vielä kuluvaltakin
kaudelta tarvitaan jokaisen klubin
osuus. Merkittävän panoksen leiri-
varojen hankinnassa on antanut
tämän piirilehtemme tuotto.

Nuorisovaihto on
mahdollisuus

Kaiken kaikkiaan nuorisovaihto on
klubille hyvä mahdollisuus toimia
nuorten kanssa ja nuorten hyväksi.
Se on erinomainen mahdollisuus
levittää tietoa lionismista nuorten ja
isäntäperheiden kautta sekä saada
hyviä uusia jäseniä nuorten van-
hemmista tai  isäntäperheistä.
Osallistuvien nuorten kautta on
mahdollista saada mielenkiintoisia
esitelmiä klubikokouksiin ja halut-
taessa jopa löytää ystäväklubi
kaukomaista.

Nuorisovaihto avartaa maail-
mankuvaa yli rajojen.

Juhani Huppunen, DYEC
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Kesällä 2002 minulle tarjoutui
loistava tilaisuus lähteä Hollantiin
Lions-nuorisovaihto ohjelman
kautta.Vaihto kesti kolme ikimuis-
toista viikkoa ja se oli yksi
parhaista matkoistani ikinä. Ohjel-
maan kuului kymmenen päivän
asuminen isäntäperheessä ja yksi-
toista päivää leirillä, missä oli
vaihtareita ympäri maailman.

Tosin välillä tuntui ettei jaksa
lähteä enää mihinkään, kun  oli niin
paljon ohjelmaa joka päivä.Yksi
kohokohta oli varmasti matka
Belgiaan, missä vietimme yhden
päivän ja yötä olimme erään lionin
kesähuvilalla.Siellä oli mukana lä-
hialueen vaihtarit  ja saimme
rentoutua kaiken alkuviikon ohjel-
man jälkeen.Matkasta jäi paljon
muitakin hyviä muistoja ja koho-
kohtia.

Kun vihdoin siirryimme leirille,
joka sijaitsi Papendrechtissa lähellä
Rotterdamia oli aika haikea tunnel-
ma.

Kun saavuimme leirille, emme
ehkä odottaneet aivan sellaista

yöpymispaikkaa...ja kaikilla oli
pieni alkujärkytys.  - Se kaikkosi
nopeasti kun saimme tavarat puret-
tua ja pääsimme tutkimaan
paikkoja.Tässä vaiheessa tunsin
melkein kaikki leirillä olijat , sillä
olimmehan viettäneet viimeisen
puolitoista viikkoa yhdessä.Tosin
tutustuin vielä uusiin naamoihin.
Oli poikkeuksellisen mukavaa po-
rukkaa ja kaikki tulivat toimeen
keskenään.

Ohjelmaa oli järjestetty myös
leirille paljon, käytiin huvipuistos-
sa, rannalla, tietysti katsomassa
tuulimyllyjä ja Amsterdamissa vain
muutamia mainitakseni.

Vaikka välillä satoi vettä sisään,

Lähteminen tietysti jännitti, kos-
ka edessä oli ensimmäinen pidempi
matka ja se oli tehtävä yksin.Oma
isäntäperheeni asui Venlossa, Ete-
lä-Hollannissa, aivan Saksan
rajalla.He olivat erittäin mukavia ja
olo tuntui heti kotoisalta kun
saavuin perheeseen.Kaikki meni
hyvin ja sain solmittua paljon uusia
ystävyyssuhteita ympäri maailman.

keittiö tulvi ja sähköt menivät
poikki, kaikilla oli aivan huippu
hauskaa ja tällaiset tapahtumat
naurattivat kauan.

Kokonaisuudessaan matka oli
täynnä hauskoja tapahtumia ja oli
hienoa tutustua uuteen kulttuuriin
ja solmia uusia ystävyyssuhteita.
Mikäs tämän parempi tapa viettää
kesälomaa?

Kokemus oli aivan upea. Suosit-
telen hakeutumista kaikille nuoril-
le, jotka vain pitävät matkustami-
sesta. Kaikki oli todella hienosti
organisoitu. Kiitokset matkasta jär-
jestäjille.

Outi Hietalahti

LC Pori/Juhanan veljet ovat
muutaman viime vuoden ajan har-
joitelleet linnunpönttöjen tekemistä
sekä myyntiä. Viime keväänä saim-
me paikallisen PRISMA-automar-
ketin johdolta luvan myydä pönttöjä
heidän parkkialueellaan yhden vii-
konlopun aikana ja kauppa kävi niin

hyvin, että ne loppuivat kesken.
Saimme jopa ennakkotilauksia tule-
valle keväälle.

Kokemuksesta rohkaistuneena
päätimme aloittaa tuotannon hyvis-
sä ajoin lokakuussa ja nyt meillä on
valmiina runsaat 400 pääasiassa

tiaisille tarkoitettua kolon korvi-
ketta.

Veljet Kyösti Erkkilä ja Heikki
Järvenpää hankkivat tarveaineet
lahjoituksina ja Heikki tarjosi
käyttöömme sekä työtilat että –
kalut aina naulaimia ja jigejä
myöten.

KKKKKeeeeevätvätvätvätvät
kkkkkeikkuen
eikkuen
eikkuen
eikkuen
eikkuen

 tule tule tule tule tulevivivivivi

Lady Pirkko Järvenpää huolehti
talkooväen kahvituksesta saaden
siihen oivallista materiaaliapua
veljiltä Arto Kuparinen ja Hannu
Tikkanen.

Työ sujui hurtin huumorin sä-
vyttämässä hyvässä veljeshenges-
sä ja lähes puolet veljistäosallistui
tehden yhteensä 193 talkootuntia.
Se toinen puoli huolehtii sitten

keväällä tuotannon myymisestä!?
Kun kaikki pöntöt on kaupattu,

on aktiviteettitilimme saldo kasva-
nut lähes 3000 eurolla.

Toimikunnan vetäjä, lion Larmi
Novari kiittää mukana olleita veljiä
ja toivoo myynnin sujuvan yhtä
rivakasti kuin viime keväänä.

Alpo Vehanen

KKKKKeeeeevätvätvätvätvät
kkkkkeikkuen
eikkuen
eikkuen
eikkuen
eikkuen

 tule tule tule tule tulevivivivivi

Outi Hietalahti (vas.) tapasi matkallaan myös muita
suomalaisia vaihdokkeja, mm. Niinan Jyväskylästä.

Kansainvälisiä vaihtonuoria Venlossa.
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LC Harjavalta on yltänyt jo yli 40
vuoden kunnioitettavaan ikään.
Taipaleen varrella on toteutettu
monia aktiviteetteja. On rakennettu
valaistuja latuja, vartioitu joulupa-
taa, järjestetty konsertteja, raken-
nettu mainostaulu ja myyty siitä
tilaa liike-elämälle. Yksi aktiviteet-
ti on kuitenkin ylitse muiden niin
iältään kuin saavutuksiltaankin. Jo
vuodesta 1966 lähtien klubimme on
järjestänyt Säkylän Pyhäjärvellä
avoimet pilkkikilpailut ja järjestää
tänäkin keväänä.

