ELÄMYKSIÄ PIIRIKUVERNÖÖRIN
MATKAN VARRELTA
Lions-klubi on järjestömme
perusyksikkö. Mielenkiintoiset kokemukset klubivierailuilla ovat piirikuvernöörikauden
parasta antia.Tätä kirjoittaessa olen vieraillut 38 klubissa ja
kokenut monia elämyksiä.
M-piirissä on tasokkaita ja hyvin
johdettuja klubeja. Vierailuillani
olen havainnut, että klubien hallitukset ovat valmistelleet asiat hyvin, jolloin kokous etenee jouheasti
ja aikaa jää myös muuhun ohjelmaan. Huomaan, että klubi-iltoihin
on mietitty mielenkiintoa lisäävää
vaihtelua.
101 vuotta vanha trumpetti
Kokouksen alussa laulettuun leijonamarssiin ovat tuoneet vaihtelua
erilaiset säestykset esim. haitarilla, pianolla tai 101 vuotta vanhalla
trumpettilla (kartalla 1). Laulukin
voi olla jotain muuta kuin perinteinen leijonamarssi tai ei laulua lainkaan.
Historiaa ja nykypäivää
Esitelmät ovat antoisa lisä kokoukseen. Matkani varrella olen kuullut mielenkiintoisia asioita esim.
viikinkien suunnistustaidoista (1),
WC-paperin valmistuksesta (2), vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä
(3), näkövammaisen lapsen koulunkäynnistä (4), historiallisesta Kyröskankaantien kulkureitistä (15) sekä
nuorisovaihdokkien kokemuksista.
Lentäviä porkkanasuikaleita
ja riistakäristystä
Tehdasvierailujen yhteydessä
pidetyissä kokouksissa olen oppinut, että jos laivaa halutaan jatkaa,
se katkaistaan keskeltä ja lisätään
pala (1) ja että porkkanasuikaleet
ovat pakastettuina irrallisia, koska
ne pakastetaan ”tuulitunnelissa” ja
että tietokone osaa poimia herneiden joukosta pois kaikki ne herneet,
jotka eivät täytä värivaatimuksia (5).
Olenpa oppinut myös huovutusneulan käyttöä (6).
LC Eurajoki elävöittää kokouksiaan valitsemallaan kauden teemalla,
joka tällä kaudella on maakunnat.
Kokousruokailuna tutustutaan maakuntaruokiin ja lauletaan vastaava
maakuntalaulu.
Ilmestyipä yhteen klubikokoukseen jopa stand up -koomikko hauskuuttamaan tilaisuutta (8).
Nuotion loimua ja jätkänkynttilöitä
Savuntuoksuisia klubitilaisuuksia ovat tällä kaudella olleet tunnelmallinen metsäkirkko Kullaalla ja
LC Kankaanpää/Helmen juhlava
joulukokous kodassa, joka ajoittui
juuri Itsenäisyyspäivän alle, joten
ohjelmaan kuuluivat kuohuviini ja
Maamme-laulu.
Pyyhkimään!
Muutosta piirin klubitoimintaan
tuo nuorekas LC Rauma/Fänikk
jo olemassaolollaan. Klubin koko-

ukset pidetään päiväkodissa, jossa
lapset ovat mukana leikkihuoneessa. Toiminta on rentoa, aktiviteetit
nuorekkaita eikä kokouksen kulkua
yhtään haittaa vaikka kesken kokouksen yksi isä poistuu hetkeksi, kun
viereisestä WC:stä kuuluu huuto:
”Pyyhkimään!”.
Urheilua, historiaa ja yleistietoa
Klubiarvonta on yleinen tapa kerätä hallintotilirahaa. Arvonnasta
saa kokoukseen ohjelmanumeron
kun sen tekee tietokilpailun muodossa. Piirikuvernöörin tietämys on
ollut tällä kaudella lujilla kun tietokilpailuissa on kysytty Suomen ensimmäistä jääkiekkomestaria, milloin pyörää käytettiin ajoneuvoissa
ensimmäisen kerran, Aleksis Kiven
viimeisiä sanoja, Sylvian joululaulun säveltäjää, kaivoreissustaan kuulun Iisakin vaimon nimeä ja tunnistettu vaakunoita.

Yhdessä nuorten kanssa
Lasten ja nuorten hyväksi tehtäviä aktiviteetteja piirissämme ovat
mm. leijonien suorittama nuorisotilan valvonta (7) ja katupartiointi.
Lapsille järjestetään nappulahiihtoja (8) ja Kokemäellä oikein odotetaan jokavuotista Leijonariehaa,
jossa lapset joukkueina kisailevat.
Leijonien rakentamia leikkipuistoja löytyy useita. LC Rauma/Ankkurin valmistama värityskirja tutustuttaa lapsia omaan kotiseutuun ja sen
teollisuuteen.
Hyvä idea on myös rauhanjulistetöistä järjestettävä näyttely kirjastossa (6), jossa yleisö saa äänestää
oman suosikkinsa ja samalla tulee
tietoiseksi leijonien toiminnasta.

Iloisesti Yhdessä Toimien
Aktiviteettitoiminnan lisäksi tarvitsemme iloista yhdessäoloa. Tämäkin puoli on toki klubeissa huomioitu. Klubit järjestävät pilkkikilpailuita, drinkkikursseja, kokkikursseja sekä matkoja ulkomaille,
teatteriin, raveihin ja jääkiekko-otteluihin.
Juhlat vaihtelevat arvokkaan
juhlavista ratkiriemukkaisiin. Tällä
kaudella juhlien ohjelmassa on ollut
F.E Sillanpään joulusaarna vuodelta
1947 (9), klubilaisten esittämä näytelmä (10), karaoke-esityksiä ja erilaisia kilpailuja (11). LC Kokemäki/
Jokilaakson järjestämissä naamiaisissa oli egyptiläisiä, espanjalaisia,
mustalaisia ja hippejä sekä vanki,
joka ei kuulemma ollut karannut
vaan vuorotteluvapaalla – siksi kai
kulkikin tilaisuudessa poliisin saattelemana ja pallo jalassa. Toisessa
tilaisuudessa makeat naurut sai aikaan iltapukuinen missikisan voittaja, jonka kyyneleet valuivat ja kruu-

nu putosi. Kyseinen missi oli osa LC
Rauma/Fänikkin nuorten miesten
järjestämää pikkujouluohjelmaa.
Arvokkaista juhlista esimerkkinä on LC Huittinen/Gerdan juhlava lipunnaulaustilaisuus. Oli suuri
kunnia saada piirikuvernöörinä olla
mukana lyömässä omaa naulaani
lippuun.
Silakoita, sinappia ja joululehtiä
Varsinaista toimintaahan meillä löytyy myös monenlaista. Esimerkkejä suurista, näyttävistä aktiviteeteista ovat mm. Silakkamarkkinat Raumalla, Harjavallan markkinat, Hansa Markkinat ja Olavin
Pidot Ulvilassa, Kesäjuhlat Luvialla, Hörhiäiset Kankaanpäässä
ja Juhannusjuhlat Köyliössä.
Aurausviitat työllistävät monia
klubeja. Klubit tuottavat myös monenlaisia painotuotteita; klubien
toimesta on valmistunut ja valmistumassa kirjoja, puhelinluetteloita, kalentereita, palveluhakemistoja ja joululehtiä. LC Honkajoki
teki tänä vuonna suururakan kootessaan 50 vuoden joululehdet CD:
lle. Moni klubi käy sytyttämässä
kynttilät sankarihaudoille joko itsenäisyyspäivänä tai jouluna.
Aktiviteetteja löytyy vellin
keitosta (12) paperin keräykseen
(13), äänilehden luvusta (14)
kirkkokonserttiin ja lyhtyjen valmistuksesta (14) sinapin tekoon
(15).
Kuka sen kekkas
Klubit ovat keksineet hauskoja nimiä toiminnoilleen. Leijonien
romurallilla ei ole mitään tekemistä rallin kanssa, vaan se on aktiviteetti sekundatavaran lajittelutyössä (15), Kissavisa saa nimensä palkintopullon kyljessä olevasta
kissan kuvasta (16), taidelasiesinearvonnan palkintona olevassa lasiesineessä taisi sisältö olla kuitenkin tärkeämpi, koska ko esineen
kyljessä oli kyltti ”Leijonaviinaa”
. Edellisen kanssa samasta kaupasta lienee peräisin palkintona olevan ”Mustahuppuisen” sisältö (6).
Idearikas leijona palkitaan ”Kuka
sen kekkas” –palkinnolla (8), kausi päätetään ”Laidunkauden avaus” –juhlalla ja virkistystä haetaan
korroosiomatkalta (16).

Haaste muutokseen
Kansainvälinen presidentti Mahendra Amarasuriya kehottaa teemansa mukaisesti meitä miettimään vastaako toimintamme nykypäivän tarpeita, onko toimintamme
kiinnostavaa. Maailma muuttuu ja
myös meidän toimintamme on syytä muuttua ja uudistua sen mukana. Presidentti haastaa miettimään
vastaavatko projektimme nykypäivän tarpeita, ovatko kokouksemme
mielenkiintoisia ja vastaako lionismin imago nykyaikaa.

Kiitos
Minulla on ollut onni saadessani luotettava ja sitoutunut leijonien
joukko piirihallitukseen. Kiitos piirihallitukselle hyvästä yhteistyöstä
– työmme jatkuu.
Tätä kirjoittaessani kausi on puolessa välissä. Lämmin kiitos kaikille klubeille, joissa olen vieraillut.
Olette ottaneet minut ystävällisesti vastaan ja huolehtivasti toivotelleet turvallista kotimatkaa lähtiessäni. Kiitos vieraanvaraisuudestanne,
mukavista yhteydenotoista ja antoisista keskusteluista. Olen todella
kokenut elämyksiä matkani varrella. Loppukauden aikana ehdin vielä
vierailla niissä klubeissa, jotka eivät
mahtuneet syyskauden ohjelmaan.
Eli matkani jatkuu…
Yhteistyöstä kiittäen
Maija-Liisa Heikkilä
Piirikuvernööri 2007-2008
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M-piiriin 21 uutta
Melvin Jones jäsentä

Tässä tämä nyt
sitten taas on!
Lion M–viestillä on pitkä perinne. Lehden tarkoituksena on ollut ja
on nytkin antaa kuvaus M-piirin edellisen vuoden toiminnasta. Leijonavuoteen kuului taas kerran paljon erilaisia aktiviteetteja; niitä
valtakunnallisia ja maailmalaajuisia, kuten ehkä tärkeimpänä Sight
First II –kampanja. Mutta ei pidä unohtaa klubien omia paikallisia
aktiviteetteja, joilla on tehty monta vanhusta ja nuorta onnelliseksi
juuri siellä meidän omalla lähialueella. Tietysti olemme kehittäneet
klubitoimintaa myös eri tilaisuuksilla, joita kuluneeseen vuoteemme myös mahtui.
Lion M –viesti on kuin klubien yhteinen toimintakertomus. Kiitos kaikille, jotka olette myötävaikuttaneet lehden onnistumiseen.
Me palvelemme. Olemme ihmisinä hyvin erilaisia, teemme työtämme eri koulutustasoilla erilaisissa töissä ja tehtävissä. Kokemukset työssä ja harrastuksissa antavat jokaiselle oman tavan hoitaa
päivän työt ja rutiinit, mutta järjestötoiminnassa meillä on yhteinen
intressi ja tavoite tukea yhteiskunnan kehittymistä yhteisvastuuseen
kansalaisten hyvinvoinnista niin paikallisesti kuin laajemminkin.
Tällainen ajatus on vienyt minuakin eteenpäin Lions-järjestössä.
Hienoa on, että yhdessä tehtävässä ollaan vain kerran ja taas vaihtuu
tekijä. Lehden tekemiseenkin alkaa tulla jo rutiini näin, kun kolmatta lehteä valmistelee. Piirikuvernöörit vaihtuvat vuosittain. Nyt on
pomona ollut ekakertaa nainen. Hommat piirintasolla on hoidettu
täsmällisesti ajallaan. ”Pieni päätoimittajakin” on joutunut tekemään työtä todella, piirikuvernöörin tiukassa valvonnassa. Kiitos
siitä hänelle, oliskohan tää lehti valmistunut koskaan, jos Maikki
ei olisi hoputtanut.

M-piirin iloista leijonajuhlaa vietettiin tammikuun kaamoksessa
Melvin Jonesin syntymäpäivän
aattona Yyterin kylpylähotellissa
Porissa. Osallistujia oli yhteensä
141 lionia ja puolisoa. Maittavan
illallisen jälkeen juhlassa nimettiin 21 uutta Melvin Jones -jäsentä, jotka ovat:
LC Luvia, Yrjö Aho, Ismo
Anttila, Markku Helkiö, Tauno Hermonen, Hannu Kulmala,
Ossi Lahtinen, Allan Lundström,
Anssi Perämäki ja Hannu Vaitomaa
LC Punkalaidun, Hannu Kuuri, Heikki Laurila, Heikki Nurmo, Jorma Oinaanoja ja Tuure
Tamminen
LC Vampula, Ilpo Hosike,
Veikko Pitkänen ja Jukka-Pekka
Sampolahti
LC Pori/Meri-Pori, Matti
Blomster, Jouni Ollonqvist ja
Mauno Vuorinen
LC Rauma/Ankkuri Ilkka
Nurminen
Paikalla olleet, tähän mennes-

sä CSFII-tavoitteensa täyttäneet
klubit palkittiin päämajasta lähetetyillä lippumerkeillä ja piirikuvernööri Maija-Liisa Heikkilä
palkitsi menestyneiden klubien
presidentit Juha Järvisen, Jussi
Roukan, Matti Reijosen ja Alf
Ojalan piirikuvernöörin ansiotähdellä.
Ajankohtaisen ja hauskan
juhlapuheen piti PID, ELT Lauri

”Lions-ritari”
-nimitys on klubin
kunnioituksenosoitus
ansiokkaasta liontyöstä

Työ on jokaiselle vapaaehtoista ja täysin pyyteetöntä. Hyvin
suoritettu työ oman klubin hyväksi antaa mielihyvää, kannustaa
jaksamaan niin työssä kuin vapaa-ajan harrastuksissa. Mielihyvä
on paras palkinto.
Tästä lehdestä voimme lukea, miten klubeissa on oivallettu, että
toimintaa voidaan kehittää, monipuolistaa ja hankkia uusia mielenkiintoisia aktiviteetteja, yhtenä tekijänä varmasti on uusien jäsenien tuomat ideat. Sellaisissa klubeissa, joihin ei ole hankittu uusia
jäseniä moneen vuoteen, huomataan varsin nopeasti, että toiminta
rutinoituu ja asettuu uomilleen. Tällaista tilannetta voidaan ylläpitää
joitakin aikoja, mutta pitkän päälle klubin aktiivisuus hiipuu ja siitä
on erittäin vaikea nostaa muutaman uuden jäsenenkään avulla.
Pienet asiat vaikuttavat siihen, miten klubit tiedottavat saavutuksistaan ja millaisen julkikuva klubilla on. Muiden klubien ja
jäsenten esimerkki auttaa jokaista löytämään oman tapansa toimia
leijonaperheessä.
Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat omalta osaltaan edesauttaneet
tämän lehden teossa. Kiitän myös kaikkia niitä klubeja, jotka ovat
lähettäneet juttuja yhteiseksi iloksemme.
RC Juha Suonpää

LION M VIESTI
Julkaisija:
Suomen Lions-Liitto ry piiri 107-M
Toimittaja:
Juha Suonpää
Haapaniemenkuja 4,
27400 Kiukainen
Paino: 2700 kpl
Jakelu: MD107-M piirin leijonat,
sekä sidos- ja yhteistyöryhmät
Paino:
Satakunnan Painotuote Oy, Kokemäki 2008

Merivirta ja kuvaelman leijonien
työstä sokeiden hyväksi esittivät
LC Huittinen/Gerdan lionit puolisoineen. Loppuillan tanssimusiikista vastasi Duo Exodus
Saamistani kiitosten määrästä
voin päätellä juhlijoiden olleen
tyytyväisiä illan antiin.
Parhaimmat kiitokset esiintyjille ja kaikille mukana olleille.
Timo Heikkilä

(ao. lomake säätiön sivuilta)

Suomen Lions-liitto ry. Arne Ritari-säätiö

Lions Piiri 107-M Piirikokous
Laitilan koulukeskuksessa
lauantaina 19.4.2008 klo 9.00 alkaen
Toivotamme piirikokoukseen osallistujat lämpimästi tervetulleiksi piirimme eteläiseen kolkkaan Vakka-Suomeen ja Laitilaan.
Tullessanne kevät on jo pitkällä. Laitilan kaupunkia ympöröivillä pelloilla käy täysi
touhu. Varhaisperuna ja vihannekset ovat hyvässä kasvun alussa. Piirikokousjärjestelyt
etenevät aikataulussa. Uskomme koulutuksen, kokouksen , ruokailun ja puoliso-ohjelman onnistuvan perinteiseen leijonatyyliin.
Iltajuhlasta Louhenlinnassa odotamme
piirikokouspäivän kohokohtaa. Siihen antaa
mahdollisuuden ainutlaatinen ja eksoottinen
ympäristö. Tulkaa joukolla mukaan ja kokekaa
Louhenlinnan taika.
Piirikokoukseen ilmoittautuminen ja piirikokouspäivän tarkempi ohjelma ym. tiedot
helmiikuusta alkaen piirin ja oman
klubimme internetsivuilla.
Kaikki piirimme lionit ja puolisot
TERVETULOA!
LC Laitila/Untamoinen



Vankalle perustalle
on ilo rakentaa
Toimintani kulumassa olevalla
kaudella on ollut kouluttautumista ja valmistautumista tulevaan.
Olen keskustellut eri puolilta piiriä
olevien leijonien kanssa, tutkaillut heidän ajatuksiaan ja pohtinut
ensi kauteen liittyviä kysymyksiä.
Kauden kuluessa käsitykseni siitä,
että lionstyön asema piirissämme
on vankka, on vahvistunut. Toimintamme on vakaalla ja ryhdikkäällä pohjalla. -Rakentamisen
ammattilaisilta olen kuullut, että
työtä on silloin helppo jatkaa, kun
perustukset ovat kunnossa. Näin
on varmasti tässäkin rakennustyössä. Kiitokset lionstyön lujista
perustuksista piirissämme kuuluvat jokaiselle klubille ja jokaiselle
lionille.
Tämän ja edellisen kauden aikana meillä on ollut suuria kansallisia
ja kansainvälisiä haasteita. Viime
kaudella piirimme klubit saivat menestyksekkäästi päätökseen Punainen Sulka –kampanjan. Nyt, kulumassa olevalla toimintakaudella,
olemme täyttämässä kansainvälistä
velvollisuuttamme Sight First II –
kampanjan muodossa. Uskon, kun

nyt vielä kevätkauden aikana teemme kaikkemme kampanjan eteen,
niin tulemme saavuttamaan tässäkin hyvän lopputuloksen.
Näiden kahden suuren ponnistuksen jälkeen meillä ei ole lähivuosina näköpiirissä vastaavia suuraktiviteetteja. Tulevilla kausilla
leijonat voivat jälleen keskittyä
lähempänä itseämme oleviin kohteisiin. Voimme keskittyä työhön
oman kotipaikkakuntamme hyväksi.

Katse nuoriin
Minulla on ollut aiemmissa
lionstehtävissäni mahdollisuus
seurata ja tutustua piirin klubien
toimintaan. Tiedän, että klubeilla
on hienoja paikallisia aktiviteetteja
ja klubit panostavat niiden toteutukseen innolla, todellisella leijonahengellä. Tehtävää meillä riittää, sitä tulee riittämään myös jatkossa. Yksi kohderyhmistämme,
joka on kaikkien klubiemme ohjelmassa, ovat lapset ja nuoret, heidän hyvinvointinsa edistäminen ja
hyvien harrastustensa tukeminen.

Tämän kohderyhmän tärkeyttä haluan korostaa ensi kauden teemassani. Toivon, että kohdistamme
katseemme nuoriin. Työ ”nousevan sukupolven” hyväksi, ei mene
hukkaan, siihen emme koskaan panosta liikaa. Toivonkin, että klubit
toimintasuunnitelmia laatiessaan
pohtisivat sitä, miten työtä lasten
ja nuorten hyväksi voitaisiin lisätä
tai miten olemassa olevia toimintatapoja ehkä voitaisiin ”jalostaa”.

Jännitystä ilmassa
Minulla ja puolisollani Hellenellä edessä oleva lionsvuosi tulee
olemaan työntäyteinen. Vuoden
aikana varmasti avautuu eteemme
haasteita, joita emme vielä osaa ennakoida. Odotamme vuodelta paljon ja olemme luvanneet panostaa kuvernöörikauteemme täysillä.
Tämän lupauksen pyrimme lunastamaan tekemällä työmme niin hyvin kuin osaamme, ja uskon, että
tulemme kokemaan kauden aikana
kanssanne työniloa!
Martti Lehtelä, VDG

Vierailukuution ryöstö

Menneen kauden kuvernööri Veikko Valavuo on idearikas mies.Hänen kaudellaan piirin toiminnassa
puhalsi uudenlainen myötätuuli.
Yhtenä uutena asiana hän halusi
vilkastuttaa piirin leijonien vierailutoimintaa, lahjoittamalla vierailukuution eräänlaiseksi kiertopalkinnoksi klubien väliseen vierailukilpaan.
Kisa lähti hyvin alkuun, säännöt olivat selvät ja kilpailuhalukkuutta riitti.
Muutaman kerran kävi niin, että
kuution ryöstäjiä oli kaksittain, jolloin hävinneelle klubille tuli hukkareissu, saatiin kuitenkin vierailla ja tutustua toisten klubien leijoniin.
Meri-Porissakin herättiin asialle ja suurin toivein matkustimme helmikuussa kummiklubimme
LC Pori/Sofian kokoukseen noutamaan kuution omaan kaappiimme.
Toisin kävi, Rauma/Ruorin leijonat
olivat myös asialla ja kun heillä oli
pitempi matka, jäimme hopealle.
Päätimme silloin, että teemme
uuden yrityksen mahdollisimman
pian.
Kevätkautemme oli kuitenkin
kiireinen lähestyvän Yyteri Rocktapahtuman vuoksi, joten vasta
toukokuun 16. päivänä lähdimme
uudelle ryöstöretkelle ja taas ”jou-

duimme” tekemisiin Rauman ruorilaisten kanssa.
Ruorin leijonat olivat kodisjokilaisten tukemana päättäneet hakea kuution aina takaisin mahdollisimman pian ja kun me olimme
menossa heille kesän kynnyksellä,
alkoi taktinen viivytystaistelu. Tietysti Ruorissa havaittiin, että halusimme tarjota kuutiolle kesäksi kodin, koska seuraava kokouksemme
olisi syyskuun alussa ja he saisivat
kuution(sa) vasta silloin takaisin.
Kun ennen matkaa kyselimme
koska heidän kokouksensa on ja
missä, saimme hivenen ympäripyöreitä vastauksia mm. alkamisaikaa taidettiin lykätä vielä siinä
vaiheessa kun olimme jo paikalla.

Piti saunoa, odottaa paikalle ladyja
ja varmistella kaikenlaista. Vieraita kyllä kohdeltiin hyvin ja lopulta
tilaisuus, klubin Ladys Nigth päästiin aloittamaan noin klo 20.00.
Se olikin kuulemma saunominen jonka piti alkaa klo 17.00 !!!
Kubipresidentti Mika Suomi junaili tilaisuuden reippaasti alkuun
ja me saimme kuution haltuumme
sillä evästyksellä, että he noutavat
sen takaisin heti kun se on mahdollista. Virallisen ohjelman jälkeen nautittiin yhteinen illallinen
ja meitä pidettiin kuin piispaa pappilassa. Oli paljon hyvää ruokaa,
hyvää seuraa ja vielä kahvin kanssa
konjakit, aijai kyllä leijonavierailut
antavat paljon.
Iltakymmenen jälkeen sonnustauduimme kotimatkalle tyytyväisinä ja hyvillä mielin ja kun pääsin
kotiin lady Anjan huomaan, laskin
matkamme kestäneen kahdeksan ja
puoli tuntia.
Vielä pitää mainita, että LC Rauma/Ruorin 14- henkinen joukko
kävi syyskuun alussa Yyterissä hakemassa kuution takaisin Raumalle ja jokaisella matkalaisella näytti
olevan vierailusta hyvä mieli.
Otetaan heistä esimerkkiä ja
tehdään uusia ryöstöretkiä.
PDG Raimo Järvinen
LC Pori/Meri-Pori

Piirikuvernööriehdokas
MARTTI LEHTELÄ
31.05.1954
puoliso:
lion Hellene,
LC Huittinen/Gerda

LIONSTOIMINTA
LC Punkalaitumen 100 %:n jäsen vuodesta 1995
Klubihallituksessa kahdeksan kautta;
- sihteeri					
- tiedotussihteeri				
- nuorisovaihtaja				
- rahastonhoitaja				
- klubimestari				
- varapresidentti				
- presidentti				
-pastpresidentti				

1997-1998
1999-2000
2001-2002
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008

Piirihallituksessa kahdeksan kautta;
- tiedotus- ja pr-johtaja			
- alueen puheenjohtaja			
- koulutusjohtaja				
-varapiirikuvernööri			

2000-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008

Muu lionstoiminta;
- usean toimivan lionin kummi
- opaslion, LC Huittinen/Gerda		

2005-2007

Osallistumiset lionskokouksiin;
- piirin vuosikokoukset (11 kertaa), liiton vuosikokoukset (11),
NSR-kokoukset (1)

Laitilan piirikokouksessa valitaan
varapiirikuvernööri kaudelle
2008–2009. Ehdokkaita on kaksi.

Piirikuvernööriehdokas
2008-2009
PENTTI HÄMÄLÄINEN
Puoliso: Anna-Liisa
Syntymäaika: 09.11.1947
Aikuiset lapset: Lea ja Timo
6 lastenlasta

Lions-toiminta:
Piirihallituksessa:
Lohkon puheenjohtaja			
Alueen puheenjohtaja			
Toimialajohtaja				
Lions Quest, Rauhanjuliste, Nuoriso ja PVT
LC Kankaanpää 100% jäsen vuodesta 1990
Klubin hallituksessa:
- Tail twister				
- klubimestari				
- rahastonhoitaja				
- tiedotussihteeri				
- sihteeri					
- 1. varapresidentti				
- Presidentti				
- pastpresidentti				
- jäsentoimikunnan puheenjohtaja		

2003-2004
2005-2006
2007-2008

1991-1992
1993-1994
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2004-2005

Osallistumiset kotimaassa:
6 piirin vuosikokousta, 4 Lions-liiton vuosikokousta,
Palkittu Lions-toiminnassa:
Piirikuvernöörin ansiotähti 2 kertaa
Melvin Jones –jäsenyys
Muut toiminta ja harrastukset mm:
Kankaanpään Karjalaseuran puheenjohtaja 4 vuotta
Kankaanpään Suunnistajien puheenjohtaja 4 vuotta
Nykyinen kunto-, entinen aktiiviurheilija



Piirin 107-M www-tietojärjestelmästä
1. Lions.fi-palvelimella sijaitseva
TILSU-järjestelmä. Tämä kerää
tilastoja piirin sivuilla kävijöistä:
käyntiaika, ip-osoite, edeltäjä, selain, käyttöjärjestelmä. Esimerkki
erään käynnin tilastojäljestä:

Yleiskuvaus järjestelmästä
Piirin www-pohjainen tietojärjestelmä on kehitetty palvelemaan
toimintailmoitusten sujuvaa ylläpitoa klubitasolla. Sitä on kehitetty
vuodesta 2003 lähtien piirin tietotekniikkatoimikunnan, yhteistyökumppanien ja tietotekniikan opiskelijoiden työpanokseen tukeutuen.
Suurin kehitystyö tehtiin kauden
2006-2007 aikana, jolloin järjestelmä modernisoitiin tämän päivän
vaatimuksia vastaavaksi niin tekniikan kuin tietoturvankin kannalta.
Toimintailmoitukset ovat järjestelmän ydin, jonka ympärille muut
toiminteet on kehitetty. Tämän tietomassan pohjalta on voitu kehittää
erilaisia piirin johtoa palvelevia raportteja, graafisia esityksiä ja yhteenvetoja. Lisäksi järjestelmä antaa mahdollisuuden toimintailmoitusten jättämisen valvontaan.
Kaikki tiedot varmistetaan auto-

aika: 06.01.2008 19:19:58
selain: Mozilla/4.0
käyttöjärjestelmä: Windows NT 5.1
ip: 84.251.192.225 dsl-pribrasgw1fec0fb00-225.dhcp.inet.fi
edeltäjä: HYPERLINK ”http://www.
lions.fi/district107-M/index2.php”
http://www.lions.fi/district107-M/index2.php
sivu: /district107-M/vierailukuutio.php

maattisesti päivittäin. Lisäksi tehdään viikko- ja kuukausivarmistukset.

