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Tässä lehdessä mm:
Piirin toimintakertomus – Katunäkymiä talteen  - Aurausviitoilla varoja – LC Eura/MuiNaiset perustettu – 
Menestyksekästä jäsenhankintaa - Honkajoen Joululehti 50 v

Leijonat – monessa mukana

Kuluneen kauden aikana minulla on ollut 
mahdollisuus tutustua perusteellisesti lions-
työhön piirissämme. Olemme klubikierros-
temme aikana Hellenen kanssa nähneet ja 
kuulleet paljon. – Ja mikä parasta, olemme 
olleet näkemästämme hyvin iloisia.  Vaikka 
olenkin mielestäni tuntenut piirimme klubit 
etukäteen kohtuullisen hyvin, olemme kuiten-
kin hämmästyneitä siitä työn ja toimen mää-
rästä, jota ne omilla paikkakunnillaan tekevät 
lähimmäistemme hyväksi.

Piirikuvernööri Martti Lehtelän tervehdys

Kv presidentti Albert F. ”Al” Brandel ja lady Maureen (istumassa) sekä 
piirikuvernööri Martti Lehtelä ja lion Hellene.
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Työllemme on tarvetta, emme tule

kärsimään työttömyydestä!
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Uudessa tehtävässä
on haastetta

Toimittaja: Maija-Liisa Heikkilä, Pori

Paino: 2700 kpl

Jakelu: 107-M piirin leijonat sekä sidos- ja  
 yhteistyöryhmät

Sivunvalmistus
ja painopaikka: Satakunnan Painotuote Oy, Kokemäki 

Liukkaat pihat turvallisiksi Pomarkuss
a

LionMviesti kiittää ilmoitushankinnassa
kunnostautuneita klubeja:

• LC Eurajoki • LC Harjavalta • LC Huittinen
• LC Huittinen/Gerda  • LC Kankaanpää • LC Kankaanpää/

Helmi • LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde • LC Karvia
• LC Kullaa• LC Köyliö• LC Laitila  • LC Lauttakylä

• LC Luvia • LC Merikarvia • LC Pomarkku • LC Pori 
• LC Pori/Katariina • LC Pori/Koivisto • LC Pori/Linna 
• LC Pori/Meri-Pori • LC Pori/Sofia •LC Punkalaidun

• LC Rauma/Fänikk • LC Rauma/Kanali Helme
• LC Rauma/Ruori • LC Ulvila/Olavi• LC Äetsä/Keikyä

Osansa ovat saaneet lapset ja nuoret.  
-Heidän harrastusmahdollisuuksiaan 
on tuettu ja heitä on kannustettu.   Työ-
tä on tehty vanhusten huomioimisek-
si.  -He ovat jo elämäntyönsä tehneet 
yhteiskuntamme rakentamiseksi, heitä 
ei ole unohdettu. Näillä töillään klu-
bit ovat osoittaneet olleensa kotiseu-
dullaan palveluihmeiden tekijöitä, ar-
kipäivän sankareita. Jo ennestään mo-
nipuolista toimintaa on kehitetty ja on 
ideoitu uusia, paikkakunnan tarpeisiin 
soveltuvia aktiviteetteja.

Kubit ovat niinikään huomioineet 
kansainvälisyyden.  –Osa voimavarois-
ta on kohdistettu kansainvälisiin koh-
teisiin. 

Klubit ovat työllään tuottaneet pal-
jon iloa ja valoa lähimmäistemme 
elämään, niin täällä kotimaassa kuin 
maamme rajojen ulkopuolellakin. 

Katse nuoriin
Valitsin kauden teemakseni ”katse nuo-
riin”.  Haluan tällä korostaa työtä lasten 
ja nuorten hyväksi – työtä nousevan su-
kupolven hyväksi.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuva työ 
on lähellä monen klubin ja lionin sy-
däntä. Nuorisoaktiviteetit ovat myös 
monipuolisia.  Toiset klubit panostavat 
voimakkaasti nuorisovaihtoon, jonka 
tuloksena piiristämme lähtee ensi ke-
sänä kolmisenkymmentä nuorta maa-
ilmalle.  Joidenkin klubien huomio taas 
on suuntautunut Questiin ja sen kautta 
nuorison hyvinvoinnin parantamiseen.  
Kaikki klubit tukevat omalla tavallaan 
erilaisia lasten ja nuorten harrastuksia; 
partiotoimintaa, liikuntaa, musiikki- ja 
muita taideharrastuksia.  Syksyinen 
rauhanjulistekilpailu on viime vuosien 
aikana lisännyt suosiotaan jne.  Klubit 
myös kannustavat nuoria erilaisin opis-
kelu- tai harrastusstipendein.  Leijonat 
ovat rakentaneet ja ylläpitävät lasten 
leikkipuistoja sekä järjestävät ja osal-
listuvat monenlaisiin lasten ja nuorten 
tapahtumiin.  Mielestäni klubit ovat 
varsin monipuolisesti suunnanneet kat-
seensa lapsiin ja nuoriin.

Hyvä näin!  Tämä työ on työtä tule-
vaisuuden hyväksi, sillä saralla emme 
koskaan tee liikaa.  Kehitetään edelleen 
valitsemiamme toimintamuotoja ja et-
sitään uusia mahdollisuuksia työmme 
tehostamiseksi.

Työsarkaa riittää
Työskentelemme ”toimialalla”, jossa 
työ ei tekemällä lopu.  Uusia kohtei-
ta ilmaantuu joka päivä.Aina tapahtuu 
pienempiä tai suurempia katastrofeja, 
jotka saattavat lähimmäisemme hä-
tään.   Teemme julkisuudelta piilossa 
monenlaisia aktiviteetteja.  Autamme 
ahdinkoon joutuneita perheitä kun jo-
kin onnettomuus, tulipalo, sairaus, ta-
paturma tai muu elämän katastrofi on 
kohdannut yllättäen.  Leijonat rientävät 
silloin apuun, joko työpanoksensa tai 
taloudellisen tuen muodossa.   Tämä  
on sitä arkipäivän sankaruutta.

Apua ja tukea tullaan aina tarvit-
semaan.  Kun jokin asia tai epäkohta 
on saatu korjattua niin yleensä tiedossa 
on jo uusi tärkeä kohde, johon meidän 
tulee kiinnittää huomiomme.  Työllem-
me on tarvetta, emme tule kärsimään 
työttömyydestä!

Emme kuitenkaan yksin saa maa-
ilmaa parannettua.  Se on aivan tur-
ha toivo.  Monet sitä ovat yrittäneet, 
mutta ainakin toistaiseksi siihen on ai-
na jäänyt korjaamisen varaa.  Voim-
me olla varmoja, että korjaamista jää 

Kun piirikuvernööri viime keväänä kysyi, tahdonko lähteä te-
kemään piirilehteä, vastasin ensin perinteisellä tavalla: ”Tä-
mä tuli niin äkkiä”. Mietittyäni asiaa, vastasin: ”Tahdon” ja 
nyt sitten olen ollut naimisissa lehden teon kanssa. Kuten uu-
den liiton alkuun kuuluu, lehti sisältää jotain vanhaa, jotain 
uutta, jotain lainattuna ja jotain sinistä. Vanhaa lehdessä on 
ainakin se perinne, että lehti sisältää viime kauden toiminta-
kertomuksen luettavaksenne ja esittelee ehdokkaat piirin vir-
koihin. Uutta on järjestömme uusi logo ja muutenkin vähän 
uudistettu ilme. Sanomalehdiltä lainattua on idea lukijahaas-
tatteluista, jotka tästä lehdestä löytyvät otsikolla ”Leijonat 
vastaavat”. Ja siniset otsikoinnit ryhdittävät lehteä.
Ripeimpänä lehden tekoon osallistui piirimme kuopus, sil-
lä ensimmäinen lehteen tullut juttu oli LC Eura/MuiNaisten 
Charter-juhla. Näinköhän se on, että ”tytöstä polvi para-
nee”? Nuorimmista klubeistamme löytyy muutenkin ilah-
duttavaa aktiivisuutta, kun mm. LC Rauma/Fänikk, LC Kan-
kaanpää/Helmi ja LC Huittinen/Gerda hoitivat osansa myös 
ilmoitushankinnassa.
Kiitän kaikkia piirin leijonia ja klubeja, jotka ovat olleet teke-
mässä tätä lehteä. Kiitos lähettämistänne mielenkiintoisista 
jutuista. Kiitos ilmoittajillemme sekä klubeille, jotka ilmoi-
tushankinnalla ovat mahdollistaneet lehden ilmestymisen. 
Tuemmehan lehden mahdollisella tuotolla myös piirin nuo-
risoleiriä. Kiitos lehden taitosta vastanneelle, sivunvalmis-
taja Marjut Kalliolle, jonka kanssa yhteistyö on ollut todella 
toimivaa. Marjut on tehnyt lehden ilmeeseen juuri sellaista 
uudistusta ja piristystä kuin toivoin.
Joten tässä tämä ”esikoisteos” on valmiina luettavaksenne. 

Toivotan kaikille
lukijoille aurinkoista
lions-kevättä ja
mukavia lukuhetkiä

Maija-Liisa Heikkilä
Päätoimittaja
LionMviesti

jatkoa edelliseltä sivulta
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Entisessä itsenäisessä 

kunnassa toimineiden 

yhdistysten merkitys 

paikkakunnallaan

tulee varmasti

kasvamaan!

meidän jälkeemmekin, mutta voimme 
ainakin omalta kohdaltamme yrittää 
tehdä sitä ihan pikkusen paremmaksi.  
-Yritetään jättää se vähän parempana, 
onnellisempana, tulevalle, nousevalle 
sukupolvelle!

Kansainvälinen työ
Kansainväliseen järjestöön kuuluvina 
myös meidän suomalaisten leijonien 
on hoidettava oma osuutemme kan-
sainvälisestä työstä.  Se on meille luon-
nollinen asia, itsestäänselvyys.  Miten 
me sen teemme.  Yksinkertaisin tapa 
on antaa tukemme esimerkiksi LCIF:n 
kautta.

Päättyneen Campaign Sight First 
II:n tulos piirissämme oli lähes 150.000 
US dollaria.  Summa on merkittävä.  
Kiitos sen saavuttamisesta kuuluu kai-
kille kampanjaan osallistuneille leijo-
nille. Näillä dollareilla pystytään saa-
maan ihmeitä aikaan.  Moni uhkaavalta 
sokeudelta pelastunut, tai näkökykynsä 
uudelleen saanut voi olla kiitollinen pii-
rimme leijonille.  Näkeminen on meil-
le kaikille tärkeä asia.  Vähintään yhtä 

tärkeä se on kehitysmaissa.  Perheen 
eläminen ja toimeentulo on siitä kiin-
ni.  Yhteiskunta ei tule samalla tavoin 
tarvittaessa avuksi kuin meillä täällä.  
Vaikka kaihileikkaus, tai lääkitys uh-
kaavaa sokeutta vastaan on meikäläi-
sittäin halpa, ei se ole sitä siellä paikal-
lisissa olosuhteissa.  Siihen ei yksinker-
taisesti ole varaa tai mahdollisuuksia.  
Leijonien auttava käsi on silloin todella 
tarpeen.  Te, piirimme leijonat, olette 
tämän päättyneen kampanjan aikana 
tehneet arvokasta työtä.  Olette pelas-
taneet tai palauttaneet monen ihmisen 
näön!  Muistetaan LCIF myös jatkos-
sa, otetaan sen vuosittainen tukeminen 
jokaisen klubin ohjelmaan. 

Riittääkö meillä tekijöitä
Työmme on monipuolista ja sitä tulee 
riittämään.  Mutta riittääkö meillä teki-
jöitä, lioneja?  Työmme kohteet ja tar-
peet eivät ole vuosikymmenten aikana 
vähentyneet.  Moni klubi hoitaa edel-
leen samat toiminnot kuin vuosikym-
men tai kaksi sitten.

Kun klubeissa mietitään toiminta-
mahdollisuuksia, usein keskustelu siir-
tyy jäseniin.  Onko meillä riittävästi 
tekijöitä, aktiivisia jäseniä.  Onko se 
toimintaamme rajoittava tekijä.  Klu-
bien keskimääräisen jäsenmäärän las-
ku viimeisen kymmenen vuoden ai-
kana on ollut merkittävä.  Piirimme 
klubeissa oli vuonna –98 keskimäärin 
noin 33 jäsentä.  Nyt keskimääräinen 
klubikoko on 29.  Siis neljä tekijää vä-
hemmän.  Meillä on klubeissa tilaa!  
Tänä aikana on tapahtunut myös ikään-
tymistä ja monet leijonat ovat korkean 
iän, sairauden tai muun sellaisen syyn 
vuoksi joutuneet jättämään osallistu-
misensa vähemmälle ja ovat siirtyneet 

etuoikeutetuiksi jäseniksi.  Klubien tu-
leekin pitää jäsenasia, uusien jäsenten 
rekrytointi, mielessä jatkuvasti.  Kun 
me jokainen olemme valppaina asiassa 
”kesät talvet”, varmasti saamme työ-
hömme mukaan uusia tekijöitä, uusia 
aktiivisia käsipareja.

Muutoksia kunta-     
kartalla
Tämän vuoden alussa moni kunta pii-
rimme alueella on lakannut olemasta.  
Moni tuttu nimi hävisi kuntakartalta. 
Sama kehitys tulee jatkumaan tulevai-
suudessa.  Jo nyt on tehtynä useita pää-
töksiä kuntajaon muutoksista, jotka tu-
levat voimaan lähivuosina.   

Aina joskus nousee esiin kysymys, 
miten tämä vaikuttaa lionstoimintaan? 

Meille järjestönä nämä kuntien yh-
distymiset eivät vaikuta mitenkään.  
Klubi säilyttää edelleen vanhan tutun 
nimensä, eikä sillä ole vaikutusta piiri-
jakoomme tai muuhun toimintaamme.  
Vanhat tutut yhteydet tulevat säilymään 
edelleen.

Mutta sitävastoin lionsklubin, niin-
kuin muidenkin entisessä itsenäisessä 
kunnassa toimineiden yhdistysten mer-
kitys paikkakunnallaan tulee varmasti 
kasvamaan.  Ne tulevat omalta osal-
taan pitämään yllä kotiseutuhenkeä.  
Meillä ei ole enää Alastaron, Kiukais-
ten, Lapin, Vampulan tai Äetsän kun-
taa.  Mutta meillä on näiden mukaan 
nimettyjä klubeja, jotka nimellään ja 
pelkällä olemassa olollaan pitävät yllä 
sitä alastarolaisuutta, kiikkalaisuutta tai 
keikyäläisyyttä.  Näitähän paikkakun-
nan asukkaat tulevat olemaan vielä pit-
kään, usean sukupolven ajan.

Klubit toteuttavat aktiviteettejaan 
edelleen sen oman paikkakuntan-
sa hyväksi.  Sen historiaan siirtyneen 
kunnan, jonka vaakuna monen klubin 
viirissä edelleen tulee muistuttamaan 
menneistä ajoista.  Edelleen keskity-
tään etupäässä niiden ongelmien rat-
kaisuun, joita löytyy siitä omasta, tu-
tusta lähipiirissä, entisestä kotikunnas-
sa. Tämä on paikkakunnalla toimivalle 
klubille myös uusi hyvä mahdollisuus. 
Aktiivisuus omaan kotiseutuun kasvaa 
ja muuttuneessa tilanteessa klubit var-
masti löytävät uusia toimintamuotoja. 
Juurista, niiden vaalimisesta, etsinnäs-
tä ja taltioinnista, löydetään ehkä uusia 
ideoita myös lionstoimintaan.

Hyvät piirimme            
leijonat!
Paras kiitos, jonka voimme työstämme 
saada on hyvä mieli.  Hyvä mieli mo-
lemmille osapuolille, niin avun saajalle 
kuin antajallekin.  Uskon että leijonat 
jokaisessa piirimme klubissa ovat ko-
keneet kauden aikana näitä hyvän mie-
len hetkiä.  On koettu, että nyt on saatu 
jotain todella tarpeellista ja mielekästä 
aikaan.  Olemme pystyneet antamaan 
täsmäapua. Olemme antaneet apumme 
juuri oikeaan kohteeseen.  Kohteeseen, 
joka sitä kipeästi tarvitsee, mutta ei ole 
saanut rahoitusta tai työapua muilta 
suunnilta.

Meidän työmme koostuu pienis-
tä teoista.  Pienistä teoista lähim-
mäistemme hyväksi.  Mutta kun ne 
”niputetaan” tulee siitä suuri koko-
naisuus.  Mutta tuo yksi pienikin 
teko saattaa olla kohteelle, avun tai 
tuen saajalle, suuriarvoinen, merki-
tyksellinen.

Nyt kuvernöörikautenani ja sitä 
edeltäneiden piirihallitusvuosieni 
aikana piiri ja sen klubit ovat tulleet 
minulle tutuiksi.  Muutoinkin kuin 
pelkkinä niminä, numeroina tai ti-
lastomerkintöinä.  Olen ylpeä siitä 
työstä jota klubit ovat tehneet.  Olen 
ylpeä myös niistä matkan varrella 
kuulemistani suunnitelmista, joita 
tullaan lähitulevaisuudessa toteutta-
maan.  –Klubit ottavat uusia haastei-
ta vastaan.  Piirin klubien hieno, mo-
nipuolinen toiminta, aktiviteetit ja 
into niiden toteutuksessa, ovat poh-
jana menestykselliselle lionstyölle 
myös tulevaisuudessa.

Kehitetään tätä työtä edelleen se-
kä etsitään mukaan uusia, innokkai-
ta ja halukkaita tekijöitä! 

Martti Lehtelä,  DG 2008-2009
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Sata ämpärillistä 

kevytsoraa

Ehdokas piirikuvernööriksi 2009–2010
PENTTI HÄMÄLÄINEN
Syntymäaika: 9.11.1947
Puoliso: Lady Anna-Liisa
Aikuiset lapset:  Lea ja Timo
 6 lastenlasta
Opistoupseeri EVP
sotilasarvo Kapteeni

Lions toiminta:
LC Kankaanpään 100 %  jäsen vuodesta 1990 

Klubin hallituksessa yhdeksän kautta:
Tail twister 1991 - 1992
Klubimestari 1993 - 1994
Rahastonhoitaja 1995 - 1996
Tiedotussihteeri 1996 - 1997
Sihteeri 1997 - 1998
1. varapresidentti 1998 - 1999
Presidentti 1999 - 2000
Past presidentti 2000 - 2001
Jäsentoimikunnan puheenjohtaja 2004 - 2005

Piirihallituksessa:
Lohkon puheenjohtajana 2003 - 2004
Alueen puheenjohtajana 2005 - 2006
Toimialajohtajana:  2007 - 2008 
Lions Quest, Rauhanjuliste, Nuoriso ja PVT 
Varapiirikuvernööri 2008 -2009

Osallistuminen Lions-kokouksiin:
Piirin vuosikokoukset  ( 7 kertaa ), liiton vuosikokoukset ( 5 )

Palkittu Lions-toiminnassa:
Piirikuvernöörin ansiotähti 2 kertaa
Melvin Jones- jäsenyys  v 2007

Muu toiminta ja harrastukset mm:
Kankaanpään Karjalaseuran puheenjohtajana 4 vuotta
Kankaanpään Suunnistajien puheenjohtajana  4 vuotta
Satakunnan Suunnistuksen aluevalmentajana 6 vuotta
Jämijärven Seurakunnan kirkkovaltuutettuna 2007 alkaen
Nykyinen kunto-, entinen aktiiviurheilija

M-piirin lionit
Varapiirikuvernöörin tervehdys

Varapiirikuvernöörin tehtävä on toi-
mia piirikuvernöörin johdolla hänen  
avustajanaan. Tehtävä ei ole vuosi-
en saatossa  mitenkään muuttunut, 
ei tälläkään toimintakaudella. Olen 
saanut tutustua piirihallituksen toi-
mintaan, sekä piirikuvernöörin työs-
kentelyyn usean vuoden ajan. Edel-
listen piirikuvernöörien opastuksella 
ja neuvoilla olen tutustunut huolella 
tulevaan kauteen. M-piirin tämän-
hetkinen tila on hyvin vakaa. Tästä 
minun on hyvä jatkaa. Haasteita on 
varmasti riittävästi, enkä aio jäädä 
“ tuleen makaamaan”, vaan jatkan 
eteenpäin.

Klubivierailujen aikana olen havainnut toiminnallisuuden ja aktiivisuuden, joka huokuu ulospäin. Siinä onkin 
meidän piirimme voimavara. On totta, etteivät  kaikki klubit toimi saman kaavan mukaan, sillä yksilöllisyyt-
täkin tarvitaan. Vaikka klubien aktiviteetit ovat hyvin moninaisia, kaikki tähtäävät kuitenkin järjestömme tun-
nuslauseeseen We Serve- Me Palvelemme. 

Palvelu on ja tulee olemaan lios- järjestön perusajatus jatkossakin. Kohdentaminen onkin jokaisen klubin oma 
asia, nuorisosta -  vanhuksiin, kiinteistöstä - luontoon jne… Mahdollisuuksia on monia, eikä se ole aina rahasta 
kiinni. Palveluintoa ja palvelukäsiä tarvitaan jatkossa enemmän ja enemmän. Meidän on vain muistettava, että 
kaikenlainen apu on palvelua. Palvelun kohteelle olemme arkipäivän sankareita.

Nuoriso on myös toinen meidän perusajatuksia. Itsehän olemme kirjoittaneet tekstin. Luovuta Isänmaasi On-
nellisempana Nouseville Sukupolville. Syksyn aikana tapahtunut Kauhajoen tragedia laittaa meidät epäilemään, 
pystymmekö edellä mainitut sanat lunastamaan. Toivon klubien miettivän mitä keinoja  meillä on käytössä. 
Avainsanoja voisi olla Kannustus,  Opastus ja Tukeminen. Lion Quest Yhdessä kasvamisen ohjelma on myös 
yksi avainsana. Kustantamalla opettajia ja ohjaajia koulutukseen, annamme heille avaimia, joilla pystytään 
siirtämään valmiuksia nuorille. Koulutus on laaja-alainen alkaen esikoulun oppilaista aina aikuisopiskelijoi-
hin. Klubit ovat tähän mennessä huomioineet kyseisen koulutuksen hyvin, toivottavasti jatkossakin. Opettajien 
ammatti on myös - Nouseva Sukupolvi.

Uudistuva Lions Toiminta -ohjelma on toiminut useana vuonna, vai onko? Meidän täytyy myös uudis-
tua. Lions-liitto on tuottanut hyvin seikkaperäisen koulutus ohjelman. Klubeissa voitaisiin keskustella asiasta 
ja todeta onko uudistuminen tarpeen. 

Kohti tulevaa kautta
Tietoisina tulevan kauden työntäyteisyydestä valmistaudumme, niin minä kuin puolisoni Anna-Liisa, tehtävään 
parhaan kykymme mukaan. Odotamme vuodelta paljon, koska olemme luvannet panostaa kuvernöörikauteem-
me täysillä. Tehtävän onnistumiseksi  pyydämme ja uskomme saavamme kaikkien M-piirin klubien ja lionien 
tuen  vaativaan tehtävään. Nöyrä kiitos jo etukäteen !  Rehti yhteishenki vie lions aatetta ja tavoitteita eteenpäin 
myös tulevalla kaudella. 

Ensikauden kv presidentti Eberhard J Wirfs on valinnut teemakseen Liikkeellä Kasvuun. Kotimainen teema-
han on edelleen Yhdessä nuorten kanssa. Oma teemani on Sukupolvien Sympatia - Sydämellä Saavutuksiin. 

Pentti Hämäläinen 
Varapiirikuvernööri 2008-2009 

Sukupolvien Sympatia

– Sydämellä Saavutuksiin!

Ehdokas 1. varapiirikuvernööriksi 2009-2010
TUULA KARISJOKI

Syntynyt:  21.01.1948 

Valtiotieteen maisteri, Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin 
toiminnanjohtaja 1990-2005

Puoliso:  Mikko

Lapset:  2 aikuista poikaa

Lions-toiminta:
Piirihallitus
– lohkon puheenjohtaja 2007-2008
– aluejohtaja 2008-2009

LC Pori/Katariina
– perustajajäsen 1995-
– varapresidentti 2001-2002
– presidentti 2002-2003
– past presidentti 2003-2004
– sihteeri 2008-2009

Harrastukset:
– villakoiraharrastus: mm. koiranäyttelyt
– purjehtiminen ja liikunta

Liukkaat pihat turvallisiksi Pomarkuss
a

Tänä talvena kelit ovat vaihdelleet ja liukkaita on riittänyt. Eniten liukkaista keleistä kärsivät yleensä van-
hukset, joilla kulkeminen saattaa jo muutenkin olla vaikeaa. Pomarkun lionsit päättivät helpottaa iäkkäiden 
kulkemista kotipihoillaan ja jakoivat paikkakunnan ikäihmisille sata ämpärillistä hiekoitukseen erinomaisesti 
soveltuvaa kevytsoraa. 

Tavallista hiekkaa paremmin jään pinnassa pysyvä kevytsora on nimensä mukaisesti kevyttä, ja Pomarkun 
keskustassa jaetut ämpärit tekivät hyvin kauppansa. Kaikki eivät ämpäriä kuitenkaan saaneet itse kannettua, 
joten idean isät lionit Ossi Saviniemi ja Timo Kytölaakso veivät osalle tarvitsijoista soraämpärin kotiovelle asti. 
Tempauksesta saatu palaute oli niin positiivista, että ämpäreitä tullaan jakamaan varmasti jatkossakin.

Ehdokas 2. varapiirikuvernööriksi 2009-2010
JAAKKO RÄIKKÖNEN
Puoliso:  Irja
Syntymäaika  08.09.1948
Aikuiset lapset:  Sami ja Kimmo

Lion toiminta
Piirihallituksessa: 
Lohkon puheenjohtajana 2006 – 2007
Alueen puheenjohtajana 2008 – 2009

LC Rauma Ruorin jäsen vuodesta 1985
– Tail twister 1987 – 1988
– tiedotussihteeri 1990 – 1991
– sihteeri 1991 – 1992
– klubimestari 1995 – 1996
– 2. varapresidentti 1998 – 1999 (pääaktiviteetin vetäjä)
– 1. varapresidentti 1999 – 2000
– presidentti 2000 – 2001
– past presidentti 2002 – 2003
– rahastonhoitaja 2005 – 2006

Osallistumiset kotimaassa
4 Lions-liiton valtakunnankokoukseen
3 piirin vuosikokoukseen

Lions Ritari

Harrastukset: keilailu, laskettelu, suunnistus
Rauman keilailuliiton puheenjohtaja 4 vuotta
Suomenkeilailuliiton hallituksessa 2 vuotta

Työ: Rauman kaupunki, katutarkastaja / työsuojelupäällikkö 
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POURU
Urjalantie 46, 31900 PUNKALAIDUN

puh. 02-767 4351
Palvelemme:

• ark. 9–20 • la 8–18 • su 12–16

www.kuvatupa.fi
puh. 02-767 4840

puh. 0400-531 971

E. MYLLYNIEMI & KUMPP
31900 PUNKALAIDUN
puh. 02-767 4185

M. TAKKU OY

AP-Ensi Oy

PUNKALAITUMEN

OSUUSPANKKI
Perttu Laakio,
135 euroa
OP-bonusta 
tänä vuonna.

Pertun bonukset kertyvät lainoista ja 
säästöistä, joita hänellä on yhteensä  
75 000 euroa. Perttu käyttää bonuk- 
siansa pankkipalvelujen maksamiseen,  
joten hän saa ne maksutta. Syksystä 
2007 lähtien OP-bonuksia voi käyttää 
myös Pohjolan vakuutusten maksami-
seen. Jos et vielä ole OP-bonusasiakas, 
tervetuloa juttelemaan – ja jos olet, niin 
voimme vain onnitella. 
Lisätiedot OP 0100 0500, op.fi.

OP-bonusasiakas on Osuuspankin omistajajäsen, 
jonka pankkiasiointi on vähintään 5 000 €/kk.

