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Kansainvälisen president-
timme Clement F. Kusia-
kin teema kaudelle 2004-
2005 käy ilmi yllä olevasta 
otsikosta. Mielestäni 107-
M-piirissä on hyvin miel-
letty Kusiakin teema ja 
siihen liittyvät toiminta-
periaatteet. Monet klubit 
ovat tehneet lionstoimin-
taa tutuksi muillekin kuin 
omille joukoille. Tämä 
juuri on ollut yksi tärkeä 
tämän kauden tavoite: 
tehdä lionismin hienot 
saavutukset kaikille ihmi-
sille tutuiksi. Olen varma 
siitä, että kotikunnissa 
nyt tunnetaan lionismin 
perusperiaatteet ja palve-
levien käsien saavutukset 
entistä paremmin. Monia 
lehtijuttuja on laadittu 
erityisesti paikallislehtiin, 
jotka ovatkin meidän eh-
dottomasti läheisin ja pa-
ras tiedotuskanavamme.

Kusiak korostaa  klubi-
viihtyvyyttä

Klubiviihtyvyyttä olen kaikil-
la vierailuillani erityisesti korosta-
nut. Pidän tärkeänä, että klubiko-
koukset uudistuvat keskustelevim-
miksi ja kaikin puolin osallistuvam-
miksi. Tämä tarkoittaa nimenomaan 
sitä, että päätöksentekoa siirretään 
yhä enemmän hallitukselle ja klu-
bikokous tekee vain suuret linjauk-
set. Näin jää kaikille aikaa yhdes-
säoloon ja ajatusten vaihtoon. Mu-
kana vierailuillani on ollut taitei-
lijaimitaattori, klubiveljeni Pertti 
Kangas, joka omalla taitavalla ta-
vallaan on tuonut uudenlaista elä-
mystä kokouksiin. Tiedän, että jo-
kaisessa klubissa on esiintyviä tai-
tajia laulun, runon, soitannon ja vit-
sien esittäjiä. Myös paikkakunnan 
omat taiteilijavierailut voisivat olla 
uudenlainen tapa tuoda virkistystä 
ja antaa esiintymistottumista uusil-
le esiintyjille. Ei muuta kuin näitä 
toteuttamaan.

Kusiak kehottaa        
palkitsemaan

Clement F. Kusiak korostaa pal-
kitsemisen tärkeyttä. Otin tämän to-
sissani ja siksi teetin kaksi kunnia-
kirjaa, jotka klubiveljeni Pertti Kan-

OLEMMEKO JAKANEETOLEMMEKO JAKANEET
MENESTYSTÄMME PALVELLEN?MENESTYSTÄMME PALVELLEN?

gas ja Heikki Hakosalo juuri tätä 
varten suunnittelivat ja Teuvo Uu-
simäki painokoneella valmisti kun-
niakirjan saajille luovutettaviksi.

Lion, joka kunniakirjan on saa-
nut, on ollut onnellisen yllättynyt. 
Jokainen on kunniakirjansa hyvin 
ansainnut. Valitettavasti vain yksi 
lion sellaisen saa klubissaan.

Erityisesti haluan todeta, että klu-
bin presidentin kuuluu hoitaa oma 
palkitsemisensa aina kauden päätty-
essä. Valitettavasti kaikki presiden-
tit eivät ole tätä velvollisuutta hoi-
taneet asianmukaisella tavalla. Luo-
tan siihen, että tämän kauden päät-
tyessä presidentit hoitavat palkitse-
miset.

Olen voinut todeta, että piiriku-
vernöörillä on oikeus antaa vain 
seitsemän I tai II ruusukkeen an-
siomerkkiä. Mielestäni se on aivan 
liian vähän, kun piirissä on 60 klu-
bia ja yksi haaraklubi.

Olen ymmärtänyt, että tähän tu-
lee muutos, mikä onkin aivan oi-
kein kun muistaa Kusiakin palkit-
semisteeman.

On hienoa olla lion
Piirikuvernöörikauteni aikana 

olen tullut vakuuttuneeksi siitä, et-

tä Suomessa lionismin auttamisha-
lu ja palvelualttius on ymmärretty 
aivan oikein. Meillä osataan tehdä 
työtä vähäosaisempien, nuorten ja 
vanhusten hyväksi. Lionien auttavat 
ja palvelevat kädet herkistyvät aina, 
kun apua tarvitaan.

Kauden alkaessa emme tiedä, 
missä apuamme kipeimmin tarvi-
taan. Aasian luonnonkatastrofi  yl-
lätti ja puhutteli maailman kaikkia 
ihmisiä. Suunnaton hätä ja ihmisen 
pienuus ankaran luonnon keskel-
lä tuli jokaisen kotiin. Maailmalla 
on aina ollut maanjäristyksiä. Nyt 
kun se kohtasi suomalaiset näinkin 
konkreettisella tavalla alamme en-
tistä paremmin ymmärtää nopean 
avun antamisen tärkeyden. Maail-
man hätä koskettaa meitä kaikkia.

Toivon, että tällä kaudella kaik-
ki klubit maksavat 5 euron LCIF-
maksun. Toiveeni siitä, että klubit 
tutustuvat LCIF-toimintaan esimer-
kiksi esitelmiä pitämällä ovat toteu-
tuneet hyvin.

Piirilehdellä hankitaan varoja 
myös piirin 2006 nuorisoleiriä var-
ten 

Vanhana paikallislehtimiehenä 
haluan jokaisen klubin olevan mu-
kana piirilehden toteuttamisessa. 
Lehti toimii samalla oman kauten-

sa historian tallentajana. Luotan sii-
hen, että jokainen klubi haluaa olla 
mukana luomassa tätä lehteä omil-
la kannanotoillaan Kusiakin tiedot-
tamista toteuttamassa.

Muistutan tässäkin yhteydessä, 
että kaikkia klubeja sitoo Porin vuo-
sikokouksen päätös, että kukin klu-
bi suorittaa 2 euron maksun per lion 
piirin nuorisotilille. Jos maksupää-
töstä jossakin klubissa ei ole tehty, 
on aika myönteinen päätös tehdä.

On aika kiittää
Vaimolleni Ainolle ja minulle 

on annettu etuoikeus olla piirim-
me keulakuva ja yhdessä päätetty-
jen asioiden vastuunkantajana. Tah-
don kiittää kaikkia teitä, jotka luo-
titte päätöstä tehdessänne minuun ja 
kykyyni hoitaa tämä vaativa ja ar-
vostettu työ.

Kiitän Merikarvian klubiveljiä-
ni minulle antamastanne tuesta. Il-
man vaimoni antamaa tukea en oli-
si tästä kaikesta selvinnyt. Vaimol-
leni osoitan suuren kiitoksen ja ha-
lauksen.

Uskon hyvin jaksavani loppukau-
den, kun saan tehdä tätä työtä va-
paana työelämän ankarasta kiirees-
tä ja stressistä. Noudatin IPDG Pek-

ka Tuunan neuvoa ja ajoin sulalla 
kelillä mahdollisimman monta vie-
railua. Olemme joko minä tai VDG 
Teuvo Männistö vierailleet yli 50 
klubissa, joten jäljellä on enää vain 
muutama klubivierailu.     

Kaikki klubit ovat erilaisia, hy-
vin toimivia ja palvelutyöhönsä hy-
vin vihkiytyneitä. Tulevaisuudessa 
jokaisen klubin tulee tiedostaa oi-
kean ikärakenteen tärkeys sekä iäk-
käämpien lioneiden erityishuomi-
oiminen, jotta he viihtyvät pitkään 
lionstoiminnassa mukana.

Heillä on paljon kokemuksen 
tuomaa tietoa ja taitoa. Mutta mu-
kaan tulee saada myös nuoria, kos-
ka heissä on lionismin tulevaisuus.

Lopuksi haluan kiittää edeltäjää-
ni IPDG Pekka Tuunaa  ja lion Rit-
va Tuunaa monista arvokkaista neu-
voista, joita Ainolle ja minulle mat-
kan aikana annoitte.

Lauri ja Aino Hakosalo

DG pariskunta Lauri ja Aino Ha-
kosalo tapasivat kansainvälisen 
presidentin Clement F. Kusiakin 
puolisoineen Detroitissa.
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LION M VIESTI
Julkaisija:
 Suomen Lions-Liitto ry
 piiri 107-M

Toimittaja:
 Martti Lehtelä
 Vammalantie 821
 31900 Punkalaidun

Paino: Satakunnan Painotuote Oy
 Kokemäki   2005

Käsissämme olevasta lehdestä ilmenee jälleen, miten vilkas, työn-
täyteinen ja varsin monipuolisia aktiviteetteja sisältävä toimintakau-
temme on ollut.  Klubit ovat tukeneet monia erilaisia, hyväksinäkemi-
ään toimintoja.  Olemme olleet vahvasti mukana nuorisovaihdossa ja 
muussa nuorisoon suunnatussa työssä.  Olemme panostaneet eri tavoin 
huumeiden vastaiseen työhön ja Lions Quest-toimintaan.  Olemme tu-
keneet ikääntyviä lähimmäisiämme, mm. sotiemme veteraaneja,  monin 
eri tavoin.  Olemme olleet mukana kummilapsitoiminnassa tai osallis-
tuneet kansainväliseen työhön välillisesti, esimerkiksi LCIF:n tukemi-
sen kautta jne.    – Luonnollisesti olemme tällä kaudella pyrkineet vie-
lä suoriutumaan näistä tehtävistämme piirikuvernöörin ohjeen mukaan 
”pykälää paremmin”.  

Aktiviteettitiedot talteen
Yksi lehtemme tarkoituksista on kirjata ja tallentaa niin klubien kuin 

piirinkin toimintoja.  Kaikkea emme kuitenkaan voi tuoda esiin.  Jokai-
nen klubi on toiminta-aikanaan toteuttanut lukuisan määrän aktiviteet-
teja, joista toiset ovat jääneet elämään ja jotkut vaipuneet unohduksiin.  
Yksi kautemme tavoitteista onkin kirjata muistiin mahdollisimman suuri 
osa näistä toiminnoista.   Odotammekin mielenkiinnolla, kun PDG Jou-
ko Välimäki saa selvitystyönsä koko piirin klubien aktiviteeteista val-
miiksi.  Minkälaista palvelutyötä olemme vuosikymmenien aikana teh-
neet, minkälaisilla tapahtumilla olemme varoja keränneet ja mihin koh-
teisiin niitä lahjoittaneet.  Nämä kaikki asiat tulevat selviämään tuosta 
paperista.  Mutta ennen kuin selvitys on valmis, edellyttää se myös klu-
bien aktiivisuutta.  Klubien ”aktiviteettivastaavien” onkin syytä heti tart-
tua kynään ja toimittaa aineisto Joukolle, että saamme kaikki nuo tiedot 
yksiin kansiin ja käyttöömme.  Jonkin klubin vanha, ja ehkä jo hylätty-
kin idea, saattaa olla toiselle uusi ja käyttökelpoinen.

Leijonat kotiseututyössä
Piirikuvernööri korostaa kauden teemassaan kotiseututyötä.  Tästä 

johtuen kotiseudun asiat eri muodoissaan ovatkin tulleet useissa klu-
beissa näyttävämmin esille.  Näistä aiheista on teeman mukaisesti otet-
tu tämänkin lehden sivuille muutama esimerkki.  Useat klubit ovat jo 
pitkään julkaisseet kotiseutuhenkisiä joululehtiä, jotka samalla toimivat 
hyvinä varainkeruuaktiviteetteina.  Klubit ovat osallistuneet museoiden 
ja  kotiseututalojen kunnostuksiin, erilaisten kulttuuritapahtumien tuke-
miseen jne.  Yhteistyötä on ollut ja viritelty mm. kotiseututyöhön kes-
kittyneiden yhdistysten kanssa.  

DG:n teema; ”Kotiseututyö on lionstyötä  parhaimmillaan”, on toteu-
tunut ja  toteutuu  jatkossakin piirissämme.

Uusia klubeja
Kädessämme oleva lehti poikkeaa edeltäjistään ainakin yhdessä asi-

assa.  Tässä on kirjoitus peräti kahden uuden lionsklubin charter-juh-
lasta.  Näin ei ole ollut pitkään aikaan.  Viimeisen kymmenen vuoden 
aikana piiriimme on perustettu ainoastaan neljä klubia. –Tai jos oikein 
tarkkoja ollaan niin kolme, kun Katariina täytti jo tammikuussa kym-
menen vuotta.  Uusien klubien, LC Kokemäki/Jokilaakson ja LC Pori/
Sofi an myötä naislionien määrä on piirissämme kasvussa.  Hyvä näin, 
sillä piirimme on ollut, ja on edelleenkin koko maata ajatellen keskiar-
voa ”miesvaltaisempi”.  

Toivotan niin uusille kuin vanhoillekin klubeille menestystä ja ilois-
ta leijonahenkeä.  Pyritään tekemään työmme piirikuvernöörin tunnuk-
sen mukaan ”pykälää paremmin”.  Ei rajoituta siinä vain tähän kauteen, 
vaan pidetään se mielessä myös jatkossa.  - Siinä meille riittää haastet-
ta kauas tulevaisuuteen.

Martti Lehtelä
PRC

Tätä lehteä lukiessamme kyseessä ole-
va lionskausi on jo kulunut yli puolen 
välin.  DG Laurin ”käskystä” olen 
saanut suorittaa kolme klubivierailua, 
muutaman kerran syksyn ja talven ai-
kana olen saanut puolisoni kanssa olla 
mukana klubien juhlissa tai muuten 
vierailulla.  Näiden sekä muiden tapaa-
misten yhteydessä olen päässyt haiste-
lemaan maakunnan lionshenkeä, ja to-
dennut, että puheet M-piirin erinomai-
suudesta monella osa-alueella eivät ole 
tuulesta temmattuja.

Todella innoissani olin heti alkusyksystä, kun sain 
muutamilta lioneilta puhelinsoiton, jossa he ilmoit-
tivat halukkuutensa seuraavan kauden piirihallituk-
seen.  Kiitokset tästä heille.  Ajattelin, että jos tahti 
jatkuu samanlaisena ei piirihallituksen kokoaminen 
voisi olla kovinkaan vaikeaa.  No, ei se jatko aivan 
samanlaista ole ollut ja nyt onkin meneillään lopun 
piirihallituksen kokoaminen.  Uskon kuitenkin, että 
saamme kokoon ryhmän, joka kunnialla hoitaa piirin 
yhteiset asiat ja edistää järjestömme periaatteita.

Omaksi teemakseni ensi kaudelle olen ajatellut lau-
setta ENEMMÄN LIONISMISTA.  Se tarkoittaa yk-
sinkertaisesti sitä, että saadaksemme jotain meidän 
pitää olla valmiita myös antamaan jotain; esimerkik-
si uhraamaan enemmän itsestämme, jotta saamme pa-
remmin lions-sanomaamme ihmisten keskuuteen.

Piirimme tarvitsee aina vain lisää lions-henkisiä jä-
seniä ja olenkin ajatellut, että ainakin yksi uusi klubi 
perustetaan ensi kaudella piiriimme.  Naisklubi jol-
lain paikkakunnalla voi olla suoranainen piristysruis-
ke.  Pitää ajatella, että uusien lionsjäsenien tulo paik-
kakunnalle on haaste eikä uhka.

Meillä on M-piirissäkin olemassa hienoja perin-
teitä.  Pidetään niistä kiinni ensi kaudellakin, mut-
ta otetaan uudet haasteet vastaan innolla ja vaikka 

Haluamme toivottaa piirikokouksen osallistujat tervetulleeksi Merikarvi-
alle. Tarjoamme lämpimän vastaanoton osallistujille, vaikka kevään korval-
la meri onkin vielä kylmää. Uimaan meillä ei joudu, mutta illanvieton jär-
jestämme merellisissä tunnelmissa.

Järjestelyt ovat hyvässä vauhdissa ja lupaamme osallistujille sujuvan ko-
kouksen siihen liittyvine koulutuksineen ja puoliso-ohjelmineen.

Säähän meillä on todistetusti parempi kuin muilla eli tervetuloa tutustu-
maan Merikarviaan ”sataan aurinkoiseen päivään”.

Tarkemmat tiedot asiakirjoineen lähetämme klubeille erikseen.

LC Merikarvia

Tervetuloa Merikarvialle
piirikokoukseen 23.04.2005

tiedämme nyky-yhteiskunnan olevan valtavien mullistusten 
paineessa uskon, että me hoidamme annetut lionstehtävät ja 
aktiviteetit onnistuneesti.

Kiitos jo etukäteen omasta ja vaimoni Tuijan puolesta.

Teuvo Männistö
VDG

Tervetuloa Merikarvialle
piirikokoukseen 23.04.2005
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Puheenjohtajan tervehdysPuheenjohtajan tervehdys

Lämmin tervehdykseni teille 107 
M-piirin lionit ja puolisot. Erityisen 
ilahtunut olen siitä, että saan kir-
joittaa nämä lauseet juuri LION M 
VIESTIIN. Tästä toimikaudesta on 
nyt kulunut jo leijonanosa: Tuntuu 
siltä, ettei ole kauaakaan siitä, kun 
aloittelimme kautta ja nyt olemme 
jo kevään kynnyksellä. 

Jo usean vuoden ajan lionien jä-
senmäärän kehitys on ollut yksi kes-
keinen puheenaihe. Miten saamme 
uusia jäseniä, miten saamme heidät 
viihtymään ja pysymään klubeissa? 
Monissa eri maissa tehdyissä kyse-
lyissä on tutkittu, mikä sai jäsenet 
liittymään klubiin. Vastauksista on 
ilmennyt, että he haluavat auttaa toi-
sia ja olla mukana kotipaikkakun-
tansa kehittämisessä, tehdä hyödyl-

VARAPIIRIKUVERNÖÖRI-
EHDOKAS 2005-2006

VEIKKO VALAVUO
(lady Sirpa)

Syntymäaika:
26.09.1945

Lapset:
kolme poikaa ja neljä pojanpoikaa

Sotilasarvo: Res.aliluutnantti

Lions-toiminta:
100% jäsen vuodesta 1978
LC-Rautammin jäsen vuodesta 1978
siirotojäsenenä LC-Luviaan 1989
Presidentti 1995-1996
Quest-toimikunnan puheenjohtaja 1996-1999
Quest-jatkotapaamisten mentor 2000-
Piirikokoustoimikunnan puheenjohtaja 2000
Lohkon puheenjohtaja 2002-2003
Alueen puheenjohtaja 2003-2004
LSC-toimikunnan puheenjohtaja 2004-2005

PIIRIKUVERNÖÖRI-
EHDOKAS 2005-2006

TEUVO MÄNNISTÖ
(lady Tuija Ikonen)

Syntymäaika:
7.11.1952

Lapset:
2 aikuista lasta, 1 lapsenlapsi

Kankaanpääläinen kengäntekijä

Lions-toiminta:
LC K:pää/Kuninkaanlähteen 100% jäsen vuodesta 1995
Klubin presidentti 2000-2001
Sitä ennen useita klubin hallitusvirkokja
Piirisihteeri 2001-2002
Lohkon puheenjohtaja 2002-2003
Aluejohtaja 2003-2004
Varapiirikuvernööri 2004-2005
Kankaanpään Ammatillisen Aikuiskoulutuskeskuksen jalkinelinjan näyt-
tökokeiden arvioitsija.
Harrastukset: kesällä mökkeily, talvella lions ja jääkiekko: pelaa lätkää kan-
kaanpääläisessä harrastekiekkojoukkueessa.

listä työtä myös vapaa-aikana. Mo-
nille tärkeää on pyrkimys lähiseu-
dun nuorison vapaa-ajan harrastus-
ten parantamiseen ja mahdollisuus 
tehdä humanitaarista työtä. Syvem-
mistä teemoista nousivat esiin uudet 
ihmissuhteet, kehittyminen ihmise-
nä, tutustuminen eri alojen ihmisiin, 
aktiivinen yhdessäolo ja uuden si-
sällön saaminen omaankin elä-
mään. Myös oman osaamisen näyt-
täminen koti- ja työolojen ulkopuo-
lella pulpahti esiin.

Jotta lionstoiminta pysyisi vireä-
nä ja jotta voisimme houkutella uu-
sia jäseniä mukaan toimintaan, mei-
dän täytyykin tiedostaa yhteiskun-
nassa vallitseva mielipideilmasto. 
On oleellista miettiä, miten viestim-
me toiminnastamme ja miten voim-
me oman tunnuksemme, Me Palve-
lemme, pohjalta antaa oikeita lupa-
uksia uusille jäsenille. Kun kehi-
tämme ulkoista kuvaamme ja yllä-
pidämme sitä julkisuudessa, voim-
me paremmin toteuttaa aktiviteette-
jamme. Mutta ennen kaikkea mei-
dän tulee lunastaa se lupaus, jon-
ka annamme uusille jäsenillemme. 
Harrastusmahdollisuuksia on pal-
jon ja kilpailu vapaa-ajan käytöstä 
on ankaraa.

Kahden viime vuoden ajan toi-
minta-ajatuksenamme Suomessa 
on ollut: suomalainen lionsliike toi-
mii eettisenä ja aktiivisena palvelu- 
ja auttamisjärjestönä. Se tukee yh-
teiskunnan kehittymistä yhteisvas-

tuuseen kansalaisten hyvinvoinnis-
ta paikallisesti, kansallisesti ja kan-
sainvälisesti. Toiminta-ajatus perus-
tuu kaksi vuotta sitten tehtyyn laa-
jaan kyselyyn. 

Viime kaudella tiedustelin klu-
beilta lionien suorittamista edelli-
sen kauden palveluaktiviteeteista. 
Sain 171 vastausta, mikä on 18,5 
% klubien määrästä. M-piirin klu-
bit olivat hyvin aktiivisia, sillä tääl-
tä sain 47 vastausta, eli 81 % klu-
beista vastasi kyselyyn, kiitos siitä. 
Kyselyn tulosta voidaan pitää hyvin 
suuntaa antavana.

Prosentuaalisesti eniten vastauk-
sia tuli naisklubeilta. Ne kohdis-
tivat suurimman osan toiminnas-
taan nuoriin ja lapsiin. Yllätyskö? 
Ei varmaankaan. Sitä vastoin val-
taosa miesklubien palveluosuudes-
ta suuntautuu yhteiskuntaan. Kes-
kimääräinen palveluaktiviteettien 
määrä oli 298 tuntia per klubi. Aja-
telkaa mikä määrä vapaaehtoistyö-
tä! Jos se muutetaan rahaksi, vaik-
kapa 10 €/ tunti, saadaan summaksi 
komea noin 3 miljoonaa euroa vuo-
dessa. Klubien jäsenten osallistu-
misprosentti oli 42. Pienillä paikka-
kunnilla kohdistui suurin osa palve-
luista yhteiskuntaan, kun taas isois-
sa väestökeskuksissa nuoriso oli 
selvä ykkönen. 

Suosituimpia palveluaktiviteet-
teja olivat Sotaveteraani- ja Annan-
silmäkeräykset, sankarihautatapah-
tumat, erilaiset kyyditykset ja ve-

renluovutus. Aktiviteettien kirjo oli 
runsas, klubien idearikkaus tuli vas-
tauksissa hyvin esiin. Lahjotettavia 
varoja klubit keräsivät keskimäärin 
4900€/klubi.

Arvoisat lionit ja puolisot, kii-
tos tällä kaudella tekemästänne ar-
vokkaasta lionstyöstä. Toivotan teil-

le edelleen onnistuneita aktiviteet-
teja, iloista yhdessäoloa ja hyvää 
loppukautta.
Tapaamisiin Vuosikokouksessa 
Kuopiossa. 

Timo Heikkilä 
CC 2004-2005

  LC LAITILA
  MYYNTITUOTTEET:

� Iso pellavasaunapyyhe.. 22,00 €
� Kahvikuppi ja lautaset.. 25,00 € 
� Isännänviiri…………... 60,00 €
� Laitila – pinssi………… 3,50 €

Tuotteet voit hankkia:
Osuuspankista tai
Laitilan kaupungintalolta
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Vuodesta 1986 ovat Suomen ja Sri Lankan Lionit tehneet yh-
teistyötä auttaessaan varattomia lapsia heidän koulutuksessaan. 
Kuluneiden vuosien aikana on noin 1000 lasta saanut omat kum-
mit Suomesta. Heistä jo yli 400 on kummien antaman tuen tur-
vin saanut opintonsa päätökseen.