Järjestelmän tekninen kuvaus
Järjestelmä tietokantana on MySQL
ja skriptikielenä palvelimella PHP
sekä selaimella Javascript. Lions.fipalvelemella on ainoastaan käyntitilastotaulu sekä ip-osoitepohjainen
kieltolista: sinne viedään ne osoitteet, joista on saatu varoitus eri lähteistä. Yhteistyökumppanin palvelimella on klubikohtaisten tietojen
taulu, vastaava kieltolista ja varsinaiset toimintailmoitukset sekä niiden varmistukset.

Järjestelmän osat ja niiden
toiminnot
Järjestelmä muodostuu kolmesta
osasta

TILSU rajoittaa pääsyä sivuille ip-osoitteen pohjalta
2. Y hteistyökumppanin palvelimella sijaitseva TOIMI-järjestelmä.
Tätä kutsutaan piirin www-sivulta
ja se hoitaa varsinaisen toimintailmoituksien ylläpidon varmistuksineen. Pääsyä järjestelmään rajataan
klubikohtaisella PIN-koodilla sekä vastaavalla ip-rajauksella kuten
TILSUssa. TOIMI sisältää myös
automaattivarmistukset.
3. Yhteistyökumppanin palvelimella sijaitseva RNALLE-järjestelmä. Tätä kutsutaan sekä piirin sivuilta, jolloin esimerkiksi saadaan
ao. kuva tietyn hetken toimintailmoitustilanteesta:
Raporteista osa muodostuu automaattisesti ja jaetaan – myös automaattisesti – sähköpostilla. Esi-

Lions-liiton 55. vuosikokous Lappeenrannassa 7.-8.6.2008

Lappeenrannan klubit työn touhussa
Lappeenrantalaisilla riittää touhua
vuosikokouksen järjestelyissä. EteläKarjalan kaikki 13 klubia ovat mukana valmistelemassa suurinta ponnistustaan sitten vuoden 1979, jolloin
edellinen vuosikokous järjestettiin
Lappeenrannassa.
Päätoimikunnan puheenjohtajan
PDG Seppo Söderholmin mukaan
yhteishenki Etelä-Karjalan lionsklubeissa on huippuluokkaa ja kaikki
uskovat siihen, että Lappeenrannassa onnistutaan jälleen kerran järjestämään kaikki odotukset täyttävä ja jopa ylittävä tapahtuma. Seppo kertoo,
että vuoden 2008 vuosikokous poikkeaa jokin verran vanhoista totutuista
kaavoista myönteisellä, lioneita toisiinsa lähentävällä sekä järjestön monimuotoisuutta ja yksilöiden erilaisia
toiveita korostavalla tavalla. Kaikesta
näkee, että asiat ovat hyvässä hoidossa, tarkkaan mietittyjä ja huolellisesti valmisteltuja. ”Koskaan ei voi olla
liikaa etuajassa, kun tehdään valmistelevaa työtä onnistuneen tapahtuman
varmistamiseksi”, toteaa Seppo ja antaa kannustavat kiitokset kaikille järjestelyissä mukana oleville klubeille
ja yksittäisille lioneille hyvästä sitoutumisesta projektiin.
Viime kesänä matkailijamäärät Lappeenrannassa ovat kasvaneet
huomattavasti verrattuna edellisen
kesän kävijämääriin ja suuntauksen
uskotaan jatkuvan edelleen. Tämän
arvellaan johtuvan Lappeenrannan
kaupungin ja sen matkailualan toimijoiden viimeaikaisista vahvoista
panostuksista kaupungin vetovoiman
kehittämiseksi; On hiekkalinnaa,
viihde-satamaa, festivaalia ja runsaasti erilaista ohjelmaa ja nähtävää eri
puolilla kaupunkia pitkin kesää. Mutta ennen kaikkea: Paljon iloisia ja välittömiä ihmisiä, joista Lappeenranta
ja Etelä-Karjala parhaiten tunnetaan.
”Toivon, että saamme ensi kesänä sa-

noa mahdollisimman monelle lionille
puolisoineen: Taasha myös tavattii!”,
hymyilee päätoimikunnan puheenjohtaja PDG Seppo Söderholm.

Ilmoittautuminen
vuosikokoukseen
Kokousjärjestelyt Lappeenrannassa ovat edenneet loppusuoralle
ja ilmoittautuminen kokoukseen on
alkanut. Vuosikokoukseen ilmoittautuminen tapahtuu Internetissä VK2008 –sivuilla siten, että kunkin klubin yhteyshenkilö ilmoittaa samalla
lomakkeella kaikki klubista kokoukseen osallistujat. VK-2008 nettisivujen osoite on http://www.lions.fi/
district107-D/vk2008. Kätevintä on
mennä liiton sivuille www.lions.fi ja
siirtyä siellä jäsenille –osioon kohtaan
kokouksia.
Majoitusvaraukset ja ohjelmiin ilmoittautuminen tehdään ilmoittautumisen yhteydessä ja kaikki maksut
maksetaan samalla kerralla verkkopankin välityksellä lomakkeen täyttämisen jälkeen. Myös laskutus on
mahdollista pientä lisämaksua vastaan. Huomioithan, että majoituspaikat täyttyvät nopeasti ja siksi kannattaa ilmoittautua mahdollisimman pikaisesti.

Yleistietoa järjestelyistä
Koska Lappeenrannassa ei ole riittävän suurta hallia vuosikokouksen
järjestämiseksi yhteen suureen tilaan,
ovat järjestäjät joutuneet tekemään
pakollisia muutoksia totuttuun, koskien avajaisjuhlaa ja iltaohjelmia.
Ilmoittautumispaikalta Lappeenrannan ammattikoulusta on halukkaille kuljetus marssin lähtöpaikalle Rakuunamäelle, josta marssitaan
Valtakatua kaupungin halki n. 1.5 km
avajaisjuhlaan Kimpisen urheilukes-

kukseen. Avajaisjuhlan jälkeen nautitaan lounas urheilutalon välittömässä
läheisyydessä sijaitsevilla kolmella
eri koululla.
Ensimmäisen kokouspäivän lopuksi, ennen iltaohjelmia nautitaan
päivälliset eri ravintoloissa kaupungilla tai majapaikoissa klo 17.30-20.15,
minkä jälkeen siirrytään seuraamaan
jotakin etukäteen ilmoittautumisen
yhteydessä valitusta iltaohjelmasta.
Vaihtoehtoina ovat iltamat, konsertti tai Saimaa-risteily. Hotelleista, aivan lähellä olevia hotelleja lukuun
ottamatta, on kuljetus iltaohjelmiin.
Ilta-asuksi suositellaan kesäistä arkipukua. Huomatkaa, että yhtä suurta
yhteistä ”iltajuhlaa” ei ole.
Omalla autolla tulevat pysäköivät
autonsa kokouspaikan läheisyydessä
oleville pysäköintialueille ja katujen
varsille. Hotelleilla on myös jonkin
verran omia pysäköintitiloja. Huhtiniemen matkailukeskus on varattu
kokousvieraiden asuntoautoille ja vaunuille.
Hotellien lisäksi kokousvieraiden
on mahdollista varata majoitus myös
satamassa olevista laivoista tai kotimajoituksesta. Kokoukseen voi tulla
myös omalla veneellä.
Päätapahtumapaikat, päämajahotelli Lappee, kaupungintalo, ravintola Kasino, ammattikoulu, Kimpisen
urheilukeskus ja urheilutalo sijaitsevat noin yhden kilometrin säteellä toisistaan.
Järjestäjät, 13 etelä-karjalaista
lionsklubia toivovat kokouksen sujuvan hyvin ja vieraiden viihtyvän
Lappeenrannassa, kehittyvässä Etelä-Karjalan maakuntakeskuksessa.
Jos kokouspäivien aikana Sinulla on
jotain kysyttävää, niin kysy järjestäjiltä - me palvelemme.
Taasha myö tavataa …!

merkki tällä tavalla muodostetuista
raporteista on kaksi kertaa kuukaudessa lähetettävät ”toimintailmoituskarhut” sihteereille sekä vastaava yhteenveto piirin vastuuhenkilöille.

Järjestelmän käyttäjät
Käyttäjiä ovat ensisijaisesti klubien
sihteerit sekä piirihallituksen vastuuhenkilöt.

Järjestelmän fyysinen sijainti
Lions.fi-palvelin sijaitsee konekeskuksessa pääkaupunkiseudulla. Yhteiskumppanin palvelin on ns. klusteri, joka on hajautettu eri puolilla
Euroopassa sijaitseviin konehuoneisiin.

Järjestelmän ylläpito
Ylläpidosta vastaa piirin tietotekniikkatoimikunta, joka on myös
pääosin kehittänyt järjestelmän.
Erillisiä ylläpitotehtäviä suorittavat

myös tietotekniikan opiskelijat lähinnä opinnäytetöinä.

Tietosuoja

Koska järjestelmä sisältää henkilötietoja, on siihen pääsy rajoitettu
vain ns. virkakäyttöön. Yhteenvetoja ja osia, joista yksittäisen henkilöntietoja ei voi nähdä, on saatavissa myös yleisempään jakeluun
erillisen harkinnan perusteella.

ARS, Arne Ritari -säätiö
Suomen Lions -klubit ovat perustaneet Suomen Lions-Liiton
(SLL)hoitamaan yhteisiä asioitamme. SLL puolestaan on perustanut
Aane Ritari-säätiön (ARS) tukemaan suomalaista Lions-toimintaa
ja kunnioittamaan Lions-toiminnan Suomeen tuoneen Arne Ritarin muistoa. AR-säätiö kerää varoja mm. myymällä omia adressejaan
ja klubien hakemuksiin perustuvia
Lions-ritari huomionosoituksia.
Säätiö käyttää varojaan tukemalla
suomalaista lions-toimintaa mm.
myöntämällä anomuksiin perustuvia avustuksia klubien aktiviteetteihin.
Piirissämme on nyt 63 klubia, (viime kauden päättyessä vielä 64)
joista 31:ssä klubissa on vähintään
yksi Lions-ritari. Kaikkiaan piirissämme on 90 Lions-ritaria ja koko
maassa heitä on noin 1000. Viime
kaudella piiriimme ’lyötiin’ 14 uutta Lions-ritaria ja kiitämmekin niitä klubeja, jotka muistivat aktiivisia, ansioituneita jäseniään Lionsritari huomionosoituksella.
Adressimyynti onnistui piirissämme viimekaudella, jopa ennätysmäisen hyvin. Olimme toiseksi paras adressimyyjä Suomessa
ja saimme siitä 500€ tukipalkkion
piirillemme. Kokonaismyyntimme
oli 915 kpl. Hyvästä yhteistyöstä kiitämmekin kaikkia adressimyyntiin ja -käyttöön osallistuneita leijonia ja puolisoita.
Parhaat myyjät: 1. LC Pori/Meri-Pori, 2. LC Rauma/Reimari, 3.
LC Pori/ Juhana, ja sitten LC Kankaanpää ja LC Pori/Charlotta.
Kaudella 06-07 maks. adressit:
KlubiEur
LC ALASTARO
LC EURA

200
300

LC EURA/PYHÄJÄRVI
LC EURAJOKI
LC HARJAVALTA
LC HUITTINEN
LC HUITTINEN/GERDA
LC JÄMIJÄRVI
LC KANKAANPÄÄ
LC KANKAANPÄÄ/HELMI
LC K:PÄÄ/KESKUSTA
LC K:PÄÄ/KUNINK.LÄHDE
LC KARVIA
LC KAUVATSA
LC KIIKKA
LC KIIKOINEN
LC KIUKAINEN
LC KOKEMÄKI/JOKILAAKSO
LC KULLAA
LC KÖYLIÖ
LC LAITILA
LC LAITILA/UNTAMOINEN
LC LAPPI TL
LC LAUTTAKYLÄ
LC LUVIA
LC MERIKARVIA
LC POMARKKU
LC PORI
LC PORI/CHARLOTTA
LC PORI/JUHANA
LC PORI/KARHU
LC PORI/KATARIINA
LC PORI/LINNA
LC PORI/MERI-PORI
LC PORI/SOFIA
LC PUNKALAIDUN
LC PYHÄRANTA
LC RAUMA/KANALI HELME
LC RAUMA/REIMARI
LC RAUMA/RUORI
LC SIIKAINEN
LC SUODENNIEMI
LC SÄKYLÄ
LC UUSIKAUPUNKI
LC VAMPULA
LC ÄETSÄ/KEIKYÄ

100
300
100
100
300
300
400
100
150
200
200
200
100
100
100
100
200
200
100
300
200
100
50
300
100
100
400
450
200
100
100
700
100
100
100
100
600
200
100
100
200
200
200
200
9150

ARS DC, PDG
Ossi Lahtinen



Huittisten Leijonapuisto ahkerassa käytössä
Runsaat kymmenen vuotta sitten
havaittiin selväksi puutteeksi se,
että Huittisten keskustassa ei ole
sellaista leikkipaikkaa, jossa lapset
voisivat viettää aikaansa vanhempiensa kanssa. Lions Club Huittisten
klubiveljekset ryhtyivät tuumasta toimeen silloisen presidenttinsä Tapio Sirviön johdolla. Yhteistyökumppaniksi saatiin Huittisten
kaupunki,joka otti huolehtiakseen
puiston perustamistyöt, käytävät nurmikot ja istutukset. Puiston maa-alueen omistaa Huittisten
seurakunta, joka hyväksyi rakennushankkeen aikanaan. Puisto silaitsee aivan kaupungin keskustassa liki Risto Rytin katua ja vanhaa
urheilukenttää, aivan rauhallisella
paikalla.
Leijonaveljet ottivat yhteyttä
taiteilija Liisa Vesamaahan, joka
suunnitteli ja teki puistoon sopivan
Leijonapatsaan. Patsas on makaavassa asennossa, joten lapset pääsevät ja saavat tulla sen selkään,
kertoi veli Tapio Sirviö.
Puisto on auki joka päivä, joten
on luonnollista, että kesän kauniina
päivinä riittää leikkijöitä puistossa.

Kun kuluva vuosi on alkanut näinkin ”kesäisissä” merkeissä on kävijöitä riittänyt tosin harvakseltaan
kuluvan tammikuun aikana.
Kesäisin ovat LC Huittisten
veljet järjestäneet lapsille tapahtumapäiviä, joissa on saatu nähdä
ja kuulla ”hieman arvokkaampaa
ohjelmaa”.
Leikkipuiston isähahmo on perustamisesta lähtien ollut ritariveli
Tapio Sirviö, joka monien lubiveljien kanssa on huolehtinut kaikkeen puistoon liittyvästä. Vuosien
varrella on puistoon hankittu lisää
leikeissä tarvittavia laitteita ja veli Tapio on aika viikoittain tarkistanut leitteiden kunnon. On myös
ilolla todettava, että puisto ja sen
laitteet ovat saaneet olla sika hyvin
rauhassa.
Pienet puiston käyttäjät ja heidän vanhempansa ovat oivaltaneet
hyvin Leijonapuiston periaatteen.
Jopa niin, että naapurikunnistakin
on tultu Huittisiin leikkimään ja
ehkäpä ottamaan mallia millainen
hauskan puiston pitää olla.
Teksti Paavo Punkari
Kuvat Ilpo Ojala

”Peppi Pitkätossu” eli Marjo Suominen lauloi ja leikki lasten kanssa 10-vuotisjuhlassa.

Gerdalle oma lippu

Leikkipuiston 10-vuotisjuhla viime vuoden heinäkuussa kokosi lapsia
Leijonapuistoon runsaasti.

LC Lauttakylä

Piirin 107M
ilma-asemestaruuskilpailut
LC Lauttakylä järjestää piirin 107M
ilma-asemestaruuskilpailut maaliskuussa Huittisissa.
Aika : Tiistai 25.3.2008 klo 17.00-20.00
Paikka : Huittinen, Huittisten ilma-ampujien tilat
Huhkolantie 6.
Paikka sijaitsee lähellä Turku-Tampere valtatietä.
Ampumaradalle pääsee ajamalla Huhkolinnan ohitse menevää Huhkolantietä kohti Turku-Tampere valtatietä.
Ampumarata sijaitsee vanhassa kivinavetassa.
Sarjat: Henkilökohtainen kilpailu: 5 laukausta ilmapistoolilla
ja 5 laukausta ilmakiväärillä. Kolme parasta palkitaan.
Klubien välinen joukkuekilpailu Kolme ampujaa/joukkue. Yhteistulos
henkilökohtaisen kilpailun pohjalta. Kolme parasta joukkuetta palkitaan.
Lisäksi kiertopalkinto, joka katkeaa kolmesta voitosta.
Myös ladyille vastaavat sarjat.
Osallistumismaksut: 10 eur/osallistuja. Jos klubista osallistuu joukkue,
niin maksu on 25 eur/joukkue. Jos klubista osallistuu enemmän kuin kolme
henkilöä, niin veloitus seuraavilta on 8 eur/osallistuja.
Paikalla on myös kahvi, pulla ja makkara tarjoilua omakustannushintaan.
Ilmoittautumiset 20.3.2008 mennessä.
Maksu kilpailupaikalla joko käteisellä tai etukäteen LC Lauttakylän tilille
505900-242213 OP Huittinen, merkinnällä ” ilma-asekilpailut”
20.3.2008 mennessä.
Ilmoittautumiset : Klubimestari Jukka Lehtimäki
e-mail: jukka.lehtimaki@sahkohalli.fi
Kaikki ladyt, veljet ja klubit joukolla mukaan !
Terveisin LC - Lauttakylä

Lipun luovutti aluejohtaja Kalevi Sillanpää Gerdan presidentille Tuula Pitkäselle.
Lions Club Huittinen/Gerda sai
oman lipun 2.11.2007 Huittisissa pidetyssä lipunnaulaustilaisuudessa.
Lipun luovutti aluejohtaja Kalevi Sillanpää Gerdan presidentille
Tuula Pitkäselle. Lipun vihki kap-

palainen Seija Lähteenmäki. Lipun lahjoittivat naapuriklubit.
Lipun värit ovat purppura ja
kulta. Siinä on Lions liiton tunnus
sekä klubin aluetta ja toimintatapaa symboloivat kolme sormusta.
Lions Club Huittinen/Gerda on

Huittisten, Punkalaitumen ja Vampulan alueella toimiva naislionsklubi, joka on toiminut vuodesta
2005 lähtien.
Teksti Anu HelariuttaKoskua,
kuva Virve Laineenoja



Huittinen

Kolme Huittislaista klubia laski perinteisen tavan mukaan kukat sankarihaudalle. Mukana olivat LC Lauttakylä, LC Huittinen sekä naisten klubi LC Huittinen/Gerda. Naisklubi oli ensi
kerran uudn lippunsa kanssa. Sankarihaudalla puhui LC Huittisten presidentti Väinö Kiiski.

Sankarihaudalla käynnin jälkeen LC Huittinen piti tammikuun klubikokouksen Leijonaviikon merkeissä Leonkaffeessa. Kokouksessa mukana olivat mm. piirikuvernööri PD Maija-Liisa
Heikkilä, joka toi klubille piirijärjestön terveiset, sekä hänen puolisonsa. Myös klubiveljien ladyt juhlistivat kokousta.

Kuvia matkan varrelta



VIRKISTYSPÄIVÄ VANHUKSILLE

Lionsien Aulis Kekokangas, Elsa Niemi, hoitaja Kaisa Sillanpää ja Elle
Niemi tutustuivat yhdessä  Jämi Areenaan.
Siinä ei mahduttu yhteen eikä
kahteen autoon, kun Jämijärven
Lions Club järjesti Jämijärven
Vanhustentaloyhdistyksen, vanhainkodin ja Hopearinteen asukkaille kotiseuturetken 4. heinä-

kuuta 2007 Jämille ja Luomahaaran korsulle. Virkistyspäivään osallistui lähes 40 ikääntynyttä Jämijärveläistä. Heidän
seuranaan ja apunaan oli 7 Lions
Clubin jäsentä, muutama puoliso

sekä hoitajia. Liikuntarajoite ei
ollut este retkelle lähtöön, sillä
Lions Club oli varannut inva-varusteisia autoja, joihin oli helppo
päästä pyörätuolillakin.
Retken idean isä oli Vanhustentaloyhdistyksen puheenjohtaja Seppo Sjöman, joka kääntyi
puoleeni kysyen, olisiko Lions
Klubilla mahdollisuuksia järjestää retkeä ”kunniakansalaisille ”.
Edellisinä vuosina on panostettu
nuoriin, nyt oli sopiva tilaisuus
muistaa ikääntyneitä.
Jämi valittiin virkistyspäivän
vierailukohteeksi siksi, että Jämi
on ollut Jämijärveläisille tärkeä
paikka, eikä monellakaan ikääntyneellä ole ollut mahdollisuutta
tutustua Jämin hiihtoputkeen eikä uuteen Jämi Areenaan. Aluksi
vierailtiin Jämi Areenassa Jämi
– infon Mira Mäkelän opastuksella. Pyörätuoleja ja muita apuvälineitä oli varattu mukaan, jotta esteettömästi päästiin tutustumaan myös hiihtoputkeen. Siellä
käyminen helteellä virkisti, myös
vähän kummastuttikin. Potkukelkkailua olisi ollut mahdollista
harrastaa, tietysti hiihtoa myös,
mutta se olisi ollut liian kylmää
kyytiä kesävaatteissa.
Mielahden mökkikylää kävimme ihailemassa ja Pitkäkylän
kautta ajelimme Luomahaaran
korsulle.
Luomahaaran korsu ja aitta öljylamppuineen ja tunnelmineen
toi elävästi muistoja mieleen.
Kahvit voileipineen ja leivonnaisineen antoivat voimia. Haitarimusiikista saimme nauttia sekä
yhteislaulusta, jotkut jopa pyörähtivät valssillekin. Päivä oli tosi
aurinkoinen ja helteinen. Hyvin
kuitenkin kaikki jaksoivat. Kiittäviä kommentteja tuli vanhuk-

silta ja hoitajilta järjestäjille. Varmasti päivä tuotti vaihtelua ja jaksamista vanhusten ja hoitajienkin
arkeen.

Tapio Rajalahti
LC – Jämijärvi, presidentti
2007-2008
Kuvat: Paikallislehti Pohjois-Satakunta, Tea Harjunen

Lasse Loukkalahtea ei Seppo Sjömanin seurassa edes palellut, vaikka
hiihtoputkessa oltiinkin.

Karvialaiset sodissa

Veteraanit, oikealta Alpo Koivumäki ja Pentti Niskala.Vasemmalla kirkkoherra Hannu Syrjälahti.
Marraskuun viimeisenä päivänä
2006 vietettiin talvisodan syttymisen vuosipäivää Kantissa sijaitsevalla sotaan lähdön muistomerkillä. Sotaveteraani Pentti Niskala tuli
ehdottamaan allekirjoittaneelle Karvian Lions Klubin jäsenelle aikamoista projektia, isompaa kuin sima
vaiheessa tajusinkaan. Lions Klubi alkaisi valmistella kirjaa Karvian
sankarivainajista. Niskala perusteli
ehdotustaan sillä, että jälkipolville
jäisi muutakin tietoa sankarivainajista kuin nimi seurakunta talon seinällä olevassa taulussa ja ristissä
sankarihaudalla. Lupasin viedä asiaa eteenpäin ja kertoa ehdotuksen
klubikokoukselle. Näin tein ja ker-

roin asian jo joulukuun kokouksessa. Asia päätettiin ottaa esille vuodenvaihteen jälkeen. Tammikuun
kokouksessa asia eteni suotuisasti
saaden klubiveljien kannatuksen
asialle. Aineiston kokoaminen jäi
osittain allekirjoittaneen vastuulle.
Työ alkoi huhtikuulla kartoituksella vainajista ja mahdollisista omaisista. Alkoi aineiston kokoaminen,
valokuvien ja kirjoitusten hankinta. Työ osoittautui hankalammaksi
kuin mitä osasimme odottaa. Kuvia ei tahtonut löytyä, henkilöiden
muista tiedoista ei ollut ihmisiä,
jotka olisivat muistaneet. Vainajien
vaimot, äidit ja isät olivat kuolleet.
Niilläkin, joilla oli ollut lapsia, lap-

set olivat olleet niin pieniä isän kaa- kyllä voivat.
17.12.2007. Luovuttajina olivat
tuessa, että heillä ei ollut muistikuKaiken aineiston yhteen sovitta- Klubista Matti Pihjalaviita pitäen
vaa isästä.
jana ja taittajana on toiminut Elina luovutuspuheen, sekä Toivo HannuLoppujen lopuksi klubiveljien Mustakoski. Kirjan painatuksesta kainen, Veteraaneista olivat paikalla
yhteisellä ponnistuksella kuvia saa- vastasi Ykkös-Offset paino Vaasas- Pentti Niskala ja Alpo Koivumäki.
tiin niin, että ilman kuvaa jäi noin ta.
Reserviläisistä paikalla olivat Lauri
kymmenen henkilöä. Kirjoituksia
Reserviläisten ja klubin yhteisel- Antinluoma ja Ulla Arkko, joka kirja muita henkilökuvauksia ilman jäi lä sopimuksella elossa oleville haas- jasi kaikki suoritetut haastattelut.
suurin osa. Ainoa mitä saatiin jokai- tatelluille veteraaneille luovutetaan
Seurakunnan puolesta lahjoituksen kohdalla, oli syntymäaika ja – kirja ilmaiseksi kiitokseksi vapaasta sen vastaanotti kirkkoherra Hannu
paikka, kuolinaika ja –paikka, sivii- isänmaasta.
Syrjälahti kiittäen kaikkia kirjantelisääty, joukko-osasto sotilasarvo,
Pentti Niskala ehdotti jo heti al- koon osallistuneita. Erityisesti vetesekä hautauskunta. Nämä tiedot saa- kuvaiheessa, että kirja luovutetaan raaneja, jotka henkilökohtaisella uhtiin puolustusvoimien nettisivuilta. myös seurakunnalle ja yhden paik- rauksellaan mahdollistivat Suomen
Karvian kaatuneita on yhteensä 114 ka olisi sankarivainajien nimitaulun pysymisen itsenäisenä valtiona.
miestä talvi- ja jatkosodan ajalta.
alla, joka olisi vapaasti seurakuntaKaatuneitten lisäksi klubin toi- laisten luettavana.
ELÄKÖÖN VAPAA SUOMI
mesta kirjaan luetteloitiin kaikki veKirjan
luovutus
tapahtui
Toivo Hannukainen
teraanit jotka ovat kuolleet sodan
loppumisen ja tämän päivän välisenä aikana. Rintamapalvelutunnuksen omaavat naiset löytyvät myöskin kirjan sivuilta.
Vapaussodassa kaatuneita on
Karviassa 12 miestä. He ovat myös
kirjassa mainittu, kuten kaikki mukana olleet ja haavoittuneet.
Keväällä saatiin kirja-asialle yhteistyökumppani, kun Karvian Reserviläiset ryhtyivät pitkään vireillä
olleeseen urakkaan haastattelemalla
vielä elossa olevia sotaveteraaneja.
Lions Clubin ja Reserviläisten
yhteisessä palaverissa sovittiin, että haastattelut julkaistaan yhdessä
klubin kokoaman aineiston kanssa
samassa kirjassa. Kysyessäni mielipidettä Pentti Niskalalta mitä mieltä
hän siitä on, että voivatko asiat olla Kirjan luovutus seurakunnalle. Oikealta Toivo Hannukainen, kirkkoherra
samassa kirjassa, vastaus oli, että Hannu Syrjälahti, lion Matti Pihlajaviita.



Itsenäisyyspäivän aaton cocktail-tilaisuus sotiemme veteraaneille

Maittava cocktail-pöytä oli ahkerassa käytössä.
Pöydät oli varattu vain veteraanien käyttöön, muu juhlaväki seisoi ryhmissä ja pöytien äärellä ja kulki ympäri juhlasalia.

