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Pääkirjoitus
Olen ollut pian viisi vuotta LC Huittinen/Gerdan jäsen.
On ollut mielenkiintoista ja opettavaista olla mukana
tällaisessa palvelujärjestössä. Toki tiesin jo klubiin
liittyessäni jotakin lionstoiminnasta, onhan mieheni
Veli-Matti lion ja olin mukana puolisotoiminnassa.
Nyt on toinen kausi, kun toimin klubimme tiedotussihteerinä ja toinen kausi myös sähköisen Gerda-Viestin
toimittajana. Webmasterina toimin myös.
Viime kaudella olin M-piirin piirisihteerinä ja nyt
sitten toimin piirin tiedottajana. On ollut suuri ilo ja
haaste tehdä elämänsä ensimmäistä sanomalehteä.
Tällä kaudella M-piirissä on ilmestynyt muutama
numero eLionMviestiä. Ne löytyvät M-piirin nettisivuilta, osoitteesta:
http://www.lions.fi/district107-m/emviesti.php
Kannattaa käydä tutustumassa näihin julkaisuihin ja
myös piirin uutissivuihin, koska kaikki klubeilta
saapunut materiaali ei ole mahtunut paperilehteen.
Kannen ison kuvan on ottanut Juha Majala/LC Huittinen, heidän klubinsa ylläpitämän leijonalaavun katon
kannatuspaalusta. Muut kannen kuvat ovat:
- Piirikuvernööriparai Kalevi ja Sirpa Sillanpää
piirihallituksen tutustumistilaisuudessa Punkalaiatumella 6.8.2014
- DG Kalevi Sillanpää, LC Punkalidun/Fiinan presidentti Sirkka Madekivi sekä Lions-liiton puheenjohtaja
Tuomo Holopainen uuden klubin perustamisjuhlassa
23.1.2015
- Piirin vuosikokouksen lippukulkue 26.4.2014.
Kiitän kaikkia teitä, jotka olette lähettäneet materiaalia
tähän lehteen.

Kuva: Jarno Vasamaa ja Rauni-Eliisa Wasell
viimeistelemässä LionMviestiä 2014-2015

Leijonan lailla – yhteisön hyväksi
DG Kalevi Sillanpää 2014-2015
Kolme keskeistä perustetta
Lions-jäsenyyteen ovat itselleni halu palvella ympäröivää yhteisöä, yhteisöllisyys samanhenkisten ystävien kanssa ja mahdollisuus
kehittyä ihmisenä. Uskon,
että useimmat piirimme leijonat pitävät myös näitä
Lions-toiminnan piirteitä
tärkeinä.
Aiemmilla varapiirikuvernöörikausilla ja kuvernöörikaudellani 2014-2015 olemme lady Sirpan kanssa saaneet läheltä seurata M-piirin
klubien toimintaa. On ollut
hienoa olla mukana niin
klubien arjessa kuin juhlassakin,
koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa.
Klubien kokouksissa ja aktiviteeteissa suunnitellaan ja
toteutetaan aktiviteetteja yhteisön hyväksi, juhlissa vahvistetaan yhteishenkeä ja
koulutuksiin osallistutaan
innokkaasti. Osallistumisaktiivisuus Lions-tapahtumiin on piirissämme korkealla tasolla, Lions-henki on
vahvaa ja asiat hoidetaan
leijonan lailla!
Nyt voin jo kokemuksestakin sanoa, että on etuoikeus
saada toimia piirikuvernöörinä M-piirissä ja olemme
nauttineet
roolistamme.
Suosittelen hakeutumista
tämän erinomaisen piirin
tehtäviin. Se tuo mukanaan
paljon uusia ystävyyssuhteita ja monipuolisemman näkökulman palvelutyöhön.

Vahvempina
yhdessä
Lehden tiedot
Päätoimittaja:
Rauni-Eliisa Wasell, LC Huittinen/Gerda
Kustantaja:
Suomen Lions-liiton piiri 107-M, piirin klubit
Ilmestyminen: 2/2015
Taitto ja graafinen suunnittelu: Jarno Vasamaa
Paino: KTMP, Mustasaari
Painos:: 2200 kpl
Katso myös:
lions.fi/M (Uutissivut) ja eLionMviestit
Seuraava lehti ilmestyy :keväällä 2016
Aineisto sähköisesti:
31.12.2015 mennessä piirin tiedottajalle.

Piirin klubit:
Alastaro, Eura, Eura/MuiNaiset, Eura/Pyhäjärvi, Eurajoki, Harjavalta, Harjavalta/Huovi, Honkajoki, Honkilahti, Huittinen, Huittinen/Gerda, Jämijärvi, Kankaanpää, Kankaanpää/Helmi,Kankaanpää/Keskusta,
Kankaanpää/Kuninkaanlähde, Karvia, Kauvatsa, Keikyä, Kiikka, Kiikoinen, Kiukainen, Kokemäki,
Kokemäki/Jokilaakso, Kokemäki/Teljä, Kullaa, Köyliö, Laitila, Laitila/Untamoinen, Lappi TL, Lauttakylä,
Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Nakkila/Emma,
Noormarkku, Pomarkku, Pori, Pori/Charlotta,
Pori/Juhana, Pori/Karhu, Pori/Katariina, Pori/Koivisto,
Pori/Linna, Pori/Meri-Pori, Pori/Pohjoinen, Pori/Sofia,
Pori/Ulvila,Punkalaidun, Punkalaidun/Fiina,
Pyhäranta, Rauma, Rauma/Ankkuri, Rauma/Fänikk,
Rauma/Kanali Helme, Rauma/Reimari, Rauma/Ruori,
Sastamala/Linda, Siikainen, Säkylä, Ulvila, Ulvila/
Aurora, Ulvila/Olavi, Vampula