Kummilapseksi hyväksytään noin 7-12 – vuotias tyttö tai poi-
ka, jonka koulumenestys on lupaava. Yleensä nämä lapset ovat 
isästään orpoja, ja perheen toimeentulo on niukka.

Lapsille maksetaan kerran kuukaudessa 10 euroa vastaava 
summa maan valuutassa (=rupee). Tämä meikäläisittäin vaati-
maton summa takaa sen, että lapselle voidaan hankkia tarvittavat 
koulutarvikkeet, vaatteet ja ravitsevaa ruokaa, tarvittaessa lääk-
keitä yms. Lapsen saama kummiraha on merkittävä lisä perheis-
sä, joiden kk-ansiot ovat yleensä noin 10–20 euroa.

Kummit maksavat koulutusrahansa kerran vuodessa Suomes-
sa olevalle, vain tätä tarkoitusta varten avatulle tilille. Täältä ra-
hat lähetetään suoraan sri lankalaisille lions klubeille, kummi-
lasten erityistilille. Vuosittain tehtävillä Sri Lankan – matkoilla 
ko. tilit tarkastetaan ja näin voidaan olla vakuuttuneita siitä, että 
rahat käytetään vain kummilasten tarpeisiin, etupäässä koulun-

Kummilapsitoiminta Suomen 
ja Sri Lankan lionien välillä

käyntikuluihin. Samassa yhteydessä koulutusrahan kanssa kum-
mi maksaa kerran vuodessa 7 euroa, jolla katetaan kulut, jotka 
muodostuvat lapsen joka vuotisesta lahjapussista, valokuvauk-
sesta, postituksesta, pankkikuluista, monistuksesta ym. Suomes-
sa kummitoiminnan yhteyshenkilöinä toimivat PDG Ossi Vuo-
rinen (lady Anneli) Naantalista sekä lion Eero Arvo (lady Kai-
ja) Haminasta. 

Vuotuisella Sri Lankan -matkalla suomalaiset yhteyshenkilöt 
tapaavat kummilapset lähes 100 %:sti, valokuvaavat heidät ja 
saavat myös lapsista vuosiraportit, jotka sitten Suomessa lähete-
tään lapsen kummeille.

Kummit voivat, ja toivon mukaan myös pitävät, henkilökohtai-
sesti yhteyttä lapseensa, ja lisätietoja saa myös yhdyshenkilöltä 
Sri Lankasta. Lapsille kaukainen kummi on erittäin tärkeä hen-
kilö, sikäläisittäin tunne siitä, että on joku, joka välittää ja pitää 
huolen, antaa näille isättömille lapsille turvallisuuden tunteen. 
Heille kummit ovat todella rakkaita lähimmäisiä.

Läheisin kontakti kummin ja lapsen välille syntyy, kun vies-
tit osoitetaan suoraan lapsen kotiosoitteeseen; postikortti, pie-
ni kirje, valokuvia ja silloin tällöin pieni noin 0,5 kg:n ns. peh-
mopussi-paketti. Tervetullutta on tietenkin kaikki tavara, mut-
ta tarpeen ovat etenkin hammasharjat, penaali sisältöineen, tus-
sit, kuulakärkikynät, harpit, astelevyt, kulmaviivoitin ym. Vaate-
puolelta esim. alusvaatteet, nilkkasukat, t-paidat. Tyttöjen mie-
leen ovat tietysti hiuskoristeet ja tarrat jne. Arvokkaammat lah-
jat kuten kellot, korut tms. kannattaa lähettää erikseen suoma-
laisten yhteyshenkilöiden mukana, jolloin he vievät ne perille 
henkilökohtaisesti.

 KOULUTUS ON PARASTA MAHDOLLISTA KEHITYS-
APUTYÖTÄ.

Johanna Ahola

LC Luvian ladyjen kummityttö on tässä. 
Hänen nimensä on Ashani Nirasha (etunimet) Hema 
Upasaka Kankanage (sukunimet). Hän on syntynyt 
23.11.1995.
Ashanin perheeseen kuuluu äiti (synt. 1971) ja 15-vuotias 
isosisko. Perheen isä on kuollut vuonna 1999.

Järjestömme tärkein avustuksia jakava työkalu on LCIF. 
Vuosittain klubeilta keräämämme ko. nimeä kantava mak-
su, menee juuri sinne. Samoin menevät LCIF:n kautta  ja-
koon kaikki suoraan MJF- huomionosoituksiin lahjoitetut 
varat. Näönsuojelun ja muiden vastaavien ”perinteisesti” 
tärkeiden kohteiden lisäksi, on säätiö avustuksineen mu-
kana ympäri maailmaa sattuneissa katastrofeissa. Näin ol-
len osa varoista menee myös Aasian hyökyaallon uhreil-
le. Jaosta päättää kansainvälinen säätiön hallitus, jonka pj. 
on entinen kv. presidentti ja jäsenet lions johtajia ympäri 
maailmaa. Kaikki säätiölle lähetetyt varat menevät lyhen-
tämättömänä avustuksiin. 

Klubeilta vuosittain pyydetty maksu on vain 5€ / jäsen ja 
se maksetaan klubin aktiviteettitililtä. MJF- huomionosoi-
tukseen tarvitaan yhteensä 1000US$, eli noin 770€. Mak-
sun voi jakaa myös jopa viiden vuoden ajalle ja vasta kun 
lopullinen maksusuoritus lähtee LCIF:lle, ilmoitetaan huo-
mionosoituksen saajan nimi.  Nyt, kun valuuttakurssi on 
hyvin edullinen MJF:n suhteen, on erityisen järkevää suo-
rittaa palkitsemiset LCIF:ää avustamalla. Huomionosoitus 

Huomio, Huomio, Huomio!

Nyt palkitsemaan MJF 
huomionosoituksella!

voidaan antaa myös klubin ulkopuoliselle henkilölle, vaik-
ka puolisolle ja maksajakin voi olla muu kuin klubi.

Kysy lisää piirin LCIF toimikunnan puheenjohtajalta.

Ossi Lahtinen 
PDG, LC-Luvia
ossi.lahtinen@lions.fi 
02-6496 215, 050 5648 415 

Vuoden 2004 kevätjuhlassaan LC Luvia palkitsi Melvin 
Jones huomionosoituksella yhden pisimpään palvelleista 
leijonapuolisoistaan, lady Terttu Ahon.

LCIF toimikunta kiittää kaikkia klubeja, jotka ovat 
jo maksaneet tämän kauden LCIF maksunsa ja tai lu-
nastaneet MJF huomionosoituksen. Erityisesti haluam-
me kiittää LC Rauma- Ruoria kahdenkymmenenkol-
men (23) tähän mennessä hankitun MJ jäsenyyden joh-
dosta. 

Yhteensä piirissämme on 105 toimivaa MJ jäsentä

Koska omakohtainen kokemukseni kummilapsitoiminnas-
ta on hyvin vähäistä, pyysin omasta klubistamme lady Johan-
na Aholaa kirjoittamaan aiheesta. 

Kummilapsitoiminta on varsinkin juuri nyt erityisen ajan-
kohtaista. Toivon alla olevan kirjoituksen selventävän, mitä 
kummilapsitoiminnassa käytännössä tapahtuu ja rohkaisevan 
sekä klubeja että yksityisiä lioneita tai puolisoita ottamaan 
oma kummilapsi. 

M-piirin IRC, PDG Ossi Lahtinen  LC Luvia

ALASTARON

Lounainen linjakatu 7, 28130 PORI
IKKUNAT – OVET puh. (02) 633 5556, fax (02) 633 5526
LEVYT – VANERIT puh. (02) 633 5326, fax (02) 633 5526
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Lions Club Köyliö on järjestänyt 
yhteistyössä Köyliön seurakunnan 
ja Köyliön Metsästysseuran kans-
sa jo useana vuotena metsäkirkon. 
Jälleen tänä vuonna oli runsas osal-
listujajoukko mukana hiljentymässä 
loppiaisen sanomaan. Metsäkirkko 
on saavuttanut melkoisen suosion, 
sillä tilaisuuteen on yleensä saatu 
mukaan kiitettävästi väkeä. Joskus 
on oltu jopa 35 asteen pakkasessa.

Metsäkirkkoon, Potin laavulle, 
väki kokoontuu koko pitäjän alu-
eelta ja naapurikunnistakin on läh-
detty liikkeelle. Laavulle vaelle-
taan kynttilöin ja lyhdyin valaistua 
tunnelmallista metsäpolkua pitkin. 
Metsästysseuran miehet sytyttävät 
upean nuotion valaisemaan ja läm-
mittämään juhlapaikkaa. Yhdes-
sä lauletaan tuttuja lauluja ja kuul-
laan raamatun tekstiä. Tänä vuon-
na seurakunnan kirkkoherra Sakari 
Vuola piti puheen, jossa hän loppi-

Metsäkirkosta muodostunut
perinne Köyliössä

aisen sanoman lisäksi muistutti hä-
dästä, jota Aasian katastrofi  toi tul-
lessaan. Tilaisuuden viimeisenä oh-
jelmana nähtiin köyliöläisten tierna-
poikien esitys. Tiernapojat keräsivät 
varoja Aasian katastrofi n hädän lie-
vittämiseksi. 

Hartaushetken jälkeen Ladyt tar-
joilivat mukana olleille kuumaa me-
hua ja piparia. Nuotion loisteessa 
viivähti vielä suuri joukko kirkko-
kansaa kuulumisia vaihtaen. Yhtei-
senä ajatuksena oli, että ensi vuon-
na tavataan jälleen samoissa mer-
keissä.

Kuva Jaakko Ojala

Metsäkirkosta muodostunutMetsäkirkosta muodostunut
perinne Köyliössäperinne Köyliössä

Suomalaiset lionsklubit ovat vii-
me vuosina hankkineet itselleen 
”kummipoikia” JR 200 aseveljistä 
eli Viron Suomi-pojista.  Heitä tu-
li alunperin runsaat 3000 virolaista 
nuorta miestä taistelemaan veljes-
kansan Suomen rinnalla.  Lyhyen, 
mutta kovan koulutuksen jälkeen 
heidät komennettiin ankariin taiste-
luihin suomalaisten rinnalla Karja-
lan kannakselle.  JR 200 aseveljet 
täyttivät kunniakkaasti tehtävänsä 
ensin Kannaksella ja sitten Vuoksen 
pohjoisrannalla.  Taisteluissa Suo-
men vapauden puolesta heitä kaa-
tui lähes 200 aseveljeä.

Sotatilanteen  kärjistyessä Viros-
sa siirtyi rykmentin vahvuudesta Vi-
roon runsaat 90 %, jossa he joutui-
vat jälleen ankariin taisteluihin sa-
maa viholllista vastaan Tarton rin-
tamalla.  Velvollisuutensa synnyin-
maansa puolesta he täyttivät viimei-
seen saakka.  Sodan vihdoin päät-
tyessä tunnetuin seurauksin osa JR 
200 aseveljistä pääsi pakenemaan 
Ruotsiin, Kanadaan ja Yhdysvaltoi-
hin.  Monet heistä joutuivat piiles-
kelemään kotimaan metsissä usei-
ta vuosia, osan joutuessa pitkäai-
kaiseen vankeuteen aina Siperiaan 
asti.  Sieltä ei monikaan aseveljis-
tä enää koskaan palannut takaisin.  

LC Huittisten Leijonat muistivat ”kum-
mipoikaansa” Otto Petersiä Tallinnassa

Siperiaan joutui myös pitkäksi ai-
kaa Huittisten ”kummipoika” Otto 
Peters.  Olojen vapautuessa ja Vi-
ron uudelleen itsenäistyttyä oli aika 
antaa arvo myös Suomi-pojille, joi-
ta tällä hetkellä on elossa enää noin 
350 eli runsaat 10 % alkuperäises-
tä vahvuudesta.  He elävät nyky-
ään ympäri Viroa muistoissaan ko-
vat taistelut Suomessa, Saksassa ja 
omassa kotimaassaan Virossa.

Suomen valtio ja useat eri järjes-
töt, mm. jo mainittu Lions-järjestö, 
ovat antaneet JR 200 aseveljille ve-
teraaniapua eri muodoissa.  Heille 
on myös myönnetty veteraanitun-
nus, joka on mahdollistanut kuntou-
tuksen Suomessa.  Myös monet yk-
sityiset henkilöt ovat merkittäväs-
ti avustaneet Suomi-poikia ja hei-
dän perheitään.  Kotimaassaan Vi-
rossa ovat Suomi-pojat kunniakan-
salaisia.

LC Huittisten veljet ovat vuosit-
tain muistaneet Otto Petersiä, joka 
taisteli, niinkuin sanonta kuuluu, 
Viron kunnian ja Suomen vapau-
den puolesta.  Otto Peters täytti vii-
me syyskuun 26.päivänä kunniak-
kaat 85 vuotta.  On vielä hetki aikaa 
muistaa omien veteraaniemme rin-
nalla taistelleita JR 200 aseveljiä.

Lion Paavo Punkari

LC Huittisten ”Osasto Otto” Tallinnassa.  Kuvassa oikealta; LC Huittisten presidentti Markku Evala, ritariveljet 
Pauli Saari ja Pekka Paasikivi, jonka vieressä kummipoikamme Otto Peters.   ”Osasto Oton” johtaja lion Paavo 
Punkari.  Edessä ladyt Elvi Paasikivi ja Kaisa Saari

Äijänsuon Urheilukeskus 
 lauantaina ja sunnuntaina 23-24.4.2005 
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Lauantaina, 30 lokakuuta vietet-
tiinKokemäen seuratalossa uuden 
lionsklubin perustamisjuhlaa. Uu-
distettu “seurahuone” antoi kerras-
saan hienot ulkonaiset puitteet ar-
vokkaalle juhlalle.

LC Kokemäki/Jokilaakso liittyi 
järjestöön näyttävin menoin.

Presidentti Päivi Ahlforsin terve-
tulotoivotuksen jälkeen kajahti sa-
lissa Satakunnan laulu.

Kummiklubien, LC Kokemäen ja 
LC Kokemäki Teljän edustajat toi-
vat tervetulotoivotuksensa uudelle 
linkille maailman suurimmassa pal-
velujärjestössä. LC Kokemäki Tel-
jän puolesta uusia leijonia halaili-
vat kummit Pertti Oittinen ja Mark-
ku Ryömä sekä klubin presidentti 
Ensio Kilkku. LC Kokemäen pu-
serrukset toi Timo Pere. Iltaa juon-
si lion Juhani Grönroos LC Koke-
mäestä.

Uuden klubin jäsenistö on pää-
osin Kokemäeltä ja Harjavallasta 
ja niinpä myös LC Harjavallan vel-
jet olivat joukolla paikalla onnitte-
lemassa uusia lioneja.

Piirikuvernööri Lauri Hakosalo 
luovutti presidentti Ahlforsille pe-
rustamiskirjan ja toi liiton puheen-
johtaja Timo Heikkilän henkilökoh-
taiset terveiset onnitteluineen uu-
delle klubille.

Uusi naisklubi Uusi naisklubi 
satakuntaansatakuntaan

Ilta jatkui mukavan yhdessäolon 
ja ennenkaikkea maittavan illalli-
sen merkeissä. Nautiskelun lomas-
sa piirikuvernööri Lauri Hakosalo 
piti mielenkiintoisen puheen, tai pa-
remminkin esitelmän lionismista ja 
kaikesta siihen liittyvästä, elämää 
rikastuttavasta kanssakäymisestä ja 
monipuolisesta toiminnasta.

Illan mittaan pyörähdeltiin seu-
ratalon upealla parketilla ja saatiin 
seurata “Lempin ja Ontun” pujah-
telua juhlaväen joukossa. LC Koke-
mäki/ Jokilaakson charter nightis-
ta jäi kaikille läsnäolleille miellyt-
tävät muistot.

Uudessa klubissa on 22 lionia. 
Presidenttinä toimii perustamis-
vuonna Päivi Ahlfors Kokemäeltä, 
ensimmäisenä varapresidenttinä Si-
nikka Viljanen Nakkilasta ja toise-
na Kristiina Hokkanen Kokemäel-
tä. Sihteerin tehtäviä hoitaa Tina Vi-
berg Harjavallasta, klubimestarina 
on Maija-Liisa Poikonen Harjaval-
lasta, rahastonhoitajana Päivi Aa-
rikka-Torkkeli Harjavallasta ja tail 
twisterinä  Tuija Ketola Harjavallas-
ta,  Klubissa on jäseniä myös Ulvi-
lasta, Kauvatsalta, Säkylästä ja Po-
rista.

Reijo Virmavirta

LC Harjavalta tuo onnentoivotuksensa uudelle klubille. Presidentti Päivi Ahlforsia 
kättelemässä Tuomo Sippo ja vuoroaan odottavat vasemmalta Pertti Kulmala, Antti 
Tuomisto, Veijo Kortelainen ja Kimmo Marjamäki. 

Presidentti Päivi Ahlfors on vastaanottanut LC Kokemäki/Jokilaakson perustamiskirjan piirikuvernööri Lauri 
Hakosalolta. 

Klubin hallituksen jäsenet juhlapotretissa. Vasemmalta Päivi Ahlfors, Tina Viberg, Raili 
Tuomisto, Maija-Liisa Poikonen, Kristiina Hokkanen, Päivi Aarikka-Torkkeli ja Sinikka 
Viljanen.

RATSASTUSTA TURVALLISESTI KOKEMÄELLÄ

Suomen Hevospalvelukeskus Oy

– hyvin koulutetut hevoset
– iso valoisa ratsastushalli
– kolme ulkokenttää ja maastorata

Härkisuontie 83 KOKEMÄKI alle 1 km keskustasta
www.su-he.net, p. 040-8310061
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Porissa, Ravintola Sofi assa oli 
juhlallinen ja iloinen tunnelma, kun 
LC Pori/Sofi a vietti Charter Nightia 
marraskuun pimeydessä. Klubim-
me Charter-toimikunta oli onnistu-
nut työssään, siitä saimme palautetta 
vierailtammekin jo juhlailtana. 

Juhlallisuutta toivat leijonape-
rinteet mm. lippukulkue, juhlapu-
heet, perustamiskirjan allekirjoi-
tus ja luovutus. Mielenkiintoista oli 
havaita kuinka kaikki leijonat tuki-
vat yhdessä juhlamme onnistumis-
ta ja kulkua. Yhtä suurta perhettä - 
tunnelma oli aistittavissa. Nyt ym-
märsin mitä opasleijonamme, Rai-
mo, aikoinaan tarkoitti sanoessaan: 
minne ikinä menetkin, olet leijona 
ja olet aina tervetullut toisten leijo-
nien joukkoon.

Presidenttimme,  Maija-Liisa 
Heikkilä, kuvasi tervetuliaispuhees-
saan leijonatoimintaa ja sitä miten 
me LC Pori/Sofi assa olemme mat-
kamme aloittaneet: iloisesti, aktii-
visesti ja käsillä töitä tehden. Juh-
lamme muissakin puheenvuoroissa 
tuli esiin se, että  Poriin perustetun 
10. lions klubin rantautuminen M-
piiriin on  huomattu. Olin havaitse-
vanani puheiden aikana Sofi a-lionin 
kasvoilla: iloa, tyytyväisyyttä, häm-
mennystäkin ja onnea. Illan juhlitta-
va oli oikeutetusti sofi ainen.

Kiitos mukana olleille onnistu-
neesta juhlasta!

LC Pori/Sofi a
tiedotussihteeri
Satu Lind

Sofi a
Charteerasi 

iloisesti

Kuvassa orkidea- ja JuhlaChartermerkkirinnuksiset LC Pori/Sofian lionit juuri perustamiskirjansa allekir-
joittaneina. Koivupömpelissä perustamiskirjan luovutusta valmistelevat PDG Raimo Järvinen ja DG Lauri 
Hakosalo.

Kuvassa perustamiskirjan allekirjoit-
tamisvuorossa on lion Tuula Roos. 
Men in black and back ovat: PDG 
Raimo Järvinen, DC  Altti Tuomela, 

lion Alf Ojala, lion Jouni Ollonqvist ja 
DG Lauri Hakosalo. Lippujen edessä 

bongattavissa myös Lions-liiton pu-
heenjohtaja, CC Timo Heikkilä. 

Takana perustamiskirjan jo allekir-
joittaneet Sofia-lionit. 

Sofi a
Charteerasi 

iloisesti
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Kotiseutu- ja joululehti Kiukais-
ten Joulu ilmestyi ensi kerran vuon-
na 1972.  Lehteä lähdettiin kehittä-
mään lion Esa Anttilan idean pohjal-
ta. Kansikuvana oli 15 ensimmäis-
tä vuotta lion Esko Snällin piirtämä 
Kiukaisten kirkko kahdessakin eri 
värityksessä, sen jälkeen 
15 vuotta opettajataiteili-
ja Harri Veistisen talvinen 
kuva aitoista ja hiidenkiu-
kaasta. 30-vuotisjuhlanu-
meroon vuonna 2001 tai-
teili Harri Veistinen uuden 
talvimaisemaa kuvaavan 
kannen. 

Ensimmäisen joululeh-
den ”sanassa lukijalle” ki-
teytyy lehtemme tarkoitus 
sekä joulu- että kotiseutu-
lehtenä. Lehden sivuilla 
on vuosien aikana julkais-
tu paikkakuntalaisten kir-
joituksia ja runoja  muis-
tojen kätköistä. Paikannimistön ja 
erityisten paikkakunnalla vaikutta-
neiden henkilöiden taustoja ja histo-
riaa on valotettu jälkipolville. Paljon 
on kirjautunut muistinvaraista pitä-
jähistoriaa, vanhoista työtavoista, 

oppilaiden aineisiin ja luokkaku-
viin. Vanhat kyläkuvat on saatettu 
kaikkien nähtäväksi. Paikallisten 
yhdistysten historiaa ja nykypäivää 
merkkipäivien yhteydessä on väli-
tetty kaikkien luettavaksi.  

Aluksi lehti jaettiin joka kotiin 
ja mukana seu-
rasi pankkisiir-
to. Jonkin aikaa 
lehden myynnin 
hoitivat partio-
laiset, mutta nyt 
myyjinä toimi-
vat lähinnä  5-6 
luokkien oppi-
laat. Näin olem-
me tarjonneet 
koululle väli-
neen yrittäjäkas-
vatuksen toteut-
tamiseen. Viime 
vuosina oppilai-
den saama palk-

kio on ollut 1 euro/lehti. Koulujen 
parhaat myyjät saavat huomionosoi-
tuksensa , samoin koulujen luokka-
retkirahasto karttuu tänä vuonna 50 
senttiä  myydyltä lehdeltä. Luovu-
tetut palkkiot ja palkinnot kirjautu-

vat aktiviteettitilin lahjoituksiksi ja 
istutut palaverit sekä ajetut kilomet-
rit  kuukausi-ilmoituksen kautta teh-
dyksi leijonatyöksi. 

Kiukaislaisen 
klubitoiminnan eh-
kä aktiivisin toimi-
kunta onkin jou-
lulehtitoimikunta. 
Muista toimi-kun-
nista poiketen se on 
viimevuosina pyrit-
ty vaihtamaan jo 
maaliskuun klubi-
kokouksen tienoil-
la, kun tuleva pre-
sidentti tekee esi-
tyksen oman kau-
tensa hallituksesta 
ja toimikunnista. 
Toimikuntaan py-
ritään asettamaan aina useampia 
”lehtikonkareita”, jotta vanhat vir-
heet eivät toistuisi ja vahvat puolet 
edelleen vahvistuisivat. Toinen puo-
li toimikunnan jäsenistä tulee olla 
uusia, jotta lehtikin uudistuisi. Tä-
mänkin toiminnan tulee voida tun-
tua  harrastukselta – ei pakkotyöltä.  
Vuosittain vaihtuvan puheenjohta-

Kiukaisten Joulu –
33 vuosikertaa kotiseutuasiaa

jan osa on vastuullinen ja aiheuttaa 
ylimääräistä ponnistusta, kokouksia 
ja suunnittelua. Vain neljä lionia on 
toiminut puheenjohtajana kahdesti 

33 vuoden aikana.
Kiukaisten Joulu-leh-

ti on väline, jolla klubi 
esittäytyy. Klubin omal-
la sivulla edellisen kau-
den presidentti kertaa 
toiminnot, joihin leh-
den tuotto on käytetty.  
Se muodostaa osan si-
tä kuvaa, joka kiukais-
laisilla on leijonatoi-
minnasta. Leijonatoi-
mintaan liittyvät aktivi-
teetit, kuten kansainvä-
linen nuorisovaihtom-
me on vuosittain esillä 
vaihdokkiemme kirjoit-

tamina matkakertomuksina. 
Jokaisessa lehdessä on ollut ta-

pana esitellä paikallinen yritys tai 
yrittäjä. Lehden välityksellä kaikil-
la kiukaislaisilla yrityksillä ja yrittä-
jillä on mahdollisuus esittää paikal-
lisille asiakkailleen joulutervehdys. 
Mainoshinnat on pidetty kohtuulli-
sina, jottei se muodostu ilmoittami-

sen esteeksi. Lehden sivuille on kir-
jautunut myös mainosten kehityk-
senkulku 70-luvun alkuvuosilta  tä-
hän päivään. Kiukaisten Joulu-lehti 
on toiminut  myös ns. jouluterveh-
dyksenä paikkakunnalta poismuut-
taneille sukulaisille ja tuttaville.