Pilkkikisa on tuottanut satojatu-
hansia markkoja, jotka klubi sitten
on osoittanut tarpeellisiin kohtei-
siin.

Eikä siinä kaikki. Kilpailut jär-
jestää legendaarinen pilkkitoimi-
kunta, josta toimikunnan silloinen
sihteeri, veli Jaakko Syrjänen kir-
joitti katsauksessaan jo vuonna
1986:

”Jotkut veljistä ovat maininneet,
että pilkkitoimikunta olisi jonkin-
lainen salaseura. Tämä ei kuiten-
kaan pidä paikkaansa. Toimikun-
tamme on nimittäin niin ahkera,
ettei se aina ehdi yksityiskohtaisesti
selvittää tekemisiään. Tekemättä
jättämisiä sillä ei olekaan.

Toimikunnan nimi jo kertoo, että
työskentelymme liittyy kalastuk-
seen. Tietosanakirjan mukaan ka-
lastus on elinkeino, jolla tarkoite-
taan kalojen, rapujen, äyriäisten
yms. pyyntiä.

Emme ole kuitenkaan pitäyty-
neet pelkästään tähän, vaan pääl-
limmäiseksi tarkoitukseksi on
muodostunut rahan hankkiminen
klubimme tilille, josta sitä sitten
jaetaan tarvitseville.”

Toiminta alkoi siis vuonna 1966,
jolloin nyt jo edesmennyt veli Matti
Pitkänen ampui haulikollaan en-
simmäisen lähtölaukauksen. Hylsy
on edelleenkin todisteena tallessa.

Aluksi kilpailtiin vain Harjaval-
lan mestaruudesta. 1970-luvulla
havaittiin kuitenkin, että kilpailija-
määrää ja samalla taloudellista
tulosta ei voida enää lisätä. Sen
vuoksi kilpailut julistettiin avoi-
miksi. Harjavallan mestaruudesta
kilpaillaan toki edelleen samassa
yhteydessä.

Yhtä tärkeää kuin taloudellinen
tulos on pilkkitoimikunnan sisäi-
nen henki, johon sisältyy arvaama-
ton määrä huumoria. Henki on
koettu varsin hyväksi päätellen
siitä, että moni veli, joka on
paikkakunnalta pois muuton vuoksi
tai muusta syystä jäänyt pois klubin
toiminnasta, on jatkanut edelleen

Reijo Virmavirta:

PilkkikisaPilkkikisaPilkkikisaPilkkikisaPilkkikisat - sukupolvient - sukupolvient - sukupolvient - sukupolvient - sukupolvien
mittainen aktiviteettimittainen aktiviteettimittainen aktiviteettimittainen aktiviteettimittainen aktiviteetti

pilkkitoimikunnassa.
Pilkkitoimikuntaan ei voi ilmoit-

tautua tai tulla noin vain. Toimi-
kuntaan kutsutaan. Ensimmäisellä
osallistumiskerralla toimikuntaan
kutsuttu on noviisi, jonka velvolli-
suuksiin kuulu muun muassa sau-
nan lämmitys ja avannon teko
varsinaisten jäsenten avantouinti-
harrastusta varten. Noviisin tulee
myös tarjota vanhemmille jäsenille
pilkkiöljyä, vilustumisen estämi-
seksi.

Toimikunnassa vallitsee tietty
hierarkinen järjestys. Tärkeimmät
vakanssit ovat: puheenjohtaja, va-
rapuheenjohtaja, pääsihteeri, rehu-
mestari, kanttiininhoitaja, pysä-
köinnin johtaja, kilpailun lääkäri.
Pitkään mukana olleet voivat saada
arvonimiä ja niihin liittyviä tunnuk-
sia. Tähän mennessä niitä on
myönnetty 2. Jo edesmennyt veli
Kalervo Junttola korotettiin ”Eme-
ritukseksi”. Tunnuksena kaulaket-
jussa kannettava pilkki. Tämän
kirjoittaja sai arvonimen ”Rector
Piscati” jäädessään puheenjohtajan
tehtävästä eläkkeelle.

Toimikunta kokoontuu säännöl-
lisesti ”korkean paikan leirille”
vuodenvaihteen tienoilla suunnitte-
lemaan kisoja ja laatimaan palkin-
tojen keräyslistat klubin veljille.
Kisojen jälkeen pidetään kritiikkiti-
laisuus, jossa selvitetään taloudelli-
nen tulos ja kilpailujen muu
sujuminen.

Kisat on aina järjestetty Säkylän
Pyhäjärvellä, Vaskirannassa. Vain
kerran ne on jouduttu peruuttamaan
huonon jäätilanteen vuoksi. Alku-
vuosina kilpailun ajankohta oli
yleensä huhtikuun alkupuoli. Tal-
vet ovat kuitenkin muuttuneet niin,
että nykyisin ajankohta on lähes
kuukautta aikaisemmin. Kuluva
talvi saattaa antaa mahdollisuuden
jälleen kilpailla huhtikuun puolella.

Parhaimpina vuosina osanottajia
on ollut yli 300. Harrastus hiukan
hiipunut, mutta aurinkoisena kevät-
päivänä voidaan noihin lukemiin
yltää vieläkin.

Esimerkiksi vuonna 1987 osan-
ottajia oli 318 ja kalaa tuotiin
punnitukseen 382,201 kg. Talou-
dellinen tulos lähenteli 10 000
silloista markkaa.

Mainitsin pilkkitoimikunnan
hengestä ja huumorista. Lopuksi
sopinee näyte pääsihteeri Jaakko
Syrjäsen laatimasta pöytäkirjasta
vuodelta 1979. (Asiakirjat ovat
yleensä toimikunnan sisäisiä, ”ei
julkisuuteen”, mutta tehdään nyt
yksi poikkeus)

1§ Puhuttiin paljon ja juotiin glögit,
puheenjohtaja unohti avata.
2§ Puheenjohtaja puhui turhanaikai-
sia.
3§ Varapuheenjohtajaksi nimettiin
Tommi. (Antaa kirjallisen vastalau-
seen)
4§ Käytiin saunassa ja kehuttiin
isännän tekemää olutta.
5§ Päätettiin pitää kisat 8.4.79.
Paikkana yllättäen Vaskiranta
6§ …kele, sanoi Eero, kun läikytti
olutlasia.
7§ Käsiteltiin ulkomaisia asioita:
Eire ja Korea
8§ Tehtiin palkintojen keräyslistaa.
9§  Pojat nousivat altaasta.
10§ Mekkoselta munat.
11§   Rehumestari hoitaa papusopan.
12§ Lääkäri huolehtii pilkkiöljystä.
13§  Juotiin kahvia. Emäntä toi avec.
14§ Pojat kysyivät, mutteivät muista-
neet mitä.
15§ Tehtiin taas keräyslistaa.
16§  Funteerattiin.
16,2§ Vaaka: Tommi
17§ Punnituspussit: Sakari-setältä
Alkosta. (ei välttämättä tyhjinä)
19½ (noin)§ Kanttiinin hoitavat Eero
ja Seppo.
20§ Puhuttiin taas.
21+1§ Tommi kertoi vitsin.
22§ Naurettiin, kun puheenhoitaja
komensi.
23§ Jatkettiin listan tekoa.
22 eiku 24 § Palkinnot pääsiäiseksi
KOPpiin pannaan ikkunaan.
25§ Kaupngin kisanmitallit puh joht
hoitaa.
§ Seppo lähti.
§§ Kutsutaan entiset pilkkitoimikun-
nan jäsenet kilpailuaamuna klo7.59
toimikunnan vastaanotolle kilpialu-
paikalle työvelvollisuudella, joka
ilmoitetaan paikan päällä.
§ klo 23.32 puhjoht väitti etei
sihterikö ossaa ennää kirjotaa ja väitti
päätävnsä kokouksen.
§0 Pojat ei lähtenet ja emäntä toi
kahveet ja piparit eiku piirakat.
Kokkous päätyi enen puolta ötyä.