Tämän kauden kansainvälinen presidenttimme Joe
Preston on valinnut teemakseen Strenghten the Pride ja
sen käännöksen Vahvempina Yhdessä. Aivan sanatarkasti teeman voisi kääntää
suomeksi parillakin tavalla,
koska pride-sanalla on useampia merkityksiä. Joe
Preston kehottaa leijonia
sekä vahvistamaan Lions-

laumaamme että vahvistamaan ylpeyttämme Lionstoiminnasta.
Preston haluaa, että kiinnitämme huomiota sekä leijonalauman määrälliseen että
myös laadulliseen vahvistamiseen. Lauma vahvistuu,
kun otamme klubeihin mukaan uusia jäseniä ja samalla huolehdimme nykyisten
jäsenten mukana pysymisestä. Uusia jäseniä – uutta
palveluvoimaa – voidaan
tietenkin hankkia myös kokonaan uuteen laumaan, perustamalla uusia klubeja.
Tämän kauden jäsenhankintakampanja Ask1 – Kysy
Yhtä perustuu kyselytuloksiin, joiden mukaan huomattavan usein saamme ei-leijonalta vastauksen, ettei kukaan ole koskaan pyytänyt
jäseneksi. Ystäväpiirissämme on siis palveluhaluisia
henkilöitä, jotka tuntevat
periaatteemme päästä mukaan Lions-toimintaan vain
kutsusta. Kun jokainen leijona pyytää edes yhtä uutta
jäsentä mukaan, varmistetaan arvostetun Lions-palvelutyön jatkuminen paikkakunnalla.
Klubien toimintaa pitää
myös kehittää. Nyt ja tulevaisuudessa hyvinvoivat
klubit ovat aktiivisia palvelutoiminnassaan, niin palvelutyössä kuin varainhankinnassakin. Menestyvien klubien tunnusmerkkejä ovat
myös hyvä yhteishenki ja
myönteinen ulkoinen julkikuva, joissa sisäisellä ja
ulkoisella viestinnällä on
erityisen suuri merkitys.
Olen saanut olla mukana
useissa tilaisuuksissa, joissa
paikallisen kunnan edustajat
ovat antaneet arvostavia lausuntoja työstämme. Ne
osoittavat
toimintamme
merkityksen.
Klubitoiminta ei saa olla
vain aktiviteetista toiseen
rientämistä, tarvitaan myös

yhdessä tekemistä ilman
palvelutavoitteita. Yhteiset
retket, tilaisuudet, kokousmatkat tai koulutustilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden rennompaan yhdessäoloon, mikä luo suotuisat
puitteet keskinäiseen tutustumiseen ja vuorovaikutukseen sekä vaikkapa uuden
toiminnan ideoimiseen. Tärkeää on myös jakaa tehtävät
tasaisesti, jotta kaikki jäsenet saavat olla mukana
palvelemassa yhteisöään.
Sen jäsenlupauksen olemme
uusille jäsenillemme antaneet.
Jotta järjestömme pysyy
elinvoimaisena ja saamme
mukaan uutta palveluvoimaa, meidän tulee myös
kertoa
tekemisestämme
meitä ympäröivälle yhteisölle. Joe Preston kehottaa
leijonia olemaan ylpeitä
Lions-jäsenyydestään ja
Lions-palvelutyön tuloksista maailmanlaajuisesti; Roar
like a Lion – Karju Leijonan
lailla. Aina ei tarvitse suoranaisesti karjua. Käytetään
aktiviteeteissa näkyvästi
Lions-tunnuksia, lähetetään
paikallislehdille tiedotteita
palveluaktiviteeteistamme
ja kerrotaan ystävillemme
harrastuksestamme. Kun
vielä kirjaamme klubin toiminnan tarkasti liiton jäsenrekisteriin, ovat työmme
tulokset hyödynnettävissä
piirin, liiton ja kansainvälisen tason viestinnässä. Pienetkin aktiviteetit ovat silloin mukana Lions-palvelutyön mahtavassa virrassa!

100-vuotisjuhlan
palveluhaaste
Lions-järjestö täyttää sata
vuotta 2017. Juhlavuoden
merkeissä on käynnistetty
kolmivuotinen palvelukampanja 100-vuotisjuhlan palveluhaaste. Sen tavoitteena
on palvella vuoden 2017
loppuun mennessä maailmanlaajuisesti 100 miljoo-

naa ihmistä. Kampanjan aihealueita on neljä; Nuorison
tukeminen,
Näkökyvyn
edistäminen, Näläntorjunta
ja Ympäristö. Tässä kampanjassa raportoinnilla on
erityisen suuri merkitys. Ei
riitä, että itse tiedämme tehneemme hienoja aktiviteetteja kampanjan kohdealueilla, tulokset pitää myös kirjata rekisteriin. Raportointi
aiheuttaa toki klubihallitukselle, erityisesti sihteereille,
vähän ylimääräistä työtä.
Jotta kampanjan tavoitteet
myös osaltamme täyttyvät,
kannattaa asennoitua siten,
että aktiviteetti on hoidettu
loppuun vasta, kun sen tulokset on kirjattu rekisteriin.

Palveluvoiman
kehittyminen
M-piirissä on jäsenkehitys
jo pitkään säilynyt myönteisenä. Olemme lähes ainoana
piirinä Suomessa pystyneet
säilyttämään ja jopa vähän
kasvattamaan jäsenten ja
klubien määrää. Saimme
kauteen erinomaisen alun,
kun Punkalaitumelle syntyi
heti syyskuussa uusi naisklubi
LC
Punkalaidun/Fiina. Uuden
klubin 25 jäsenen toiminta
on lähtenyt vahvasti käyntiin hyvien opaslionien ja
muutaman aiempaa Lionskokemusta omaavien siirtojäsenten toimesta.
Monet klubit ovat ottaneet
toimintaansa mukaan uusia
jäseniä ja siten varmistaneet
palveluvoiman säilymisen
ja saaneet uusia tekijöitä
myös klubin hallintoon. Samanaikaisesti on kuitenkin
kirjaantunut eri syistä jäsenyydestämme luopuneita
aivan liian paljon. Klubien
tulee miettiä keinoja jäsentensä pysyvyyden parantamiseen antamalla jokaiselle
sopiva määrä tehtäviä, tarvittaessa joustaa esim. läsnäolovelvoitteesta, mikäli
jäsenen henkilökohtaisessa

Lionspiiri 107-M, vuosikokous 2014
Kokouspäivään osallistui
lähes 200 leijonaa ja puolisoa piirin klubeista. Aamupäivällä seuraavan toimintakauden virkailijat saivat
koulutusta omaan työhönsä
ja puolisot saivat valmennusta puolisotyöhön.