PITKÄNEN 

KULJETUS_/  PUNKALAIDUN 

0400 121768   

 

PP-PUTIIKKI KY
PUNKALAIDUN
PUH.02-7674847

Haudoille erilaisia
kynttilöitä
esim. Gies öljykynttilä

/20kpl10.-

Miesten
puuvillakerrasto

10.-

Miesten
kotimaisia
pukupaitoja

39.- ja 59.-

Miesten Black-horse

collegepaita 39.-

Finlaysonin
"Suomi 90v"
juhlapakkaus
sis.pussilakanan

tyynyliinan
alulakanan

34.-

Kalenterivalikoima
runsaimmillaan
esim. Viikkopäivyri 2008

Almanakka

8.90

5.90

Erämiehille
Erämaailma 2007-2008

Dekkarin ystäville
Syksyn uutuus
Viha on paha vieras

24,90

21.90

Pelimiehille
pokerisetti

19,90

Musiikin ystäville
Iskelmäpeli

Suomirokkia
trivia (dvd-peli)

24,90

33,50

Black-horsen

puuvilla alushousut

kerrasto

14.-

25.-

Havi havulyhty

Refill 4kpl

2.70

PYHÄINPÄIVÄÄN, ISÄNPÄIVÄÄN, ITSENÄISYYSPÄIVÄÄN

Lions Club Punkalaidun kokoontuu 
kuukauden 3. keskiviikko klo 19.00 

Ravintola Trio, Punkalaidun

Lions Club Huittinen/Gerda
kokoontuu kuukauden 1. tiistai

klo 19.00 Huittinen Seurahuone
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Lionspuolisot tekevät leijonien rinnalla arvokasta työtä läheistemme auttami-
seksi.  Minulla on ollut ilo ja mahdollisuus tutustua tähän hienoon työhön.  Olen 
saanut kokea sen innon ja työn ilon, joka puolisokokoontumisissa vallitsee.  On 
koettu yhteenkuuluvuutta, yhteistä työn iloa.  On suunniteltu tapahtumia ja on 
pohdittu mitä olisi voitu tehdä vielä paremmin.  

Ne kädet, jotka puolisot tuovat mukanaan lionstoimintaan, ovat ahkeria käsiä, 
ne ovat taitavia käsiä!  Niillä on saatu ja tullaan saamaan paljon hyvää aikaiseksi.  
Ne kädet ovat tehneet myytäviä tuotteita, ne ovat auttaneet lähimmäisiämme, ne 
ovat jatkuvassa toimessa!

Lionsladyt ovat ihan täydellä syyllä niitä kansainvälisen presidenttimme 
peräänkuuluttamia arkipäivän sankareita, jotka pyyteettömällä työllään saavat 
ihmeitä aikaan!

Monipuolista työtä
Jokainen klubi, jokainen puolisoryhmä, on etsinyt ja löytänyt sille parhaiten 
soveltuvat työmuotonsa.  Ne ovat vuosien kuluessa sorvautuneet ja jalostuneet 
paikkakunnalle parhaiten soveltuviksi.  

Uusia toimintoja otetaan koeluontoisesti mukaan. Osa niistä aina osoittautuu 
hyväksi, paikkakunnalle soveltuvaksi, ne jäävät elämään.  Joissakin klubeissa 
parhaaksi ratkaisuksi on nähty osallistuminen suoraan leijonien toimintaan, yh-
teisiin aktiviteetteihin ja tuetaan niiden onnistumista.  Toisissa klubeissa puolisot 
taas ovat nähneet parhaaksi ratkaisuksi omat itsenäiset toimintonsa.

Ladyaktiviteetit kohdistuvat niin vauvoihin kuin vaareihinkin.  Muistetaan 
vuoden ensimmäistä vauvaa, muistetaan vuoden aikana syntyneitä lapsia, päivä-
kerhoja ja esikouluja.  Vastaavasti ikähaitarin yläpäässä tehdään vierailuja van-
hainkoteihin, sairaaloihin ja muihin vastaaviin paikkoihin tuoden heille vaihtelua 
päivän rutiineihin.  Jokainen tervehdyskäynti, jokainen vanhusten ulkoiluttamis-
käynti, jokainen kahvihetki, on heille tärkeä!

Kummilapset
Ladytoiminnan pääpaino on luonnollisestikin omassa tutussa lähiympäristös-
sämme, omassa kotiseudussamme.  Puolisot ovat kuitenkin ottaneet kiitettävästi 

Puolisotoiminta – tärkeä osa lionstyötä

Kuvernöörikautemme alkoi Bangkokista.  Kiireelli-
sen koulutus- ja kokousaikataulun lomassa ehdittiin 
toki käväistä ”virallisessa” valokuvassakin...

Huittisten Lions Club järjesti 
jälleen viime kesänä perin-
teiseen tapaan hauskan ja 
iloisen lasten puuhapäivän 
Huittisten Leijonapuistossa. 
Leijonapuistosta on todella-
kin tullut perinteinen tapah-
tumapaikka, sillä puistossa 
on meneillään jo 13. vuosi.  
Puisto on saavuttanut erikoi-
sesti kesäisin suuren suosion 
lasten ja heidän vanhem-
piensa keskuudessa, onhan 
puiston sijainti mitä parhain 
aivan kaupungin keskustan 
tuntumassa. Joka kesä tulee 
runsaasti lapsia puistoon 
keinumaan ja kiipeilemään 
ja kesän puistossa kruunaa 
kesäinen tapahtuma, jossa 
tanssitaan, lauletaan ja lei-
kitään. 

Näin kävi jälleen viime kesänä, 
jolloin mitä kaunein ja aurinkoisin 
päivä kokosi runsaasti lapsia van-
hempineen leikkipuiston rientoi-
hin. Pääosa juhlaan osallistuneista 
oli huittislaisia lapsia vanhempi-
neen, mutta saattoipa mukana olla 
vieraita naapurikunnistakin. Pää-
asia kuitenkin oli, että kaikilla oli 
hauskaa, lapsilla erityisesti. 

Peppi Pitkätossu ja Madda-
leena-nukke tilaisuuden
vauhdittajina

Niin kuin useana kesänä, vauhdit-
ti Peppi Pitkätossu jälleen lapsia 
saaden myös monet äidit ja isätkin 
tanssimaan kanssaan. Pepin mu-
kana oli tällä kertaa Maddaleena-
nukke. Niin Peppi Pitkätossulla 
kuin Maddaleena-nukellakin riit-
ti vauhtia ja intoa laulaa, leikkiä 
ja tanssia lasten kanssa, eikä mu-
kaan tulijoista ollut puutetta. Ei 
ihme, että lapset kysyivät jo nyt 
järjestäjiltä, leijonaveljiltä, että 

Lasten iloa ja riemua 
kesäisessä Huittisten 

Leijonapuistossa

Leijonien urakointi näkemisen puolesta

Maailmanlaajuinen 
kampanja Campaign 
Sight First II sokeuden 
poistamiseksi päättyi 
kahden jatkoajan jäl-
keen vuoden vaihtees-
sa. Lopullisia  tulok-
sia odotetaan vielä, 
mutta alla oleva mei-
dän piirimme tilanne 
näyttää lopulliselta. 
Koko maailmassa lei-
jonat saivat kokoon 
yli 200 329 000 USD, 
eli tavoite saavutet-
tiin. Keräyksessä oli 
mukana 67 % maail-
man klubeista, joista  
malliklubeja oli reilut 
3400 kpl, malliklubin 
tavoite oli 400 dolla-
ria /lion.

Piirissämme klubien osallistumis-
prosentti oli 97, joka oli maamme 
toiseksi paras.

M-piirin keräys tavoite oli 224 
226 USD. Keräystuloksemme oli 

146 239 USD, = 65% tavoittees-
ta, joka oikeutti 5. sijaan piiriver-
tailussa. Tavoite/lion oli 120 USD, 
jonka tuloksen piirissä saavutti 16 
klubia. Parhaan keräys tuloksen te-
ki piirin ainoa malliklubi LC Luvia 
ja eniten dollareita/lion sai kasaan 
LC Pomarkku, joka teki malliklu-
bin arvoisen suorituksen 468 USD/
lion. Kaikkiaan neljä klubia ylsi yli 
200%:n tavoitetulokseen.

Parhaimmat kiitokset piirin kai-
kille leijonille ja klubeille, jotka 
osallistuitte kampanjaamme ja 
teitte työtä sokeuden poistami-
seksi maailmasta. Erityiskiitokset 
ryhmäkoordinaattoreille, teidän 
tuellanne piiri pääsi näin hyvään 
tulokseen. Piirimme keräämällä 
summalla yli 30 000 ihmistä saa 
näkökykynsä takaisin, tai ei me-
netä sitä.

Timo Heikkilä,
piirikoordinaattori

Lahjoitukset usd usd/
  Lion
LC Luvia 15005 441
LC Pomarkku 11230 468
LC Rauma/Ruori   8000 148
LC Rauma/
Reimari 7315 203
LC Lauttakylä   6000 182
LC K:Pää/
Kuninkaanl.   5286 170
LC Karvia    5236 150
LC Punkalaidun   5188 162
LC Pori/Sofia   4532 267
LC Pori 4500 167
LC Vampula   4334 111
LC Kankaanpää   4050 104
LC Uusikaupunki   3795 105
LC Kiukainen   3720 120
LC Pori/Meri-Pori   3620 145
LC Harjavalta/
Huovi   3135 125
LC Siikainen   2889 131
LC Kauvatsa   2852 124
LC Alastaro   2463   77
LC Pori/Ulvila   2413   75
LC Eurajoki    2326   75

LC Laitila/
Untamoinen 2287   90
LC Kiikka 2255   66
LC Lappi TL   2203   92
LC Pori/Linna   2173   62
LC Ulvila 2104   88
LC U:ki/
Männäinen   2000   57
LC Köyliö 1981   
LC Harjavalta   1861   
LC Rauma/
Ankkuri   1682   
LC Äetsä/Keikyä   1604
LC Pori/Juhana   1443
LC Huittinen   1354   
LC Merikarvia   1342
LC Eura/Pyhäjärvi   1157
LC Kokemäki/Teljä   1120
LC Pori/Koivisto   1041
LC Laitila 1040
LC Rauma   1000
LC Kokemäki    948
LC Pori/Karhu    948
LC Jämijärvi    881
LC Lavia 780
LC Kokemäki/Jokil.    695
LC Honkilahti    682
LC Huittinen/Gerda    599
LC K:pää/Keskusta    460
LC Noormarkku    363
LC Eura    326
LC Suodenniemi    268
LC Säkylä 220
LC Ulvila/Olavi    185
LC Nakkila    183
LC Pori/Katariina    178
LC Rauma/
Kanali Helme  173
LC Honkajoki     150
LC Kullaa   130
LC Kankaanpää/
Helmi     121
LC Pori/Pohjoinen     121
LC Rauma/Fänikk     108
LC Kiikoinen       57
LC Pori/Charlotta       40
LC Pyhäranta         0
LC Rauma/Lokki         0

Yli 30.000 ihmistä 

saa näkö
kykynsä 

takaisin,
 tai ei

menetä sit
ä.

”jatketaanhan juhlia” jälleen en-
si kesänä. 

Lisää vempeleitä luvassa
Tapahtuman jälkeen jaettiin lap-
sille ilmapalloja ja karamellejä. 
Leikkipuiston isähahmo on ollut 
perustamisesta lähtien ritarive-
li Tapio Sirviö, joka lupasi, että 
Leijonapuisto saa lisää vempe-
leitä lasten käyttöön, rahaakin on 
jo tarkoitukseen varattu.  Pienet 
puiston käyttäjät ja heidän van-
hempansa ovat näin hyvin oival-
taneet Leijonapuiston periaat-
teen, jopa niin, että muualta puis-
toa katsomaan tulleet vieraat ovat 
antaneet varauksettoman tunnus-
tuksen Huittisten leijonaveljille.  
Ritariveli Tapio Sirviön suurena 
apuna vuosittain ovat erikoisesti 
olleet leijonaveljet Ilpo Ojala, Ve-
li-Matti Vasamaa ja Markku Eva-
la. Heidän tiiminsä on kantanut 
huolen ja vastuun puiston käytön 
vuosittaisesta onnistumisesta. 

Teksti lion Paavo Punkari
Kuvat lion Veli-Matti Vasamaa

mukaan ohjelmaansa myös kansainvälisyyttä.  He olivat osal-
taan vahvistamassa piirimme hyvää tulosta päättyneessä CSF-
kampanjassa.  He ovat tukeneet nuorisovaihtoa vastaanottoper-
heiden hankinnassa, äidin roolissa.  

Ehkä merkittävin, lionspuolisoille tyypillinen kansainväli-
nen työmuoto on kummilapsitoiminta.

Tutustuessani klubien toimintaan olen hämmästynyt, kuinka 
monella yksityisellä leijonalla, klubilla tai klubien puolisoilla 
on kummilapsi Sri Lankassa.  Niitä on todella paljon ja kiinnos-
tuksesta päätellen uskon, että tämä työ tulee laajenemaan. 

Siinä voimme pienellä rahalla saada näkyvää tulosta aikai-
seksi.  Tulosta, jonka vaikutus ulottuu vuosikymmeniä eteen-
päin. Runsaan kympin kuukausisijoituksella mahdollistamme 
pienen lapsen koulun käynnin.  Mahdollistamme hänelle pa-
remman elämän! Voimme olla varmoja, että työmme ei mene 
hukkaan.  Sijoitus lapsiin ja nuoriin on aina sijoitus tulevaisuu-
teen.  Tässä se on sijoitus vielä sikäläisen yhteiskunnan kehi-
tykseen pidemmällä aikavälillä.

Tässä työssä saamme ihmeitä aikaan meikäläisittäin katsot-
tuna pienellä panostuksella!

Kiitos
Olen kauden ainana vieraillut pääosassa piirimme klubeista tu-
tustuen ladytoimintaan.  Kiitän näistä iloisista, sykähdyttävistä 
hetkistä.  Kokouksissa huokuu aina sellainen lämmin ja iloinen 
lionshenki.  Kuulumme yhteen, teemme työtä yhteisten tavoit-
teiden saavuttamiseksi.  Ja se työ on tuottanut tulosta!

Toivotan puolisoille ja puolisotoiminnalle edelleen jatkuvaa 
menestystä hienossa työssä yhteisen harrastuksemme parissa.

Hellene Lehtelä, DG-puoliso
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Leijonat
vastaavat

Tämä tilaisuus osoitti jälleen kerran, miten tärkeää työtä me Leijonat teemme paikkakuntamme eteen. Joidenkin mielestä 
nämä voivat olla pieniä asioita. Itse uskallan sanoa, että tämä on yksi tärkeistä tapahtumista työssämme. Me tarjoamme siellä 
oleville vanhuksille hetken rikkoa arjen rutiineita keskustelun ja kahvitarjoilumme kera. Erittäin tärkeää on myös, että Pun-
kalaitumella alakoulun musiikkiryhmät ovat aina valmiita esiintymään ja tuomaan elämäniloa vanhuksille ja mikä hienointa 
kauniiden Joululaulujen muodossa. Pienistä asioista syntyy  hyvä kokonaisuus.

LC Punkalaidun haki 

Vierailukuution 
pölyttymästä Kankaanpäästä

Voimalla seitsemän miehen ei riittänyt meille. Otimme bussin ja mukaan lähti 11 
veljeä kohti Kankaanpäätä reilun 100 km päähän. Tämä on hieno tapa aktivoida 
klubeja vierailuihin, jossa pääsee kokemaan, miten joka vuosi, kun uudet klubi-
virkailijat ottavat vastuun, on edessä samat haasteet ja tavaroiden inventointi 
vuosien varrelta. Niin se oli Kankaanpäässäkin 11.11.2008 aktiviteetit käynnissä, 
vastuiden jakoa ja organisointia. Uskon, että monesta muustakin Klubista löytyy 
ns. ”miljoona” laatikko täynnä historiaa ja arvailua.

LC Punkalaidun
Presidentti Jouko Saarinen

Itse olen Presidenttinä todella yl-
peä klubistamme, joka on syksyn 
aikana osoittanut 100 % läsnäolo-
aan ja nytkin, kun tuli  ”ryöstöret-
kelle” lähdön aika, mukaan lähti 
niin etuoikeutetut, kuin aivan uu-
det Leijona –veljemme tutustu-
maan, mitenkäs siellä Kankaan-
päässä hoidetaan asioita. Mukava 
kokemus ,hurttia huumoria sisäl-
tänyt kokous hyvän illallisen kera. 
Aikaa vierähti reilu viisi tuntia ja 
matkat  meni nopeasti turvallises-
sa bussikyydissä  rupatellessa.

Nyt on sitten jo vuosikin vaih-
tunut ja Vierailukuutio on jo saa-
nut uuden kodin. Karvialaiset var-
mistivat, että emme saaneet naut-
tia tästä kuin reilun kuukauden. 
Meinasimme menettää kuution jo 
melkein seuraavalla viikolla, mut-
ta onneksemme vierailijoilta pääsi 
laskutaito ”unohtumaan” ja näin 
saimme pitää kuutiota edes kuu-
kauden.

Palvelupäivä Punkalaitumen 
palvelukoti Pakarilla 04.12.2008 

1. Miksi olet lion? 

2. Kerro hauska/mieleen jäänyt 
kokemus/muisto lionstoimin-
nasta.

3. Jäsenasiat ovat tällä kaudel-
la voimakkaasti esillä. Oletko 
joskus kutsunut tai aiotko lä-
hiaikoina kutsua klubiisi uusia 
jäseniä?

4. Mitä haluaisit muuttaa 
omassa klubissa tai järjestössä? 

5. Oma lions mottosi.

Nimi:
Lauri Merivirta
Klubi:
Pori/Ulvila
Lion vuodesta:
1974, PID

1. Tuntuu edelleen 
hyvältä olla maail-
man suurimman pal-
velujärjestön jäsen. 
Pieniä juttuja teke-
mällä syntyy pieniä 
asioita, mutta kun ne 
kertaantuvat maail-

manlaajuisesti, ovat ne jo hieman suurempia.

2. Paljonkin, mutta nyt tulee mieleen klubisikamme eli 
Nasu-aktiviteetti. Asuessamme maalla klubimme hankki 
porsaan, joka meillä lihoi kesän klubilaisten ruoka-avun 
turvin. Syksyllä se joutui teuraaksi ja lihat myytiin, paitsi 
kinkku, joka lahjoitettiin silloiselle kummiperheellem-
me.

3. No jäsenasiat ovat aina esillä. Olen kutsunut ja ehkä kut-
sun vieläkin.  Suomessa on yhä runsaasti leijonia asukas-
määrään nähden, ei notkahduksia pidä liikaa hävetä.

4. Jäsenet muuttavat sitä minkä muuttavat, ei pidä lii-
kaa sorkkia. Olisi kuitenkin hyvä muistuttaa aika-ajoin 
mieleen aatteellista pohjaamme = lionsperiaatteita tulee 
kerrata.

5. Mottoni oli kuvernööriaikana Härkää sarvista; en ole 
ajatellut muuttaa.

Nimi:   
Kalervo Kinnari
Klubi:  
LC Äetsä / Keikyä
Lion vuodesta:
1983

1. Lions-aate sopii 
hyvin luonteelleni. 
Olen saanut hyvin to-
teuttaa osaamistani, 
anottuani 9 kertaa va-
paaehtoisesti pääsyä 
Äetsän,joka kolmas 
vuosi järjestettyjen, 
messujen rakenteista 

vastaavaksi johtajaksi, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet 
ritari-nimitykseen

2. Mittavin klubimme aikaansaannos tuleville sukupolvil-
le on v.1989 hankkimamme arvokas perinnepatsas Äetsän 
patsaspuistossa.

3. Olen onnistunut kutsumaan kaksi veljeä klubimme jä-
seniksi. Tuntosarvet uusien veljien saamiseksi ovat, totta 
kai, aina pystyssä.

4. Keskittyä enemmän veljien viihtymiseen klubissamme 
kuin rahan keruuseen, joka sekin on välttämätöntä Lions-
järjestön lukuisista, sinänsä perustelluista, aktiviteeteis-
tä selviytymiseen puhumattakaan jokavuotiseen nuorten 
ulkomaanleireille lähettämisestä sekä kotipaikkakunnan 
nuorison, vanhusten ja avuntarpeissa olevien auttamises-
ta.

5. Tarjoa läheisellesi mieluummin omaa aikaasi kuin riihi-
kuivaa rahaa. Siitä saat aina palkkioksi onnellisen hymyn.
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Perustajajäsenet
Lions Club Eura / MuiNaiset pe-
rustajajäseniä ovat Pia Alhonen, 
Kaija Helin, Kaisu Hiedo, Arja 
Jussila, Marjo Järvenpää, Piia Koi-
visto, Pirjo-Riitta Krannila, Auli 
Kukonlehto, Merja Malmi, Taina 

LC Eura / MuiNaisten perustamisjuhla
Euran, Säkylän, Kiukaisten ja Köyliön lionstoi-
minnasta kiinnostuneet naiset ovat perusta-
neet uuden Lionsklubin, jonka nimeksi päätet-
tiin LC Eura/MuiNaiset.  Seudulla on entuudes-
taan lionsklubeja, joissa  kaikissa jäsenet ovat 
miehiä. Lähimmät vastaavat naisten lionsklubit 
toimivat Raumalla, Huittisissa ja Kokemäellä.

Uuden naisten lionsklubin kum-
miklubi on LC Kiukainen, josta 
opaslioneina  toimivat Juhani Vi-
hervuori sekä Juha Suonpää.

Juhlaohjelma
LC Eura / MuiNaiset lionsklubin 
perustamisjuhlaa vietettiin  lauan-
taina 20.9.2008 alkaen Klo 18.00 
Säkylässä Tupalan Hovissa. Perus-
tamisjuhlassa oli muinainen- teema  
mm. ruokalistassa ja koristelussa 
tuotiin esiin perinteitä , ’muinai-
suutta’. Juhlan juontajana toimi lion 
Sari-Anne Uoti, joka oli pukeutu-
nut Euran emännän muinaispukuun.  
Ohjelmana perustamisjuhlassa oli 
mm. vieraiden esittely, jonka te-
ki LC Eura / MuiNaisten opaslion 
Juhani Vihervuori kummiklubi LC 
Kiukaisista. Juhlan kohokohta oli 
perustamiskirjan allekirjoitus, min-
kä jälkeen perustamiskirjan klubil-
le luovuttivat DG Martti Lehtelä ja 
IPDG Maija-Liisa Heikkilä. Eura/ 
MuiNaisten ”kummitäti” Maija-Lii-
sa Heikkilä kiinnitti perustajajäse-
nille kuuluvat merkit.  Seuraavana 
LC Eura / MuiNaisten presidentti 
Auli Kukonlehto piti puheen, jonka 
jälkeen kohotettiin juhlamalja uu-
delle perustetulle klubille. Juhlassa 
saimme nauttia Pyhäjärviseudun te-
navatähti Ira Paavolan ja sisko Ii-
ris Paavolan musiikkiesityksistä. 
Juhlaillallinen koostui maukkaista 
ruuista, joille oli annettu muinaiseen 
tyyliin sopivat nimet.

Myllymaa, Johanna Perttu, Riik-
ka Perttu-Koski, Marja Rantanen, 
Sari Suominen, Elina Suonpää, 
Johanna Tuomola, Sari-Anne Uo-
ti, Sirpa Wahlqvist, Sanna Vainio, 
Hanna-Leena Valo, Leena Viher-
vuori ja Pirkko Vähäaho.

Juhlamenu

Alkuruokana tarjottiin vuoluker-
maista syyslientä ja paahdettua 
Pekon vanikkaa (kanttarellikeit-
toa ja ruisleipää).  Pääruokana 
tarjottiin kalkkunaa MuiNaisten 
tapaan, kekripölkkyjä ja juhla-
väenpotaattia (kalkkunafilettä, 
kermaperunoita sekä porkkana- 
ja lanttukuutioita). Lisäkkeenä 
tarjottiin Isoäidin lehtisalaattia, 
Wellamon wiettelys (savukala-
salaatti) ja Louhen hyve (piimä-
juusto). Jälkiruokana oli Raunin 
marjayllätys (puolukkatäytekak-
ku) ja kahvi.

Illallisen jälkeen kuulimme 
piirikuvernööri Martti Lehtelän  
puheen sekä juhlavieraiden ter-
vehdyksiä. Lopuksi ohjelmassa 

oli tanssia Markku 
Kopin yhtyeen sävelten tahdissa.

LC Eura /
MuiNaisten tiedotussihteeri

Marjo Järvenpää

Euraan perustettiin kolmas leijonaklubi huhtikuussa 1970 nimellä LC Eura/Pyhäjärvi ja 
numerolla 509.  Aiemmin oli Euraan perustettu jo kaksi klubia; LC Eura 1956, perusta-
misnumero 67 ja LC Honkilahti 1964 numerolla 292. (Honkilahti liitettiin Euraan 01.01. 
1970).

Uusi klubi aloitti toimintansa heti näyttävästi painattamalla oman nimikkojärvensä, Py-
häjärven  syvyyskartan. Kartta pohjautui A. Ahlström Osakeyhtiön Kauttuan Paperitehtaan 
johtajan Bertel Ahlströmin vuonna 1910 valmistuttamaan syvyyskarttaan.

Kartta sai niin hyvän menekin, että siitä otettiin uusintapainoskin, hieman pienemmässä 
koossa kuin edeltäjänsä. Nykyään kartta komistaa  monen Pyhäjärven noin 1500 vapaa-
ajan asunnon seinää, kuten monen munkin talon ja tilan seinää.

Tähän karttaan liittyy eräs mukava tapahtuma Euran ensimmäisen Pyhäjärvimessujen tii-
moilta. Klubillamme oli messuilla osasto, jossa karttoja myytiin. Messuihin tutustui myös 
silloinen Turun ja Porin läänin maaherra Pirkko Työläjärvi. Etukäteen oli messujärjestäjien 
kanssa, että maaherra ohjaan myyntipisteeseemme, jossa hänelle annetaan kartta muistoksi 
tästä vierailusta. Maaherra tuli osastollemme ja päivystysvuorossa ollut leijonaveli  jännitti 
tapahtumaa niin, että sanat sekosivat karttaa antaessaan. Kun hänen piti sanoa, että tässä on 
tämä klubimme aktivoima Pyhäjärven syvyyskartta, niin siitä tulikin - Syväjärven pyhyys-
kartta!  Ja hymyä riitti jokaisen paikallaolijan ilmeeseen runsain mitoin.

H H H H
Euran leijonat  lähtivät  puuhaamaan  Euraan urheilutalo/uimahallia 1970-luvun alussa. 
Mallia käytiin ottamassa muutamasta vastaavasta laitoksesta Suomessa. Kun leijonat oli-
vat tehneet perustyön, otti Euran kunta asian omakseen ja ryhtyi viemään asiaa eteenpäin. 
Niinpä sitten syyskuussa 1974 vietettiin Eurassa uuden ja upean urheilutalon vihkiäisiä. 
Vastaavanlaista monitoimitaloa ei silloin muualta Satakunnasta löytynyt.

Klubimme aktiviteetit urheilutalon hyväksi jatkuivat monenlaisilla tempauksilla, joilla kerät-
tiin alkupääomaa hallin hyväksi. Hauskimmat tapahtumat koettiin paikallisessa ravintola Lännen-
hovissa järjestetyissä  Syyspulahduksissa! Nimellä oli myös katetta, sillä ravintolasaliin hankittiin 
vettä täynnä ollut amme, johon kuvaelman pääleijona myös pulahti – ja vesi roiskui!

H H H H
Kesällä 1976 nuori klubimme järjesti kansainvälisen nuorisoleirin Euran kunnan rantapai-
kassa Kiperissä – luonnollisesti Pyhäjärven rannalla.  Olimme aivan keltanokkia näinkin 
vaativan tapahtuman järjestämiseen, mutta hyvistä ennakkovalmisteluista johtuen kaikki 
meni nappiin. Jokaisen  leiripäivän iltana kävimme vuorollaan ”päivystämässä” iltaisin 
leirin ohjelman toteutumista. Jos oikein muistan niin leirillä oli kymmenestä maasta noin 
30 osallistujaa.

H H H H
Klubimme innokkaiden pilkkijäveljien aloitteesta järjestimme vuosina 1983 ja 1992 
Lionsliiton valtakunnalliset pilkkikilpailut Sieravuoren edustalla Pyhäjärven jäällä.  Vii-
me mainittuna vuonna jännättiin loppuun saakka onko järvessä vielä jäätä kilpailupäivänä. 
Kevät tuli uhkaavasti päälle, mutta rajaamalla kilpailualue kuusenoksilla, kaikki selvisivät 
kisasta ilman kylmää kylpyä.

Heinäkuussa 2000 aktiivisen haulikkoampujaveljemme Matti Auramaan johdolla ju-
nailtiin paikallisen ampumaseuran avustamana Lionsliiton haulikkoammunnan mesta-
ruuskilpailut. Kilpailujärjestelyt sekä ennen kaikkea muhkeat palkinnot kirvoittivat run-
saat kiitokset osallistujilta. 

Tähdenvälejä LC Eura/Pyhäjärven toiminnasta

H H H H
Talvella 1994 vieraili klubimme kokouksessa naapuripitäjän Lapin presidentti Erkki Ylitalo. 
Hän esitteli klubinsa yhden aktiviteetin eli joululehden julkaisemisen. Mukana hänellä oli 
muutama näytelehti.

Tästä innostuttiin niin, että saman tien perustettiin muutaman veljen työryhmä, joka alkoi 
viemään asiaa eteen. Työryhmä otti ohjat käsiinsä,  ja  seuraavassa kuukausikokouksessa 
päätettiin lehti julkaista jo samana vuonna, siis 1994.

Näin myös tapahtui, ja sen jälkeen lehti on ilmestynyt joka jouluksi, ollen tämänkertai-
nen jo järjestyksessä 15, sivuja keskimäärin 90. Lehden tekoon osallistuu jokainen klubiveli  
kantamalla kortensa yhteiseen kekoon muun muassa ilmoitushankinnalla.