Pilkkitoimikunta on edelleen
hengissä, paljolti uudistunein voi-
min, mutta hauskaa on ja aktiviteet-
ti tuottaa edelleen hyvin. Aattoilta-
na, saatuaan kaiken kuntoon aamun
kilpailua varten, toimikunta sau-
noo, muistelee menneitä ja hykerte-
lee vanhojen pöytäkirjojen äärellä.
Unohtaa ei tietenkään sovi uskollis-
ta sököharrastusta. Ties vaikka
vielä innostuttaisiin leijonien SM-
kisoihin! Harjoitelu ainakin on!

PS. Jottei jäisi väärää mieliku-
vaa, pitää todeta, että pöytäkirjat
ovat pääsihteerin jälkikäteen laati-
mia juuri pilkkitoimikunnan seu-
raavia palavereja varten. Ja naurun-
remakka senkun kovenee!
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Saaristotapahtuman juuret
ulottuvat jo usean vuoden
taakse. Siihen aikaan, kun
Uusikaupunki oli varuskun-
takaupunki ja käytössä oli-
vat  varuskunnan valasve-
neet ( kuusi soutajaa ja pe-
rämies), soudettiin kilpailu
kahdessa sarjassa puulaaki-
ja yhdistysten välisenä sou-
tuna kuudella joukkueella.

Soudut aloitettiin 1972 ja ne
jatkuivat vielä jonkun aikaa varus-
kunnan siirryttyä pois  paikkakun-
nalta. Myöhemmin  järjestettiin
soutuja keväisin lähinnä leikkimie-
lisinä kisailuina soutuveneillä tai
jopa noppaa heittäen.

Siirtyminen omiin
veneisiin

Vuonna 1999 soudut palautettiin
arvoiselleen tasolle, sillä silloin LC
Uusikaupunki osti  puolustusvoi-
milta kuusi ” valasvenettä”. Veneet
olivat erittäin huonossa kunnossa,
mutta yli tuhat tuntia talkootöitä ja
Veli Ensio Riuttulan tietotaito
takasivat sen (veli Enskan kunnos-
tusselostus

Lion M Viestissä 2000-2001),
että  veneet olivat täydessä käytössä
jo seuraavana keväänä. Eivätkä
ainoastaan Saaristotapahtumassa,
sillä veneet on varustettu trailereilla
ja ne ovat kenen tahansa vuokratta-
vissa joko eri soututapahtumiin tai
pienempien ryhmien  käyttöön.
Pyhärannassa toteutettava Sant-
tionlahden soutu on jo muutamana
vuonna vuokrannut veneet käyt-
töönsä, mutta toivottavasti myös
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muutkin tapahtumat voivat lainata
veneitämme. Niissä on lasikuitu-
pinnoite, joten ne kestävät myös
järvivettä.

Klubien yhteisen
saaristotapahtuman
synty

LC Uusikaupunki/Männäisillä oli
mittava Maalispilkkitapahtuma eri-
laisine tempauksineen. Maalispilk-
ki keräsi suuren joukon kaupunki-
laisia Uudenkaupungin Santtion-
lahden jäälle. Keväät olivat, niin
kuin säät yleensä täällä Vakka-
Suomessa, usein petollisia ja kävi-
jät joutuivat  kahlaamaan jääsoh-
jossa. Kelkkakilpailuistakin muo-
dostui usein uintikisoja.

Tällöin syntyi idea yhdistää sekä
soutu että Maalispilkkitapahtuma
lionsklubien yhteiseksi  tapahtu-
maksi. Varsinainen vetovastuu an-
nettiin yhteiselle toimikunnalle,
jonka vetäjänä on  tähän asti
toiminut veli Touko Heino. Hänen
panoksensa  on ollut erittäin
mittava, samoin kuin muidenkin
Männäisten klubin veljien. Tapah-
tuman ajankohdaksi sovittiin tou-
kokuun ensimmäinen viikonloppu.
Näin avattaisiin alueen kevät- ja
kesäkausi ja tapahtumaan voisi
tällöin järjestää useita  mökkeilyyn,
ympäristönhoitoon ja yleensä ve-
neilyyn liittyviä oheistapahtumia

Vuotuisten
Saaristotapahtumien
toteutus

Saaristotapahtuman teemaksi valit-
tiin nimensä mukaisesti saaristolai-
suus ja saariston perinteiden vaali-

minen sekä  tulevaisuuteen ja
saariston kehittämiseen tähyävät
seminaarit valtakunnallisine luen-
noitsijoineen.  Mukaan saatiin
myös Uudenkaupungin kaupunki,
saariston käsityöperinnettä vaaliva
Uudenkaupungin Käsityöyrittäjät
ry, Merihistoriallinen Yhdistys ry,
Pelastuslaitos, Crusell-seura ry,
Uudenkaupungin Meripelastajat ry,
paikalliset soitto- ja lauluyhtyeet
sekä museot. Tapahtumassa on
myös vieraillut entisöityjä tai uu-
delleen rakennettuja purjealuksia,
kuten kuunari Linden viime kevää-
nä. Ja mikä tärkeintä, olemme
saaneet mukaan Saaristomeren
Meripuolustusalueen laivastovie-
railun ja heidän soutujoukkueensa
soutukilpailuun.

Soutukisa on laajentunut kiitettä-
västi. Mukana ovat  koulut, eri
yhdistykset, paikkakunnan teolli-
suus ja muut yritykset. Tarkoituk-
sena on myös antaa eri paikkakun-
tien lioneille mahdollisuus soutaa
kilpaa. Raumalaiset lupasivat jo
viime vuonna tulla, mutta ilmeises-
ti heillä oli vielä harjoittelu kesken
- onhan Rauma noinkin paljon
pohjoisempana ja jääesteet vaivaa-
vat  pohjoisen satamia paljon
kauemmin kuin täällä etelässä.

Kaksipäiväisen tapahtuman aika-
na järjestetään myös ohjelmaa
perheen pienimmille onkikilpailu-
jen merkeissä sekä poniajelua ja
muuta leikkimielistä ohjelmaa.
Mukana ovat myös myyjät erilaisi-
ne tuotteineen. Kauppiaiden osalta
järjestäjät ovat kuitenkin olleet aika
tarkkoja, sillä rihkamaa ei myydä,
vaan myyntituotteet pyritään saa-
maan Saaristotapahtuman henkeen
sopiviksi. Oluttelttoja ei myöskään
suvaita, vaan pyritään saamaan
paikallisia ohjelmansuorittajia Pak-
kahuoneelle ja Kaupunginlahden
rannalle, joka toimii tapahtuma-
paikkana.