Kiukaisten Lions Club yhtenä palveluaktiviteettina järjestimme sotiemme veteraaneille Itsenäisyyspäivän aaton cocktail-tilaisuuden
ensimmäistä kertaa Kiukaisten
kunnan alueella. Tilaisuus saikin
varsin hyvän vastaanoton ja juhliin
otti osaa lähes 90 henkeä.
Periaatteena oli se, että veteraaneille ilta tarjottiin ja muut kutsutut
maksoivat oman osallistumisensa.
Kiukaisten seurojentalolle oli järjestetty keskiviikkona 5.12.2007
kevyttä ohjelmaa, ruokaa ja seurustelumahdollisuus. Kutsuttuina
olivat veteraanien lisäksi kunnanvaltuutetut ja –hallituksen jäsenet
sekä Kiukaislaisten yhdistysten
edustajia. Illalla haluttiin omalta osaltaan edesauttaa kunnan eri
toimijoiden tutustumista ja yhteistyötä.
Avauspuheenvuoron
käytti
juhlien järjestelyvastuun kantanut Juha Suonpää ja puheen itsenäiselle Suomelle LC Kiukaisten
presidentti Pasi Haarala. Puheiden jälkeen oli vuoro maittavalle
cocktail-tarjoilulle. Puheensorina
täyttikin Kiukaisten seurojentalon
varsin pian ja tunnelma oli vapautuneen juhlava.
Ohjelman yksi keskeinen sisältö
oli vastikään ilmestynyt uusi dvdkooste Suomen talvi-, jatko- ja Lapin sodista, joka liki tunnin mittaisena naulitsikin juhlaväen paikoilleen. Illan päätti kakkukahvit. Illan
aikana arvottiin myös harvinainen
kipsivalos Kiukaisten kunnan vaakunasta, voittajaksi lipukkeiden

joukosta seuloutui Liisa Sauramo.
Tavoitteena on tehdä tapahtumasta perinne tuleville vuosille.
Uudet sukupolvet haluavat eri tapoja juhlistaa itsenäisyyttä ja tämä

ainakin tuntui varsin hyvältä, suositeltavalta mallilta!
Pasi Haarala
LC Kiukainen
Pres. 2007-2008

Toimintailmoitus
Piirissämme järjestetään vuosittain toimintakilpailu. Kilpailun
perustana on toimintailmoitus.
Jotta sihteeri osaisi ilmoittaa
klubin toiminnoista, hänen pitää

saada tarvitsemansa tieto. Tiedonsaantia voisi helpottaa
esityslistassa kohta toimintailmoitus, jolloin kootaan
vierailut, aktiviteettitunnit, lah-

Yhdessä veteraanien kanssa
LC Kiukainen liittyi vuonna 2005
perustetun paikallisen sotaveteraaniyhdistyksen tukijaoston yhteisöjäseneksi. Muina yhteisöjäseninä ovat paikalliset VPK:t ja Polkupyöräpataljoona 6:n perinneyhdistys. Kannatusjäseniä tukijaostossa
on runsaat sata henkilöä.
Veteraanijoukko harvenee kiihtyvällä vauhdilla. Veteraanit ovat
olleet aktiivisesti toimiva yhteisö.
On toimittu toinen toistaan tukien.
Omat voimat alkavat ehtyä. Jotta
viimeinenkin veteraani voisi kokea
ettei ”veljeä jätetä”, koemme lisätuen ja palvelun ajan koittaneen. Jos
palveluaktiviteeteista on pulaa, on
käsillä viimeiset vuodet veteraani-

en palvelun ja tuen toteuttamiselle.
Omana palveluaktiviteettina LC
Kiukainen on organisoinut ja toteuttanut Sotiemme veteraanit 2006
ja 2007- keräykset 14 lionin, 6
tukijaostolaisen ja 20 varusmiehen voimin. Vuoden 2006 tulos oli
valtakunnan kärki 1,57 ja vuonna 2007 1,40 euroa/ kuntalainen.
LC Kiukainen tuki keräyksiä 200
eurolla, jolloin jokainen keräyslista saatiin alkuun 10 euron merkinnällä.
Suomen 90-vuotisjuhlan kunniaksi LC Kiukainen järjesti itsenäisyyspäivän aattona Kiukaisten Seurojentalolla iltajuhlan, jossa veteraanit olivat kunniavieraina .

LIONS CLUB RAUMA/RUORI JÄRJESTÄÄ
MUSTANPITSIN YÖN TANSSIT 25.7.2008
KLO 15.00 – 01.30
NARVI-SÄHKÖN PIHALLA.
KAUPPAKATU 5, 26100 RAUMA
VAPAA PÄÄSY
TÄLLÄ KUPONGILLA ILMAINEN KAHVI + PULLA

joitukset yms
täytetty toimintailmoitus klubitiedotteessa (edes kerran – pari vuodessa) tai lomake
kiertoon kokouksessa

Näin toimien jokainen muistaisi paremmin ilmoittaa sihteerille hänen tarvitsemansa tiedot.
Tämän kauden toimintaa helpottaviin uudistuksiin kuuluu

sihteereille tehty ryhmäsähköpostiosoite. Sen avulla saamme
piirin viestit suoraan sihteereille.
MLH

Kulkeeko perämoottoriveneesi huonosti, pysyykö pohja puhtaana?
Toimiiko veneesi kiinnitykset, vaikuttavatko myrskyt uneesi?
Oletko haaveillut kevyesti vinssillä toimivasta kiskovaunusta,
jolla voisit siirtää veneen helposti ja nopeasti maalle, rantatörmälle,
esim. kevyen itserakennetun ympärivuotisen venevajan suojaan.
Alumiininen KISKOVAUNUTELAKKA
PERÄMOOTTORIVENEESI (max. 1200 kg)
RANTATÖRMÄSÄILYTYKSEEN
Kysy tarjousta:
p. 050 309 7730
Eurajoki, Finland



Naisten Kevätsunnuntaista tietoa ja hyvää mieltä

Klubillamme oli tapahtumassa oma arpajaispöytä, arpoja myymässä
Tina Viberg (vas.) ja Kristiina Hokkanen.
Nuorelle klubille perinteitä ei ole
vielä kertynyt, joten niitä pitää
luoda. Niinpä me LC Kokemäki/
Jokilaakson naiset mietimme ahkerasti erilaisia aktiviteetti-ideoita, mielellään sellaisia, joista tulisi
jokavuotisia tapahtumia. Yksi ajatus oli järjestää naisille suunnattu
tapahtuma, josta saisi sekä tietoa
että hyvää mieltä. Niinpä järjestimmekin keväällä 2007 ensimmäisen
Naisten Kevätsunnuntain.
Klubissamme on jäseniä moneltakin paikkakunnalta, useimmat ovat kuitenkin Harjavallasta
tai Kokemäeltä, ja päätimmekin
järjestää tapahtuman ensin Harjavallassa. Tarkoituksena oli luoda
tapahtuma, joka toistuisi joka vuosi tai ainakin joka toinen vuosi, ja
tulevaisuudessa on tarkoitus järjestää Kevätsunnuntai vuorotellen
Harjavallassa ja Kokemäellä.
Terveys ja kauneushan ovat aina naisia kiinnostavia aiheita, ja
näiden aiheiden ympärille mekin

järjestimme tapahtuman sisällön.
Saimme luennoitsijaksi sisätautien
erikoislääkäri Päivi Korhosen, joka puhui aiheesta ”Naisen sydän”
erittäin vakuuttavasti ja helppotajuisesti. Kauneuspuolesta vastasi pukeutumisneuvoja ja yrittäjä
Hanna Hukari, joka pienen muotinäytöksen yhteydessä kertoi pukeutumisesta yleensä, ja erityisesti pukeutumisesta eri elämäntilanteissa. Näiden kahden pääohjelman
lisäksi olimme vuokranneet esittelypöytiä yrityksille tai muille tuotteitaan esitteleville tahoille, ja paikalla olikin lähes 20 erilaista tuotepöytää esittelijöineen. Mukana oli
paljon käsityötuotteita ja kauneudenhoitoon liittyviä tuotteita tai
palveluita. Mainostimme tapahtumaa kirjeitse ja sähköpostitse yrityksille, ja monet pienten yritysten
omistajat olivat hyvin kiinnostuneita osallistumaan tapahtumaan,
tällaisia tilaisuuksia kun ei kovin
paljoa tarjolla ole. Pöytävuokra oli

hyvin edullinen, joten pienenkin
yrityksen oli helppo osallistua.
Koska järjestimme tapahtuman
ensimmäistä kertaa, oli hyvin vaikeaa arvioida mahdollista kävijämäärää. Niinpä yritimme keksiä
vielä ylimääräistä houkutusta ihmisille, jotta he tulisivat tutustumaan uuteen tapahtumaan. Kahvi
ja pulla sisältyivät pieneen pääsymaksuun, ja lisäksi ideoimme tuotekassin, joka lahjoitettiin sadalle
ensimmäiselle kävijälle. Otimme
yhteyttä eri aloilla toimiviin yrityksiin ja pyysimme lähettämään tuotenäytteitä, ja melkoisen valikoiman saimmekin kasaan, aina lannoitepurkeista kasvovoide- ja terveyssidenäytteisiin. Kävijöitä oli
loppujen lopuksi vajaa sata, joten
jokainen kävijä sai oman tuotekassinsa. Saimme tapahtumasta hyvää
palautetta, sekä kävijöiltä että mukana olevilta yrityksiltä, ja vaikka
työtä Kevätsunnuntain onnistumiseksi vaadittiinkin, saimme myös
itse paljon hyvää mieltä yhdessä
toimimisesta. Ja jatkoa seuraa, tänä keväänä on luvassa Kokemäellä
jotakin vastaavaa, katsotaan mitä
saamme aikaiseksi.

Toinen Naisten Kevätsunnuntain
luennoitsijoista oli Päivi Korhonen,
joka kertoi naisen sydämestä ja
sen hyvinvoinnista.

Yksi pöytävuokraajista oli Parturikampaamo Titta, jonka pöydässä
pääsi selvittämään, miten oma
päänahka ja hiuspohja voivat. Eira Syrjälän päänahkaa tutkimassa yrittäjä Maritta Karonen.

Talviteltta Teljän Partiolle
Monet kansalliset avustusjärjestöt suorittavat varainhankintansa,
joko kokonaan tai osittain, ulkopuolisilla ammattilaisilla. Valtakunnallinen varojenkeruu onkin
vaivalloista ja työn tekijälle pitää
siksi maksaa palkkaa. Myös painotuotteet, puhelinmaksut ja mainokset vievät osansa. Monet lahjoittajat ovatkin huomanneet, että
kaikki lahjoitetut rahat eivät päädykään avustettavalle kohteelle.
Klubimme tarjoaa yksinkertaisen lahjoituskanavan, jossa ei
ole juuri sivukuluja eikä siitä ole
kummoista vaivaakaan. Lupaamme toimittaa lahjoitukset suoraan
kohteelle lyhentämättä. Lupaamme pienimuotoisen mainoksen
nuorisotapahtuman yhteydessä.
Sitten jaamme yritykset keskenämme ja lähdemme kierrokselle. Noin tunnin työllä klubimme
kerää noin 1500 euroa kohteelle.
Kun yritys tietää, mihin keräys
kohdistuu ja kuka rahat välittää,
saamme useimmiten myöntävän
vastauksen. Tämä onkin toiseksi
helpoin aktiviteettimme.

Tänä vuonna keräsimme rahaa
Teljän Partiolle. Partioliike täytti
100 vuotta, mikä kiinnitti sopivasti huomiomme. Partioliike on historiansa aikana ollut yksi menestyksekkäimpiä nuorisojärjestöjä,
jolla on edelleen suuri vetovoima varhaisnuorison keskuudessa.
Se on kyennyt uudistumaan jatkuvasti ja se on pärjännyt matkijoitaan paremmin. Partioliike on
edelleen kasvava liike ja sitä se on
myös Kokemäellä.
Keräys tuotti 1700 euroa, joka yhdessä Teljän Partion kanssa
”muutettiin” Savotan talviteltaksi, maavaatteeksi, kaminaksi ja
salkosarjaksi. Tällaisena lahjotus
hyödyttää lippukuntaa seuraavat
20 vuotta. Korostimme luovutustilaisuudessa, että tämä on kokemäkeläisten yritysten lahjoittama
teltta. Meillä on vain näppimme
pelissä omalla lahjoitusosuudellamme
Kuva ja teksti:
Jari Hokkanen,
LC Kokemäki Teljä,

Talviteltta luovutettiin itsenäisyyspäivän valatilaisuudessa. Kuvassa innokkaita Teljän Partion jäseniä kiittämässä.
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Lionsliiton 107 M piirikokous 19.4.2008

UNTUVIKOISTA LIONEIKSI
25 vuotta on ehtinyt kulua edellisestä lionien piirikokouksesta Laitilassa. V. 1983 kokous järjestettiin
yhteisvoimin Laitilan vanhimman
klubin kanssa. Untamoiset olivat
siihen aikaan täysiä untuvikkoja,
runsaan kolmen vuoden ikäisiä.
Kummiklubimme kuitenkin otti
meidät Untamoiset tasavertaisina
piirikokouksen järjestelyihin mukaan.
Nyt v. 2008 vuotta vaille kolmekymppisinä Untamoiset ovat aikoja
sitten ohittaneet untuvikkovaiheen
puhumattakaan sulkasadosta. Vuosien saatossa vastuu ja tuntemus itsenäisestä klubista on kypsynyt. Eli
loppujen lopuksi ollut vaikea valinta ehdottaa klubille piirikokuksen järjestämistä. Päinvastoin se
oli haaste veljille. On uskallettava
mennä uusiin haasteisiin ja näytettävä sulkansa; ”sillä kootuin purjein
satamassa lepäävä laiva on vain surullinen sivustakatsoja elämän suuressa seikkailussa”.
Piirikokouksen järjestäminen on
tietyllä tavalla ”suuri asia”. Kummiklubimme LC-Laitila kuitenkin
katsoi, että Untamoiset on kyllin
kypsiä hoitamaan omin päin piirikokouksen. ”Hoitakaa hommat,
luotamme teihin.”
Tähän on siis tultu. Lions Club
Laitila/Untamoinen on piirikokouksen järjestelyjen edetessä kasvanut tehtäväänsä. Kokousta edeltävien kuukausien aikana on opittu
paljon lionismista. On oivallettu,
että ”tässä veneessä kaikkien on
soudettava”. Lionismin periaatteet
ulottuvat kotikunnaita kauemmas;
piiriin, kotimaahan ja kaikkialle,
koko maailmaan. Tämän oivaltaminen muuten hioo kummasti veljien
yhteenkuuluvuutta.
Porin piirikokouksessa vuosi sitten Untamoiset olivat joukolla mu-

Lohenlinnan mahtava takka.

nes yhdennellätoista hetkellä löytyi
pelastaja. Ladyt kierroksellaan kuulevat Kaukolan kartanon tarinan, ja
näkevät omin silmin, kuinka se on
”kohonnut tuhkasta Fenix-linnun
tavoin”. Kertojana kartanon ”pelastaja” Atte Laine.

kaksi.
Iltajuhlassa tapaamme Louhenlinnan isännän ja emännän, Markku
ja Anne-Maria Pilppulan, jotka ovat
luoneet tämän ainutkertaisen miljöön kytkettynä luontoon ja historiaan, mutta myös tähän päivään.

Louhenlinna

Tässä jotain piirikokouspäivän sisällöstä.

Iltajuhlapaikkana vertaansa vailla. Louhenlinna 3 km Laitilan keskustasta, paikassa, jossa lähistölläkään ei ole asutusta. Mahtavien
luonnonkivien ja järkäleiden keskelle rakennettu juhlapaikka. Isäntänsä lapsuuden leikkipaikka, jännittävä ja mielikuvitusta kiehtova.
Vuosikymmenien kuluttua Lou-

Kokousasiat menevät toivottavasti rutiininomaisesti ja pykälien
mukaan. Untamoisten visio piirikokouspäivästä kokonaisuudessaan
on kuitenkin, että vieraamme läheltä ja kaukaa viihtyvät. Varataan tämä lauantai leijonille aamuvarhaisesta yömyöhään asti. LC Laitila/
Untamoinen on petannut piirille ja

henlinnan isännän lapsuuden unelmat saivat siivet alleen antoivat
mahdollisuuden rakentaa jotain ainutkertaista, hyväksikäyttäen ympärilläolevaa luontoa kivenjärkäleineen, puineen ja kallioineen. Tänä päivänä se on kohde, joka sopii
erinomaisesti juuri lionien juhlapai-

sen kaikille mukanaoleville lioneille ja ladyille ikimuistettavan lionspäivän. Tule mukaan, anna oma panoksesi yhdessä meidän untamoisten kanssa. Tervetuloa. Viihtykää
Laitilassa.

kana niin lionit kuin ladyt. Piirikokouksen järjestäjiksi ei ollut tungosta, joten äänestyksiä ei tarvittu.
Joukkoesiintymisellämme halusimme kuitenkin korostaa yhtä lionismin tärkeää periaatetta: ”Yksin
emme ole mitään, yhdessä olemme
paljon”.
Olemme tyytyväisiä voidessamme toimia piirikokouksen isäntinä.
Teistä suurin osa on Satakunnasta ja
vähemmän Varsinais-Suomesta. Yli
vuoden tämä projekti on meitä työllistänyt. Tavoitteenamme on ollut
myös tuoda esille Laitilaa ja laitilalaisuutta. Täältähän löytyy ”Suomen synnyinmuistot, täällä työn ja
tiedon puistot”, maakuntamme sanoja lainaten.
Kokousasiat kulkevat tietysti
oman kaavansa mukaan, mutta ohjelmassa ja puheissa Laitilan murrettakaan unohtamatta koetamme
ujuttaa ja valottaa kotikaupunkimme omaleimaisuutta.

Lohenlinnan portti.

Kaukolan Kartano
Ladyt kierroksellaan tulevat tutustumaan Kaukolan kartanoon ja
sen nykyiseen isäntään. Kartanon
historia ulottuu aina 1500 -luvulle
asti. Monien Suomen kartanoiden
lailla sekin oli rappiotilassa, kun-

Kivinen portti linnan pihalle.

Kivanjärkäleet ympäröivät Lohenlinnaa.

Kaukolan Kartano - ”Valkojärven iltatähti”., ladyn kiertoajelun pääkohde.

Piirikokoustoimikunta
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Laitilan lionit istuttivat
rauhanpuun 25 vuotta sitten
Vuona 1982 toukokuun 19. pnä molempien Laitilan lionsklubien presidentit Veikko Tuomola ja Seppo
Porkka ja muutamat veljet olivat istuttamassa Laitilan kirkkopuistossa
viereisessä kuvassa näkyvä puuta, joka vuosien mittaan on kasvanut uljaaksi ja komeaksi lehtipuuksi.
Vuosien saatossa on voinut seurata sen kasvua yhä tuuheammaksi ja
tuuheammaksi. Ohikulkijat ja monet
lionsveljetkään eivät ehkä tiedä, että
tämä puu ei ole mikä tahansa kirkkopuiston puu, vaan siihen liittyy koko
maailmaan liittyvää vertauskuvallisuutta.
V. 1982 oli kv. Lionsliiton presidenttinä japanilainen, jo edesmennyt,
Kaoru Murakami. Hän halusi jättää
omasta toimintakaudestaan muistoksi jotain sellaista, jolla olisi kanta-

Sananparsia
1. Ei missäm puhuta nii selvä suami ko Laitla haas ja Pyhämaas, ett kukkaroho ja plakkarihi.
2. Ei kööhäm puhett uskot ilman kiromatt.
3. Ei pout ol ikä Suamehe nälkkä tuanu, mutt vesi o.
4. En mnä ol kattene, mutten sois kellä mittä oleva.
5. Kon käsketä, ni sillon täyty oll muutama askela menos
jo.
6. Mitäs se niim pali vastam pistä, sanos kusijainen, ko heose raatto laahas.
7. O mutkust ninko mullin kusi karates.
8. Semmost tuult et kööhän kaata ja rikastakki heilutta.
9. Velkka saa oll muttei nälkkä.
10. Vuares on kolmk kova päevä; lukuvoor, sikalaht ja tarhan kokkominen.

vuutta vuosikymmeniksi eteenpäin
kaikkialla siellä, missä lionit ovat ja
toimivat.
Ajatuksensa Kaoru Murami ilmaisi seuraavin sanoin: ”Lionsveljet. Istuttakaa rauhanpuu. Lionismin henki
ilmentää sopusointua, jota voimme
nähdä luonnossa. Ilmaiskaamme tätä
henkeä kylvämällä rauhaa. Rauhanpuu muistuttaa meitä siitä, että ihmisten välillä on saavutettavissa harmonia, sillä me kaikki olemme saman
maailmankaikkeuden lapsia. Rauhanpuu on oma muistomerkkimme; se
elää ja kasvaa, samaten kasvavat klubimme ansiot, niin kotiyhteisömme
kuin ihmiskunnankin palveluksessa.
Maailmamme on levoton, kiireinen,
rauhaton ja uudet ennenkokemattomat uhkat muuttavat sitä tänä päivänä
enemmän kuin koskaan. Tässä kaaok-

sessa ihminen kaipaa todella rauhaa
ulkona maailmassa, mutta myös sisällä itsessään.”
Lionsveljet. Olisiko tällä rauhanpuulla jotain kerrottavaa meille tämän
päivän ihmisille; tänään, huomenna,
ensi vuonna ja seuraavina vuosikymmeninä? Sen oksat ja yhä korkeammalle kohoava tuuhea latvus tarjoavat jo nyt suojaa ja varjoa entisen
laitilalaisen piispan Erik Sorolaisen
silmien alla.
25 vuotta sitten istuttamamme puu
on rauhanpuu. Rauhanpuuna se ansaitsee tulla kaikkien tietoon. Siksi
se on saanut runkonsa viereen laatan, jossa on teksti: ”Tämän rauhanpuun istuttivat Laitilan lionsklubit
19.5.1982.” Rauhanpuu kasvaa. Kasvamista rauhaan tarvitsee meistä jokainen; sinä, minä ja koko maailma.

Laitilalaisittain

Kielikylpy: ”Kutoa”-verbi Laitilan murteella

Arvoituksia

1. Nikkutta ja nakkutta ja ei pääs
ikä oveloukkaha.
2. Mitä kööhäh heittäväp poijes
ja rikkak kantava taskusas?
3. Mikä mene yhrest lävest sisäl
ja tule kolmest lävest ulos?
4. Mitä piän laps kanta piosas
mutt kaks miäst ei kann tankos?
5. Neol nokka ja petkel perä ja
takaperin tyätäs teke.
(Oikeat vastaukset iltajuhlassa
Louhenlinnassa!!!)

Preesens

Imperfekti

Mää kuro
Sää kuro
Hän kuto
Mek kurota
Tek kurott
Hek kutova

en kuro
es kuro
ei kuro
ei kurota
ett kuro
ei kuro

Mää kurosi
Sää kurosi
Hän kuros
Mek kurotti
Tek kurositt
Hek kurosiva

en kutonu
es kutonu
ei kutonu
ei kurottu
ett kutonu
ei kutonu

Kurota

ei kurot

Kurotti

ei kurottu

(Oppia ikä kaikki!)

LC Äetsä/Keikyä
40 vuotta
Joulukuun 12. päivänä tuli kuluneeksi 40 vuotta klubimme perustamiskoouksesta. Elettiin 1960luvun loppupuolta. Maailma oli
jotenkin sekaisin; Lähi-Idässä sodittiin, ensimmäinen öljykriisi oli
tosiasia ja ihmiset olivat pelon ja
odotuksen vallassa.
Pienessä Keikyässä elettiin
muun maailman melskeistä koko
lailla syrjässä. Lionsaatteelle oli
kuitenkin sosiaalinen tilaus, olihan klubeja jo perustettu naapuripitäjiin, esimerkiksi Huittisiin,
Vammalaan ja Kiikkaan ja kylällä
oli liikkunut tunnustelijoita, jotka
tutkivat maaperää toiminnan aloitamiseksi. Perustamiskokouksessa oli läsnä kuusi LC Lauttakylän
veljeä ja kummiksi valittiin Tapani
Mikola, joka oli ensimmäisen kokouksen puheenjohtaja.
Toiminnan alussa veljiä oli 27
(saman verran meitä on nytkin) ja
ensimmäiseksi presidentiksi valittiin Markku Hekkilä. Jo alkuaikoina päätettiin, ettei ketään osoiteta
sormella pikku kommelluksista,
kuten merkin puuttumisesta tms.
Sakkopottia ei ole kerätty.
Verokalenterien julkaiseminen
oli ensimmäisiä tuottoisia aktiviteetteja. Romuja, tai nykytyyliin
sanottuna kirpputoritavaraa kerättiin ja myytiin huutokaupalla. Ensimmäisen huutokaupan tulos oli

hakuveikkomainen 3333,33 markkaa (suuri raha siihen aikaan) joka
annettiin vanhusten palvelutalon
(Honkakodin) pesämunaksi.
Ylivoimaisesti mittavin saavutuksemme on ollut suuraktiviiteettimme Äetsän Messut, joita on järjestetty vuodesta 1981 alkaen joka kolmas vuosi helluntaipyhien
paikkeilla. Enimmillään messuilla
on työskennellyt yli 90 talkoolaista Ladyt ja perheenjäsenet mukaan
lukien ja talkootuntien määrä on
noussut yli 2000. Seuraavat 10.
Äetsän Messut 2008 järjestetään
Finnish Chemicals:in urheiluhallissa 17.-18.5.2008 (www.aetsanmessut.net).
Ladyt ovat toimineet veljien rinnalla klubin perustamisesta lähtien. Ladyjen työpanos Äetsän Messuilla on ollut merkittävä. säännöllisen kokoontumisen Ladyt aloittivat 1983. Toimintaan on kuulunut
käynnit vanhainkodeissa viihdyttämässä ja ulkoiluttamassa, taidenäyttelyiden ja lastenjuhlien järjestäminen ja varojen keruu erilaisia itse tehtyjä käsitöitä myymällä.
Kuluvalla kaudella myös edesmenneitten veljien lesket ovat aktiivisesti osallistuneet toimintaamme.
Klubimme nuorisovaihto aloitettiin vuonna 1974. Pääpaino oli
alkuvuosina USA:n matkoissa, jotka klubi välitti ja osaksi tai koko-

Veljet 20-vuotisjuhlapotretissa suursaavutuksemme, perinnepatsaan juurella helluntaina 1987.
naan maksoi. Viime vuosina olemme lähettäneet nuoria kansainvälisille nuorisoleireille eri puolille
Eurooppaa (vuonna 2006 Turkki,
2007 Norja). Näiden lisäksi olemme vastaanottaneet vaihtonuoria
USA:sta, Australiasta, Japanista ja
useista Euroopan maista.
Vuonna 1983 solmimme klubien välisen ystävyysklubisuhteen LC Valkeala/Vekara:n kanssa.
suhdetta on ylläpidetty vuotuisilla
vierailuilla puolin ja toisin. Vierailujen ohjelmaan on usein kuulunut

ystävyyslentopallo-ottelu ja yhteinen illanvietto.
Klubimme keskuudessa oli pitkään mietitty suurta hanketta, saada aikaan jotain todella merkittävää. Halusimme kuntaamme sen
menneisyyttä kuvaavan patsaan.
Meillä piti olla sellainen taideteos,
jota me kaikki ymmärrämme ja käsitämme, mitä työ kuvaa. Tekijäksi
valitsimme kuvanveistäjä, professori, Lionsveli Ensio Seppäsen Kemistä. Perinnepatsas vihittiin helluntaina 7.6.1987 Kokemäenjoen

rantapuistossa, jota on sittemmin
kutsuttu patsaspuistoksi.
40 vuotta on kulunut. Maailma
on nytkin jotenkin sekaisin; akselilla Iran/Irak soditaan, öljyn hinta
hipoo 100 $ ja kuntamme liittyy
vuoden 2009 alussa uuteen kaupunkiin, jonka nimi on tätä kirjoitettaessa Sastamala. Jos muutoksia
ei tehdä, ovat uuden kunnan klubit
eri piireissä.
Harri Peltonen
sihteeri 2007-2008
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Toimintakertomus kaudelta 2006-2007
Yleistä
Kauden aikana kansainvälisen
Lions-järjestön presidenttinä toimi
Jimmy M. Ross. Hänen teemana
oli ”We Serve – Me Palvelemme”,
minkä olemme tunteneet Lionsjärjestön tunnuslauseena. Näin yksinkertaista se on, kun Lionsklubit noudattavat sitä perussanomaa,
minkä tunnuslauseen alle olemme,
itse kukin tulleet, kun meidät on
kutsuttu mukaan maailman suurimpaan palveluklubien yhteenliittymään, Lions-järjestöön.
Kotimaisena teemana oli ”Turvallinen tulevaisuus” ja piirikuvernöörin teema ”Palvellen Yhdessä
Parempaan”, mikä noudatti kansainvälisen presidentin teeman henkeä.
Vuoden aikana onkin toiminnassamme painotettu asioita, mitkä olivat johtoajatuksina Lions-järjestöämme perustettaessa, 90 vuotta sitten: palveluaatetta, viihtymisen merkitystä, toimintojen uudistamista ja
jäsenhankinnan kautta saavutettavaa
uudistumista.
Punainen Sulka- kampanja päättyi toimikauden puolivälissä ja samalla käynnistettiin kotimaassamme kansainvälinen näönsuojeluun
kohdistuva kampanja Campaign
Sight First II, mikä maailmalla oli
alkanut jo puolitoista vuotta aikaisemmin. CSF II-toimikunta aloitti
työn aktiivisesti ja aika pian päästiin
myös vauhtiin tässä kampanjassa,
jossa piirin malliklubiksi oli sitoutunut LC Luvia.
Vuoden aikana juhlittiin kotimaamme ja lionstoiminnan 90vuotisjuhlavuotta. Samalla juhlittiin myös sitä, että naisten mahdollisuus liittyä jäseneksi leijoniin on
ollut mahdollista 20 vuoden ajan ja
Leotoiminta saavutti 50 vuoden rajapyykin.
Klubeja rohkaistiin ULT:n eli
uudistuvan lionstoiminnan viitoittamien kehityskohteitten kokeilemiseen. Vuoden aikana antoi kokeilupyyntöön myönteisen vastauksen
piirisämme LC Uusikaupunki, LC
Rauma/Fänikk, LC Lappi Tl. ja LC
Pori/Katariina.
Kahden uuden vain naisjäsenillä
perustetun leijonaklubin, LC Kankaanpää/Helmi ja LC Pori/Charlotta, perustamisjuhlaa vietettiin kauden aikana. Vuoden aikana sai oma
leijonapiirimme myös ensimmäisen
yhtenäisklubin, kun LC Rauma/Fänikk aloitti toimintansa.