Oheistapahtuma leijonapilkkien yhteydessä 1992 kisailtiin 
lohkon klubien kesken tandem-hiihdossa nelimiehisin jouk-
kuein. Kuva kisan lähdöstä.  

Euran Joulun kansikuva vaihtuu joka vuosi ja luonnol-
lisesti talvi- tai jouluaiheisena. 
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Nimi:
Sinikka Raja-aho
Klubi:
LC Pori/Katariina
Lion vuodesta:
1995

1. Pidän ”yhdessä” 
työskentelystä. On 
rikkaus olla tekemi-
sissä erilaisten ihmis-
ten kanssa, ja kun toi-
minta perustuu vähä-
osaisten auttamiseen, 

se palkitsee lisäksi hyvällä mielellä. Se on samalla haus-
kaa ja antoisaa. Hyvällä porukalla saa ihmeitä aikaan!

2. Monta hauskaa mahtuu näihin vuosiin. Aktiviteeteistä 
nousee päällimmäisenä mieleen vellinkeitto. Siitä kun tuli 
vähän paksua, piti lisätä maitoa, joten vellimäärä

lisääntyi ja lisääntyi... Lopulta velli ei tahtonut mahtua 
mihinkään! Kaikki kuitenkin meni kaupaksi ja rahallisesti 
se on ollut paras aktiviteettimme! Yhteisistä retkistämme 
on jäänyt erikoisesti mieleen matka oopperaan Helsinkiin. 
Meille selvisi vasta esityksen kuluessa, että juonena oli ih-
misten jauhaminen jauhelihaksi! Se oli parhaan kokin sa-
laisuus! Taisi meistä muutama keskeyttää katsomisen…

3. Olen kutsunut neljä jäsentä klubiimme. Ilman muuta 
kutsu menee heti, kun halukkaita löytyy.

4. En tiedä muuttamisesta, mutta minusta kokouksessa on 
hyvä olla kaksi vaihetta, asiat ja ”asiattomat”. Kokous-
paikka on tärkeä. Pitää olla mahdollisuus viettää ”haus-
ka” kokous. Asiat on vietävä nopeasti ja asiallisesti, hyvin 
valmisteltuna läpi. Sen jälkeen on vapaata ohjelmaa tai 
seurustelua.  Näin tutustumme toisiimme parhaiten. Klu-
bille tärkeää on, että sen kaikki jäsenet vuorollaan saavat 
vastuullisia tehtäviä. Vastuu motivoi toimimaan.
5. ”Yhteistyö on voimaa, olen mukana!”

Marraskuun iltana kokoontui iloinen 
porukka M-piirin naisklubien lioneja 
Olkiluodon vierailukeskukseen yhtei-
seen kuukausikokoukseen. Kokoontu-
misideasta ja toteutusjärjestelyistä vas-
tasivat LC Pori Sofian ja LC Rauma Ka-
nali Helmien presidentit Sirkka Sainio 
ja Soili Vaimala. Kokoontumisen tavoit-
teena oli vaihtaa ajatuksia lionsklubi-
en toiminnasta, kuulla miten eri klubit 
toimivat, saada ideoita ja jakaa ideoita 
klubitoimintaan ja tietenkin tutustua 
toinen toisiimme, näin kynnys lähteä 
klubivierailuillekin madaltuisi.

M-piirin naisklubien
yhteistapaaminen

Naisklubien lioneja oli paikan päällä 52  viidestä eri klubista. 
LC Pori Sofian naisklubin jäsenet olivat lähteneet liikkeelle  
laajalta alueelta Porin ympäristöstä. LC Eura Muinaiset  ko-
koaa yhteen naisvoimaa Euran, Säkylän, Kiukaisten ja Köy-
liön seudulta. Klubi on piirin nuorin ja on aloittanut toimin-
tansa vuoden 2008 aikana. LC Kokemäki Jokilaakso on pe-
rustettu v. 2004. Klubi toimii aktiivisesti myös yhteistyössä 
LC  Kokemäen kanssa. LC Uusikaupunki Family -liitännäis-
klubi on myös aloittanut toimintansa vuonna 2008. Nimensä 
mukaan mukana klubitoiminnassa  ollaan koko perheen voi-
malla. Jäseniä on tällä hetkellä 13  LC Rauma Kanali Helme 
ovat pääosin raumalaisia ja klubi on saanut nimensä Rauman 
kanaalin rannalla olevasta Kanali Helmi -patsaasta. 

Illan aikana kuulimme klubien monipuolisesta aktiviteet-
titoiminnasta ja saimme uusia, erilaisia ideoita kokoustoi-
mintamme  kehittämiseksi. Klubien aktiviteetit kohdistuvat 
kaikenikäisiin vauvasta vaariin ja muoriin kattaen hyvin laa-
jasti elämän eri osa-alueet.  

Näiden idearikkaiden ja touhukkaiden lionsklubien yh-
teistapaamisessa ehdotettiin heti myös kehitettäväksi  yhteis-
tä jatkotoimintaa. Yhteistapaamisen ainut mieslion ehdotti 
yhteistoimintaa jatkettavan teemalla ” Klubit veden äärellä”. 
Yhteinen toiminta tulevaisuudessa voisi tapahtua nimiehdo-
tuksen mukaan veteen liittyvänä: yhteinen tapahtuma, yh-
dessä tekemistä, ” Leijonaiset” -venetsialaisten tapaan - jää 
siis nähtäväksi, mitä tapahtuu. 

Klubien yhteiskokoontumisesta jäi hyvä fiilis. Omassa 
mielessä ja klubikokoontumisissa on mukava muistella tätä 
tapahtumaa, ammentaa ideoita ja hämmästellä upeaa klubi-
toimintaa, jossa saa olla mukana. Tämä ei saa jäädä tähän!

Lämmin kiitos vielä näin M-viestin kautta kaikille, jotka 
olitte paikalla!

Sari Vaittinen
tiedotussihteeri, LC Rauma Kanali Helme

Nimi:
Vesa Jalonen
Klubi:
LC Eurajoki
Lion vuodesta:
1999
 
1. Olen lion, koska 
”kummisetäni” lion 
Mikko Kalli minua 
klubiin suositteli ja 
päätimme lähteä vai-
moni Marjan kanssa 
mukaan toimintaan. 
Hyvähenkisessä po-
rukassa on ollut mu-
kava toimia ja tehdä 

samalla hyväntekeväisyystyötä. Tärkeintä lionismissa on 
minulle se, että toiminta on epäitsekästä ja jokainen kerätty 
euro menee lyhentämättömänä hyväntekeväisyyteen.

2. Vantaalla järjestetyssä vuosikokouksessa me LC Eura-
jokelaiset olimme kokoustauolla nauttimassa välipalatar-
jonnasta. Heittelimme huulta erään järjestelytehtävissä ol-
leen miehen kanssa. Jossain vaiheessa keskustelua ilmeni, 
että hän vastasi juhlapäivällisen pöytäjärjestyksestä, jol-
loin eurajokelaisina taisimme leikkimielisesti heittää, että 
katkaisemme Vantaalta sähköt, jos ei illalla hyvää pöytää 
järjesty. Keskustelu päättyi huumorin sävyttämänä ja meil-
le luvattiin pöytä hyvältä paikalta. Saapuessamme juhlail-
lalliselle kerroimme, että meillä on juhlassa pöytävaraus, 
johon saimme tietysti vastauksen, ettei täällä ole varattuja 
pöytiä. Oikean henkilön löydettyämme LC Eurajoella oli 
kuitenkin oma varattu pöytä aitiopaikalla. Lupaukset siis 
pidettiin: Meille oli pöytä ja Vantaalla sähköt!!!

3. Olen kahden klubimme jäsenen suosittajalion. Tästä 
syystä minulla ei tällä hetkellä ole ajatuksissa suosittaa ke-
tään uutta lionia, mutta aina on pidettävä asiaa mielessä.

4. Toivoisin, etteivät päämajan, Lions-liiton ja piirin toi-
mintaan tarvittavat menot kasva kohtuuttoman suuriksi. 
Ajoittain nimittäin tuntuu, että esim. vuosi-  ja piirikoko-
uksen maksut nousevat turhan suuriksi.

5.  Tee työtäs laulellen!

Leijonat
vastaavat

A-ryhmän 
sähköurakointi

EVALA TMI
050 5288 515

KONE-TAPSA OY
32700 HUITTINEN

Puh. 02-567 110 • Fax. 02-567 713
Gsm. 040-557 7110

Valimonkatu 4, 32700 HUITTINEN

• Listat • Panelit
• Höylätuotteet ym.

HUITTINEN
puh. 02-566 485

Stemma-Huittinen 
(Lautta-Kaluste Ky)

Aukioloajat: ma-pe 10-18, la 9-14
Puh. 0424-896 800
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Tässä Ilmoitus Lions MViestiin  
 
Esko Isohannu 
LC-Kuninkaanlähde 
 
Puh 050 550 9420 

Leijonien Perinteinen 
HÖRHIÄISTAPAHTUMA 

28.8. – 30.8.2009
Lions Club Kankaanpää 
Lions Club Kankaanpää/Kuninkaanlähde  

Vanhimmat kuvat peräisin 
1950-luvulta

Pari vuotta sitten klubi sai kuulla, 
että eläkkeellä olevalla kerhoneu-
voja Junno Välimaalla olisi hal-
lussaan varsin mittava diakuvako-
koelma, jossa vanhimmat kuvat 
ovat peräisin 1950-luvulta. Diat 
olivat vuosien saatossa jo hieman 
osittain himmentyneet ja ne piti 
saada vielä taltioitua. Sama työ-
ryhmä Antti Nieminen, Kalevi 
Vatja, Uuno Kulmala, Antti Sep-
pä ja Reino Äikiä ryhtyivät Jun-
non ohella työhön. Klubin päätök-
sellä hankittiin tarvittavat laitteet 
ja 7000 diakuvan digitointi lähti 
alkuun. Muutaman kokoontumis-
kerran jälkeen voitiin todeta, että 
nyt oltiinkin varsin mittavan hank-
keen kanssa tekemisissä. 

Myönteinen palaute innosti

Työryhmä kokoontui Lähivakuu-
tuksen toimitiloissa ja suurena 
apuna oli se, että Junnu Välimaa 
jaksoi kortistoineen olla itse mu-
kana työssä. Sittemmin kokoontu-
miset jatkuivat kaksi kertaa viikos-
sa. Samalla huomattiin, että use-
at huittislaiset olivat hyvin kiin-
nostuneita tallennustyöstä. Niinpä 

Katunäkymiä talteen Huittisissa
LC Lauttakylä toteutti pari vuotta sitten varsin 
mittavan projektin taltioidessaan lion veli John 
Martoman vuosien aikana tekemät kaitafilmit 
VHS ja DVD nauhoiksi. Näitä tallenteita on 
edelleen saatavissa, sillä kopioita otetaan tar-
peen mukaan lisää.

aloimmekin tutkia mahdollisuutta 
julkaista mielenkiintoisimmista 
otoksista julkaisua kirjan muodos-
sa. Työryhmän saaman myöntei-
sen palautteen ansiosta päätettiin 
ensiksi julkaista Lauttakylästä - 
Huittisten keskustasta kuvateos.

Työn innostavuutta lisäsi se, 
että myöskin Alfred Kordelinin 
Huittisten rahasto antoi huomatta-
van tuen hankkeelle. Tutkittaessa 
kuvaselosteita työryhmä totesi, et-
tä yhtenäistä selostusta Lauttaky-
län katukuvaan kuuluvista raken-
nuksista ei ollut olemassa. Niin-
pä työtunteja hieman lisättiin ja 
eri lähteistä kaivettiin tiedot esiin 
ja liitettiin kirjan sivuille. Nyt jo 
85-vuotias Junno on jaksanut olla 
mukana lähes jokaisessa kokoon-
tumisessa. Aikanaan tarkasti laa-
dittu luettelo diakuvista on ollut 
erinomaiseksi avuksi.

1500 kpl:n painos loppui 
joulun alla

Hyvissä ajoin ennen isänpäivää 
saatiin Lauttakylää - Huittisten 
keskustaa käsittelevä teos valmiik-
si. A4- kokoa olevaan kirjaan tuli 
sivuja 167 ja pitkästi yli 300 eriko-
koista värivalokuvaa. Teos otettiin 
hyvin yleisön taholta vastaan, sillä 
1500 kpl:n painos loppui joulun 

alla jopa niin, että eräät myöhäi-
simmät ostajat jäivät ilman. Klubi 
lahjoitti kaikkiin huittislaisiin sai-
raaloihin ja hoitokoteihin yhden 
kappaleen kyseistä teosta.   

Työ Junnon diojen taltioimises-
sa jatkuu, sillä reilut 2000 kuvaa 
odottaa vielä käsittelyään. Vuoden 

Nyt se on valmis. Ensimmäinen kirja on myyty loppuun. Yhteiseen kuvaa kokoontuivat ylhäältä vas. Jorma 
Suominen (presidentti 06-07), Antti Seppä, Reino Äikiä, Kalevi Vatja, Uuno Kulmala ja alhaalla vas. Timo 
Marttila (presidentti 08-09) Junnu Välimaa ja Antti Nieminen, Valokuva Foto-Kata        

2009 aikana on tarkoitus aikaan-
saada ainakin toinen teos, joka kä-
sittelee koulupiirien ja kylien ta-
pahtumia ja ihmisten elämään siel-
lä. Junno Välimaan elämäntyöstä 
varsin merkittävän osan muodosti 
toiminta maaseudun nuorten pa-
rissa. Onkin tärkeätä saada talti-

oitua myöskin nämä tapahtumat 
jälkipolville.

Reino Äikiä

LC Lauttakylä

Piirin 107-M ilma-
asemestaruuskilpailut
LC Lauttakylä järjestää piirin 107-M ilma-
asemestaruuskilpailut maaliskuussa Huittisissa.
Aika : Tiistai 24.3.2009 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 18.3.2009 mennessä.
Maksu kilpailupaikalla joko käteisellä tai etukäteen LC 
Lauttakylän tilille 505900-242213 OP Huittinen, merkinnällä 
” ilma-asekilpailut”  20.3.2009 mennessä.
Ilmoittautumiset : Klubimestari Kalle Kuiko gsm: 0400-
637701
    

Kaikki ladyt, lionit ja klubit joukolla mukaan! 

Terveisin LC Lauttakylä 
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Uusia leijonia M-piiriin

LC Pori/Pohjoinen otti vastaan 3 uutta lionia laavulla
Lauantaina 3.1.2009. klo 15.00 pidimme hallitus ja kuukausiko-
kousta Kitukosken laavulla. Paikka sijaitsee Ahlaisissa,  pakkasta oli 
-17 astetta ja koski kohisi vieressä vapaana. Lion Jaakko Tuomela 
oli palvannut kinkun, joka syötiin innolla nuotiokahvin ja muiden 
juomien kera. Jätkänkynttilät ja nuotiot laavulla hoitivat valaistuk-
sen ulkona. Sisällä kodassa meillä oli huuvan alla tuli. Ulkoruokailun 
jälkeen istuimme kodassa tarinoita kertoen ja uudet jäsenemme 
Matti Koskelan,Timo Savusen ja Markku Aromaan toi-
votimme tervetulleiksi klubimme vireään toimintaan. Myös kum-
mimme Jouko Talasterä LC Pori/Ulvilasta oli lady Leenan kanssa 
paikalla. Kaikkiaan ladyja ja leijonia oli paikalla yli kolmekymmen-
tä. Toivottavasti kaikki nauttivat hieman erilaisesta kokouksesta.  
LC PORI/POHJOINEN Pres. Kari Vähänummi.

Esimerkkejä onnistuneesta jäsenhankinnasta 

LC Pori/Sofia 11 uutta jäsentä. 
Vasemmalta Katri Tarkkio, Leena Ture, Pirjo Aaltoväre, Satu Rantamäki, Pirjo Hannukainen, Risna Aho, Leena 
Seppä-Blomster, Minna Murtomäki, Satu Kuusisto, Kirsi Ollonqvist ja Minna Kähkönen-Nurmi

LC Huittinen/Gerdan 6 uutta jäsentä 
kummiensa kanssa yhteiskuvassa
Piirikuvernööri Martti Lehtelä oli juhlistamassa tilaisuutta, 
kun LC Huittinen/Gerda vastaanotti pikkujoulukokoukses-
sa 4 uutta jäsentä.  Kuvassa: Merja Evala, Maija Marttila 
(uusi jäsen), Sirkka-Liisa Koivula, Tiina Ojanen(uusi jäsen), 
Pirjo Tapioharju (uusi jäsen), Tuula Pitkänen, Päivi Torkki 
(uusi jäsen), Marju Ojala, DG Martti Lehtelä.

Tammikuussa klubi sai vielä lisää kaksi uutta 
jäsentä. Kuvassa:  Tarja Räihä(uusi jäsen), Tarja 
Isokallio, Merja Niemi, Maritta Järä (uusi jä-
sen).

LC Ulvilan tämän kauden  uudet lionit vasemmalta Olli Ojala, 
Vesa Rintala ja Eino Viitakoski. Oikealla klubin presidentti Tapani 
Niinimäki.

LC Nakkila sai tammikuussa 3 uutta jäsentä, Pasi Eskolin, Matti 
Kari ja Henry Nummelin, jotka kuvassa kummeineen.

Lehden painoon mennessä tullut tieto: LC Noormarkku saanut 
myös tällä kaudella 3 uutta jäsentä.

LC ULVILA/OLAVI otti juhlallisesti vastaan neljä 
uutta veljeä perinteisessä Nuuttijuhlassa

Uudet veljemme Kari Aarniomäki, Pekka Finnilä, Mika Kallioinen, 
Jouko Lindfors saivat Leijona-uralleen oikein lentävän lähdön, kun heti 
ensimmäisessä kokouksessa heidät seisotettiin keittiöön valmistamaan 
ruokaa upeille Ladyillemme. Klubimme on perinteisesti kunnioittanut 
Ladyjaan Nuutin päivän jälkeisenä lauantaina tarjoamalla heille itse val-
mistetun gourmet-aterian. Uusien veljien sisääntulo oli ajoitettu niin, että 
he osallistuivat virallisti ensimmäiseen kokoukseensa tässä tilaisuudessa, 
jolloin uudet Ladytkin pääsivät tutustumaan kollegoihinsa. Tilaisuus aloi-
tettiin klubikokouksella jonka jälkeen siirryimme keittiöpuuhiin. Ladyjen 
saapuessa suoritimme varsinaisen vastaanottoseremonian valanvannomi-
sineen ja uudet veljet ja Ladyt saivat rintaansa

Leijona-merkin, kantaakseen sitä ylpeästi toteuttaessaan Leijonien 
päätehtävää We Serve.

Myös Ladyt merkitettiin ja kuki-
tettiin

Sihteeri Kari Ollila ja Uusi veli Mi-
ka Kallioinen

Uudet veljet Ladyineen vasemmalta
Kari Aariomäki, kummi pres. Simo Puustelli, kummi siht. Kari Ollila, 
Mika Kallioinen kummi Juha Rauhanen, Jouko Lindfors, kummi Juhani 
Hujanen, Pekka Finnilä        
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Tehdään yhdessä

LC  Vampula juhlisti Suomen itsenäisyyttä omalla juhlalla

Suomen Lions-liiton        
puheenjohtaja, CC   

Heidi Rantalan           
tervehdys

Toimintakautemme on kääntynyt 
kevättä kohti.  Aktiviteettejä teh-
dään kovaa vauhtia ja hallinto-
asioissa ollaan jälleen päätösten 
edessä.  Uudet klubien virkailijat 
tulee asettaa valittavaksi.  Vir-
kailijoiden valinnoissa on usei-
ta vuosia monissa klubeissa ol-
lut käytäntönä, että sihteerit ja 
rahastonhoitajat toimivat kaksi 
kautta peräkkäin tehtävissään.  
Pikku hiljaa on tultu myös sii-

hen, että presidenttikin valitaan 
toiseksi kaudeksi peräkkäin. 
Usein syynä on se, että halukkai-
ta tehtävien hoitajia ei löydy.  Mi-
kä sinällään on ikävä asia.  Mutta 
jos asiaa tarkastellaan positiivi-
sesti, on tämän käytännön etuna 
se, että klubi saa toiminnalleen 
työrauhan.  Monissa klubeissa 
on todettu myös hyödylliseksi ns. 
�johtoryhmä�, joka muodostetaan 
edellisestä, nykyisestä ja tulevis-
ta presidenteistä.  Näin saadaan 
toiminnan suunnittelulle pitkä-
jänteisyyttä ja jokainen tuleva 
presidentti sitoutumaan klubin 
yhteisiin tavoitteisiin.    Tämä 
malli helpottaa myös presidentin 
tehtävien vastaanottamista.

Kokoukset rennoiksi        
tapaamisiksi

Lions-toimintaa on pyritty uu-
distamaan hieman vapaamuotoi-
semmaksi, tätä viestiä on pyritty 
tuomaan klubeille.  Toivottavasti 
siinä on onnistuttu.   Enää ei pi-
dettäisi kuukausikokouksia vaan 
kuukausitapaamisia.  Näissä ta-
paamisissa käytäisiin läpi toimin-
nan kannalta tärkeät asiat, mah-
dollisimman lyhyesti.  Aikaa jää 
näin enemmän yhdessä ololle ja 
vapaalle keskustelulle.  Tällä ta-
voin saadaan myös jäsenten mie-
lipiteitä ja toiveita yhteisistä asi-

oista esille.  Klubilaisilla on näin 
paremmat toiminta-edellytykset 
ja jäsenistö pääsee aktiivisemmin 
osallistumaan toimintaperiaattei-
den ja �tapojen muokkaamiseen 
ja luomiseen mieleisekseen.  Tä-
mänkaltainen toiminta luo myös 
enemmän yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja halua osallistua.

2.varapiirikuvernööri

Kansainvälinen vuosikokous 
päätti kesällä 2008, että piirien 
sääntöihin ja toimintaan tulee 
mukaan 2. varapiirikuvernööri.  
Tästä asiasta piirit äänestävät ke-
vään 2009 piirikokouksissaan ja 
tekevät omat  päätöksensä asi-
an toteuttamisesta.  Tällä mallil-
la on haluttu antaa valitulle hen-
kilölle mahdollisuus valmistau-
tua etukäteen mahdollisimman 
laajasti varsinaiseen piirikuver-
nöörin tehtävään.  2. varapiiri-
kuvernööri voi toimia myös pii-
rikuvernöörin sijaisena mm. klu-
bivierailuilla, kuten jo monessa 
piirissä nykyinen varapiirikuver-
nööri tekeekin.   Vierailujen hoi-
taminen 2. varapiirikuvernöörin 
voimin ei ehkä meillä Suomessa 
ole niin tarpeellista sillä piirim-
me ovat pinta-alaltaan sellaisia, 
että vierailut saadaan tehtyä 1-2 
henkilön voimin.  2. varapiiri-ku-
vernöörin ensisijaisena tehtävänä 

voisikin olla esim. piirin jäsentoi-
mikunnan jäsenyys.  Tätä kaut-
ta hänellä olisi mahdollisuus tu-
tustua tulevan piirinsä klubeihin.  
No kesällä olemme jo viisaampia 
tässä asiassa, kun näemme millai-
sia päätöksiä on piireissä tehty.

Mennyt syksy

Syyskausi kului nopeasti, hal-
litustyöskentelyä, Kuvernööri-
neuvoston kokouksia, Europa 
Forum 2009 kokouksia, erilai-
sia palavereja, klubi vierailuja ja 
-juhlia eri puolilla maata, tunti-
kausia internetissä sähköposteja 
lukien ja niihin vastaten ja pu-
helimessa puhuen.  Keskustelui-
ta eri toimikuntien puheenjohta-
jien ja piirikuvernöörien kanssa, 
milloin tsemppausta ja murheita, 
milloin ilosanomia.  Kaikkea tä-
tä ja paljon muuta on mahtunut 
menneeseen syksyyn.  Puheen-
johtajan ja hallituksen harteilla 
on vastuu toimintamme taloudel-
lisesta puolesta ja monista sellai-
sista päätöksistä, joilla on vaiku-
tusta suoraan myös jäsenistöön.  
Kokonaisuutena voi sanoa, et-
tä kaikesta huolimatta syksy oli 
upea, ja sellaisen siitä teki leijo-
nien viestit, yhteydenotot ja klu-
bivierailut.  Niistä saa kummasti 
voimia jatkaa eteenpäin.

Ole leijona leijonalle

Kaiken toimintamme tuoksi-
nassa meidän tulisi aina muistaa, 
että olemme klubeissamme teke-
misissä henkilöiden kanssa, joi-
den Lions-toiminnan tarkoitus on 
saada aikaan positiivista tulosta, 
apua sitä tarvitseville.  Meidän 
tulisi muistaa olla leijonia myös 
toisillemme.  Kohdella toisiam-
me yhtä avuliaasti ja ystävällises-
ti kuin kohtelemme aktiviteettien 
kohteina olevia kanssaihmisiä.  
Lions-toiminnan tulee olla iloa 
tuottavaa myös tekijöille.  Ote-
taan toisemme paremmin huomi-
oon ja tehdään tästä entistäkin 
hauskempi yhteinen juttu.

Kiitos teille kaikille, ja eri-
tyisesti niille joiden toimintaan 
olemme saaneet osallistua tai 
viestienne kautta tutustua.  Kuu-
lemme ja koemme kanssanne 
ilolla erilaisia tapahtumianne.  
Toivon, että otatte rohkeasti yh-
teyttä ja kerrotte millaista toimin-
taa klubisanne on ja niin halutes-
sanne otamme mielellämme osaa 
tapahtumiinne.  Haluaisin myös 
kuulla terveisenne liiton hallituk-
selle ja toiveitanne toimintamme 
suhteen.  Viedään yhdessä tämä 
hyvin alkanut kausi päätökseen.

Heidi Rantala, puheenjohtaja
2008-2009

”Lions-toiminnan tulee olla
iloa tuottavaa myös tekijöille!”

LC Vampula juhlisti Suomen itsenäisyyspäivää 
juhlalla, jossa omana teemana oli myös pai-
kallisen historian muistelu. Vampulan kunnan 
liittyessä vuoden vaihtuessa 2008/2009 Huitti-
siin, vampulalaista historiaa muisteltiin kuvin ja 
sanoin lion Jorma Vähä-Heikkilän esittelemän 
kuva-aineiston ja selostusten pohjalta.

Vampulan kunta perustettiin vuon-
na 1867 ja sen historia itsenäisenä 
kuntana päättyi 31.12.2008. Ai-
na kunnan historian alkuvuosil-
le saakka Jorma Vähä-Heikkilän 
esittelemä kuva-aineisto ei yltä-

nyt, vanhimmat esittelivät kuntaa 
ja asukkaita 1920-luvulta alkaen. 
Vampulan yleisen historian lisäk-
si esillä oli paikallista lions-toi-
mintaa ja jäseniä esitteleviä ku-
via.

LC Vampulan presidentti Timo Talvitie esittämässä avaussanat  itsenäisyyspäiväjuhlassa Alastaron golf-klu-
billa.

- Itsenäisen Vampulan kunnan 
lakatessa olemasta, halusimme 
ottaa paikallisen historian muis-
telemisen itsenäisyysjuhlamme 
yhdeksi teemaksi, perusteli aihe-
valintaa LC Vampulan presidentti 
Timo Talvitie.

Itsenäisyyspäivän aattona 5.12. 
Alastaron golf-klubilla pidetyn 
juhlan juhlapuheen esitti piiriku-
vernööri Martti Lehtelä. Juhlassa 
huomioitiin klubin jäseniä erilai-
silla ansiomerkeillä ja muilla tun-
nustuksilla. Martti Lehtelä luovut-
ti 1 ruusukkeen ansiomerkin lion 

Veikko Pitkäselle. Lisäksi pitkä-
aikaisesta jäsenyydestä saivat  an-
siomerkit Jorma Vähä-Heikkilä, 
Mauno Kotamäki, Lauri Uotila  ja 
Pentti Ritakallio, sekä LC Vam-
pulan perustajajäsenet Esko Ala-
Valkama ja Antti Kotaja. Uutena 
jäsenenä juhlassa vastaanotettiin 
klubin jäseneksi Mika Tolkki.

Juhlaohjelman lomassa Alasta-
ro Golf Oy:n puolesta golf-kentän 
suunnittelu- ja rakennusvaiheita 
esitteli LC Vampulan kunniajä-
sen, kauppaneuvos Leevi K. Lai-
tinen.

LC  Vampulan presidentti Timo Talvitie vas. ja  piirikuvernööri Martti Leh-
telä luovuttamassa 1 ruusukkeen ansiomerkkiä lion Veikko Pitkäselle.
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Rauman Musiikkiopiston ylläpitäjä on Rauman kaupunki: Opiston rahoituksesta saadaan kuitenkin 
puolet valtionapuna ja merkittävä osa oppilas- ja lukukausimaksuina. Kaupungin osuudeksi jääkin 
vain reilu kymmenesosa. Usean, pääasiassa julkisrahoitteisen yhteisön tavoin, Musikkiopistossakin 
on se tilanne, että monet hyvät asiat jäävät toteutumatta rahoituksen riittämättömyyden takia.