Saaristotapahtuma
soutuineen on tullut
jäädäkseen!

Saaristotapahtuma on elävä tapah-
tuma, joka on jo perinne täällä
Uudessakaupungissa.  Peruskivinä
ovat kuitenkin Kaupunginlahden
soutu eri muodoissa, saaristolaisten
perinteiden ja käsityötaidon  säilyt-
täminen ja välittäminen tuleville
sukupolville, saaristomme tulevai-
suuden kehittäminen ja  uusista
mahdollisuuksista tiedottaminen.
Tarkoituksenamme on myös yhdis-
tää eri klubien veljiä yhteiseen
toimintaan ja muodostaa koko
perheen tapahtuma ei ainoastaan
uusikaupunkilaisille, vaan  koko
Vakka-Suomen ja laajemmankin
alueen ihmisille.

Teille muille leijonille toteaisin:
Tulkaa katsomaan toukokuun en-
simmäisenä lauantaina ja sunnun-
taina! Kahden klubin yhteistyössä
on voimaa ja tuloksellisuutta.

Yksi plus yksi on ainakin neljä.

Raimo Kuusinen
LC Uusikaupunki

Perinteisesti voittajaveneen cox uitetaan - mereen heitetään naisetkin.
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“Kulttuuri ja taide avaavat
reittejä ja tilaa toisenlaisel-
le inhimilliselle elämälle.
Merikarvian kirkossa järjes-
tettävä konsertti mieskuoro-
toiminnan tukemiseksi on
hyvä esimerkki musiikin pii-
rissä toteutuvan kulttuurin
voimasta. Kuorolaulu tarjo-
aa elämän syvempiä sisältö-
jä niin laulajille itselleen
kuin musiikin kuuntelijoille.
Monien yhteinen kokemus
on, että musiikki avaa sielun
silmiä ja havahduttaa näke-
mään asioita, joita ei muu-
toin huomaisi. Monet meis-
sä huomaavat itsessään ilon
ja kiitollisuuden mielialoja
hyvää ja intohimolla esitet-
tyä musiikkia kuunnelles-
saan.”

Näin tervehti piispa Ilkka Kantola
konserttiyleisöä Merikarvialla sun-
nuntaina 17.11.2002 järjestetyssä
konsertissa. Piispa oli konsertin
suojelija ja hän oli lähettänyt
tervehdyksensä luettavaksi tilai-
suudessa.

Konsertin vastuulliset järjestäjät
olivat Merikarvian leijonat, vaikka
ihan loppuun saakka ei selvitty
ilman leidejä taaskaan. Ennen kuin
tyytyväisyyttään kehräävät leijonat
pääsivät luovuttamaan 4.000 euron
tuottoa Merikarvian Mieslaulajain
talon kunnostamiseen, oli tapahtu-
nut monta tempausta.

Talo kuntoon alkoi ideasta;
Merikarvialta lähtöisin olevia kuo-
romiehiä on monessa kuorossa ja
he katselivat tyytyväisyydellä Me-
rikarvialla tapahtuvaa arvokkaan
Mieslaulajain satavuotiaan talon
kjunnostusta. Avustuksia ja kerä-
yksiä on saatu, talkootunteja tehty
tuhansia ja jälkeä syntyy. Kuoro-

miehet halusivat kantaa kortensa
kekoon ja lupasivat tuoda kuoro-
jaan laulamaan talon hyväksi.

Kuulevana korvana sattui ole-
maan Mikko Leppänen leijonista ja
hän lupasi leijonien apua. Leijonat
työhön: Jotta kirkko saataisiin
täyteen, kaadettiin muutama leppä
ja valmistettiin satoja päreitä,
liimattiin niihin kauniit kuvat ja
näin oli pääsylippu valmis. Hullun-
lainen, mutta kaunis päre toimi
hyvänä mainoksena. Kirkossa oli
lopulta 550 kuulijaa ja 110 laulajaa.
Kankaanpään mieskuoro, Porin

Mieslaulu, Kankaanpään Korsutö-
pinä, solistit Antti Esko ja Pekka
Salmi sekä Merikarvian Mieslaula-
jat tekivät illasta ikimuistettavan.
Kankaanpään Sotaveteraanikuoro
ja Veteraanien iltahuuto, johon
yleisö ja muut laulajat yhtyivät oli
se osa konserttia, jonka useimmat
muistivat mainita erityisesti mie-
leenjäävänä.

Konserttia on jälkeenpäin muis-
tettu onnistuneena, tunnelmaa loi-
vat niin piispan tervehdys kuin
hyvät esiintyjät. Suomalaisessa
kuorolauluperinteessä on edelleen

piispan lausumaa elämän syvem-
pää voimaa.

Merikarvian Lions Club on
vuoden aikana osallistunut monen-
laisiin tapahtumiin ja järjestänyt
itse:
1. Lasten päivän tapahtuma
2. Koko perheen vapputapahtuma
2 Aurausviitta-, joulukuusi-, ohrak-
ryynitalkoot
3. Merikarvian Joulu-lehti
4 Merikarvia-aiheiset kupit
5 Huumetesterin, pyöräilykypäri-
en, nuorisostipendien hankintaa
6 Oura-oopperan lavastetalkoot

7 Sankarihautojen kynttilät
Missään nimessä niin konserttia

kuin muutakaan ei ole tehty yksin,
aina on tarvittu muiden apua ja
leidien tukea. Mutta olemme saa-
neet olla mukana. Kun tämä on
vielä tapahtunut hyvässä velihen-
gessä, pilkkimistä, korroosiota,
saunomista, hyvää ruokaa ja pikku-
jouluja unohtamatta, täytyy vain
ihmetellä aikaansaannosten mää-
rää. “Kui hyvvii me oikei ollaa-
kaa.”

Jouko Ilvonen

KirkkKirkkKirkkKirkkKirkko täyteen -o täyteen -o täyteen -o täyteen -o täyteen -
talo kuntoon Merikartalo kuntoon Merikartalo kuntoon Merikartalo kuntoon Merikartalo kuntoon Merikarviallaviallaviallaviallavialla

Aktiivihiiltä HonkilahdeltaAktiivihiiltä HonkilahdeltaAktiivihiiltä HonkilahdeltaAktiivihiiltä HonkilahdeltaAktiivihiiltä Honkilahdelta
Eteläisimmässä Satakunnassa,
Honkilahdella on sukupolvien ajan
poltettu hiiltä. Ensin Kauttuan
ruukin tarpeisiin, sittemmin eri-
näisten vaiheiden jälkeen  jaloste-
tummassa muodossa laadukasta
grillihiiltä laajemmankin alueen
tarpeisiin.