Katrina sai aikaan 29.8.2005 muuttaen siten Lions-järjestön vuosikokous- eli conventionpaikaksi New
Orleansin sijasta Bostonin.
Bostonin Convention alkoi, niin
kuin tapana on ollut, tulevien kuvernöörien koulutusjaksolla. Tämä
jakso oli 27.-29.6.2006. Hynes Convention Centerissä pidetyssä koulutuksessa, ryhmää 26, johon kuului
eestiläinen ja suomalaiset piirikuvernöörielektit, koulutti PID Harri
Ala-Kulju.
Lions-järjestön 89. Convention
oli 30.6.-4.7. Bostonin Exhibition
Centerissä. Siellä koettiin konkreettisesti, mitä on kuulua maailman suurimpaan palveluklubien järjestöön.
Siellä myös tapahtui elektinauhojen
poisto, minkä jälkeen DGe:stä tuli
virallisesti piirikuvernööri.

Jäsenet: DG Juha Kontinen,
DG Veikko Valavuo, IPDG Markku Kynsijärvi, IPDG
Ilkka
Siissalo. Sihteeri GS, PCC Markus
Flaaming

Suomen Lions-liitto ry:n 54.
vuosikokous
Lions-liiton vuosikokouspaikkana 9.-10.6.2007 oli Lapin portilla
sijaitseva Rovaniemi. Rovaniemen
klubit olivat järjestäneet vuosikokouksen ”viimeisen päälle”. Kokous
sujuikin ihan mallikkaasti.
Liiton puheenjohtajaksi valittiin
VCC Harri Forss LC Savonlinna Eerikki ja varapuheenjohtajaksi PDG
Heidi Rantala Tampere/Siilinkari.
Kokouksessa vahvistettiin myös

Kuvernöörineuvosto

MD 107, eli Suomen moninkertaispiirin kuvernöörineuvosto valittiin Seinäjoen vuosikokouksessa
10.-11.6.2006. ja sai seuraavan kokoonpanon:
Pj. CC Pekka Rautakorpi (Eeva),
LC Oulu/Raatti, varapj. VCC Harri
Fors (Raija), LC Savonlinna/Eerikki, ed.pj. IPCC Tapani Rahko (Helena), LC Järvenpää/Jaen Sibelius
Jäsenet: A-piiri DG Erkki Ääritalo (Maiju), LC Turku/Archipelago, B-piiri DG Seppo Haario
(Tarja), LC Helsinki/Malminkartano, C-piiri DG Seppo Lappalainen
(Leena), LC Lahti/Mukkula, D-piiri
DG Juha Kontinen (Pirjo), LC Mikkeli, E-piiri DG Timo Ikkala (Seija), LC Ruovesi, F-piiri DG Hans
Frans (Lisen), LC Vasa/Old Wasa,
G-piiri DG Eero Räty (Pirkko), LC
Jyväskylä/Lohikoski, H-piiri DG
Erkki Lääperi (Pirkko), LC Joensuu/
Pielisjoki, I-piiri DG Juhani Alanen
(Aino), LC Kajaani/Linna, K-piiri
DG Erkki Huupponen (Sirpa), LC
Pieksänmäki/Mlk, L-piiri DG Paavo Rautio (Anitta), LC Rovaniemi/
Ounasvaara, M-piiri DG Veikko
Valavuo (Sirpa), LC Luvia, N-piiri
DG Otfried Blymchen (Aune), LC
Helsinki/Hakaniemi, O-piiri DG
Aarne Karvonen (Kyllikki), LC Alavieska, Kuvernöörineuvoston sihteerinä toimi Lions-liiton pääsihteeri
GS, PCC Markus Flaaming.

Suomen Lions-liitto ry:n hallitus 2006-2007
Kuvernöörineuvosto nimitti ko-

Suuri oli tuho, minkä hurrikaani

kouksessaan Nilsiässä 25.-27.8.2006
seuraavan hallituksen:
Pj. CC Pekka Rautakorpi, Varapj. VCC Harri Forss, Ed.pj.
IPCC Tapani Rahko,

Kauden loppuvaiheessa koko
maan leijonien yhteinen palveluaktiviteetti Digi-asennusprojekti näkyi
tiedotusvälineissä ja tehtävän vaatimaan koulutukseen piiristämme löytyi hyvä joukko palvelualttiita leijonia.

Kansainvälinen toiminta
Piirikuvernööri osallistui puolisoineen Lionsjärjestön kansainväliseen vuosikokoukseen, Bostonin
Conventioniin, 30.06.-04.07.2006.
DG-koulutuksen ja Conventionin
aikana solmittiin lukuisia kansainvälisiä suhteita.
Piirikuvernööri Veikko Valavuo
oli puolisonsa Sirpan kanssa Suomen Lions-liiton virallisena edustajana Lionspiiri 120:n (Eesti) vuosikokouksessa Mändjalassa, Karlan
kunnassa Saarenmaalla 28.04.2007.
Piirimme alueelta oli 34 nuorta
Lions-nuorisovaihdon kautta tutustumassa 18 eri vieraaseen maahan
ja sen kulttuuriin.

Edustukset

LC Pori/Sofian järjestämän, Kuvernöörineuvoston Porin kokouksen tervehdyspuheen piti DG Veikko Valavuo rauman giälel ja sen vapaasti
suomensi VDG Maija-Liisa Heikkilä.

Piirikuvernööri DG Veikko Valavuo (Sirpa), LC Luvia, Varapiirikuvernööri VDG Maija-Liisa Heikkilä (Timo), LC Pori/Sofia, piirisihteeri
CS Juha Ahola (Johanna),
LC Luvia,
piirin rahastonhoitaja CT Lasse
Vanhatalo (Arja), LC Rauma/Ankkuri, IPDG Teuvo Männistö (Tuija),
LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde.

Kuvernöörineuvoston
kokoukset 2006-2007

Kuvernöörineuvosto piti toimintakauden aikana kuusi kokousta,
joista kaksi oli sähköpostikokouksia:
KVN 1/06-07 Nilsiä 26.08.2006,
KVN 2/06-07 sähköpostikokous
17.10.2006, KVN 3/06-07 Vaasa
25.11.2006, KVN 4/06-07 Pori
17.02.2007, KVN 5/06-07 sähköpostikokous 16.03.2007, KVN
6/06-07 Rovaniemi 08.06.2007.

Alueiden- ja lohkojen
puheenjohtajat

Lionspiiri 107-M
Toimintakausi 2006-2007 oli piirin toiminnassa 38. Piirin alueella oli
kauden päättyessä 64 klubia ja yksi
liitännäisklubi. Piirissämme on 56
miesklubia, seitsemän naisklubia ja
yksi yhtenäisklubi. Jäsenmäärä oli

Piirihallitus 2006-2007

Piirin lioneista ovat Suomen
Lions-liitto ry:n eri tehtävissä toimineet kauden aikana seuraavat: Liiton hallituksen jäsenenä DG Veikko Valavuo, Punainen Sulka 2006
toimikunnan tiedottajana PDG Pertti
Harju ja Lions-liiton koulutustoimikunnassa PDG Raimo Junttila.
Lisäksi piirin eri toimikunnan puheenjohtajat ovat olleet läsnä toimialansa Lions-liiton toimikuntien kokouksissa.

Lionspiiri 107-M:n piirihallitus:

piirikokousten suorittamat piirikuvernöörivalinnat.

DG Veikko Valavuo kuvernöörskien ympäröimänä Bostonissa.   

Lions-järjestön vuosikokous
Bostonissa

toimintakauden lopussa 1880, jossa
lisäystä edelliseen vuoteen 14 lionia.
Piirikuvernööri vieraili kaikkien
64 klubin tilaisuudessa, 11 klubin
vuosijuhlassa ja kolmen klubin perustamisjuhlassa. DG-puoliso Sirpa
Valavuo oli DG:n mukana kaikissa juhlissa ja 61:lla klubivierailulla.
VDG Maija-Liisa Heikkilä edusti
piiriä kahden klubin vuosijuhlassa.
Kauden aikana lähti Luvialta liikkeelle piirin ”vierailukuutio”. Tuo
perinteisiä klubivierailuja vauhdittamaan tarkoitettu kuutio pyrähtikin
liikkeelle vilkkaasti ja parhaimmillaan oli kolmesta eri klubista lioneita
kuutiota itselleen noutamassa. Toimintakauden lopussa kuutio oli LC
Rauma/Ruorin hallussa.

Taas löysi leijona uuden kodin,
kun Eestin piirikuvernööri Arno
Vinni otti suojiinsa piirikuvernöörin leijonan DG Veikko Valavuolta

I alue pj. RC Tauno Mäkelä
(Inkeri) LC Kiikka, 1. lohkon pj.
ZC Raimo Santi (Marja-Liisa) LC
Pomarkku, 2. lohkon pj. ZC Jouko Uusitalo (Maritta) LC Kankaanpää/Keskusta, 3. lohkon pj. ZC Sauli
Koivuniemi (Tuula) LC Äetsä/Keikyä,
II alue pj. RC Alpo Vehanen (Ar-
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ja) LC Pori/Juhana, 1. lohkon pj. ZC
Juhani Mäntylä (Marja-Liisa) LC
Pori, 2. lohkon pj. ZC Tauno Kivinen (Hellä) LC Kullaa, 3. lohkon pj.
ZC Juha Kopio (Leena Vallavuori)
LC Nakkila,
III alue pj. RC Jukka Suvio (Eija)
LC Eura/Pyhäjärvi, 1. lohkon pj. ZC
Kalevi Sillanpää (Sirpa) LC Punkalaidun, 2. lohkon pj. ZC Martti Stenberg (Marjatta) LC Kiukainen,
IV alue pj. RC Jukka Kolsio (Soilikki) LC Rauma/Reimari, 1. lohkon
pj. ZC Jaakko Räikkönen (Irja)
LC Rauma/Ruori, 2. lohkon pj. ZC
Heikki Blinnikka (Leena) Uusikaupunki/Männäinen

Toimikuntapuheenjohtajat
Kunnia-, IR- ja PDG-toimikunta DC, IPDG Teuvo Männistö (Tuija Ikonen) LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde, Aktiviteetti
ja Punainen Sulka-toimikunta DC
Altti Tuomela (Virve Usva-Tuomela) LC Pori/Pohjoinen, ARS- ja joulukorttitoimikunta DC, PDG Ossi
Lahtinen (Kirsti) LC Luvia, Jäsenohjelmatoimikunta DC, PDG Raimo
Järvinen (Anja) LC Pori/Meri-Pori, Koulutustoimikunta DC Martti
Lehtelä (Hellene) LC Punkalaidun,
LCIF- ja CSF II –toimikunta DC,
PCC Timo Heikkilä (Maija-Liisa)
LC Pori, Lions Quest- ja Leo-toimikunta DC Virpi Joutsa (Pekka)
LC Rauma/KanaliHelme, Nuorisovaihtotoimikunta DC, PDG Juhani
Huppunen (Suvi Vuori) LC Köyliö,
Päihteiden vastaisen työntoimikunta
DC Harri Lehtinen (Marja) LC Lu-

hänen hoitaessa vastuunalaista tehtäväänsä.” Puolisot pääsivät myös
tutustumaan simulaattoriin, jonka
kanssa opiskellaan turvallisesti laivan ohjailua.
Toisen kokouksen paikkana oli
01.12.2006 Eurassa, Suontaustan
Museon tiloissa. Kokous alkoi leijonanpentu Riia –tyttösen lauluesityksellä. Miellyttävässä ympäristössä pidetyn kokouksen yhtenä asiana
oli ensimmäisen avustuksen myöntäminen piirin avustusrahastosta. Kokouksen yhteydessä myös valittiin,
Lions Internationaalin Rauhanjulistekilpailuun, piiriä edustamaan Ella
Stenforsin kuvaamataitotyö. Puolisot kävivät tutustumassa paikallisiin
liikelaitoksiin, joissa oli mahdollista
suorittaa jouluostoksiakin. Kokouksen hienoista järjestelyistä vastasi
RC Jukka Suvio.
Kiikan Nuorisotalossa pidetty
kolmas kokous alkoi sykähdyttävällä puhallinorkesterikonsertilla. Kiikan Nuorisosoittokunta näytti osaamistaan. Itse kokouksessa todettiin
piirikuvernööri- ja varapiirikuvernööriehdokkaat ja päätettiin esittää
piirin vuosikokoukselle, että hyväksytään LC Laitila/Untamoisen esittämä kutsu saapua pitämään vuoden
2008 piirikokousta Laitilaan. Asia
päätetään piirikokouksessa, mutta
kutsu/tarjous oli ainoa. Kokousjärjestelyistä vastasi kiitettävästi RC
Tauno Mäkelä.
Piirihallituksen neljäs kokous ns.
”työkokous” pidettiin Porissa Ravintola Liisanpuistossa. Kokouksessa
käsiteltiin piirikokouksen asialistaa.
Piirikuvernööri muisti myös piirihal-

Piirihallituksen toinen kokous pidettiin Eurassa Suontaustan museon
kotoisissa tunnelmissa
via, Tiedotus- ja PR-toimikunta DC
Juha Suonpää (Elina) LC Kiukainen,
Tietotekniikkatoimikunta DC, PDG
Pekka Tuuna (Ritva) LC Rauma.

Piirihallituksen kokoukset:

Piirihallitus kokoontui kauden aikana viisi kertaa, joista ensimmäinen oli piirihallituksen epävirallinen
tutustumistilaisuus. Tilaisuus pidettiin lauantaina 12.08.2006 LC Luvian omistamassa Purakan Suulissa Luvian Laitakarissa. PDG Ossi
oli keittänyt tilaisuuteen maittavan
lohikeiton, mikä kirvoitti kielet antoisalle keskustelulle. Tilaisuudessa
jaettiin myös piirihallituksen jäsenille ”virkamerkit”.
Piirihallituksen ensimmäinen
virallinen kokous oli Satakunnan
Ammattikorkeakoulun Merenkulku Rauman tiloissa ”Suojankallioilla”. Kokousjärjestelyistä vastasi
RC Jukka Kolsio apunaan SAMK:
n koulutusjohtaja, lion Heikki Koivisto. Kokouksessa luotiin linjat
kauden toiminnalle. Kokouksen jälkeen lohkojen puheenjohtajat saivat
painavaa kotiin vietävää, sillä Lionsvuosikirjat jaettiin tämän kokouksen
yhteydessä. Puolisot keskustelivat
aiheesta: ”Miten autan lion-puolisoa

litusta asianmukaisin merkein. Käsiteltiin LC Suodenniemen anomus
siirtyä E-piiriin. Piirihallitus käsitteli asian ja antoi lausunnon, jolle ei
nähty mitään todellista aihetta. Kokouksen yhteydessä suoritettiin piirihallituksen virallisen kuvan ottaminen. Siksi paikalle oli kutsuttu
lion Martti Soini Uudestakaupungista. Kokousjärjestelyt hoiti kaikella
kunnialla RC Alpo Vehanen.

Lohkojen kokoukset
Ensimmäiset PNAT-tilaisuudet
pidettiin Alue-PNAT:teina, mikä tarkoitti sitä, että toimikunta-puheenjohtajat saivat antaa rautaisannoksen alansa asioista ja kysellä kuulumisia klubien tarpeista. Yhteisten
tilaisuuksien jälkeen pidettiin vielä
lohkojen puheenjohtajien johtamat
varsinaiset PNAT-kokoukset. AluePNAT:ien järjestelyistä vastasivat
aluejohtajat.
Näiden neljän tilaisuuden jälkeen
todettiin, että ”jotain pitäis tehdä”,
sillä niin pitkäksi nuo rupeamat venyivät. Päätettiin esittää, että siirrytään neljään PNAT-kokoukseen,
jolloin ensimmäisestä kokouksesta
jätetään pois lohkojen PNAT-osuus.

Lohkojen puheenjohtajat vetivät
kukin omalla tyylillään ”leijonahengessä” omien lohkojensa muut kaksi
tai kolme PNAT-kokousta.
Lions-piiri 107-M aktiviteetit
kaudella 2006-2007
VDG Maija-Liisa Heikkilä
Tietoja piirin klubien aktiviteeteista tuli 61 klubilta (klubeja yht.
64)
Palveluaktiviteetteja tehtiin yhteensä 6919 tuntia + 1073 konetuntia, eli keskimäärin n. 130 tuntia/klubi. Suurin palvelutyön tuntimäärä
löytyy LC Kiikalta, 945 tuntia.
Palvelun kohteina ovat olleet pääasiassa vanhukset ja nuoret.
Esimerkkejä palveluaktiviteeteista: Digi-asennusprojekti, vanhuksille puurojuhla, lauluilta, elokuvailta,
virkistyspäivä, pihan siivous, kuljetus, sankarihaudoille kynttilät jouluna tai itsenäisyyspäivänä, sankarihautojen siivous ja kivien maalaus,
hautaan kantoapu, hiekoitushiekkaa
vanhuksille. nappulahiihdot, penkkariajelu, leikkipuiston kunnostus,
nuorisotilan valvonta, lasten pulkkapäivä, katupartio, aurauskeppitalkoot, joulupatakeräyksen valvonta,
metsäkirkko, verenluovutus, äänilehti.
Varainkeruuaktiviteetteja tehtiin piirissä yhteensä 16500 tuntia
+ 1500 konetuntia, eli keskimäärin
lähes 300 tuntia/klubi. Suurin tuntimäärä löytyy LC Kiikalta, 2356 +
44 tuntia, josta suuri osa on Kiikan
pataljoona –kirjan tekoa. LC Rauma/Reimarilla (silakkamarkkinat)
ja LC Köyliöllä (Köyliön juhannus)
työtuntimäärä on noin 1000.
Varainkeruuaktiviteetteja on hyvin monenlaisia, esimerkkeinä voisi
mainita: Joululehdet, erilaiset messut tapahtumat, erilaiset arvausveikkaukset (lämpötila, jään lähtö, joulukuusen paino), konsertit, myyjäiset, perinnekeruu, vellin/hernekeiton
valmistus ja myynti, taulumyynti.
Lahjoituksia klubit ilmoittivat
antaneensa 210 612 euroa, eli keskimäärin vajaa 3500 euroa/klubi.
Lahjoituskohteina mm. nuorisourheilu, vanhainkodit, kehitysvammaiset, omaishoitajat, päiväkodit, Musiikkiopisto, VPK:n nuorisotyö, Irti
huumeista ry, partiolaiset, lapsille ja
nuorille stipendejä, pyöräilykypäriä,
heijastimia, kummilapset Sri Lankassa, Suomi-pojat Virossa.

Toimikuntien toiminnan
kuvaukset pj:n kuvaamina:
Kunnia-, IR- ja PDG-toimikunta
Toimikuntaa johti IPDG Teuvo Männistö. Piirin Pro Lions-ansiomitaleja anottiin ja myönnettiin
seitsemän. Mitalit jaettiin klubien
merkkipäiväjuhlissa.
PDG:t kokoontuivat Pettu Eerikin
Hovissa kauniina loppukesän päivänä 20.8.2007. Paikalla oli 14 entistä
piirikuvernööriä puolisoineen.
Aktiviteetti ja Punainen Sulkatoimikunta
DC Altti Tuomela
Punainen Sulka 2006
Keräyksemme Punainen Sulka
2006 on saatu päätökseen, tulokset
laskettua ja rahat jaettua niin lastenja nuorten järjestöille kuin palautukset klubeille ja sitä kautta paikallisten
lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Valtakunnallinen tavoite 1
€/ suomalainen osoittautui liian suureksi sillä saavutimme 3,9 miljoonan euron tuloksen. Tämä on kuitenkin suuri summa varsinkin, kun sen
muuttaa markoiksi (23,2 milj. mk).
Myös keräyskulut olivat ”Leijonien”
tapaan erittäin pienet.
Oman M-piirimme osalta saavu-

timme hyvän tuloksen 251 823,97
€, joka on tavoitteesta 76,4 %. Tällä tavoitteella olimme piirien välisessä kilpailussa neljäntenä 14 piirin joukossa. Omassa M-piirissämme tavoitteensa saavutti 15 klubia.
Asetetun tavoitteen saavuttamisessa
parhain klubi oli LC Pori-Koivisto,
jonka saavuttama tavoiteprosentti oli
206,30. Muut tavoitteensa saavuttaneet klubit/saavutettu tavoite%: LC
Huittinen /180,60, LC Pori-Charlotta /150,69, LC Eurajoki /148,80,
LC Uusikaupunki /133,10, LC Punkalaidun /127,30, LC Pori-Juhana
/113,50, LC Karvia /112,30, LC
Nakkila /111,60, LC Pori-Sofia
/109,05, LC Luvia /108,30, LC
Lauttakylä /103,80, LC Kiikka
/103,30, LC Pori-Pohjoinen /103,02,
LC Ulvila-Olavi /100,10.
Lisäksi 4 klubia saavutti yli 90
%:n tuloksen. Piirin klubeista ainoastaan yksi klubi ei osallistunut keräykseen millään summalla. Haluan
lausua kaikille kiitoksen saavutetusta keräystuloksesta. Jokainen on varmasti tehnyt parhaansa, eikä enem-

määrän adresseja. LC Pori/Meri-Pori osti 70 adressia ja oli sillä
piirin ylivoimainen ykkönen.
Lions-ritariksi piiriimme nimitettiin 14 lionia, joista muutaman oli ”lyömässä” toimikunnan
pj. Lyöminen tapahtui yleensä sitä varten hankitulla sokean kepillä, mutta miekkaakin käytettiin,
jos klubista sellainen löytyi. Piirin käyttöön hankittiin myös polvityyny.
Uudet Lions-ritarit: 762 Juuso Virtanen LC Eura/Pyhäjärvi,
766 Tapio Hacklin LC Pori/Meri-Pori, 784 Aimo Pitkänen LC
Huittinen, 785 Mikko Torkkeli
LC Uusikaupunki, 798 Hannu
Keitaanpää LC Pori/Linna, 799
Altti Forsberg LC Pori/Linna,
802 Osmo Kesseli LC Kankaanpää, 803 Kullervo Tuomisaari
LC Kankaanpää, 804 Altti Räihä LC Kankaanpää, 806 Pentti
Vesander LC Eura, 811 Seppo
Tuomola LC Ulvila/Olavi, 818
Eero Solakivi LC Pori/Koivisto,
826 Eero Jalonen LC Lappi Tl,

Kokemäellä pidetyssä digiasentajien koulutuksessa kuunneltiin tarkkaavaisesti, mitä sanottavaa piirin digikoulutusvastaava Pauli Laurilalla
on.
pää voi vaatia.
Oma kokemukseni on ollut kokemisen arvoinen. Kun teemme työtä
vapaaehtoiselta pohjalta, ei ole mitään pakotteita, millä vaatia tuloksia. Kuitenkin asian esittelyllä ja yhteisellä tavoitteella on ihmeellinen
voima, millä saadaan leijonat työskentelemään hyvän tavoitteen saavuttamiseksi. Parhaiten tämä tapahtui klubeissa, joissa ”voimaleijonat”
tukivat vahvasti Sulkaleijonaa ja klubin johtoa tavoitteen saavuttamiseksi
ja ylittämiseksi.
Myös yhteistyökumppaneita täytyy muistaa kiitoksella sillä tiedotusvälineiden, yritysten ja erilaisten
järjestöjen tuki oli keräyksen onnistumiselle erittäin tärkeä. Kiitän kaikkia keräykseen osallistuneita lasten
ja nuorten paremman tulevaisuuden
eteen tekemästänne työstä.
ARS- ja joulukorttitoimikunta
DC PDG Ossi Lahtinen
Toimikunnan jäsenet:
Pj. PDG Ossi Lahtinen (LC
Luvia), 1. Alue Pentti Heikkilä (LC Kankaanpää/Keskusta), 2.
Alue Mikko Heinonen (LC Luvia), 3. Alue Juuso Virtanen (LC
Eura/Pyhäjärvi), 4. Alue Kari
Tuominen (LC Lappi Tl.)
Toimikunnan tarkoitus oli huomattavasti nostaa adressimyyntiä
ja siinä se myös onnistui. Kaudella
myytiin yhteensä 915 kpl adresseja (9150€), eli noin 40% aikaisempia vuosia enemmän. Tuloksella
4,85€/jäsen saavutettiin, valtakunnan tasolla, toinen sija ja palkkioksi siitä piiri saa AR-säätiön
lupaaman 500 euron tukirahan.
Hyvään myyntitulokseen vaikutti
myös Piirikuvernöörin vahva ote
myynnistä, sillä hän esitteli ja myi
klubikäynneillään huomattavan