LC Huittinen/Gerda järjesti M-piirin vuosikokouksen.
Kuvassa osa kokouspäivän talkooväestä.

Vuosijuhlan tervehdyssanat
lausui järjestelytoimikunnan
puheenjohtaja Hilve Reijonen. Piirikuvernööri Matti
Reijonen toi juhlaan piirin
tervehdyksen ja juhlapuhujana oli Suomen Lions-liiton varapuheenjohtaja Tuomo Holopainen. Hän toi
myös iltajuhlaan Lions-liiton tervehdyksen. Huittisten
kaupungin tervehdyksen toi
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aimo Lepistö.
Kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa esitti kaupungin tervehdyksen iltajuhlassa. Annika Lehto ja Severi Ruusumaa lauloivat vuosijuhlassa

lion Jukka Ruusumaan säestyksellä.
Vuosikokouspäivä oli myös
kansainvälinen jäseneksi ottopäivä ja piirin klubeihin
saatiin kahdeksan uutta jäsentä. Lions-liiton jäsenjohtaja Maija-Liisa Heikkilä oli
vuosijuhlassa ottamassa uusilta jäseniltä Lions-lupauksen.
Vuosikokouksessa suoritettiin mm. piirikuvernöörin
sekä ensimmäisen ja toisen
varapiirikuvernöörin vaali
kaudelle 2014 – 2015. Kokouksessa valittiin piirikuvernööriksi Kalevi Sillan-
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ta kuvaa vanhoillisesta, kabineteissa kokoontuvista
herrasmiehistä lähemmäksi
todellisuutta. Olemmehan
nykyään monipuolisesti yhteisöämme auttava, avoin,
naisten ja miesten palvelujärjestö ja palvelumme kohdistuu lapsiin, nuoriin ja
vanhuksiin sekä muihin yhteiskunnassa heikommassa
asemassa oleviin.

elämässä tapahtuu sitä edellyttäviä muutoksia ja puuttumalla ajoissa väistämättä
esiin nouseviin ristiriitatilanteisiin. Jäsenhuolto on
pitkäjänteistä ja monitahoista työtä. Jäsenen kummin
rooli on tärkeä koko jäsenyysajan. Mikäli kummisuhde syystä tai toisesta on
katkennut, voi klubin jäsentoimikunnan johtaja ottaa
klubin yhteisen kummin
vastuun ja tehtävän.
Jäsenlupauksessamme
olemme kaikki sitoutuneet
Luovuttamaan Isänmaamme
Onnellisempana Nouseville
Sukupolville. Tästä johdettuna klubipresidentin yksi
keskeinen tavoite on luovuttaa klubinsa myös jäsenistön osalta paremmassa kunnossa seuraajalleen.

Uudistuksia
piirin
toiminnassa
Vaikka me leijonat arvostamme perinteitä, pitää tekemisiämme aika ajoin tarkastella kriittisestikin ja arvioida ympäristön muutosten
vaikutusta omaan toimintaamme. Lions-liiton jo
muutaman kauden käytössä
ollut sähköinen jäsenrekisteri on kehittynyt myös aktiviteettien kirjaamisen osalta. Liiton järjestelmän kautta jäsen- ja aktiviteettikirja-

ukset välittyvät automaattisesti myös kansainvälisen
järjestön rekisteriin. Tälle
kaudelle luovuttiin M-piirin
oman, ansiokkaan toimintailmoitusjärjestelmän käytöstä, jotta sihteerit välttyisivät asioiden kaksinkertaiselta kirjaamiselta. Vaikka
klubien pisteyttäminen piirikilpailussa onkin vähän
vaivalloisempaa, on muutos
osoittautunut perustelluksi.
Nyt klubitoimijat voivat
keskittyä yhden järjestelmän päivittämiseen ja pienien alkuvaikeuksien jälkeen
tulevilla kausilla klubien
toiminta saadaan kattavasti
kirjattua koko järjestön tietokantoihin.
Piirin tiedonvälitykseen on
tällä kaudella kehitetty kokonaan uusi sähköinen viestintäkanava, eLionMviesti.
Uusi digilehti on tarkoitettu
perinteistä, kerran vuodessa
ilmestyvää LionMviestiä
nopeammaksi ja edullisemmaksi välineeksi. Klubit
ovat ottaneet uuden lehden
hienosti vastaan ja materiaalia menneistä ja tulevista
tapahtumista on ollut käytettävissä runsaasti. eLionMviesti samalla vähentää tarvetta erillisiin sähköpostituksiin, kun erilaiset tapahtumailmoitukset kootaan
yhteen välineeseen.

Piirin lohkojakoon on myös
valmisteltu muutos, joka
koskettaa tulevan kauden
alusta lähes jokaista klubia.
Muutoksen lähtökohtana on
ollut klubien epätasainen
lukumäärä lohkoissa. Tällä
on vaikutusta erityisesti lohkon puheenjohtajavuorojen
kierrossa. Uudessa alue- ja
lohkojaossa on 11 lohkoa
edelleen kolmella alueella ja
jokaiseen lohkoon on mahdollista perustaa uusia klubeja. Uudistuksen ei tarvitse
katkaista klubien välille vakiintuneita yhteistyömuotoja, vaan niitä voidaan luonnollisesti jatkaa lohkorajoista välittämättä. Samalla syntyy mahdollisuus uusiin alueellisiin kytkentöihin klubien kesken.