Vanhoja paikkakunnan perinteitä
noudattaen LC Honkilahden aktivi-
teetiksi otettiin muutamia vuosia
sitten grillihiilien valmistaminen.
Primus motor aktiviteetille on ollut
monivuotinen lejona-veli Martti
Nieminen, joka on jo lapsuudenko-
dissaan Honkilahdella oppinut lu-
kuisat hiilenpolton niksit. Aktivi-
teetti sopii erinomaisesti LC:lle,
koska jokaiselle riittää sopivassa
vaiheessa jotakin puuhaa.

Ensiksi valikoidaan sopiva lehti-
puusto kaadettavaksi.  Useimmiten
jonkin paikallisen klubiveljen met-
sistä on löytynyt talkoilla siivotta-
vaa. Toinen vaihe vajaan vuoden
pinossa kuivaamisen jälkeen on

puiden siirto polttopaikalle.
Ensimmäisenä hiiliaktviteetti-

vuotena rakennettiin näytösluontei-
sesti käsityönä vanha kunnon maa-
miilu, jonka teon yhteyteen järjes-
tettiin monenlaista ohjeisohjelmaa
musiikin ja leidien ravintolan vauh-
dittamina. Viime vuosina on saatu
vuokrata paikallisilta yrittäjiltä hii-
len polttoa varten rakenenttuja
uuneja.

Tärkeä vaihe on uunin huolelli-
nen täyttö, joka vaatiikin jo enem-
män ammattitaitoa. Vielä enem-
män osaamista kuitenkin vaaditaan
muutaman päivän kestävältä hiihtä-
miseltä. Ammattitaidottomalta tai
huolimattomalta hiilenpolttajalta
uuniin kun ei jää kuin kasa tuhkaa!

Vähemmän taitoa mutta sitä
enemmän päättäväisyyttä vaatii
uunin purku - tässä vaiheessa eivät
hienohelmat pärjää! Naaman no-
keentuminen on varmaa kun lähes
30 m3 uunillinen hiiltä lapioidaan ja
seulotaan muutaman kilon pussei-

hin, jotka sittemmin toimitetaan
joko suoraan looppukäyttäjille
taikka sitten myynnin väliportaalle.

Suurin osa grillihiilistä menee
kaupaksi leijonaveljille tai heidän
lähipiiriinsä. Myynti on helppoa
koska laatu on tunnettu. Monet
naapuripiirienkin klubilaiset ovat
omalla pyyteettömällä tavallaan
tukeneet aktiviteettia osallistumal-
la hiilten markkinointiin.

Jos vaivalle laskettaisiin tunti-
palkkoja, tuottoa tästä aktiviteetista
ei jäisi, mutta koska klubilaiset
saavat tästä reipashenkistä, ympäri-
vuotista liikuntaa ja lähes kirjai-
mellisesti yhteiseen hiileen puhal-
tamisesta näkyvää tulosta, aktivi-
teetti kokonaisuutena on tärkeä osa
klubin toimintaa. Työ luo oman
yhteenkuuluvuuden tutneen ja nä-
kyvän tuloksen jälkeen hyvän
mielen tekijöilleen

Ilkka Heinilä

Aktiivihiiltä HonkilahdeltaAktiivihiiltä HonkilahdeltaAktiivihiiltä HonkilahdeltaAktiivihiiltä HonkilahdeltaAktiivihiiltä Honkilahdelta
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LC SäkLC SäkLC SäkLC SäkLC Säkylän vylän vylän vylän vylän veljet meniväteljet meniväteljet meniväteljet meniväteljet menivät
metsäänmetsäänmetsäänmetsäänmetsään

LC SäkLC SäkLC SäkLC SäkLC Säkylän vylän vylän vylän vylän veljet meniväteljet meniväteljet meniväteljet meniväteljet menivät
metsäänmetsäänmetsäänmetsäänmetsään

Kahvi ja eväät maistuivat maukkailta raivaustyön lomassa.

totoimiin. Veli Antin lisäksi veljet
Raimo Heikkilä, Markku Ruisla,
Matti Vihottula sekä allekirjoitta-
nut ja lisäksi ”pikkuleijona” Esa-
Pekka Tupala tartuimme innolla
vesureihin, kirveisiin ja raivaussa-

Lauantaiaamu 9.11.2002 koitti su-
muisen kosteana, mutta se ei
estänyt sopivaa joukkoa LC Säky-
län veljiä osallistumasta ”yhdessä
tekemisen teemalla” veli Antti
Koiviston leimikolla taimikonhoi-

hoihin ja ryhdyimme alkuneuvon-
nan saatuamme raivaushommiin.
Mäntyleimikkoon kuulumattomia
koivuntaimia alkoi tuota pikaa
kaatua tiuhaan tahtiin ja sopivin
välein jäi pystyyn kasvamaan

komeita männyntaimia tulevien
aikojen hyötykäyttöä varten.

Metsässä kun töissä oltiin niin
eihän sitä ilman eväitä matkaan
lähdetty. Veli Antin koreista olisi
riittänyt isommallekin väelle eväät.
Nuotio sytytettiin lämmittämään
taukohetkiä, joiden aikana eväitä
nautittiin. Ja sitten taas jatkettiin
raivaustöitä kunnes veli Antti totesi
tällä erää töiden riittävän ja koitti
kotiinlähdön hetki. Mielet virkeinä
lähdimme kohti kotejamme läm-
mittämään saunoja sillä saunahan

kruunasi päivän uurastuksen.
Joulukuun kuukausikokouksessa

veli Antti sitten totesi raivatuksi
tulleen tarkan mittauksen jälkeen
0,417 ha:n alueen ja samalla hän
kertoi kartuttaneensa klubin hallin-
totiliä raivaustyön arvioidulla hin-
nalla. Totesimme tehdyn työn
tulleen näin myös klubin hyväksi.

LC Säkylä
Pekka Tupala
tiedotussihteeri

Kuvernöörineuvosto on nimennyt
Suomen Lions-liiton tiedotusjohta-
jaksi (MD-PRC) kaudelle 2003-
2006 PDG Pertti Harjun Porista
(LC Pori/Koivisto).   Pertti on

HARJUSTHARJUSTHARJUSTHARJUSTHARJUSTAAAAA
MD-PRCMD-PRCMD-PRCMD-PRCMD-PRC

aiemmin toiminut mm. M-piirin
piirihallituksessa eri tehtävissä
vuodesta 1994, kuvernöörinä kau-
della 2000-2001 ja liiton hallituk-
sessa kaudella 2001-2002.

Kankaanpään seudun kahdeksan
lionsklubia ja Kankaanpään kau-
punki rahoittivat quest-kurssin,
jolla koulutettiin 30 opettajaa
torjumaan huumeita ja väkivaltaa.
Heistä 19 oli Kankaanpäästä ja

QUESTQUESTQUESTQUESTQUEST-K-K-K-K-KOULUTUSTOULUTUSTOULUTUSTOULUTUSTOULUTUSTAAAAA
KANKAANPÄÄSSÄKANKAANPÄÄSSÄKANKAANPÄÄSSÄKANKAANPÄÄSSÄKANKAANPÄÄSSÄ

Opettajat Arimo Koivisto Honkajoelta sekä Eila Roskala, Eija Simonen, Anne Palin, Hannu Lindberg, Kirsi Nahi ja
Arja Mäkinen Kankaanpäästä osallistuivat Quest-koulutukseen.

loput 11 Jämijärveltä, Honkajoelta,
Merikarviasta, Karviasta ja Suo-
denniemeltä.