848 Martti Soini LC Uusikaupunki/Männäinen
DIGITV-projekti
VDG Maija-Liisa Heikkilä
1.8.2007 Suomi siirtyi digitaalisen TV-katselun aikaan. Liikenneja viestintäministeriö organisoi valtakunnallisen digi-palvelun, jossa
lions-järjestö oli näyttävästi mukana.
Leijonat tekivät mittavan palveluaktiviteetin asentaessaan digisovittimia
seniori-kansalaisille.
M-piirissä Digi-projektin kampanjapäällikkönä toimi lion Pauli
Laurila LC Pori/Meri-Porista.
Piirissämme järjestettiin kaksi
Digi-asennus koulutusta, 24.1.2007
Porissa Ravintola Liisanpuistossa ja
30.1.2007 Kokemäen Seuratalolla,
joihin osallistui yhteensä 85 palveluhaluista lionia. Virallisen Digi-tilauspalvelun kautta asennuksia suoritettiin runsas 150 kpl, jonka lisäksi
lionit antoivat runsaasti asennuspalveluapua lähipiirissään tilastojen ulkopuolella. Suurin osa asennuksista suoritettiin kaupungeissa, lähinnä
Porissa ja Raumalla.
Jäsenohjelmatoimikunta
DC, PDGRaimo Järvinen
Toimikunnan puheenjohtajana
toimi PDG Raimo Järvinen ja jäseninä VDG Maija-Liisa Heikkilä sekä aluejohtajat Jukka Kolsio, Tauno
Mäkelä, Jukka Suvio ja Alpo Vehanen.
Toimikunta piti kauden aikana
yhden suunnittelu- ja koordinointikokouksen. DG Veikko Valavuo
oli kokouksessa mukana kertomassa omat toiveensa piirin jäsenkehityksen suhteen. Kauden alussa piirin jäsenmäärä oli 1866 ja lopussa
1880. Tällä jäsenkehityksellä olimme 14 piirin joukossa kärkipäässä.
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Lions Club Rauma/Fänikk’in Charter Night, juhlassa (vas.) VDG Maija-Liisa Heikkilä, lion Sirpa Valavuo, DG Veikko Valavuo, uuden klubin
jäsenet ja opaslionit PDG Ossi Lahtinen ja lion Yrjö Aho.
Jäsenmäärän kasvu selittyy Raumalle perustetun uuden yhtenäisklubin
Rauma/Fänikk’in perustamisella.
Klubissa on 20 jäsentä ja se on perheklubi, jonka toimintatavat sopivat
hyvin uudistuvaan lionstoimintaan.
Veikko Valavuo toimi klubin perustamisessa tärkeimpänä moottorina,
mutta VDG Maija-Liisa Heikkilällä
ja lion Sirpa Valavuolla, klubin henkilökohtaisina kummeina, oli myös
osuutensa uuden klubin synnyttämisessä. Uuden klubin opaslioneina
toimivat kummiklubin LC Luvian
jäsenet PDG Ossi Lahtinen ja lion
Yrjö Aho.
VDG Maija-Liisa Heikkilä toimi myös kymmenien klubisihteerien konsulttina, opastaessaan heitä
jäsenrekisterien ajantasalla pitämisessä, siitä hänelle sydämelliset kiitokset.
Koulutustoimikunta
DC Martti Lehtelä
Koulutustoimikunnan kokoonpano: pj. DC Martti Lehtelän (LC
Punkalaidun) lisäksi toimivat: I-alue
Jouko Tutti (LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde), II-alue Mika Kivinen (LC Pori/Linna), III-alue Reijo
Välilä (LC Köyliö), IV-alue Jarkko
Männistö (LC Laitila).
Kauden aikana järjestettiin kolme uusien lionien opastustilaisuutta, jotka pidettiin Porissa, Raumalla
ja Karviassa. Kouluttajina toimivat
DG Veikko Valavuo ja DC Martti
Lehtelä sekä Karvian tilaisuudessa
lisäksi PDG Matti Pihlajaviita. Uusia lioneja, heidän puolisoitaan ja
kummejaan osallistui tilaisuuksiin
yhteensä 105.
Klubivirkailijoiden koulutus tapahtui piirikokouspäivänä 21.4.-07
Porissa. Presidenttikoulutuksesta
vastasi DC Martti Lehtelä, sihteerikoulutuksesta lion Hannele Vuorinen, rahastonhoitajakoulutuksesta
lion Sirkka Sainio ja puolisokoulutuksesta lion Sirpa Valavuo.
Lohkojen ja alueiden puheenjohtajille järjestettiin kaksi koulutusta,
22.3. ja 21.4.-07 VDG Maija-Liisa
Heikkilän toimesta. Muiden piirivirkailijoiden perehdyttämisestä
vastasi Lions-liitto.
Opaslionkoulutuksen
suoritti
kauden aikana kaksi lionia.
LCIF- ja CSF II –toimikunta
PCC Timo Heikkilä
Toimikunnan kokoonpano: piirikoordinaattori PCC Timo Heikkilä
(LC Pori) ja varapiirikoordinaattori Juhani Vihervuori (LC Kiukainen). Ryhmäkoordinaattorit: Seppo
Mäkiselkä (LC Siikainen), Kalevi Nummijärvi (LC Karvia), Tauno
Mäkelä (LC Kiikka), Juha Merisalo (LC Pori/Karhu), Jarmo Koski (LC Pori/Ulvila), Tuomo Sippo
(LC Harjavalta), Veikko Pitkänen
(LC Vampula), Heimo Toivonen

(LC Honkilahti), Jukka Kolsio (LC
Rauma/Reimari) ja Mikko Torkkeli
(LC Uusikaupunki).
Maailmanlaajuinen kampanja sokeuden poistamiseksi jatkui, ja oli
meneillään keräyksen toiseksi viimeinen vuosi. Toimikunnan jäsenistössä tapahtui ainoastaan yksi muutos. Heimo Toivonen pyysi eroa, hänen tehtävänsä otti hoitaakseen Juhani Vihervuori.
Varoja kampanjaan hankittiin
edelleen Melvin Jones –jäsenyyksillä ja klubien lahjoituksilla. Kauden päättyessä varoja oli koossa
n.55.000$, jolla summalla piirimme
oli kolmantena maan tilastoissa. Piirin malliklubina jatkoi LC Luvia.
Piirin ensimmäistä yhteistä Melvin Jonesin syntymäpäiväjuhlaa vietettiin 12.1.2007 Porissa, Kylpylähotelli Yyterin tiloissa. Tilaisuuteen
osallistui 132 lionia edustaen 22
klubia. Kauden aikana nimettiin 24
uutta MJF-jäsentä, joita kaikkiaan
kauden päättyessä piirissämme on
yhteensä 180.
Kaudella 2006-07 nimetyt uudet
Melvin Jones Jäsenet: LC Karvia:
Seppo Jokela, Aimo Mikkola ja Kalevi Nummijärvi, LC Kiukainen:
Mikko Heiska, LC Köyliö: Matti
Leppimäki ja
Tapio Putko, LC Lauttakylä: Uuno Kulmala, Tapani Mikola, Antti
Nieminen, Antti Seppä, Kalevi Vatja ja Reino Äikiä, LC Luvia: Hannu Perkola, LC Pomarkku: Jarkko Lehtolammi, LC Pori/Koivisto:
Pertti Harju, LC Pori/Meri-Pori:
Esko Silmu, LC Pori/Ulvila: Juha
Saarnilehto, LC Punkalaidun: Martti Rasi, LC Rauma Reimari: Urpo
Nieminen, LC Rauma/Ruori: Risto Forsström, Matti Järvinen, Pekka
S. Simula ja Kalevi Vuoksimaa, LC
Vampula: Mauno Kotamäki.
Lions Quest-toimikunta
Toimikunnan puheenjohtajana
oli DC Virpi Joutsa (LC Rauma/KanaliHelme). Piirissämme järjestettiin yksi Lions Quest –kurssi, mikä
pidettiin Porissa, 5.-6.2.2007. Lions

Quest –ohjelman käyttäjäksi koulutettiin 26 kasvattajaa. Kurssin kouluttajana oli Hanna Kokkala.
Nuorisovaihtotoimikunta
DC PDG Juhani Huppunen
Kauden aikana piirimme klubit ilmoittivat vaihtoon lähes kolmekymmentäviisi nuorta, joista yksi peruutti yhteensattumien takia. Lähtevien
nuorten ja lähettävien klubien joustavuus kohdemaan valinnassa auttoi tälläkin kertaa siinä, että kaikille
halukkaille pystyttiin järjestämään
vaihtokohde. Eniten hankaluuksia
tuotti jo totuttuun tapaan hakutoiveiden keskittyminen samoihin maihin, ja useimmiten juuri sellaisiin,
joihin paikkoja on hyvin vähän. Vaikein näistä on edelleen Iso-Britannian alue, jossa tarjolla oleviin muutamaan paikkaan hakijoita oli lähes
kymmenkertainen määrä. Yhteisistä
ikärajasopimuksista huolimatta yhä
useampi Euroopan maa on ottanut
käyttöön omia korkeampia ikärajojaan 16 vuoden sijaan. Näin kaikkein nuorimmista hakijoista pitää
tehdä “kaukomatkailijoita“, koska heille ei löydy sijaa Euroopasta.
Muutama nuori vaihtoi myös Euroopan kohteensa valtameren takaiseen
maksamalla klubin tuen yli menevän matkakustannuksen omasta tai
perheen kukkarosta. Sinänsä tämä
on ihan kannatettavaa, onhan tilaisuus kaukaiseen kulttuuriin tutustumiseen kuitenkin ainutkertaisen
edullinen.
Tänne saapuvien nuorten kohdalla isäntäperheitä saatiin jonkin verran aikaisempaa paremmin, mutta
ei kuitenkaan suunniteltua määrää.
Koska nuoriakin saapui oletettua
vähemmän, eikä meillä ollut omaa
leirivuoroa, isännyyksistä selvittiin
mallikkaasti. Osaltaan tähän auttoi
se, että joissakin piireissä isäntäperheistä oli ylitarjontaa. Muiden leirien tukeminen hoitui, vaikka joiltakin
todellinen isäntäperheiden tarve tulikin tietoon luvattoman myöhään.
Lähteneet
Piiristä 20 klubia lähetti yhteensä 35 hakemusta. Matkaan lähti 34
nuorta. Yksi nuorista peruutti hakemuksensa yhteensattumien takia.
Ensisijaisesti toivotut kohteet ja toteutuneet kohteet olivat:
Maa Ykköstoive Toteutunut.
Australia			
Belgia		
2
Bulgaria		
1
Englanti		
1
Espanja		
1
Etelä-Afrikka
1
Hollanti		
1
Islanti		
1
Italia		
9
Itävalta		
2
Japani		
1
Kroatia		
1
Makedonia		
Norja		
2
Ranska		
1

1

1
2
6
1
2
1
1
1

LC Pori/Ulvilan 50-vuotisjuhlassa Juha Saarnilehto nimettiin MJF-jäseneksi

Ruotsi		
1
Saksa		
7
Sveitsi		
4
Tanska		
2
Tsekki+Slovakia		
Turkki		
1
peruutti		
Yhteensä
35

1
6
2
1
1
1
35

M-piirin kautta koordinaatiomaihin
lähetetyt muiden piirien nuoret:
Maa Lähettävä piiri

Lähteneitä.

Belgia B
1
F
1
Hollanti A
2
B
1
F
1
N
1
O
1
Saapuneet
Kuluneella kaudella piirimme ei
ollut leirin järjestämisvuorossa, ja
tehtävämme oli pelkkään isäntäperheoleskeluun tulevien lisäksi tukea
naapuripiirien leirejä sijoittamalla
näiden nuoria isäntäperhejaksolle.
Isännyyttä hoiti kaikkiaan 13 perhettä 10 klubin kautta. Valitettavasti
osa klubeista ei, allekirjoitetusta sitoumuksestaan huolimatta, ota isännyysvelvoitetta vakavasti. Toisaalta
yhä useampi on havainnut isännyyden arvokkaana nuorisovaihtotoimintana, vaikka ei itse nuoria lähetäkään.
M-piirin isäntäperheisiin sijoitetut saapuneet nuoret:
Maa
Saapuneita
Leiri
Hollanti 1
E (1)
Italia
3
A (2), - (1)
Ranska 1
A (1)
Saksa 1
A (1)
Tanska 1
A (1)
Turkki 1
E (1)
Unkari 2
A (2)
USA/AL 2
A (1), E (1)
Palautetta
Nuorten antama palaute vaihtotoiminnasta on ollut lähes pelkästään
kiittävää, osin jopa ylistävää, siitäkin
huolimatta, että joissakin maissa järjestelyt ovat olleet puutteelliset.
Joitakin poimintoja matkan annista:
- Mielestäni Lions Clubit ympäri maailmaa tekevät hienoa ja arvokasta työtä kansainvälisyyden edistämiseksi, ja haluaisin ehkä itsekin
olla mukana. Miten Lions Clubiin
on mahdollista liittyä?
- Nuorisovaihto ei ehkä ollut kaikille nuorille, jotka Suomesta lähtivät, kovin suuri asia, jotkut ovat
jo tottuneita matkailuun ilman vanhempia jne. Minulle se oli kuitenkin ensimmäinen kerta ulkomailla,
ja yksin. Lions Clubin ja isäntäperheen tuki oli hirmuisen tärkeä, ja
pari ensimmäistä päivää olisin vain
halunnut hypätä koneeseen ja lentää takaisin Helsinkiin. Onneksi en
kuitenkaan lähtenyt takaisin, koska
nuorisovaihto ja varsinkin leiri merkitsivät minulle todella paljon. Tunnen olevani valmis lähtemään mihin
päin maailmaa tahansa, ja kynnys
lähteä ulkomaille ei ole enää niin
suuri. Tutustuin ihmisiin monista eri
maista ja siten opin hieman monesta
eri kulttuurista. Matka myös nosti
motivaatiota kielten opiskeluun, kun
huomasi käytännössä, kuinka mukava olisi osata jutella maan omalla
kielellä. Haluan tulevaisuudessa olla
mukana edistämässä kansainvälistä
kanssakäymistä. Kiitos!
- Rohkaistuin englannin käytössä, sain uusia ystäviä useista maista
ja kasvoin henkisesti. Reissu opetti
suvaitsevaisuutta ja erilaisten ihmisten kanssa elämistä.
- Kun ennen matkaa kuulin puhuttavan kulttuurieroista, niin ajat-

telin, että hoh hoijaa. Mutta matkan myötä huomasin nämä asiat oikeasti kiinnostaviksi, kun kulttuuria
on niin monenlaista, että jokainen
löytää jotain sanottavaa. Nyt myös
tiedän matkailun perusasiat, kun en
ennen ollut matkustellut.
Joitakin poimintoja myös lioneille suunnatusta sanomasta:
- Suomalaiset järjestäjät hoitivat
osansa hienosti. Teille ei voi sanoa
mitään muuta, kuin että osaatte asianne.
- Lions clubini yhteyshenkilö
olisi voinut tiedottaa asioista enemmän.
- Ohjeet oli mielestäni ihan hyvät.
En oikein osaa sanoa, mitä järjestäjät
voisi tehdä paremmin, koska loppujen lopuksi kaikki riippuu kohdemaan järjestäjistä.
- Järjestelyt sujuivat kohdallani
muutamia ongelmia lukuunottamatta hyvin, joten en osaa sanoa kuin,
että jatkakaa samaan malliin! Pitäkää huolta matkalle lähtevästä ja varmistakaa ennen matkaa, että hän on
hoitanut varmasti kaikki tarpeelliset
asiat!
- Pelkkä lappu ei aina riitä motivoimaan ihmisiä, kannattaa mennä
ja kertoa ihmisille, jos halutaan matkoille lähtijöitä.
Kiitos
Kiitos jokaiselle nuorisovaihtotoimintaan osallistuneelle klubille,
nuorisovaihtajalle ja isäntäperheelle sekä piirikokouksen päätöksen
mukaisesti tulevaa leiriä tukeneelle
klubille nuorison hyväksi tehdystä
arvokkaasta työstä.
Päihteiden vastainen toimikunta
Toimikunnan puheenjohtajana oli DC Harri Lehtinen (LC Luvia). Toimikunta jakoi informaatiota päihteettömästä vaihtoehdosta ja
avusti klubeja hankkimaan terveitä
elämäntapoja tarjoavia valistajia.
Tiedotus- ja PR-toimikunta
Toimikunnan puheenjohtajana
oli DC Juha Suonpää.
Tietotekniikkatoimikunta
DC PDG Pekka Tuuna
Toimikuntaan ovat kuuluneet:
Pj. DC PDG Pekka Tuuna (LC
Rauma), lion Keijo Yrjölä (LC Pori
Juhana), lion Tapio Koivunen (LC
Eurajoki)

Piirin sivut
Piirin www-sivut rakennettiin
kauden aikana uudestaan entisen,
hyväksi koetun layoutin pohjalta.
Kaikki html-sivut korvattiin vastaavilla php-sivuilla eli palvelimella
toimiva ohjelmisto muodostaa sivun
aina, kun se haetaan käyttäjän selaimelle. Tämän muutoksen avulla saatiin mahdollisuus tilastoida kaikki
sivuilla käynnit lions.fi-palvelimella
olevaan tietokantajärjestelmään. Tilastoja on käytetty mm.
• sivujen jatkokehityksen moottorina
• tietoturvan apuna esim. sulkemalla pääsy piirin sivuille tietyistä
”häirikkö-ip-alueista”
Toimintailmoitusjärjestelmä
Piirikilpailun sääntömuutoksista
johtunut toimintailmoitusjärjestelmän kokonaisuudistus on ollut kauden suurin ja merkittävin työsarka.
Järjestelmä rakennettiin ammattimaisesti alusta saakka kokonaan uudestaan erään yhteistyökumppanin
avustuksella. Lions.fi-palvelimen
rajoitusten takia päätettiin järjestelmän ydin jättää ko. yhteistyökumppanin palvelimelle ja rakentaa pii-
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rin sivuilta sinne yhteys. Järjestelmä
onkin osoittautunut edelläkävijäksi,
kun verrataan muiden piirien vastaavia järjestelmiä. Sen käyttöaste
on ollut luokkaa 99,98% eli kuukaudessa se on ollut pois käytöstä
keskimäärin noin puoli tuntia.
Järjestelmä on suojattu klubikohtaisella PIN-koodilla. Kaikki liikenne järjestelmän sisällä kirjautuu ns.
lokitietoihin. Tällä halutaan estää ja
varautua aina mahdollisiin ulkopuolisiin häiriöihin.
Järjestelmä on ns. client-server-toteutus, jossa klubin edustaja
täyttää, korjaa, selailee antamiaan
ilmoituksia omalla selaimellaan
(client) ja tiedot lähtevät jatkokäsittelyyn palvelimella (server) olevaan ohjelmistoon ja tallentuvat
siellä olevaan tietokantaan. Tietokanta varmistetaan kerran vuorokaudessa ja sen lisäksi tehdään
vielä viikko- ja kuukausivarmistukset.
Tietokannassa olevan tiedon
perusteella voidaan edelleen tehdä erilaisia tilastoja ja yhteenvetoja. Tietoa käytetään myös ”karhuihin”: tällöin klubin sihteeri saa
ilmoituksen puutteista. Piirihallituksen jäsenille menee yhteenveto
oman vastuualueensa puuttuvista
toimintailmoituksista.
Muu toiminta
Toimikunta on avustanut piirin
klubeja opastaminen www-sivujen
rakentamisessa ja ylläpitämisessä.
Apua on myös annettu piirihallituksen jäsenille ja klubeille yleensä
tietoteknisissä ongelmissa.

Puolisotoiminta
Piirikokouksen aikana puolisojen opastuksesta vastasi DGpuoliso lion Sirpa Valavuo ja puoliso-ohjelmasta lady Marja-Liisa
Mäntylä.
Piirin puolisopäivää vietettiin
Luvialla 4.2.2007. Tapahtuma alkoi Luvian Seurakuntakeskuksessa, josta pienimuotoisen ohjelman
seuraamisen ja ruokailun jälkeen
siirryttiin Luvian Tasalaan, jossa
seurattiin Luvian Nuorisoseuran
talviteatterin musiikkinäytelmää
Myrskyluodon Maija. Läsnä reilut 100 piirin leijonapuolisoa. Päivästä kuului jälkeenpäin runsaasti
myönteistä palautetta.
Klubien viettämät merkkipäivät,
joihin DG-pari sai kutsun: LC Pori/Meri-Pori 30v., LC Luvia 36v.,
LC Suodenniemi 25v., LC Kauvatsa 46v., LC Köyliö 40v., LC
Punkalaidun 50v., LC Eura 50v.,
LC Pori/Juhana 40v., LC Pori/Koivisto 20v., LC Kankaanpää 50v.,
LC Pori/Ulvila 50v., LC Uusikaupunki/Männäinen 30v., LC Lappi
Tl. 50 v.
Perustamisjuhlaansa viettivät:
LC Kankaanpää/Helmi, LC Pori/
Charlotta ja LC Rauma/Fänikk.

Palkitsemiset ja
huomionosoitukset:
II ruusukkeen ansiomitali: PCC
Timo Heikkilä (LC Pori),
Medal of Merit –ansiomitali:
DC PDG Juhani Huppunen (LC
Köyliö),
I ruusukkeen ansiomitali: Kurt
Pettersson (LC Pori/Meri-Pori),
Kalevi Sillanpää (LC Punkalaidun), Seppo Pohjala (LC Punkalaidun), Olli Vikkula (LC Pori/Juhana), Risto Kumpula (LC Pori/
Juhana), Jouko Färd (Pori/Koivisto), Arto Hakala (LC Kankaanpää),

Veli-Matti Andersson (LC Pori/Ulvila), Kari Tuominen (LC Lappi
Tl.), Hannu Vapola (LC Lappi Tl.)
Piirin viiri:
IP Jimmy Ross,
LC Kankaanpää/Helmi, LC Pori/Charlotta, LC Rauma/Fänikk,
IPDG Teuvo Männistö, PDG Heidi Rantala, DG Arno Vinni
Pro Lions-mitali: Jari Reunanen (LC Pori/Juhana), Pekka Tapio (LC Pori/Juhana), Alpo Vehanen (LC Pori/Juhana), Jorma Varjonen (LC Pori/Koivisto), Heikki
Hakosalo (LC Merikarvia), Jouni
Vaimala (LC Lappi Tl.), Ari AlaÄijälä (LC Lappi Tl.)
Piirikuvernöörin leijona DGe
Maija-Liisa Heikkilä (LC Pori/Sofia), DC PDG Ossi Lahtinen (LC
Luvia), DC PDG Raimo Järvinen (LC Pori/Meri-Pori), DC
PDG Pekka Tuuna (LC Rauma).
Lisäksi piirikuvernööri on luovuttanut posliinilejonan seuraaville:
PDG Kimmo Rouhas (LC Rauma/Reimari), LC Meri-Pori, LC
Kankaanpää/Helmi, LC Luvia, LC
Suodenniemi, LC Kauvatsa, LC
Köyliö, LC Pori/Charlotta, LC
Punkalaoidun, lady Marjatta Lampinen (LC Luvia), LC Eura, LC
Pori/Juhana, LC Pori/Koivisto,
LC Kankaanpää, LC Pori/Ulvila,
LC Rauma/Fänikk, DG Arno Vinni (LC Kuresaare), LC Lappi Tl,
LC Uusikaupunki/Männäinen.
Laajennuspalkinto: IPDG Teuvo Männistö, lion Esko Isohannu,
PDG Raimo Rintala, PDG Simo Waltenberg, lion Sirpa Valavuo
(LC Rauma/KanaliHelmi) ja VDG
Maija-Liisa Heikkilä (LC Pori/Sofia) .
Piirikuvernöörin Appreciation
Award: Heikki Ruski (LC Pori/Juhana), Esko Lindroos (LC Pori/Juhana), Ari Kulmala (LC Pori/Koivisto), Veikko Nordlund (LC Pori/
Koivisto), Jarmo Koski (Pori/Ulvila), Jorma Suominen (LC Lauttakylä), Sirpa Valavuo (LC Rauma/
KanaliHelmi) Maija-Liisa Heikkilä (LC Pori/Sofia)
50-vuotisesta lionstyöstä myönnettiin ”vuosimitali” Kosti Rasinperälle (LC Pori/Juhana)
lisäksi myönnettiin muita, pitkästä lionstyöstä ansaittuja mitaleja.
Piirikilpailu ja parhaiden sihteerien palkitseminen:
Alueiden parhaat klubit pikkuleijona ja muille kunniakirja, sek
paras sihteeri merkki, muille kunniakirja.
I ALUE: 1. LC Kiikka, 2. LC
Karvia, 3. LC Kankaanpää/Keskusta, 4. LC Pomarkku 5. LC Kankaanpää
Parhaat sihteerit: 1. Juha Tanninen (LC Äetsä/Keikyä), 2. Seppo
Österman (LC Merikarvia), 3. Janne Löytökorpi (LC Kankaanpää),
4. Raili Leppänen (LC Kankaanpää/Helmi), 5. Esa Sakari (LC Siikainen).
II ALUE: 1. LC Luvia, 2.
LC Pori/Sofia, 3. LC Pori/Juhana, 4. LC Pori/Meri-Pori, 5.
LC Kauvatsa.
Parhaat sihteerit: 1. Sanni Linden (LC Pori/Katariina), 2. Pirjo
Jokisalo-Sandberg (LC Pori/Sofia), 3. Pekka Heurlin (LC Nakkila), 4. Pauli Laurila (LC Pori/Meri-Pori), 5. Päivi Aarikka-Torkkeli
(LC Kokemäki/Jokilaakso)
III ALUE: 1. LC Punkalaidun, 2. LC Köyliö, 3. LC Eura/
Pyhäjärvi, 4. LC Lauttakylä, 5.
LC Huittinen/Gerda.
Parhaat sihteerit: 1. Hannu Kä-

ppi (LC Köyliö), 2. Aulis Teerinen
(LC Punkalaidun) 3. Tapani Koiranen (LC Vampula).
IV ALUE: 1. LC Uusikaupunki, 2. LC Lappi Tl, 3. LC Rauma/
Reimari, 4.
LC Laitila, 5.
LC Laitila/Untamoinen.
Parhaat sihteerit: 1. Jouni Vaimala (LC Lappi Tl), 2. Petrik Nurminen (LC Pyhäranta), 3. Jyrki
Isotupa (LC Uusikaupunki/Männäinen).
Piirin paras klubi: LC Punkalaidun, kiertopalkinto Leijona-patsas
Tiedotuskilpailun paras klubi:
LC Laitila/Untamoinen, kiertopalkinto Leijona-patsas
Lentopallomestaruus: LC Lappi Tl. kiertopalkinto Leijona-patsas
Kansainväliset 100 % presidentin palkinnon saivat: Kimmo Vaani (LC Jämijärvi), Mikko Koivisto (LC Lappi Tl.), Reijo Iisakkala
(LC Merikarvia), Jari Reunanen
(LC Pori/Juhana), Virpi Heikkilä
(LC Pori/Katariina), Mikko Puntari (LC Rauma/Reimari), Tapio Nieminen (LC Vampula), Kari Laurolinna (LC Äetsä/Keikyä)
Kotimaiset 100 % presidentit:
Ilkka Isokallio (LC Huittinen),
Tuula Honkamaa (LC Huittinen/
Gerda), Kimmo Vaani (LC Jämijärvi), Arto Hakala (
L
C
Kankaanpää), Urho Ala-Rämi (LC
Karvia), Arto Kaasalainen (LC
Kiikka), Urpo Ohvo (LC Köyliö),
Jukka Teinilä (LC Laitila), Mikko
Koivisto (Lappi Tl.), Reijo Iisakkala (LC Merikarvia), Aimo Lehtonen (LC Pomarkku), Jari Reunanen (LC Pori/Juhana), Virpi
Heikkilä (LC Pori/Katariina), Veli-Pekka Kallonen (LC Pori/Karhu), Antero Lahikainen (LC Pori/Koivisto), Jarmo Ruusunen (LC
Pori/Meri-Pori), Seppo Mäkiselkä
(LC Siikainen), Heikki Hippi (LC
Ulvila/Olavi).
Punainen Sulka 2006 –keräyspalkinnot jakoi lion DC Altti Tuomela:
Alueiden parhaimpien klubien
sulkavastaavat: I Alue Kari Kantonen (LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde, II Alue Heikki Särkiniemi
(LC Pori/Koivisto), III Alue Juhani Vihervuori (LC Kiukainen), IV
Alue Ari Nivola (LC Laitila).
Lähes 100% keräystuloksen keränneiden klubien sulkavastaavat:
Raimo Kukkamäki (LC Eurajoki),
Juha-Pekka Tynkkynen (LCHuittinen), Aimo Mikkola (LC Karvia),
Unto Peltoniemi (LC Kiikka), Reino Äikiä (LC Lauttakylä), Markku Helkiö (LC Luvia), Jukka Pohjalainen (LC Nakkila), Satu Lind
(LC Pori/Charlotta), Alpo Vehanen (LC Pori/Juhana), Jouko Färd
(Pori/Koivisto), Reino Leppiniemi (LC Pori/Pohjoinen), Hannele
Vuorinen (LC Pori/Sofia), Jukka
Uusi-Kouvo (LC Punkalaidun),
Seppo Tuomola (LC Ulvila/Olavi), Teuvo Kinnula (LC Uusikaupunki),
Piirikuvernöörin erikoispalkinto, Leijonan jalanjäljillä -teos, parhaimmista jäsenkehityksistä toimintakauden aikana: LC Pori/Sofia 5 uutta jäsentä ja LC Lauttakylä
3 uutta jäsentä.
Piirikuvernöörin ansiotähti Kuvernöörineuvoston kokouksen järjestämisestä seuraaville LC Pori/
Sofian lioneille: Hannele Vuorinen, Tuula Roos, Aulikki Ratala,
Sirkka Sainio.   