Lions – Monta
tapaa tehdä
hyvää
Lions-liiton brändityöryhmän työskentelyn tuloksena
on tällä kaudella lanseerattu
leijonien uusi ydinviesti,
Lions – Monta tapaa tehdä
hyvää. Uusi brändi näkyy jo
monissa eri tuotteissa ja
erityisesti kaikessa viestinnässä. Uudesta iskulauseesta järjestettiin myös piirikierros, jonka tilaisuus osaltamme pidettiin Säkylässä.

Lions – Monta tapaa tehdä
hyvää –sanoma sekä sen
rinnalla liittotasolta järjestettävät kampanjat – tällä
kaudella mm. Kiitos Veteraanit! –palvelukampanja
tai Nenäpäivä-keräys muodostavat yhdessä leijonien palvelulupauksen. Kansallisen tason palvelulupauksen pohjalta meitä ympäröivä yhteisö osaa odottaa
Lions-aktiviteetteja. Nämä
odotukset ja lisääntynyt tietämys toiminnastamme toisaalta helpottaa aktiviteettiemme toteuttamista, mutta
toisaalta myös edellyttää
meiltä mahdollisuutta vastata haasteeseen. Siksikin jokaisen klubin tulee huolehtia palveluvoimansa ja
Lions-hengen säilymisestä.

Kiitos
Haluan kiittää jokaista klubia ja jokaista lionia meille
tarjotuista mahdollisuuksista nähdä piirin Lions-toiminnan monipuolinen kirjo.
M-piirissä tehdään hyvää
palvelutyötä ja siitä ollaan
myös oikealla tavalla ylpeitä. Kiitän myös erinomaista
piirihallitustani rakentavasta
ja tuloksellisesta yhteistyöstä. Teidän työnne tuloksena
klubit saavat riittävästi tietoa toimintansa tueksi.
Toivotan kaikille tuloksekasta ja antoisaa Lions-toimintaa loppukaudella 20142015 sekä myös tulevilla
kausilla!

LC Pori/Katariinan
toimintaa
Päivi Schönroos
LC Pori/Katariina
Terveiset Porista Katariinoilta. Kohta kaksikymmentävuotiaan klubimme
toimikausi on käynnistynyt
toimintasuunnitelman mukaisesti. Klubimme
kauden teemana on Pienilläkin teoilla on merkityksensä. Syyskuusta alkaen käynnistimme aktiviteetit:
käynnit Liinaharjan vanhainkodissa Porissa, Naisten
kahvilan kahvitus,

Nuorten työpajan avustaminen sekä Nenäpäivä-kampanjan lipaskeräykseen osallistuminen ihka uudessa
kauppakeskus Puuvillassa.
Tämän kauden uutena aktiviteettina olemme sitoutuneet Kiitos Veteraanit!- palveluaktiviteettiin, joka toteutetaan yhteistyössä Länsi-Suomen Diakonialaitoksen Sotainvalidien Sairaskodin ja Kuntoutuskeskuksen
kanssa.

Klubimme jäseniä vuosikokouksessa, jossa kuulimme
Sairaskodin ja kuntoutuskeskuksen palveluista, nautimme
maukkaan iltapalan ja tutustuimme kuntoutusosastoon

LC Rauma/Ankkurin
vuosikokous
Teppo Hattula
sihteeri LC Rauma/Ankkuri
LC Rauma/Ankkurin vuosikokous pidettiin 15.10.2014
Säkylässä Porin Prikaatissa.
Kokoukseen osallistui yli 20
henkilöä.

Vierailun järjesti klubista
tiedotussihteeri Aarre Lankinen ja Porin Prikaatista
prikaatin komentaja Juha
Pyykönen.

Prikaatin esittelyn teki kapteeni Timo Hiljanen ja
Sotilaskotiyhdistyksessä/
Sotilaskodissa esittelijänä
oli Sotilaskodin johtaja
Merja Lankinen.

Kiitokset vierailun järjestäjille ja esittelijöille.
Piiriä edusti ja piirin terveiset toi 1. varapiirikuvernööri
Antti Raitaniemi.

Uuden brändin tavoitteena
on muuttaa leijonien ulkois-

Lionspiiri 107-M, vuosikokous 2014
pää Punkalaitumen klubista.
Kesällä pidettävä kansainvälisen järjestön vuosikokous Torontossa vahvistaa valinnan. Ensimmäiseksi varapiirikuvernööriksi valittiin
Antti Raitaniemi, LC
Pori/Karhu ja toiseksi varapiirikuvernööriksi valittiin
Raimo
Gröhn,
LC
Pori/Meri-Pori.
Gerdan presidentti Minnamari Salmivaara toivotti
vieraat tervetulleiksi iltajuhlaan. Iltajuhlan musiikkiesityksinä Lauluryhmä Kylänmiehet esitti serenadeja naisille Lyylikki Laurilan säestyksellä, Kuntarakenneuu-

distus soitti oman ohjelmaosuutensa ja Virkamiesorkesteri soitti juhlatanssit.
Iltajuhlassa kuulimme myös
lion Aulikki Kuisman puheen miehille.

Aarioita ja Klassikoita
Eurajoki-salissa 26.10.2014
Matti Tamminen, LC Eurajoki

M-piirin klubeihin saatiin piirin vuosikokouksessa
kahdeksan uutta jäsentä. Kuvassa uusia jäseniä ja
heidän kummejaan
Lions-liiton puheenjohtaja Tuomo Holopainen ja
M-piirin piirikuvernööri Matti Reijonen

Konsertissa esiintyivät Heikki Viro, laulu
ja säestys Guido Kriik.
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Ajattele positiivisesti – uskalla toimia!
Tuomo Holopainen, puheenjohtaja (CC), Suomen Lions-liitto ry
Toimintakaudesta on jäljellä
useita kuukausia, joten ennätämme vielä tehdä paljon
hyvää. Aktiviteettivalikoima mahdollistaa monien, jo
tuotteistettujen palvelukonseptien helpon soveltamisen
paikkakunnalle sopivalla
tavalla. Yhdessä tekeminen
ja viihtyminen sekä apua
tarvitsevien auttaminen antavat meille jokaiselle hyvän
mielen ja motivaation osallistua
Lions-toimintaan.
Näistä ja monista muista
asioista alustin mm. LC
Karvian 50 v. juhlapuheessani huhtikuussa 2104 ja
M-piirin vuosikokouksessa
2014.
Onnittelen uuden klubin
perustamisesta. LC Punkalaidun / Fiina tulee täydentämään ja monipuolistamaan Lions-palvelujen tarjontaa. Toivon uudelle klubille menestystä.