LEIJONAVELI KOHTEEN “LÖYTÄJÄNÄ”

LC Rauma/Reimarin jäsenen Keijo Oikarin tietoon oli tullut, että Musiikkiopistolla  ei ole varaa ostaa opetus-
ta varten riittävästi laadukkaita soittimia. Keijon välityksellä Musiikkiopiston rehtori Minna-Maria Pesonen 
ehdotti klubillemme yhteistyötä soitinten hankkimiseksi. Klubissamme ajatusta pidettiin hyvänä ja olimme 
valmiit tukemaan soitinhankintoja. Kun kyse oli kuitenkin avustuskohteitamme ajatellen melko suurista nu-
meroista päädyimme siihen, että soittimia voitaisiin lahjoittaa noin yksi vuodessa. Tähän mennessä olemme 
lahjoittaneet baritonisaksofonin ja sähköpianon.

Sähköpianoa käytetään lapsiryhmien opetuksessa ja baritonisaksofoni on yksilösoitin, mikä on 
kerrallaan yhden oppilaan käytettävänä. Yksi tälläinen oppilasjakso kestää yleensä 2-4 vuotta, minkä 
jälkeen ”kallis” soitin siirtyy seuraavalle nuoremmalle oppilaalle.

Saksofonin haltija on tällä kertaa raumalainen opiskelija Lauri Haapanen. Soitinta ei käytetä suin-
kaan vain harjoituksissa vaan se esiintyy haltijansa sylissä myös oppilaskonserteissa yleisölle. Lauri 
on puhaltanut saksofoniamme kotikaupunkimme lisäksi myös konserttimatkoilla Suomessa ja jopa 
ulkomailla. Rauman poikasoittokunnan orkesteri osallistui kesällä 2008 Wienissä, Itävallassa kan-
sainväliseen nuoriso-orkestereiden kilpailuun ja voitti siellä oman sarjansa. Lauri ja baritonisaksofoni 
olivat yhtenä orkesterin osana tuomassa voittoa kotiin Raumalle. Me reimarilaiset ja muutkin leijonat 
voimme ja saamme kokea tämän niin, että meillä on täysi syy ja oikeus huudahtaa ”me voitimme”. 
Me leijonat olemme omalta osaltamme olleet luomassa hyvän nuorisokasvatuksen edellytyksiä  Rau-
malle/Satakuntaan/Suomeen. 

Mikko Puntari, tiedotussihteeri
LC Rauma/Reimari

”Soi laulu Leijonain”, se on tuttu klubikokousten elementti meille kaikil-
le. Musiikki yhdistää, luo tunnelmaa ja on monenmoisen hyvän ja kauniin 
lähde koko ihmiskunnalle. Elävää musiikkia voi kuitenkin olla vain siellä, 
missä joku osaa sitä tuottaa soittamalla ja/tai laulamalla. Musiikin osaa-
mista kaikki lapset ja nuoret opiskelevat peruskoulussa vähän, mutta 
syvempää osaamista on haettava muualta. Raumalla perusteellisempaa 
opetusta antaa Rauman musiikkiopisto, yksi Suomen 111 musiikkiopis-
tosta. Opistossa opiskelee tänä lukuvuotena noin 400 soitinoppilasta 
ja samanverran muita oppilaita. Opiston lahjakkammat oppilaat jatka-
vat opintojaan ylemmäntasoisissa oppilaitoksissa, mistä heitä valmistuu 
musiikin ammattilaisiksi kuten musiikinopettajiksi, konserttimuusikoiksi 
ja kirkkomuusikoiksi.

Lauri Haapanen baritonisaksofonin “varressa”. Laurin henkilökohtainen soitonopettaja on legendaarinen 
Takku Ylinen.

Soi laulu...

PERÄMOOTTORIVENE
(max 1.500 kg) rannan suojaan

puh. 050 309 7730/Ilkka Varajärvi
www.rantatelakka.fi

....nostattaa

tunnelman

taivaisiin ja

täpläkuume

leviää!

Suom
en

tanssi-

orkesteri 2008

voittaja

IN
THE M

OOD

KesäFriitala -hyväntekeväisyystanssiaiset

12.6.2009

Järjestää LC Ulvila Olavi

Vanha Harmaalinnantie 1,28400 ULVILA
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LIONS CLUB RAUMA/RUORI JÄRJESTÄÄ  

MUSTANPITSIN YÖN TANSSIT 24.7.2009 

KLO 15.00 – 01.30 

NARVI-SÄHKÖN PIHALLA.  

KAUPPAKATU 5, 26100 RAUMA 

VAPAA PÄÄSY 

TÄLLÄ KUPONGILLA ILMAINEN KAHVI + PULLA 
 

ARS -toimikunnan kuulumisia

ARS –ADRESSIT 
ARS –adressi on hyvin monikäyt-
töinen, koska jokainen adressi si-
sältää esim. neljä erilaista kuva-
pohjaa käytettäväksi sen mukaan 
onko kysymyksessä suru, ilo vai 
muu osanotto tai  huomionosoi-
tus.

Tekstin luominen onnistuu hel-
posti joko käsin tai pc:n printillä.

Piirissämme on vielä muuta-
mia klubeja, jotka tällä kaudella 
eivät ole hankkineet yhtään ARS 
–adressia. Adresseja käyttämällä 
klubinne tukee suomalaista lions 
–toimintaa ja samalla mahdollis-
taa oman presidenttinsä palkitse-
misen kotimaisella 100% presi-
dentin palkinnolla. Lions-ritariu-
den hankkiminen myös mahdol-
listaa saman. Maaliskuun loppuun 
mennessä vähintään 10 adressia 
hankkineet klubit osallistuvat 

LC LAITILA
MYYNTITUOTTEET:
• Iso pellavasaunapyyhe .22,00 e
• Kahvikuppi ja lautaset .25,00 e
• Isännänviiri ....................60,00 e
• Laitila-pinssi ....................3,50 e

Tuotteet voi hankkia:

Osuuspankista tai

Laitilan kaupungintalolta

myyntikilpailuun ja arvontaan. 
Tilauksen voi tehdä ARS –sivuil-
ta tai allekirjoittaneelta.

LIONS-RITARIT
Lions-ritarin nimitys, kunniatau-
luineen ja merkkeineen, on paras 
huomionosoitus ansioituneelle 
leijonalle. Lions-ritariksi lyömi-
nen on myös arvokas tilaisuus ja 
ohjelmanumero esim. klubin juh-
lassa. 

ARS –APURAHAT
– Apurahoja myönnetään palvelu-

aktiviteetteihin, etusijalla klubi-
en sellaiset palveluaktiviteetit, 
joihin sisältyy jäsenten työtun-
teja.

– Apuraha voidaan myöntää vain 
tuloa tuottamattomaan kohtee-

Piirin ARS-tmk pj Ossi Lahtinen 
tunnetaan myös vellinkeiton am-
mattilaisena. Kuvassa PDG Ossi 
myymässä perinteistä luvialaista 
ohranryynivelliä.

seen, joka on suunnittelu tai 
aloitusvaiheessa. (ei jälkikä-
teen)

– ARS tukee aktiviteettia enin-
tään samalla summalla, minkä 
klubi itse siihen käyttää. 

– Apurahat haetaan AR -säätiön 
virallisella hakemuslomakkeel-
la ja se toimitetaan piirin  ARS 
–toimikunnan puheenjohtajalle. 
Liitteenä voi olla klubin vapaa-
muotoinen hakemus.

– Apurahat myöntää AR säätiön 
hallitus.

AR-säätiön hallitus tahtoo tehdä 
myönteisiä päätöksiä Kannattaa-
kin aina ottaa yhteyttä piirin tmk:n 
puheenjohtajaan, jotta päästäisiin 
ainakin mahdollisimman hyvään 
alkuun, apurahaa anottaessa.

Ossi Lahtinen, PDG
M-piirin ARS- ja

korttitoimikunnan pj

LC
 P

or
i/

Ka
ta

rii
na

Pori, Eteläväylä 2

www.tupunanhevosmaailma.com

Pori Kauppahalli Oy

Karisjoen Paatti&Puu

Isännöinti ja tilintarkastus Leivo Oy
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Yleistä
Vuosi 2007 oli järjestöllemme merkkivuosi; lions-
järjestö täytti 90 vuotta, Leo-toiminta täytti 50 
vuotta ja tuli kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun nai-
sille annettiin mahdollisuus liittyä järjestöön lio-
neina. Kaudella panostettiin voimakkaasti kan-
sainväliseen Sight First II –kampanjaan. Klubit 
tekivät ansiokasta työtä kampanjassa yhteisessä 
tavoitteessamme, turhan sokeuden poistamiseksi  
maailmasta.
Kansainvälinen presidentti Mahendra Amarasuriya 
haastoi teemallaan ”Haaste muutokseen” leijonia: 
– miettimään lionismin imagoa, vastaako se ny-
kypäivää?
– suunnittelemaan projekteja, jotka vastaavat ny-
kypäivän tarpeita
– pitämään lyhyitä, mielenkiintoisia ja eloisia ko-
kouksia
– suunnittelemaan toimintaa pitkäjänteisesti 

I tse puolestani toivoin toimintaamme iloisuutta, 
yhdessä tekemistä ja toimintaa, niin, että asiat hoi-
detaan ajallaan.

Kauden teemat
Kansainvälinen: Haaste muutokseen
Kotimainen: Yhdessä nuorten kanssa
Piirin: Iloisesti Yhdessä Toimien

Lions Clubs International
Lions järjestön 90. kansainvälinen vuosikokous 
pidettiin 2.-6.7.2007 Chicagossa, USA:ssa. Koko-
uksessa valittuja virkailijoita:
kansainväliseksi presidentti, IP  Mahendra Ama-
rasuriya, Sri Lanka
1. varapresidentti Albert F. ”Al” Brandel, USA
2. varapresidentti Eberhard J. Wirfs, Saksa
kv. hallituksen jäseneksi  ID Tapani Rahko, LC Jär-
venpää/Jean Sibelius 

Suomen Lions-liitto ry 
Hallitus
Liiton puheenjohtaja, CC  Harri Forss, varapj VCC 
Heidi Rantala, edellinen pj IPCC Pekka Rautakor-
pi, DG Eino Lilja, DG Erkki Honkala, PDG Heikki 
Mäkelä, PDG Heimo Potinkara, sihteeri GS, PCC 
Markus Flaaming

Liiton 55. vuosikokous
oli 7-9.6.2008 Lappeenrannassa. Kokouksessa 
oli edustettuna 500 klubia, joista 1091 virallista 
edustajaa.
Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin VCC Heidi 
Rantala/LC Tampere/Siilinkari ja varapuheenjohta-
jaksi PDG Christer Löfström/LC Helsinki/Siltamäki 
sekä pääsihteeri, GS Markus Flaamingin työsopi-
musta jatkettiin kahdella vuodella. 
Klubialoitteista LC Oulu/Pokkitörmän aloite koti-
maisen liittymismaksun poistamisesta hyväksyt-
tiin. Se aiheuttaa kuitenkin sen, että kotimainen 
jäsenmaksu nousee yhdellä eurolla. 
LC Oulu/Hannojen aloite sanoitus- ja sävellyskil-
pailun järjestämisestä uuden Leijonamarssin saa-
miseksi järjestölle hyväksyttiin. 

Kuvernöörineuvosto 2007-2008
Puheenjohtaja Harri Forss, LC Savonlinna/Eerikki
Varapuheenjohtaja Heidi Rantala, LC Tampere/Sii-
linkari
Kauden piirikuvernöörit piireittäin
A Timo Roos, LC Paimio
B Timo Turkama, LC Espoo/Olari
C Osmo Harju, LC Hyvinkää/Sveitsi
D Raimo Toikka, LC Ristiina
E Marjo Kiviranta, LC Tampere/Näsinneula
F Erkki Honkala, LC Peräseinäjoki
G Heikki Pirttilä, LC Keruu
H Olavi Laukkanen, LC Parikkala/Siikalahti
I Jaakko Ponkala, LC Oulu/Sillat
K Eino Lilja, LC Kiuruvesi/Niva
L Kalervo Junttila, LC Ivalo
M Maija-Liisa Heikkilä, LC Pori/Sofia
N Markku Talvio, LC Vantaa/Pähkinärinne
O Juhani Kärkkäinen, LC Haapajärvi
Kuvernöörineuvoston sihteerinä toimi Lions-liiton 
pääsihteeri GS, PCC Markus Flaaming

Kuvernöörineuvosto kokoontui 31.8.2007 Espoos-
sa, 24.11. Joensuussa, 16.2.2008 Oulussa ja 6.6. 
Lappeenrannassa.

Lionspiiri 107-M
Toimintakausi 2007-2008                                  
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Lions Clubs International (LCI) Piiri 107-M

Piirihallitus
Piirikuvernööri
Maija-Liisa Heikkilä LC Pori/Sofia
Varapiirikuvernööri
Martti Lehtelä LC Punkalaidun
Piirisihteeri Hannele Vuorinen LC Pori/Sofia
Piirin rahastonhoitaja
Sirkka Sainio LC Pori/Sofia

Alueitten ja lohkojen puheenjohtajat
I alueen pj Kalevi Nummijärvi LC Karvia
I/1  LPJ Reijo Iisakkala LC Merikarvia
I/2  LPJ Kalevi Luostarinen LC Kankaanpää/
  Keskusta
I/3  LPJ Vesa Supponen LC Kiikoinen
II alueen pj Jarmo Koski  LC Pori/Ulvila
II/1  LPJ Tuula Karisjoki LC Pori/
  Katariina
II/2  LPJ Reino Leppiniemi LC Pori/
  Pohjoinen
II/3  LPJ Juhani Alaruka LC Kokemäki
III alueen pj Kalevi Sillanpää LC Punkalaidun
III/1 LPJ Petri Antila  LC Alastaro
III/2 LPJ Tapio Putko  LC Köyliö
IV alueen pj Kari Tuominen LC Lappi TL
IV/1 LPJ Mikko Koivisto LC Lappi TL
IV/2 LPJ Teuvo Saarinen LC Laitila/
  Untamoinen

Toimikuntien puheenjohtajat
Kunnia,IR,PDG ja koulutus Veikko Valavuo
 LC Luvia
ARS ja joulukortti Ossi Lahtinen
 LC Luvia
Jäsenohjelma Raimo Järvinen
 LC Pori/Meri-Pori
LCIF ja CSF II Timo Heikkilä
 LC Pori
Lions Quest, PVT ja nuoriso Pentti Hämäläinen
 LC Kankaanpää
Nuorisovaihto, nuorisoleiri
ja Leo Heikki Koivisto
 LC Rauma/Reimari
Tiedotus ja PR Juha Suonpää
 LC Kiukainen
Tietotekniikka Pekka Tuuna
 LC Rauma
Aktiviteetti ja PTS Martti Lehtelä
 LC Punkalaidun

Muut virkailijat
Tilintarkastajat
Veijo Helminen LC Pori
Oili Leivo LC Pori/Katariina

Piirihallitus kokoontui kaudella viisi kertaa. Piiri-
hallituksen tutustumistilaisuus oli 12.8.2007 Kar-
viassa iloisen kesäteatterin merkeissä. Kokoukset 
8.9.2007 Lappi, 17.11.2007 Pori, 23.2.2008 

Huittinen ja 4.4.2008 Pori. Piirihallituksen kokous-
ten sekä niiden ohessa olleiden puoliso-ohjelmien 
järjestelyistä vastasivat aluejohtajat. Piirihallituk-
sen jäsenet olivat aktiivisia ja hoitivat tehtävänsä 
vastuullisesti. Osallistumisprosentti piirihallituk-
sen kokouksissa oli 88%
Piirihallituksen kokouksessa 4.4. palkittiin piirihal-
litustyöskentelystä:
VDG Martti Lehtelä, DG:n erikoispalkinto
IPDG Veikko Valavuo sai DG:n  vierailukuution eri-
koismuistamisena vierailukuution alullepanijana, 
piirin rahastonhoitaja Sirkka Sainio CT- merkin, 
piirisihteeri Hannele Vuorinen CS- merkin.
Aluejohtajat  Kalevi Nummijärvi, Jarmo Koski, Ka-
levi Sillanpää ja Kari Tuominen saivat erittäin hyvän 
aluejohtajan merkit.
Lohkon puheenjohtaja merkit: Reijo Iisakkala, Ka-
levi Luostarinen, Vesa Supponen, Tuula Karisjoki, 
Reino Leppiniemi, Juhani Alaruka, Petri Antila, Ta-
pio Putko, 
Mikko Koivisto, Teuvo Saarinen 
DC Juha Suonpäälle luovutettiin I-ruusukkeen an-
siomerkki, DC Pentti Hämäläiselle  DC-merkki + 
Lions International Relations Award, DC Heikki 
Koivistolle Recognition Award + pinssi.
Convention viirit: PDG Ossi Lahtinen, PDG Raimo 
Järvinen, PDG Pekka Tuuna, PCC Timo Heikkilä

Johtoryhmä
Johtoryhmä, johon kuuluivat IPDG Veikko Vala-
vuo, VDG Martti Lehtelä, jäsenjoht. PDG Raimo 
Järvinen sekä aluejohtajat Kalevi Nummijärvi, Jar-
mo Koski, Kalevi Sillanpää ja Kari Tuominen toimi 
piirikuvernöörin tukena suunnittelevana ja ideoiva-
na toimikuntana kokoontuen ennen piirihallituksen 
kokouksia.

PNAT-kokoukset
Syyskuun PNAT-kokoukset järjestettiin Alue-PNAT-
kokouksina.
I alue   20.9.2007   Kankaanpäässä
II alue  26.9.2007   Porissa
III alue 13.9.2007   Punkalaitumella
IV alue 27.9.2007  Raumalla

Kokouksissa piirin toimialajohtajat välittivät oman 
toimialansa tietoa klubeille. Kokousjärjestelyistä 
vastasivat aluejohtajat.
Lohkojen puheenjohtajat järjestivät kolme PNAT-
kokousta lohkoissaan.

Lionspiiri 107-M
Toimintakausi 2007-2008  oli piirin toiminnassa 
39. Piirin alueella oli kauden alkaessa 64 klubia. 
LC Suodenniemi sai anomuksestaan lokakuussa 
siirron E-piiriin. Kauden lopussa  LC Uusikaupun-
ki ja LC Uusikaupunki/Männäinen anoivat siirtoa 
A-piiriin.

Uudet klubit
1.4.2008 saimme piiriimme uuden naisklubin, kun 
Eura-Säkylä-Kiukainen-Köyliö alueelle perustettiin 
25 jäseninen LC Eura/MuiNaiset, jonka kummiklu-
bi on LC Kiukainen ja opaslioneina toimivat kum-
miklubin lionit Juhani Vihervuori ja Juha Suonpää.
21.5. 2008 perustettiin Uusikaupunki-Laitila alu-
eelle LC Laitila/Untamoisille liitännäisklubi,
13 jäseninen perheklubi LC Uusikaupunki/Family. 
Tämän klubin perustamisessa ovat ansioituneet 
pääklubin lionit Jouni Varjo ja Seppo Porkka.

Piirin vuosikokous
Vuosikokous pidettiin 19.4.2008 Laitilassa. Mal-
likkaasti hoidetuista kokousjärjestelyistä vastasi 
LC Laitila/Untamoinen. Kokouspaikkana oli Laiti-
lan koulukeskus, jossa kokouksen lisäksi oli vir-
kailijakoulutusta ja tiedotus- ja aktiviteettinäyttely. 
Iltajuhlaa kokoonnuimme viettämään viehättävään 
Louhenlinnaan.
Vuosikokoukseen osallistui edustajia 55 klubista 
(64:stä), osallistujien kokonaismäärä oli 238, jois-
ta virallisia edustajia 152. Kokouksen yhteydessä 
järjestettäviin koulutuksiin osallistui: presidentit 
63, sihteerit 47, rahastonhoitajat 32 ja puolisot 23.  
Iltajuhlassa oli väkeä 102 henk. Tiedotusnäyttelyyn 
osallistui 7 klubia. 

Kokouksen alussa muistettiin alla mainittuja kau-
della 2007-2008 poisnukkuneita sytyttämällä kynt-
tilät. 
Lion Raimo Aalto LC Kankaanpää, PDG Veikko 
Ajanko LC Pori/Ulvila, lion Juhani Honkamaa LC 
Punkalaidun, lion Erkki Keinänen  LC Rauma/Lok-
ki, lion Lauri Lehtinen LC Pomarkku, lion Antti 
Lehtiniemi LC Pori/Juhana, lion Juha Lipponen LC 
Uusikaupunki, lion Timo Nylund LC Pori/Juhana, 
lion Olli Paala LC Noormarkku, lion Matti Puosi LC 
Nakkila, PDG Ilmo Rahkonen LC Rauma/Reimari, 
lion Teuvo Ruisniemi LC Noormarkku, lion Väinö 
Saloranta LC Merikarvia, lion Heikki Sampolahti 
LC Vampula, PDCC Ilkka Sarparanta LC Rauma/
Reimari, lion Jarmo Serola LC Pyhäranta, lion 
Hemmo Utula LC Huittinen

IP Amarasuriya ja DG Heikkilä

Kaudesta palkittiin aluejohtajat ja lohkojen puheen-

johtajat.

LC Laitila/Untamoisten liitännäisklubi Family pe-

rustettiin 

Piirihallitus 2007–2008

LC Eura/MuiNaisten perustamiskokous
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Kv presidentin kunniakirja SightFirstII –kam-
panjasta, LC Luvia

Jäsenhankintapalkinto/eniten jäsenlisäystä 
kaudella, LC Pori/Meri-Pori

Palkinto klubien välisen kanssakäymisen edis-
tämisestä, LC Rauma/Ruori

Kv rauhanjulistekilpailun sponsoroinnista lip-
pumerkki, LC Pori

Kulttuuri- ja yhteisöaktiviteettipalkinto lippu-
merkki, LC Lauttakylä

Perhejäsenyyspioneerin lippumerkki, LC Rau-
ma/Fänikk

KV presidentin kunniakirja Digi- kampanjapääl-
likkö Pauli Laurila LC Pori/Meri-Pori

Laajennuspalkinto, PDG Raimo Järvinen, LC Po-
ri/Meri-Pori

Piirikuvernöörin tunnustuspalkinnot piirikoko-
uksen järjestämisestä
Lion Seppo Porkka  LC Laitila/Untamoinen, 1 ruu-
sukkeen ansiomerkki
Lion Tapani Kaila LC Laitila/Untamoinen, DG:n 
ansiomerkki
Lion Mikko Virtanen LC Laitila/Untamoinen, ”
Lion Harri Aaltonen LC Laitila/Untamoinen, ”
Lion Jari Saarinen LC Laitila/Untamoinen, ”
Lion Reijo Koskinen LC Laitila/Untamoinen, ”
Lion Kalevi Hietanen LC Laitila/Untamoinen, ”
Lady Elli Kaila LC Laitila/Untamoinen, lady-an-
siomerkki

Kansainväliset erittäin hyvän klubipresidentin 
palkinnot
LC Huittinen Ojala Ilpo
LC Jämijärvi Salmela Jouni
LC Karvia Aalto Kari
LC Kiikka Kujansuu Juha
LC Köyliö Välilä Reijo
LC Lappi TL Vapola Hannu
LC Merikarvia Färm Olavi
LC Pori Kujansuu Jani
LC Uusikaupunki Kuusinen Timo
LC Vampula Leppämäki Hannu

Kotimaiset 100% presidentin ansiomerkit
LC Huittinen/Gerda Marju Ojala
LC Jämijärvi Jouni Salmela
LC Kankaanpää Tapio Jussila
LC Kpää/Kuninkaanlähde  Taisto Nurmi
LC Karvia Kari Aalto
LC Köyliö Reijo Välilä
LC Merikarvia Olavi Färm
LC Pori Jani Kujansuu
LC Pori/Juhana Asko Virta
LC Pori/Meri-Pori Kari Nordlund
LC Pori/Sofia Hannele Vuorinen
LC Pori/Charlotta Virve Usva-Tuomela
LC Rauma/Kanali Helme Rita Varjonen
LC Vampula Hannu Leppämäki

Muut piirin ja liiton myöntämät sekä kansain-
väliset palkinnot
3 ruusukkeen ansiomerkki, PCC Kosti Rasinperä
Medal of Merit, PDG Pertti Harju
IP Mahendra Amarasuriyan Certificate of  Appre-
ciation, PDG Raimo Järvinen

Piirikuvernöörin ansiotähdet:
Järvinen Juha LC Luvia
Kinnari Kalervo LC Äetsä/Keikyä
Kytölaakso Timo LC Pomarkku
Laurila Pauli LC Pori/Meri-Pori
Mäntylä Juhani LC Pori 
Nieminen Urpo LC Rauma/Reimari
Ojala Alf LC Pori/Meri-Pori
Puutio Juha LC Pomarkku
Reijonen Matti LC Vampula
Roukka Jussi LC Punkalaidun
Salminen Teuvo LC Rauma/Ankkuri
Uusihonko Hannu LC Honkajoki
Uusitalo Simo LC Pomarkku
Valtonen Kari LC Eura
Virtanen Jyri LC Kokemäki

Klubien viettämät juhlat ja tapahtumat, joihin 
DG-pari sai kutsun:
LC Huittinen/Gerdan lipunnaulaustilaisuus, LC 
Kauvatsa vuosijuhla, LC Kiikka pikkujoulu, LC 
Lappi TL pikkujoulu, LC Äetsä/Keikyä 40 v juhla, 
LC Kankaanpää vuosijuhla, LC Kokemäki/Teljä 40 
v ja LC Kokemäki 53 v viettivät yhteiset ”93-vuotis-
juhlat”, LC Kiikoinen 45 v juhla, LC Rauma/Ruori 
30 v juhla, LC Kiukainen 45 v juhla, LC Pomarkku 
veteraanijuhla, LC Luvia vuosijuhla, LC Pori/Ju-
hana äitienpäiväkonsertti, Lappi TL vaihtokokous 
ja lisäksi piirikuvernöörillä oli kunnia toimia LC 
Äetsä/Keikyän järjestämien messujen avaajana.
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Kokouspäätöksiä
Piirikuvernööriehdokas kaudelle 2008-2009: VDG 
Martti Lehtelä, LC Punkalaidun
Varapiirikuvernööri kaudelle 2008-2009: DC Pentti 
Hämäläinen, LC Kankaanpää
Päätettiin nuorisoleirin järjestämisestä purjehdus-
leirinä kesällä 2009.
Päätettiin klubien velvoitteista kaudella 2008-
2009: LCIF-maksu 5 USD/lion sekä nuorisoleiri-
maksu 2,20 €/lion. Vuoden 2009 vuosikokousjär-
jestäjäksi valittiin LC Luvia.

Piirin puolisopäivä
M-piirissä järjestet-
tiin puolisopäivä jo 
kymmenennen ker-
ran. Tällä kaudella ti-
laisuus järjestettiin 
Porissa, Ravintola So-
fiassa kynttilänpäivänä 
27.1.2007. Ohjelmas-
sa ollut tapakouluttaja Helena Valosen 
esitelmä ”Lämpimästi tervetuloa hyvien tapojen 
pariin” sai paikalle yli 100 aktiivista puolisoa ja 
leijonaa. Tilaisuuden tuotto lahjoitettiin SightFirst 
II –keräykseen.