Yhdeksän miehen voimin LC Laitila/Untamoinen, kiitti piirikokouksen
järjestämisluvasta ja toivotti Lionspiiri 107-M:n väen tervetulleeksi
Laitilaan

Piirikokouksen iltajuhlassa sai DG Veikko, PDG Raimolta ja DGe Maikilta pienen i:n merkiksi siitä, että 1.7. alkaa IPDG-kausi

Piirikokouksen järjestämisestä
seuraavilleLC Porin lioneille:
Suomen Lions-liiton juhlamitali: Matti Teljo, Jukka Viitanen ja
Juhani Mäntylä.
Piirikuvernöörin
ansiotähti:
Kauko Isomäki, Paavo Palojärvi,
Ismo Eskelinen, lady Marja-Liisa
Mäntylä
Rauhanjulistekilpailun palkinto: Ella Stenfors (sponsorina LC
Pori/Karhu)
Muut kilpailut:
Piirissä järjestettiin lentopallo,
keilaus- ja ilma-aseammuntakilpailu. Keilaturnauksen ja ilmaasekilpailujen palkinnot jaettiin
kilpailujen yhteydessä.
Lentopalloturnauksen tulokset:
1. LC Lappi Tl., 2. LC Kauvatsa, 3. LC Vampula
Keilaturnauksen tulokset:
1. Lauri Hakosalo (LC Merikarvia), 2. Ilmo Heinonen (LC Pori/Linna), 3. lady Pirjo Jussila
Ilma-asekilpailutulokset:
Miehet: 1. Jani Häkkinen (LC
Punkalaidun), 2. Lasse Varjonen
(LC Vampula), 3. Jaakko Ojala
(LC Köyliö) Joukkueet: 1. LC
Punkalaidun, 2. LC Köyliö, 3.
LC Huittinen, 4. LC Vampula, 5.
LC Lauttakylä. Naiset: 1. Helena Vasama (LC Huittinen/Gerda),
2. lady Anna-Liisa Häkkinen (LC
Punkalaidun), 3. lady Päivi Roukka (LC Punkalaidun)
Joukkueet: 1. LC Punkalaidun,

Täältä puolehen ylhäisen
maan siirtyneet:
Muistamme kaipauksella ja kii-

toksella poisnukkuneita leijonia:
Antti Hirvikangas (LC Kankaanpää/Keskusta), Ilmari Kangasniemi (LC Kankaanpää/Keskusta), Jukka Kulmala (LC Kankaanpää/Keskusta), Matti Mustala
(LC Kokemäki), Pekka Puhakka
(LC Suodenniemi, Into Suominen
(LC Luvia), Eero Tuuli (LC Merikarvia), Jukka Virtanen (LC Äetsä/Keikyä)

Lopuksi
Parhaimmat kiitokset Lionspiiri
107-M:n piirihallituksen jäsenille,
klubeille ja yksityisille lioneille,
sekä heidän puolisoilleen, mielenkiinnosta, sekä myönteisestä ja innostuneesta suhtautumisesta lionstoimintaan.
Kiitän myös omasta ja puolisoni lion Sirpan puolesta siitä sydämellisestä vieraanvaraisuudesta
ja mieleenpainuvista tapahtumista,
joissa saimme olla kanssanne klubikokouksissa, juhlissa ja monenlaisissa muissa lionstilaisuuksissa.
Haluan kiittää myös Lions-liitto
ry:n luottamus- ja toimihenkilöitä
myönteisestä ja asiallisesta suhtautumisestanne yhteisten asioittemme hoitamisessa.

Aivan lopuksi vielä:
Joku viisas on sanonut:
Eräs elämän parhaista tosiasioista on se, että ihminen joka vilpittömästi toimii toisen hyväksi, tulee aina samalla auttaneeksi
myös itseään.

Veikko Valavuo
piirikuvernööri
Juha Ahola
piirisihteeri
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Valkoisen kepin päivänä 15.10.2007
Kansainvälinen Lions-järjestö on jo
vuosia kampanjoinut näönsuojelun
puolesta. Projektit ovat sisältäneet
mm. hoitoja, apuvälineiden hankkimista, hoitohenkilökunnan koulutusta sekä silmäklinikoiden rakentamista. Karvian Lions-klubi on
järjestänyt näkökävelyn hyvän asian
edistämiseksi.
Tulevaisuuden uhkia näköongelmien kannalta ovat maapallon väestön kasvu ja ikääntyminen. Tällä hetkellä maailmassa on noin 37
miljoonaa sokeaa ja 124 miljoonaa
heikkonäköistä. Määrien arvioidaan kaksinkertaistuvan, jos mitään
ei tehdä. Maailman terveysjärjestön
määritelmän mukaan sokea on henkilö, jonka näkö laseilla korjattuna
on alle 0,05, jolloin henkilö erottaa
sormet noin 2,5 metrin etäisyydeltä
tai näkökenttä on kapea, jolloin puhutaan putkinäköisyydestä tai kiikarinäöstä. Heikkonäköinen on henkilö, jos laseilla korjattu näkö on alle
0,3. Tällöin henkilö näkee E-taulusta kaksi ylintä riviä. Heikkonäköiset ihmiset voivat nähdä eri tavoin.
Esimerkiksi henkilö ei näe lukea,
mutta pystyy liikkumaan ilman valkoista keppiä tai jäljellä olevan tarkan näön avulla henkilö kykenee
lukemaan, mutta ei näe ympäristöään. On myös hämäräsokeutta, häikäistymisherkkyyttä tai kontrastien
erottamisen vaikeutta. Nämä oireet
saattavat olla vaaraksi liikenteessä,
vaikka näkö vielä riittää autolla ajamiseen.
Maailmassa yleisin näkövammaisuuden syy on harmaakaihi.
Silmänpainetauti eli glaukooma aiheuttaa näkövammaisuutta usein ja
tämäkin näkövamma on estettävissä, jos sairaus todetaan riittävän varhain. Afrikassa sokeuttaa miljoonia
ihmisiä bakteerin aiheuttama trakooma silmäsairaus. Jokisokeus on

jokimadon aiheuttama silmäsairaus, jota esiintyy Afrikassa ja EteläAmerikassa. Nämä ovat parannettavissa hoidolla, mutta näillä alueilla
ei ole riittävästi rahaa hoitoihin.
Meillä Suomessa näkövammaisuuden ongelmat ja uhkakuvat
ovat osin erilaisia kuin kehitysmaissa. Harmaakaihi voidaan parantaa
leikkauksella. Täällä keskustellaan
vain hoitotakuusta ja leikkausjonon
pituudesta. Diabeetikoilla ja kortisonin käyttäjillä harmaakaihi saattaa kehittyä nopeasti, muuten se on
yleensä hitaasti kehittyvä yli 60vuotiaiden tauti. Silmänpainetauti
on pitkälle hoidettavissa lääkkein,
laserhoidolla ja joskus leikkauksella. Riski sairastua glaukoomaan on
erityisesti vahvasti likinäköisillä,
jos silmänpaine on koholla tai jos
suvussa on glaukoomaa. Parantunut
työsuojelu ja lisääntynyt informaatio ovat vähentäneet vakavia silmätapaturmia. Keskosuuden aiheuttamaa näkövammaisuutta on opittu
myöskin ehkäisemään, mutta edelleenkin Suomessa syntyy noin 100
näkövammaista lasta vuosittain.
Valtakunnalliseen näkövammarekisteriin kuuluu noin 80000 ihmistä, joista noin 10000 on sokeita.
Yleisin syy näkövammaisuuteen on
ikääntymisen aiheuttama silmänpohjarappeuma. Muita yleisiä syitä
ovat perinnölliset syyt, neurologiset
ja verenkierrolliset syyt, diabeettinen silmänpohjasairaus ja glaukooma.
Silmälääkärit ilmoittavat näkövammarekisteriin kaikki sokeat ja
heikkonäköiset. Vuonna 2004 rekisteriin ilmoitetuista, jo 2/3:lla oli
silmänpohjarappeuma. Tämä on
yleisin yli 65-vuotiaiden näkövammaisuuden aiheuttaja kaikissa länsimaissa. Ensioireita ovat suorien viivojen kiemurtelu tai kuvakoon pie-

neminen. Lukiessa kirjainten koko
vaihtelee tai osa kirjaimista häviää.
Myös värinäkö muuttuu, yleensä sinisen ja keltaisen näkeminen häiriytyy ensimmäisenä. Tämänhetkisen
tiedon mukaan ei ole mitään varmaa
keinoa ehkäistä tätä sairautta, mutta
yleiset terveelliset elämäntavat ainakin hidastavat sitä. Parantavaa hoitoa ei ole, mutta pientä osaa voidaan
auttaa hoidoilla.
Suomessa on noin puoli miljoonaa diabeetikkoa. Tyypin 1 diabetesta sairastavista joka toisella
ja tyypin 2 diabetesta sairastavista joka neljännellä on diabeettinen
silmänpohjasairaus. Koska etenkin
2 tyypin diabeetikoiden määrä on
huimaa vauhtia lisääntymässä, on
oletettavissa, että diabeteksen aiheuttama näkövammaisuus lisääntyy
väestössä. Ehkäisy on tässäkin parasta hoitoa. Mahdollisimman hyvä verensokerin hoito ja muiden
riskitekijöiden kuten verenpaineen
ja rasva-arvojen hoito sekä tupakoimattomuus ehkäisevät tämän liitännäissairauden kehittymistä. Suomessa on alotettu DEHKO-projekti
ehkäisemään 2 tyypin diabetesta.
Elämäntapamuutoksin, joita ovat
liikunnan lisääminen, painon hallinta, ravintotottumusten muutokset
sekä tupakoimattomuus voidaan ehkäistä sairaus tai siirtää sen puhkeamista myöhempään ikään. Tyypin 1
diabetekseen ei toistaiseksi tunneta
ehkäisevää hoitoa.
Silmänpohjat pyritään tutkimaan
kaikilta diabeetikoilta jo sairauden
toteamisvaiheessa. Jos muutoksia ei
todeta seuranta on 1 tyypin diabeetikoilla kahden vuoden ja 2 tyypin
diabeetikoilla kolmen vuoden välein. Jos muutoksia taas todetaan,
seuranta järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan. Nykyisin silmänpohjat tutkitaan valokuvaamalla, jolloin

Kuvassa osa Karvian klubilaisista tekemässä alkuveryttelyä ennen ”näkökävelylle” lähtöä.Tilaisuus alkoi lääkäri Pirkko Harjun kertomuksella
sokeudesta.Joka on tässä lehdessä. Klubin näönsuojelupäälikkö Pentti
Pentinmäki kertoi mitä on saatu Karvian klubin lahjoitusvaroilla aikaan.
Kalevi Nummijärvi kertoi Campaign Sightfirst 2 keräyksestä. Saimme
esittää kysymyksiä sokealle pojalle joka oli mukana tapahtumassa.
Ennen kävelylle lähtöä  Aimo Mikkola veti alkuveryttelyn. Kävelyn jälkeen nautimme klubin runsaasta tarjoilusta ja kaikille osallistujille klubi
kustansi Näönjuojelumerkin. Hyvillä mielillä varustettuna kukin poistui
pimeään iltaan kohti kotia.
muutoksia pystytään paremmin seuraamaan ja tutkimuksesta jää dokumentti. Myös Karviassa on aloitettu
diabeetikoiden silmänpohjavalokuvaukset kiertävän kameran avulla.
Kuvat lähetetään silmälääkärille
lausuntoa varten, joten henkilön ei
tarvitse enää lähteä kuvausta varten keskussairaalaan. Tiedot muutoksista ja seurantatiheydestä ilmoitetaan tutkittavalle. Jos muutoksia
todetaan, pyritään hoitotasapainoa
parantamaan entisestään. Lisäksi tehostetaan verenpainetaudin hoitoa.
Silmälääkäri määrää mahdolliset laserhoidot löydösten mukaan.

Tänään vietämme kansainvälistä valkoisen kepin päivää. Meidän
näkevien ei ole aina helppoa kuvitella, mitä kaikkia ongelmia näkövammaisen päivittäiseen selviytymiseen liittyy. Tämän tapahtuman
tarkoitus on paitsi auttaa maailmanlaajuisesti, myös kiinnittää meidän
huomiomme lähellämme olevien
näkövammaisten kohtaamiseen ja
auttamiseen.
Toivotan menestystä
Lions-klubin SightFirst- kampanjalle. !
Pirkko Harju

Suomen lionsklubien tavoitteena on pelastaa 500 000 ihmisen näkö
Joka minuutti maailmassa sokeutuu 12 ihmistä, joista yksi on
lapsi. Heistä 80 % voidaan parantaa asianmukaisella hoidolla
ja ennaltaehkäisyllä. Estettävissä olevan sokeuden hävittäminen
on kansainvälisen Lions-järjestön tehtäväkseen ottama ohjelma
maailmanlaajuisessa terveystyössä. Koko maailman kattavassa
Lions-järjestön toisessa näönsuojelukampanjassa, SightFirst II:
ssa kerätään vähintään 150 milj.
USD estettävissä olevan sokeuden
hävittämiseen maailmasta.
Maailmassa on 37 miljoonaa
sokeaa ja 124 miljoonaa huonosti
näkevää. Luvut kaksinkertaistuvat
vuoteen 2020 mennessä, jos asiaan
ei tartuta vapaaehtoistyöllä.

Kansainvälinen Lions-järjestö
järjestää vuosina 2005-2008 toisen maailmanlaajuisen keräyksen
(Näkemisen puolesta - Sight First
II) näönsuojeluun kehitysmaissa.
Keräyksen tavoite on vähintään
150 milj. USD, jolla tavoitellaan
yli 60 miljoonan ihmisen näön palautusta tai sen menettämisen ehkäisemistä.
Suomen lionsklubit ovat ottaneet vastuun puolen miljoonan ihmisen näön pelastamisesta tavoitteenaan kerätä kampanjaan n. 2,4
milj. euroa. M-piirin tavoite on
224 000$.
Jo pienellä lahjoituksella suomalainen voi antaa lähimmäiselleen näön. Lääkehoito jokisokeutta vastaan Etelä-Amerikassa tai

Afrikassa maksaa vuodessa alle 4
euroa. Yleisimmän sokeuden syyn,
harmaakaihin leikkaus Lions-silmäklinikalla Intiassa maksaa alle
20 euroa potilasta kohti. Huonosta hygieniasta aiheutuva trakooma
on erityisesti Afrikan vitsaus. Tauti
parannetaan lääkehoidolla tai leikkauksella. Trakooman hoito maksaa keskimäärin alle 10 euroa.
Tärkeä osa näönhuoltoa on koulutus ennaltaehkäisy. Rakennamme silmäklinikoita kehitysmaihin
ja hankimme uusia laitteita.
Ensimmäinen ”Näkemisen puolesta” kampanja on pelastanut tähän mennessä 24 milj. ihmisen
näön
Edellisen näönsuojeluprojektin
tuloksena on mm. palautettu näkö

7,1 miljoonalle kaihipotilaalle, ehkäisty 24 miljoonan henkilön vakava näön menetys, annettu yli 80
miljoonaa hoitokertaa jokisokeutta
vastaan, tehty 125 000 trakoomaleikkausta ja annettu 4,6 miljoonaa Zithromax-hoitoa trakoomaan.
Sen lisäksi lionit ovat rakentaneet
tai laajentaneet 213 silmäsairaalaa/ -klinikkaa/-osastoa, uusineet
358 silmäkeskuksen kalustoa sekä
kouluttaneet 300000 silmälääkäriä, silmähoitajaa, muuta näönhoidon ammattilaista ja kyläterveydenhoitajaa.
Yritykset arvioivat Lions-järjestön maailman parhaaksi vapaaehtoisjärjestöksi
Talouslehti Financial Times julkisti 5.7.2007 raportin, jossa 446

yritystä olivat arvioineet 34 maailmanlaajuisesti vapaaehtoistyötä
tekevää järjestöä.
Tässä joukossa yritykset arvioivat Lions-järjestön hyväntekeväisyysrahaston, LCIF:n parhaaksi
vapaaehtoisjärjestöksi. 34 järjestöstä LCIF oli paras rahankäytön
luotettavuudesta (täydet pisteet),
avustusohjelmien toteuttamisessa,
sisäisessä ja ulkoisessa kommunikaatiossa, ohjelmien soveltuvuudessa ympäröivään yhteisöön sekä
tukijoidensa tavoitteiden ymmärtämisessä.
LCIF löi vertailussa mm. Rotary Internationalin, UNESCOn and
UNICEFin.
Teksti
PID Harri Ala-Kulju

LCIF ja Campaign Sight First II:n puheenjohtajana toimi PCC Timo Heikkilä.
Maailmanlaajuinen kampanja sokeuden poistamiseksi jatkui, ja oli meneillään keräyksen toiseksi viimeinen vuosi.Toimikunnan jäsenistössä tapahtui ainoastaan yksi muutos.
Heimo Toivonen pyysi eroa, hänen
tehtävänsä otti hoitaakseen Juhani
Vihervuori. Toimikunnan kokoonpano: piirikoordinaattori
Timo
Heikkilä, LC Pori ja varapiirikoordinaattoriksi Juhani Vihervuori,
LC Kiukainen. Ryhmäkoordinaattorit: Seppo Mäkiselkä LC Siikainen, Kalevi Nummijärvi LC Kar-

via, Tauno Mäkelä LC Kiikka, Juha Merisalo LC Pori/Karhu, Jarmo
Koski LC Pori/Ulvila, Tuomo Sippo LC Harjavalta, Veikko Pitkänen
LC Vampula, Heimo Toivonen LC
Honkilahti, Jukka Kolsio LC Rauma/Reimari ja Mikko Torkkeli LC
Uusikaupunki.
Varoja kampanjaan hankittiin
edelleen Melvin Jones –jäsenyyksillä ja klubien lahjoituksilla. Kauden päättyessä varoja oli koossa
n.55.000$, jolla summalla piirimme
oli kolmantena maan tilastoissa. Pii-

rin malliklubina jatkoi LC Luvia.
Piirin ensimmäistä yhteistä Melvin Jonesin syntymäpäiväjuhlaa vietettiin 12.1.2007 Porissa, Kylpylähotelli Yyterin tiloissa. Tilaisuuteen
osallistui 132 lionia edustaen 22 klubia. Kauden aikana nimettiin 24 uutta MJF-jäsenyyttä, joita kaikkiaan
kauden päättyessä piirissämme on
yhteensä 180.
Kaudella 2006-07 nimetyt uudet
Melvin Jones Jäsenet:
LC Karvia
Seppo Jokela

Aimo Mikkola
Kalevi Nummijärvi
LC Köyliö
Matti Leppimäki
Tapio Putko
LC Lauttakylä
Uuno Kulmala
Tapani Mikola
Antti Nieminen
Antti Seppä
Kalevi Vatja
Reino Äikiä
LC Luvia
Hannu Perkola

LC Pomarkku
Jarkko Lehtolammi
LC Pori/Koivisto
Pertti Harju
LC Pori/Meri-Pori
Esko Silmu
LC Pori/Ulvila
Juha Saarnilehto
LC Punkalaidun
Martti Rasi
LC Rauma Reimari
Urpo Nieminen
LC Vampula
Mauno Kotamäki
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LC Merikarvian pääaktiviteetti 2007 - 2008
on Partiokarin kunnostus
koska rannat ovat kovin kivisiä ja
veneille vahingollisia.
Lion Heikki Hakosalo ideoi katon ja laiturin korjauksen sekä teki
piirustukset. Lion Lauri Hakosalo
haki Arne Ritari – säätiöltä kohdeavustusta. Komitean muut jäsenet
keräsivät lahjoituksina laituriin tarvikkeita ja myös partiolaiset hankkivat niitä kiitettävästi. Sitten vaan
järjestettiin talkoita ja laituri alkoi
saada muotonsa. Kaikki tarvikkeet
oli kuljetettava vesitse partiokariin
ja sähkö saatiin vain aggregaatista.
Onneksi lioneilta löytyi tarvittavia
veneitä ja työkaluja riittävästi ja
ennen kaikkea osaavia talkoolai-

sia. Laituri saatiin syksyllä miltei
valmiiksi. Meriolosuhteiden takia
laiturin tulee olla riittävän tukeva
ja riittävän korkealla, etteivät jäät
pääse vahingoittamaan sitä. Talkootunteja Leijonat ovat tehneet
151 ja tarvikkeita saatiin n. 1700
€ edestä, lisäksi oli partiolaisten
hankkimat tarvikkeet.
Rakennuskomitean puheenjohtaja Veli Miettunen on tyytyväinen
lionien hyvään talkoohenkeen ja
työn tuloksiin.
Kelokolon vuotava katto korjattiin omin voimin vain tilapäisesti ja varsinainen työ teetetään
ammattilaisella konesaumatusta

pellistä talvella jäiden tultua. Pellit ovat kustannustehokkaampaa ja
helpompaa kuljettaa moottorikelkkareellä Partiokarin laiturille ja siitä edelleen katolle. Kattoremontin
kustannusarvio on n. 5500 €.
Partiolaiset voivat kunnostustöiden jälkeen edelleen keskittyä varsinaiseen partiolaisten työhön eli
nuorten kouluttamiseen hyviin taitoihin ja tapoihin. Leiritoiminta on
myös mahdollista ja entistä mielekkäämpää toimivissa tiloissa.
LC Merikarvia
Veli Miettunen

Näkymä Partiokarin laiturin lähestymissuuntaan
Ouran partiolaiset ovat edelleen
nuoria ja nuorekkaita, vaikka
vuonna 2006 tuli jo 90 -vuotta täyteen järjestön perustamisesta. Tänä
vuonna on Ouran partiolaisissa toiminut 3 laumaa ja 4 vartiota. Yhteensä jäseniä on 96. Tämän kokoinen nuorisojärjestö on merkittävä
Merikarvian kokoisessa kunnassa.
Laumojen ja vartioiden säännöllisen toiminnan lisäksi osallistuvat
partiolaiset talvi-, kesä- ja räntäleireille sekä piirin järjestämille
leireille. Edelleen on kilpailuita ja
koulutuksia johtajiksi sekä erilaisia jatkokoulutuksia. Lippukunnan
nykyinen johtaja on Johanna Mäensivu.
Merikarvialla voimme nähdä
reippaita partiolaisia kirkon tilaisuuksissa avustajina, yrittäjämarkkinoilla lättyjä myymässä, itsenäisyysjuhlilla avustajina ja metsästäjäjärjestöjen Joulurauhan julistus
metsäneläimille – tapahtumassa.
Näissä tapahtumissa nuoret oppi-

vat toimimaan tehokkaasti ja arvokkaasti tilaisuuksien mukaan.
Ouran partiolaisilla on käytössään kunnan omistama Partiokolo,
jossa he voivat pitää laumojen ja
vartioiden koulutustilaisuuksia sekä kokouksia.
Partiolaisilla on myös oma saari, Partiokari, jossa on oma hirsinen ”Kelokolo” leirikäyttöä varten
saunoineen. Kelokolo on 80 luvulla rakennettu lion Heikki Hakosalon suunnittelema laavun näköinen
rakennus. Kelokolon katto on nyt
uusimisen tarpeessa.
LC Merikarvia oli aikanaan
merkittävä tukija Kelokokon rakentamisessa ja klubi haluaa nyt
myös olla kunnossapitämässä sitä. Sen vuoksi kaudella 2006-2007
klubin presidentti Olli Färm asetti komitean, joka organisoi Kelokolon katon korjauksen ja Partiokarin rannalle helposti lähestyttävän laiturin rakentamisen. Laiturin
puuttuminen on ollut iso ongelma,

Partiolaisista Juha Salmi ja lion Kari Oksanen työn touhussa laituritalkoissa

Rauhanjulistekilpailu

Arne Ritari-säätiön adressit monenlaiseen muistamiseen.
Adresseista saatavilla tuloilla tuetaan mm.
-nuorisotyötä
-vanhus- ja vammaistyötä
-klubien palveluaktiviteettejä

Auta leijonaa auttamaan!
”Rauha maailmassa” on kauden
2007-2008 rauhanjulistekilpailun
teema. Lionsklubit voivat sponsoroida omilla paikkakunnillaan tätä
ohjelmaa, johon voivat osallistua
11-13 vuotiaat nuoret. Kilpailun
avulla oppilaita innostetaan esit-

tämään oma tulkintansa kilpailun
teemasta visuaalisin keinoin.
M-piirissä kilpailun voitti tällä kaudella Ella Haaviston
työn, koulu Björneborgs svenska samskola. 12-vuotiaan Ellan
ajatus rauhasta on: ”Olemme osa

maapalloa, jos tuhoamme sen sotimalla, saamme hävetä koko sydämestämme”. Yhteistyöklubi
LC Pori.
Jaetulle toiselle sijalle sijoittuivat LC Karvia ja LC Pori/Karhu. Onnittelut voittajille!
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Vanhan tyyliset joulumarkkinat
Pomarkun jokirannassa

Myyntipaikkojen tunnelmaa heti markkinoiden avauduttua. Myyjät toivat omat pöytänsä ja muun rekvisiitan, mutta havut tarjosi klubi. Joulukuun iltapäivässä roikan keinovalokin näkyy selvästi. Taustalla virtaa
Pomarkunjoki.

Puuro- ja kahvipuhvetin hoitajat ladyt Marja-Liisa Santi,Timo Kytölaakso (lady Railin sijaisena), Erja Ruusunen
ja Terttu Uusitalo.
LC:n joulumyyjäiset ovat Pomarkussa jo vuosikymmeniä vanha
perinne. Tähän asti ne on pidetty
kunnan seuratalossa Hakalinnassa,
mutta jotenkin sekä myyjien että
ostajien into on vuosien kuluessa
laantunut. Toki vastaavia myyjäisiä
on meidänkin kunnassamme useita
muitakin.
Ladyjen aloitteesta päätimme siirtää myyjäiset ”ulos” ja
muuttaa koko tapahtuma vanhan
tyylin joulumarkkinoiksi. Paikka markkinoille löytyi jokirannasta, joka vanhoine taloineen
sekä kivisiltoineen tarjoaa idylliset puitteen perinnehenkiselle
joulutapahtumalle. Itse markkinakentäksi saatiin asfalttialue,
mikä nykyisten vesitalvien aikana on viihtyisyyden kannalta
erinomainen asia.
Ajatuksena oli alusta alkaen
tehdä Pomarkun vanhan tyylin
joulumarkkinoista uusi perinne,
joten tapahtuman lanseeraaminen tuli toteuttaa huolella. Ha-

lusimme pitää kynnyksen matalana: pyrimme siihen, että kuka tahansa voi tulla myymään
markkinoille. Pelkkä myyntipaikka oli ilmainen ja valmiin
katospaikankin sai kymmenellä
eurolla. Vanha tyyli oli kuitenkin tavoite. Kirkkaat halovalot
ja värikkäät muovit oli julistettu
sulkulistalle.
Klubin talkoovoimin rakennettiin katoksia varten yksinkertaiset puiset runkoelementit,
jotka myyjäisaamuna koottiin
ja katettiin tummanvihreillä kevytpressuilla. Tulos ei tietenkään
vastannut paanukattoa tai purjekangasta, mutta tunnelma oli
oikea ja hinta kohtuullinen. Katokset valaistiin vanhanaikaisilla
roikkalampuilla, mikä osoittautui onnistuneeksi ratkaisuksi.
Tavoitteemme oli markkinoiden myyjämäärän tuplaaminen
viime vuoden sisämyyjäisistä,
jotta selvästi suuremmat perustamiskulut ja kasvanut vaivan-

näkö tulisivat kuitatuiksi. Joulumyyjäiset ovat tosin aina olleet
klubille sekä rahanhankinta- että palveluaktiviteetti, eli suurista
voitoista ei edes haaveiltu, mutta tappiollekaan ei ollut suotavaa jäädä. Pieni avustus saatiin
myös Pomarkun kunnalta, koska
markkinat olivat mainosta kunnalle.
Markkinat onnistuivat lopulta
jopa yli odotusten. Myyjiä saatiin paikalle lähes 30, yleisöä oli
arvion mukaan hyvin, ja ilmeisesti lähes kaikki olivat tyytyväisiä. Vaikka luvut olivat pieniä,
ovat ne ensimmäisen kerran saavutuksiksi hyvät – muutos vuoden takaisiin sisämyyjäisiin oli
merkittävä. Myös sää oli suosiollinen, vaikkei haaveissa ollutta kevyttä pakkaslumisadetta
saatukaan.
Järjestelyt toteutettiin alusta
alkaen yhdessä ladyjen kanssa.
Talkootunteja kertyi lähes 250
pelkkiin järjestelyihin. Monien

Viime syksyn ARS – kyselyn
palautus ”kilpailu”
Syksyllä AR-säätiö pyysi kaikkia
klubeja vastaamaan lähettämäänsä
kyselyyn, joka koski yleistä tietoutta AR-säätiöstä ja sen toiminnasta. Kilpailu ei koskenut vastausten
laatua, vaan jokainen tiedustelun
palauttanut klubi osallistui yhden
Lions-ritarin (850€) arvoisen voiton arvontaan ja lisäksi piiri, jonka
palautusprosentti on paras, saa 400
euron avustuksen.
Sen lisäksi, että klubeille suoraan AR-säätin toimesta tieto ’ki-

sasta’ ja vastausohjeet oli välitetty,
niin myös jokaisessa Alue-PNAT:
issa asia oli ollut esillä.
Olin hieman pettynyt sekä piirin
että niiden klubien puolesta, jotka
jättivät vastaamatta. Uskoin, että
’helppo’ raha piirille meni ohi suun
ja turhan moni klubi jäi vaille 850€
arvoisen voiton mahdollisuutta.
Kaikki kolmetoista muuta piiriä olivat kuitenkin vielä heikommin eväin liikkeellä ja palkintona
ollut 400 € tuli meille, M piiriin.