Ajattele
positiivisesti
Tohtori Norman Vincent
Peale (1898 - 1993) on miljoonille ihmisille tuttu positiivisen ajattelun guru, jonka
teoksista on ammennettu
vuosikymmenten ajan voimaa ja luottamusta elämään.
Myönteisen ajattelun avulla
ihmisen tulisi oppia luopumaan itsensä vähättelemisestä, lakata murehtimasta
menneitä, inspiroitua luottamaan itseensä ja oppia elämään luontevan onnellista
elämää. ”Sen teet mihin uskot”, kirjoittaa Norman Vincent Peale.

Lion Olli Linjala (LC
Vaasa/Meri) on pitänyt lukuisia Positiivisen ajattelun
luentoja myös lioneille. Hän
on todennut nettisivuillaan,
että kielteisen asenteen pesiytyminen yhteisöön, on
varmin niitti viimeistenkin
selviytymiseen tarvittavien
mahdollisuuksien menettämiseen. Asenteista syntyy
menestyminen, hyvinvointi
ja jaksaminen. Myönteisyys
hamuaa onnistumisia - kielteisyys hylkii niitä.

Toimintaympäristömme
muutokset
avaavat uusia
mahdollisuuksia
Kukapa osasi arvioida vuosi
sitten millaisessa ympäristössä toimimme keväällä
2015. Suomea koettelevat
taloustaantuma, rakennemuutokset, väestön keskittyminen kasvukeskuksiin ja
työttömyys. Monia paikkakuntia ovat ravistelleet ikävät uutiset, kun työpaikat
ovat kadonneet. Kaikki
muutokset merkitsevät suuria haasteita lionstoimintaan, mutta muutokset tuovat tullessaan myös uusia
mahdollisuuksia.
Onko toimintaympäristöllä
merkitystä klubien menestykseen? On selvää, että
maaseudulla lähes kaikki
tuntevat toisensa, siksi yhteisöllisyys ja sitoutumisaste saattavat olla paremmat
kuin suurehkoissa kasvukeskuksissa toimivissa klubeissa. Tähän tulkintaan viittasi

myös Ylivieskassa Lionsseminaarissa puhunut Niina
Rantamäki (Jyväskylän Yliopisto). Tästä on hyviä esimerkkejä
M-piirissäkin.
Rantamäki totesi myös, että
maassamme väestö keskittyy kasvukeskuksiin, ja tämä avaa mahdollisuuksia
uusien klubien perustamiseen ja nykyisten klubien
vahvistamiseen. Kasvukeskuksiin muuttaa runsaasti
väestöä ja monilla heillä on
halu juurtua uuteen asuinympäristöönsä. Tarjotaan
heille jäsenyyttä.
Kuten tiedämme, ei uusia
klubeja synny ilman hyvää
suunnittelua, eikä klubien
yhteisöllisyys kehity itsestään. Ennakoiva strateginen
kehittämistyö on toimintamme elinvoimaisuuden ja menestymisen varmistamista
pidemmällä
aikavälillä.
Vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia ja skenaarioita tulisi
pyrkiä hahmottelemaan systemaattisemmin. Useilla
lionsklubeilla ja Lions-liitolla on pidemmän aikavälin
strategiset tavoitteet, mutta
toimintaympäristön nopean
muutoksen vuoksi tavoitteita ja toimenpiteitä on syytä
tarkastella kriittisesti.
Kaikilla sektoreilla hallintokulttuuri joutuu uudistamaan toimintansa asiakaslähtöisemmäksi ja joustavammaksi. Tämä koskee
myös Lions-toimintaa. Sisäisen toiminnan näkökulmasta jäsen = asiakas.

Kehittämisessä
ratkaisee tahto
ja yhteinen
unelma
Johtamistaitojen gurut toteavat, että haluttuja muutoksia
organisaatioiden toiminnassa ei tapahdu, mikäli yhteistä halu- ja tahtotilaa ei ole.
Kun kaikilla on tunne, että
olemme samassa veneessä,
on toimintamme tuloksellista. Mielessä on syytä pitää
muutama tärkeä asia; arvostamme toisiamme, ja toimimme Lions-periaatteiden
mukaisesti.
Perinteitämme kunnioittaen
on ylläpidettävä kehittymistä, intoa ja sitoutumista, ei
väkisin, vaan rennolla ja
innostuneella otteella. Olen
puhunut tiimityön puolesta,
sillä kukaan ei pärjää yksin,
mutta tiiminä voimme saada
aikaan paljon hyvää.
Rohkaisen klubeja päivittämään omat sääntönsä Lionsklubien mallisääntöjen mukaisiksi. Kokemukset ovat
osoittaneet, että uudet säännöt avaavat klubeille uusia
mahdollisuuksia kehittää
yhteisöllisyyttä ja kasvua
sekä palvelu- ja varainhankinta-aktiviteetteja.

Jäsenohjelma
Ask One – Keep
All
Uusia jäseniä on otettu vastaan kaikkialla. Jäsenhankintavauhdista olen hyvin
iloinen, mutta kannan edelleen huolta suurehkosta jä-

senpoistumasta. Me pystymme kääntämään jäsenkehityksen ripeään kasvuun,
jos klubikohtaisesti niin
päätetään. Olisiko siinä
yksi yhteinen unelmamme?

mistä motivointikeinoistamme.