Monia mukavia perinteitä on 
muodostunut ilmoitusten myyn-
nin yhteyteen. Yhtenä voisi maini-
ta yrittäjän, joka antaa jouluterveh-
dyksensä, jos se on sivulla 10 ja ko-
ko sivu – sehän meille sopii !

Kiukaisten Joulu- lehti on  ilmes-
tynyt 33 kertaa ja lehtipinosta  tu-
lee  melkoinen kotiseutujulkaisu, 
kun kaikki numerot sidotaan yk-
siin kansiin!

Lion Juhani Vihervuori

Kiukaisten Joulu –Kiukaisten Joulu –
33 vuosikertaa kotiseutuasiaa33 vuosikertaa kotiseutuasiaa

Lions-teemana kuluvalla toimin-
takaudella on Leijonat mukaan koti-
seututyöhön. Vampulan Lions Club 
toteutti teemaa talkoilemalla Vam-
pulan kotiseutumuseon pääraken-
nukseen uuden huopakatteen.  Mu-
seorakennuksen edellinen huopaka-
te oli laitettu 1970-luvun alkupuo-
lella.

- Katetta oli silloinkin laittamassa 
Vampulan Lions Club, toteaa Vam-
pulan Kotiseutu- ja museoyhdistyk-
sen puheenjohtaja Tapani Kotaja.

Katteen uusimiseen Vampulan 
Kotiseutu- ja museoyhdistys sai 
avustusta museovirastolta. Avus-
tus oli alunalkaen tarkoitettu mu-
seon varastorakennuksena toimi-
van suulin katon uusimiseen, mutta 
päärakennuksen katon osoittautues-
sa erittäin huonokuntoiseksi, yhdis-
tys sai museovirastolta luvan koh-
distaa avustus varsinaisen museora-
kennuksen kattamiseen.

LC Vampula talkoili uutta
huopakatetta museorakennukseen

Vampulan kotiseutumuseon pää-
rakennuksen kolme vuosikym-
mentä palvellut kattohuopa vaih-
tumassa uuteen.

Museon varastorakennuksen ka-
ton uusiminen siirtyi tältä vuodelta 
päärakennuksen kattoprojektin tiel-
tä. Rakennuksen katto on kuitenkin 
sellaisessa kunnossa, että sen kor-
jaaminen tulee pikaisesti eteen. 

- Tavoitteena on, että varastora-
kennuksen katto saataisiin uusittua 
ensi kesän aikana, mikäli vain hank-
keessa tarvittavat eurot saadaan jo-
tenkin järjestettyä, Tapani Kotaja 
selvittää.

Vampulan Lions Club on jo alus-
tavasti päättänyt, että se tulee tuke-
maan Kotiseutu- ja museoyhdistys-
tä myös varastorakennuksen katon 
uusimisprojektissa.
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Euran Nuorisoseuran rakenta-
ma oma toimitalo Pirtti valmistui 
1908. Sen suunnitteli euralainen 
taiteilija Jalmari Karhula, jonka 
arkkitehtuurinäkemys Pirtistä jakaa 
herkästi mielipiteitä puolesta ja vas-
taan. Joka tapauksessa Pirtti on van-
kasti vakiinnuttanut paikkansa eura-
laisessa maisemamiljöössä. 

Pirtin lähes satavuotiseen histo-
riaan sisältyy monia vaiheita: So-
tavuosina se toimi armeijan koulu-
tuskeskuksena,  1960-luvulla Pirt-
ti joutui  käyttökieltoon paloviran-
omaisten toimesta. 1970-luvun lo-
pulla Pirtti myytiin poissiirrettäväk-
si Seurasaareen, mutta euralaisille 
onneksi siirtokustannukset nousivat 
niin suuriksi, että ostaja purki kau-
pan ja Pirtti jäi Euraan

Seurasaarioperaation jälkeen pe-
rustettiin Kotiseutuyhdistys  Euran 
pirtti, jonka yhteisöjäseniksi liit-
tyivät myös paikalliset Lions-klu-
bit. Sen jälkeen  Pirtillä alkoi laa-
ja kunnostustyö, johon Euran lei-
jonat osallistuivat aktiivisesti mui-
den paikallisten järjestöjen kanssa. 
Pirtti saatiin kuntoon 1984, jonka 
jälkeen se palveli entistä ehompa-
na erilaisten juhlien ja tapahtumi-
en tyyssijana.

Leijonat aktiivisesti mukana
Euran Pirtin kunnostuksessa

Uusi ilme,                   
uudet talkoot

Parikymmentä vuotta ehti kulua 
edellisistä mittavista talkoista, kun 
taas tarvittiin talkooapua Pirtin si-
säilmeen uusimiseksi. Suurin muu-
tostyö koski keittiötä, joka ”riisut-
tiin” alkutekijöihinsä ja rakennet-
tiin uudestaan entistä ehompana  ai-
na lattiaparsia myöten. Myös etei-
nen ja juhlasali saivat uutta ilmet-
tä olemukseensa alkuperäisten vä-
risävyjen myötä. Remontin 50.000 
euron kustannusarviosta kattaa puo-
let Pyhäjärviseudun Kehittämisyh-
distyksen maaseudun kehittämisra-
hasto ns. alma-rahoituksena ja loput 
Kotiseutuyhdistyksen omana rahoi-
tuksena ja talkootyönä.

Talkoolaisten vetäjänä toimii LC 
Eura/Pyhäjärven Paavo Mälkiäi-
nen, joka vuolaasti kiittää Kotiseu-
tuyhdistyksen talkooväkeä ennen 
näkemättömästä talkooinnostuk-
sesta. Talkoot aloitettiin heti jou-
lun jälkeen ja jo muutaman päivän 
aherruksen jälkeen oltiin aikataulus-
sa päästy suunnitelmaa pitemmäl-
le. Jotta Pirtti saataisiin mahdolli-
simman nopeasti taas käyttöön, re-

Vuonna 1916 postin mukana kulkenut kuvakortti on ajan patinoimasta Euran Pirtistä, jonka ulkomuoto 
on säilytetty lähes alkuperäisenä. Sisätiloista suurimman muutoksen on kokenut keittiötilat, jotka alun 
perin tehtiin vahtimestarin asunnoksi. Nyt nykyaikaistettiin keittiö palvelemaan vaativiakin käyttäjiä. 

montin valmistumisaikataulu ajoi-
tettiin tammikuun viimeiseen päi-
vään 2005. Tänä aikana ei talos-
sa voitu pitää mitään tilaisuuksia, 

mutta helmikuussa päästiin taas täy-
teen käyttöön Pirtin tiloissa. 

Pirtin talkoot osoitti, että vaikka 
puhutaan talkooinnostuksen hiipu-

misesta, jopa  lopahtamisesta, niin 
ei se ainakaan euralaisessa elämän-
menossa näy. 

Pekka Helander 

Vuoden teeman mukaisesti LC 
Kiikka kutsui äetsäläisiä viettämään 
iltaa kulttuurin parissa elokuussa. 
Paikkakunnan suuren pojan Kaar-
lo Sarkian mukaan nimetty kesäte-
atterinäyttämö oli oiva paikka kes-
kittyä runoon ja musiikkiin.

Maksuton tapahtuma oli kii-
tos paikkakuntalaisille kahden hy-
vin menestyneen teatterikesän jäl-
keen. Näyttämö on leijonien työllä 
rakennettu ja pari vuotta sitten teh-
tiin näyttäviä parannuksia, joita Ar-
ne Ritari – säätiökin oli osaltaan ra-
hoittamassa. Näin paikkakunnal-
la on hieno kulttuurin tyyssija, jol-
la on useita käyttäjiä. Maksuttomil-
lakin tilaisuuksilla halutaan auttaa 
mahdollisimman monta paikkakun-
talaista löytämään näyttämö ja sen 
kulttuuritarjonta.

Illan ohjelmassa oli Kaarlo Sar-
kian ja muiden kotimaisten runoi-

Kiikassa vietettiin iltaa kotiseudun 
kulttuurin parissa

Johanna Kartano säestää klari-
netilla Timo Junnilan esittäessä 
Hyvästi Kirvesmäki-runoa.
Kuva: Tyrvään Sanomat/Päivikki 
Ristiniemi

Sateen lomassa Sarkia-näyttämö näytti parhaatkin puolensa. Vesistön 
keskellä oleva luonnonläheinen näyttämö on tunnelmallinen paikka.

lijoiden tuotantoa. Lopuksi kaik-
ki pääsivät osallistumaan yhteis-
lauluun Pekka Seppälän johdolla. 
Kiikan torvisoittokunta esiintyi se-
kä yksin että säesti osaa runoista ja 
yhteislaulua. Näin illan anti oli mo-
nipuolinen ja rikas, sekä antoisa et-
tä viihdyttävä. 

Vanhemmilla paikkakuntalaisilla 
on vielä omiakin muistoja Kaarlo 
Sarkiasta ja hänen tuotantoaan ar-
vostetaan suuresti. Tapahtumassa 
oli sateinen ja ukkostava sää huo-
mioiden hyvin yleisöä, noin 70 hen-
keä. ”Sade ja ukkonen kuuluvat Sar-
kian runoihin siinä missä viljapellot 
ja kotisaunan sauhutkin” totesi Kai-
ku Hopeakivi katsomosta.

Kiikassa vietettiin iltaa kotiseudun 
kulttuurin parissa
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                                    Luvialaiset kesäjuhlat 
4.7.200        LAITAKARISSA 

             su  3.7.2005  klo  12.00 
                 T E R V E T U L O A 

                             
                            Muina aikoina vuokraamme mm.: 
-                                keitinvaunua ja esiintymislavaa 

LC-LUVIA

TERVETULOA SUOMEN SUURIMPAAN MAANTIEVIESTIIN 

LC Kankaanpää Kuninkaanlähde haastaa kaikki 107-M piirin klubit 
lauantaina 16.4.2005 juostavaan KARHU –viestiin. 
Valittavana ovat seitsenosuuksinen viesti Raumalta Poriin 

tai viisiosuuksinen viesti Eurajoelta Poriin. 

Tapahtuman pääjärjestäjänä on Porin Kuntoilijat. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 10.4.2005 mennessä Jaakko Maimonen, 

puh 02-648 0698 tai 0400 – 435 676, email jaakko.maimonen@pp.inet.fi.

Liikunnallisin terveisin 

LC KANKAANPÄÄ KUNINKAANLÄHDE 

Lähtevä vaihto

Viime kauden nuorisovaihtoon 
saapui peräti 45 hakemusta 23 klu-
bin lähettämänä. Vaikka hakijoista 
kolme peruutti erilaisten syiden ta-
kia, matkaan lähti ennätysmäiset 42 
nuorta. Näistä 5 matkasi Skandina-
viaan, 30 muualle Eurooppaan ja 7 
maanosamme ulkopuolelle. 

Vuosittain erittäin suosittu toi-
vekohde Britannia on mahdollinen 
toteutettavaksi vain erittäin harval-
le koko maassa ja sinne pääsy vaa-
tiikin lähes arpaonnea. Monista toi-
vomuksista ja neuvotteluista huo-
limatta vastaanottavat maat eivät 
ole suostuneet lisäämään paikko-
ja. On toki olemassa muitakin suo-
sittuja kohteita, joihin paikkoja on 
käytettävissä niukasti. Toisaalta esi-
merkiksi eräissä Euroopan uusissa 
valtioissa saatavissa olevia paikko-
ja käytetään vasta muiden loppues-
sa, vaikka kokemukset vaihdon jär-
jestelyistä niissä ovat varsin positii-
visia. 

Joustavuus kohteen vastaanotta-
misessa onkin usein tarpeen, koska 
toiveiden samansuuntaisuuden takia 
on täysin mahdotonta löytää jokai-
selle hakutoiveiden mukaista paik-
kaa. Lopullisen päätöksen hyväk-
syttävien määrästä kuten muista-
kin ehdoista tekee aina vastaanotta-
va maa. Saadun palautteen mukaan 

Ennätysmäinen osallistu-
minen nuorisovaihdossa

valtaosa nuorista on ollut hyvin tyy-
tyväisiä matkaansa, eikä mahdolli-
nen tyytymättömyys juuri koskaan 
ole liittynyt kohteen vaihtumiseen. 

Moni nuori on myös käyttänyt ti-
laisuuden ja tehnyt kaukomatkan 
Euroopan ulkopuolelle. Tämä vaih-
toehtohan on varsin edullinen, vaik-
ka osa matkakustannuksista meni-
sikin omasta tai vanhempien kuk-
karosta: odottaahan perillä yleensä 
useiden viikkojen ilmainen oleskelu 
ja täysi ylläpito ja lähes poikkeuk-
setta myös varsin monipuolinen ret-
ki- ja muu ohjelma. 

Eräs jatkuvasti vaikeutuva ongel-
ma ainakin Euroopan maiden tun-
tuu olevan vastaanottavien maiden 
taipumus jatkuvasti korottaa hyväk-
syttävien ikärajaa. Vaikka virallisen 
ohjeen mukaan nuorisovaihdon ikä-
rajat ovat 16 ja 21 vuotta kyseisen 
vuoden heinäkuun 1. päivän tilan-
teen mukaan, alkaa olla yhä vaike-
ampi löytää eurooppalaista kohdet-
ta 16- tai edes 17-vuotiaalle. Tun-
tuukin kummalliselta, että kaik-
kein nuorimmat tulisi ohjata mui-
hin maanosiin. Hakijoiden iät pii-
rissämme olivat sinänsä aivan oh-
jeen mukaiset: 16 v / 4 hakijaa, 17 
v / 17, 18 v / 19, 19 v / 4 ja 21 v / 
1 hakija.

Myös hakijoiden “tyttöistymi-
nen” näyttää yhä lisääntyvän. Täl-
lä kertaa hakijoista oli vain 7 poi-
kaa tyttöjen luvun ollessa 38. Tä-

mä tuottaa hankaluuksia esimer-
kiksi niiden maiden kohdalla, jot-
ka haluavat leireilleen tasapuolises-
ti kumpiakin.

Saapuva vaihto

Erityisiä vaikeuksia päättyneellä 
vaihtokaudella tuotti isäntäperhei-
den saanti. Piirillämme olisi ollut 
velvollisuus sijoittaa n. 25-30 nuor-
ta, näistä pääosa naapuripiirien lei-
reille tulevia. Kuitenkin vain kym-
menelle nuorelle pystyttiin osoitta-
maan tilapäinen koti, tämäkin vas-
ta erityisen kampanjan tuloksena 
ja mm. piirikuvernöörin tukemana. 
Onneksi muualla oltiin siinä mää-
rin aktiivisempia, ettei yhtään nuor-
ta tarvinnut käännyttää maastamme 
isäntäperheen puuttumisen takia. 
Matkat vain muodostuivat joillekin 
taas kovin pitkiksi. 

Näyttää kovasti siltä, että tässä 
on unohtunut ainakin kaksi asiaa: 
vastavuoroisuusperiaate ja isäntä-
nä toimisen antama hyöty. Toisaal-
ta meillä ilmeisesti on liian korkea 
kynnys vieraan vastaanottamisessa. 
Vastavuoroisuuden mukaan klubin 
tulee järjestää vähintään yksi per-
he lähettämiään kahta nuorta koh-
ti. Ei tuon kovin vaikeaa pitäisi ol-
la. Eihän muutoinkaan kukaan voi 
jatkuvasti nauttia muiden vieraan-

varaisuudesta tarjoamatta sitä kos-
kaan muille.

Nuoret eivät vaadi mitään hotelli-
tason palveluja, vaan tavallista per-
he-elämää suomalaisessa kodissa, 
jossa heillä on huone asuttavanaan 
oleskelunsa ajan. Perheen ei tarvit-
se olla lionsperhe, kunhan ilmoit-
tautuminen tulee klubin kautta eli 
klubi katsoo perheen sopivaksi ot-
tamaan vastaan vierailevan nuoren. 
Kielitaitokaan ei tarvitse olla mi-
kään erityinen. Riittää että jokapäi-
väisistä asioista selviydytään. Ylei-
sin käyttökieli perheen ja nuoren 
välillä on englanti, ja tämän taitoa 
edellytetäänkin saapuvalta nuorel-
ta.. Kaikki nuoret eivät odota per-
heessä olevan ikäisiään nuoria, 
vaan täysin lapsettomatkin perheet 
ovat toimineet isäntänä hyvällä me-
nestyksellä. 

Isäntäperheenä toimiminen on 
selkeästi etuoikeus. Antaahan se 
varsin edullisella tavalla mm. mah-
dollisuuden kielitaidon kehittämi-
seen. Yleensä hyvin avoimet, ys-
tävälliset ja kohteliaat nuoret tuo-
vat tervehdyksen omasta maastaan 
ja sen kulttuurista. Monesti isän-
täperheoleskelut ovatkin johtaneet 
pitkäaikaisiin ystävyyssuhteisiin ja 
myös vastavierailuihin.

Useat klubit hyödyntävät nuori-
sovaihtoa toimimalla isäntinä, vaik-
ka niillä ei jostain syystä ole mah-
dollisuutta lähettää nuoria vaihtoon. 

Ehkä olisi myös syytä harkita kaik-
kein nuorimpien kohdalla “harjoit-
telua” ensin isäntäperheen muodos-
sa ja vasta seuraavana vuonna vaih-
toon lähtemistä. 

Yleisin oleskeluaika perheessä 
on kaksi viikkoa, ainakin jos nuo-
ri osallistuu leirille. Muutoin oles-
kelu maassamme kestää yleisimmin 
3-4 viikkoa. Kyseiset ajat voidaan 
järjestää erilaisiin jaksoihin esimer-
kiksi kahden isäntäperheen kesken. 
Myös muunlaista jakoa on käytet-
ty. 

Leiri

Piirimme on leirivuorossa kesällä 
2006, jolloin järjestettäneen taas jo 
perinteinen purjehdusleiri Lounai-
sen Suomen saaristossa.

Kiitän lämpimästi klubeja ja nii-
den nuorisovaihtajia sekä kaikkia 
isäntäperheinä toimineita nuorten 
hyväksi tekemästänne arvokkaas-
ta työstä. Panoksenne nuorisovaih-
dolle on tärkeä. Te annatte nuoril-
le mahdollisuuden vierailla muis-
sa maissa, tutustua niiden elämään 
ja kultuuriin, ihmisiin ja ympäris-
töihin.

Juhani Huppunen 
PDG, YEC
  

Kolmen kankaanpääläisen lions-
klubin järjestämissä nappulahiih-
doissa oli jälleen tuttuun tapaan 
runsaasti osanottajia ja yhtä run-
saasti oli ladunvarrella taustajouk-
koja kannustamassa suojattejaan 
kohti maalia.

Järjestelyt pelasivat mallikkaas-
ti, kiitos runsaan toimitsijajoukon 
ja kun vielä kaikki kisoihin osallis-
tuneet hiihtäjät palkittiin, voidaan 
todeta, että tälläkin saralla vietiin 
lions-sanomaamme eteenpäin.

Nappu-
lat Lions-
hiihdoissa

Aapo Kallama n:o 61 odottaa 
rauhallisesti lähtökäskyä.

Ennätysmäinen osallistu-
minen nuorisovaihdossa
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Isäntäperheenä

Syksyllä 2002 alkoi mielessäni 
itää ajatus ulkomaille lähtemises-
tä.  Kuulin koulukavereiltani Lions-
nuorisovaihdosta.  Ajattelin siinä 
olevan tilaisuuteni.  Ensin päätin 
perheeni kanssa kerätä hieman ko-
kemusta vaihdosta toimimalla isän-
täperheenä.

Seuraavana kesänä perheeseem-
me saapuikin 16-vuotias slovakia-
laispoika Ondrej.  Hän tuli Bratisla-
van kaupungista, joka on Slovakian 
pääkaupunki ja suunnilleen Helsin-
gin kokoinen.  Tutustutimme On-
drejn siis aitoon suomalaiseen maa-
laiselämään Punkalaitumella.

Ondrej ei tuntunut olevan mok-
siskaan kuntamme pienuudes-
ta.  Hän näytti nauttivan vehreäs-
tä luonnostamme ja rauhallisuudes-
ta.  En ollut suunnitellut mitään eri-
tyistä ohjelmaa.  Kysyin Ondrejlta, 
missä hän haluaisi vierailla tai mi-
tä tehdä.  Kävi ilmi, että hän olikin 
oikea Suomi-fani.

Koska Ondrej harrasti vauhdik-
kaita lajeja, kuten purjehdusta, vuo-
ristokiipeilyä ja alamäkiajoa, yritin 
keksiä jotain vauhdikasta tekemistä.  
Kävimmekin vesihiihtämässä, Sär-
känniemessä ja lentämässä moot-
torikoneella.  Ondrej oli myös tai-
deihmisiä, joten poikkesimme muu-
tamassa taidenäyttelyssä ja Tampe-
reella museo Vapriikissa.

Näiden kahden viikon aikana 
sain todellakin yliannostuksen ka-
lasta, etenkin lohesta.  Slovakiassa 
ei jokia juurikaan ole, ja Ondrej tie-
si Suomen olevan ”tuhansien järvi-
en maa”, joten perheessämme syö-
tiin kalaa kaikissa mahdollisissa 
muodoissa: savukalaa, loimulohta, 
uunikalaa, kalakeittoa, graavilohta 
ja kalapuikkoja.  Ondrej oli toisek-
si viimeisenä päivänään Suomessa 
ostanut kalaa perheellensäkin tu-
liaisiksi, mutta söikin ne itse, kun 
ei pystynyt vastustamaan kiusaus-
ta.  Hän oppi Suomen reissunsa ai-
kana myös joitakin sanoja.  Kerran 
hän luki lehdestä mainoksen: ”Hy-
vä ruoka, parempi mieli”.  Naurus-
sa oli todellakin pitelemistä.

Asia, josta Ondrej piti lähes yh-
tä paljon kuin lohesta, oli sauna ja 
etenkin vihta.  Opetimme hänel-
le vihdan tekoa ja ihan tyylikkäitä 
vihtoja saimmekin aikaiseksi.

Kahden viikon jälkeen alkoi 
kaikkien Suomessa olevien Lions-
vaihdokkien yhteinen leiri purjeve-
neellä.  He purjehtivat Turusta Maa-
rianhaminan kautta Raumalle.  Lei-
ri kesti viikon.  Sen jälkeen olikin 
jäähyväisillallisen aika.

Nuorisovaihtoa  molempiin  suuntiin

Itse maailmalla
Heinäkuussa 2004 oli minun vuo-

roni lähteä vaihtoon.  Kohteeni oli 
Alankomaat, siellä monen kymme-
nen tuhannen asukkaan ”pikkukau-
punki” Barneveld, kuten paikalliset 
itse sanoivat.

Isäntäperheeseeni kuuluivat Riet 
sekä hänen miehensä Huco.  He 
omistivat koruliikkeen, jossa hei-
dän aikuiset poikansa työskente-
livät.  Heidän kotinsa oli hieno, ja 
sain nauttia ylellisyydestä.  Liike 
vei kuitenkin paljon heidän aikaan-
sa, joten vietin aikaani myös hei-
dän tuttavaperheensä kanssa, jossa 
oli vaihdokkina espanjalainen tyt-
tö Mercedes.  Meistä tulikin hyvät 
kaverit.

Olimme joka päivä Lions-ih-
misten kanssa tutustumassa nähtä-
vyyksiin.  Näin ikään kuin jokai-
nen Barneveldin lionsklubilainen 
kantoi kortensa kekoon.  Kävimme 

mm. Haagissa, Amsterdamissa ja 
Utrechtissa.  Alankomaissa kaikki 
oli halvempaa.  Shoppailua tuli siis 
paljon! Varsinkin kun siellä oli juu-
ri meneillään ale.