HYVÄ ME!
KIITOS kaikille vastanneille
klubeille.
Tämän ’työvoiton’ lisäksi Onnetarkin oli M piiriläisen klubin
puolella. Kaikkien klubien kesken
arvottu 850€ arvoinen palkinto tuli
myös ’kotiin’, sillä voittaja oli LC
Huittinen.
LÄMPIMÄT ONNITTELUMME !
ARS DC, PDG
Ossi Lahtinen

JÄMIJÄRVEN KUNTA

lionien markkinapäivä kesti 10
tuntia, vaikka itse myyntitapahtuma oli vain 3 tunnin mittainen.
Lisäksi muutamalla ladylla oli
oma myyntikoju.
Alun epäilyksistä huolimatta
markkinat on tarkoitus jatkossa joka vuosi ulkona. Konsepti
on kunnossa ja katosrakenteetkin säilyvät kuivassa varastos-

sa. Samoja runkoja on muuten
tarkoitus käyttää myös muissa
tilaisuuksissa, joten kuluja saadaan näin tasattua. Tapaamisiin
ensi joulukuussa.
			
Tiedotussihteeri
Jussi Heervä
LC Pomarkku

Markkinaväkeä alkuillan hämärässä.Tiivis kojurivi ja lumeton maa loivat
jonkinlaisen keskieurooppalaisen tunnelman, ja kylmänkosteassa illassa
kuuma makkara oli suosittu myyntiartikkeli. Makkaramyyjän takana
harmaassa karvalakissa lionpresidentti Juha Puutio.

POMARKUSSA
TAPAHTUU 2008!
Sunnuntaina 27.4.
Lastenkonsertti sekä konsertti
varttuneemmalle väelle
Lauantaina 6.6.
Pomarkku-päivän jatkona tanssit Hakalinnassa
Joulukuussa
Vanhan tyylin joulumyyjäiset
Kaikki tapahtumat järjestää LC Pomarkku.
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JÄRJESTÖMME VUOSIKOKOUKSET

- NIISSÄ VAHVISTAMME LEIJONAA ITSESSÄMME
Monet ovat kokeneet, että iän karttuessa ne nuoruusajan positiiviset
asenteet tuppaavat unohtumaan ja
se ihana entinen ajattelutapa häviämään. Se vaihtuu haaveista karsituksi menneisyydeksi. Se muuttuu katkeruudeksi, kateudeksi ja
suvaitsemattomuudeksi. Päivät tulevat ohjelmattomiksi, sellaisiksi,
joista ei jää mieleen paljonkaan
hyvää. Ehkä vain silloin läikähtää
lämpö, kun seuraa lapsenlapsen,
pellavapää pojan tai tytön hääräilyä ja lyhyen hetken muistaa omat
lapsensa tai itsensä onnellisena
lapsena tai nuorena.

Lionismia puhein ja
kirjoituksin
Vuosien mittaan saamme me
lionit kuulla koko monia erinomaisia puheita, puheenvuoroja, tervehdyksiä kotimaasta ja ulkomailta,
keskustelun avauksia, alustuksia ja
artikkeleita omissa julkaisuissamme. Mieleeni muistuu tarina erään
maineikkaan puhujan vierailusta
amerikkalaisen lions-clubin juhlaan. Puhujan nimenkin olen kuullut, jos oikein muistan: Vernon Mc
Keen. Juhlasalissa, jossa hän esiintyi, istuttiin odottavissa tunnelmissa. Eikä kenenkään tarvinnut pettyä. Puhuja osoittautui maineensa
veroiseksi ja koko ilta oli kaikin
puolin suuri menestys.
Vieraan isäntänä toiminut lääkäri oli järjestänyt kotiinsa illallisen, johon oli kutsuttu pariskunnan
parhaita ystäviä. Kiitettyään kunniavierasta lämpimin sanoin isäntä
yllätti kaikki, ja erityisesti juhlapuhujan suorasukaisella, ammattiaan ajatellen ilmeisesti mitä luontevimmalla kysymyksellä:
- Millä sinun sadoista ruumiinosistasi oli tänään kaikkein tärkein
tehtävä?
Sanavalmiudestaan tunnetulla illan tähdellä meni kerrankin ja
kunnolla jauhot suuhun. Vastaukseksi kysymykseen hän sopersi, että ”olisikohan ollut kieleni?”
-Ei, ei ollut kielesi, vaan sinun
isot varpaasi. Ilman niitä et olisi
pysynyt pystyssä!
Hupaisa tarina, jossa voi nähdä
kolisteltavan - ainakin juhlapuhujan kannalta - jopa hyvän maun ja
sopivaisuuden laitoja. Mutta täy-

tyihän sillä sanomansa olla, enhän
sitä muuten minäkään muistaisi.
Hyvällä selitystaidolla siitä on ollut löydettävissä inhimillinen, vertauskuvallinen ajatus. Totta se on,
että joitakin ruumiinosia vähätellään, joitakin palvotaan. Kaikilla
kielillä on tehty runoja ja sävelillä somistaen laulettu sinisistä, harmaista, vihreistä ja mustista silmistä. Mutta entä jalat, etenkin isot
varpaat – muistaako joku laulun,
jossa niitä plus liikavarpaita hempein säkein ylistetään! Eipä aivan
heti muistu mieleen. Mutta, kuten
lääkärimmekin todisti, ilman niitä
et pysy pystyssä, ja silloin isot varpaatkin huomataan.

Yhteisöllisyys kunniaan
Ihmisruumis on yksi kokonaisuus, jokaista sen osaa tarvitaan.
Tarinan vertauskuvassa näkyy yhteispelin välttämättömyys, yhteisöllisyyden tarpeellisuus ja voima.
Kaikkia tarvitaan, ei ihmisenä yksi ole toistansa parempi tai arvokkaampi. Olla ihminen – sen pitäisi
riittää saamaan yhtäläiset hyvinvoinnin edellytykset. Ja se on ollut
klassillisen pohjoismaisen, myös
suomalaisen yhteisöllisyyden kulmakivi. Siihen on kuulunut, että
kaikista pidetään huolta, erityisesti kansakunnan heikoimmista, lapsista, vanhuksista ja sairaista.
On sanottu, että yhteisöllisyys
oli parhaimmillaan 1950-luvulla. Tuo vuosikymmen oli vireätä
rakennusaikaa monilla rintamilla: kouluja nousi, kylät urheilivat,
lauloivat kuoroissa, järjestivät joulujuhlia ja äitienpäiviä, nuorisoseurojen ja työväentalojen näyttämölankut paukkuivat tanhuajien pieksuista ja saleissa kaikuivat
Pohjalaisten Liisojen ja Jussien
vuorosanat. Sukuyhteydet rakensivat yhtenäiskulttuuria ja omassa
lapsuudenmaisemassani Maamiesseurat kutsuivat kaikkia kyläläisiään. Vanhoja arvostettiin ja kunnioitettiin, kansalaiset pitivät huolta
toisistaan.
Tänään taitavat arvostukset olla
toisenlaiset. Arvostuksen kohteet
ovat menestyjät: julkkikset, nuoret,
terveet ja rikkaat. John Vikström
kirjoitti muutama viikko sitten
maan suurimmassa päivälehdessä,
miten me suomalaiset olemme vä-

hin erin, vaivihkaa lipuneet ulos
pohjoismaisesta yhteisöllisyysperiaatteestamme. Esimerkin hän ottaa vanhusten osasta hoitolaitoksissa. Kun muissa pohjoismaissa
yhdellä hoitajalla on vastuullaan
8 vanhusta, on suomen vastaava
luku 15. ”Psyykelääkkeillä joudutaan korvaamaan hoitajia. Meillä
on sekä velvollisuus että mahdollisuus huolehtia siitä, ettei vanhustenhuollon resurssivajeesta tule pysyvä ihmisyysvaje”, päättää emeritusarkkipiispamme artikkelinsa.
Kyllä palvelujärjestöllä työkenttää piisaa, klubeissa, piireissä, kaikilla järjestömme tasoilla. Mahtaako olla kovin väärin ajateltu, kun
uskoo meillä lioneilla puolisoinemme olevan oma vaikutusmahdollisuutemme yhteisöllisyyteen herättelyssä. Kun me tässä liikkeessä
emme politikoi, voimmeko yrittää
vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen,
herättää kansalaiset huomaamaan
minkälaisessa todellisuudessa nyt
olemme. Yhteisöllisyyttä ei voi
noin vain organisoida, mutta laaja
kansalaismielipide vaikuttaa lakeja
säätäviin poliitikkoihin, ja lakien
avulla ovat pahimmat epäkohdat
korjattavissa.

Yhteen tullen,
yhdessä kokien
Siellä Lapissa ovat monessa
kohtaa toiset totuudet kuin muualla. Kaikkialla ja kaikkina aikoina
on totuttu siihen, että aamuaurinko nousee idästä ja vaipuu illan
tullen lännen maille. Kesäkuussa
se ei Rovaniemellä pidä paikkaansa. Se nousee pohjoisesta ja vasta,
puolilta päivin se on idän suunnalla. Ja mailleen se painuu niille
sijoilleen josta nousikin, pohjoisen
taivaanrannan taakse. Jos ylipäätään nousee ja laskee lainkaan. Suvinen aamu oli niinä kokous- ja
juhlapäivinä mittaamattoman matkan päässä illasta. Minkä määrän
värikkäitä, lupaavia ja ihania elämyksiä olemmekaan yhdessä täällä saaneet kokea. Me koimme sen
kuten tapahtui aikoinaan lapsuutemme riemukkaina aikoina: yhdessäolomme päivät ja hetket eivät muutu lyhyeksi ja mitättömäksi
menneisyydeksi. Ne säilyvät meissä, jäävät meissä elämään ja välit-

LC Jämijärvi
fysikaalinen hoitolaitos

 Fysioterapia – Lymfaterapia - Hieronta

107-M
LC Laitila/
Untamoinen
Tervetuloa
Laitilaan 19.4.2008

 Tukisukat auto- ja lentomatkoille
 Niskatyynyt
avoinna:
klo 9.oo – 17.oo
tai sopimuksen mukaan

 02 538 94 44
Lauttaranta 5
28400 Ulvila

tyvät meistä syksyn tullen kotiklubien siskoihin ja veljiin.
Meitä on varmaan satoja ja taas
satoja, jotka haluamme vuodesta
toiseen saapua paikalle, olivatpa
isännät miten kaukana hyvänsä.
Mistä johtuu, että hakeudumme
liittomme vuosikokouksiin kerta
kerran perään kuin janoinen peura
kirkasvetiselle lähteelle? Siitäkö se
johtuu, että muuten ei kesästäkään
tule hyvä? Vai siksikö, että niissä,
osana suurta saman kutsumuksen
saaneiden joukkoa tunnemme parhaiten uudistuvamme; kun suurella joukolla yhdessä laulamme, että ” maan mahti voimakkain on
yhteistyö”. Virkistyneinä ja uudistuneina on hyvä taas syksyn tullen käydä edistämään aatettamme
klubiemme jäseninä, palvella avun
tarpeessa olevia lähimmäisiämme,
sisariamme ja veljiämme lähellä
ja kaukana, rakentaa nuorillemme
elämää onnellisessa isänmaassa. Ja
muistakaamme tämä: tukea tarpeen
tullen myös toinen toisiamme. Niiden erinomaisesta annista nauttiessani on mieleeni noussut, miten
tärkeätä olisikaan, että mahdollisimman monet leijonat kaikkialta
maastamme voisivat edes kerran
osallistua vuosikokoukseen! Saada olla mukana kokemassa tätä käsin kosketeltavaa keskinäisen yhteyden tunnetta! Tämä pitäisi voida kokea jo nuorella iällä, sillä se
voisi olla otollinen tapa vakuuttua
järjestömme elinvoiman jatkumisesta. Voisiko Rovaniemen kokous
olla sateentekijä siinä, että vastai-

suudessa lähetämme kokeneiden
mukana nuoria jäseniämme osanottajajoukoksi lions-väen tärkeimpiin tapaamisiin, piirin- ja liiton
kokouksiin.
”Kun uskot, uskallat, niin ihmisyyttä eespäin mittas viet.” Minun,
yhden ihmisen mitalla ei palvelun
saroilla paljon saa aikaan, mutta kun se kerrotaan 27.000:lla tai
1.400.000:lla, asia on aivan toinen.
Me kaikki olemme kerran saaneet
kutsun liittyä tähän suureen palvelujärjestöön. Meissä jokaisessa on
silloin joskus joku havainnut ominaisuuksia, joiden vuoksi kutsu on
tullut. Itse olemme saaneet päättää,
otammeko haasteen vastaan vai jätämmekö väliin. Olen aina ajatellut, että palvelutehtävämme klubissamme on kutsumusasia, eikä siinä
ole ollut sattuman kauppaa.
Viime kesäkuisen kokouksemme isännät ja emännät olivat Lapin
siskoja ja veljiä, Rovaniemen leijonia puolisoineen. Hyvillä mielin
sieltä kotiin palasimme, sillä yhtä
hyvin kokeneen, vanhan lejionan,
leo senexin, kuin nuoren lajitoverinsakin sydän suli ja usko lionismiin lujittui..
Malttamattomina jäämme ottamaan tulevan kevään piirimme
vuosikokousta sekä kesän tapaamista liittomme suurkatselmuksessa Etelä-Karjalan Lappeenrannassa.
Kosti Rasinperä
PCC
LC Pori/Juhana
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Leijonat kulttuuria metsästämässä
on kerännyt hurjan määrän sekä
kotimaisten että ulkomaisten taiteilijoiden töitä.

Pieni mies – suuri elämä
Pihan perällä oleva taiteilijan
koti oli seuraava kohteemme. Ulko-ovessa lukee Cedercreutzin
kirjoittama elämänohje: ´Memento vivere´. Sisään astuttuamme
ymmärrämme, että tämä mies on
muistanut elää – ohjeensa mukaisesti. Cedercreutzin itse suunnittelema, 1914 valmistunut koti on
kuin satulinna, sillä nimellä aikalaiset taloa Pirkko Jakosen mukaan
kutsuivatkin.
Lumo alkaa jo eteisestä ja jatkuu valkoiseen salonkiin, vihreään
kirjastoon ja punaiseen saliin: kauniit huonekalut, ryijyt, taulut, matot, lamput, kirjat, valokuvat ja koriste-esineet. Tuntuu kuin olisi yhtäkkiä hypännyt ajassa sata vuotta

taaksepäin.
Pirkko Jakonen voisi kertoa koko illan tästä sivistyneestä maailmankansalaisesta ja hänen kodistaan, niin hyvin hän on perehtynyt
Cedercreutzin elämään. Meille varattu aika alkoi kuitenkin olla lopussa, mutta ehdimme vielä piipahtaa Maahengen temppelissä.
Maatyötä arvostanut Cedercreutz halusi jättää jälkipolville
nähtäväksi työkaluja ja esineistöä.
Keruutyötä hän teki kulkemalla ovelta ovelle. Kyläläiset pitivät
polkupyörällä ryijyjä ja työkaluja kuljettavaa pientä miestä joskus
hiukan höyrähtäneenä. Aikansa
arvostetuimman kotiseutumuseon
hän kuitenkin sai kerättyä.
- Tänne täytyy tulla uudelleen,
lausahtivat etenkin ensikertalaiset.
Vierailu oli todella elämys.
Lion Auli Aaltonen
LC Pori Charlotta

Toisia odotellessa ehdittiin vaihtaa muutama sana museon aulassa mainion  oppaamme Pirkko Jakosen
(lila jakku) kanssa.
LC Pori Charlottan monien aktiviteettien täyttämään syksyyn saimme mahtumaan virkistävän vierailun Emil Cedercreutzin museo- ja
kulttuurikeskukseen Harjavaltaan.
Retkelle mukaan kutsuimme myös
LC Kokemäki/Jokilaakson klubilaiset.
Eteisaulassa meidät vastaanotti
opas Pirkko Jakonen, jonka seurassa seuraavat pari tuntia hurahtivat
kuin siivillä.
Aluksi saimme tutustua Emil
Cedercreutzin siluettitaiteeseen.
Museon kokoelmissa on 2000 taiteilijan leikkaamaa siluettikuvaa.

Sekin on vain osa Cedercreutzin
siluettitöistä, hän nimittäin lahjoitti
kuvia mielellään hyväntekeväisyyteen ja kirjojen kuvituksiin. Pikkupojasta saksia käyttäneen Cedercreutzin kerrotaan olleen niin etevä
muotokuvien leikkaaja, että jollei
hän tuntenut tapaamaansa henkilöä, hän leikkasi jälkeen päin tästä
siluetin ja tiedusteli tuttaviltaan kuka siluetin henkilö oli.
Siluettiosaston pöydällä on kävijöitä varten sakset, joilla halukkaat voivat kokeilla saksilla taiteilua. Lion Pia tarttuikin rohkeasti
saksiin ja leikkasi ihan kivan nä-

köisen muotokuvan.

Veistoksia ja maalauksia
Seuraavaksi oppaamme johdatti meidät taidemuseon puolelle, jossa haukoimme henkeämme
ihaillen satojen suurten ja pienten
veistosten määrää ja kauneutta.
Etenkin hevoset näyttivät olleen
Cedercreutzin lempiaihe, mutta
veistoksiin on ikuistettu myös hänen tapaamiaan 1900-luvun alun
merkkihenkilöitä.
Myös maalauksista pitäville
riitti katsottavaa, sillä Cedercreutz

Kulttuurinnälkäiset leijonat odottamassa Emil Cedercreutzin museon
aulassa esittelykierroksen alkamista.

Iloa Liikkeellä
ohje hankinnoissa oli yksiselitteinen: on ostettava hyvää ja tarpeellista tavaraa, joka kestää käytössä
pitempäänkin.
Leirin toteutuessa 44.kerran toimintakauden 2006–2007 presidentti Mika Kivinen, projektista vastannut Simo Järvinen sekä klubin ladyjen edustanut Ulpu Järvinen kävivät
4.7.2007 tutustumassa leirin järjestelyihin ja luovuttamassa hankitut
tarvikkeet.
Käynti antoi erinomaisen kuvan suomalaisesta urheilun parissa
tehtävästä nuorisotyöstä ja asiansa
osaavista ohjaajista. Ilman liikutusta ei voinut olla katsomassa nuorten
innostusta. Vammaisten lasten - ja
nuorten avuksi kokemuksella hankitut tavarat saivat parhaan kiitoksemme. Erityisen vaikutuksen teki

vammaisten vanhempien ja ohjaajien ääretön ystävällisyys ja auttamisen halu.
Leirinjärjestäjien kaikinpuolinen
tietämys ja leirin mallikelpoinen
huolto ja ulkonäkö antoivat vierailijalle varmuuden siitä, että lapsemme ja nuoremme olivat leirillä mitä
turvallisimmissa käsissä.
Klubimme tulee vastaisuudessakin olemaan mukana sellaisissa tervehenkisissä hankkeissa joilla voidaan helpottaa ja parantaa lasten ja
nuorten hyvinvointia.
Leirin tämän vuoden motto
ILOA LIIKKEELLÄ sopisi yhtä
hyvin vaikkapa leijonatyöhön.
Toimeksi saaneena, lion
Simo Järvinen LC Pori Linna
Kuvat: Simo ja Ulpu Järvinen

Lady Ulpu Järvinen aurinkohatussaan ja Lions veli Mika Kivinen iloisessa keskustelussa leirin johtohenkilöiden
kanssa
Punainen Sulka aktiviteetti antoi
LC Pori / Linnan leijonille mahdollisuuden ohjata myynnistä kertyneet varat nuorisotyöhön.
Porin kaupungin nuorisotiloihin
hankittiin kolme digiboksia, mutta
suurin osa varoista osoitettiin vammaisten lasten leiritoimintaan kesällä 2007.
Klubi oli sulka-aktiviteetin kestäessä käynyt perusteellisen keskustelun siitä, mihin kertyneet varat ai-

kanaan ohjataan. Erilaisten yhteydenottojen jälkeen tuli klubin tietoon, että Kokemäen Pitkäjärvellä
kesällä 2007 järjestettävässä nuorten Pitkis - Sport leiritapahtumassa ovat mukana myös vammaiset
lapset ja nuoret. Porin Kaupungin
Nuorisotoimen Johanna Kuusiston
ja Liiku ry:n leiripäällikkö Jurkka
Virtalan kautta saatiin luotua toimivat yhteydet Futuurileirin järjestäjien ja klubin välille

Saadun informaation perusteella klubi päätti keväällä 2007 ohjata lähes kaikki sulkamyynnistä saamansa varat vammaisten lasten - ja
nuorten Futuurileirille ostettavaan
kalustoon ja välineisiin. Laaditun
keskinäisen sopimuksen perusteella hankinnat suorittivat leirin järjestäjät. Talouden koordinoinnista
vastasivat yhdessä klubin taloudenhoitaja ja Porin kaupungin nuorisotoimesta Raija Koskela. Klubin

Maittavaan leiriruokailuun pääsivät tutustumaan myös LC Pori / Linnan lahjoituksen tuoneet Lions veljet Mika Kivinen vasemmalla ja Simo
Järvinen
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LC Ulvila/Olavi lahjoitti sairaalaan hienon vehkeen
KesäFriitalassa
alkusuvesta
tanssineet voivat nyt taputtaa itseään olkapäälle; todella hyvään
tarkoitukseen menivät nekin askeleet. LC Ulvila/Olavi lahjoitti hyväntekeväisyystanssiaisten tuoton Ulvilan terveyskeskuksen sairaalaan restoraattorin
eli edistyksellisen kuntopyörän
muodossa.
Leijonatoiminnan keskeinen
tehtävä on muistaa ja auttaa vaikeuksissa olevia lähimmäisiä.
LC Ulvila/Olavi on perinteisesti
huolehtinut tästä tehtävästä KesäFriitala-tanssiaisillaan.
– Viime kesän tanssiaiset ja
missikisat vietiin läpi Marita
Taavitsaisen saattelemana. Väkeä oli yli 800. Klubimme kiittää anteliasta yleisöä, myhäili LC Ulvila/Olavin presidentti
Tapio Sjövall.
Tanssiaisten tuotto lahjoitetaan perinteisesti lapsille, nuorille tai vanhuksille.
– Kesämestarimme Jussi Hujanen oli jo hyvissä ajoin yhteyksissä terveyskeskukseen, josko olisi tarvetta jollekin hyvälle vehkeelle. Näin tanssiaisten 4

000 euron tuotto meni restoraattorin hankintaan.
Ylilääkäri Kyösti Lemmetty
totesi laitteen merkityksen korostuvan sen kuntouttavan otteen takia. Juuri näillä kapineilla
ihmisten kuntoutumista edesautetaan, ja samalla pidennetään
kotona asumisen mahdollisuuksia.
– Ja näin päästään viikonloppuisinkin omatoimisesti harjoittelemaan, vaikka talossa ei
silloin fysioterapeuttia olekaan.
Tällä on iso merkitys meille, tavattoman paljon kiitoksia, sanoi
Lemmetty.
Monipuolinen apuväline
Fysioterapeutti Kaija-Leena
Karjalainen esitteli restoraattorin vahvistavan ylä- ja alaraajoja, koska laitetta voi polkea sekä
käsin että jaloin. Lahjoituksena
saatu uusi malli on moottoriavusteinen eli vähilläkin voimilla pääsee kuntoilemaan.
– Laite sopii kaikille vanhuksista neurologisiin potilaisiin.
Sitä pidetään osan aikaa sairaalan aulassa, jotta omaisetkin
pääsevät kokeilemaan. On myös

huomattu, että aiemmin paljon
pyöräilleissä dementikoissa tämä herättää muistoja.
Leijonaveljet kokeilivat itsekin lahjoitustaan, jonka jälkeen
presidentti Sjövall totesi tarvitsevansa suihkua. Todellisen
tyylinäytteen lahjoittajille antoi
lonkkaleikkauksestaan toipuva
Lempi Hakkila, joka tuumasi fysioterapeutille, jotta kyllä jaksetaan, antaa mennä vaan.
LC Ulvila/Olavi suunnittelee
jo ensi kesän tapahtumaa, joten
parempaa elämänlaatua on taas
luvassa.
Marjut Haapanen

Leijonapresidentti Tapio Sjövall totesi restoraattorin siinäkin mielessä oivaksi laitteeksi, että huomio
kiinnittyy näyttötaulun tiedonantoihin, jolloin poljettua tulee kuin
oheistuotteena. Kaija-Leena Karjalainen opasti ja taustalla presidentin pärjäämistä seurasivat
osastonlääkäri Minna Mäkinen
sekä LC Ulvila/Olavista Seppo Kiviharju ja Juhani Hujanen.

Leijonien Perinteinen

HÖRHIÄISTAPAHTUMA
29.–31.8.2008
Lions Club Kankaanpää
Lions Club Kankaanpää/Kuninkaanlähde

Vuosien tauon jälkeen Yyterissä järjestettiin juhannuksena 2007 rock-konsertti. Keskikesän juhlaa
ei vietetty entisaikojen tapaan kuunnellen kansainvälistä huippuartistia, kuten 60-luvulla Rolling
Stonesia tai 90-luvulla Yyterissä juhannuksena rokannutta Leningrad Cowboys-bändiä.
Lions Club Pori/ Meri-Pori järjesti Yyteriin juhannusaatoksi konsertin, jossa esiintyi paikallisia
nousevia kykyjä ja alalla jo pidemmän aikaa viihtyneitä konkareita. Alkukeväästä järjestettiin
yhdessä nuorisotoimen kanssa bändi-kilpilu, jonka parhaat pääsivät esiintymään
juhannuskonserttiin. Pori-Rokin kirkkaimmat tähdet oli unohdettu aivan tarkoituksella, koska klubin
tarkoituksena oli välttää kovia riskejä ja samalla tarkkailla kehitysmahdollisuuksia tulevia
juhannuksia silmällä pitäen. Alkuperäisenä ajatuksena oli tehdä juhannuskonsertista pysyvä
aktiviteetti.
Tapahtuman valmistelut alkoivat jo hyvissä ajoin vuoden 2006 puolella. Useat palaverit niin klubin
sisällä, kuin viranomaisten ja paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa vaativat jokaiselta
jäseneltä täyttä sitoutumista hankkeeseen. Niin ladyt, kuin leijonat ottivat ajatuksen työntäyteisestä
juhannuksesta vastaan ilman vastustusta. Perinteiset mökkijuhannukset ja kokot oli syytä unohtaa
tällä kertaa ja vaihtaa ne hyväntekeväisyyteen. Aktiviteetin tuloilla päätettiin alusta pitäen tukea
paikallista nuorisotyötä ja hankkeen suojelijaksi saatiin Porin Kaupunginjohtaja Aino-Maija
Luukkonen.