Ask One -periaate voi laajeta nopeastikin, kun uudet
vähän aikaa mukana olleet
jäsenet alkavat kysellä
omasta lähipiiristään uusia
jäseniä. Jotta näin kävisi,
tulisi kummien tukea, ohjata
ja rohkaista uusia jäseniä
toimimaan aktiivisesti. Huolehditaan siitä, että uudet
jäsenet saavat vastuuta ja
heitä kuunnellaan. Se on
varmin tae säilyttää heidät
mukana. Jäsenhankinta on
loppujen lopuksi helppoa.
Pitää vain muistaa kysyä
jäseneksi.

Olen ilolla seurannut M-piirin ja sen klubien toimintaa.
Teillä on hyvä Lions-henki
ja tekemisen meininki. Tämä näkyy ulospäin aktiivisena ja innostuneena toimintana.

Yhtä tärkeää kuin saada uusia jäseniä, on huolehtia
nykyisen jäsenistön tyytyväisyydestä ja viihtyvyydestä. Varmistetaan, ettei heidän Lions-kipinä pääse sammumaan. Arvostetaan jokaista jäsentä, hänen sitoutumistaan ja aktiivisuuttaan.
Kiitos lienee yksi tärkeim-

Hyvät M-piirin
lionit, puolisot,
seuralaiset

Kevään aikana on hyvä kiittää ja palkita aktiivisia lioneita sekä muistaa heitä
Lions-liiton ansiomerkeillä,
Melvin Jones -jäsenyydellä
tai Arne Ritari -killan Lionsritari arvolla. Tiedot ansiomerkeistä löytyvät Lionsvuosikirjasta tai
www.lions.fi sivuilta.

Toivotan teille hyvää menestystä lionstyössänne.
Apua ja tukea tarvitsevia
ihmisiä on paljon, joten
lionien apua tarvitaan.
Yhdessä tekemällä saamme paljon hyvää aikaan.
Vahvempina yhdessä!

M- ja A- piirien yhteinen lionstoiminnan bränditilaisuus Säkylässä
Suomen Lions-liitto on järjestänyt bränditilaisuuksia
kuluvan syksyn aikana. Mja A-piirien yhteinen tilaisuus oli vuorossa Säkylässä
18.10.2014. Tupalan Hovi
tarjosi miellyttävät puitteet
lämminhenkiselle tilaisuudelle.

nellä oli mallina Leojen
brändivalmennus. Tilaisuuteen osallistujat saivat tehtäväksi kirjoittaa paperille
syitä, miksi ollaan mukana
lionstoiminnassa ja myös,
mitä asioita haluttaisiin toiminnalta lisää. Leijonaiän
mukaan jaetuissa ryhmissä
käytiin tehtävät läpi ja lopuksi tulokset esiteltiin kaikille. Hyvän tekeminen oli
kaikilla ryhmillä tärkein syy
olla toiminnassa mukana.
Myös näkyvyys oikealla
viestinnällä koettiin tärkeäksi.

M-piirin piirikuvernööri
Kalevi Sillanpää avasi tilaisuuden toivottaen tervetulleeksi Lions-liitosta tulleet
alustajat ja tilaisuuteen saapuneet lionit.
Liiton pääsihteeri Maarit
Kuikka kertoi mm. Lionsnäkyvyydestä. Hän on brändityöryhmän vetäjä, ja hän
kertoi myös ryhmän työskentelystä. Liiton viestintäjohtaja Thorleif Johansson
kertoi Lions-brändityötä tu- kaan viestitä ulospäin ja
kevista materiaaleista, työ- pohdittiin myös syitä siihen.
kaluista ja koulutuksista.
Hyvä tulos näkyvyydelle
Päivän aikana käytiin kes- saadaan neljän T:n voimalla
kustelua siitäkin, miksi klu- ts. toiminnalla, tarinalla,
bien tekemisistä ei usein- tunteella ja toistolla. Myös

A-piirin
piirikuvernööri
Pertti Tenhunen piti päätöspuheenvuoron.

sellainen asia tuli esille, että
kun järjestetään tilaisuuksia
joissa lionsklubit ovat mukana, on tärkeää laittaa klubin tunnukset näkyvästi esille.

Tilaisuudesta saivat varmaan kaikki, yli 30 leijonaa,
Lion kari Koponen kertoi na on tullut monia paran- mietittäväksi lisää tapoja
tehdä hyvää oman piirinsä
klubinsa, Lions Club Heino- nuksia klubin toimintaan.
ja klubinsa lionstoiminnasla/Jyrängön tavasta markkiBrändikouluttaja-leo
Ida
sa.
noida klubinsa brändiä. KluForsell
kertoi
brändin
rakenbi oli mm. perustanut kehittämistyöryhmän ja tulokse- tamisesta lionsklubissa. Hä-
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LC Köyliö remontoi Nuorisotalon
Vesa Kynnysmaa
LC Köyliö

on yksi neljästä kankaanpääläisestä Lions-klubista.

Lionsklubilaiset ovat kuluneen vuoden aikana kunnostaneet Köyliön Kepolassa
sijaitsevan nuorisotilan.

Meitä on tällä hetkellä 31 aktiivista jäsentä.
Ensisijaisesti haluamme toiminnallamme tukea
sotiemme veteraaneja, nuorisoa ja lapsia.
Osallistumme myös Suomen Lions-liiton järjestämiin yhteisiin avustusprojekteihin.