Palkitsemiset ja huomionosoitukset
IPDG Veikko Valavuo
liiton maakuntaviiri

I ruusukkeen
ansiomerkit
DC Juha Suonpää LC Kiukainen
Lion Ossi Saviniemi LC Pomarkku
Lion Leo Järvinen LC Kokemäki
Lion Jorma Kuula LC Äetsä/Keikyä
Lion Jukka Kolsio LC Rauma/Reimari
Lion Seppo Porkka LC Laitila/Untamoinen

I ruusukkeen lady-ansiomerkit
Lady Päivi Saviniemi LC Pomarkku
Lady Aliisa Isotalo LC Vampula

Pitkään toimineen jäsenen ansiomerkki 50
vuotta
Lion Kaino Suominen perustajajäsen
 LC Kankaanpää

Pitkään toimineen jäsenen ansiomerkki 40
vuotta
Lion Matti Ahvonen perustajajäsen
 LC Äetsä/Keikyä
Lion Timo Järventausta perustajajäsen
 LC Äetsä/Keikyä
Lion Pekka Moisio perustajajäsen
 LC Äetsä/Keikyä
Lion Topi Pohjolainen perustajajäsen
 LC Äetsä/Keikyä
Lion Heikki Salli perustajajäsen
 LC Äetsä/Keikyä
Lion Reino Vahela perustajajäsen
 LC Äetsä/Keikyä
Lion Pekka Aakula perustajajäsen
 LC Kokemäki/Teljä
Lion Alpo Ala-Kantti perustajajäsen
 LC Karvia
Lion Sakari Ala-Kantti perustajajäsen
 LC Karvia
Lion Olavi Heikura perustajajäsen
 LC Karvia
Lion Kauko Tuomimäki LC Karvia
Lion Antti Tuominen LC Luvia
Lion Antero Hiitiö LC Kiukainen
Lion Tapani Hyytiä LC Kiukainen
Lion Harry Koltta LC Kankaanpää

Pitkään toimineen jäsenen ansiomerkki 30
vuotta
Lion Eero Mäkelä perustajajäsen
 LC Kullaa
Lion Tapani Rihtimäki LC Kullaa
Lion Lasse Virta LC Kullaa

Lion Tapani Hänninen LC Kullaa
Lion Veikko Hakanen LC Karvia
Lion Raimo Leppinen LC Karvia
Lion Matti Yli-Kivistö LC Karvia
Lion Kari Katila LC Kiukainen
Lion Ensio Ala-Tuori LC Kokemäki/Teljä
Lion Seppo Pere LC Kokemäki/Teljä
Lion Markku Ryömä  LC Kokemäki/Teljä
Lion Jouko Salmi LC Kokemäki/Teljä
Lion Paavo Tuominen LC Kokemäki/Teljä
Lion Tuomo Uusi-Seppä LC Kokemäki/Teljä
Lion Pentti Alppi LC Kankaanpää
Lion Timo Kokemäki LC Kankaanpää
Lion Seppo Kontiainen LC Kankaanpää
Lion Toivo Lankoski LC Kankaanpää
Lion Aapo Nuotio LC Kankaanpää 
Lion Altti Räihä LC Kankaanpää
Lion Seppo Seppälä LC Kankaanpää

Pitkään toimineen jäsenen lady-ansiomerkki
40 vuotta
Lady Katri Ala-Kantti LC Karvia
Lady Lea Ala-Kantti LC Karvia
Lady Liisa Tuomimäki LC Karvia
Lady Ulla Tuominen LC Luvia

Pitkään toimineen jäsenen lady-ansiomerkki
30 vuotta
Lady Arja Rihtimäki LC Kullaa
Lady Vuokko Mäkelä LC Kullaa
Lady Sirkka Virta LC Kullaa
Lady Tuula-Marja Hänninen LC Kullaa 
Lady Pirkko Hakanen LC Karvia
Lady Anja Hannukainen LC Karvia
Lady Aila Hietaniemi LC Karvia
Lady Katariina Leppinen  LC Karvia
Lady Aila Mikkola LC Karvia 
Lady Sinikka Pihlajaviita  LC Karvia
Lady Raija Rajala LC Karvia
Lady Maire Tuuliniemi LC Karvia
Lady Aira Yli-Kivistö LC Karvia

Piirikilpailu
I  alue 1. LC Kankaanpää
 2. LC Karvia
 3. LC Jämijärvi
 4. LC Kiikka
 5. LC Pomarkku
II alue 1. LC Luvia
 2. LC Pori/Meri-Pori
 3. LC Pori/Sofia
 4. LC Ulvila

 5. LC Kokemäki/Teljä
III alue 1. LC Punkalaidun
 2. LC Vampula
 3. LC Huittinen/Gerda
 4. LC Köyliö
 5. LC Kiukainen

IV alue 1. LC Lappi TL
 2. LC Rauma/Reimari
 3. LC Uusikaupunki
 4. LC Eurajoki
 5. LC Uusikaupunki/Männäinen

Sihteerit
I alue 1. Jori Lilja LC Kankaanpää
 2. Tapio Heikintalo LC Pomarkku
 3. Harri Peltonen LC Äetsä/Keikyä

II alue 1. Terttu Junttila LC Pori/Katariina
 2. Jouko Härkälä LC Kauvatsa
 3. Pirjo Kuuskeri LC Pori/Sofia

III alue 1. Matti Aalto LC Vampula
 2. Seppo Pellikka LC Kiukainen
 3. Juha Yli-Parri LC Punkalaidun

IV alue 1. Markku Jasu LC Eurajoki
 2. Pekka Tuuna LC Rauma
 3. Vesa Sainio LC Lappi TL

Tiedotuskilpailu:
kiertopalkinto LC Laitila/Untamoinen,
Palkinto monivuotisesta menestyksekkäästä tie-
dottamisesta 
lion Reijo Koskinen, LC Laitila/Untamoinen
kunniamaininta LC Ulvila ja LC Uusikaupunki.

Piirin paras klubi:
kiertopalkinto   LC Lappi TL

Lentopallomestari: 
kiertopalkinto   LC Lappi TL

PIIrin edustukset kansainvälisissä kokouksissa
PID Lauri Merivirta osallistui liiton edustajana Eu-
ropa Forumiin Bukarestissa.
Kansainvälisen vuosikokouksen (Convention) li-
säksi piirikuvernööri osallistui NSR kokoukseen, 
Lidingössä, Ruotsissa sekä puolisonsa PCC Ti-
mon kanssa Suomen edustajana Norjan vuosiko-
koukseen Haugesundissa.
Piirikuvernööri vieraili kauden aikana piirin kai-
kissa klubeissa, joko kokouksessa tai klubin juh-
lassa. Piirikuvernöörin puoliso vieraili kutsuttuna 
noin 10 klubissa, joissa hän kertoi klubin ladyille 
pääasiassa SightFirst –kampanjasta ja kummilap-
sitoiminnasta. Varapiirikuvernööri edusti piiriä 
joissakin klubikokouksissa ja klubijuhlissa.  Pii-
rissämme 11 klubia kokoontuu kuukauden 2. tiis-
taina, joten ainakin näissä kokouksissa vierailut on 
jaettava DG:n ja VDG:n kesken.

Toimikuntien puheenjohtajien 
toimintakertomukset
LCIF ja Campaign Sight First II:n puheenjohtaja-
na toimi PCC Timo Heikkilä.
Maailmanlaajuinen kampanja, CSF II sokeuden 
poistamiseksi jatkui edelleen, mutta nyt oli edet-
ty jo keräyksen viimeiseen vuoteen. Toimikunnan 
jäsenistöön tuli  kaksi muutosta. Uusina jäseninä 
aloittivat LPJ Petri Antila, LC Alastaro ja LPJ Teuvo 
Saarinen, LC Laitila/Untamoinen.
Toimikunnan kokoonpano: piirikoordinaattori  Ti-
mo Heikkilä, LC Pori ja varapiirikoordinaattori  Ju-
hani Vihervuori, LC Kiukainen. Ryhmäkoordinaat-
torit:  Seppo Mäkiselkä LC Siikainen,  Kalevi Num-
mijärvi LC Karvia,  Tauno Mäkelä LC Kiikka,  Juha 
Merisalo LC Pori/Karhu,  Jarmo Koski LC Pori/
Ulvila,  Tuomo Sippo LC Harjavalta,  Petri Antila 
LC Alastaro,    Jukka Kolsio LC Rauma/Reimari ja  
Teuvo Saarinen LC Laitila/Untamoinen.

Suomessa toteutettiin kampanjan yhteydessä myös 
silmälasikeräys. Piiristämme lähetettiin Sri Lankaan 
lähes 4000 paria käytettyjä silmälaseja.

Varapiirikuvernööri Pentti Hämäläinen ja lady Anna-Liisa ja piirikuver-
nööri Martti Lehtelä ja lion Hellene.
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Varoja kampanjaan hankittiin edelleen Melvin Jo-
nes –jäsenyyksillä ja klubien lahjoituksilla. Kauden 
päättyessä varoja oli koossa 144 354,41 $, jolla 
summalla piirimme on viidentenä maan tilastois-
sa. Piirin malliklubina jatkoi  LC Luvia. The Lion-
lehti 5:ssä on valtakunnalliset tilastot.
Piirin yhteistä Melvin Jonesin syntymäpäiväjuhlaa 
vietettiin 12.1.2008 Porissa, Kylpylähotelli Yyterin 
tiloissa. Tilaisuuteen osallistui 141 lionia puoli-
soineen. Kauden aikana nimettiin 35 uutta MJF-
jäsenyyttä, joita kaikkiaan kauden päättyessä  pii-
rissämme on yhteensä 215.
Kaudella 2007-08 nimetyt uudet Melvin Jones 
Jäsenet:

LC Eurajoki, Unto Heinonen ja Heikki Jaakkola
LC Harjavalta, Pertti Kulmala
LC Kankaanpää, Seppo Leppiniemi
LC Kiukainen, Kari Haapaniemi ja Olavi Soini
LC Lappi TL, Tarmo Lehtola
LC Luvia, Yrjö Aho, Ismo Anttila, Markku Helkiö, 
Tauno Hermonen, Hannu Kulmala, 
Ossi Lahtinen, Allan Lundström, Anssi Perämäki 
ja Hannu Vaitomaa, sekä progressiivinen jäsenyys  
Eero Tamminen 
LC Pori, Kauko Poikolainen
LC Pori/Karhu, Raimo Junttila
LC Pori/Meri-Pori, Matti Blomster, Jouni Ollon-
qvist ja Mauno Vuorinen
LC Punkalaidun, Hannu Kuuri, Heikki Laurila, 
Heikki Nurmo, Jorma Oinaanoja ja 
Tuure Tamminen
LC Rauma /Ankkuri, Ilkka Nurminen
LC Rauma/Reimari, Pekka Autio ja Keijo Oikari
LC Rauma/Ruori, Erkki Mäkiö ja Mika J Suomi
LC Uusikaupunki, Jukka A.Mattila
LC Uusikaupunki/Männäinen, Pentti Leino ja Mat-
ti Ojala
LC Äetsä/Keikyä, Matti Ahvonen  

ARS-  ja Korttitoimikunta

Toimikunnan
jäsenet:
Pj. PDG
Ossi Lahtinen, 
(LC Luvia) 
1. Alue
Pentti Heikkilä, 
(LC K:pää/Kes-
kusta)
2. Alue
Mikko Heinonen, 
(LC Luvia)
3. Alue
Juuso Virtanen,
(LC Eura/Pyhäjärvi)
4. Alue
Kari Tuominen, (LC Lappi TL)

Toiminta alkoi Alue-Pnat kokouksissa  ARS –tie-
toiskuilla, adressien myyntiesittelyllä ja säätiön 
klubeille lähettämien  mielipide- ja ARS –yleistie-
toja  koskevien lomakkeiden vastaanotolla. Samal-
la käytiin kilpailu piirien kesken siten, että suurim-
man palautusprosentin saanut piiri palkitaan 400€. 
rahapalkinnolla. 
Ko. kokouksissa kerrottiin ja esiteltiin tuleva jou-
lukorttikampanja ja että kortit toimittaa, sekä las-
kuttaa, SLL.
Adresseja myytiin 770 kpl (7700€), eli 4,15€/li-
on. Koska 4€/lion oli AR-säätiön  asettama vaa-
timus 500€ piiriavustukselle, niin tuon rajan siis 
ylitimme ja piirimme (M) saa tuon mainitun 500€. 
avustuksen.  Piirien välisessä kilpailussa tulimme 
kolmanneksi.
Klubikyselyn palautusprosentti oli piirissämme 
paras ja se voitto oikeutti  piirimme  400€. palkin-
toon. Kiitoksemme kaikille palauttaneille klubeille!
 Kaikkien suomalaisten Lionsklubien kesken, jotka 
palauttivat ko. lomakkeen, arvottiin 850€, eli yhden 
Lions-ritari palkitsemisen arvo. Se voitto tuli myös 
”meille” M piiriin, sillä sen voiton sai LC Huittinen.  
Onnittelemme!
AR-säätiön avustamana, yhdessä piirin LCIF –toi-
mikunnan kanssa, järjestettiin Hotelli Meri-Yyte-
rissä  Leijonajuhla 12.1.08. Lukuisista kiitoksista 
päätellen, tilaisuus oli erinomaisen onnistunut. 
Säätiö avusti myös lehteämme, LionMviestiä, jos-
sa oli myös kirjoitus Arne Ritari Säätiön toimin-
nasta ja mainos adresseista. 
Joulukortteja piirissämme myytiin yhteensä 15 
792,50€. edestä.   Siitä klubeille palautettiin 50%. 
Ystävänkortit olivat uusia ja niitä myytiinkin vain 
hyvin vähän.

Lions-ritarit kaudella 2007 - 2008
877 Sauli Koivuniemi LC Äetsä/Keikyä
 09.02.08
888 Juhani Vihervuori LC Kiukainen
 26.04.08
901 Juhani Merisalo LC Pori/Karhu
 25.04.08
904  Antti Tuominen LC Luvia
 03.05.08
911 Juhani Hyvätti LC Kokemäki
 29.03.08 

Parhaat adressimyyjät saivat pienen rahapal-
kinnon (ARS): 
LC Pori/Juhana, LC Punkalaidun, LC Pori/Sofia 
ja LC U:ki.
Ossi Lahtinen, PDG
M-piirin ARS- ja korttitoimikunnan pj

Lions Quest, rauhanjuliste, nuoriso ja PTV
Toimikunnan pu-
heenjohtajana toimi 
DC Pentti Hämäläi-
nen.
1. LIONS QUEST 
Koulutukset M-
piirin alueella
*Kankaanpäässä 
3.-4.12.2007  Ylä-
koulun Passi-oh-
jelma, Kurssinro 
519
* Rauma 28.-
29.1.2008  Alakoulun Vatupassi- 
ja Kompassi ohjelmat, 521
* Porissa 30.1.2008  Lions Quest- täydennyskou-
lutus, 523

Muualla koulutuksissa olleita
* Jyväskylässä 3.-4.3.2008  Yläkoulun Passi-oh-
jelma, 531
* Kangasala 3.-4.4.2008  Alakoulun Vatupassi- ja 
kompassi-ohjelmat, 539

Lions Quest koulutettuja M-piirin alueella                                   
* Yläkoulun Passi-ohjelma
* Alakoulun Vatupassi- ja Kompassi-ohjelma
* Täydennyskoulutus
* M- Piirin klubien kustantamat muualla koulu-
tuksessa olleet
Punaisen sulan palautusrahoja on käytetty mm 
Quest koulutukseen.  
Toimintakauden aikana alkoi seuraavankauden  
Quest- koulutusten suunnittelu ja valmistelu. Kou-
lutukset ovat muotoutumassa Lions Liiton Quest- 
koulutusvastaavien
kalenteriin. Aikataulut saadaan ensi toimintakau-
den alkuun mennessä. Koulutuspaikoista on alus-
tavasti sovittu. 

Suunnitteilla olevat koulutukset kaudelle 2008 
- 2009
* Alakoulun Vatupassi- ja Kompassi koulutus 
* Yläkoulun Passi koulutus
* Täydennyskoulutus ja
* 2- asteen opettajien koulutus
Koulutuksiin saatavien opettajien tietoisuus Quest- 
koulutuksista onkin yksi  klubien suuri haaste. 
Toimintakaudella avainhenkilöksi nousi DG Maija-
Liisa Heikkilä.  Hänen tiedotteissaan tuo-
tiin usein esille Quest koulutukset M- piirin alu-
eella, tämän lisäksi hän oli suorassa yhteydessä 
mm Porin kouluihin. Koulutuspaikat järjestyivät 
helposti,  kiitos PDG Pekka Tuuna LC Rauma,  lion 
Paavo Kamppi LC Kankaanpää ja lion Mika Kivinen 
LC Pori / Linnan suuresta avusta.  

2. RAUHANJULISTE PIIRUSTUSKILPAILU
Rauhanjuliste kilpailuun osallistui toimintakaudel-
la yhdeksän työtä.
Kilpailua sponsoroineet klubit
* LC Karvia
* LC Kokemäki
* LC Köyliö
* LC Luvia
* LC Pori
* LC Pori / Karhu
* LC Pori / Katariina
* LC Pori / Sofia
* LC Siikainen
Piirikilpailun voitti LC Porin sponsoroima Ella Haa-
visto Björneborgs Svenska samskola.
Piirin yhteistilaus seuraavankauden rauhanjuliste-
kilpailusta tehtiin huhtikuussa, materiaali on klubi-
en kautta siirtynyt kouluille. Toimenpiteellä saatiin 
huomattava säästö.

3. NUORISO
Tällä kaudella järjestettiin Euroopassa ensimmäi-
sen kerran Nuoret lähettiläät –kilpailu, jonka tavoit-
teena on auttaa klubeja verkostoitumaan paikka-
kunnan nuorten kanssa. Kilpailu on klubin mahdol-
lisuus antaa tunnustusta, auttaa ja rohkaista nuo-
ria, jotka tekevät kotiseudullaan vapaaehtoistyötä.
Piirimme osallistui Nuoret lähettiläät kilpailuun. 
Kilpailu järjesti Lions Liitto hyvin lyhyellä varotus-
ajalla. Osallistujia oli kaksi Viliina Mikkola Porin 
4H- yhdistyksestä ja Arttu Renvall Kankaanpään 
Korpiveikoista. Heidän mukaan saamisessa aut-
toivat LC Pori ja LC Kankaanpää.
Valtakunnallisessa kilpailussa valittiin Viliina Mik-
kola (LC Pori) edustamaan Suomea loppukilpai-
luun, joka pidettiin Europa Forumin yhteydessä 
Cannesissa

4. PÄIHTEIDEN VASTAINEN TYÖ
Sinä vastaat lehtisiä tilattiin klubeille. Tilaus viiväs-
tyi alustavasta  suunnitelmasta kirjapainon posti-
tusten johdosta.  Klubit saivat tilaamansa  lehtiset 
vasta maaliskuun alkupäivinä. Lehtisiä klubeille 
lähetettiin yhteensä noin 1320 kappaletta.

5. YHTEENVETO
Lions Quest koulutukset tapahtuivat M- Piirin alu-
eella suunnitelman mukaisesti.  Joskin jatkoa 
ajatellen koulutettujen opettajien määrä on suuri. 
Klubeilla alkaa olla suuri haaste löytää ne koulutta-
mattomat opettajat paikkakunnalta. Entistä aktiivi-
sempi yhteys suoraan  kouluihin on ehkä tarpeel-
linen.
Rauhanjuliste kilpailu myös suoritettiin suunnitel-
man mukaisesti. Parhaan piirustuksen äänesti pii-
rihallituksen jäsenet. Näin saatiin parhaalta mah-
dolliselta raadilta asian tunteva lausunto, ja uskon 
paras voitti. Rauhanjuliste kilpailun valmistelu 
sai myös uuden toimintamuodon kun seuraavan 
kauden materiaali tilattiin yhteistilauksena. Tällä 
toimenpiteellä saatiin aikaan huomattava säästö. 
Ehkä osa klubeista lähti mukaan ajatuksella, kun 
nuo muutkin.

Nuorison kanssa klubit ovat toimineet hyvinkin 
aktiivisesti hyvin monella eri tavalla. Stipendien, 
lahjoitusten ja muiden avustusten muodossa. Uu-
si kohde oli Lions Liiton järjestämä Nuoret lähet-
tiläät kilpailu. M-piiri oli tässäkin mukana.
PTV ohjelmassakin päästiin nippa-nappa riman 
yli.
 

Lions Quest –koulutuksen  rahoitukseen osal-
listuneet
Yläkoulun Kankaanpää
Passi-ohjelma 12 opettajaa
LC Kankaanpää   2 opettajaa
LC Ulvila
LC Rauma/ Kanali Helme 2 opettajaa
LC Jämijärvi
LC Pori
LC Huittinen
LC Ulvila / Olavi
LC Kiikka
M- Piiri 1  ja    E Piiristä 1 opettajaa

Alakoulun Vatupassi- 21 opettajaa
ja kompassi-ohjelma
LC Eura / Pyhäjärvi 3 kpl
LC Eura
LC Pori /  Karhu
LC Pori / Sofia  2 opettajaa
LC Rauma /Ruori 2 opettajaa
LC Merikarvia
LC Köyliö
LC Harjavalta / Huovi
LC Säkylä
LC Harjavalta
LC Punkalaidun
M- Piiri/E-Piiri 2/A - Piiri 2 opettajaa
Muut 2 opettajaa

Täydennyskoulutus Pori 17 opettajaa
LC Harjavalta 
LC Eura
LC Pori / Karhu 2 opettajaa
LC Pori
LC Siikainen
LC Pori / Charlotta
LC Lappi TL 4 opettajaa
Kyläsaaren koulu 2 opettajaa
M- Piiri 14    / F - Piiri 2 opettajaa

Muualla koulutettuja M- Piirin kustantamia
LC Lavia  AK  1 kpl
LC Eurajoki  2  

Quest-koulutettuja
M- Piirissä yhteensä  44 opettajaa       

Sinä  vastaat –lehtisiä tilasivat:
LC Eura/Pyhäjärvi
LC Lappi TL
LC Kankaanpää/Keskusta
LC Alastaro
LC Harjavalta/Huovi
LC Eurajoki
LC Rauma/Kanali Helme
LC Uusikaupunki
LC Huittinen/Gerda
LC Vampula
  
JÄSENOHJELMATOIMIKUNTA
Toimikunnan pu-
heenjohtajana toimi 
PDG Raimo Järvi-
nen ja jäseninä VDG 
Martti Lehtelä sekä 
aluejohtajat Jarmo 
Koski, Kalevi Num-
mijärvi, Kalevi Sillan-
pää ja Kari Tuominen.
Toimikunta piti kau-
den aikana yhden 
suunnittelu- ja koordi-
nointikokouksen.
Piirikuvernööri Maija-
Liisa Heikkilä  oli ko- kouksessa mukana 
kertomassa omat toiveensa piirin jäsenkehityksen 
suhteen. Hän pyysi mm. aluejohtajia kiinnittä-
mään huomionsa erityisesti jäsenasioihin ja tä-
män he jatkossa tekivätkin kiitettävästi.
Piirissä oli kauden alussa jäseniä 1880 ja kaikki 
näytti hyvältä, olihan edellisellä kaudella  saatu 
14 jäsentä lisää ja olimme Suomen  piirien jou-
kossa kärkipäässä.
Sitten alkoi tapahtua. LC Suodenniemen leijonat 
halusivat kotiutua Pirkanmaalle ja niinpä he anoi-
vat pääsyä E- piiriin, näin meiltä väheni 24 jäsentä. 
Syksyn aikana tuli vielä  monelle jäsenelle ero-
ajatus mieleen ja vaikka uusiakin jäseniä otettiin, 
väheni väkemme niin, että tammikuun lopussa 
meitä oli 1830.
Tässä vaiheessa DG Maija-Liisa Heikkilä oli jo 
alkanut innokkaan satojen puhelujen soittorum-
bansa uusien klubien perustamiseksi. 
Intensiivinen työ ja monet informaatiokokouk-
set johtivat siihen, että 1.4.2008 perustettiin ns. 
suur-Euran alueelle Lions Club Eura/Muinaiset. 
Klubissa on  25 innokasta naisjäsentä ja heistä 

vielä kuullaan.Uuden klubin opasleijonina toimivat 
kummiklubin LC Kiukaisten jäsenet  Juha Suonpää 
ja Juhani Vihervuori.

Mainittakoon, että kaikkiin klubin perustamistoi-
miin piirikuvernööriltä kului noin kolme kuukautta 
ja kaikki muiden tehtävien ohella.
Eikä tässä vielä kaikki, 21.5.2008 Uudessakaupun-
gissa perustettiin LC Laitila/ Untamoisen huomaan 
13 jäsenen liitännäisklubi, jonka koordinaattorina 
toimii lion Leena Marvola – Sine. 
Liitännäisklubin perustamisessa piirikuvernööriä 
avusti kiitettävästi lion Jouni Varjo LC Laitila/Un-
tamoisista.
Näillä toimilla saatiinkin aikaan jotain ennen kuu-
lumatonta. Kansainvälisestä päämajasta tuli hei-
näkuun alkupäivinä viesti, joka kertoi, että piirim-
me oli jäsenkehityksessä Suomen piireistä paras 
ja ainoa jolla oli jäsenmäärässä lisäystä, VAU !!!
Sitä suodenniemeläisten lähtöä kun ei noteerata 
meidän tappioksemme.
Meitä M- piiriläisiä oli kesäkuun lopussa 1860.
Opimme tästä sen, että sitkeä työ kannattaa ja esi-
merkin voima voi auttaa muitakin
piirejä samaan.

KOULUTUSTOIMIKUNTA
DC, IPDG Veikko Valavuo
Kauden aikana järjestettiin kaksi uusien lionien 
opastustilaisuutta, jotka pidettiin Raumalla 
ja Kankaanpäässä.  
Opastuksesta vasta-
sivat DG Maija-Liisa 
Heikkilä ja DC, IPDG 
Veikko Valavuo.
Uusia lioneja, heidän 
puolisoitaan ja kum-
meja puolisoineen 
osallistui tilaisuuksiin 
84.  Lisäksi uuden klu-
bin lionit perehdytettiin 
Lions-toimintaan erilli-
sissä tilaisuuksissa.  
Klubivirkailijoiden koulutus tapahtui ennen piiriko-
kousta piirikokouspäivänä Laitilassa.
Presidenttikoulutuksesta vastasi DC, IPDG Veikko 
Valavuo, sihteerikoulutuksesta PDG Pekka Tuuna, 
rahastonhoitajien koulutuksesta PCT Lasse Van-
hatalo ja puolisokoulutuksesta lion Sirpa Valavuo.  
Lohkojen ja alueiden puheenjohtajat koulutti erilli-
sissä tilaisuuksissa, ennen kauden alkua, DG Mai-
ja-Liisa Heikkilä.  Muiden piirivirkailijoiden koulu-
tuksesta vastasi Suomen Lions-liitto.  

NUORISOVAIHTO- NUORISOLEIRI- JA LEOTOI-
MIKUNTA
M-piirin nuorisovaihdon toimintakertomus 2007-
2008
DC Heikki Koivisto
M-piiristä haki nuorisovaihtoon 29 nuorta, enem-
män kuin muissa piireissä. Haku aikataulu oli sama 
kuin aiempina vuosina ja helmikuun alussa kaikki 
Suomen nuorisovaihtajat kokoontuivat jakamaan 
nuorisovaihtoon hakeneet nuoret maapaikoille. 
Pienen sovittelun jälkeen kaikille löytyi alustava 
maapaikka. 
Ulkomaalaiset isäntäperheet saivat ensi tiedot per-
heisiin ja leirille osallistuvista nuoristamme kuin 
myös toisinpäin, mutta selvästi vähemmän kulki 
postia tähän suuntaan. 
10.5.2008 pidettiin Raumalla nuorisovaihtoon 
osallistuville ja heidän omaisilleen tiedotustilai-
suus, jonka päätteeksi jaettiin reput, suomi- sekä 
lions-tietoutta, pinssejä sekä hihamerkit.
Kolme nuorta joutui perumaan osallistumisensa 
työesteen, häiden tai muuten vaan. 26 nuorta lähti 
kesällä Pohjoismaihin, Eurooppaan, Yhdysvaltoi-
hin ja yksi nuori jopa Uuteen-Seelantiin asti.
Viimeisen Yhdysvaltoihin lähtevän paikka varmis-



17

2008–2009 PIIRI 107-M

tasalla olevat kotisivut ja hyvä piirilehti.
Voisi todeta, että olemme olleet kaikessa mukana 
ja kaikessa keskivertoa parempia.
Parhaimmat kiitokset piirimme jokaiselle klubille 
ja kaikille leijonille siitä työstä, jonka kauden aika-
na teitte lions-toiminnan hyväksi. Näihin tuloksiin 
on päästy Teidän aktiivisella toiminnallanne, kiitos 
ja kunnia kuuluu Teille.
Erittäin lämpimät kiitokset sitoutuneelle ja toimi-
valle piirihallitukselle. Teidän kanssanne oli  mu-
kava ja antoisaa tehdä yhteistyötä.

Kiittäen
Maija-Liisa Heikkilä
Piirikuvernööri 2007-2008

***

tui vasta kesäkuun alussa ja se oli aivan liian 
myöhään.
Piiriimme tuli kesällä kahdeksan nuorisovaihdok-
kia, joista kaikki, yhtä lukuun ottamatta, osallistui-
vat jollekin nuorisoleirille. 

Tietotekniikka-
toimikunta  
Vuosikertomus 
2007-2008

Toimikuntaan 
ovat kuuluneet
PDG Pekka Tuuna, 
LC Rauma, pj
lion Aimo Köylijärvi, 
LC Alastaro

Piirin sivut
Piirin www-sivut rakennettiin osittain uudestaan 
kauden aikana  XHTML 1.0 Strict määrittelyn mu-
kaisiksi. Tämän tarkoituksena oli
• saada piirin sivusto riippumattomaksi käytetystä 
selaimesta ja käyttöjärjestelmästä
• saavuttaa valmius uusiin XML-pohjaisiin sivus-
toihin

Sivuihin on lisätty RSS-syöte, jonka avulla voi nyt 
saada tietoa piirin sivun uusista asioista heti, kun 
ne on julkaistu.
Piirihistoriasivut on siirretty erilliseen salasanalla 
suojattuun kansioon. Tämä toimenpide on tehty 
tietosuojavaltuutetun suosituksesta, koska ko. si-
vut sisältävät henkilötietoja.
Lisäksi sivustoon on lisätty käyttäjälle näkymätön-
tä automatiikkaa.