Kymmenen päivän aikana ehdim-
me myös käydä discoissa, uimas-
sa, vanhan ajan museossa, erääs-
sä korkeassa tornissa ja huvipuis-
to Six Flagissä, jossa on Euroopan 
suurimmat vuoristoradat.

Iltaisin kävimme yleensä jossakin 
ravintolassa syömässä.  Tutustuim-
me sekä hollantilaisiin herkkuihin 
että muiden maiden ruokiin.

Toiseksi viimeisenä päivänä Rie-
tin ja Hucon pojat lupasivat viedä 
meidät tekemään ihan mitä tahan-
sa.  Rajana olisi vain Hucon Visa ja 
ehtona, että sen täytyisi olla jotain 
tosi kivaa.  Pääsimme heti poikien 
kanssa yhteisymmärrykseen, seil-
lä sekä minä että Mercedes emme 
halunneet mitään museokierrosta, 
vaan jotain toimintaa.

Aluksi päätimme mennä erääseen 
viihdekeskukseen kokeilemaan sa-
vikiekkojen ammuntaa ja mönki-
jöillä ajoa.  Emme olleet yhtään hul-
lumpia ammunnassa!  Meitä opasta-
massa oli eräs paikan työntekijöis-
tä.  Mönkijöillä pääsimme ajamaan 
oikein maastoon; yleensä asiakkaat 
saavat ajaa vain radalla.  Opan ha-
lusi antaa meille todellisen elämyk-
sen.  Päivän päätti carting-ajo ja tu-
keva illallinen.

Seuraavat kymmenen päivää vie-
tin purjeveneellä muiden Hollan-
nissa olevien Lions-nuorten kans-
sa.  Suomi oli hyvin edustettuna;  
minun lisäkseni veneellä oli Tapio-
harjun Matti, myös Punkalaitumel-
ta, ja Anni Pohjois-Suomesta.

Purjehdimme Alankomaiden si-
sävesillä.  Veneellä oli nuoria lähes 
kaikkialta Euroopasta, sekä Yh-
dysvalloista ja Japanista.  Ahtaissa 
oloissa porukkamme hitsautui hy-
vin yhteen ja purjehtiminenkin alkoi 
sujua pienen harjoittelun jälkeen.

Laivan kapteeni olikin hauska ta-
paus, oikea merikarhu.  Kun hän 
kuuli, että olin Suomesta hän alkoi 
luetella, että Lapin Kulta, harmaa-
hylje, tunturipöllö ....  Hän oli ilmei-
sesti käynyt Suomessa useamman-
kin kerran.

Veneellä aika kului purjeiden nos-
tossa ja laskussa ja pikkuaskareissa, 
kuten astioiden tiskaamisessa.  Il-
taisin tutustuimme satamien nähtä-
vyyksiin ja yöelämään.

Kun tuli kotiin lähdön aika, oli-
vat kaikki tietenkin haikeissa tun-
nelmissa.  Laivalla oli ehtinyt syn-
tyä monia ystävyyssuhteita ja ro-
massejakin.

Alankomaat ei maana eronnut ai-
nakaan kesäaikana kauheasti Suo-
mesta.  Reissu oli kuitenkin iki-
muistoinen elämys.

Heidi Teerinen
Vaihdokkina Ondrej purjehdusmatkalla espanjalaisen kaverinsa kanssa.

Isäntäperheeni ja muita ystäviä 
Hollannissa. Minä olen alhaalla 
oikealla.

Nuorisovaihtoa  molempiin  suuntiin
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ToimintakertomusToimintakertomus
kaudelta 2003-2004kaudelta 2003-2004

Piirikuvernööri Pekka Tuuna puhumassa piirijuhlassa Po-
rissa 2004.

DG-pari kansainvälisen presidentin Tae-Sup Leen ja hä-
nen puolisonsa seurassa Kotkassa (kuvernöörineuvoston 
kokous).

Yleistä

Kulunut toimintavuosi sujui piirimme osalta laadukkaasti 
vanhoja perinteitä noudatellen. On säilytetty se mikä on arvo-
kasta ja kurotettu rohkeasti siihen mikä vie aatettamme eteen-
päin.

Jäsenmäärämme on kaudella noussut selvästi. Tämän kas-
vun sai aikaan kaksi uutta klubia, jotka piiriimme perustettiin, 
mutta jo olemassa olevien klubien jäsenhankinta- ja viihtyvyys-
kampanjat onnistuivat vähintäänkin tyydyttävästi. Hyvään tu-
lokseen päästiin tietysti kuluvan kauden aktiivisella ja leijona-
henkisellä työllä, mutta perusta onnistumiselle rakennettiin jo 
edellisellä kaudella. Toimintavuoden päättyessä meitä oli 1902 
eli nousua edellisestä kaudesta oli 53 uutta innokasta leijonaa. 
Tämä kasvu on täsmälleen sama kuin uusien klubien jäsenmää-
rä yhteensä. “Vanhat“ klubit siis pitävät jäsenmääränsä ennal-
laan toiset kasvattaen ja toiset menettäen.

 Piirin teema “Tulevaisuus alkaa tänään“ sai hyvän vastaan-
oton. Liittyihän se läheisesti koko järjestön “Innovaatio, portti 
tulevaisuuteemme“ teemaan. Tällaiseen jo pitkän kunniakkaan 
historian omaavaan liikkeeseen jähmettyy helposti vanhoilli-
suuden ja pysähtyneisyyden henki ellei aina välillä aktiivisesti 
kurkoteta tulevaisuuden haasteita kohti. Uudistumiseen ja toi-
mintojen kehittämiseen lions-liikkeessä liittyy kuitenkin aina 
arvoperustamme kunnioitus.

Järjestön 86. vuosikokous Denverissä

Järjestömme kansainvälinen vuosikokous, convention pidet-
tiin 30.06-04.07.2003 USA:ssa Koloradon osavaltion pääkau-
pungissa Denverissä. Vuosikongressiin osallistui 12 000 leijo-
naa ja perheenjäsentä eri puolilta maailmaa. Kongressin yleis-
istunnot sekä avajais- ja päättäjäisjuhlat pidettiin valtaisassa 
Boettcher Concert Hallissa ja seminaari-istunnot Colorado 
Convention Centerissä

Ennen kokousta lähes 800 tulevaa piirikuvernööriä, joiden 
joukossa 14 suomalaista, osallistuivat 26-30.06 koulutukseen, 
jossa seminaarimuotoisesti perehdyttiin tuleviin tehtäviin. Suo-
malaisten pääkouluttajana toimi CC Markus Flaaming. Suoma-
laisten tulevien piirikuvernöörien ryhmää vahvisti Viron kuver-
nöörielekti Jaanus Pilv LC Paide Bastion-klubista.

Kauden 2003 - 2004 kansainväliseksi presidentiksi valittiin 
Tae-Sup Lee Etelä-Koreasta. Kauden teemaksi oli valinnut “In-
novaatio, portti tulevaisuuteemme“. ID Harri Ala-Kuljun työ-
tä kansainvälisenä johtajana jatkaa ID Erkki Laine. Vuosiko-
kouksessa ja siihen liittyvissä seminaareissa käsiteltiin paljon 
tulevaisuus-teemaa, jäsenmäärän kasvua, jäsenten viihtyvyyt-
tä ja myös lions-quest oli näkyvästi esillä. Ehkä pieni yllätys 
oli, että jäsenmaksun korotusehdotus meni läpi varsin suurel-
la äänten enemmistöllä.

Kuvernöörineuvosto (KVN) 2003-04
MD 107 eli Suomen moninkertaispiirin kuvernöörineuvosto  

valittiin Vantaan vuosikokouksessa 05-08.06.2002 
Puheenjohtajat:
Pj CC Marja-Leena Knuutinen LC Turku/Aurora
Varapj. VCC Timo Heikkilä LC Pori
Ed. pj Markus Flaaming, LC Vantaa/Martinlaakso
Jäsenet:
A-piiri, DG Matti Simula, LC Turku/Ilpoinen
B-piiri, DG Markku Ylhäinen, LC Helsinki/Kamppi
C-piiri, DG Tapani Rahko, LC Järvenpää/Jean Sibelius
D-piiri, DG Unto Kiljunen, LC Lappeenranta/Rakuuna
E-piiri, DG Timo Lehtonen, LC Toijala/Akaa
F-piiri, DG Jussi Paarvala, LC Soini
G-piiri, DG Jaakko Mäkisalo, LC Äänekoski/Kotakennäs
H-piiri, DG Markku Lappalainen, LC Kitee/Pajari
I-piiri, DG Viljo Tuhkanen, LC Sotkamo
K-piiri, DG Antero Ylitalo, LC Lapinlahti/Viertäjät
L-piiri, DG Timo Allenius, LC Kuusamo
M-piiri, DG Pekka Tuuna, LC Rauma
N-piiri, DG Torsti V. Koskinen, LC Helsinki/Metsälä
O-piiri, DG Unto Virta, LC Haapavesi 

Kuvernöörineuvoston sihteerinä ja liiton pääsihteerinä toimi 
SG/PDG Juha Kuittinen

Suomen Lions-liitto ry:n hallitus 2003-04
KVN nimitti kokouksessaan 16.08.2003 seuraavan hallituk-

sen:
Pj CC Marja-Leena Knuutinen
Varapj. VCC Timo Heikkilä
Ed. pj PCC Markus Flaaming
DG Timo Allenius
DG Tapani Rahko
PDG Paavo Tyni
IPDG Arto Lehtovirta
Sihteeri SG/PDG Juha Kuittinen

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

Liiton vuosikokous pidettiin 12-13.06.2004 Oulussa. Toi-
mintakertomus ja tilinpäätös kaudelta 2002 - 2003 hyväksyt-
tiin ja vastuuvapaus myönnettiin tili- ja vastuuvelvollisille se-
kä pääsihteerille.

Päätettiin liiton toiminta-ajatuksesta kaudelle 2004 - 2005. 
Suomalainen Lions-liike toimii eettisenä ja aktiivisena palve-
lu- ja auttamisjärjestönä. Se tukee yhteiskunnan kehittymistä 
yhteisvastuuseen kansalaisten hyvinvoinnista paikallisesti, kan-
sallisesti ja kansainvälisesti.

Puheenjohtajaksi (CC) valittiin äänestyksen jälkeen VCC Ti-
mo Heikkilä, LC Pori. Varapuheenjohtajaksi (VCC) valittiin 
kaksivaiheisen äänestyksen jälkeen DG Tapani Rahko, LC Jär-
venpää/Jean Sibelius.

Vuoden 2008 vuosikokouspaikaksi           
valittiin Lappeenranta.

Kotimainen jäsenmaksu klubille päätettiin yksimielisesti ko-
rottaa 23 euroon/lion, joka sisältää vuosikokousmaksun 2 eu-
roa/lion sekä klubien aktiviteettimaksun 1 euro/lion. Lisäksi 
vahvistettiin liittymismaksu 16 euroa/uusi jäsen.

KVN-kokoukset 2003-2004

KVN 1/03-04 Kotka 16.08.2003
KVN 2/03-04 Turku 29.11.2003
KVN 3/03-04 Pori 21.2.2004
KVN 4/03-04 Oulu 11.6.2004

Lionspiiri 107 M

Toimintakausi 2003-2004 oli piirin 35. Lionsklubeja on 60 
sekä yksi haaraklubi. Piirissä on neljä naisklubia. Jäsenmäärä 
kauden lopussa oli 1902.

Kansainvälinen toiminta

Suomen edustus kansainvälisessä hallituksessa: PCC Erk-
ki Laine valittiin kansainväliseen hallitukseen kaudelle 2003-
2005

Piirikuvernööri osallistui puolisoineen Denverin Conventio-
niin 30.06-04.07.2003.

Piirikuvernööri osallistui puolisoineen myös Europa Foru-
miin Limassolissa Kyproksella 13-15.11.2003.

Edustukset

Piirin lioneista ovat Suomen Lions-liitto ry:n eri tehtävissä 
toimineet kaudella seuraavat:
Liiton varapuheenjohtaja PCC Timo Heikkilä
Liiton tiedotusjohtaja MD-PRC, PDG Pertti Harju
AR-säätion hallitus IPDG Raimo Järvinen
Nettitoimikunta DG Pekka Tuuna

107 M piirihallitus
Piirikuvernööri DG Pekka Tuuna, LC Rauma
Varapiirikuvernööri VDG Lauri Hakosalo, LC Merikarvia
Piirisihteeri CS Olli Jäppinen, LC Rauma
Piirin rahastonhoitaja CT Pekka Nolppari, LC Rauma / Ank-
kuri

Alueiden ja lohkojen puheenjohtajat

I alue RC Teuvo Männistö, LC Kankaanpää Kuninkaanlähde
1. lohko ZC Veli-Erkki Miettunen, LC Merikarvia
2. lohko ZC Pentti Hämäläinen, LC Kankaanpää
3. lohko ZC Heikki Möttönen, LC Suodenniemi
II alue RC Veikko Valavuo, LC Luvia
1. lohko ZC Matti Jakonen, LC Pori/Juhana
2. lohko ZC Asko Santa-Nokki, LC Ulvila/Olavi
3. lohko ZC Pertti Oittinen, LC Kokemäki/Teljä
III alue RC Seppo Pohjala, LC Punkalaidun
1. lohko ZC Lenni Ojala, LC Huittinen
2. lohko ZC Juha Suonpää, LC Kiukainen
IV alue RC Mikko Torkkeli, LC Uusikaupunki
1. lohko ZC Kari Tuominen, LC Lappi tl
2. lohko ZC Jarkko Männistö, LC Laitila



13

Piirihallituksen kokous Punkalaitumen kunnantalolla syksyllä 2003. RC Seppo Pohjala (vas.), VDG Lauri Hakosalo, 
DG Pekka Tuuna ja CS Olli Jäppinen.

Toimikuntapuheenjohtajat
PDG ja kunnia DC, IPDG Raimo Järvinen, LC Pori / Meri-
Pori
Tiedotus ja pr DC Martti Lehtelä, LC Punkalaidun
Tietotekniikka DC Tapio Koivunen, LC Eurajoki
Leo- ja nuoriso DC Martti Soini, LC Uusikaupunki/Männäi-
nen
AR-säätiö DC Antti Seppä , LC Lauttakylä
Nuorisovaihto DC, PDG Juhani Huppunen, LC Köyliö
Koulutus DC Maija-Liisa Heikkilä, LC Pori Katariina 1)
Säilyttämis DC Antti Tuomisto, LC Harjavalta
LCIF ja kongressi DC, PDG Ossi Lahtinen, LC Luvia
PDG ja kunnia DC, IPDG Raimo Järvinen, LC Pori / Meri-
Pori
Jäsen ja laajennus DC Matti Huhdanmäki, LC Kiikoinen 2)
Quest DC Markku Koskinen , LC Luvia
Huumeiden vastainen työ DC Tuija Lahtinen, LC Pori Kata-
riina
Aktiviteetti- ja kilpailu DC Altti Tuomela, LC Pori/Pohjoinen 
3)
1 Toimi myös piirin naisjohtajana
2 Toimi myös MERL-vastaavana
3 Toimi myös turvapäivä-vastaavana

Piirihallituksen kokoukset

Piirihallitus kokoontui viisi kertaa. Piirihallituksen epäviral-
linen kokous eli perinteinen tutustumistilaisuus on  maanantai-
na 4. elokuuta klo Raumalla. Paikka on Rauman invalidit ry:n 
kesäkoti Petäjäksessä. Saimme tutustua toisiimme, nauttia me-
risaunasta ja maittavasta kala-ateriasta.

Piirihallituksen toimikauden ensimmäinen varsinainen ta-
paaminen pidettiin Kankaanpäässä hotelli Kantrissa 12-
13.09.2003. Kokousjärjestelyistä vastasi RC Teuvo Männis-
tö. Perjantai-iltaa vietimme vapaamuotoisissa merkeissä. Var-
sinainen kokous pidettiin 13.9 ja siinä käsiteltiin mm. piirin ta-
voitteet toimintakaudelle ja toimintasuunnitelmat. Virkamer-
kit ja muu rekvisiitta jaettiin piirihallituksen jäsenille ja puo-
lisoille. Todettiin, että kaudella on heti syksyllä tulossa koko 
Suomea koskeva Turvapäivä-kampanja, jonka tarkoitus on pa-
rantaa liikenneturvallisuutta. Puolisot tutustuivat Kankaanpään 
kenkäteollisuuteen.

Leijonavuosikirjat oli toimitettu koko piirin osalta Kankaan-
päähän ja osallistujat toimittivat oman klubinsa ja/tai lohkon-
sa kirjat.

Piirihallituksen toimikauden toinen kokous pidettiin Punka-
laitumen kunnantalolla perjantaina 21.11.2003. Kokousjärjes-
telyistä vastasi RC Seppo Pohjala. Puoliso-ohjelmassa oli tu-
tustuminen Punkalaitumen vastaanottokeskukseen. 

Kolmas kokous pidettiin Uudenkaupungissa, Vakka-Suo-
men ammatti-instituutti Novidan toimitiloissa perjantaina 
13.02.2004. Kokousjärjestelyistä vastasi RC Mikko Torkkeli. 
Puoliso-ohjelmassa oli tutustuminen käsityöläisputiikki Elä-
tykseen. Todettiin piirikuvernöörin ja varapiirikuvernöörin vir-
kojen sekä vuoden 2005 piirikokouksen hakijat. Piirilehti tu-
li jakoon.

Piirihallituksen neljäs kokous pidetään Luvian kunnan viras-
totalolla, Kirkkotie 17, 16.04.2004 klo 18.30 alkaen. Kokous-
järjestelyistä vastasi RC Veikko Valavuo. Puoliso-ohjelmaa ei 
tässä kokouksessa ollut aiemman päätöksen mukaisesti. Ko-
kous käsitteli lähinnä piirikokoukseen valmisteluun liittyviä 
asioita. Piirikuvernööri muisti piirihallituksen jäseniä asian-
mukaisin merkein.

Lohkojen kokoukset

Kauden ensimmäiset PNAT-kokoukset pidettiin alueitten yh-
teisinä kokouksina, joissa piirikuvernööri ja piirin toimikunta-
puheenjohtajat kertoivat oman alansa toiminnasta ja toiminta-
suunnitelmista. Menettely koetaan hyväksi tiedonkulun kan-
nalta. Lohkojen puheenjohtajat järjestivät muut PNAT-koko-
ukset.

Pdg- ja kunniatoimikunta

 Toimikuntaa johti perinteisesti edellisen kauden piirikuver-
nööri IPDG Raimo Järvinen. Toimikunnan perinteinen kesäta-
paaminen oli Mäntyluodon Kallossa 2.8.2003, jossa 14 entis-
tä kuvernööripariskuntaa sai nauttia 30 asteen kesähelteestä ja 
meren tyyneydestä. Tilaisuudessa kuultiin Ritva ja Pekka Tuu-
nan terveiset Denverin Conventiosta.

Piirikuvernööri Pekka Tuunan pyynnöstä toimikunta ko-
koontui 16.4.2004 valmistelemaan piirin uutta ohjesäännös-
töä. Työtä jatkamaan toimikunta valitsi keskuudestaan PDG:t  
Kalevi Alvalahden, Juhani Huppusen ja Raimo Rintalan. Sään-
nöstö tulee hyväksymiskäsittelyyn seuraavassa piirikokoukses-
sa Merikarvialla.

Huumeiden vastaisen työn toimikunta

Toimikuntaa johti DC Tuija Lahtinen.
Kuluneen toimintakauden tärkein projekti oli valtakunnalli-

nen ”Vastuu on sinun”-lehtisten jako toisen kerran peruskou-
lun 6. luokkalaisten oppilaiden vanhemmille. Lehtinen sisäl-
tää neuvoja 12-vuotiaiden vanhemmille ja ohjaa heitä huomi-
oimaan lastensa käyttäytymisessä mahdollisesti esille tulevia 
muutoksia. M-piirissä oppaita jaettiin kaikkiaan noin 3500 kap-
paletta. Piirimme osalta kattavuus oli edellisvuoden tapaan lä-
hes 100- prosenttinen. Niillä paikkakunnilla, joissa ei jaettu tä-
tä ”Vastuu on sinun”-lehtistä, klubit olivat mukana tukemassa 
kuntien omia vastaavia julkaisuja.

Jakelu sujui edellisen kauden tapaan lohkojen puheenjoh-
tajien kautta klubeille ja klubien kautta kouluvirastoille/kou-
luille. Kouluilla opettajat jakoivat lehtiset oppilaiden vietävik-
si vanhemmilleen.

Perillemenoa kontrolloitiin kuoressa olleella palautelapul-
la. Tilausten kerääminen ja jakelun sujuvuus toimi erinomai-
sesti – mistä lämmin kiitos lohkojen puheenjohtajille sekä vas-
tuuklubeille.

”Vastuu on sinun”-oppaasta on saatu piirissämme positiivis-
ta palautetta. 

Klubit ovat järjestäneet tämän lisäksi erilaisia huumevalistus-
tilaisuuksia oppilaille ja vanhemmille. Näissä tilaisuuksissa on 
käytetty hyväksi asiantuntijoiden pitämiä alustuksia ja luento-
ja. Koulut (oppilaat, opettajat ja vanhemmat) ovat olleet kiitol-
lisia Lions-klubien kustantamista luennoista.

Lisäksi klubit ovat huomioineet huumeiden vastaisen työn 
tehdessään lahjoituksia.

Tiedotus- ja pr-toimikunta

Toimikunnan puheenjohtajana toimi DC Martti Lehtelä.
Piirin klubien tiedotustoiminta jatkui kaudella 2003-04 vilk-

kaana.  Klubit tiedottivat kiitettävästi omista tapahtumistaan.  
Erityisen tärkeitä klubien esiintulolle ovat paikallislehdet, jot-
ka piirimme alueella, kauden aikana, julkaisivat yhteensä sato-
ja lionstoimintaa koskevia kirjoituksia. 

Kansallinen turvapäivä –tapahtuman yhteydessä järjestet-
tiin piirin toimesta tiedotustilaisuus Porissa  lokakuussa 2003.  
Myös useat klubit eri puolilla piiriä järjestivät omia tiedotus-
tilaisuuksiaan.  Turvapäivä tulikin tiedotusvälineissä kohtuul-
lisen hyvin esille.

Klubien oman, sisäisen tiedotuksen kannalta tärkeitä klubi-
lehtiä julkaisi noin puolet piirimme klubeista.  Lehti takaa, jul-
kaistaan se sitten paperiversiona tai sähköisessä muodossa, par-
haiten tiedonkulun kaikille klubin jäsenille.

Klubien  yleisölle suuntaamista lehdistä voidaan mainita jou-
lulehdet. Toistakymmentä piirimme klubia julkaisee vuosittain 
joululehteä.  Lehdet ovat osoittautuneet paitsi tuottoisaksi ak-
tiviteetiksi, myös joulun alla odotetuksi  kotiseututietopake-
tiksi.

Piirin lehti, Lion M Viesti, julkaistiin helmikuussa.  Lehti 

jaettiin piirin lioneille, ilmoittajille ja muille yhteistyökump-
paneille.  Lehti saatiin taloudellisesti tuottavaksi.  Lehden tu-
los onkin piirille tärkeä. Sillä tuetaan seuraavaa, vuonna 2006 
järjestettävää nuorisovaihtoleiriä.  

Piirin parhaana tiedottajaklubina palkittiin kaudella 2003-04 
LC Pori.  Piirin vanhimpana klubina LC Pori pääsi mm. 50-
vuotisjuhliensa yhteydessä useaan otteeseen julkisuuteen.  Klu-
bi on jo vuosikymmenten ajan julkaissut omaa klubilehteään, 
Leijonamieltä, joka on pitänyt jäsenet ajan tasalla lionstapahtu-
mista.  Erityisen kiitoksen ansaitsee lion Matti Teljon kirjoitta-
ma klubin historiikki, joka 200-sivuisena teoksena on vertaan-
sa vailla piirissämme.   