Tilan luovutusjuhlaa vietettiin keskiviikkona 26.11.
klo 16-18 yhdessä talkoolaisten, nuorison ja kunnan
edustajien kanssa. Lions ladyt tarjosivat tilaisuudessa
pientä naposteltavaa nuorison mieleen, vanhemmille
pullakahvit.
Kimmokkeena tähän urakkaan oli vuoden 2013 syksyllä järjestetty konsertti,
jonka silloinen presidentti
Hannu Käppi ideoi. Jari
Sillanpää veti Köylin Lallintalon täyteen väkeä ja tuotto
oli sen verran tuntuva, että
haluttiin tehdä jokin vähän
merkittävämpi lahjoitus.
Kohteeksi valittiin tällä kertaa nuoret ja heidän kokoontumistilansa.
Nuorisotila oli ajansaatossa
kulunut ja värisävyiltään
tummahko. Yläkertaan tehtiin puolipanelointia ja levytettiin seiniä maalaustakaan
unohtamatta. Alakerrassa
asennettiin laminaattilattia
biljardihuoneeseen, maalattiin kaikki seinäpinnat ja
kunnostettiin keittiön kaapistot sekä uusittiin wc:n
ovi. Sähköistys uusittiin
keskuksen osalta ja asennettiin uusia pistorasioita vastaamaan tämän päivän kulu-

Klubimme arvot ovat:
- palveleva ja auttava Lions-hengen mukaisesti
- nuorissa on tulevaisuus
- aktiivisesti mukana paikkakuntamme
kehittämisessä
- hyvä Me-henki ja sen ylläpitäminen
- hurtti huumori ja tekemisen meininki
- hauskaa hyvässä porukassa

Presidentti Timo Lätti luovutti Jukka Eräselle stipendin nuorison hyväksi tehdystä työstä.
Oikealla Lallin koulun rehtori Juha Kraapo
Kuva: Simo Nummi.
tuskojeiden tarpeita. Myös
nettiyhteyksiä parannettiin,
ilmanvaihtokone laitettiin
paikoilleen sekä uusittiin
valaistusta. Suurempana ulkopuolisena työnä rakennettiin uusi katos turvallisemman kulun varmistamiseksi
sisätiloihin.
Talviaikaan
usein liukkaat portaat ovat
nyt paremmin suojassa.
Samalla uusittiin alakertaan
johtavan kulkuaukon ovilevyt. Tilaan hankittiin myös
uusi kahvinkeitin, ilmakiekkopeli ja huonekaluja.
Lions ladyt lahjoittivat ja
ompelivat tilaan verhot.
Työmäärä kokonaisuudessaan oli noin 500 tuntia ja
sen päälle vielä nuorison
innokas ja ahkera talkooapu
maalaustöissä. Nuoret taitei-

livat myös itse yhden huoneen seinän.
Koko klubi oli tarmolla talkoissa mukana Risto Routaman ja Hannu Käpin johdolla. Merkittävän työpanoksen
teki myös nuorisotilan valvoja Jukka Eränen, joka
omalla isällisellä ohjauksellaan on saanut nuoret viihtymään tilassa ja tarttumaan
kunnostustyöhön oman tilansa ehostustyössä yhdessä
klubilaisten kanssa. Eräselle
luovutettiin myös stipendi
tunnustukseksi toiminnastaan.
Lions klubin kunnostuksen
ja tavaralahjoituksen kokonaissummaksi tulin. 7000
euroa. "Tämä oli meiltä iso

tunnustus ja kannustus köyliöläisen nuorisotyön ja
nuorten hyväksi", totesivat
aktiviteettitoimikunnan vetäjä Risto Routama sekä
past presidentti Hannu
Käppi yhdestä suusta.
"Nuoret ovat ottaneet nämä
uudistukset riemumielillä
vastaan ja se näkyy myös
tilan käyttäjämäärän kasvussa" sanoo nuorisotilan
valvoja Jukka Eränen.
Juha Karvonen Köyliön
kunnan edustajana totesi
myös, että kunnan resurssit
eivät olisi tämän suuruiseen
remonttiin tällä aikavälillä
riittäneet. Nyt nuorisotilat
ovat jälleen hyvässä kunnossa vuosiksi eteenpäin.

Palkitsemisia
Timo Nummelin, LC Eura/Pyhäjärvi

LC Eura/Pyhäjärven lokakuun kokouksessamme
vierailulla ollut 1. VDG Antti Raitaniemi luovutti
45-vuotismitalit klubin perustajajäsenille Pekka
Helanderille ja Juuso Virtaselle.

Matti Tamminen, LC Eurajoki

LC Eurajoki sai vieraakseen marraskuun kuukausikokoukseen 1. VDG Antti Raitaniemen. Piirin kuulumisten lisäksi,
hän jakoi kolmelle Lions-veljelle Chevron palveluvuosipalkinnon: Heikki Jaakkola 50 v. (vas), Jukka Kujala 25 v
ja Arto Mäkitalo 10 v.
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Hyväntuulisten leijonien vuosikokous Porissa
Pertti Harju, päätoimikunnan puheenjohtaja
050 546 5660
pertti.harju@lions.fi
oli Porin edellinen, vuoden
1997 vuosikokous. Saamastamme palautteesta päätellen saatoimme jopa ylittää
tavoitteemme.
Onnistumisestamme saamme kiittää yksinomaan suurta ja sitoutunutta talkoolaisten joukkoa. Teemaamme
sopivalla tyylillä ”Hyvällä
tuulella” rakennettiin Karhuhallista, eräästä Suomen
suurimmista urheiluhalleista
neljän tähden ravintola, jossa syötiin posliinilautasilta
ja juotiin oikeista laseista,
eikä käytetty kertakäyttöaterimia.
Talkootunteja kertyi Karhuhallin rakentamisen ja ko-

kousviikonlopun aikana lähes 4500. Koko viiden vuoden aikana arvioidaan kokous- ja talkootunteja syntyneen reilusti yli 11 000
tuntia.