Toimintailmoitusjärjestelmä
Edellisen kauden kokonaismuutoksen jälkeen jär-
jestelmä on ollut hyvin stabiilissa tilassa. Siihen on 
tehty vain pieniä muutoksia. Osa on ollut tietosi-
sältöön kohdistuvia kauden painopisteisiin liittyviä 
ja osa pienehköjä sisäisiin loogisiin tarkistuksiin 
liittyviä.

Muu toiminta
Tietoteknistä tukea on annettu klubeille lähinnä 
liittyen niiden omien sivujen ylläpitoon ja ennen 
muuta uusien sivujen perustamiseen. Apua on 
myös annettu piirihallituksen jäsenille ja klubeille 
yleisissä tietoteknisissä ongelmissa kuten teks-
tinkäsittelyssä, taulukkolaskennassa ja erilaisten 
ohjelmistojen asennuksessa.

TIEDOTUS- JA PR TOIMIKUNTA
Toimikunnan pu-
heenjohtajana oli 
DC Juha Suonpää. 
Piirilehti LionMviesti 
ilmestyi helmikuussa 
nelivärisenä ja 28 si-
vuisena sisältäen mm. 
piirin toimintakerto-
muksen sekä klubien 
ja yksittäisten leijonien 
kirjoittamia juttuja.

DIGI-PROJEKTI 2008
Suomi siirtyi myös kaa- peliverkossa di-
giaikaan 29.2.2008 ja leijonat olivat jälleen aut-
tamassa asennuksissa. M-piirissä digi-projektin 
kampanjapäällikkönä toimi lion Pauli Laurila, 
LC Pori/Meri-Pori,  joka toimi asennuspäällik-
könä ja osaltaan kouluttajana projektin eri vai-
heissa. Piirin alueella järjestettiin kolme info-ti-
laisuutta kirjastotoimen kanssa yhteistyössä. 
Info-tilaisuudet järjestettiin kirjaston tiloissa Huit-
tisissa, Raumalla ja Porissa.
Kunkin tapahtuman järjestämisestä vastasi paikal-
linen klubi.Huittisissa LC Huittinen, Raumalla LC 
Rauma/Ruori ja Porissa tapahtuman järjestävänä 
klubina toimi LC Pori/ Koivisto.
Lisäksi Porissa järjestettiin yleisötilaisuus BePoP:n 
kauppakäytävällä PDG Pertti Harjun toimiessa 
isäntänä. Tämän hankkeen yhteistyökumppaneina 
toimivat Porin Antennihuolto sekä  Satakunnan 
Alueradio.
Kirjastotapahtumat tavoittivat yhteensä n. 120 
hlöä ja asennustilauksia niiden yhteydessä saatiin 
n. 40 kpl. Kauppakäytävätapahtuman tavoittamaa 
väkimäärää on vaikea arvioida, koska koko tapah-
tuman aikana (4h) väkeä virtasi paikalle ja paikalta 
koko ajan.
Eniten paikalle saapuneita tuntui kiinnostavan oh-
jelmakanavien hakuun ja kuvasuhteen asetuksiin 
liittyvät yksityiskohdat ja parhaat menettelytavat.
Koulutustilaisuuksia järjestettiin ensin vaiheen 1 
alussa kaksi tilaisuutta, yksi Porissa ja yksi Ko-
kemäellä. Koulutettavia tilaisuuksiin saapui yh-
teensä nafti 70.

Auditoija työssään.

Kuva ko. tilaisuudesta satakunnan ammattikorkeakou-

lun merenkulun koulutusyksikön auditoriosta.

Kuvassa Heikki Koivisto ojentaa LC Rauma/Reimarin 
vierailuviirin Mikkelissä järjestetyn nuorisoleirin, UR-
SA MAJOR, johtajalle Jari Loimulalle.

M-piirillä on oma
ansiomerkki

M-piirillä on – poiketen monesta muusta piiristä - oma ansiomerkkinsä. Ansio-
merkki on klubin henkilökohtainen tunnustus jäsenelleen, joka on toiminut ah-
kerasti klubin tai piirin aktiviteeteissa tai on usean toimikauden ajan osallistunut 
klubin tai piirin hallitukseen.

M-piirillä oli ollut jo usean vuoden ajan katastrofirahasto, jonka säännöt olivat 
kuitenkin niin tiukat, että se ei enää vastannut tarkoitustaan. Klubit eivät sieltä 
anoneet saati saaneet varoja omiin aktiviteetteihinsa. Kaudella 2000-2001 tuli 
sitten ajatus nykyaikaistaa rahaston sääntöjä.

Samaan aikaan LC Pori/Juhanan piirissä virisi suunnitelma kunnioittaa PDG 
Simo Waltenbergin mittavaa lionstaivalta piirin omalla mitalilla, jonka tuotoilla 
samalla myös kartutettaisiin uudistetun avustusrahaston varoja. Nämä kaksi asiaa, 
piirin ansiomitali ja avustusrahasto siis tavallaan täydentävät toisiaan. Molempien 
säännöt hyväksyttiin Eurajoen piirikokouksessa keväällä 2002.

Klubi anoo jäsenelleen piirin ansiomitalin ja maksaa siitä 170 € piirimme avus-
tusrahastolle. Ansioitunut jäsen saa hänelle kuuluvan tunnustuksen hyvin suori-
tetusta leijonatyöstä. 

Tähän mennessä ansiomerkkejä on myönnetty kolmisenkymmentä kappalet-
ta.

Toisaalla jokin klubi, ehkä jopa samakin klubi, tarvitsee johonkin aktiviteettiin-
sa lisärahoitusta ja saa sitä juuri piirimme omalta avustusrahastolta. 

Kuluvalla kaudella mm. LC Luvia on anonut ja saanut lisärahoitusta omalle 
aktiviteetilleen.

Jotta avustusvaroja riittää tulevaisuudessakin jaettavaksi, voisivat piirimme 
klubit miettiä, josko klubista löytyisi kriteerit täyttäviä aktiivisia leijonia. Olen 
varma, että mitat täyttäviä jäseniä löytyy vaikkapa piirin jokaisesta klubista.

Ansiomerkin hakutapa on vapaamuotoinen ja sen tarkemmat säännöt löytyvät 
piirimme kotisivuilta. Myös avustusrahastomme säännöt löytyvät sieltä.

lions.fi/district107-M/saantoja, Pertti Harju, DG 2000-2001

1.7. lähtee purjealus Helena Turusta purjehduslei-
rille, jolloin nuoret tuodaan Turkuun. Purjehdus-
leiri päättyy 10.7 Kotkaan. Saatamme järjestää 
yhteiskuljetuksen takaisin Satakuntaan.
Nuoret viettävät sitten vielä viikon verran isäntä-
perheissä, riippuen paluulennoista.
Samalla nuorella voi olla useampikin isäntäperhe.

Jos kiinnostuit ota yhteyttä nuorisovaihtaja 
heikki.koivisto@lions.fi 
tai soittele 044 710 3674

Purjehdusleiri kesällä 2009 M-piirissä

Isäntäperheitä
tarvitaan

Toisen vaiheen koulutukseenkin saatiin vielä n. 
20 henkilöä.
M-piirin alueella suoritettiin vaiheen 2 yhteydessä 
74 Digi-asennusta, joista Porissa 53, Raumalla 15 
ja Huittisissa 6.
Koko Digi-projektiin tehtyjen työtuntien määrä on 
arviolta 1000 h.

AUDITOINTI

Keväällä 2008 Suomen Lions-liitto teki sopimuk-
sen mielenkiintoisesta hallintotiliaktiviteetista, 
kauppaliikkeiden auditointitehtävästä.  Leijonat 
valittiin tehtävään, koska leijonien luotettavuutta, 
yhteistyöhalukkuutta, aktiivisuutta ja osaamista 
arvostetaan, erittäin tärkeää oli myös se, että meil-
tä löytyi riittävä aluepeitto, leijonia löytyy kaikkial-
ta Suomesta. Yhteistyösopimus tehtiin vuodelle 
2008 sisältäen 4 auditointikertaa/liike. Auditoijan 
tehtävänä oli arvioida tuotteiden laatua, saatavuut-
ta, palvelua, siisteyttä ja lisäksi suorittaa asiakas-
haastatteluja. M-piirissä on  47 auditoitavaa liiket-
tä. Projektiin lähti piiristämme mukaan 9 klubia, 
joista yhteensä noin 30 auditoijaa. Auditoinnin 
piirikoordinaattorina toimi Maija-Liisa Heikkilä.

Meidän piiri on parempi kuin teidän piiri
… näin voisimme sanoa melkein missä vaan.
Toimintakausi 2007-2008 oli piirissämme toime-
lias ja tuloksellinen. Tärkein yhteinen aktiviteet-
timme kaudella oli SightFirst II-kampanja. Toinen, 
aina yhtä tärkeä asia, oli jäsenkehitys ja jäsenistön 
säilyttäminen. Jäsenistöä tarvitsemme säilyttääk-
semme palveluvoimamme.
Miten M-piiri kaudella onnistui?  Lyhyesti voisi 
vastata, että erinomaisesti!  Jäsenkehityksessä 
olimme kaudella ainoa piiri Suomessa, jolla tulos 
oli kauden lopussa plus-merkkinen, +4 jäsentä.
SightFirst II-kampanjassa sijoitumme valtakunnal-
lisessa tilastossa sijalle 5.
ARS-adressien myynnissä saavutimme pronssi-
sijan. Nuoret Lähettiläät –kilpailun Suomen edus-
taja oli M-piiristä. Järjestimme Quest-kursseja, 
uusien lionien koulutuksia, virkailijakoulutuksia, 
olimme mukana nuorisovaihdossa, päihteitten 
vastaisessa toiminnassa, rauhanjulistekilpailussa, 
valokuvauskilpailussa. Meillä on toimivat ja ajan 

Kaksikymmentä nuorta, 10 poikaa ja 10 tyttöä 
saapuu Suomeen 27.-28.6.2009.

M-piiri vuosikokousmarssilla

Kauden päättyessä vastuun kanto piirin lipusta vaihtui.
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Nimi:
Merja Evala
Klubi:
Lions Club Huittinen/Gerda
Lion vuodesta:
2005

1. 2005 alkoi naisklubin pe-
rustaminen Huittisten, Punka-
laitumen ja Vampulan alueella. 
Minulle tuli mahdollisuus osal-
listua tämän klubin perustami-

seen. Oltuani vuosia lady toiminnassa mukana, katsoin, että lions 
toiminta sopii myös minulle. 
2. Mieleen jääneitä tapahtumia on matkan varrella ollut useita, 
tässä yksi niistä: osallistuimme M-piirin lionjuhlaan Porin Yyte-
rissä, esittämällä siellä Sight First II-tapahtumaan liittyen näytel-
män sokeain valkoisen kepin ja opaskoiran käytöstä sekä jokiso-
keudesta. Tämä oli mielestäni hauskin lionstoiminnassa sattunut 
tapahtuma.  
3. Klubiimme on tällä kaudella otettu kuusi uutta jäsentä. Olen 
sekä aikaisemmin, että  nyt toiminut kummina.
4. Leijonamarssin sanat eivät ole naisklubille sopivat. Nimikin voi-
si olla vaikka Leijonan tassuttelu.
5. Maalaisjärjen käyttö on sallittua ellei jopa suotavaa 
 

LC Pori
55-vuotta

LC Pori vietti 55-vuotisjuhlaansa 
7.11.2008 Porin Suomalaisella Klubilla 
eli samassa paikassa jossa klubi oli pe-
rustettu tasan 55-vuotta sitten. Klubin 
juhlasali loi juhlavat puitteet tilaisuu-
den järjestämiselle.

Tilaisuuden aluksi kuuntelimme Porilaisten Marssin seiso-
maan nousten. Näin saatiin juhla pontevasti alkuun. Lau-
loimme myös yhteisesti Leijonamarssin. Tervehdyssanat 
lausui klubin presidentti Jukka Viitanen, muistellen sanois-
saan 55-vuotistaipaleen ”kohokohtia” tai muuten mieleen 
painuneita tapahtumia.

Juhlapuheen piti piirikuvernööri Martti Lehtelä, joka 
kiitti Suomen neljänneksi vanhinta klubia vireästä toimin-
nasta. Klubi lahjoitti piirikuvernöörille klubin viirin muis-
toksi käynnistä juhlassamme. Juhlassa oli myös läsnä vara-
piirikuvernööri Pentti Hämäläinen ladyineen, sekä kummi-
klubimme LC Kristiinankaupungin edustajat. Useat porilai-
set ja alueen klubit olivat myös edustettuina juhlassa.

Maukkaan illallisen jälkeen esiintyi taiteilija Vesa Halt-
sonen Porin Teatterista. Tämän jälkeen tanssittiin 1½ tuntia 
vanhan tavan mukaan elävän orkesterin tahdissa.

Tilaisuudessa palkittiin klubilaisia. Piirikuvernööri ojen-
si Juhani Mäntylälle Melvin Jones kunniataulun ja lady 
Marja-Liisalle lady merkin. 

Juhlavuotensa kunniaksi LC Pori lahjoitti maailmanlaa-
juiseen näönsuojelukeräykseen, CSFII -kampanjaan 4500 
USD.

Jukka Viitanen, LC Porin presidentti

LC Porin sihteeri Timo Murtomäki ja presidentti Jukka Viita-
nen vastaanottamassa  LC Rauman edustajien  PDG Pekka 
Tuunan ja lion Ritva Tuunan onnitteluja. LC Rauma on en-
simmäinen LC Porin perustama klubi, klubinumerolla 11.

MJF-palkittu Juhani Mäntylä ja lady Marja-Liisa

Muusikonalkuja Huittisista.

LC Huittinen/Gerda sai oman viirin.

LC Huittinen/Gerda sai oman viirin. LC Huittinen/Gerdan tä-
män kauden hankintoja klubille on ollut pöytäviiri jota jaet-
tiin joulu–tammikuun kuukausikokouksissa DG:lle PDG:lle 
(opaslionit) ja paikalla olleille perustajajäsenille..

Leijonat vastaavat
1. Miksi olet lion? 

2. Kerro hauska/mieleen jäänyt 
kokemus/muisto lionstoimin-
nasta.

3. Jäsenasiat ovat tällä kaudel-
la voimakkaasti esillä. Oletko 
joskus kutsunut tai aiotko lä-
hiaikoina kutsua klubiisi uusia 
jäseniä?

4. Mitä haluaisit muuttaa 
omassa klubissa tai järjestössä? 

5. Oma lions mottosi.

Ensimmäistä puolisopäivää vietettiin kymmenen vuotta sit-
ten ja päivän alkuun laittajana on toiminut opas- lionimme 
Maija-Liisa Heikkilä. Puolisotoiminta on merkittävää työtä 
sillä leijonatoiminnassa myös taustajoukoilla on tärkeä teh-
tävä asioiden onnistumisessa. Esimerkiksi nuorisovaihdossa 
myös vastaanotamme nuoria koteihimme ja se kyllä on koko 
perheeseen vaikuttava asia. Samalla myös lasten englannin-
kielentaito paranee huomattavasti ja varmasti yhteydenpito 
jatkuu vierailun jälkeenkin.

Aikaisemmin klubit ovat olleet hyvin miesvaltaisia, mut-
ta onneksi me naiset olemme myös päässeet mukaan omana 
klubinamme, mutta miesklubeissa y leensä ladyt vastaavat 
tilaisuuksien kahvituksista,  lisäksi he leipovat myyjäisiin, 
käyvät juttelemassa vanhusten kanssa ja sehän on tosiasia 
että mitä enemmän käsiä on tekemässä sitä enemmän saa-
daan aikaiseksi.

Meidän puolisopäiväämme osallistui noin 70 henkeä ja 
päivän aloitimme ruokailulla. Lounaan jälkeen oli presi-
dentti Merja Evalan ja puoliso Markku Evalan tervehdykset. 
Presidenttimme kertoi klubistamme ja toivotti kaikki terve-
tulleiksi juhlaamme. Puolisonsa Markku  sanoi että puoli-
sotoiminta on hänelle myös uusi asia, mutta totesi että se 
parantaa klubin yhteistoimintaa, lisää yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja auttaa jäseniä paremmin sitoutumaan.

Puolisopäivä Huittisissa

Puolisopäivää vietettiin Huittisissa 
17.1.2009 ja Lions Club Huittinen / 
Gerda sai kunnian järjestää tämän ti-
laisuuden. Olemme vielä nuori klubi, 
jonka perustamisvuosi oli joulukuussa 
2005. Klubimme on saanut nimensä 
presidentti Risto Rytin puolison mu-
kaan, sillä Rytihän oli kotoisin Huitti-
sista.

Tämän jälkeen piirikuvernööri, joka on myös opas- lio-
nimme, Martti Lehtelä kertoi meille mitä puolisot yleensä 
tekevät ja kuinka suuri merkitys lions-  toiminnan taustajou-
koilla on ja totesi että voitte olla toiminnastanne ylpeitä.

Varsinaisen ohjelman aloitti Huittisten Hullu mies 2008, 
Eeva Kaplas, joka nauratti yleisöä hauskalla stand-up - ko-
miikalla ja savolaishuumorilla. Musiikkiosuudesta vasta-
si Sanni Niemelä, Hanna ja Aleksi Bondfolk. Elämän- ja 
työnhallinnasta ja liikunnasta luennoi lion Tuula Pitkänen ja 
terveellisistä ruokailutottumuksista lion Virpi Ojala. Tämän 
jälkeen oli arpajaisten vuoro.

Kiitospuheen piti lion  Hellene Lehtelä joka tiivisti Puo-
lisopäivän teemat osuvasti kielikuvillaan: Fillarikin ruostuu 
ellei sitä huolla. Kännykkä tsippaa ellei akkuja lataa.

Lions Club Huittinen / Gerda kiittää kaikkia puolisopäi-
vään osallistuneita.

 S-L Koivula
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Lions Club Pori/Sofian     
Lippu

Lipun suunnittelu alkoi viime ke-
väänä, kun klubissamme julis-
tettiin lipun suunnittelukilpailu. 
Jokainen halukas sai tehdä omia 
ehdotuksiaan siitä, millainen toi-
voisi tulevan lipun olevan. Ehdo-
tuksia tuli aika monta. Suoritetus-
sa äänestyksessä eniten ääniä sai 
lila-valkoinen suunnitelma, jossa 
kulki kulmittain ornamentti, joka 
symbolisesti muodostui Sofian S-
kirjaimista. Turkulaisen graafikko 
Kristiina Elo antoi meille suunni-
telmasta erilaisia heraldiset sään-
nöt huomioonottavia vaihtoehtoja, 
joista klubikokouksessa äänestim-
me. Pohdimme minkä kokoinen 
on s-ketju, mikä on ketjun suunta, 
logon koko ja mitkä ovat lopulliset 
värit.  Olemme suunnitelleet lip-
pua yhdessä, koko klubin voimin.

Entä mitä Sofian Lippu kuvaa? 
Lipun keskellä kulkeva ornamentti 
muodostaa ketjun symbolisia So-
fian S-kirjaimia, ikään kuin toisis-
taan kiinnipitäviä käsiä. Se on lu-
ja, ehjä, kestävä ketju, joka kuvaa 
jatkuvuutta, eteenpäin menoa ja 
yhteistyötä. Mutta samalla voim-
me nähdä Lipun keskellä aallok-
koisen rannikon, jolla klubimme 
vaikuttaa. Se rannikko laskee Me-
rikarvialta Luvialle asti. Rannan 
aallokko voi liplattaa tyynen rau-
hallisena, hellän leppeänä, mutta 
tarvittaessa aallokosta löytyy tyrs-
kyjen voimaa ja tehoa, joka saa ai-
kaan uskomattomia tuloksia. Aal-
lokko kuvaa klubin toimintaa. Li-
pun värityksen lähtökohtana ovat 
lions-värit, purppura ja kulta, kui-
tenkin naisellisen hempeänä.

Lipussa on tietysti myös lions-
logo. Tämä saattaa olla ensimmäi-
nen Suomessa valmistunut lippu, 
jossa on uusi lions-logo. Kansain-
välinen järjestöhän vahvisti uuden 
logon tänä syksynä. Meidän lip-
pusuunnitelmassa uusi logo oli jo 
vähän ennen kuin se ehti edes tulla 
viralliseksi suositukseksi.

Samalla meille valmistui myös 
klubin oma viiri, joka toistaa Li-
pun kuviointia ja värejä. Lisänä 
viirissä on kristallipisara, se on 
yksi pisara siitä tyrskyävästä me-
restä.

Tähän yhteyteen sopii äiti Tere-
san ajatus: ”Joskus tuntuu kuin te-
komme olisi vain pisara meressä. 
Mutta ilman sitä pisaraa meri olisi 
pienempi.”

Olemme olleet yhdessä kehit-
telemässä, suunnittelemassa ja 
hankkimassa tätä Lippua, joten 
voimme kaikki olla ylpeitä siitä, 
tuntea sen todella omaksemme. 
Lippumme on muistutus klubim-
me jäsenten yhteenkuuluvuudesta 
ja ystävyydestä.

Lipun naulaus- ja            
vihkimisjuhla

Lions Club Pori/Sofia ry vietti 
12.12.2008 oman Lipun naulaus- 
ja vihkimisjuhlaa. 

Juhla alkoi mallikkaasti leijo-
namarssilla, jonka jälkeen presi-

Yhdessä suunnitellen
oma Lippu ”Se on luja, ehjä,  kestävä ketju, joka kuvaa 

jatkuvuutta, eteenpäin menoa ja yhteistyötä!”

Lipun naulauksen suorittajat: Lipun suunnittelija charterpresidenttimme 
IPDG Maija-Liisa Heikkilä, klubin perustajajäsenet, piirikuvernööri DG 
Martti Lehtelä, varapiirikuvernööri VDG Pentti Hämäläinen ja kummi-
klubimme presidentti Matti Blomster.

Pöytästandardin saajat IPDG Maija-Liisa Heikkilä, DG Martti Lehtelä, 
entiset presidenttimme Tuula Roos ja Hannele Vuorinen ja kummiklu-
bimme presidentti Matti Blomster. 

denttimme Sirkka Sainio toivotti 
kaikki tervetulleeksi ainutkertai-
seen tilaisuuteen. Lion Pirjo Kos-
kirannan huilulla esittämän fanfaa-
rin jälkeen kuulimme Lipun suun-
nittelijan charterpresidenttimme 
IPDG Maija-Liisa Heikkilän nau-
lauspuheen. Puheessaan hän kertoi 
yhteistyöstä Lipun suunnittelussa 
ja Lipun symboliikasta. Lipunnau-
lauspuheesta lyhennelmä yllä.

Lipun naulauksen suorittivat 
IPDG Maija-Liisa Heikkilä, klu-
bin perustajajäsenet, piirikuver-
nööri DG Martti Lehtelä, varapii-
rikuvernööri VDG Pentti Hämä-
läinen ja kummiklubimme presi-
dentti Matti Blomster. Naulauk-
sen jälkeen kuulimme klubimme 
oman solistin lion Pirjo Koskiran-
nan laulamana ”On Hetki”.

Lipun vihkimisen suoritti pas-
tori Ilona Koivisto. Puheessaan 

LC Pori/Sofian oma solisti Pirjo 
Koskiranta.

Lipun vihkimisen suoritti pastori 
Ilona Koivisto.

hän korosti vähäosaisten palvelun 
tärkeyttä. Hän kertoi lipun mer-
kityksestä. Miten Sofia on van-
ha kreikkalainen nimi ja miten se 

kuvastaa viisautta ja oikeamieli-
syyttä.

Lipun vastaanottopuheessa, 
jonka piti presidenttimme Sirkka 
Sainio, kuulsi ylpeys jota voi tun-
tea kun omalla presidenttikaudella 
tapahtuu jotain näin merkittävää. 
Hän  korosti Lipun lionismia, he-
raldiikkaa ja sofialaisuutta. Lippu 
on merkki yhteenkuuluvuudesta, 
siinä on voimaa, herkkyyttä ja nai-
sellisuutta. Lippu on helppohoitoi-
nen, sillä olemme monessa muka-
na. Ensimmäisen kerran Lippum-
me oli käytössä lionien kirkkopy-
hässä tammikuussa 2009.

Solistimme lion Pirjo Koski-
rannan laulun ”Täällä Pohjan täh-
den alla” jälkeen uutuuttaan hoh-
tavat pöytästandardit saivat  IPDG 
Maija-Liisa Heikkilän, DG Martti 
Lehtelä, entiset presidentit Han-
nele Vuorinen ja Tuula Roos ja 
kummiklubimme presidentti Mat-
ti Blomster. Lisäksi pöytästandar-
di luovutetaan myöhemmin klu-
bin puolesta PDG Raimo Järvisel-
le ansioista klubin perustamiseksi 
tehdystä työstä ja suuresta avusta 
klubitoiminnassamme.

Juhlapuheessaan piirikuvernöö-
ri DG Martti Lehtelä puhui Lions 
toiminnan tärkeydestä ja klubin 
toimivuudesta. Puheesta kuul-
si vakuuttuneisuus LC Pori/Sofia 

Viirimme, jossa on kristallipisara, 
yksi pisara tyrskyävästä merestä. 

ry:n kyvystä pitää lippu korkealla 
ja mahdollisuudesta auttaa kohde-
ryhmiä entistä laajemmin. Hänen 
puheessaan oli selkeää ylpeyttä, 
että piiristämme löytyy klubi, jos-
sa otettiin 11 uutta jäsentä syk-
syn aikana. Lopuksi yhdessä VDG 
Pentti Hämäläisen kanssa hän toi 
terveiset sekä kansainväliseltä että 
Suomen Lions –liitoilta ja ojen-
si niiden merkkinä past presiden-
tillemme Tuula Roosille erittäin 
hyvän presidentin tunnustukset. 
Presidentillemme Sirkka Sainiolle 
luovutettiin leijona koru.

Juhlan lopuksi siirryttiin juh-
laillallisen pariin. Ravintola Sofi-
an tarjoilu oli jälleen ensiluokkais-
ta. Tarjolle oli asetettu herkullisia 
ruokalajeja kylmästä lämpimään 
ja vielä kahvit jäätelön kanssa.

Lion Hannele Vuorinen
LC Pori/Sofian tiedotussihteeri
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Tule katsomaan
PORIN 

VAHVAMIESKILPAILUA 2009
Rautatieasemalle

Sunnuntaina 26.04.09 klo 11-14
Järjestäjänä: LC Pori /Koivisto

LC Pori/Meri-Porin viime kevään palve-
luaktiviteetiksi valittiin Porin Pihlavassa 
asuvan liikuntaesteisen miehen talon ul-
kovuorin uusiminen. Talon omistajalla oli 
tarvikkeet hankittuina, joten tarvittiin 
vasaran ja muiden työkalujen käyttäjiä.

Olimmehan laittaneet palveluhaasteen 107-M piirille ja tähän 
homma sopi meille mainiosti – tottahan haasteen teko velvoitti.

Urakka aloitettiin toukokuun loppupuolella poistamalla talon 
ulkovuorina olleet mineriittilevyt. Talo vuorattiin ensin kauttaal-
taan runkoleijonalevyillä ja niiden päälle laudalla. Laudat asen-
nettiin alhaalta alkaen pystysuoraan, sitten vaakasuoraan ja lopuk-
si ylös taas pystysuoraan. Kivijalka päällystettiin vesivanerilla.

Urakan johtamisesta vastasi lion Matti Niekka, ja muut lionit 
toivat työmaalle paitsi oman työpanoksensa, osaamisensa, tar-
peellisia työkaluja ja iloisen hurtin tunnelman.

Talon isännän sisko ja äiti tarjosi joka kerta munkkikahvit ja 
niitä juodessa tuli tarinaa alkaen isännän metsästysharrastuksesta 
päättyen talkooväen kipeytyneisiin selkiin ja jäseniin. Talkooker-
toja oli 14 ja työtunteja tehtiin yhteensä 235,5.

Näihin ei ole laskettu mukaan suunnitteluun kuluneita tunteja. 
Työ tehtiin valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä ja kaikki osal-
listuneet saivat isännän äidin kutomat upeat villasukat lämmittä-
mään jalkojaan tulevana talvena.

Edellä mainittujen kipeiden selkien ja jäsenien lisäksi talkoista 
jäi hyvä mieli ja tehtiinhän siinä vähän ekotyötäkin – uskon kor-
jauksen näkyvän energialaskussa.

Teksti ja kuva Kurt Pettersson 

Runkoleijonaakin 
seinään

Porin Vahvamies:

Voima se on, joka jyllää!
 Vajaa viikko ennen vappujuhlia räjähtää taas - ja oikein kunnolla! Porin 
viides Vahvamieskilpailu tuo rautatieasemalle maamme huippujässikät. 
Aiempina vuosina Pori on avannut lajin Suomen Cupin sarjan. Nyt voi-
mamiesten homma starttaa jo 4. huhtikuuta Haapaveden hallikisoilla.