Säilyttämistoimikunta
                                                                
Säilyttämistoimikunnan puheenjohtajana toimi DC Antti 

Tuomisto. Toimikunta noudatti koko toimintakauden melko 
matalaa profi ilia, eikä se kokoontunut kauden aikana erikseen 
kuin piirihallituksen kokouksien yhteydessä. Toimikunnan pu-
heenjohtajalle ohjattiin kaikki sähköpostin välityksellä liikku-
neet toimintailmoitukset. Näiden avulla seurattiin, ettei mis-
sään klubissa pääsisi jäsenkatoa tapahtumaan yksittäisiä eroa-
misia lukuun ottamatta. Jäsentilanne pysyikin hyvin hallinnas-
sa ja piirin jäsenmäärä kasvoi jopa yli viidelläkymmenellä lio-
nilla. Pääsyynä tähän oli kahden uuden naisklubin, Kokemäki/
Jokilaakso ja Pori/Sofi a perustaminen. Klubit toimivat suunni-
telmien mukaisesti, ja asioita niissä käsiteltiin kauden teemo-
ja noudattaen. Koko piirin alueella ei esiintynyt väsymystilas-
sa olevia klubeja. Täten voidaan todeta säilyttämistoimikunnan 
onnistuneen tavoitteessaan melko hyvin.

Tietotekniikkatoimikunta

Tietotekniikkatoimikunnan puheenjohtajana toimi DC Ta-
pio Koivunen. Kauden aikana piirin sivut rakennettiin koko-
naan uudestaan ja nykyaikaistettiin ajan vaatimuksia vastaa-
viksi. Lisäksi otettiin käyttöön palvelinpohjainen tietokanta-
järjestelmä, jonka avulla toimintailmoitusjärjestelmä ja siihen 
liittyvä raportointi saatiin tyydyttävälle tasolle ja mahdollistet-
tiin sen jatkokehitys.

Liiton ja järjestön atk-systeemien toiminnassa oli erinäisiä 
ongelmia, jotka kuitenkin kauden loppuun mennessä saatiin 
osin ratkaistua. Kaikkia piirin tarvitsemia tietotekniikkapal-
veluja ei kuitenkaan saatu luvatussa laajuudessa. Sponsorien 
avulla nämä puutteet saatiin pois päiväjärjestyksestä ja osa pii-
rin tietojärjestelmistä olikin ”evakossa” yhteistyökumppanin 
www-palvelimella. Toivon mukaan nämä järjestelmät saadaan 
ensi kaudella lion.fi -palvelimelle.

Tietotekniikkatoimikunta on ylläpito- ja kehitystyön lisäksi 
avustanut ja neuvonut piirin ja klubien virkailijoita sekä yksit-
täisiä  lioneja atk-asioissa. Ylläpidimme hyvässä lions-henges-
sä osittain myös E-piirin toimintailmoitusjärjestelmää. Lisäksi 
olemme osallistuneet atk-asioissa piirin koulutustilaisuuksiin.
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Kunniakäynnillä Porin sankarihaudoilla piirikokouksen yhteydessä.

DG-pari Euro-Forumissa Kyproksella.

Jäsen- ja laajennustoimikunta

Jäsen- ja laajennustoimikunnan puheenjohtajana toimi DC 
Matti Huhdanmäki.  Jäsenkehitystä seurattiin kuukausittain toi-
mikunnan puheenjohtajalle välitettyjen toimintailmoitusten pe-
rusteella ja lisäksi piirihallituksen kokousten yhteydessä alue-
johtajien raportoinnilla.  Edellisellä kaudella aloitettu MERL-
jäsenohjelma(Lionsklubitoiminnan kehittämisohjelma) jatkui 
edelleen pitäen sisällään koko valtakunnan kattavia kokoontu-
misia ja sieltä kautta saatuja ohjeistuksia.

M-piirissä asetettiin tavoitteeksi pysäyttää klubien jäsenmää-
rien huolestuttava aleneminen ja saattaa se uudelleen nousuun 
lisäämällä klubiviihtyvyyttä ja miettimällä klubien “toimin-
tastrategiat“ vastaamaan ehkä enemmän nykypäivää.  Lisäksi 
tavoitteena oli ainakin yhden naisklubin perustaminen.  

Tavoitteissa onnistuttiin hyvin; piiriimme saatiin peräti kak-
si uutta naisklubia ja ilman uusien klubien jäseniä(+53) jäsen-
määrä oli kauden alussa sama kuin lopussakin eli 1849(nega-
tiivinen jäsenkehitys pysähtynyt!).  

Uudet klubit mukaan ottaen jäsenmäärä kauden lopussa oli 
1902. 

Luvut sisältävät seuraavanlaisia muutoksia: uusia jäseniä 129 
(ed.kaud. 68), uudelleen liittyneitä 1, siirtojäseniä 8 ja eronnei-
ta 85 (ed kaud. 57).  

Kokonaisuutena voimme sikäli olla tyytyväisiä piirimme jä-
sentilanteeseen, sillä väheneminen on saatu pysähtymään.  Toi-
vottavasti se ei ole väliaikaista, vaan joka klubi ponnistelisi 
edelleen, jotta jäsenmäärä saataisiin nousuun.

Kaksi uutta klubia on hieno asia, olkaamme siitä iloisia!  Täs-
tä tilanteesta on hyvä lähteä jatkamaan ensi kaudella, eli ta-
voitteemme olkoon (ainakin) yksi uusi klubi piiriimme ja jä-
senmäärä nousuun

Aktiviteetti ja kilpailutoimikunta

Toimikunnan puheenjohtajana toimi DC Altti Tuomela.
Perinteinen lentopalloturnaus järjestettiin M-piirin alueella 

LC Säkylän toimesta. Turnauksen johtajana toimi Matti Vihot-
tula. M-piirin mestariksi selvisi LC Lappi TL.

Lentopalloturnauksen tulokset:

sija klubi    pisteet

1. LC Lappi TL   6

2.  LC Harjavalta Huovi  4

3. LC Säkylä   2

4. LC Kiikoinen   0

Turvapäivä kampanja oli toimikunnan isoin ponnistus, josta 
selvittiin kohtalaisen hyvin. Kampanjassa esimerkiksi heijas-
timia jaettiin yli 19 000 kappaletta.

ARS-toimikunta

Kuluneella kaudella ARS- toimikunnan puheenjohtajana toi-
mi DC Antti Seppä. Arne Ritari säätiön adresseja myytiin pii-
rissämme yhteensä 436 kpl. Myynnistä kertyi varoja yhteensä 
4360 euroa. Tämä vastaa 2.37 euroa/ lion. Luku on hyvin lä-
hellä koko maan keskiarvoa.

 
Uusia ritareita piiriimme saatiin yhteensä 8 kpl. He ovat:
508  Ossi Lahtinen  LC Luvia
522  Martti Lehtelä  LC Punkalaidun
528  Erkki Heinilä   LC Pori/Karhu
534  Alpo Ala-Kantti  LC Karvia
551  Kauko Tuomimäki  LC Karvia
555  Reino Leppiuniemi  LC Pori/Pohjoinen
556 Jaakko A. Tuomela  LC Pori/Pohjoinen
578  Sakari Hinneri  LC Uusikaupunki

Uusista ritariksi lyönneistä kertyi varoja yhteensä 6800 eu-
roa.

Säätiöltä saatiin avustuksia piiriimme yksi kappale. LC Pun-
kalaidun sai 925 euroa vapaa-ajantalon pelivälineiden hankin-
taan.

Piirimme keräsi säätiölle varoja yhteensä 11160 euroa. Toi-
mikunta on onnistunut tehtävässään varsin hyvin. 

Leo- ja nuorisotoimikunta

Toimikunnan puheenjohtajana toimi DC Martti J Soini.
Toimikunta on tutkinut Leo-toiminnan elvyttämis- ja uusien 

klubien perustamismahdollisuuksia piirissämme.

Koulutustoimikunta
Koulutus- ja piirin naisjohtajana kaudella toimi DC Maija-

Liisa Heikkilä.Kaudella järjestettiin aluejohtajien ja lohkon pu-
heenjohtajien koulutus 24.5.2003 Lapissa.Sihteereille järjestet-
tiin kertauskoulutus yhteis-PNAT kokousten yhteydessä  syys-
kuussa. Uusien lionien opastustilaisuuksia järjestettiin kaudel-
la neljä: 24.11.2003 Porissa, 29.3.2004 Laitilassa, 31.3.2004 
Kankaanpäässä ja naislionien oma tilaisuus 26.1.2004 Rau-
malla. Tilaisuuksiin oli kutsuttu uudet lionit, heidän puolison-
sa ja kumminsa. Tilaisuuksissa oli paikalla yhteensä 103 osal-
listujaa, joista uusia lioneita 46. Kouluttajina toimivat DG Pek-
ka Tuuna, VCC Timo Heikkilä (Kankaanpäässä), DC Maija-
Liisa Heikkilä ja puolisokouluttajana lion Ritva Tuuna. Klu-
bivirkailijoiden koulutukset tapahtuivat piirikokouksen yhte-
ydessä  24.4.2004 Porissa. Presidenttien koulutuksesta vasta-
si PDG Kimmo Rouhas, osanottajia 55, sihteerit koulutti DC 
Maija-Liisa Heikkilä, osanottajia 46, rahastonhoitajat koulutti 
CT Pekka Nolppari, osanottajia 32, ja tiedotussihteerien kou-
lutuksen hoiti DC Martti Lehtelä, osanottajia 11. Puolisokou-
lutuksesta vastasi lion Ritva Tuuna ja koulutuksen yhteydessä 
puolisoille ARS-tietoa kertoi DC Antti Seppä. Puolisoita oli ti-
laisuudessa 25. Kaudella järjestettiin myös Johtajuus seminaa-
ri 22.5.2004 Kokemäellä.  Kouluttajana toimi lion Jukka Savo-

lainen. Hän puhui kokoustekniikasta, esiintymistaidosta ja mo-
tivoinnista. Osallistujia tilaisuudessa oli 32.

Kauden aikana piiriin perustettiin kaksi naisklubia, LC Ko-
kemäki/Jokilaakso perustettiin 5.5.2004 ja LC Pori/Sofi a pe-
rustettiin 15.6.2004.

Quest-toimikunta

Yleistä
Piirin Quest-toimikuntaa johti DC Markku Koskinen
Lions Quest- koulutuksen M-piirin alueella on täällä kaudella 
saanut 52 henkilöä, joista 3 A-piirin alueelta. Kaikkiaan kou-
lutettuja on 577 eli ka. 9,62 koulutettua /klubi. 

Kurssien hinnat ja minimi- ja maksimikoot:
Yläkoulun ja nuorisoasteen ohjelma: 290 € , 18 -24 osall.
Alakouluohjelma: 290 €, 24 -32 osall.
Varhaiskasvatuskurssi: 290 €, 18 -28 osall.
Hinnat sisältävät edelleen kirjat sekä ALV:n
Vanhempien opintopiirikoulutus: 3.050 €/kurssi, 14 -24 
osall. 
lisäksi kurssikirjat 20,52 €/osallistuja

Kurssin maksatus kannattaa liiton suosituksen mukaises-
ti hoitaa yhteistyössä kunnan kanssa siten, että kunta maksaa 
kurssin veroineen ja saa alv-palautuksen. Lähettävä klubi taas 
maksaa kunnalle verottoman hinnan avustuksena. Näin klubit 
saavat yli 20 %:n edun ja voivat kouluttaa samalla rahalla use-
amman opettajan. 

Peruskurssit M-piirissä 

Kauden Lions Quest-peruskurssit (passi) pidettiin

Raumalla 28.-29. 04. 2004,  johon osallistui 21 koulutetta-
vaa:
Naantali 1, Uusikaupunki 1, Köyliö 3, Luvia 2, Laitila 2, Lap-
pi 1, Eurajoki 1. Eura 1 ja Rauma 9

Porissa 26.-27. 4. 2004,  johon osallistui 20 koulutettavaa:
Harjavalta 1, Siikainen 1, Jämijärvi 2, Noormarkku 2, Karvia 
4, Pori 7, Merikarvia 2 ja Pomarkku 1

M-piirin ulkopuolisiin koulutuksiin on osallistunut 3 kou-
lutettavaa:
Äetsä 1 Karvia 3 Pori 1
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Onnittelemassa LC Poria 50 v. juhlissa.

Vanhempainkoulutus Raumalla 24.-25. 04. 2004, johon 
osallistui 8 koulutettavaa:

Raumalta 6 ja A-piiristä Turusta 2. 

Muuta:
Liitto ylläpitää webissä osoitteessa http://www.lions.fi /suo-

mi/index.html laajaa Quest-sivustoa, jota päivitetään jatkuvas-
ti ja johon kannattaa ehdottomasti tutustua.

Kauden lopulla ilmestyi uusi Quest-esite, joka tulee jakoon 
seuraavalla kaudella.

Nuorisovaihtotoimikunta

Toimikunnan puheenjohtajana toimi PDG/YEC Juhani Hup-
punen.

Kauden aikana piirimme klubit ilmoittivat vaihtoon yli nel-
jäkymmentä nuorta. Lähtevien nuorten ja lähettävien klubien 
joustavuuden ansiosta kohdemaan valinnassa auttoi siinä, että 
kaikille halukkaille pystyttiin järjestämään vaihtokohde. Han-
kaluuksia tuotti lähinnä hakutoiveiden keskittyminen samoihin 
maihin, ja useimmiten juuri sellaisiin, joihin paikkoja on hy-
vin vähän. Vaikein näistä on Iso-Britannian alue, johon paik-
koja oli kaikkiaan vain 6 ja hakijoita koko maasta kymmenker-
tainen määrä. Lisäksi eräät Euroopan maat nostivat viime het-
killä ikärajojaan, ja Ranska jatkoi omalaatuista “tempoiluaan“, 
Muutama nuori vaihtoi myös Euroopan kohteensa “kaukomat-
kailuksi“ maksamalla klubin tuen yli menevän matkakustan-
nuksen omasta tai perheen kukkarosta.

Tänne saapuvien nuorten kohdalla oli vaikeuksia löytää tar-
peellinen määrä vastaanottavia isäntäperheitä. Piirien yhteis-
toiminnalla kaikki nuoret pystyttiin kuitenkin sijoittamaan, ei-
kä yhtään tulossa ollutta nuorta tarvinnut isäntäperheen puut-
teessa käännyttää maastamme.

Lähteneet

Piiristä 23 klubia lähetti yhteensä 45 hakemusta. Matkaan 
lähti 42 nuorta. Ensisijaisesti toivotut ja toteutuneet kohteet 
olivat:

Maa                       Ykköstoive              Toteutunut. 
Austraalia   1
Belgia  1  2
Englanti  6 
Hollanti  2
Irlanti  3  1
Islanti  2 
Italia  10  9 
Itävalta  1
Japani  2 
Kanada  1  1     (Ontario)
Kreikka  1  1
Norja  2  3
Ranska  6  3 
Saksa  5  7
Sveitsi  3  1
Tanska  2
Tsekki  1
Turkki  3
USA  3  2 
(Connecticut 1, Iowa 1)
Uusi Seelanti 1  1
peruutti  3  

Yhteensä  45   45

M-piirin kautta koordinaatiomaihin lähetetyt muiden piiri-
en nuoret:

Maa                       Lähettävä piiri            Lähteneitä. 
Belgia C  1
   E  1
   G  1
Hollanti  B  1
   C  1
   G  1
   I  2
USA/Connecticut A  1

Saapuneet

Piirimme ei kuluneella kaudella ollut leirin järjestämisvuo-
rossa, joten tehtävämme oli pelkkään isäntäperheoleskeluun tu-
levien lisäksi tukea naapuripiirien leirejä sijoittamalla näiden 
nuoria isäntäperhejaksolle. Valitettavasti viime mainitussa toi-
minnassa ilmeni eräs ikävä epäkohta: vastoin sovittua kaikki 
eivät pyynnöistäkään huolimatta ilmoittaneet “vapaina“ olevia 
perheitä, vaan jättivät nämä omaan “reserviin“. Näin perheitä 

ei saatu muualle, eivätkä kaikki halukkaat perheet nuorta, vaik-
ka isännistä oli pulaa.

Isäntäperhetoimintaan osallistui 8 klubia.

Maittain isäntäperheissä oli nuoria:

Maa                   Sijoitus                       Saapuneita 
Italia   leiri ja perhe  2
   vain perhe  1
Kanada/Ontario  leiri ja perhe  1
Puola   leiri ja perhe  1
Ranska  vain perhe  1
Saksa  leiri ja perhe  1
Sveitsi  vain perhe  1
Tanska  leiri ja perhe  1
Turkki  leiri ja perhe  1
yhteensä 10

Kiitos

Osallistuneet klubit ja niiden nuorisovaihtajat sekä isäntäper-
heet, samoin piirikokouksen päätöksen mukaisesti tulevaa lei-
riä tukeneet klubit ansaitsevat nuorison hyväksi tekemästään 
arvokkaasta työstä vilpittömän kiitoksen.

IR-, LCIF- Ja Kongressitoimikunta

Toimikuntia johti PDG Ossi Lahtinen Luvialta.

IR- ja LCIF tmk.
Aluekokouksissa esiteltiin LCIF- ja MJF asioita siinä laa-

juudessa, kuin niissä oloissa ja siinä ajassa on mahdollista. 
Ko. asioista oli lisäksi selventävä yhteenveto piirin sivuilla 
ja muutaman kerran DG:n kirjeissä. Toimikunnan pj. on 
koko ajan ollut kaikkien lionien käytettävissä, sekä Emailin 
että puhelimen kautta. Tavoite 5eur./ klubi on kyllä edelleen 
kaukana, sillä kausi oli huomattavasti edellistä kautta hei-
kompi. MJF jäsenyyksiä  lunastettiin vain muutama ja vuo-
tuisen LCIF  avustuksen  maksoivat vain seuraavat klubit. 
Kiittäkäämme heitä ja erityisesti heidän johtajiaan!

Klubi  maksu eur. -3eur läh. USD

Köyliö 175,00 172,00 207,24
Lauttakylä 170,00 167,00 201,21
Luvia 170,00 167,00 201,21
Pomarkku 130,00 127,00 153,02
Pori/ Karhu 204,00 201,00 242,22
Punkalaidun 180,00 177,00 213,26
Rauma/ Ankkuri 500,00 497,00 598,83
Rauma/ Reimari 220,00 217,00 261,46
   yht. 1749,00 1725,00 2078,45

(3eur/ klubi ovat valuutanvaihto- ja tilinhoitokuluja)

KONGRESSI tmk.
Tehtävänä on tiedottaa piirikokouksen järjestämisen eduis-

ta ja järjestämisen mukanaan tuomista  velvollisuuksista. Kos-
ka ilman opastusta ei klubi voi tietää tila ym tarpeita riittävän 
tarkasti, on yhteistyö välttämätöntä. LC Porin järjestämä ko-
kous ja vuosi-, sekä iltajuhlat vietettiin historiallisestikin kat-
soen hienoissa puitteissa. Porin Lyseo ja Porin Puuvillan enti-
siin tiloihin sovitettu ravintola Sofi a, tarjosivat erinomaiset puit-
teet. Kaikki juhla- ja opetustilat olivat riittävät, mutta tiedotus-
kilpailuun varattu tila sai arvostelua ja olihan se turhan ahdas, 
muutamille klubeille. 

Jatkuvasti olemme todenneet, että viralliset kokousedustajat 
lintsaavat kokouksesta. Syy ei ole järjestäjien. Klubeissa olisi 
ehkä vakava keskustelun paikka, sillä litsaajat ovat klubilaisia, 
jotka eivät ymmärrä läsnäolonsa tarpeellisuutta. Asioista ja uu-
sista virkailijoista kuitenkin päättävät vain ne jotka ovat läsnä. 
Klubi kuitenkin maksaa kulut. Miksi tyhjästäkin? Klubin lip-
pu on kaikkien klubien ylevin symbooli. Useampien klubien 
kohdalla se tuodaan tarkoituksenmukaisesti paikalleen ao. te-
lineisiin. Muutamat pitävät lipun autossaan ja muutamat hake-
vat kesken päivän telineestään  pois.

In Memoriam
Muistamme kaipauksella ja kiitoksella poisnukkuneita lei-

jonia:
Lion Ossi Grönqvist
Lion Tauno Hannola
Lion Tapani Heinimaa
Lion Pentti Hiitola
Lion Matti Kartano
Lion Pentti Leino
Lion Heikki Liinoja
Lion Veikko Nieminen
Lion Jorma Ollonqvist
Lion Erkki Paasikivi
PDG Aulis Peltonen
Lion Mauri Rasi
Lion Reijo Sainio
Lion Aulis Sjö
Lion Sakari Ylikahri

Palkitsemiset

Suomen Lions-liitto ry:n kahden ruusukkeen ansiomerk-
ki:
lion Esko Einola, LC Laitila
lion Aatos Ranta, LC Rauma

Medal of Merit:
Rauno Lahtonen , LC Laitila

Suomen Lions-liitto ry:n yhden ruusukkeen ansiomerkki:
lion Tapio Kaitila, LC Laitila
DC Tuija Lahtinen, LC Pori Katariina
lion Toivo Laurilehto, LC Rauma
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DG luovuttaa piirin kassan 
seuraajalleen.

lion Mikko Leppänen, LC Merikarvia
ZC Jarkko Männistö, LC Laitila
lion Kauko Poikolainen, LC Pori
DC Antti Seppä, LC Lauttakylä

Suomen Lions-liitto ry:n lady/puoliso-ansiomerkki:
Anja Anttila, LC Luvia
Aune Ratala, LC Luvia
Annikki Tamminen, LC Luvia

Piirikuvernöörin ansiotähti:
piirikokouksen yhteydessä:
piirikokoustoimikunta (LC Porin jäseniä ja puolisoita) Ismo Es-
kelinen, Maija-Liisa Heikkilä, Esko Lahtinen, Marjukka Lönn-
blad, Juhani Mäntylä, Petri Ruoho ja Jukka Viitanen
sekä LC Rauma Reimarin past presidentti Erkki Salo

muulloin:
lion Matti Alonen, LC Rauma
lion Markku Helamaa, LC Rauma
lion Toivo Jaakkola, LC Rauma
lion Arvi Kaimio, LC Rauma
lion Petri Pihlava, LC Laitila

Convention -viiri:
VDG Lauri Hakosalo, LC Merikarvia
DC Maija-Liisa Heikkilä, LC Pori/Katariina

Piirikilpailupalkinnot

Koko toiminnasta alueittain: I LC Karvia, II LC Luvia, III 
LC Köyliö, IV LC Uusikaupunki

Klubitoiminta alueittain: I LC Kiikka, II LC Pori Juhana, 
III LC Köyliö, IV LC Uusikaupunki

Turvapäiväkampanja alueittain: I LC Kiikka, II LC Kau-
vatsa, III LC Köyliö, IV LC Laitila

Tiedotuskilpailu: LC Pori
Lentopallokilpailu: LC Lappi Tl.

Parhaan klubin palkinto: LC Uusikaupunki
100 %:n presidentin palkinnot
Kansainvälinen: Jukka Kujala LC Eurajoki, Markus Vir-

tanen LC Honkilahti, Mauri Puuska LC Kankaanpää/Kunin-
kaanlähde, Raimo Koski LC Kiukainen, Tapio Putko LC Köy-
liö, Jarkko Männistö LC Laitila, Alpo Paavola LC Lappi TL, 
Juha Kopio LC Nakkila, Mauri Viitanen LC Noormarkku, Ti-
mo Kuusisto LC Pori/Juhana, Kalevi Alvalahti LC Pori/Karhu, 
Tuula Karisjoki LC Pori/Katariina, Raimo Gröhn LC Pori/Me-
ri-Pori ja Jarmo Jussila LC Rauma/Ruori.

Kotimainen: Kalevi Alvalahti LC Pori/Karhu, Tapio Putko 
LC Köyliö, Timo Kuusisto LC Pori/Juhana, Jarkko Männistö 
LC Laitila, Timo Heikkilä LC Pori, Jarmo Jussila LC Rauma/
Ruori, Kari Niemi LC Pori/Linna, Kalevi Sillanpää LC Pun-
kalaidun, Jouni Sievi-Korte LC Karvia, Harri Heinilä LC Lu-

via, Jouko Alanissi LC Uusikaupunki, Raimo Gröhn LC Pori/
Meri-Pori ja Juha Kopio LC Nakkila.

Klubien merkkipäivät:
50 v LC Pori 06.09.2003
50 v LC Rauma  12.03.2004
40 v LC Laitila  29.01.2004
40 v LC Honkilahti  24.02.2004
40 v LC Karvia  03.04.2004
40 v LC Säkylä  10.04.2004
40 v LC Noormarkku  15.04.2004
40 v LC Merikarvia  25.05.2004
35 v LC Jämijärvi  02.12.2003
25 v LC Laitila/Untamoinen 25.01.2004
20 v LC Pori/Pohjoinen  23.01.2004

Piirikokous Porissa 24.4.2004
Piirin vuotuinen päätapahtuma, piirin vuosikokous järjestet-

tiin Porin lyseon tiloissa LC Porin toimiessa järjestäjänä.
Kokouspäivä aloitettiin perinteisesti kunniakäynnillä sanka-

rimuistomerkille. Koska piirihallituksen kokous oli jo pidetty 

Piirihallitus kaudella 2004–2005.

aikaisemmin, voitiin aamupäivän aikana keskittyä klubivirkai-
lijoiden ja puolisoiden koulutukseen.  