- Pyrkimyksenä on, että jokaisel-
le koululle saataisiin ainakin yksi
kurssin käynyt opettaja.  Kankaan-

päässä on jo aiemmin koulutettu
kymmenen opettajaa, kertoo yhdys-
henkilönä toiminut Arto Hakala.

Kurssin ohjaajana toimi pääkou-
luttaja ja koordinaattori Ulla Paju-
Savolainen Polvijärveltä.

QUESTQUESTQUESTQUESTQUEST-K-K-K-K-KOULUTUSTOULUTUSTOULUTUSTOULUTUSTOULUTUSTAAAAA
KANKAANPÄÄSSÄKANKAANPÄÄSSÄKANKAANPÄÄSSÄKANKAANPÄÄSSÄKANKAANPÄÄSSÄ
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LIONS QUEST-koulutetut keskimäärin klubia 
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Hyvä uutinen Lions Questin kan-
nalta oli pääkoordinaattori Ulla
Paju-Savolaisen mukaan se, että
pitkään jatkuneet neuvottelut LQ:n
myymisestä Quest Internationalilta
LCIF:lle johtivat viime keväänä
positiiviseen tulokseen. Näin ollen
Lions Quest on nyt todella meidän
Leijonien aivan oma ohjelmamme.
Kauppa rahoitetaan royalteilla vii-
den seuraavan vuoden ajan, joten
toiveemme royaltien poistumisesta
kariutuivat nyt toistaiseksi. Kun
neuvottelut Questin myymisestä
olivat auki, oli sekin mahdollisuus,
että LQ olisi myyty täysin ulkopuo-
liselle ja LQ:ta ei olisi tässä
muodossa voitu jatkaa.

Huono uutinen puolestaan kau-
den alussa oli se, että LCIF oli
maksanut meille Core 4-avustukset
etuajassa. Olimme anoneet avus-
tuksia neljäksi vuodeksi tasaerissä
ja laskeneet taloussuunnitelmat sen
pohjalta. Kesäkuussa pääsihteeri
huomasi kuitenkin liiton tilejä
tutkiessaan, että Core 4-rahaa oli
jäljellä vain 32000€. Tämä mullisti
budjetin täysin.

Kaikista säästötoimenpiteistä
huolimatta jouduttiin nostmaan
sekä kurssien hintoja että kursseille
osallistuvien minimimääriä. Eten-
kin vanhaan kuntakohtaiseen kurs-
sin hintaan verrattuna nousut ovat
suuria ja niitä on todella ikävä
tehdä. Kuntakohtaiset kurssithan
poistuivat käytöstä kuluvan kauden
alusta lukien. Yritetään silti muis-
taa, että kurssihintamme ovat edel-
leen Euroopan matalimmat. Tässä
uudet hinnat ja kurssien koot:

Lions Quest – järjestömme

Lions Quest – järjestömme

Lions Quest – järjestömme

Lions Quest – järjestömme

Lions Quest – järjestömme

oma kasv
oma kasv
oma kasv
oma kasv
oma kasvaaaaatusohjelma

tusohjelma
tusohjelma
tusohjelma
tusohjelma

Yläaste: 270 €, 18-24 osall.
Ala-aste: 260 €, 24-32 osall.
Esikoulu: 220 €, 18-28 osall.
Vanhemmat: 200 €, 14-24 osall.

Hinnat sisältävät edelleen kirjat
sekä ALV:n.

Toivomme kovasti, että intoa
kurssien järjestämiseen silti löytyy,
ja että jokaisella alueella järjestet-
täisiin yksi LQ-peruskurssi kauden
aikana. Liittotoimisto keskittyy
kurssisihteerien kanssa mahdollis-
ten sponsorien löytämiseen, sillä se
tuntuu olevan jatkossa ainoa mah-
dollisuus saada uudelleen krussien
hintoja alemmas. Tähän kauteen
siitä ei vielä kuitenkaan ole apua.
Paikalliset sponsorit voivat auttaa
teitä omilla paikkakunnillanne.

Kouluttajatilanne

Syksystä lukien meillä on ollut
käytettävissä neljä kouluttajaa:
Hanna Kokkala kaikilla kurssimuo-
doilla, Helinä Perttu muilla kurs-
seilla paitsi yläasteen kursseilla,
Rauni Muikku ala-asteen kursseilla
ja minä kaikilla kurssimuodoilla.
Tämän toimintakauden aikana aloi-
tetaan yläasteen opettajan valmen-
taminen toimimaan kouluttajana
yläasteen kursseilla.

M-piirissä 500 koulu-
tetun raja rikkoontui!

M-piirissä on vuodenvaihteen ti-
lanteen mukaan Quest-koulutettuja
ajalta 1991-2002 kaikkiaan 510
henkeä. Koulutettuja on keskimää-

rin jokaista piirin klubia kohden 8,8
maan keskiarvon ollessa 9,1 hen-
keä/klubi. Kaikkiaan Suomessa
koulutettuja oli vuoden vaihteessa
8410 henkeä ja kuluvan kauden
syksyllä koulutettiin 417 henkilöä.

Suomenennätys 100%-

Onnittelut LC Luvia ja Luvian
kunta!

Tällä hetkellä Luvia on ensim-
mäinen kunta Suomessa, jossa
päiväkoti- ja perusopetuksen hen-
kilökunta on 100%:sti Quest-kou-
lutettuja. On muistettava kuitenkin
se tosiasia, että eläkkeelle siirty-
misten tai henkilökunnan vaihtu-
misten kautta syntyy nopeasti uutta
koulutustarvetta. Hetken on lupa
nauttia tyytyväisyyden tunteesta
hyvät luvialaiset.

Peruskurssit

Kauden ensimmäinen Lions Quest-
peruskurssi pidettiin Luvialla 25-
26.11.02 (Passi) johon osallistui 25
koulutettavaa (Eura 2, Harjavalta 2,
Kiukainen 2, Luvia 8, Nakkila 3,
Pori 5 ja Rauma 3).

Samalla viikolla 27-28.11.2002
jatkettiin Luvialla Vatupassi/Kom-
passi-peruskurssilla, johon osallis-
tui 22 koulutettavaa (Eura 2,
Eurajoki 2, Luvia 6, Kullaa 1,
Nakkila 1, Pomarkku 1, Pori 3,
Rauma 3, Säkylä 1 ja A-piiristä
Raisio 2).

Yhteyshenkilönä toimi lion
Markku Koskinen LC Luvia –

lämmin kiitos Markulle, joka petra-
si edellistä ennätystään, sillä Polvi-
järvellä hän ehti kouluttaa kaikki
sikäläiset 1-6 luokkien opettajat.
M-piirin ulkopuolisiin koulutuksiin
on osallistunut yhteensä 6 henkilöä.
(Äetsä 1, Karvia 3, Pori 2).

Jatkoa Quest-koulutuksille jär-
jestetään kevään aikana tammi-
kuussa suoritetun koulutustarveky-
selyn perusteella – seuraa piirin
nettisivun informaatiota ja klubin
sähköpostia.