– Suomen Cupin finaalin ajankohta ei ole vielä tiedossa. Ajankohtana Porin kisa on hyvässä saumassa. Täy-
sin avoin Finnish Open kilpaillaan kaksipäiväisenä Oulussa 17.-18. heinäkuuta. Sieltä voittaja pääsee suoraan 
joulukuun alun (4.12.) Maailman Vahvin-kisaan. Ne näkee sitten TV:stä, kertoo Porin tapahtuman managerina 
ja itse kärkisijoilla heilunut porilainen Mika Mattila.

 Muuten, viime vuoden Porin areenalla näytillä ollut ja autoa neljänneksi parhaiten vetänyt Kati Luoto lähti 
karhukaupungista naisten MM-Puolaan. Tczewistä heltisi neljäs sija!

 

RAUMALAISET JYLLÄÄVÄT?

Porin kilpailuissa Rauman ”kovanaama”, myös cup-voittaja, Juha-Matti Järvi on ollut kovin peräti kolme ker-
taa. Muutenkin raumalaisten panos on ollut vahva. Ville Vihola oli viimeksi toinen ja nyt Raumaan liitetyn 
Lapin Jarno Kirselä kolmas.

– Järvi ja Kirselä ovat olleet leikkauspöydällä, mutta tietojeni mukaan pääsevät taas remmiin, sanoo Mattila, 
jolla itselläänkin on ollut viime aikoina huolia oikean kätensä kanssa.

– Se on leikattu kahdesti - tuli pieni hoitovirhe - mutta kuntoutumaan päin olen, eli suunta on oikea.
Mies toivookin Porin kisaan sellaisia lajeja, etteivät ne ole suoraan käsillä nostettavissa. Porin bravuri onkin 

ollut 12.000 kiloisen auton veto. Se on näyttävä ja hyvä laji.
– Seisaaltaan valjaiden ja köyden kanssa vedettynä se on tarkoitus suorittaa. Tarvitaan vain kiinteä betoni-

porsas. Jos se irtoaa, on vetäjä naamallaan.
 

LAJISSA LIIKKUVUUTTA

Porin rekkakuski, SM-finalisti, Harri Peltomaa on siirtynyt bodybuildingiin, mutta uutta ja nuorta voimaa uh-
kuu naapurista. Ulvilan 20-vuotias Tino Raja on yksi uusimmista tulokkaista ja korvannee vähän hiipumassa 
olevaa Porin seudun vahvuutta.

– Vähintäin kolme äijää tulee mukaan Porista, Mattila lupaa.
Yleensä voimamiehet ovat parhaimmillaan 30-35 -vuotiaina, mutta esimerkiksi kaksinkertainen MM-yk-

könen Jouko Ahola lopetti jo 29-vuotiaana.
Vuodenvaihteen jälkeen voimamiehet pitävät yleensä paussia lajiharjoittelusta ja lataavat itsensä kevätkun-

toon saleilla tähtäimessään Porin jälkeen ohjelmassa olevat SM-kisat.
Joten, muistakaa päivämäärä, sunnuntai 26.4. 2009 klo 10-14. Varsinainen kisa alkaa VR-asemalla klo 11. 

Kilpailun lajikokonaisuus on vielä avoin.  
LC Pori/Koivisto JOUKO FÄRD

Yyterissä järjestettiin juhannukse-
na 2007 Meri-Porin leijonien toi-
mesta rock-konsertti,  jonka tulot 
päätettiin käyttää pääasiassa huos-
taanotettujen lasten hyväksi.

Kun konsertin tuotto oli aika 
merkittävä, riitti potista jaettavaa 
moneen porilaiseen lastenkotiin 
sekä muuhun. Klubin aloittaessa 
syyskesällä uutta toimintakauttaan, 
haastoimme piirin muut  klubit te-
kemään toiminta-alueillaan kaiken-
laista leijonille kuuluvaa palvelua. 
Parhaat klubit palkittaisiin piirihal-
lituksen toimesta kauden päättyes-
sä.

Klubimme jäsenet jo ovatkin ol-
leet kiitettävästi mukana eri palve-
luaktiviteeteissa, onhan haastaja-
klubinkin tehtävä oma osuutensa. 
Puolisotkin halusivat tehdä osuu-
tensa. Leena Seppä–Blomster, klu-
bimme presidentin puoliso, oli kek-
sinyt Pihlavassa sijaitsevan Pihla-
kodin, jossa varmasti  olisi tarvetta 
leijonien avulle. Avuntarve päätet-
tiin selvittää ja puuhanaiset suun-
nistivat syyskuun puolivälissä Pih-
lakotiin. Kyseisessä lastenkodissa 
oli siinä vaiheessa asumassa

10 nuorta, nuorimmat 12- vuoti-
aita, vanhemmat jo 17 vuoden iäs-
sä. Heiltä kyseltiin erilaisia toiveita 
ja kun eräänä vaihtoehtona oli saa-
da uusi matto asuinhuoneen latti-
alle ja lupaus saada se matto vielä 
ikiomaksi sitten kun talosta lähde-
tään, syntyi päätös äkkiä. Sitä tosin 
ihmeteltiin ääneen: ” Saadaanko me 

ne omaksi? ”  ( kirjoittajan huomau-
tus: lastenkotilapsilla ei taida vielä-
kään olla paljon mitään omaa).      

Tämän jälkeen alkoi varsinainen 
työ. Ensin anottiin ja saatiin Meri-
Porin leijonilta 500 euron määrära-
ha. Seuraavaksi hankittiin tarvik-
keet ja saatiin käyttöön tarpeellinen 
määrä lady Eva Gröhnin yrityksen 
kangaspuita. Myöhäissyksyllä kuu-
lui Kaanaan koululta jatkuva kan-
gaspuiden helske ja kova leijonan-
aisten pulina ja satojen työtuntien 
jälkeen naisilla oli valmiina 12 mat-
toa lastenkotilapsille.

24. päivä marraskuuta oli sitten 
mattojen juhlallinen luovutus. Pih-
lakodista niitä oli vastaanottamassa 
vastaava hoitaja Tuula Kirjavainen 
ja luovuttajina  lion Leena ja lady 
Eeva.  Allekirjoittanut  oli mukana 
jutuntekijänä. Lapset olivat luovu-
tuksen aikana koulussa. Värikkäi-
den mattojen kasa lastenkodin lat-
tialla oli mieleenpainuva näky ja 
kun lasten lukumäärä oli kasvanut 

kahdella, olivat kaksi ylimääräistä 
mattoa tarpeen.

Kahvia juodessamme ensimmäi-
nen lapsista tuli koulusta ja kun hän 
näki oman mattonsa, lausui poika 
suorasanaisesti ” No on kai se pal-
jon parempi kuin se vanha riepu ”. 
Uskon olevani oikeassa siinä, että 
tästä mattoprojektista on pitkäksi 
aikaa iloa sekä mattojen kutojille, 
että niiden saajille. Saajat ehkä tie-
dostavat, että heistä aidosti välite-
tään  ja lahjoittajat tuntevat aitoa 
onnistumisen iloa saadessaan aut-
taa todellisen avun tarpeessa olevia 
nuoria teemalla: Me Palvelemme.    

PDG  Raimo Järvinen
LC Pori/ Meri-Pori

Meri-Porin

ladyt ahkerina
 

kangaspuissa

Lastenkodin uudet
matot
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Lauantaina 25.4.2009
Lions Club Pori / Linnan

Porongrillaustapahtuma
Porin kauppatorilla

Myynnissä poroa sopivina paloina,
grillipihvejä, kanaa ja makkaraa.

 
Ladyjen järjestämä kirpputori
kauppatorilla samaan aikaan.

Reipasta musiikkia
duo J-P Leino & S.Järvinen

Tuotto täysimääräisenä paikalliseen 
nuorisotyöhön.

Iloisia askartelijoita!

Iloista Lions toimintaa

Jo viime kaudella panostimme LC Pori/Katariinassa jäsenten kokousviihtyvyyteen.
Klubissamme vieraili ulkopuolisina mm. joulujuhlissa ”Tiernapojat” ja keväällä
seksuaaliterapeutti. Mielenkiintoa kokouksiimme lisäsi myös vierailukohteet. 
Kokouksiamme pidettiin esim. Kynttilätuvassa, Seurakuntakeskuksessa ja Porin
Metsäopistolla. Aina virallisen kokouksen jälkeen oli tiedossa jotain mukavaa ja 
erilaista.

Yksi hauska kokous oli ”askarteluilta” keväällä. Kokoonnuimme ”Palojoen kulman”
saunatilassa. Kokouksen asiapuolen jälkeen aloitimme varsinaisen askartelun. 
Koska pääsiäinen oli lähestymässä, teemana oli tehdä pääsiäiskoristeita. Lion
Paula oli käynyt metsikössä hakemassa pajunoksia. Askarteluliikkeestä oli löytynyt 
kaikki muut tarvikkeet. Hänen opastuksellaan alkoi iloinen aherrus.
Voitte uskoa, että hauskaa oli!
”Tipuja” valmistui tiuhaan tahtiin, mitkä enemmän, mitkä vähemmän näköisiä!
Munista maalattiin iloisia, värikkäitä pääsiäismunia ja taiteellisimmat väänsivät 
oksista mitä upeimpia luomuksia! Aika kului kuin siivillä.
Niin mukavaa meillä oli, että tänä keväänä teemme sen uudelleen!

Askartelukokous onnistuu tänä vuonna aivan hyvin  
nykyisessä kokouspaikassamme, Satakunnan  
Marttojen tiloissa, Valtakatu 7. 
Siellä meillä on aina yksityistilaisuus, 
mahdollisuus viettää vapaasti iltaa. Herkkusuille  
on maittavat ateriat ja suussa sulavat jälkiruuat!
Toki tälläkin kaudella on luvassa esiintyjiä
kokouksiimme ja me teemme vierailuja.
Tervetuloa, leijonat, vierailulle iloiseen kokoukseen!

Sinikka Raja-aho
tiedotussihteeri
LC Pori/Katariina

Kestävätkö kummit!

Otsikon kysymys esitettiin monta kertaa Lions 
Club Pori / Linnan ladyille ja veljille järjestetyssä 
turvallisuusillassa Porin Euromaster Oy:n tiloissa, 
lokakuussa 2008. Lähes joka perheessä on nyky-
ään auto taikka kaksi ja niiden huolto ja renkai-
den kunto ovat merkittäviä turvallisuustekijöitä, 
joista autolla ajavan on tiedettävä. 

kaita, kyselemään jarrupalojen kun-
nosta tai tilaamaan raidetangonpään 
sisäpuolisen suojakumin vaihtotyön 
tai ohjauskulmien säädön. Illan aika-
na opimme Kimmo Siirtolan asian-
tuntevien esitysten ja kiertokäynnin 
aikana, että pelkäksi rengasliikkeeksi 
mielletty Euromaster Oy on tosiasi-
assa monipuolisesti myös auton huol-
totöitä ammattitaidolla tekevä firma. 
Monilukuisesta joukostamme erityi-
sesti naisten silmät kiinnittyivät huol-
totilojen puhtauteen ja hyvään järjes-
tykseen. Virkistävän tarjoilun lomas-
sa saimme asiantuntevaa tietoa auton 
hallintalaitteista, jarruista ja renkais-
ta. Parituntinen tietoisku auton tur-
vallisuuteen vaikuttavista asioista oli 
osallistujien mielestä hyvä ja tarpeel-
linen. Talven kynnyksellä itse kukin 
pohti illan aikana autojensa renkaiden 
kuntoa ja varasi aikaa perusteelliseen 
talvihuoltoon. Tilaisuuden lopuksi 
pidettiin runsaspalkintoinen turvalli-
suusaiheinen tietokilpailu, jonka eri-
tyisesti 2. kysymys jääkööt askarrut-
tamaan lukijaa:
Onko Euromaster Oy:llä Porissa 1, 2 
vai 3 toimipistettä?
Montako kappaletta / vuosi myydään 
Euromasterin Malagan myymälässä 
nastarenkaita?
Onko Euromasterilla rengashotelli 
(säilytys) palvelua?
Minkä firman kuorma- auto on toimi-
nut torilla klubin Poron Grillauksen 
tukikohtana?
Saako nainen Euromasterilla parem-
paa palvelua kuin mies?

Turvallisesti
Simo Järvinen, LC Pori /

Linna presidentti           

Usein käy kuitenkin niin, että per-
heen miesväki ajaa sillä isommalla ja 
usein myös turvallisemmalla autolla 
ja naisväelle osoitetaan jokin pienem-
pi ”kauppakassi”. Autolla ajavien 
naisten osuus on maassamme kasva-
nut räjähdysmäisesti muutaman vii-
me vuosikymmenen aikana. 

Myös perheen nuorisolle hanki-
taan entistä useammin moottoroi-
tuja kulkuvälineitä. Näiden talou-
dellisestikin merkittävien laitteiden 
käyttöturvallisuuden huolto jää tie-
tysti jokaisen käyttäjän vastuulle. 
Tietynikäiset autot on maassamme 

katsastettava vuosittain. Katsastusta 
tai viranomaisia varten ei ajoneuvoa 
suinkaan pidetä kunnossa, vaan sitä 
kaikkein arvokkainta eli oman per-
heen turvallisuutta varten.Tätä aja-
tuskuviota noudattaen rakennettiin 
yhdessä Porin Euromaster Oy:n pal-
velupisteen päällikkö Kimmo Siir-
tolan kanssa Perheen turvallisuus - 
tilaisuus, johon toivottiin erityisesti 
perheen naisten osallistumista.  Ta-
vallisinta on, että autojen kaikinpuo-
linen huolto pakkaa jäämään perheen 
miehille. Naisten on kuitenkin yhtä 
tärkeää oppia ostamaan autoon ren-
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Lions-klubi on järjestömme perusyksikkö, klu-
bin elinvoimaisuus riippuu oleellisesti sen ky-
vystä suorittaa palvelutehtävää paikkakunnal-
laan. Klubin muodostavat tietysti sen jäsenet eli 
lionit. Avain kysymys onkin siinä, kuinka paljon 
klubista löytyy käsiä suorittamaan sitä palve-
lutoimintaa, minkä olemme asettaneet toimin-
tamme perustaksi. Lions-klubi ei siis ole ole-
massa itseään varten, vaan sen olemassaolon 
oikeuttaa sääntöjemme ja etiikkamme velvoit-
tava toiminta auttaa nuoria, vammautuneita, 
sairaita, vanhuksia tai muuten vähäosaisia yh-
teiskuntamme jäseniä. Kukin klubi valitsee itse 
ne tehtävät ja palvelun kohteet, joita se haluaa 
tukea ja joihin sen resurssit riittävät. Yhtälö on 
varsin yksinkertainen – mitä enemmän klubis-
sa on jäseniä, sitä tuloksellisempiin suorituksiin 
se pystyy.

Jäsenten rekrytointi on kaikkien yhteinen asia
Hälytyskellojen pitäisi alkaa soida viimeistään siinä kohtaa, kun klubin 
virkailijoiden tehtäviin ei enää löydy tuoreita voimia, vaan samat hen-
kilöt joutuvat hoitamaan niitä jo useampaan kertaan, aina vain uudel-
leen. Klubien aktiviteetteihin ei tällöin myöskään tahdo löytyä tekijöitä 
ja taas samat tunnolliset puurtajat saavat vastattavakseen palvelu- ja 
varainhankita-aktiviteettien toteutuksista. Kaikissa klubeissa tulee olla 
jäsentoimikunta. Jäsentoimikunnan tehtävä ymmärretään usein väärin 
siten, että ajatellaan sen olevan se elin klubissa, joka suorittaa jäsenten 
rekrytointia. Tästä lähtökohdasta katsoen muut istuvat kädet ristissä ja 
odottavat uusien jäsenten ilmestymistä toimikunnan työn tuloksena. Ei 
näin, vaan kaikkien klubin jäsenten tulee etsiä ja esittää jäsentoimikun-
nalle potentiaalisia jäsenehdokkaita. Jäsentoimikunta haastattelee eh-
dokkaat ja tekee esitykset klubin hallitukselle tai suoraan klubikokouk-
selle jäsen ottamiseksi klubiin. Sellaiset jäsenet, jotka ovat liian kainoja 
pyytääkseen sopivaksi katsomaansa ehdokasta jäseneksi, voivat kääntyä 
jäsentoimikunnan puoleen, joka tällöin myös esittää kutsun ehdokkaal-
le. On aivan turha kainostella kutsun esittämistä sopivaksi katsomalleen 
henkilölle. En tiedä kenenkään loukkaantuneen siitä, että häntä on pyy-
detty järjestömme jäseneksi, mieluummin voidaan todeta useimpien 
olevan otettuja saatuaan kutsun. Eikä siitäkään pidä pahastua, jos pyy-
detty henkilö ei, syystä tai toisesta, halua tai voi ottaa kutsua vastaan, 
vaan ilmoitetaan hänelle kutsun olevan voimassa hänelle sopivampaa 
ajankohtaa odottamassa. 

Naiset ovat klubiemme tulevaisuuden voimanlähde
Ottamalla naiset mukaan toimintaamme on menneiden vuosien suu-
rimpia voittoja lionstoiminnan kehittämisessä. Me kaikki tiedämme, 
että useimmat naisklubit ovat idearikkaita ja energisiä toteuttaessaan 
palvelutyötä. Lukuisia kertoja on minulle myös kerrottu positiivisista 
muutoksista niissä miesklubeissa, jotka ovat muuttuneet yhteisklubeik-
si ottamalla naisia mukaan jäsenistöönsä. Klubien ulospäin suuntautuva 
sosiaalinen kanssakäyminen on tällöin lisääntynyt ja on uskallettu ryh-
tyä sellaisten palveluaktiviteettien suorittamiseen, joita miesklubissa ei 
ole edes osattu ajatella. 

Kunnostautunut piiri 107-M!
Viime kaudella piirinne oli ainoa Suomen Lions-liiton piireistä, joka sel-
visi jäsentilastoissa plussalle. Onnittelut hyvästä saavutuksesta. Tähän 
tulokseen pääsette myös tällä toimintakaudella, kunhan jokainen klubi 
huolehtii siitä, että jäseniä kauden lopussa on vähintään sama määrä 
kuin kauden alkaessa.

Lions-terveisin
MD-MERLC Pekka Sarvanto

Onnistunut jäsenhuolto 
on terveen klubin tae

SUOMEN LIONS-LIITTO
Jäsenohjelma- ja koulutustoimikunta

”En tiedä kenenkään

loukkaantuneen siitä, 

että häntä on pyydetty 

järjestömme jäseneksi!”

LC Luvia 38 v.
Vuosijuhlaa vietimme 30.11.2008

Rantakartanossa Porissa.

Kuvassa vasemmalta: Presidentti Juha Ahola, sihteeri Hannu Perkola, 
lion Antti Tuominen, lady Anna Grönroos, lion Osmo Lampinen, lion Yrjö 
Aho sekä Lpj Ismo Anttila.

Hyvin järjestetty juhla ei tullut 
klubimme väelle yllätyksenä, sillä 
aina olemme tehneet parhaamme, 
että kaikki viihtyisivät. Oli puhet-
ta, musiikkia, seurustelua ja tie-
tysti kunnon päivällinen. Aina kui-
tenkin odotetaan sitä, keitä palki-
taan, miten ja mistä. Tiesimme, et-
tei Melvin Jones palkitsemisia nyt 
nähdä sillä edellisen parin vuoden 
aikana, ollessamme CSF 2 malli-
klubina, MJF:llä palkittiin 14 lio-
nia ja yksi lady klubissamme.

LC Kokemäki/Jokilaakson naisklubin viides toimintakausi alkoi syksyllä 
2008. Neljännen toimintakauden aikana pystyimme jo tekemään useita 
lahjoituksia. 

LC Kokemäki/Jokilaakso lahjoitti keväällä 2008 mm. edellisen kauden Punainen Sulka –kampanjaan liittyen 
paikallisille lapsille ja nuorille suunnattuja lahjoituksia. Kokemäelle lahjoitimme sosiaalitoimen kautta kaksi 
150 euron lahjakorttia kokemäkeläiseen urheiluliikkeeseen ja Harjavaltaan puolestaan lahjoitimme Walkers-
nuorisokahvilaan 300 euron edestä erilaisia lauta- ja korttipelejä sekä pingispalloja paikallisen nuorison käyt-
töön. Walkers-kahvila on turvallinen kokoontumispaikka nuorille, jonne he kaikki ovat tervetulleita viettämään 
aikaa. 

LC Kokemäki/Jokilaakso
tukemassa lapsia ja nuoria

Harjavallan Walker-kahvilassa pelejä vastaanottamassa Ilkka Pajunen, Markku Perkiö,  Anu Salminen ja Niko 
Virta. Pelejä olivat luovuttamassa LC Kokemäki/Jokilaakson puolesta Mirja Kortelainen ja Tina Viberg.  

mikuntatehtävät hoitanut ja tehnyt 
ne tunnetulla insinöörin tarkkuu-
della. Eteen kutsuttu lion Osmo 
Lampinen näytti hyvin, hyvin yl-
lättyneeltä. Yllätykseksi se oli to-
sin tarkoitettukin ja siinä myös to-
della onnistuttiin. Lions-ritariksi 
lyömistä seurasi tietysti kunnia-
taulun sekä juhla- ja arkimerkin 
luovutus joissa Lpj ja Lions-ritari 
Ismo Anttilaa avustivat Lions-rita-
rit Yrjö Aho ja Antti Tuominen.

Klubimme on vuosien mittaan 
palkinnut myös useita ladyjä. Nyt 
kutsuttiin ansiomerkkiä, ladyruu-
suketta, vastaanottamaan ansioi-
tunut lady, joka kautta aikojen on 
klubissamme tunnettu ahkerana, 
aktiivisena auttajana ja tekijänä. 
Hän on klubimme perustajajäse-
nen Erkki Grönroosin puoliso la-
dy Anna. Ennen kuin palkittuja 
päästettiin takaisin pöytiinsä, niin 
kävimme kaikki heitä joukolla on-
nittelemassa.

Oli taas kerran todettava, että 
palkitseminen on hieno ja arvokas 
osa lions-toimintaa.

Kimmo Aho, tied.siht.

Juhlatilaan tuodusta suuresta 
Lions-ritari embleemistä päätte-
limme, että joku lyödään illan ai-
kana Lions-ritariksi. Kovin pitkään 
ei tarvinnut arvailla, sillä kun pre-
sidenttimme kutsui Lpj ja Lions-
ritari Ismo Anttilan suorittamaan 
juhlavaa Lions-ritariksi lyömistä, 
oli asia siltä osin selvä.

Huomionosoitusta vastaanotta-
maan kutsuttiin lion, joka on ollut 
klubin 100% jäsen vuodesta 1994. 
Hän on lähes kaikki hallitus- ja toi-
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LC Ulvila on vuosien varrella lahjoitta-
nut rahaa tukien nuoria ulvilalaisia opis-
kelijoita jokavuotisilla stipendeillä ja lä-
hettäneet opiskelijoita nuorisovaihtoon.  
Klubin pääaktiviteetit ovat jo perintei-
sesti olleet Ulvila päivien yhteydessä 
pidetyt keskiaikaiset Hansa Markkinat  
kalapaaleineen ja iltajuhlana Olavin Pi-
dot.  
Tämän syksyn lahjoituksen kohteena 
oli hoivakoti Esperi Ulvilassa ja heidän 
vanhuksensa.
Klubi toimitti Esperiin sähkötoimisen 
kuntolaitteen, joka sopii erityisesti van-
husten sekä jalkojen että käsien kun-
toutukseen.  Lahjoitettu laite soveltuu 
erityisesti esimerkiksi potilaille, joilla 
on liikuntasairauksia, MS tauti, veren-
kiertohäiriöitä, Parkinsonin tauti, lihas-
halvaus tai reumatroidi atriitti.
Laitteen toiminnan etuna on se, että sillä 
voi istualtaan polkea jopa rullatuolis-
sa tai sitten pöydällä toimien, kun on 
kyseessä käsien kuntoutus.
Kuvassa Esperin palveluvastaava Ulla 
Mansikka, LC Ulvilasta laitetta luovut-
tamassa aktiviteetti vastaava Reijo Le-
pistö (vas.) ja presidentti Tapani Nii-
nimäki.  Laitetta kokeilemassa Heikki 
Aaltonen, jonka mielestä kuntolaite ei 
tule jäämään ilman käyttöä. 

LC Ulvila/Tapani Niinimäki

LC Ulvila vanhusten asialla

KALLEN
ASENNUS

JA LASTAUS
KARVIA

Puhdasta energiaa 30 vuotta

Tulevaisuuden  
puolesta, 

ilmastonmuutosta  
vastaan

Viestinnän
ammattilainen

myös
tulevaisuudessa

www.priimuspaino.fi 

LAATOITUS- ja MUURAUSTÖITÄ
sekä

UUDIS- ja KORJAUSRAKENNUSTÖITÄ

KALERVO KUKKO
puh. 02-551 3128, 0400-2283 16

LC-Huittinen/Gerdan 
presidentti Merja Evala
esittelee tämän kauden 
aktiviteettiä.
Kevään aikana on tulos-
sa lapsille suunnattu väri-
tyskirja, joka toteutetaan 
Huittisten, Vampulan ja 
Punkalaitumen alueen 
yrityksien/yrittäjien avul-
la.
Kirjan takakannessa on 
joutsenmerkki. Se on 
pohjoismainen ympä-
ristömerkki joka kertoo 
tuotteen ympäristöystä-
vällisyydestä.
Värityskirja lahjoitetaan 
alueen alle kouluikäisille 
sekä 1-2 luokkalaisille.

avoinna: 

klo 9.oo – 17.oo

tai sopimuksen mukaan

� 02 538 94 44

Lauttaranta 5

28400 Ulvila

� Fysioterapia – Lymfaterapia - Hieronta

� Tukisukat auto- ja lentomatkoille

� Niskatyynyt
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Rauhanjulistekilpailuun 
osallistui M-piirissä
10 klubia. 
  
Kilpailun tulokset: 
1. Eveliina Lehtiniemi, LC Pori/Koi-
visto 
2. Isabella Ruokola, LC Karvia
3. Jessi Mäkinen, LC Honkajoki
lisäksi kilpailuun ottivat osaa: LC 
Kokemäki/Teljä, LC Köyliö, LC Po-
ri, LC Pori/Katariina, LC Pori/Kar-
hu, LC Pori/Sofia, LC Merikarvia

Julisteet (teokset) ovat esillä piirikokouksessa Luvialla, jonka jälkeen 
klubeja pyydetään ottamaan oman klubinsa teokset mukaansa ja palaut-
tamaan asianomaisille.

Rauhanjulistepakettien tilaukset 1.3.2009 mennessä
Tänäkin keväänä rauhanjulistepaketit tilataan päämajasta piirin yhteis-
tilauksena. Klubien tilaukset  1.3.2009 mennessä allekirjoittaneelle yh-
teistilauksen saamiseksi.

DC Kalevi Nummijärvi/LC Karvia

Rauhanjulistekilpailun teema 2008

Rauha alkaa minusta

Piirihallitus 2008–2009.

Mikä on Nuoret Lähettiläät            
-kilpailu?

Keväällä 2008 tuli klubeille haaste löy-
tää omalta paikkakunnaltaan vapaaeh-
toistyötä tekevä nuori edustaja ensim-
mäisen kerran järjestettävään Nuoret 
Lähettiläät –kilpailuun. 

Kilpailun tavoitteena on:
– auttaa klubeja verkostoitumaan 
oman paikkakuntansa nuorten kans-
sa
– antaa tunnustusta, rohkaisua, tu-
kea  ja palkita nuoria, jotka teke-
vät arvokasta vapaaehtoistyötä ko-
tiseudullaan
– nostaa vapaaehtoistyöhön 
sitoutuneiden nuorten profiilia 
kotiseudullaan

Kilpailuun hakijan piti 
– olla 15-19 vuotias
– Lions-klubin lähettämä
– kirjoittaa essee tekemästään va-
paaehtoistyöstä ja siitä miksi se hän-
tä motivoi
– tehdä suunnitelma miten hän käyttäi-
si mahdollisesti voittamansa summan 
(päävoitto 3500 €)
Suomen kilpailun voittajalle oli luvassa 
osallistuminen loppukilpailuun Euroop-
pa Forumissa, Ranskassa, Cannesissa.

Viliinan hakemus valloitti
Porin 4H-yhdistyksessä toimivan Vilii-
na Mikkolan hakemus oli aivan us-
komaton kuvaus siitä mitä kaikkea 
aktiivinen nuori voi saada aikaan jo 
17 ikävuoteensa mennessä. Ilman 
muuta jatkoon Suomen loppukil-
pailuun, oli päätelmäni!