Vuosijuhla aloitettiin lippujen saapumisella paikalle ja yh-
teisesti lauletulla Leijonamarssilla. Tervehdyssanat lausui jär-
jestävän klubin presidentti Petri Ruoho, Porin kaupungin ter-
vehdyksen tilaisuuteen toi apulaiskaupunginjohtaja Kari Han-
nus ja piirin tervehdyksen DG Pekka Tuuna. Juhlapuheen pi-
ti professori, KTT Heli Hookana.

Ohjelmassa saimme kuulla yksinlaulua, jota esitti Greta 
Haavisto säestäjänä dir.mus. Erkki Hakkiluoto.

Piirikokouksen avasi DG Pekka Tuuna ja samalla hän lyhy-
esti kävi läpi kuluneen kauden tärkeimpiä. Avauksen päätteek-
si DG luki kauden aikana poisnukkuneiden lionien nimet.

Samalla sytytettiin kynttilät ja vietettiin hiljainen hetki.
Piirikokouksen puheenjohtajana toimi sääntöjen mukai-

sesti piirikuvernööri ja hän kutsui kokouksen puheenjohta-
jistoon VDG Lauri Hakosalon, I alueen puheenjohtajan Teu-
vo Männistön, II alueen puheenjohtajan Veikko Valavuon, III 
alueen puheenjohtajan Seppo Pohjalan ja IV alueen puheen-
johtajan Veikko Torkkelin. Kokouksen sihteeriksi valittiin CS 
Olli Jäppinen.

Toimintakertomus esiteltiin ja hyväksyttiin. Tilinpäätös esi-
teltiin ja hyväksyttiin. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus.
Sääntömuutosasia jätettiin pöydälle ja asiaan palataan tarkem-
man valmistelun jälkeen seuraavan vuoden piirikokoukses-
sa.

Päätettiin valita tilintarkastajiksi Oili Leivo ja Jouko Vä-
limäki sekä varatilintarkastajiksi Veijo Helminen ja Raimo 
Rintala.

Piirikuvernööriehdokkaaksi kaudelle 2004-2005 valittiin 
VDG Lauri Hakosalo, LC Merikarvia ja varapiirikuvernöö-
riksi valittiin RC Teuvo Männistö, LC Kankaanpää Kunin-
kaanlähde

LC Merikarvia valittiin äänestyksen jälkeen vuoden 2005 
piirikokouksen järjestäjäksi. Hakijoita on kaikkiaan neljä.

Kolmen vuoden välein toteutettavaa nuorisoleiriä varten ke-
rättävän nuorisoleirimaksun suuruudeksi kaudelle päätettiin 
2,20 €/jäsen.

Puheenjohtaja kiitti omasta ja puolisonsa lion Ritvan se-
kä piirihallituksen puolesta osallistujia siitä, että on yhdes-
sä saanut tehdä piirissä työtä kuluneella kaudella ja päätti ko-
kouksen.

Kokouksen ajaksi oli piirihallituksen puolisoille järjestetty 
omaa ohjelmaa mm. viini- ja tapakulttuurista. 

Kokouspäivä päättyi Porin lyseolla  järjestettyyn iltajuh-
laan. Iltajuhlan tervehdyssanat lausui LC Porin presidentti Pet-
ri  Ruoho. Iltaa vietettiin juhlaillallisen, hauskan ohjelman ja 
tanssin parissa.

Arvoisat 107 M - piirin lionit ja puolisot
Yksi vuosi lions-työssä on siirtynyt historiaan. Paljon olem-

me työtä tehneet aatteemme kannustamina ja paljon on vielä 
työtä tekemättä. Olemme saaneet palvella ja saaneet hyvää ai-
kaan ympäröivässä yhteiskunnassa.  Ja siitä olemme saaneet 
myös itsellemme hyvää mieltä. Kiitos Teille kaikille, työm-
me jatkuu. Me palvelemme!

Pekka Tuuna     Olli Jäppinen     Pekka Noppari
piirikuvernööri     piirisihteeri     rahastonhoitaja
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Arne Ritari-säätiöstä on vuosien 
kuluessa tullut tärkeä tukijalka klu-
bien humaanisen palvelutyön ra-
hoittajana sekä piirien tiedottami-
sen tukijana. Viime kaudella apura-
hoja jaettiin 59.141 euroa yksittäi-
sen perheen auttamisesta piirilehti-
en tukemiseen. Säätiön varat olivat 
kauden päättyessä 372.321 euroa, 
ne karttuivat 35.563 eurolla. Toi-
minnan rahoitus perustuu ritarijä-
senmaksuihin ja adressimyyntiin.  

Arne Ritari-kilta
Lions-ritarin nimityksestä on tul-

lut suosittu tapa muistaa ansioitu-
nutta klubin jäsentä, ritareita on jo 
yli kuusisataa. Ritariarvon hank-
kiminen on arvokkain tapa klubil-
le palkita jäsentään paikkakunnan, 
piirin tai koko maan alueella tapah-
tuneesta palvelutyöstä.

Klubeissa on erilaisia menetelmiä 
palkitsemisesta päättämiseksi, klu-
bikokous on varmastikin väärä foo-
rumi tässä asiassa. Hyvään hallin-
totapaan kuuluu varata aktiviteet-
tirahoista jäsenyysmaksu budjetti-
käsittelyn yhteydessä. Päätös teh-
dään hallituksen kokouksessa, ellei 
palkittava satu olemaan hallituksen 
jäsen; hallitus voi myös antaa val-
tuudet presidentille. Kun päätös on 
tehty, täytetään ritarihakemus, jo-
ka löytyy netistä ja lähetetään pre-
sidentin allekirjoituksella varustet-
tuna säätiön toimistoon. Killan jäse-
nyysmaksu suoritetaan säätiön tilil-
le samanaikaisesti anomuksen jät-
tämisen kanssa. Anomuksen käsit-
tely ja kilven sekä merkkien toimi-
tus kestää kaksi viikkoa, ellei asialla 
ole kiire; tällöin kannattaa ottaa yh-
teyttä säätiön asiamieheen, jolloin 
toimitusaikaa voidaan lyhentää rat-
kaisevasti.

Ritariksi nimittäminen tapahtuu 
juhlallisesti joko Charter-juhlassa, 
klubikokouksessa tai saajan merk-
kipäivävastaanotolla. Enenevässä 
määrin on otettu käyttöön ritariksi 
”lyönti” miekanlappeen kosketuk-
sella. ”Lyöjänä” tulisi olla Lions-ri-
tari tai säätiön hallituksen jäsen, ni-
mittämisen jälkeen ojennetaan uu-
delle ritarille ritarikirja, arki- ja juh-
lamerkit, ansiomerkki ja ladylle la-
dymerkki. Ritariksi lyöjä tai esim. 
klubin presidentti onnittelee uutta 

Arne Ritari-säätiö
ritaria ja tuo esille hänen ansionsa 
palvelutyössä ja esittelee hänet esi-
merkkinä todellisesta leijonasta. 

Adressimyynti
Jokainen leijona käyttää usei-

ta adresseja vuodessa onnittelui-
hin tai surunvalitteluihin. Arne Ri-
tari-säätiöllä on adressi, jonka tuo-
tolla avustetaan klubien palveluakti-
viteetteja sekä tuetaan lionismin ke-
hitystä Suomessa.

Käyttäkäämme siis järjestömme 
omaa adressia varsinkin kun se on 
erittäin monipuolinen, samaa ad-
ressia voidaan käyttää sekä ilon et-
tä surun päivänä. Adressissa on kol-
me vaihdettavaa kuvaa, jotka voi va-
lita tilanteen mukaan, voi myös tu-
lostaa tyhjälle arkille minkä tahansa 
kuvan joka sopii tilanteeseen.

Adresseja on saatavissa piirin 
ARS-toimikunnan puheenjohtajal-
ta, joka markkinoi adresseja piirin 
eri tilaisuuksissa. Häneltä adresseja 
voi tilata myös puhelimitse tai säh-
köpostilla, jolloin toimitus tapahtuu 
postitse. Klubin kannattaa hankkia 
kerralla suurempi määrä adresseja, 
niitä voi sitten klubikokouksessa os-
taa ARS-lionilta. Kätevintä on, jos 
klubin jokaisella jäsenellä on vähin-
tään yksi adressi kotona, samaa ad-
ressiahan voi käyttää eri tilanteis-
sa. Kun adressi on käytetty, oste-
taan seuraavassa klubikokoukses-
sa uusi.

Koska kaikilla ei ole valmiuksia 
adressin kirjoittamiseen tietoko-
neella, olisi hyvä jos klubissa olisi 
joku, jolta voi pyytää apua adressin 
tekstittämiseen. Toki adressin voi 
tekstittää myös käsin, ilman mitään 
apuneuvoja.  

Tällä toimintakaudella on sääti-
ön hallitus julistanut piirien ja klu-
bien kesken adressimyyntikilpai-
lun. Viisi eniten edellisestä kaudes-
ta euromääräisesti eniten paranta-
nutta piiriä saa 500 euron apurahan 
ARS-toimikunnan käyttöön. Jokai-
sen piirin paras klubi palkitaan pii-
rin vuosikokouksessa ja koko maan 
viisi parasta klubia liiton vuosiko-
kouksessa Kuopiossa. Palkintokri-
teerinä on klubin adressimyynnin 
yhteenlaskettu arvo kausina 02-03, 
03-04 ja tämä kausi  helmikuun lop-
puun mennessä.

Joka vuosi useat lionsklubit käy-
vät läpi eräänlaisen “talonpuhdis-
tus”-jäsenrituaalin, jolloin he erot-
tavat jäseniä erilaisista syistä. Tä-
mä on vakava askel. Se on mer-
kittävä toimenpide, eikä siitä pi-
dä koskaan tehdä rutiinia, vaan jo-
kainen tapaus tulee tutkia huolelli-
sesti. Useimmissa tapauksissa tu-
lisi ensin harkita säilyttämistä ei-
kä erottamista.

Lionsklubien sääntöjen mukaan 
jäsen voidaan erottaa klubista mää-
rätyillä perusteilla.

Käytännössä yleisimmät erotta-
missyyt ovat huono osanotto klubi-
kokouksiin ja laiminlyödyt jäsen-
maksut.

On epäilemättä selviä tapauksia, 
joissa erottaminen on paikallaan. 
Näihin tilanteisiin ei tässä puutu-

Jäsenerottamiset harkiten
ta. Pikemminkin keskitytään tapa-
uksiin, joissa on “lieventäviä asian-
haaroja”. Tällaisia ovat muun mu-
assa jäsenten perhe-elämään, työ-
tilanteeseen tai terveyteen liittyviä 
olosuhteita, jotka muuttavat hei-
dän päivittäisiä toimintojaan ja ikä-
vä kyllä liian usein heidän osallis-
tumistaan oman lionsklubinsa toi-
mintaan.

Tietenkin klubien tulisi edistää 
säännöllistä osallistumista kokouk-
siin ja aktiviteettihin.

Mutta on myös tärkeää, että yri-
tetään kaikin tavoin ottaa yhteys jä-
seneen, kun hän on poissa peräk-
käisistä kokouksista. Tämä on eräs 
kummin tärkeimmistä tehtävistä.

Harkitaan esimerkiksi jäsenluok-
kia, jotka on erityisesti suunnitel-
tu väliaikaisia tai pysyviä tilantei-

ta varten, kuten ulkojäsenet, etu-
oikeutetut jäsenet, ainais- ja liitän-
näisjäsenet. Näiden läsnäolovaati-
mukset ovat selvästi lievempiä.

Joskus jäsen voi jostain syystä 
viivyttää jäsenmaksujen suoritta-
mista. Koska jäsenmaksujen mak-
saminen on jäsenen tärkeä velvol-
lisuus, klubi voi neuvotella jäsenen 
ja hänen kumminsa kanssa laimin-
lyödyistä jäsenmaksuista ja vaih-
toehdoista. Klubin jäsenet voivat 
eräissä erikoistapauksissa suostua 
maksamaan jäsenmaksut hallinto-
tilin varoista.

On myös hyvä muistaa, että klu-
bien aloite siirtojäsenlomakkeen 
käsittelemisessä jäseniltä, jot-
ka muuttavat muualle voi auttaa 
arvokkaan jäsenen säilyttämistä 
lions-klubien perheessä.

Klubien tulisi harkita pidättäyty-
mistä jäsenen erottamispäätöksestä, 
ennen kuin on ensin tutkittu kaik-
ki muut vaihtoehdot. On todella ole-
massa vaihtoehtoja niiden jäsenten 

säilyttämiseksi, joilla voi olla väliai-
kainen tai pysyvä elämänmuutos. 

Kannattaa harkita myös uusia me-
nettelyjä jäsenyyden säilyttämises-
sä. On hyvä muistaa myös neuvo, 
jossa sanotaa: “Mittaa lauta kahdes-
ti, ennen kuin katkaiset sen”.

Tämä neuvo pätee myös jäsenen 
erottamiseen.

Antti Tuomisto
säilyttämistoimik.pj
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Mitä tekisit, jos presidentti kysyi-
si sinulta: ”Mitäs jos lähdettäis sou-
teleen?”  No, meitä oli oitis kasas-
sa 12 innokasta kirkkovenesoutuko-
kemuksen kartuttajaa, jotka lähtivät 
Leijonien kirkkovenesoudun SM-
kilpailuihin Kokemäenjoella.

Tasan puolet lähti rohkeasti mes-
siin ensikertalaisina. Periaatteemme 
oli, että vajaan 2 kuukauden ikäinen 
”pentu näyttää kyntensä”.

”Veto kolmannella! Hyvältä näyt-
tää!” Perämiehemme oli itse posi-
tiivisuus koko armoitetun matkan. 
Varmasti myös reitin varrelle ke-
rääntyneet havaitsivat joella sula-
vasti lipuvan valkoisin purjein ja 
violetein lipuin varustellun Coppe-
riina-venemme. Myös haastavaan 
vastavirtaan kiirinyt huutomme: 
”VETO, VETO, VETOOOO!” ta-
voitti oman yleisönsä. Saimme kan-
nustusta kansoitetuilta laitureilta.

Ilma oli hiostava, vaikkakin iha-
nan pilvinen. Jep, on luonnollista, 
ettei koskaan urakoida kuivin suin. 
Mehu- ja vesitankkauksen lisäksi 

Sofi a-pentu rynnimässä keulille!

LC PORI/Sofian tuplaseitsikon iloisenraivoisa startti 8.8.2004 ja edessä 12 km.

pienen vilvoituksen toi aina silloin 
tällöin naapurin omaan tahtiin up-
poavat airot pärskeineen. Pääsim-
me maaliin väsyneinä, märkinä, ja-
noisina ja onnellisen äänekkäinä. 
Kirjurissa meitä odotti pentueem-
me järjestämä kahvitus ja iloisesti 
paistava aurinko.

Kotiin oli kiva mennä kultamitali 
kaulassa. Tuomaristo palkitsi mei-
dät yllättäen naisten sarjan mesta-
reina. 

Tosin meistä tuli samalla myös 
piirimestareita, kun päihitimme 
miehekkään LC Porin. Tähän emme 
olisi päässeet ilman kummiklubim-
me LC Pori/Meri-Porin lahjoitusta. 
Saimme nimittäin heiltä joukkuee-
seemme 2 oivallista ja leveäharteis-
ta tahtipuikkoa.

Mukavasta kokemuksesta kiitol-
lisina,

    
 LC PORI/Sofi a

    
 Satu Lind

 tiedotussihteeri

Pohdimme neljä vuotta sitten LC 
Kokemäki Teljässä joukkuetapahtu-
man järjestämisestä. Aluksi oli mo-
nenlaista ideaa juoksutapahtumasta 
erilaisiin puuhatapahtumiin, mutta 
lopuksi päädyttiin kehittämään yh-
teistoiminnallista kisaa. Jo ensim-
mäinen kisa oli nykyisen kaltainen, 
mutta tehtäviä on kehitetty edelleen 
televisioista tuttujen Robinson- ja 
Suuri Seikkailu-ohjelmien henges-
sä. Ja syntynyt Leijonarieha on ol-
lut lasten mieleen.

Syyskuun 9.9. käynnistyi kolmas 
Leijonarieha Kokemäen keskustan 
pelikentällä. 7 – 12 vuoden ikäiset 
lapset kisailivat neljän hengen jouk-
kueissa, joita oli yhteensä 13. Rieha 
kesti 2 tuntia, jolloin kisailtiin kuu-
dessa lajissa, ja lopuksi mentiin vie-
lä uimahalliin uimaan. Riehaa seu-
rasivat joukko lasten vanhempia ja 
kanttiinin tuloilla peitettiin lähes 
kaikki riehan kulut. 

Kisan avainidea on, että joukkue 
suoriutuu tehtävistä yhteistyötä teh-
den. Tehtävää suorittaessa jokaisen 

Leijonarieha
2004

kädet ja jalat ovat yhtä aikaa käytös-
sä. Työjako muotoutuu kunkin tai-
tojen ja oivallusten mukaan eri teh-
tävissä eri tavoin ja lopputuloksena 
on, että riehan jälkeen kaikki koke-
vat osallistuneensa joukkueen toi-
mintaan. Tehtäviä ovat olleet esi-
merkiksi tasapainoon ja nopeuteen 
perustuvat viestitehtävät, yhteistoi-
mintaan perustuvat joukkuehiihto- 
ja ylitystehtävät, nokkeluutta koet-
televat Hanoin-torni- tai palapeli-
tehtävät. Jotta riehan tehtävät olisi-
vat erilaisia sekä vaatimuksiltaan ja 
tasoltaan vaihtelevia, joutuu suun-
nitteluryhmä harkitsemaan tarkoin 
tehtävien sisältöä. Silloin joukkuei-
den tasoero jää pieneksi ja tunnelma 
kohoaa alusta lähtien korkealle.

Tänä vuonna järjestimme myös 
rahakeräyksen riehan rinnakkaista-
pahtumaksi. Lahjoittaja sai vastik-
keeksi nimeään näkyville mainok-
sissa ja lehti-ilmoittelussa. Saimme 
pikkusummilla kokoon 1300 euroa 
ja lahjoitimme rahat Punaiselle Ris-
tille Kokemäen osastolle.

Lion Matti Unkuri vastaanotti LC Nakkilan kuukausikokouksessa 13.12.2004 Suomessa harvinaisen huomi-
onosoituksen; 45 v. yhtäjaksoista Lions-toimintaa. Lion Matti on matkan varrella ollut jäsenenä kaikkiaan 3 
klubissa, LC Nakkilassa joulukuusta 1991 alkaen. Nykyään lion Matti on klubin etuoikeutettu jäsen, mutta 
osallistuu edelleen aktiivisesti kaikkeen toimintaan.
Lion Matti Unkuri (vas.) vastaanottaa kv.presidentin lähettämää kunniakirjaa klubin presidentiltä Jukka 
Pohjalaiselta.

LC Nakkilan Matti Unkuri
45 v. lionstoiminnassa!
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Suurkeräyksen valmistelut ovat 
edenneet hyvin, vaikka ne ovatkin 
jonkin verran alkuperäisestä aika-
taulusta myöhässä. Alkukankeu-
desta huolimatta olemme varmasti 
aikataulussa, kun varsinainen kerä-
ys alkaa vuoden 2006 alussa. M-pii-
rin alueella on jokaiseen klubiin ni-
metty sulkavastaava ja kaikilla nel-
jällä alueella on aluevastaava. Mo-
net keräysvastaavat ovat kyselleet, 
miksei heille ole annettu tehtäviä. 
Vastaus tähän on, että asiat eivät 
vielä ole niin valmiit, että voitaisiin 
antaa varmasti oikeita ohjeita. Tä-
män takia olen ajatellut, että kou-
lutus annetaan sen jälkeen, kun ke-
räyksen johto on ratkaissut, miten 
toimitaan.

Taiteilija Oraksen taulut ”Aurin-
gon lapset” ja ” Vanha jengi koos-
sa taas” sekä sulkapinssit ovat var-
moja vastalahjoja keräykseen an-
netuista lahjoituksista. Vielä har-
kinnassa olevia vastalahjoja ovat 
muun muassa tahokas, jääkrapa, 
tarrat ja muovikassi. Keräyksessäm-
me on siis tarkoitus pyytää lahjoi-
tusta ja antaa vastalahjaksi esimer-

Punainen Sulka 2006 
ajettu asemiin nuo-
rison hyvinvoinnin 

edistämiseksi

kiksi 1000  lahjoituksesta iso taulu 
ja 400  lahjoituksesta pieni taulu. 
Siis emme myy mitään vaan tietyn 
suuruisesta lahjoituksesta annamme 
vastalahjan.

Keräilypinssit jotka klubit tila-
sivat syksyllä, tulevat jakoon alku-
vuoden aikana. Näiden tuotolla ra-
hoitetaan keräysmateriaalin hankin-
ta. On päätetty, että keräyskustan-
nusten täytyy pysyä alle 5 % keräyk-
sen tuotosta. Tavoitteemme on kerä-
tä 1 /suomalainen. Koko keräysta-
voite on siis yli 5 miljoonaa euroa. 
Olen varma, että tämä tavoite ylit-
tyy, koska kiinnostus klubeissa on 
ollut kiitettävän runsasta ja monet 
sulkavastaavat ovat tiedustelleet si-
tä, koska pääsee tositoimiin.

Kiitän vielä kerran kaikkia, jot-
ka osallistuitte Turvapäivä kam-
panjaan vuonna 2004. Se oli mitta-
va ponnistus ja kävi hyvästä harjoi-
tuksesta Punainen Sulka 2006 kerä-
ystä varten.

Punainen Sulka terveisin

DC Altti Tuomela

Punainen Sulka 2006-
kampanja kerää varoja 
lasten ja nuorten hyvin-
voinnin parantamiseksi.

Vantaan vuosikokouksessa 2003 
klubit päättivät järjestää seuraavan 
Punainen Sulka-keräyksen vuonna 
2006. Suunnittelu alkoi hetimiten 
syksyllä 2003 ja nyt keväällä 2005 
on organisaatio valmiina aloitta-
maan käytännön työt.

Keräyksen kohteena on tällä ker-
taa lasten ja nuorten hyvinvointi. 
Suomalaisessa yhteiskunnassa las-
ten ja nuorten pahoinvointi on li-
sääntynyt hälyttävästi ja meillä suo-
malaisilla leijonilla on nyt mahdol-
lisuus panostaa sen estämiseen sekä 
lasten ja nuorten hyvinvoinnin ko-
hentamiseen. Auttamisen kohteet 
valitaan yhdessä alan asiantuntijoi-
den kanssa.

Punainen Sulka 2006 
auttaa lapsia ja nuoria

Tavoitteena on kerätä euro kansa-
laista kohti ja summa saadaan ko-
koon erilaisilla kampanjatuotteilla. 

Punainen Sulka 2006-taiteilijaksi 
valittiin taidemaalari Johanna Oras. 
Hänen maalaamansa kampanjatau-
lut ovat olleet esillä Leijona-lehdis-
sä. Isomman taulun nimi on ”Au-
ringon lapsia” ja pienempi on ni-
meltään ”Vanha jengi koossa taas”. 
Vedoksia tehdään molemmista tau-
luista 400 kappaletta ja ne tulevat 
jakoon tämän vuoden toukokuus-
sa. Muista, että klubeja on runsaat 
900, joten tässäkin tapauksessa no-
peat syövät hitaat.

Vedosten hinnat ovat 400 ja 1000 
euroa kappale.

Muita kampanjatuotteita tullevat 
olemaan ”monitahokkaat”, pinssit ja 
heijastimet.

Saatavista varoista klubeille pa-
lautetaan anomuksesta 40 % ja sen 

voi klubi käyttää kotipaikkansa las-
ten ja nuorten hyväksi.

Ns. oma keräilypinssimme meille 
leijonille ja puolisoille jaetaan hel-
mi-maaliskuun aikana. Niitä tilat-
tiin lähes 30 000 kappaletta ja saa-
tavilla varoilla käynnistetään var-
sinainen yleisölle suunnattu kam-
panja.