Maksuttomat
jatkotapaamiset
seurantakoulutuksena

Monessa klubissa ollaan tilantees-
sa, että koulutettuja on jo runsaasti
ja aikaa kulunut kunkin peruskou-
lutuksesta. On aika kerrata ja
mahdollisesti käynnistää uudelleen
Quest-opit. Kestoltaan 2-3 tuntisia
seurantakoulutuksia on syksyn ai-
kana pidetty mm. Kankaanpäässä
ja Lapissa.

Klubien Quest-vastaavat voivat
varata mentor-kouluttajia järjestä-
essään paikkakunta- tai seutukunta-
kohtaisia jatkokoulutustapaamisia.
Mentor-kouluttajien sähköpostitie-
dot ja muut yhteystiedot löytyvät
myös piirin Quest-sivuilta netistä.
Kouluttajina toimivat Sirpa Seppo-
nen Eurajoelta
sirpa.sepponen@eurajoki.fi ja
Veikko Valavuo Luvialta (Rauma)
veikko.valavuo@lions.fi sekä Vir-
pi Joutsa ja Liisi Heinonen (tiimi)
Raumalta virpi.jousa@rauma.fi.

Koulutus on klubille maksutonta –
tilan ja tarjoilun voi kukin järjestää
omalla tavallaan. Koulutettavia
tapaamisessa suositellaan n. 10
henkilöä.

Quest-materiaali

Ohjelmaan liittyy laaja materiaali:
seitsemän opettajanopasta, monis-
te- ja kalvopohjat, ohjelman käyttä-
jän käsikirja, kirjat vanhemmille,
pehmonalle Qvintus. Myytävänä
on myös Lions-Questin ja huumeit-
ten vastaisen työn hyväksi CD-
levy, jota on hankittu platinalevyn
verran (10000 kpl). Quest-materi-
aalia uusitaan ja ajanmukaistetaan
koko ajan. Vatupassa-ohjelma on
saanut viimeksi uuden ”kuosin”.
Materiaali ja hinnat löytyvät osoit-
teesta http://www.lions.fi/quest/
tilauslomake.doc. Seurantakoulu-
tuksissa koulutetut voivat tutustua
myös uusiin koulutusmateriaalei-
hin.

Kaksitoista vuotta kestänyt Lions
Quest-projekti jatkuu. Kunnioitet-
tava summa, vajaa 120.000 euroa
on investoitu piirimme alueen
lasten ja nuorten itsetunnon ja
turvallisuuden tunteen kohentami-
seen. Omaehtoisen päätöksen teko-
kyvyn vahvistaminen ja ryhmässä
toimimisen systemaattinen har-
jaannuttaminen toivotaan tuottavan
lisää vastustuskykyä huumeiden
kaltaisiin yhteiskunnasta syrjäyttä-
viin houkutuksiin. Tavoittelemiim-
me tuloksiin päästään kuitenkin
vain jatkamalla tekemäämme Lions
Quest-työtä ja jakamalla lisäoppia
ja pitämällä ko. kasvatusohjelma
keskusteluissa ja päätöksissämme
”pinnalla”. Investoitu summa tun-
tuu suurelta, mutta sillä kuntoutet-
taisiin vain kahta huumeidenkäyt-
täjää yhden vuoden ajan! Jos Lions
Quest-ohjelma on ehkäissyt yhden-
kin kansalaisen huumeiden käytön
aloittamisen, tuottaa investointim-
me voittoa! Toivotan onnea ja
menestystä Lions Quest´in jatkotai-
paleelle ja kiitokset kaikille M-
piirin klubeille antoisasta yhteis-
työstä!

LQ-DC Juhani Vihervuori

Lions Quest – järjestömme

Lions Quest – järjestömme

Lions Quest – järjestömme

Lions Quest – järjestömme

Lions Quest – järjestömme

oma kasv
oma kasv
oma kasv
oma kasv
oma kasvaaaaatusohjelma

tusohjelma
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tusohjelma
tusohjelma
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Tuloksekasta muutos-

valmennusta yrityksille ja 

yritysten henkilöstölle 

 

OK - Oikea Kehitys Oy 

Manunrannantie 8   

29200 HARJAVALTA  puh. 040 5395 415 

email: jussi.suontausta@pp.inet.fi 

LC Lauttakylä järjestää piirin
107M ilma-asemestaruuskil-
pailut maaliskuussa Huittisis-
sa.

Aika : tiistai 25.3.2003  klo
17.00-20.00

Paikka : Huittinen, Huittisten
ilma-ampujien tilat Huhko-
lantie 6.
Paikka sijaitsee lähellä Turku-
Tampere valtatietä. Valtatiel-
tä suurin piirtein Saarioisten
kohdalta pääsee suoraan kiin-
teistölle, jossa ilma-aserata
sijaitsee. Ampumaradalle
pääsee myös ajamalla Huhko-
linnan ohitse menevää Huh-
kolantietä kohti Turku-Tam-
pere valtatietä.
Ampumarata sijaitsee vanhas-
sa kivinavetassa.

Sarjat :
Henkilökohtainen kilpailu 5

LC Lauttakylä

Piirin 107M ilma-Piirin 107M ilma-Piirin 107M ilma-Piirin 107M ilma-Piirin 107M ilma-
asemestarasemestarasemestarasemestarasemestaruuskilpailutuuskilpailutuuskilpailutuuskilpailutuuskilpailut

laukausta ilmapistoolilla ja 5
laukausta ilmakiväärillä
Kolme parasta palkitaan

Klubien välinen joukkuekil-
pailu

Kolme ampujaa/joukkue. Tu-
lokset henkilökohtaisen kil-
pailun pohjalta. Kolme paras-
ta joukkuetta palkitaan. Lisäk-
si kiertopalkinto, joka katkeaa
kolmesta voitosta.
Myös ladyille vastaavat sarjat.

Osallistumismaksut:
10 eur/osallistuja. Jos klubista
osallistuu joukkue, niin maksu
on 25 eur/joukkue. Jos klubis-
ta osallistuu enemmän kuin
kolme henkilöä, niin veloitus
on seuraavilta  8 eur/osallistu-
ja.
Paikalla mahdollisuus nauttia
kahvia ja pulla yhteishintaan 2
euroa ja makkaraa hintaan 1
euro/kpl.

Ilmoittautumiset 11.3.2002
mennessä.

Maksu kilpailupaikalla joko
käteisellä tai etukäteen LC
Lauttakylän  tilille 445610-
250174 merkinnällä  ”ilma-
asekilpailut” 11.3.2002 men-
nessä.

Ilmoittautumiset ja tieduste-
lut:
Klubimestari Jarmo Sivunen
puh 02-566 089 tai sähköpos-
tilla
jarmo.sivunen@pp.satabaana.net
Sähköpostitse voi ilmoittautua
myös seuraaviin osoitteisiin :
Timo Tiuttu
timo.tiuttu@tapiola.fi tai
Jouni Isotalo
jouni.isotalo@huittistenlaatuauto.fi

Ladyt, veljet ja klubit joukolla
mukaan !