Tyttö Kellahdelta     
Cannesiin

Syyskuussa Viliina sai soiton, jossa hä-
neltä tiedusteltiin onko hänellä jotain 
erityistä ohjelmaa lokakuun alkupäivinä, 
vai olisiko hänellä mahdollisuus lähteä 
edustamaan Suomea Nuoret Lähettiläät 
-kilpailuun Eurooppa Foorumiin Canne-
siin. Viliina oli tosi innoissaan.  

Sponsoriklubille kuulumiset
Matkan jälkeen Viliina vieraili LC Porin, 
sponsoriklubinsa, kokouksessa. Saimme 
kuulla sekä hänen toiminnastaan että 
matkakuulumisia. 
Viliina on nyt 17 vuotias. Hän on aloitta-
nut toiminnan 4H-yhdistyksessä 8 vuo-
tiaana. Nyt hän on toiminut jo 3 vuotta 
kerho-ohjaajana kahdessa kerhossa, jois-
ta Kellahden kerhossa on 30 kerholaista. 
4H-kerhossa nuorille opetetaan mm. ar-
jen taitoja, elämisen taitoja, ruoanlait-
toa, kierrätystä ja askartelua. 4H-yhdis-
tys järjesti viime kesänä nuorille 2days 
kaupunkiseikkailun, johon osallistui yli 
50 nuorta. Viliina toimi tapahtumassa 
puheenjohtajana. Ensi vuonna on mah-
dollisesti vuorossa eräseikkailu.
Lisäksi Viliina kertoo toimivansa nais-
voimistelijoiden ohjaajana, lapsiparkis-
sa lastenvahtina, eri tilaisuuksissa kerto-
massa 4H-yhdistyksestä, leiriohjaajana, 
häissä yms tilaisuuksissa lasten ohjaa-
jana, vanhuksille siivous, haravointi ym 
apuna….

Kilpailumatka oli jännittävä
Lähdin ensimmäistä kertaa yksin junal-
le, kertoi Viliina. Jo junamatkalla kon-
duktööri aiheutti ylimääräistä jännitystä 
väittämällä, että lippuni oli vanhentunut, 
mikä ei tietysti pitänyt paikkansa. Lento-
kentällä löysin matkalle lähtevän leijona-
seurueen, joka piti minusta hyvää huolta 
koko matkan ajan. Leijonat olivat todel-
la ystävällisiä ja mukavia, koko matka 

Nuoret Lähettiläät 
–kilpailun Suomen 
edustaja M-piiristä

oli uskomaton kokemus, iloitsee Viliina. 
Itse kilpailu oli todella jännittävä. Jokai-
nen kilpailija piti oman puheenvuoron-
sa kertoen toiminnastaan, englanniksi! 
Tilanne ei ollut tasapuolinen Suomen 
ja Englannin kilpailijoille. Sen jälkeen 
3 hengen tuomaristo haastatteli kilpai-
lijoita noin ½ tuntia. Kysymykset olivat 
vaikeita, vaikka ne olisi esitetty omalla 
äidinkielellä. Viliinalta oli kysytty esim.: 
”Mitä tapahtuisi jos 4H- yhdistys lakkaisi 
olemasta?”
Kilpailussa Viliina sai kolmannen palkin-
non 500 euroa käytettäväksi 4H-yhdis-
tyksen toimintaan.
ONNITTELUT!
Ranskan matka oli jännittävä kokemus 
muutenkin. Viliina näki ja koki leijoni-
en toimintaa. Osallistui Eurooppa Fooru-
min tilaisuuksiin, joista jäi mieleen esim. 
avausjuhla, jonne kaikkien osallistuvien 
maiden liput saapuivat kunniakujaa pit-
kin moottoripyörillä!

Porilaiset klubit tukivat
LC Pori, LC Pori/Meri-Pori ja LC Pori/
Sofia yhdessä lahjoittivat Viliinalle 500 
euroa käytettäväksi 4H-yhdistyksen toi-
mintaan. Ostin koko rahalla Porin ker-
hoille kokkaustarvikkeita, kertoi Viliina. 
Lapset kokkaavat mielellään ja kerhoti-
loissa on kokkaustarvikkeista ollut pu-
laa. Esimerkiksi kun ennen isänpäivää 
kerhossa piti askarrella, oli pieni poika 
pyytänyt, että emmekö voisi leipoa. Nyt 
meillä oli siihen mahdollisuus.

Nuoret vapaaehtoistyönteki-
jät tulevaisuuden leijonia?

Tällaisen nuoren toiminnasta kuullessa, 
ensimmäisenä hämmästelee sitä, mitä 

kaikkea näin nuori jo on voinut saada 
aikaan! Sitten tulee mieleen ajatuksia…
– ihanaa, että tällaisia nuoria on olemassa
– mitä voisimme tehdä tukeaksemme 
heitä?

– miten voisimme tehdä yhteistyötä nuor-
ten aktiivien kanssa?
– miten saisimme heistä tulevaisuuden 
leijonia?

– eiköhän tässä olisi meille leijonille ajat-
telemisen aihetta?

Maija-Liisa Heikkilä
IPDG
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LC Vampula on vuosikausia hankkinut varoja avustustoimintaansa varten aurausviittojen 
asennuksilla. Syksyisin ennen maan jäätymistä klubin jäsenet laittavat tien varsille auraus-
viittoja lähes 100 kilometrin matkalle ja keväällä samat merkit kootaan talteen odottamaan 
seuraavaa syksyä ja paikoilleen laittoa.
Aurausviittaprojektin yhdyshenkilönä klubissa toimii lion Ilpo Hosike. Klubin jäsenet oli 
muutama vuosi sitten koulutettu tieturva 1-kurssilla, mutta koska kurssista oli kulunut sen 
verran aikaa, että tieturvakortit olisivat olleet pian vanhenemassa, järjestettiin uusi kurssi 
4.10.2008, jossa kouluttajana toimi klubin kuluvan kauden presidentti Timo Talvitie.

Aurausviitoilla varoja avustus-
toimintaan Vampulassa

Perinteinen Lions-
viikon sankarihauta 

käynti Porissa

Aurausviittoja asentamassa lionit Valtteri Kivilahti vas. ja Matti Reijonen.

Vuoden 2006 joululehden toimituskunta oli 
koolla silloisen päätoimittajan kotona aiheita 
ideoiden ja juttuja suunnitellen. Kahvipöydässä 
ajatukset ja aiheet ”lentelivät” jopa tulevaisuu-
teen. Silloin joku huomasi, että kunhan tämä 
lehti saadaan valmiiksi meidän, tai Honkajoen 
Leijonien toimesta kuitenkin, täytyy panostaa 
seuraavaan lehteen oikein kunnolla, sillä en-
simmäisen Honkajoen Joulun julkaisemisesta 
tulee puoli vuosisataa täyteen. Jo tuolloin hei-
tettiin ilmaan ajatus, että olisi todella hienoa, 
jos voisimme koota aikaisempien joululehti-
en numerot yhteen. Arvuuttelimme olisikohan 
kaikki vanhat lehdet edes tallessa ja jos olisi, 
niin missä. Silloin asia oli pakko jättää ”hautu-
maan”, olihan meillä paineita saada sen joulun 
lehti toimitetuksi.

Honkajoen Joulun CD
50-vuotisjulkaisu

Joululehtiasiaan palattiin poikke-
uksellisen ponnekkaasti heti al-
kuvuoden 2007 kuukausikokouk-
sissa. Yleensähän lehtitoimikunta 
kulloisenkin päätoimittajan ko-
koon kutsumana alkaa suunnitella 
joululehteä vasta syyskesällä. Pää-
tettiin ottaa tavoitteeksi koota ai-
kaisemmin julkaistut lehdet ja toi-

mittaa niistä ns. sähköinen versio. 
Jouduimme toteamaan, että nor-
maali paperiversio, vaikka nidot-
tunakin, tulisi aivan liian kalliiksi 
ja se olisi melko hankala käsitellä. 
Noin 2000 sivua A-4 kokoista pa-
periarkkia ei ole enää lehti vaan 
järkäle, vaikka siitä tehtäisiin use-
ampiosainen. 

“2000 sivua
 A4-

kokois
ta pap

eri-

arkkia
 ei ole

 enää 

lehti v
aan jä

rkäle”

“Voimme

tarvitt
aessa

antaa

konsul
tointia

pua”

Valtaosa Honkajoen Joululeh-
distä löytyi kunnan arkistosta ja 
kirjastosta mutta joitakin lehtiä 
jouduimme etsimään eri puolilta 
Suomea yksityiskodeista. Kaik-
ki luovuttivat lehtensä mielellään 
meille lainaksi ja käyttöömme. 
Mutta kuten arvata saattaa, en-
simmäiset lehdet tuottivat eniten 
haasteita. Ratkaisuksi saatiin leh-
den ensimmäiset päätoimittajat. 
Toisen päätoimittajan Aarne Kan-
tolan tiedettiin asuvan Porissa. 
Häneltä saatiinkin koko 60-luku. 
Jo aiemmin oli löytynyt numero 
1958. Mutta lehden ensimmäinen 
numero, se puuttui edelleen. Tie-
dettiin, että sen päätoimittaja oli 
Sakari Aittoniemi, mutta missä hän 
asui, oliko edes elossa. Kun vih-
doin saimme yhteyden Aittonie-
meen Anjalankoskelle, ongelmat 
oli ratkaistu.  Ensimmäinen lehti 
löytyi häneltä ja saimme sen käyt-
töömme. Samalla saimme häneltä 
yli 400 vanhaa ilmakuvaa 50 - 60 

luvun Honkajoen maatiloista ja ra-
kennusryhmistä.

Honkajoen Joulun 50 vuotisjul-
kaisu toteutettiin CD-rom versio-
na, jolloin kaikki lehdet kuvattiin 
sivu sivulta sähköiseen muotoon. 
Työ tiedettiin etukäteen aikaa vie-
väksi ja siten myös melkoisesti 
kustannuksia aiheuttavaksi. On-
neksemme saimme siihen Poh-
jois-Satakunnan Leader+ hanke-
rahoitusta. Kilpailutuksen jälkeen, 
lehtien kuvaus päätettiin toteuttaa 
Pohjois-Satakunnan Aikuiskou-
lutuskeskuksessa toimivan Valtti-
medialabran toimesta, kuitenkin 
todelliseen työmäärään nähden 
edullisesti.

tiä tarvittaessa lähemmäksi (=suu-
rentaa), jolloin heikentynyt näkö 
ei ole esteenä lukemiselle. Myös 
lehtien selailu on melko jouhevaa. 
Jonkin verran haittaa tuotti kuva-
uksen tarkkuus. Jouduimme teke-
mään kokoomalehden normaalina 
CD-versiona, sillä sellainen luku-
laite on useimmissa tietokoneis-
sa jo vakiovarustuksena. Teimme 
julkaisun myös laadukkaampana 
DVD- versiona.

Toivomme, että muutkin klu-
bit, jotka ovat julkaisseet säännöl-
lisesti vastaavaa kotiseutulehteä, 
ryhtyisivät tallentamaan katoavaa 
kansanperinnettä sähköiseen muo-
toon. Voimme tarvittaessa antaa 
konsultointiapua käytännön rat-
kaisujen osalta, jolloin voitte ottaa 
yhteyttä joka allekirjoittaneeseen 
tai sähköisen juhlalehtemme pää-
toimittajaan Hannu Uusihonkoon. 
Idea on vapaasti käytettävissä ja 
toivomme mahdollisimman mo-
nia tallennushankkeita liikkeelle. 
Olemme valmiit vaihtokauppoihin 
sähköisestä lehdestämme -  teidän 
lehteänne vastaan.

Pauli KamppiJoulu-CD voi olla vähän vieras 
vanhemmalle lukijakunnalle. Toi-
voimme, että nuoremmat omaiset 
tai tuttavat voisivat heitä auttaa. 
Joulu-CD on toisaalta varsin kä-
tevä, sillä lukija voi siirtää teks-
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Lions-Quest - 
hyvinvointia

lapsille ja nuorille

Kirjoittaessani tätä on jouluun vain muuta-
ma päivä. Vettä sataa ja on pimeää. Toivot-
tavasti joulu on erilainen sään puolesta.

Rauman alue PNATin jälkeen, tiistaina 23.syyskuuta 2008 tapahtui 
Kauhajoella traaginen  koulusurma, jossa menehtyi yksitoista hen-
kilöä.  

Keskiviikkona Kauhajoella käydessäni vein kynttilän koulun 
edustalle Lionien puolesta.  Saman päivän illalla Köyliön  alueen 
PNAT- kokouksessa vietimme hiljaisen hetken menehtyneiden muis-
tolle. Surumielisinä vietimme samalla viikolla jäljellä olevat Kan-
kaanpään ja Porin kokoukset.

Valmistautuessani alue PNAT kokouksiin olin tehnyt alustavan 
suunnitelman siitä, mitä aion kertoa. Pohjana oli Orivedenkoulu-
tuksesta saatua tietoa.  Quest-asialla on pitkät perinteet ja monet 
henkilöt tuntevat asian hyvin.  Niinpä uskalsin rakentaa esitykset 
herätysluonteisiksi maksajien löytymiseksi.  Useat klubit toivat julki 
halunsa maksaa kulut, mikäli koulutettavia löytyy.

Tapahtuma muutti julkisissa keskusteluissa valtaapitävien mie-
lipiteitä. Osin median painostuksesta. Luvattiin hoitoa omaisille, 
lasten ja nuorten psyyken ja kouluterveydenhuollon lisäyksiin, ase-
lupien tiukennoksiin jne.  kaikki hyviä ja tarpeellisia.

Kuitenkaan moni keskustelija ei ole julkikommenteissaan uskal-
tanut, halunnut tai osannut katsoa yhteiskunnassamme kasvatukses-
sa yhteisesti sovittavaan sisältöön ja tavoitteisiin. Niiden on muu-
tuttava heti, jotta moiset pahanteot saataisiin loppumaan tai ainakin 
vähenemään.

Suurin työmäärä on edessä kodeissa, kouluissa, hallinnossa ja 
mediassa.

Koteja  emme saa syyllistää tapahtuneista, vaan tukea niiden kas-
vatustyötä.

Peruskoulujen tuntijakoa voitaneen muuttaa siteen, että sinne saa-
daan yksi viikkotunti jokaiselle luokalle elämisen taitoja opettavalle 
oppiaineelle.

Järjestömme koulutusohjelma antavat vastauksia joihinkin näi-
hin asioihin.

Tulossa olevia kursseja on mm Raumalla 26-27.1.09 ja täydennys 
28.1.09 Tätä juttua tehdessä on tiedossa 10 kurssille ilmoittautunutta.  
Kevään aikana on tulossa kurssi Core tai Humanitas,  asia ratkeaa 
lähipäivien aikana.

Toteutuneita koulutuksia oli mm joulukuun 1-2 päivinä ala-as-
teen opettajille Kankaanpään Kuntoutuskeskuksessa. Mukana oli 22 
opettajaa. Kurssilaisten arvion mukaan heidän kauttaan opetuksesta 
tulee hyötymään 592 lasta/nuorta seuraavan vuoden aikana.

Kurssilaisten kommentit olivat myönteisiä. Kurssi oli  antoisa, 
innostava, ideat sovellettavissa suoraan käytäntöön, tehokas ja kii-
reetön. Jatkokurssia oli toivottu tai kurssi kolmipäiväiseksi. Myös 
kouluttaja  Hanna Kokkala sai kiitokset.

Kiitos koulutuksen tukijoille, joiden ansiosta mahdollistitte Lions 
Quest-koulutuksen!

Lisätietoja asiasta saa:  www.lions .fi/quest

Quest on parasta huumetta.
Terveisin DC Kalevi Nummijärvi

Questin
sisällön-
tuntemusta
on lisättävä
leijonien
keskuudessa
Lions-Quest on ollut suomalaisten leijonien akti-
viteettina puolitoista vuosikymmentä. Se tuotiin maaham-
me aikana, jolloin huumeet lähtivät leviä- mään kaupunkei-
hin, jopa kyliinkin. Silloin me leijonat mark- kinoimme Questiä 
ennen kaikkea huumeiden vastaisena kasvatusohjelmana. Tämä is-
kostui mieliimme niin vahvasti, että liian monet nykyleijonat kokevat 
ohjelman olevan pelkästään huumetorjuntaa. Tästä käsityksestä on 
ehdottomasti päästävä pikaisesti irti: Quest ei ole pelkkä huumeiden 
vastainen ohjelma, vaan paljon,  paljon muuta: Lions Quest -ohjel-
malla tarjotaan lapsillemme ja nuorillemme psyykkisesti ja sosiaa-
lisesti hyvinvointia. 

Ulla Sirviö-Hyttinen
LQ-kouluttaja/vs.koordinaattori

Suomen Lions-liitto r.y.

Edellisen vuoden tapaan LC Po-
ri/Charlotta luovutti 13.11.2008 
Keski-Porin kirkossa järjestetyn 
Tuomas-messun kolehdin tuoton 
350 euroa sekä adressin Kalevan-
puiston perhetukikeskukselle. Po-
rin kaupunki ylläpitää perhetuki-
keskusta. Lahjoitus käytetään  las-
ten virkistystoimintaan. Vastaava 
ohjaaja Katja Levo esitteli Kale-
vanpuiston perhetukikeskuksen 
toimitilat ja kertoi sen päivittäi-
sestä toiminnasta. Ympärivuoro-
kautista hoitoa tarjoavassa viih-
tyisässä vastaanottokodissa työs-
kentelee 10 vakinaista hoitajaa.  
Vastaanottokodissa on kodikkaat 
tilat kymmenelle sijoitetulle lap-
selle, joiden iät vaihtelevat 0 - 17 
vuoteen. Viime vuonna LC Pori/
Charlotan lahjoitusvaroilla Kale-
vanpuiston perhetukikeskuksen 
lapset tekivät retken Herra Hak-
karaisen kotiin Vammalaan ja kä-
vivät teatterissa ja elokuvissa.

Katja Levon mukaan tänä 
vuonna Porissa sekä kiireellistä 
sijoitusta vaativien että huostaan 

LC Pori/Charlotan lahjoitus Porin
Kalevanpuiston perhetukikeskukselle

Kuvassa vastaava ohjaaja Katja Levo ja LC Pori Charlotan rahastonhoi-
taja Tuire Sihtola. Kuvat ja teksti Marjo Saarni LC/Pori Charlotta

LC Pori/Charlotta lippujuhla 
31.10.2008

Klubi vietti perjantaina 31.10.2008 
klo 19 lipun vihkimistilaisuutta Po-
rin suomalaisella klubilla. Samalla 
oli klubin 2-vuotisjuhla. Klubim-
me kummileijona Simo Walten-
berg suunnitteli klubille lipun.       

Juhlan ohjelmarunko oli
seuraava:
- Tervehdyssanat  
- Leijonamarssi 
- Lipun naulaus 
- Lipun vihkiminen
- Alkuruoka
- Musiikkiesitys
- Lämmin ruoka
- Uuden jäsenen leijonalupaus
- Tervehdykset
- Tanssia

Anne Sjöroos ja Virve Usva-Tuo-
mela.  Sitten oli klubin jäsenien 
vuoro.
Simo Waltenberg kertoi lipun his-
toriasta. Lippua on käytetty val-
tauksen merkkinä. Simo kertoi 
suunnittelun lähtökohdista. Klu-
bin nimi Charlotta kumpuaa Po-
rin vanhasta sillasta. Sillan nimi 
oli hyvä oivallus klubin nimeksi. 
Silta liittää ihmisiä. Silta kuvas-
taa halua olla yksi meistä monista. 
Lipun keskiosassa on kansainvä-
lisen aatteen tunnus ja kotipaikan 
vaakuna. Lippu kuvastaa yhteyksi-
en luomista, leijona-aatetta ja siitä 
löytyy kotipaikan tunnus.  

Musiikista vastasivat Mikko ja 
Heidi Laakso. He esittävät laulut: 
I feel pretty (musikaalista West si-
de story), Soi vienosti murheeni 
soitto (Oskar Merikanto) ja I could 
have danced all night (musikaalis-
ta My Fair Lady).

Juhlassa uusi jäsen antoi lei-
jonalupauksen. Opasleijona Si-
mo Waltenberg piti asiaan liitty-
en puheen. Simo kertoi Melvin 
Jonesista ja siitä miten hän perusti 
järjestön. Simo kertoi myös tari-
nat unesta ja aavikolla yöpyneis-
tä paimenista. Tarinoiden jälkeen 
opasleijona muistutti, että kun on 
tehnyt lupauksen, niin se on myös 
velvollisuus.  Klubissa on 9 kuu-
kauden aikana toimintaa. Vuo-
dessa on 365 vuorokautta. Näistä 
yhdeksän pitää varata klubin toi-

Klubin presidentti Eeva-Liisa Sä-
velä

mintaan. Muut menot järjestetään 
sen mukaan. Simo kertoi oman 
esimerkin aktiiviuran aikana. Si-
mo teki töitä mm. Valmetille. Hän 
suunnitteli mainoksia. Oli ollut 
Valmetin kokous, jossa oli ollut 
myös ministeri Mattila. Kokouk-
sen lopussa sovittiin seuraavasta 
kokouksesta. Se sovittiin seuraa-
van viikon tiistaiksi. Simo sanoi, 
että se ei sovi hänelle. Muut kau-
histuivat, sillä ministerille ei voi 
sanoi ei. Taustatiedoksi: Simolla 
oli tiistaina leijonakokous. Simo 
ehdotti seuraavaa päivää keski-
viikkoa, joka sopi muillekin ja 
myös ministerillekin. 

Kuvassa Simo Waltenberg touko-
kuun klubikokouksessa esittämäs-
sä luonnosta.

otettujen lasten määrä on lisäänty-
nyt. Välillä Kalevanpuiston perhe-
tukikeskuksessa on ollut tungos-
ta, kun lapsia on jouduttu sijoitta-
maan ylipaikoille. Uutena ilmiönä 
lasten kiireellisissä sijoituksissa 

on havaittavissa se, että ongelma 
siirtyy sukupolvelta toiselle. Eli 
perhetukikeskukseen sijoitetaan 
lapsia, joiden vanhemmista jom-
pikumpi on ollut itse lapsena huos-
taan otettuna.  

Presidentti Eeva-Liisa Sävelä ja 
tuleva presidentti Maaret Laakso-
Halmerinne toivottivat juhlaväen 
tervetulleeksi. Leijonamarssi lau-
lettiin klubimme jäsenen Hanneli 
Grönlund säestämänä. Lipun nau-
lasivat ensin kutsuvieraat Simo 
Waltenberg, Martti Lehtelä, Teuvo 
Männistö ja Raimo Rintala. Seu-
raavina naulasivat nykyisen kau-
den presidentti ja edellisien kausi-
en presidentit Eeva-Liisa Sävelä, 

Loppuillasta oli tarjolla myös 
tanssimusiikkia. Ilta oli juhlava ja 
lämminhenkinen. Ja klubimme jä-
senille ainutkertainen. 

Klubi sai tervehdyksiä muilta 
klubeilta.  Pertti Harju LC Pori 
Koivistosta muisteli, että heillä 
kesti 10 vuotta saada oma lippu. 
Pertti on seurannut läheltä Char-
lotan toimintaa. ”Jäsenien pitäisi 
olla mukana sydämellä. We Ser-
ve on ollut sanastossa 50 vuotta. 
Olemme ottaneet hoitaaksemme 
tehtäviä, jotka kuuluisivat yhteis-
kunnalle€”. Pertti onnitteli lipusta 
ja uudesta jäsenestä.  

Teksti: Tarja Klemetti
LC Pori/Charlotta tiedottaja

Kuvat:Tarja Klemetti ja 
Maaret Laakso-Halmerinne

LC Pori/Charlotta
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Yhdessä yli ikärajojen - Suomalainen forum!

Joka vuosi yli 1000 leijonaa Euroopan eri maista tapaa toisensa Euroop-
pa Forumissa.

Nyt Suomessa!
Forumin teema on ”Yhdessä yli ikärajojen”, ”Connecting Genera-

tions”
Edellisestä suomalaisesta forumista tulee vuonna 2009 kuluneeksi 29 

vuotta. Turku isännöi forumia vuonna 1980 ja Helsinki vuonna 1963. 
Forumimme on suomalaisen lions-toiminnan näyteikkuna Euroop-

paan. Jokaisella klubilla on nyt mahdollisuus tutustua eurooppalaisiin 
ystäviimme ja saada tuntumaa, mitä muualla Euroopassa tehdään. 

Suomalaisten osanotto on parasta PR-työtä niin Suomelle kuin Suo-
men lions-palvelulle.

Forum on tarkoitettu kaikille leijonille. Jokainen on tervetullut.  Fo-
rumin seminaareissa saa koulusta ja informaatiota siitä, mitä Euroopan 
ja maailman lionsklubeissa tapahtuu.  Siellä tapaa järjestön johdon. Kol-
mena iltana on myös tilaisuus muiden vapaamuotoiseen tapaamiseen ja 
forumin päätteeksi voi ottaa osaa kaksipäiväiseen golf-turnaukseen vie-
raidemme kanssa.

Tampereen forumissa olemme lisäksi varanneet ensimmäisen päivän 
suomalaisille. Pidämme kuvernöörineuvoston kokouksen ja järjestämme 
laadukkaan seminaarin uudistuvasta Lions-toiminnan painopisteestä, 
jossa teemana on yhteistyö nuorten kanssa. 

Presidentti Martti Ahtisaari on Tampereen forumin        
pääpuhuja

Nobelin rauhanpalkinnon saaja, pitkäaikainen tukijamme, president-
ti Martti Ahtisaari on lupautunut pääpuhujaksi Tampereen Eurooppa 
Forumin avajaisjuhlaan. Hän puhuu Eurooppaa kohtaavista haasteista. 
Odotettavissa on mielenkiintoinen esitys, joka varmasti kiinnostaa vie-
raitamme.

Tampereella pärjää Suomen kielellä

Eurooppa Forumin käännettäviä kieliä on viisi. Tampereella pääkieli 
on Suomi. Pääkokouksissa voi huoletta käyttää Suomen kieltä ja kaikki 
vieraskieliset puheenvuorot tulkataan Suomeksi. Workshopeissa kään-
nöksiä ei tehdä.

Mitä maksaa tulla forumiin

Tampereen Eurooppa Forumin rekisteröintimaksut ovat:

Ennen 1.5.2009 1.5.2009 jälkeen

Lion 200 220 €
Puoliso 140 160 €
Leo 50 50 €

Jos osallistuu vain suomalaiseen päivään (torstai 17.9) ja Get toget-
her juhlaan, rekisteröintimaksu on  100. Maksuun sisältyy forumin koko 
ohjelma ja tutustumisilta 17.9. Lounaat ja muut ilta-
tapahtumat laskutetaan erikseen.

Tampereen forum antaa meille mahdollisuu-
den näyttää Suomen leijonien voiman. Se on ai-
nutlaatuinen tilaisuus rakentaa yhteyksiä muun 
Euroopan klubeihin ja saada uusia virikkeitä oman 
klubin toiminnan kehittämiseen. Jokaisen klubin 
näkyminen vieraillemme on tärkeää.

Harri Ala-Kulju
PID, 2009 forumin presidentti 

Tervetuloa
Eurooppa Forumiin 

Tampereelle
17.–19.9.2009
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Kahvitarjoilu

KATSASTAJAT

Ihmisille, jot
ka

pitävät auto
staan.Ihmisille, jot
ka

pitävät auto
staan.

Kaikki katsastukset | Rekisteröinnit | Vakuutukset | K1 Autotesti

aikaa varaamatta
– mukavasti ja 
  nopeasti.

Katsastukset

K1-Katsastajat | Huittinen
Teollisuustie 5-7, Huittinen, puh (02) 568 922
Avoinna: ma–pe 8.30–17.00

K1-Katsastajat | Laitila
Pilppulankuja 4, 23800 Laitila, puh (02) 8387 4500
Avoinna: ma–pe 9.00–17.00

K1-Katsastajat | Pori Herralahti
Puinnitie 18-20, 28360 Pori, Puh 010 838 2850
Avoinna: ma–pe  8.30–17.00

www.k1katsastajat.fi |

K1-Katsastajat | Pori Itäkeskus
Itäkeskuksenkaari 4, 28130 Pori
Puh (02) 634 7650
Avoinna: ma–pe 9.00–18.00
la 9.00–14.00

K1-Katsastajat | Rauma
Poraajankatu 4, 26820 Rauma
puh (02) 8387 4500
Avoinna: ma–pe 8.00–17.00
la 9.00–13.00

LAATTAPISTE COLLECTION PORI
Itsenäisyydenkatu 51, Pori. Puh. 0207 288 320. Palvelemme arkisin 10–18 ja lauantaisin 10–14, kesälauantaisin suljettu.

Kylpyhuoneremontin aika!

www.laattapiste.fi 

Esimerkki remontti / 2 hlö talous 

Kylpyhuoneremontti (työn osuus)  10 333,- 
Veroetu 60 %  6 200,-
Omavastuu  2 x 100,-

  Maksimi verohyöty 6 000,-

kotitalous-
vähennys!

HYÖDYNNÄ