Yrityksille ja yhteisöille kohdis-
tettu kampanja alkaa siis jo heti tu-
levana kesänä ensin taulujen mer-
keissä, mutta itse keräyskuukausi 
suurelle yleisölle on lokakuu 2006.

Me leijonat olemme tottuneet te-
kemään sopimamme tehtävät huo-
lella. Punainen Sulka 2006 on hy-
vissä käsissä, suomalaisten leijoni-
en käsissä.

Pertti Harju, 
MD-PRC 2003-2006

LC Pori/Koivisto toteutti Merl-
kampanja tavoitteensa 14.1.2004 
pidetyssä kokouksessaan ottaes-
saan mukaan kaksi uutta jäsentä.

Erikoiseksi tilaisuuden teki se, 
että uudet jäsenet Lauri Paananen ja 
Matti Setälä antoivat lions-lupauk-
sensa junanvaunussa matkalla Po-
rista Tampereelle. Molempien uu-
sien jäsenten kummina toimii presi-
dentti Kimmo Virtanen. Lupaukset 
otti vastaan PDG Pertti Harju.

Jäseniksi
junan-

vaunussa

Uudet lionit Matti Setälä, vas. ja Lauri Paananen jäsentodistuksineen, oik. LC Pori/Koiviston presidentti Kimmo 
Virtanen.

LC Pori/Koivisto on jo usean 
vuoden ajan pitänyt tammikuun ko-
kouksensa junamatkalla Pori-Tam-
pere-Pori. Matka alkaa Porista klo 
19.13, Tampereella viivytään tun-
nin verran ja takaisin juna saapuu 
klo 23.34. Matkakokoukset alkoi-
vat kaudella 2000-2001 luontevana 
jatkeena keväisin pidetyille Resii-
naralli-tapahtumille. Matkat on to-
teutettu yhteistyössä VR:n kanssa.

Jäseniksi
junan-

vaunussa
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Juhlavuotena klubin presidentin 
motto mukaili kiinalaista sananlas-
kua; ”Samassa parvessa lentävät sa-
manlaiset linnut.”  Miete kuvastaa 
oivasti Karvian leijonien päämäärä-
tietoisuutta, lionveljeyttä ja uhrautu-
vaa palvelua.  Toimintavuonna tosin 
yksi lion eksyi parvesta pois, mutta 
joukkoon saatiin kaksi uutta jäsen-
tä, määrän ollessa nyt 34.

Toimintatäyteinen vuosi huipen-
tui 3. päivä huhtikuuta vietettyyn 
vuosipäivään.  Silloin tuli kuluneek-
si tasan neljä vuosikymmentä klu-
bin perustamisesta.  Juhlapäivä aloi-
tettiin perinteisesti käynneillä san-
karivainajien sekä jäsenten ja puo-
lisoiden haudoilla.  Päivätilaisuu-
dessa jaettiin karvialaisille nuoril-
le ja yhteisöille stipendeinä ja toi-
mintatukena yhteensä 7200 euroa.  
Juhlavuonna klubi käytti palvelu- ja 
avustustoimintaan yli 13500 euroa.

Rahallista tukea väheksymättä 
voidaan todeta, että vuosien varrel-
la toiminnan pääpaino on ollut tal-
kootyössä, joka on sopinut hyvin 
maaseutuklubin toimintamuodok-
si.  Päättyneellä kaudella aktiviteet-
tien jatkumoa edustivat lasten pulk-
kapäivä moottorikelkka-ajeluineen, 
ekaluokkalaisten pyöräilykypärät, 
opiskelu- ja 4H-stipendit, ikäihmis-
ten kirkkopyhä kuljetuksineen, van-
hainkodin joulujuhla, metsäkirkko 
ja sairaalavierailu, muutamia maini-
ten.  Yhteistyö veteraanien ja erityi-
sesti sotainvalidien kanssa aloitet-
tiin jo 60-luvulla, aikana jolloin so-
dassa olleiden arvostus muualla yh-
teiskunnassa oli vasta nousemassa.

Valtakunnalliseen aktiviteettiin 

LC Karvia 40 vuotta

Lionstyötä isoolla syrämmellä
osallistuen klubi järjesti liikenteen 
turvapäivät, joissa jaettiin 1000 kpl 
heijastimia sekä hankittiin klubin 
jäsenille turvaliivejä.

Pitkäaikaisia varainhankinta-ak-
tiviteetteja ovat olleet Karvian Jou-
lu –lehti ja joka kolmas vuosi teh-
ty Karvian palveluhakemisto.  Kau-
della kirjapainoa työllistettiin myös 
klubin 40-vuotishistoriikilla.  Lisäk-
si kassavarantoa täydennettiin au-
rausviittaprojektista ja korttimyyn-
nistä kertyneillä tuloilla.

Toimintavuosi huipentui vuosi-
päivänä iltajuhlaan, joka pidettiin 
Loma-Raisiossa.  Juhlapuheen piti 
sekä liiton ja piirin onnittelut esit-
ti VDG Lauri Hakosalo.  Kuultiin 
kummi- ja naapuriklubien terveh-
dykset.  Klubin painotuoreen his-
toriikin esittelivät Pentti Hautala ja 
Kauko Tuomimäki.  Kalevi Num-
mijärvi luki humoristisen perusta-
mispöytäkirjan, joka kirvoitti make-
at naurut ja kommentit. Voiko yh-
distyksen perustamiskirja olla sel-
lainen.

Illan huippuhetkiä olivat myös 
palkitsemiset.  PDG Simo Walten-
berg löi klubille sen ensimmäiset ri-
tarit, jotka ovat Alpo Ala-Kantti ja 
Kauko Tuomimäki.  Klubin Melvin 
Jones jäsenten lukumäärä nousi vii-
teen kun Toivo Hannukainen ja Ola-
vi Heikura saivat plakettinsa.  Liiton 
1. ruusukkeen ansiomerkki myön-
nettiin Seppo Jokelalle.  Myös vuo-
siawardeilla muistettiin ansioitunei-
ta jäseniä.

Matti Pihlajaviita
PDG, pres 03-04

Juhlavuoden julkaisuja ja palkintoja sekä hei hei heijastin .....

Vasemmalla ritarit Alpö Ala-Kantti ja Kauko Tuomimäki sekä MJ-jäsenet Olavi Heikura ja Toivo Hannukai-
nen

Hörhiäisviikonlopun aikana 4. 
syyskuuta 2004 Kankaanpäässä 
ratkaistiin ensimmäiset epäviralli-
set tiilentyönnön Suomen mesta-
ruudet.

Tiili lensi Hörhiäis-
viikonloppuna

Lion Kari Saimala näyttää malliksi tiilentyöntötekniikkaa.

Idean isä, lion Kari Saimala LC 
Kankaanpää/Kuninkaanlähteestä 
sanoi olevan luonnollista. Että ki-
sa järjestetään nimenomaan Kan-
kaanpäässä.  Tämä on tiilikaupunki 

ja täällä on ollut menestystä urhei-
lupuolella nimenomaan voimailula-
jeissa.  Normaalista kuulantyönnös-
tä poiketen tiiltä työnnettiin vauhdit-
ta ja parhaat työntäjät pukkasivat 4 
kg:n tiilen noin 15 metrin päähän.

Kisan järjestäjät, LC Kankaanpää 
ja  LCKankaanpää/Kuninkaanläh-
de olivat tyytyväisiä kisaa kohtaan 
osoitetusta mielenkiinnosta, kos-
ka osanottajia oli heti ensimmäisel-
lä kerralla enemmän kuin tarpeeksi.  
Tyytyväisiä olivat myös Pelastakaa 
Lapset ry:n Kankaanpään osaston 
edustajat, jotka saivat osanottomak-
sut (5 euroa/osanottaja) lyhentämät-
töminä toimintansa tukemiseen.

Ennen varsinaista tiilentyöntöki-
saa oli ohjelmassa leikkimielinen 
kisa lähikuntien pomojen kesken, 
jossa mitattiin yhteistyökumppanin 
tiilentyönnön kunto ja taito.

Kisaa spnsoroinut Tiileri-yhtymän 
aluemyyntipäällikkö Jorma Tuoma-
la oli sitä mieltä, että tiilet kyllä kes-
tävät pitkätkin työnnöt rikkumatta.  
Kisassa palkintoina oli tiililetkoja ja 
tietysti näyttävät pokaalit.

Tuloksia:  Miehet; 1.Juha Vähä-
koski 15,24 m, 2.Jukka Laaksonen 
14.76, 3.Tapani Aulu 14,62 m.

Naiset 1.Sanna Männistö 9,89 m, 
2.Mari Tapiola 7,79 m, 3. Päivi Kor-
pela 7,01 m.

Kuntapomot; Voittaja Esa Ala-
Karvia, Jämijärvi n.10 metriä.

LC Karvia 40 vuotta

Lionstyötä isoolla syrämmellä

Tiili lensi Hörhiäis-
viikonloppuna
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Marraskuun 25. päivänä 2004 tu-
li kuluneeksi neljäkymmentä vuot-
ta LC Alastaron perustamises-
ta. Vuosijuhlaa vietettiin 26.11.- 
27.11.2004 Alastarolla.

Juhlakokoustaan leijonat vietti-
vät ladyineen Ravintola Paddockis-
sa perjantaina 26.11.2004. Tilai-
suudessa oli runsaasti kutsuvieraita 
PDG Harry Kuitusen, LC Somero,

ja lohkon puheenjohtajan Veik-
ko Pitkäsen, LC Vampula johdol-
la. Naapuriklubit onnittelivat juh-
livaa klubia eri tavoin. Iltajuhlan 
ohjelmaa rikastutti ansiokkaasti li-
on Hannu Syrjälahden musiikkiesi-
tykset muinais-suomalaisilla puhal-
timilla ja nautinnollisin kantelesä-
velmin.

Presidentti Juha Haapasen joh-
dolla jaettiin ansiomerkkejä 20 - 
40 vuotta tasakymmenin palvelleil-
le klubiveljille, joita on kaikkiaan 
kymmenen lionia, joista perustaja-
jäseniä kaksi, plus yksi ulkopuoli-
sen klubin perustajajäsen.

Juhlaillallisen jälkeen iltaa jatket-
tiin tanssin merkeissä. Musiikista 
vastasi klubin oma Leijonaorkeste-
ri taitavalla otteella.

Lauantaina 27.11.2004 juhlaa jat-
kettiin perinteisesti käynneillä san-
karihaudalla ja edesmenneitten vel-
jien haudoilla seppelen laskuineen 
ja kynttilöineen. 

Lions Club Alastaro 40 vuotta 2004Lions Club Alastaro 40 vuotta 2004

Lahjoitusten vastaanottajina olivat alastarolaiset yhdistykset:
- Alastaron Sotaveteraanit - Alastaron Urheilijoiden juniorijalkapallo - Mannerheimin Lastensuojeluliitto - Vanukas - 4-H yhdistys
- Partiolaiset, kullekin yhdistykselle 500 e.

”Itsenäinen Suomi on 
hyvä maa asua ja elää. 
Yhteiskunnalliset olom-
me ovat hyvässä jär-
jestyksessä ja maam-
me sosiaalinen turvalli-
suus edustaa maailman 
huippua. Suomi on nii-
tä harvoja maita, jot-
ka huolehtivat siitä, et-
tä mm. sodassa kaatu-

 LC Pori Katariina 
Palveluviikon johtoteemana

Isänmaallisuus 
neet – jos se suinkin oli 
mahdollista – siunat-
tiin oman kotiseutunsa 
multiin, oman kotikirk-
konsa sankarihautoihin. 
Sankarivainajien muis-
ton kunnioittamiseksi 
on kaikille Suomen san-
karihaudoille pystytetty 
muistomerkki, myös Po-
rin kirkkopuistoon.

Suomen lippua kantoi LC Pori/Linna lion Vesa Pakkala  ja airueina 
Katariinoista lionit Heidi Hietanen (vas.) ja Bia Kaski.  Katariino-
jen lippua kantoi lion Oili Leivo, kuvassa Bian takana. Taustalla 
ovat LC Pori/ Ulvila ja LC Pori/Linna.

Tiedämme, että Lions 
–järjestön arvomaail-
massa isänmaallisuus 
on keskeisellä sijalla. 
Olkoot siis Isänmaalli-
suus yksi palveluviik-
komme johtoteema”, 
lion Presidentti Raija 
Pakkala korostaa pu-
heessaan sankarihauto-
jen äärellä.

Kaakkois-Aasian järkyttävät ta-
pahtumat heijastuvat yhä edelleen 
meidän jokaisen arkeen siellä ta-
pahtuneiden murheellisten asioi-
den vuoksi. Maanjäristyksen ja sitä 
seuranneiden hyökyaaltojen aiheut-
tamien menetysten käsitteleminen 
ja korjaaminen saattavat viedä jopa 
vuosia. Sanonta ”Kun hätä on suu-
rin, on apu lähellä”, pitää paikkan-
sa myös lions -toiminnassa. Myös 
lionit ovat monin eri tavoin tukeneet 
avun tarvitsijoita mm. kartuttamalla 
katastrofi rahastoa. 

LC Pori Katariina järjesti kulu-
van vuoden ensimmäisen tapahtu-
mansa tammikuun toisena sunnun-
taina Keski-Porin kirkon sankari-
haudalla klo 10.00. Ilmassa oli sa-
teen tuntua ja päivä oli erittäin tuu-
linen. Lunta ei ollut juuri ollenkaan 
ja mittarikin kohosi kahteen plus-
asteeseen.     

Lionien tilaisuus alkoi Jumalan-
palveluksella, jonka päätyttyä näyt-

tävä lippukulkue lion Paula Kankaan 
johdolla kulki kirkosta sankarihau-
dalle. Suomen lippua seurasivat jär-
jestävä klubi ,Pori/ Ulvila, Pori/Lin-
na, Pori/Juhana, Pori/Karhu, Pori/
Pohjoinen ja Pori/ Koiviston  liput. 

Sankarihaudan sivuilla oli nel-
jän hengen kunniavartio ja seppe-
leen laskivat lion Helena Harju ja li-
on Sinikka Raja-aho.  Tilaisuudessa 
puheen piti LC Pori/Katariinan pre-
sidentti Raija Pakkala. 

Juhlallisen tilaisuuden jälkeen 
lionit ja osa läsnäolijoista nauttivat 
kirkkokahvit kirkkotuvalla.

 
Teksti: 
Lion Raija Diomin 
LC Pori/Katariina
11.1.205
Kuva:
PDG Kalevi Alvalahti 
LC Pori/Karhu

Lions Club
Kauvatsa

Lions-työtä
kotiseudun

hyväksi
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Taustaa

Vuonna 1986 valmistui kaupun-
ginlahden etelärannalle leikkipuis-
to, jota on kutsuttu ”Leijonapuis-
toksi”, Uudenkaupungin Lions-klu-
bin tähän asti suurin yksittäinen ak-
tiviteetti.

Vuonna 1964, klubin 10-vuotis-
juhlien jälkeen, syntyi ajatus, että 
olisi paikallaan  keksiä jokin aikai-
sempaa suurempi projekti paikka-
kunnan parantamiseksi. 

Ideakilpailu

Niinpä vuonna 1975 julistettiin 
klubin piirissä kilpailu merkittävän 
kohteen löytämiseksi. 

Kilpailun voitti veli Esko Venton 
ehdotus  leikkipuiston rakentami-
seksi. Ehdotukseen päätettiin lisätä 
myös veli Erkki Erävaaran idea lii-
kennepuistosta.

Paikallisessa sanomalehdessä 
oli edellisenä kesänä ollut artikke-
li siitä, kuinka huonosti autotehtaan 
mukana kasvavassa kaupungissa oli 
järjestetty lasten leikkipaikat. Kun 
kaupunginlahden rannalla oli syn-
tynyt mereltä vallattu paikka, eh-
dotettiin sitä uuden puiston paikak-
si. Aloitettaessa  projektia vuonna 
1975 ei ollut täsmällistä tietoa sii-
tä, millaisella aikataululla upotta-
vaan kaislikkoon rakennettava puis-
to voitaisiin toteuttaa. 

Sopimuksen mukaan Uudenkau-
pungin kaupunki perustaisi puiston 
pohjan ja Lions Club Uusikaupunki 
huolehtisi leikkivälineiden hankki-
misesta. Koska alue oli entistä me-
renpohjaa, suurimpana ongelmana 
oli maan jatkuva vajoaminen. Maa-
ta tarvittiin paljon, yhteensä 5000 
kuorma-autollista kymmenen vuo-
den aikana. Puistoalueen koko on 
noin kaksi hehtaaria ja leikkiväli-
neistön arvo valmistumishetkellä 
oli noin 200.000 mk.

Hyvä vastaanotto

On ollut mielenkiintoista seura-
ta, miten puisto on otettu vastaan. 
Kaikkein kiitollisimpia tuntuvat ol-
leen päiväkodit, jotka monesti jo-
pa kymmenenkin kilometrin pääs-
tä ovat tehneet retkiä puistoon. Eräs 
puiston hyvistä puolista on turvalli-

Uudenkaupungin Leijonapuisto - 
puisto vailla vertaa

nen sijainti, jolloin yksittäisen lap-
sen vartiointi ei ole ollut jokahetkis-
tä. Toisaalta puisto on sen verran si-
vussa keskustasta, että sinne on var-
ta vasten mentävä.

Kaupunki on sijoittanut puistoon 
sen valmistumisen jälkeen mm. pic-
nic pöytiä ja penkkejä, joita  perheet 
voivat käyttää vaikka eväsretkien 
tekemiseen alueelle. Tätä ei kuiten-
kaan ole vielä kovin paljon käytet-
ty hyväksi. Opastus puistoon on ai-
kaisemmin ollut heikko, mutta nyt-
temmin se on otettu myös kaupun-
gin nähtävyyksien esitteeseen.

Liikennepuistokin    
syntyi 

Muualta saatujen kokemusten pe-
rusteella jätettiin liikennepuisto-osa 
aikoinaan rakentamatta. Sittemmin 
LC Uusikaupunki/Männäinen to-
teutti autossa liikkuvan liikenne-
puiston, jonka paikallinen poliisi 
pystyttää suurten tapahtumien yh-
teyteen. Näin kalusto säilyy ehjänä, 
paikalla on miehitys ja asiansa tun-
teva opastaja. Ideaalinen ratkaisu.

Viime vuosina voima-
kasta kehitystä

Vähitellen ovat puiston kehittä-
miseen huomattavalla panoksel-
la osallistuneet muutkin tahot kuin 
LC Uusikaupunki ja Uudenkaupun-

gin kaupunki. Vuonna 2000 Mauno 
Vannaksen säätiö rahoitti puistoon 
leikkilaivan monipuolisine liikun-
tatoimintoineen sekä vuoden 2004 
kesällä

Uudenkaupungin Yrittäjät olivat 
asialla ja yhdessä Mauno Vannak-
sen säätiön ja LC Uudenkaupungin 
kanssa rahoittivat puistoon kau-
pungissa kuvatun Suuren Seikkai-
lun merkeissä uuden 43 metriä pit-
kän seikkailuradan, josta on lyhyes-
sä ajassa tullut hyvin suosittu lasten 
ja nuorten keskuudessa.

Eräs puiston rakentajien miel-
tä lämmittänyt tapahtuma on ollut 
se, että uusikaupunkilaissyntyinen 
kirjailija Sari Peltonen on päättänyt 
lahjoittaa kirjansa ”Miehen hankin-
ta- ja kierrätysopas” tekijänpalkki-
oista 25 % Leijonapuiston varustei-
den hankintoihin. Tämä kaunis ele 
lämmittää mieltä suuresti.

 En tiedä vastaavaa monipuolista 
puistoa löytyvän Suomesta muual-

 Puistosuunnitelma

 Betonia kuljettava auto kaatui upottavaan maahan keinujen pohjia tehtäessä.

Leo-kuunari.

Uusi seikkailurata

ta, varsinkin ottaen huomioon, et-
tä se sijaitsee vain noin puolen ki-
lometrin päässä vierasvenesatamas-
ta. 

Voisi kuvitella, että viikkokau-
sia ahtaassa veneessä olleet lapsi-
perheet voisivat nauttia hyvin va-
rustetusta rauhallisesta puistosta 
tekemällä sinne venevierailun yh-
teydessä muutaman tunnin retken, 
jolloin vanhemmatkin voivat va-
pautua hetkeksi lasten tiiviistä val-
vonnasta. Samalla jäisi mieleen ko-
ko perhettä yhdistävä kokemus Uu-
dessakaupungissa. Alussa puistos-
sa oli myös pienoisgolfrata, mutta 
syrjäinen sijainti, hoitovaikeudet ja 
vähäinen käyttö eivät tukeneet sen 
toimivuutta.

Myös ilkivaltaa

Kaikkialla rehottava vahingonte-
ko ja ilkivalta on ajoittain kohdan-
nut myös Leijonapuistoa. Taiteili-
ja Kauko Telenin piirtämästä ja toi-
mintansa jo lopettaneen Uudenkau-
pungin Telakan rakentamasta Leo-
laivasta on ruori viety parikin ker-
taa, mutta klubi on aina valmistanut 
uuden ja ehomman ja kiinnityksiä 
on kerta kerralta parannettu. Kau-
punki on suunnitellut alueelle myös 
valaistusta, joka LC Uudenkaupun-
gin ja Vakka-Suomen Voiman tuke-
mana valmistuu osaksi jo vuoden 
2005 alkupuolella.

Klubi osallistuu kunnos-
sapitoon

Kaupungissa on tällä hetkellä 28 
leikkipuistoa.

Leijonapuisto on eräs monista, ja 
varmasti on täyttänyt tehtävänsä se-
kä itse puistona, että ollut myös ka-
talysaattorina monien muiden leik-
kipaikkojen syntymiseen kaupun-
gissa. LC Uusikaupunki on puiston 
valmistumisen jälkeenkin osallistu-
nut puiston kunnostamiseen. On pi-
detty talkoita leikkivälineiden kor-
jaamiseksi ja maalaamiseksi. Eräs 
veli teki taiteilijan, edesmenneen 
klubiveli Kauko Telenin suunnitte-
lemaan Leo-kuunariin erittäin ko-

mean uuden ruorinkin. Klubi on ak-
tiivisesti seurannut puiston kehitty-
mistä ja osallistunut  uusien laittei-
den hankintaan ja talkootyönä jopa 
pystytykseen sekä järjestänyt pai-
kalla  maalausurakoita siinä toivos-
sa, että puisto palvelisi sekä mah-
dollisimman monia uusikaupunki-
laisia että täällä vierailevia lapsi-
perheitä.

Puistoa kehitetään    
jatkossakin

Viime aikoina on oltu melko tii-
viisti yhteydessä kaupungin viran-

omaisiin ajatellen puiston vielä 
käyttämättömiä mahdollisuuksia. 
Vireillä on suunnitelmia uusista lait-
teista, joita tulevien vuosien aikana 
saatetaan toteuttaa. Toisaalta uusien 
turvamääräysten vuoksi on joitakin 
laitteita pitänyt poistaakin. Klubiin 
on taas perustettu puistokomitea jat-
kokehittelyä varten.

25.12 .2004
Esko Vento
LC-Uusikaupunki
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Jämi on upean luonnon ja elämys-
ten ”maailma”, missä puhdas luon-
to harjumuodostelmineen tarjoaa 
mahtavat puitteet ympärivuotiseen 
ulkoiluun ja retkeilyyn. Jämi, -nel-
jän vuodenajan elämysmaailma, si-
jaitsee Jämijärven kunnassa. 

Jämillä toimii kodikas Lomaho-
telli Jämi majoitus-, kokous- ja ra-
vitsemuspalveluineen, jossa majoi-
tustilaa 34 hlölle. Jämin Yritysfo-
rum on 13 yrityksen omistama kor-
keatasoinen nykyaikaisin AV-väli-
nein varustettu kokous- ja koulu-
tustila, jossa majoitustilaa 7-8 hlöl-
le, keittiö sekä viihtyisä saunaosas-
to. Jämin Lumihovi on kahdeksan 
huoneiston huoneistohotelli, jos-
sa majoitustilaa neljälle/huoneisto. 
Lisäksi Jämin Loma-asunnot Mie-
lahden rannalla sekä Perhepuiston 
mökit mahdollistavat luonnonlähei-
sen vapaa-ajan asumisen.