Terveisin LC Lauttakylä

Piirin 107-MPiirin 107-MPiirin 107-MPiirin 107-MPiirin 107-M
aaaaavustusrvustusrvustusrvustusrvustusrahastoahastoahastoahastoahasto

Klubilla, jolla on suunnitteilla jokin
iso ja merkittävä hyväntekeväi-
syysaktiviteetti, on mahdollisuus
anoa tukea myös sekä kotimaasta
että päämajasta. Arne Ritari-sääti-
ön tarkoituksena on mm. tukea ja
edistää Suomen lionsklubien hy-
väntekeväisyyteen johtavia aktivi-
teetteja. LCIF:n eli Lions Clubs
International Foundation’in apura-
hoja voidaan hakea suuriin palvelu-
aktiviteetteihin.

Käytännön tietoja saa piirin
vastaavilta toimialajohtajilta ja
vuosikirjasta.

Piirin viime kevään,  v. 2002,
vuosikokouksessa muutettiin piirin
katastrofirahaston nimi ja säännöt
paremmin nykypäivään sopiviksi.
Uudeksi nimeksi tuli piirin avustus-
rahasto ja seuraavassa lyhyt yh-
teenveto rahaston käytöstä. Täydel-
liset säännöt löytyvät piirimme
nettisivuilta.

Rahaston tarkoituksena on auttaa
piirimme klubeja avustustoimin-
nassa silloin, kun klubin omat
voimavarat eivät riitä. Päätöksen
avustuksesta tekee piirihallitus.

Klubin oma osuus avustuskoh-
teeseen tulee olla anotun summan
suuruinen.

Rahaston varoja voidaan kartut-
taa esim. piirin ansiomerkin (Simo
Waltenberg-ansiomerkin) tuloilla,
yhteisillä keräyksillä ja lahjoituk-
silla.

Yhteenvetona voidaan todeta,
että kun klubilla on jokin avustus-
tai palveluaktiviteetti ja klubin oma
varallisuus ei riitä sen toteuttami-
seen, voi klubi kääntyä myös oman
piirin puoleen. Avustuksia ei kui-
tenkaan voi hakea samaan avustus-
kohteeseen muilta lionsrahastoilta.

Piirin rahaston varallisuus ei ole
suuren suuri, mutta kun klubit
ottavat ainakin joskus myös osaa
sen kartuttamiseen omista aktivi-
teettirahoistaan, voimme näin tu-
kea toinen toistamme.

Tällä hetkellä ei mikään klubi ole
vielä hakenut avustusta omasta
rahastostamme.

Lisätietoja saa piirikuvernööriltä
tai allekirjoittaneelta.

PDG Pertti Harju.

Nykyinen piirihallitus kokouksessaan marraskuussa 2002.

Piirihallitus aloitti kautensa suolta. Tutustumistilaisuus pidettiin elokuussa Puurijärven Isosuon kansallispuistosta.

Suosta noustiin ylöspäin - lintutorniin Sirpa Ellän opastuksella.
Tutustumistilaisuutta isännöivät Seija ja Antti Seppä.
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SÄÄTIÖN
TARKOITUS
LC Vammalan aloitteesta hyväk-
syttiin Oulun valtakunnan kokouk-
sessa 1984 kotimaista lions-toimin-
taa tukeva rahasto, joka vuonna
1986 Kankaanpään KVN:n koko-
uksen päätöksellä merkittiin Sää-
tiörekisteriin.  Nimensä tämä rahas-
to sai Suomen lionismin kummin
Arne Ritarin mukaan.

SÄÄTIÖN TEHTÄVÄ:
Säätiön tarkoituksena on tukea ja
edistää Suomen lionsklubien hy-
väntekeväisyyteen johtavia aktivi-
teetteja sekä vaalia Suomen lions-
toiminnan kummin, Arne Ritarin,
elämäntyötä maamme lionstoimin-
nan perustamisessa.  Säätiö toteut-
taa tarkoitustaan jakamalla apura-
hoja Suomen Lions-liitto r.y:n
jäsenklubien omille ja yhteisille
piiri- tai liittotason aktiviteeteille
sekä tukemalla muutenkin suoma-
laista lionstoimintaa.

LIONS-RITARIT
Ripeän toiminnan tuloksena sääti-
ön hallituksen piirissä kehitettiin
myös arvostettu Arne Ritari -kilta,
jonka jäseniksi hyväksytyille lio-
neille myönnetään lions-ritarin
nimi ja arvo.  Arvokkuutta kiltajä-
senyydelle antaa, että se ansaitaan
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klubitoiminnassa, eikä ole siten
kenen vain ostettavissa.  Näin klubi
voi palkita ansioituneen lionin
hänen tekemästään arvokkaasta
työstä, joka usein suuntautuu koti-
paikkakunnan parhaaksi.  Nykyisin
maassamme on lähes 400 lionsrita-
ria ja piirissämme heitä oli viime
kauden lopulla 45.  Näinollen
olemme reilusti yli maan keskiar-
von.  Tällä kaudella lions-ritarin
arvon ovat M-piirissä saaneet lionit
Martti Yli-Kahrakuusi, Timo Sipilä
ja Pentti Vilo LC Rauma/Reimaris-
ta sekä lion Seppo Rantanen LC
Pori/Linnasta.  Parhaimmat onnit-
teluni.

ADRESSIT
Arne Ritari –säätiö on merkittävä
osa suomalaista lions-liikettä.  Se
on meidän jokaisen lionin omista-
ma yhteinen säätiö.  Jäsenten
tietämyksen lisääminen on edel-
leen säätiön menestykselle tärkeää.
Tämä työ on hyvässä vauhdissa,
sillä huomattavia parannuksia on
saatu aikaan.  Uudet monikäyttöi-
set adressit seveltuvat kaikille niin
onnen kuin surunkin hetkinä.  On
olemassa joustava adressien jake-
lukanava, klubien ARS-lionit.

Hyvät lionit ja puolisot, käyttä-
mällä ARS-adresseja, tai millä
nimellä ne jatkossa tunnetaankin,

voitte olla helposti mukana tuke-
massa suomalaisia palveluaktivi-
teetteja.

APURAHAT
Entistä selvempi ja yksinkertaisem-
pi apurahojen hakemismenettely
helpottaa klubivirkailijoiden työtä
ja madaltaa kynnystä laittaa avus-
tusanomus liikkeelle.  Säätiön
hallitus käsittelee anomukset koko-
uksissaan ja tiedottaa klubeille
päätöksistä välittömästi.  M-piirissä
jo aiemmin olleen käytännön mu-
kaisesti nykyään kaikkien avustus-
anomusten pitää mennä säätiön
hallitukselle piirien ARS-johtajien
kautta.  Paikallisina asiantuntijoina
he laittavat mukaan mahdollisesti
tarvittavia lisätietoja ja näin no-
peuttavat hallituksen päätöksente-
koa.

LOPUKSI
Lisää tietoa viime kaudelta löytyy
toimintakertomuksessa olevasta
AR-säätiö kappaleesta.  Toivotan
kaikille M-piirin lioneille perhei-
neen hyvää loppukautta tämän
hienon harrastuksen parissa.

Timo Heikkilä
PDG, 107 M-piirin ARS-johtaja
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