Tule katsomaan

PORIN
VAHVAMIESKILPAILUA 2008
Rautatieasemalle

Sunnuntaina 27.4. klo 11-14
Järjestäjänä: LC Pori /Koivisto
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Juhannusviikon valjetessa oli takana jo satoja työtunteja ja raskain oli vielä edessä.
Konserttialueena toimi Yyterin Kylpylähotellin ja leirintäalueen välinen alue. Tämä alue siistittiin ja
alueen ympärille pystytettiin aita. Juhlateltta ja esiintymislava kasattiin, wc-kontit tuotiin alueelle,
ensiapupaikka järjestettiin ja lipunmyyntipisteet tehtiin ennalta määritellyn suunnitelman mukaan.
Juhannusaattoon tultaessa oli kaikki valmiina ottamaan vastaan runsaan yleisön konserttialueelle.
Ennakkoon oli lippuja tapahtumaan myyty yli 3000 kappaletta.
”Oppia ikä kaikki” kuten sananlasku sanoo. Sää helli koko juhannusviikon, yllätyksiltä vältyttiin ja
konsertin taloudellinen tulos oli vähintäänkin tyydyttävä. Henkilö-työtunteja koko projektista tuli
lähemmäs 1500 ja kone-työtuntejakin melkein sata. Mukaan talkoisiin oli saatu myös paljon klubiin
kuulumattomia henkilöitä; kavereita, sukulaisia ja vävy- sekä miniäkokelaita. Kuitenkin itse
tapahtumasta jäi hieman valju maku. Lippuja oli ennakkoon myyty yhdessä leirintäalueen ja
kylpylähotellin kanssa. Rock-musiikin yksi olennainen osa on kova äänitaso ja näin ollen
juhlakansa nautti musiikista täysin siemauksin omien telttojensa ja mökkiensä läheisyydessä
nauttien grillailusta ja mahdollisesti jonkin sortin virvokkeista. Itse konserttialueelle tuli juhlijoita
huomattavasti odotettua vähemmän.
Konsertin jälkeen oli mielipiteet koko klubin osalta positiiviset ja kaikki olivat valmiina uuteen
koitokseen juhannuksena 2008. Myöhemmin syksyllä astuivat kuitenkin esiin markkinavoimat ja
lehdestä saimme lukea, että RMJ siirtyy Raumalta Poriin. Nyt vuoden 2008 alussa onkin taas aika
kehitellä uusia aktiviteettejä. Varmaa on vain, että jotakin on kehitettävä, koska apua tarvitsevien
määrä ei lähitulevaisuudessa ole ainakaan vähenemässä Yyterirokkia ei ole haudattu mutta nyt
tarkkaillaan miten megaluokan juhannusbileet vaikuttavat kaupungin muihin tapahtumiin.
Lopullisen tuloksen selviämiseen ja avustuskohteiden löytämiseen meni yllättävän paljon aikaa.
Nyt on kuitenkin saatu lahjoitukset hyvälle alulle ja niistä voi tulevaisuudessa lukea enemmän
Yyterirokkia varten perustetuilta kotisivuilta; www.yyterirock.fi.
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Kanali Helm – Rauman kaunotar
Kanali Helm pystytettiin 1947
Rauman Kanalin puistikkoon
raumalaislähtöisen liikemiehen ja maanomistajan Alfred
Kordelinin muistomerkiksi.
Kordelinin säätiö julisti
1945 valtakunnallisen kuvanveistokilpailun, jossa Mauno
Oittisen luonnos nousi ensimmäiselle sijalle. Voittaja valmisti veistoksen kipsimallin,
mutta töiden viedessä hänet
ulkomaille lopullinen valvonta ja viimeistely jäivät kuvanveistäjä Lauri Leppäsen huoleksi.
Erityisesti Raumalla opiskeleville ylioppilaille Kanali
Helm on nuoruuden ja kevään

symboli, jonka kutreille painetaan vappuisin ylioppilaslakki.
Kun joukko aktiivisia raumalaisnaisia kokoontui keväällä 2001 perustamaan
uutta leijonaklubia Raumalle, esille nousi nimiongelma.
Kun Kanali Helm kylpi Kanalin vastarannalla ilta-auringossa, klubin nimi oli itsestään selvä: LC Rauma Kanali
Helme.
Taiteilija Eila-Maija Veistinen Eurajoelta on ikuistanut
Kanali Helmen piirustukseksi. LC Rauma Kanali Helmen
leijonat ovat ottaneet tehtäväkseen markkinoida ja myy-

dä kaunista teosta. Piirustus
on saatavilla sekä grafiikanvedoksena että kehystettynä.
Hinta on kehystettynä 50 euroa ja vedoksena 35 euroa.
Kehystetyn työn koko on 30
x 30 cm.
Piirustus, jota on saatavissa rajoitetusti, on erinomainen lahja merkkipäivän viettäjälle tai vaikkapa kevään
ylioppilaalle.
Teosta voi tiedustella lion
Marja Mäntyseltä, puh. 0408401862, ja lion Sirke Lehtiseltä, puh. 050-3629783.
Riitta Numminen
LC Rauma Kanali Helme

Suomipoika Edmund Ande
Suomipojat olivat vapaaehtoisena Suomen armeijassa
jatkosodassa JR 200:ssa taistelleita nuoria virolaismiehiä. Sotien jälkeen neuvostovallan ankarina aikoina nämä miehet joutuivat monella
tavalla kärsimään siitä, että
olivat taistelleen puna-armeijaa vastaan. Osa heistä pakeni ulkomaille, osa joutui Siperiaan tai pakkotyöleireille,
monet kuolivat. Vasta Viron
vapauduttua palautettiin suomipoikien kunnia Virossa.
Viimeiset heistä ovat nyt iältään yli 80 vuotiaita. Suomi
on kunniavelassa näille miehille, jotka asettivat henkensä alttiiksi maamme puolesta.
Niinpä 1990-luvun alusta lähtien useat suomalaiset Lionsklubit ovat tukeneet tiettyä
suomipoikaa esim. taloudellisesti. LC Rauma/Ankkuri
sai tällaiseksi ”kummipojakseen” Pölvassa, Tarton lähellä asuneen Edmund Anden.
Klubimme on säännöllisesti
muistanut Edmundia pienillä
raha- ja materiaaliavustuksilla., jotka alkuaikoina olivatkin Viron ankeiden olojen ta-

kia tarpeen. Edmundin kanssa ollaan oltu kirje- ja puhelinyhteydessä ja hän on vieraillut usein Suomessa veljien
luona, esim. kunniavieraana
klubimme 40-vuotisjuhlissa
2003. Hänelle on vierailujen
yhteydessä näytetty maatamme ja järjestetty monenlaista ohjelmaa: on käyty Porissa
katsomassa vanhaa koulua,
jossa hän oli sotasairaalassa
sodan aikana, on oltu purjehtimassa Rauman saaristossa,
tutustuttu Merimuseoon, istuttu nuotiolla, saunottu, uitu ja ennen kaikkea juteltu
keskenämme. Edmund olikin erinomainen tarinankertoja, ja olihan hänellä paljon
kerrottavaa. Hän iski tarinaa
välillä kasvot ilosta loistaen,
välillä kyynelsilmin vakavoituen, taisteluista Suomen
ja Saksan armeijassa, kovista kokemuksistaan Siperian Tundran vankileireillä ja
Elenan rinnalla. Erityisen liikuttuneena hän kertoi Viron
vapautumisesta. Voidaankin
sanoa, että jos Edmund sai
meiltä jotakin, niin hän myös
antoi meille paljon henkises-

ti arvokasta. Värikkäällä persoonallaan ja väkevillä kokemuksillaan hän rikastutti klubimme jäseniä leijonaveljinä
ja ihmisinä.
Saimme Edmundilta viime syksynä pari kirjettä, joissa hän viisaalla elämänasenteellaan kertoi sairastumisestaan syöpään. Lokakuun
lopussa 2007 vastaanotimme
suruviestin hänen kuolemastaan. Onneksi saimme vielä
nauttia Edmundin seurasta
hänen vieraillessaan lapsenlapsensa Tönisin kanssa luonamme kesällä 2007. Mieltä lämmittävänä muistona
jäi monille veljille ne hetket,
jolloin olimme kerääntyneet
hänen ympärilleen kuuntelemaan värikkäitä tarinoita.
On ollut hienoa saada tuntea
Edmund Anden kaltainen ihminen, kiitos ja kunnia Hänelle ja kaikille Viron suomipojille!
Raumalla 3.1.2008
LC Rauma/Ankkurin
puolesta
Jyrki Aikko
presidentti

Viimekesäisellä purjehdusretkellä Raumanmerellä  Edmund kävi tutustumasa mm. Kylmäpihlajan
majakalla   olleeseen, saaristoluonnosta kertovaan
taidenäyttelyyn.

55 vuotta palvelutyötä
lähimmäisten parhaaksi

LC Kankaanpää/
Keskusta

LC Harjavalta

LC Honkajoki

LC Kokemäki

LC Pori/Koivisto

LC Kokemäki Teljä

Nuorisovaihtoleiriä
tukien
LC Laitila/Untamoinen
LC Pyhäranta
LC Uusikaupunki/
Männäinen
LC Suodenniemi
LC Äetsä/Keikyä
LC Säkylä
LC Harjavalta
LC Harjavalta/Huovi
LC Kauvatsa
LC Nakkila
LC Kiikka
LC Kiikoinen
LC Lavia
LC Kokemäki/Teljä
LC Jämijärvi
LC Alastaro
LC Lauttakylä
LC Rauma
LC Rauma/Ankkuri
LC Rauma/Kanali Helme
LC Rauma/Lokki
LC Rauma/Reimari
LC Rauma/Ruori
LC Eurajoki
LC Lappi Tl
LC Kodisjoki
LC Merikarvia
LC Noormarkku
LC Siikainen
LC Kullaa
LC Kiukainen
LC Vampula
LC Pori
LC Pori/Juhana
LC Pori/Karhu
LC Pori/Linna
LC Pori/Meri-Pori
LC Pori/Pohjoinen
LC Pori/Ulvila
LC Ulvila
LC Ulvila/Olavi
LC Eura/Pyhäjärvi
LC Honkilahti
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SILAKKAMARKKINAT
RAUMALLA XIX KERRAN
Syyskuun kolmas viikonloppu on jo
perinteiseksi muodostunut Rauman
silakkamarkkinoiden tapahtumaaika. Markkinoiden valmistelu on
vaatinut silakkamarkkinaisännältä
vuoden ponnistelut ja runsaasti yhteydenottoja mm. terveyshallinnon
kanssa. Tuntuu siltä, että suomalaiset määräykset ovat pikkutarkkoja
ja niitä noudatetaan tarkimmin koko
EU:n alueella. Pelkästään ostotilastojenkin pito on iso ruljanssi.
Tämän vuoden silakkamarkkinat
alkoivat veljien osalta jo perjantaina aamupäivällä jolloin aloitettiin
alueiden ruudutukset ja sähkötyöt,
vessojen ja muiden tarpeellisten
pikkurakennusten paikoilleen asettelu. Tänä päivänä myyjät tarvitsevat runsaasti sähköä laitteisiinsa.
Sähkökaapeleita ja -keskuksia pitää
varata suuret määrät koska melkein
jokaisella myyjällä on jotain sähköllä toimivaa myyntikojuissaan. Onneksi LC Rauma/Reimarin Lionsklubin jäseninä on myös sähköinsinöörejä. Ilman Aker Yardsin suopeaa suhtautumista toimintaamme ei
sähkönsaanti onnistuisi – ainakin se
olisi paljon vaikeampaa jotta laitteistojen toiminta voitaisiin taata.
Ensimmäiset osanottajat olivat
myös puolenpäivän aikoihin asettelemassa myyntikojujaan paikoilleen.

Noin klo 17 paikkeilla alkoi Parpansalin alue täyttyä myyjien myyntikojuista joita oli melkein 300 kpl. Klubiveljien työpäivä päättyi kahdeksan
paikkeilla illalla. Silloin oli myyjien
kojuja paikallaan melkein sata, ravintolat ja esiintymislava valmiina
odottamassa seuraavaa päivää.
Lauantai valkeni puolipilvisenä
ja meni aivan hyvin klubiveljien ja
myyjien kannalta. Kauppa kävi ja
markkinaohjelma saatiin hoidettua
aikataulun mukaisesti. viiden aikoihin iltapäivällä alkoi pieni vesisade ja tuuli yltyi. Yleisö lähti pikku
hiljaa kotia kohti ja myyjät sulkivat
kojujaan. Tuuli puhalteli niin kovaa,
että klubin kommandoryhmä, palokunta ja yövartijat joutuivat nostamaan telttoja Kanalista ja kiinnittelemään paikallaan olevien telttojen köysiä uudelleen. Tuuli alkoi
aamuyöllä puhallella pienemmällä
voimalla ja neljän paikkeilla voitiin
huokaista helpotuksesta ja lähteä
odottelemaan seuraavaa markkinapäivää.
Sunnuntaipäivä oli jo aivan normaali puolipilvinen päivä, kaupan
kannalta erinomainen ainakin niiden myyjien mielestä joilta kyselin. Kaikki totesivat tulevansa ensi
vuonna uudelleen. Katsotaan mitä
jännää ensi vuonna tapahtuu.

Silakkamarkkinoiden järjestely- ja työtehtävissä toimivat kaikki
LC Rauma/Reimarin jäsenet ladyt
mukaanlukien – noin 80 henkilöä
kolmen päivän ajan. Yhteistoiminta
on vuosien mittaan nivoutunut niin,
että kaikki tietävät mitä tehdä ilman
suurempia neuvoja. Uudet jäsenet
opastetaan samalla siten, että seuraavana vuonna hekin tietävät omat
tehtävänsä.
Tietysti klubi palkitsee talkootyönä tehtävät työt yhteisellä illanvietolla – yleensä tammikuussa järjestettävällä iloisella illalla, jolloin
vähän muistellaan ja kerrotaan syyskuun kommelluksista ja iloisista hetkistä. Lions-toiminnan periaatteen mukaisesti
jokainen tietenkin maksaa
ruokansa ja juomansa omakustannushinnan mukaisesti.
Juttua kirjoitellessani tuli tieto, että Parpansalissa
aloitetaan puiston rakennustyöt. Saa nähdä missä
ensi vuoden silakkamarkkinat pidetään – toivottavasti ei Porissa johon koko
Rauman kaupungin toiminta tuntuu pikkuhiljaa siirtyvän. TERVETULOA ensi syyskuussa!!!! kunhan
paikka selviää.

VIIME VUODEN SILAKKAMARKKINATUOTTO
JAKAANTUI
SEURAAVALLA
TAVALLA
Lions-ladyjen lahjoitukset 1.095
Vapaaehtois- ja
vammaisjärjestöt
5.432
Nuorisotyö ja
nuorisovaihto
2.300
Meripelastusyhdistys
3.800
Merimieskirkko
800
Yhteensä
euroa 13.427
Tekstin sepusti
Timo Mattila

Joulukorttimme
2007

Piirimme ylsi vain keskitasolle
kauden joulukorttimyynnissä.
Suurin osa klubeistamme kuitenkin hyödynsi ko. kaupasta klubille
jäävän peräti 50. prosentin myyntipalkkio-osuuden. Turhan moni
klubi jätti nämä helposti saatavilla
olevat varat hankkimatta. Monet
taas olivat antaneet myynnin ladyjensa aktiviteetiksi. Oikein hyvä
juuri niin.
Tulevien klubipresidenttien kannattaakin korttitoimikuntaa ja asiamiestä nimittäessään ottaa
myös ladyt huomioon. Joulukorttien myynti on hyvä aktiviteetti.
Ystävänpäiväkorttien ottaminen
myyntiin antaa vielä lisää mahdollisuuksia varainhankintaan.

Joulukortteja 2007 parhaiten myyneet klubit olivat:
LC Pori/Charlotta
1390,00
LC Huittinen/Gerda
1016;00
LC Pyhäranta
931,00
LC Luvia
912,00
LC Kankaanpää
910,20
LC Karvia
901,00
Kiitoksemme kaikille myyjille!
Joulukorttitoimikunta
DC-PDG Ossi Lahtinen

30 vuotta teatteria eläkeläisille U:gissa

Crusellin sali on joka kevät täyttynyt eläkeläisistä, joille leijonat ovat tarjonneet Uudenkaupungin Teatterin näytöksen ja väliaikakahvit, narikan
ja kuljetuksiakin.
Tänä vuonna tulee 34 vuotta siitä,
kun Uudenkaupungin Lions-klubi kutsui ensi kertaa kaupunkinsa
kaikkia eläkeläisiä teatteriin saamaan henkistä ja ruumiillista virkistystä. Siitä alkaen on perinnettä
noudatettu vain muutamaa vuotta
lukuun ottamatta. Näin klubi on
halunnut paitsi kiittää kanssaihmisiään pitkästä työpanoksesta myös
tarjota virikkeitä nykyiseen elämään.
Vuotuisen näytöksen ajankohdaksi on muotoutunut kevätkausi,
maalis—toukokuu, jolloin keväinen liikkuminen on jo mukavaa.
Pisin tauko oli vuosituhannen lopun kolmivuotiskausi, jolloin klubin rahavarat eivät kerta kaikkiaan
sallineet tradition ylläpitämistä.
Eikä kaikki mukava ole itse teatterinäytöksessä. Ladyt ovat valmistaneet näytännön väliajaksi
pullakahvitarjoilun, joka samalla
virkistää kieliä kuulumisien vaihtamiseen. Veljet ovat huolehtineet
vaikeasti liikkuvien eläkeläisten

kuljetuksesta teatteriin ja kotiin,
myös invatakseja on käytetty. Vaatesäilytyskin on kustannettu niin,
että eläkeläisille ei ole koitunut
menoja. Perinteen mukaan klubin
presidentti toivottaa yleisön tervetulleeksi. Tavallisesti sali on ollut
aina sopivasti täynnä, joskus on
tarvittu lisätuolejakin. Tulijoiden
ei ole tarvinnut hankkia mistään
lippuja, vain kaikkein suosituimpiin esityksiin on ollut järjestettävä lippujen nouto etukäteen Lionsliikkeistä.
Suosio on siis ollut suuri. Osa
ansiosta kuuluu tietysti myös Uudenkaupungin Teatterille, joka yhtä poikkeusta lukuun ottamatta on
ollut esityksien antajana. Teatterin
ohjelmisto on ollut niin monipuolinen, että aina on sopivia esityksiä
ollut tarjolla. Enimmäkseen leijonien eläkeläisnäytöksissä on kuitenkin suosittu kotimaista ohjelmistoa. Hella Wuolijoen näytelmiä on
ollut peräti neljä kertaa, heti aluksi
1.12.1974 Niskavuoren Heta, Juu-

rakon Hulda 79, Niskavuoren nuori emäntä 80 ja Entäs nyt, Niskavuori 88. Paikallistenkin tekijöiden
töitä on nähty: Klaus Holvisolan
murrenäytelmä Pruunip piaksu 77,
Terttu Tupalan Marinpää 87 sekä
kaksi Raija ja Pentti Nokkalan kirjoittamaa näytelmää, Tulikivi 95
ja INRI 2000 sekä Usko Kempin
Klassi ja merituult 03. Muita musikaaleja ovat olleet Myrskyluodon
Maija 93, Se on elämää, Misi 96 ja
Viulunsoittaja katolla 05.
Kotimaisilla komedioilla on ollut vahva asema, kuten Katupeilin
takana 85, Särkelä itte 86, Syntipukki 89, Suloinen myrkynkeittäjä
06 ja Suomen hevonen 07 osoittavat. Mutta myös vakavaa ajattelemisen aihetta ovat antaneet Läpikäytävä 78, Opri 82, Daniel Hjort
89 ja Pohjalaisia 01 ja Kivenpyörittäjän kylä 04.
Ulkomaalaisilla merkkiteoksilla
on tietysti ollut myös vankka asema, kuten Alistaja 81, Anne Frankin päiväkirja 84, Kirsikkapuutarha 91 ja Kauppamatkustajan kuo-

lema 94.
Oleellinen muutos tapahtui
vuonna 1989, jolloin teatteri siirtyi
työväentalolta uuteen kulttuurikeskus Cruselliin. Silloin olosuhteet
paranivat ratkaisevasti niin yleisölle kuin teatterille erittäin toimivissa ja viihtyisissä tiloissa. Eläkeläiset puolestaan ovat kolmen vuosikymmenen aikana saaneet leijonien tarjoamana teatterin parasta
antia. Täydet salit ovat osoittaneet
sekä kiinnostusta että kiitollisuutta, joskus katsojat ovat jopa lehdessä kiittäneet leijonia kokemastaan ilosta.
Tärkeänä osana teatterikokemusta on myös keskustelu tuttavien kesken joko näytelmästä tai
muista asioista. Klubin ladyt ovat
alusta alkaen joka vuosi tarjonneet
eläkeläisille laadukkaat pullakahvit. Tässäkin työssä on aina ollut
mukana vähintään kymmenen ladyä, kun ainekset lähes 300 hengelle on hankittu, pöydät järjestetty ja katettu, kahvit keitetty ja
tarjottu ja lopuksi tiskit tiskattu ja

Väliajalla tarjotaan kaikille pullakahvit parhaaseen tyyliin, kaatajana
tässä Airi Laakso.

Eläkeläisten teatteriaktiviteettia
on alusta alkaen vetänyt Erkki
Sirkiä, joka tässä toivottaa yleisön
tervetulleeksi.
ravintola palautettu ennalleen.
Leijonat tukevat omista aktiviteeteistä saamillaan varoilla paljolti nuorten toimintaa erilaisin
lahjoituksin ja stipendein, järjestämällä esim. huumetyön koulutusta ja järjestämällä kansainvälistä vaihto-oppilastoimintaa. Sen
vastapainona on eläkeläisten elämän parantaminen niin ikään lahjoituksin ja erilaisin tilaisuuksin
kuten pääsiäisen kirkkotapahtumin ja teatterinäytännöin. Yhä tärkeämmäksi on tullut korostaa, että
tervetulleita teatteriin ovat kaikki
eläkeläiset, eivät yksin vanhuuseläkkeellä olevat. Mikäli rahat riittävät, samaa aktiviteettia tullaan
jatkamaan edelleenkin, sillä vastaanotto on lämmin ja kiitollinen ja
katsomo aina lähes täynnä.
Erkki Sirkiä
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Vampulan hölkkä näönsuojelun merkeissä

Vampulan 5. hölkkään starttasi 87 kilpailijaa.

Vampulan 5. hölkkätapahtumaa sävytti kansainvälinen Sight First –kampanja.
LC Vampulan ja kunnan
vapaa-aikatoimen yhteisesti järjestämän tapahtuman osanottomaksut tuloutettiin näönsuojelulle.
Vampulan hölkkä järjestettiin Vampulan Ulkoilumajalla 23.9. Miesten
13 km:n voittoon juoksi
Loimaan Leiskun Markku
Virta ja 6,5 km:n nopein
oli Kortelan Ryhdin Mika
Jalo. Naisten 13 km voitti Lauttakylän Pyryn Päivi
Mäkelä ja 6,5 km nopeimpia olivat Liedon Parman
Skytän sisarukset Laura ja
Saara.
Nuorissa sarjoissa matkana oli 3 km. Sarjojen
voittajiksi juoksivat P15
Liedon Parman Eetu Skyttä, T15 Vampulan Urheilijain Aino Kuntsi, P13 Porin Seudun Hiihtäjien Eemil Stenroos, T13 Maarian Mahdin Anna Mäkelä,
P11 Loimaan Jankon Niilo
Leppämäki ja T11 sarjan
nopein oli Virttaan Nousun Sara-Sofia Sariola.

Vampulan hölkän naisten 6,5 km nopeimpia olivat Skytän sisarukset
vas. Saara ja Laura.

Piirihallitus 2007 - 2008.
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Sokkolentopalloa
näkemisen puolesta
Vampulan Ylläripäivien yhteydessä pelattiin lentopallon näytösottelu, jossa verkon paikalle oli näkemäesteeksi laitettu maahan saakka
yltävä pressu. Ajatuksena oli saada
pelaajille ainakin jonkinlainen tuntemus siitä, millaista on palloilu
näkövammaisena.
Näytösottelulla haettiin julkisuutta Lions-järjestön maailman-

laajuiselle varainhankintakeräykselle näönsuojelun hyväksi. Näytöspelissä pelasivat LC Vampulan
ja Vampulan yrittäjien joukkueet.
- Pelaaminen niin, että pallon
tuloa ei näkemäesteen vuoksi voinut nähdä, oli selvästi normaalia
vaikeampaa, totesi näytöspelin
päätyttyä LC Vampulan joukkueen pelaaja Timo Talvitie.

Itsenäisyyspäivän juhlassa luovutti VDG Martti Lehtelä vas. LC Vampulan  viime kauden presidentille Hannu
Leppämäelle DG:n myöntämän 100 %:n presidentin ansiomerkin. Onnittelemassa kesk. LC Vampulan kuluvan
kauden presidentti Matti Reijonen.

LC Vampula juhli itsenäisen
Suomen 90 vuotta
LC Vampula juhlisti Suomen itsenäisyyden 90 vuotta järjestämällä
juhlan Jonkan kartanossa. Juhlapuheen piti VDG Martti Lehtelä
aiheina Suomi 90 ja lionstoiminta
90 vuotta.
Itsenäisyyspäiväjuhlan yhteydessä vastaanotettiin klubiin kaksi
uutta jäsentä ja palkittiin eri tavalla lions-toiminnassa ansioituneita.

Lady Aliisa Isotalolle luovutettiin
Lady-ansiomerkki, vampulalaiselle, LC Herttoniemen kunniajäsenelle Leevi Laitiselle tunnustuksena hyvästä yhteistyöstä ja lionismin edistämisestä paikallisesti ja
yli rajojenkin klubin viiri ja klubin
kauden 2006/2007 presidentille
Hannu Leppämäelle 100 % presidentin ansiomerkki. Heidän lisäksi

huomioitiin tilaisuudessa 16 eri tavalla klubin toiminnassa ansioitunutta lionia.
Varsinainen ohjelma päätettiin
yhteisesti laulettuun Maamme-lauluun, jonka jälkeen iltaa jatkettiin
ruokailun, tanssin ja yhdessäolon
merkeissä. Hienosti onnistuneen
juhlan ideoinnista ja toteuttamisesta vastasivat klubin ladyt.

Näkemäesteen takaa tullut pallo on yllättänyt leijonien (oik.) Jussi Heikkilän. Pressun vasemmalla puolella pallon kohtaloa kuulostelee Vampulan Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Kaunisto.
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PITKÄNEN
KULJETUS_/ PUNKALAIDUN
0400 121768

W ALTER L INES
p. 0400-531 971

Lions Club Punkalaidun
kokoontuu kuukauden 3. keskiviikko klo 19.00
Ravintola Trio, Punkalaidun

Lions Club Huittinen/Gerda
kokoontuu kuukauden 1. tiistai klo 19.00
Huittisten Seurahuone
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Toshiba Stores

Toshiba Stores Pori on Sinulle juuri oikea kumppani,
kun tarvitset kopiointia tulostusta, faksaamista tai skannausta.
Pieniä määriä tai suuria massoja paperille tai sähköisesti.
Väreillä tai mustavalkoisena.

Kokoustiloihin saat loistavia värejä
Toshiban projektoreilla.
Kuvassa EX20 projektori

Toshiba Stores Pori
Isolinnankatu 3, p. 6416 702, www.toimistokeskus.com
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HUITTINEN PUH 02-566 485

Stemma-Huittinen
(Lautta-Kaluste Ky)
Aukioloajat: ma-pe 10-18, la 9-14
Puh. 0424-896 800

Huittisten
Alustasuojaus Ky
Jokilevon teollisuusalue
32700 Huittinen
p.02-561886

l

Listat Panelit Höylätuotteet ym
l

l

KONE-TAPSA OY
32700 HUITTINEN
Puh. 02-567 110
Fax. 02-567 713
Gsm. 040-557 7110

EVALA TMI
A-ryhmän
sähköurakointi
050 5288 515

Lauttakylän Betoni Oy
Valimonkatu 4, 32700 HUITTINEN
Tel. 02-569 748, Fax. 02-569 741

HUITTISTEN
APTEEKKI

l