Reima Country – elämyskodassa 
järjestetään ruokailut ja illanvietot 

Talvinen
tervehdys
Jämiltä!

tunnelmallisesti nuotiotulen äärellä. 
Jämin alueella toimii erilaisia luon-
tomatkailu- ja safariyrittäjiä elämys-
palveluineen, joihin kannattaa tutus-
tua osoitteessa www.jami.fi .

Syksyllä 2002 valmistunut Jämin 
Lumimaailma tarjoaa talvisia elä-
myksiä ympäri vuoden, kuten maa-
ilman ensimmäisen maanpäällisen 
hiihtotunnelin ja curling radan. Lu-
mimaailman palveluosassa Teitä 
palvelee Kesport Jämi, Snow Cafe 
Jämi, Jämi-info sekä saunatilat.

Annamme mielellämme lisätieto-
ja ja autamme Teitä kokoamaan yri-
tyksellenne sopivan paketin: Jämi-
infossa Teitä palvelevat Kirsi Lep-
pihalme ja Päivi Hietapakka arkisin 
kello 8.30 - 16, puh.02-5736530, e-
mail:info@jami.fi 

Elämysterveisin
Esa Ala-Karvia
kunnanjohtaja

LC Nakkila pussitti ja
jakeli 8 tonnia

hiekoitushiekkaa!

Hiekka hankittiin lahjoituksena SP Minerals Oy:ltä, kuljetettiin 
Nakkilaan ja pussitettiin 400 säkkiin Lion Arto Bärlundin kone-
hallissa. Ennen joulua hiekan jakelua tehtiin yli 200 nakkilalaiseen 
kohteeseen; liikuntarajoitteiset kuntalaiset, yksinasuvat vanhukset, 
sotiemme veteraanit jne. Lisäksi Nakkilan kunnan sosiaalitoimi, 
vakiokohdekäyntiensä yhteydessä, jakaa kevään aikana loput 
hiekkasäkit. Aktiviteetistä kertyi kaikkiaan yli 120 miestyötuntia 
ja 40 konetyötuntia.

LC Nakkila pussitti ja
jakeli 8 tonnia

hiekoitushiekkaa!
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Vuoden viimeisiä aktiviteetteja 
oli nuorisolle ja heidän vanhemmil-
leen suunnattu tapahtuma Kiukais-
ten yhteiskoululla. Toteutus teh-
tiin yhteistyössä vanhempainyhdis-
tysten kanssa. Iltapäivällä tilaisuus 
oli osa yläasteen ja lukion sekä 5-6 
luokkien oppilaille ja illalla mukana 
olivat myös vanhemmat sekä muut 
kiinnostuneet. 

Tulevaisuudentutkija Anita Ru-
bin esitelmöi ja keskustelutti ylei-
söä omien tutkimustensa tuoman 
tiedon valossa. Valtiotieteen tohto-
riksi nuorison tulevaisuudenkuvis-
ta väitellyt Rubin on tottunut pei-
laamaan nuorisolle heidän omia tu-
levaisuuden kuvia ja käsityksiä ym-
päröivästä maailmasta. 

Lisäväriä ja vauhtia tilaisuuksiin 
toi mainetta niittänyt breikkitanssi-
ryhmä ”aBcKru” Huittisista. Esi-
tykseen oli oivasti yhdistetty mu-
siikkia, upeaa tanssia sekä tekstiä. 
Omalta osaltaan esitys tuki koko ta-
pahtuman teemaa sekä toi esiin ny-
kymaailman kaoottisuuden ja tieto-
tulvan.

Anita Rubinin johtopäätöksiä 
nuorison ajatuksista voidaan sitee-
rata:

I feel - nuoret ja tulevaisuus
-tapahtuma 1.12.2004
- LC Kiukainen mukana

tapahtumassa
”Nuorten suomalaisten tulevai-

suudenkuvat ovat jakautuneet kah-
tia. Yhtääll on voimakkaasti mate-
riaan ja perinteeseen painottuva vi-
sio oman elmän onnesta omakoti-
taloineen, autoineen ja ydinperhei-
neen. Toisaalla taas uhkaa ympäröi-
vän maailman kaaos. Tässä ristirii-
dassa piilee todellinen haaste. Tule-
vaisuudenkuvan on näet osa maail-
mankuvaa, ja se taas vaikuttaa yk-
silön ja yhteiskunnan päätöksente-
koon. Kumman kuvan perusteella 
ratkaisuja pitäisi tehdä?”

Onhan muutosta maailmassa ol-
lut ennenkin, nyt vain sen muoto 
on muuttunut ja sen käsittelemi-
seen tarvitaan uudenlaisia työkalu-
ja. Näiden luomiseksi on varmaan 
paljon tehtävissä - Rubinin mukaan 
se lähtee siitä, että nämä tulevaisuu-
denkuvat pitää saattaa nykyistä tie-
toisemmalle tasolle ja sillä muodol-
la kuin nuoret sen ymmärtävät. Täs-
tä koettiin hyvä esimerkki breikki-
tanssiryhmän kautta!

LC Kiukainen
Tiedotussihteeri
Pasi Haarala

Kuva: Marko Dahlman
”Huittislainen aBcKru-breikkiryhmän katutanssiteos yhdisti hienolla tavalla tanssia, musiikkia ja tekstiä, joita 
nuoret ovat kirjoittaneet omista haaveistaan ja peloistaan.!

Edustava joukko LC Harjavallan 
veljiä kokoontui taas kerran Villi-
län fi lmistudion pukeutumistiloihin 
tekemään hyvää suomalaista eloku-
vaa. Kokemustahan porukalla jo oli. 
Olipa tehty vuoden suosikki: ”Sibe-
lius”. Mitä siinä nyt käsikirjoittaja 
ja ohjaaja Timo Koivusalo oli vä-
hän auttanut!

Tällä kerralla oli kyseessä Koivu-
salon ensisyksynä ensi-iltaan tule-
van ”Kaksipäisen kotkan varjossa”-
elokuva. Avustajia tarvittiin kym-
menkunnan LC Harjavallan vejen 
lisäksi lähes 500!

LC Harjavallan fi lmiryhmä hoi-
ti tottuneesti valmistautumisen ja 
asettui sitten yhtä tottuneesti avus-
tajien olennaisimpaan tehtävään: 
odottamiseen. Yllä olivat vaatteet 
herran ja simpsetit kaulassa, hatut 
päässä ja lasit kädessä.

Yksi onneton tosin joutui erikois-
syyniin: oli nilkka murtunut ja jal-
ka kipsissä. Hän esittäytyi Koivu-
salolle ja kysyi, josko rampaa tar-
vittaisiin. Siihen Timo: -Ei taira tul-
la mittään, ko sää olet jo valmiiks 
kipsis!

No, sitten ohjaaja antoi käskyn: 
”Ei muut ko jaka pakeetii ja paljo 
vanhemmat krykyt kätteen, ni kyl 
se sit siit!”

Niin tehtiin ja kohta oli koko po-
rukka torikuppilassa Vesku Loirin 
kanssa kaljalla. 

Kymmenkunta LC Harjavallan 

LC Harjavalta:

Tavoitteena Suomen
ensimmäinen Oscar!

veljeä oli jo aikaisemmin kokenut 
elokuvan tekemisen pulmat.

Uusilla mukanaolijoilla oli tietys-
ti aluksi asennoitumisvaikeuksia. 
Aamulla klo 8 pukeutumistiloihin, 
kampaukset ja vaatetuksen järjeste-
lyt, sitten kolmen tunnin odotus, 25 
sekuntia fi lmausta, tunnin odotus ja 
puoli tuntia kuvausta, ruokailu, var-
tin kuvaus, tunnin odotus, puoli tun-
tia odotusta ja kotiin. Ei ole helppoa 

fi lmitähden elämä!
Filmintekoaktiviteetti on kuiten-

kin niin mielenkiintoinen kokemus, 
ettei yksikään elokuvaveljistä ole 
osallistumistaan katunut. Osa jou-
kosta esiintyi nyt herrasmiehinä ka-
pakan pöydän ääressä kunntelemas-
sa Anneli Saariston laulushowta tai 
sitten paransi maailmaa torikapakan 
pöydän ääressä vastarintamies Ves-
ku Loirin kanssa.  Eräät veljet sai-

vat ylleen venäläisen tsaarinarmei-
jan asepuvun ja tehtäväkseen pitää 
järjestystä yllä torimaailmassa tai 
yrittää pidättää kansanjoukossa 
piileskeleviä vastarintamiehiä. 

”Voi kuinka pieninä palasina on 
minun leipäni maailmalla” voisi 
sanoa elokuvan tekemisestä. Kym-
menistä, ellei sadoista pienistä pät-
kistä kootaan leikkauspöydän ää-
ressä parin tunnin mittainen, kat-

sojansa mukaan tempaava eloku-
va. Kuvaukset päättyivät lokakuun 
alussa ja siitä oikeastaan varsinai-
nen elokuvan tekeminen alkoi. 
Talvi kuluu fi lmitekijöiltä leik-
kauspöytien ääressä. Lopputulos 
nähdään syyskuussa. 

Saapa nähdä lohkeaako LC Har-
javallalle se ensimmäinen oscar-
palkinto!

Kuvassa lionit ovat 
kuvaustauolla Villi-
län Studiopihalla. 
Henkilöt vasemmal-
ta Antti Tuomisto, 
Olli Hukari, Timo 
Juti ja Reijo Saine. 
Kuvasta puuttuvat 
Alpo Alanko,
Pasi Polvivaara,
Tuomo Sippo ja
Reijo Virmavirta.

LC Harjavalta:

Tavoitteena Suomen
ensimmäinen Oscar!
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”Siellä kaikilla oli niin 
mukavaa, oi jospa oisin 
saanut olla mukana…” 
Vanhan lauluriimin tun-
nelmateemaan yhtyvät 
varmasti kaikki ne 160 
läsnäolijaa, jotka olivat 
mukana kuuden klubin 
ensimmäisessä yhteisessä 
pikkujoulujuhlassa. 

Juhlapaikka, ravintola Myllynki-
vi  eli entinen Lännen Tehtaat oy:n 
Vihreä Sali oli mitä mainioin valin-
ta juhlan pitopaikaksi.

Juhla toteutettiin sillä periaat-
teella, että jokainen klubi tuo vii-
den minuutin ohjelmapläjäyksen 
kaikkien kuunneltavaksi, katsotta-
vaksi ja – suosionosoituksilla pal-
kittavaksi. Hyvin tämä myös toteu-
tui illan luonnikkaan juontajan, LC 
Köyliön  Pentti Laineen ansiokkaal-
la johdatuksella.

Lohkon puheenjohtaja, LC Eu-
ra/Pyhäjärven Jukka Suvio aloit-
ti ohjelmaosuuden tyttärensä Riian 
kanssa esittämällä joulun tunnelmia 
laulun ja soiton myötä. Puheenjoh-
tajan arvokkuudella hän lausui juh-
laväen myös tervetulleeksi tähän 
historialliseen tapahtumaan, jos-
ta puhetta on piisannut jo kymme-
nen vuotta, joten nyt oli jo toteu-
tuksen aika.

”Lisää viihtyvyyttä leijonatoimintaan ….”

Kolmannen alueen toisen lohkon
pikkujoulujuhla toteutettiin piiri-

kuvernöörin teeman hengessä

Laulun;  ”Ken on syntynyt tammi-
kuussa-, helmikuussa,- maaliskuus-
sa, jne kertosäkeillä esiteltiin läsnä-
olijat synnyinkuukauden tunnuksen 
mukaisilla ylösnousuilla. Lähempi 
tutustuminen tapahtui luonnollises-
ti pyöreän pöytien tiimeissä.

LC Säkylän edustaja Raija Saar-
to välitti diakuvillaan ruoka-aihei-
sen teeman joulun tarkoituksesta, 
lähinnä paikallisten ruokaherkku-
jen maailmasta. 

Poikkeuksellisen puuropuheen 
piti LC Kiukaisten Ari Anttila, jo-

ka höysti esitystään pohjalaasella 
korostuksella.

LC Honkilahden nelimiehinen oh-
jelmaryhmä esiintyi kolmesti vihre-
ät muoviämpärit varusteinaan. Sa-
nattomassa esityksessä vaihdettiin 
vettä ämpäristä toiseen – ja viimei-

sessä näytöksessä kipattiin  yleisön 
silmille ämpärillinen –  suklaakark-
keja! Yleisö palkitsi esityksen rai-
voisin suosionosoituksin.

Joulunaikaan kuuluu myös jou-
luevankeliumi jonka esitti LC Eu-
ra/Pyhäjärven Mikko Kause Rau-
man giälel.

Luontoaiheisen sanattoman ku-
vaelman ”Metsästäjä”, johtivat LC 
Euran Timo Kaila ja Vesa Helan-
der. Roolisuorittajat otettiin ylei-
sön joukosta, jotka esilukijoiden 
komentojen mukaan esittivät saa-
mansa rooliosan toimintoja. 

Illan ehdoton huippu oli  Köy-
liön ladyjen tanssiesitys otsikol-
la ”Ladyt lavalla”. Oheinen kuva 
kertoo kaiken! – Ja yleisö oli hal-
tioissaan. 

Illan musiikista vastasi duo Ve-
sa Alare – Ahti Laine. Ruokailu oli 
jaettu kolmeen osaan ja kahvit pääl-
le.  Arpoja myytiin ja pukkikin vie-
raili lahjakoreineen. 

Juhlan tuotto tullaan luovutta-
maan kokonaisuudessaan Euran 
harjaantumiskoululle, missä käy 
oppilaita jokaisen lohkon klubin 
alueelta.

 

    
Teksti: Pekka Helander  
Kuvat: Risto Routama

”Kosk snää ole hyvä neuvo saan, 
an sen men kiirust ettippäi, sill et 
snää enä mittän sill tee!”

Olen näillä PDG Ilmo Rahko-
sen vuosien takaisilla sanoilla pii-
rin koulutustilaisuudessa aloittanut 
syksyisen kirjeeni (20.9) piirimme 
klubipresidenteille, koska ne vallan 
hyvin sopivat motoksi asialle, jota 
kirjeessäni yritin selvittää. 

Piirikuvernöörimme Lauri pyysi 
keväällä minua listaamaan piirim-
me alueella toteutettuja aktiviteette-
ja ja tulin luvanneeksi - kuten yleen-
sä Leijona-puuhissa kait tuleekin!

Kerrataanpa vielä: 

Tarkoituksena on siis laatia ha-
kemisto niistä aktiviteeteista, joi-
ta Piiri 107-M:n alueella on vuo-
sien ja vuosikymmenten aikana 
toteutettu. Tuo veli Ilmon oivallus 
sopii tähän senkin vuoksi, että idea, 
joka on toteutettu klubissasi, saat-
taa olla kirjaimellisesti rahan arvoi-
nen jossain muualla. Vaikka aktivi-
teetti ei mahdollisesti olisikaan klu-
bissanne ollut mielestänne tarpeek-
si tuottava, saattaa joku muu piirim-
me porukka saada sen tuottamaan – 
toteuttamisolosuhteethan ovat niin 
erilaiset eri paikkakunnilla.

AKTIVITEETTITIETOJA KERÄÄMÄÄN!

Vielä kertausta:

Vaikka tietäisitte, että samaa ak-
tiviteettia on tehty jo monella paik-
kakunnalla, olisi omanne silti kirjat-
tava, koska laadittavassa koosteessa 
näkyvä kunkin aktiviteetin toteutta-
misluettelo saattaa omalta osaltaan 
innostaa taas uusiakin klubeja sa-
maan puuhaan ja toisaalta aina voi-
daan kysyä jo asiaa kokeilleilta klu-
beilta neuvoja alkuun lähdössä. 

DG Lauri kirjoitti jo 26.7. kirjees-
sään presidenteille: ”klubista tuli-
si nimetä yksi leijona ”aktiviteet-
ti-jäseneksi”, joka sitten ottaa yh-
teyttä minuun joko keskustellak-
seen asiasta tai toimittaa suoraan 
kyseisen luettelon käyttööni. 

Olemme myös ajatelleet, että 
koska suurin piirtein samalla työl-
lä saamme muutakin aktiviteettei-
hin liittyvää tietoa, toivotaan käytet-
tävän seuraavaa ryhmittelyä:

-   VARSINAISET VAROJEN-
KERÄYSAKTIVITEETIT

(myyjäiset, joululehdet ym.)
• ”MIINUSAKTIVITEETIT”

(stipendit, sairaalan laitteet ym.)
• PALVELUAKTIVITEETIT

(remontit, vanhusten kuljetukset 
ym.)

• ”JÄSENTENVÄLISET”
(siis vanhanaikaisesti sanottuna 
veljeyttä vahvistavat ja monessa 
klubissa perheitäkin keskenään  
yhdistäneet aktiviteetit, juhlat, 
matkat ym.)

Viimeksi mainitut saattavat tun-
tua kovin tutuilta ja tavallisilta, mut-
ta aina voi laadittavan kirjasen lu-
kija saada ahaa-elämyksen – ellei 
aivan heti, niin ehkä vuosien kulu-
essa laadittavan opuksen kiertäessä 
klubissa aktiviteettikomitean vetä-
jältä toiselle.

Näistä kaikista  ottaisin mielel-
lään tiedot toteuttamisvuosista se-
kä kuka klubista on kunkin aktivi-
teetin ”asiantuntija-lion”. 

Tarkoituksena oli saada tiedot 
maaliskuun loppuun mennessä, 
mutta koska yli puolet klubeista ei 
tätä kirjoitettaessa (11.2.05) ole vie-
lä ehtinyt valitsemaan tai ilmoitta-
maan eteenpäin tässä tarkoitettua 
”aktiviteettijäsentä” , tulee määrä-
aikaa pidentää kuukaudella.  

Presidentit, pistäkääpä töpinäk-
si!

Etukäteen kiittäen, palveluter-
veisin

Jouko Välimäki, 
PDG   Viklakuja 2-6 B 7, 
23500 Uusikaupunki
Puh. 8412866, 050 5215533,   

 Loimijoentie 65, ALASTARO, puh (02) 76 431
www. sallilaenergia.fi

Kolmannen alueen toisen lohkon
pikkujoulujuhla toteutettiin piiri-

kuvernöörin teeman hengessä
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Lions Quest –kasvatusohjelma 
saavutti viime syyskuun 21. päivä-
nä merkkipaalun.  Tuolloin 10.000 
kasvattajaa oli valmennettu ohjel-
man käyttöön maassamme.  Oh-
jelma on ollut käytössä Suomes-
sa 15 vuoden ajan, vuodesta 1989.   
Omassa lionspiirissämme on ohjel-
man käyttöön valmennettu 550 kas-
vattajaa ja piirin klubit ovat lahjoit-
taneet tarkoitukseen varoja lähes 
140.000 euroa.  Koko maassa lah-
joitettu summa kohoaa yli 2 miljoo-
nan euron.  Kyse on siis rahallisesti-
kin todella mittavasta työstä.  

Quest –kasvatusohjelmien tarkoi-
tus on tukea kasvattajia, kun he aut-
tavat lapsia ja nuoria käsittelemään 
niitä moninaisia haasteita, joita he 
päivittäin kohtaavat.  Quest-ohjel-
mat perustuvat ajatukseen, että tul-
lakseen terveiksi aikuisiksi lapsissa 

Jo yli 10.000 Lions Quest 
–kasvattajaa koulutettu

on kehitettävä tervettä käyttäytymis-
tä, vuorovaikutusta sekä päätöksen-
tekokykyä ja heidät on saatava sol-
mimaan vahvat siteet niihin yhteisön 
jäseniin, jotka pitävät kiinni myön-
teisistä normeista.  Liian monelle 
nuorelle esim. väkivalta ja huumeet 
tulevat osaksi arkipäivää.

Leijonat ovat vastanneet tähän 
haasteeseen tarjoamalla opettajille 
ja muille kasvattajille elämänhal-
lintataitoja lisäävää, tervettä kas-
vua tukevaa ja riskikäyttäytymistä 
ennaltaehkäisevää yhdessä kasva-
misen ohjelmaa, Lions Quest-kas-
vatusta.

Omassa lionspiirissämme on Lu-
via ollut tämän toimintamuodon 
kärkikuntia.  LC Luvia on lähet-
tänyt opettajia Quest-kursseille jo 
vuodesta 1992 alkaen.  Kymmenen 
vuotta myöhemmin olivat kaikki 

Samanaikaisesti kun Helsingissä julkistettiin 10.000. Lions Quest –kou-
lutettu kasvattaja, pidettiin M-piirin tiedotustilaisuus asiasta Luvian kun-
nantalolla.  Paikalla asiaa esittelemässä ja kahvia LC Luvian puolesta 
tarjoilemassa olivat mm. Elina Heinonen, Kari Junno, Eila Löytty, Veikko 
Valavuo, Kirsti ja Ossi Lahtinen sekä Markku Koskinen.

luvialaiset opettajat quest-koulutet-
tuja esikoulusta yläasteelle.  Tämän 
saavutuksen vuoksi olikin luonnol-
lista, että piirin tiedotustilaisuus pi-
dettiin tässä Porin eteläpuolella si-
jaitsevassa rannikkokunnassa. Pai-
kalla olivat piirin quest-johtaja 
Markku Koskinen ja ohjelman men-
torkouluttaja Veikko Valavuo, hekin 
Luvian koululaitoksen palvelukses-
sa.  Opettajat Elina Heinonen, Kari 
Junno ja Eila Löytty kertoivat mie-
lipiteitään questista.  

Yleisesti todettiin että quest on 
tärkeä ryhmän yhteishengen luomi-
sessa.  Yhteishenki on tärkeimpiä 
asioita kun ajattelemme tavoitteita.  
Quest on hyvä ”meidän koulun yh-
teishengen” luomisessa.  Koulukiu-
saaminen vähenee kun saadaan pe-
rusasiat kuntoon jne. Kaikilla Lions 
Quest –tunneilla harjoitellaan itse-

näistä ajattelua, vuorovaikutustaito-
ja sekä yhteistyötä.  Perusajatukse-
na on se, että elämässä vastaan tule-
viin haasteisiin on varauduttava en-
nakolta ja vaikeuksissa tarvittavia 
taitoja on harjoiteltava.  Pelkkä tie-
don saaminen ei riitä.

”Kukaan ei oleta lapsen oppi-
van pyöräilemään siten, että hänel-
le näytetään kuva pyörän rakentees-
ta ja luennoidaan tasapainosta.  Lap-
si oppii pyöräilemään ajamalla pol-
kupyörää”.

male

Kuluvan kauden 
presidentit (vasem-
malla) ja sihteerit 
(alla) osallistuivat 
koulutuksiinsa Po-
rissa 24.4.-05.

Lionsjärjestö perehdyttää tehtä-
viinsä  uudet klubivirkailijat; presi-
dentit, sihteerit, rahastonhoitajat ja 
tiedotussihteerit.  Piirissämme nä-
nä parin tunnin mittaiset tietoiskut 
on sijoitettu piirikokouspäivään, en-
nen varsinaisia kokoustapahtumia.  
Lisäksi klubien sihteereille on vielä 
syksyllä järjestetty erikseen PNAT-

Koulutustapahtumat

Uusien lionien opastustilaisuus Porissa 24.1.-05.  Kuvassa etualalla VDG.puoliso Tuija Ikonen, joka toimi 
tilaisuudessa lady-kouluttajana.

kokousten yhteydessä lyhyt kerta-
us.

Uusien lionien perehdyttäminen 
järjestöön ja sen toimintatapoihin 
nähdään myös tärkeäksi.  On toi-
vottavaa, että jokainen uusi leijona 
puolisoineen ja kummeineen osal-
listuisi yhden iltapuhteen mittaiseen 
tapahtumaan.

LC Luvian vireää toimintaa

Perinteeksi on muodostunut luvialaisen sotaveteraanin Oiva Lehdon puiden 
sisäänkanto ja pinoaminen syksyisin, niinpä nytkin kannettiin n. 20 mottia 
puita sisään ja pinottiin. Oiva Lehto on 85-vuotias ja täysin sokea, hän asuu 
kuitenkin yksinään kotona.

Uutena aktiviteettina otettiin lion Anssi Perämäen aloitteesta päivälliset sotiemme veteraaneille ja hei-
dän leskilleen, joita paikalle saapui kuusikymmentä. Päivällinen tarjottiin seurakuntakeskuksessa, ja 
kaikille halukkaille järjestettiin myös kuljetus tilaisuuteen. Ohjelmassa oli ruokailun ja kahvien lisäksi 
mm. Luvian mieskuoron esitys, pianomusiikkia, lääninrovasti lion Tapio Seppälän ja kunnanjohtaja lion 
Kari Ojalahden puheet.
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