Markkinointi
Porin vuosikokous oli esillä
omalla standillaan sekä
Vaasan, Jyväskylän että
Heinolan vuosikokouksissa.
Jaoimme erilaista materiaalia ja kerroimme kokouksestamme. Yhteistyökumppaneinamme olivat mukana
sekä Porin Seudun Matkailu
Oy Maisa että Sokos Hotelli
Vaakuna Porista.
Päätoimikunnan asun punaiset housut saivat ansait-

Avajaisjuhla,

Kokousviikonloppu keräsi
kaiken kaikkiaan yhteen yli
1800 leijonaa ja puolisoa.
Virallisia osallistujia oli
1607 ja sen lisäksi porilaisia
talkoolaisia oli mukana runsaat 250. Erittäin runsas
talkoolaisten joukko aikaansaikin sen, että kokouksemme onnistui myös taloudellisesti ja pystyimme

palauttamaan mukana olleille klubeille liiton ohjeiden
mukaisen maksimimäärän
eli 23 500 €.
Järjestelyissä olivat mukana
kaikki porilaiset klubit,
LC Noormarkku,
LC Pori,
LC Pori/Charlotta,
LC Pori/Juhana,
LC Pori/Karhu,
LC Pori/Katariina,
LC Pori/Koivisto,
LC Pori/Linna,
LC Pori/Meri -Pori,
LC Pori/Pohjoinen,
LC Pori/Sofia ja
LC Pori/Ulvila.
Päätoimikunta ja eri toimikunnat aloittivat työnsä jo
heti v. 2010 Hämeenlinnan
vuosikokouksen jälkeen,

jossa Porille myönnettiin
oikeus kokouksemme järjestämiseksi.
Porin vuosikokous toteutettiin osin vanhan osin uuden
vuosikokousohjeen mukaan. Tämä johtui siitä, että
matkan varrella uudistettiin
liiton ohjesääntö, mutta me
noudatimme molempia soveltuvin osin.

Ohjelma
Seminaari vuoden lions –
toiminnasta aloitti kokousviikonlopun perjantaina iltapäivällä. Sen jälkeen pidettiin avajaisjuhla ja siitä
jatkettiin suoraan vapaamuotoiseen
iltajuhlaan
”Let’s Twist Again”, johon

osallistui runsaat 600 juhlijaa.
Lauantain vuosikokous oli
alun alkaen suunniteltu yksipäiväiseksi. Aikataulu piti
loistavasti ja harvinaista
kyllä, kokous saatiin päätökseen jopa etuajassa.
Kokoukseen ilmoittautuneita oli siis 1607 leijonaa ja
puolisoa.
Lauantain iltajuhla eli ”Tangon taikaa” innosti runsasta
1400 henkilöä. Sunnuntain
päätösjuhlaan ja lounaaseen
otti osaa vielä yli 600 ruokailijaa.
Porilaisten klubien tavoitteena oli järjestää vähintään
yhtä hyvä kokous kuin mitä

Kalevi ja Sirpa Sillanpää sekä Matti ja Hilve Reijonen
Porin vuosijuhlassa 8.6.2014

Päätoimikunta

Päätoimikunnan puheenjohtaja Pertti Harju
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semansa huomion kaikkialla, missä liikuimme.
M-piirin vuosikokouksissa
kerroimme myös tulevasta
vuosikokouksestamme, samoin kävimme piirimme
klubeissa.
Vierailimme
myös useissa kuvernöörineuvoston kokouksissa puhumassa tapahtumastamme.
Lion-lehdet ja piirin omat
M-viestit olivat myös tärkeässä osassa tiedon jaossa.
VK2014/Pori kotisivut avattiin vuoden 2014 alussa ja
niitä päivitettiin koko kevään ajan. Käytimme myös
liiton puheenjohtajan lähettämiä jäsenkirjeitä.
M-piiristämme osallistui kokoukseen 45 klubia ja niistä
123 virallista edustajaa.

Yhteenveto
Yhteenvetona voin vilpittömästi todeta, että näinkin
suuren kokouksen, Euroopan suurimman lions –tapahtuman järjestäminen on
pitkä ja raskas projekti. Se
ei kuitenkaan ole mitään
atomifysiikkaa eikä tähtitiedettä. Normaalilla ahkeralla
työnteolla ja vahvalla sitoutumisella pääsee kyllä kiitettävään lopputulokseen.
Porin kokouksen järjestelyissä oli mukana yli 250
talkoolaista ja kuten tiedämme, isosta leijonajoukosta
löytyy mahtava määrä eri
alojen asiantuntemusta. Nämä taitavat ja asiansa tuntevat vapaaehtoiset tekivät
valtavan määrän tunteja yh-

teisen mission eteen.
Mission määritelmä on seuraava: Missio on yhdessä
arvojen ja vision kanssa
osatekijä yrityksen strategian määrittelyssä. Kyseessä
on siis yksi strategian perusosista, joiden päälle strategia rakennetaan. Näin myös
Porin vuosikokouksessa.
Koko suunnittelu, talous ja
toteutus perustui ahkeriin
käsiin ja jalkoihin ja yhteiseen päämäärään. Terävää
päätä tarvittiin myös joskus.
Haluan lopuksi kiittää teitä
kaikkia mukana kulkijoita,
talkoolaisia, yhteistyökumppaneita, liiton johtoa sekä
M- piirin leijonia ja puolisoita. Ilman teitä kaikkia
tämäkään kokous ei olisi
onnistunut.

JII VP Jitsuhiro Yamada ja PDG Pertti Harju.

Loppukaronkka

Erilainen talkoopäivä
Pia Hirvikoski

Pitkin kevättä ajattelin, että
kesäkuun alkuun ja Porin
vuosikokoukseen on paljon
aikaa. Kevään edetessä
myös kesäkuu läheni. Talkooväki oli kokoontunut
yhteisiin palavereihinsa,
mutta kuljettajat odottivat
kaikessa rauhassa. Emmehän tienneet keitä Porin vuosikokouksen oli tulossa ennen kuin ilmoittautumiset
oli suoritettu.
Viimein saapui kutsu talkooväen kokoontumiseen
myös kuljettajille ja nyt oli
jo tosi kyseessä.
Raitaniemen Antin johdolla
kävimme läpi kuljetettavat
kansainväliset ja kotimaiset
vieraat. Meitä oli viisi kuljettajaa, neljä komeaa miestä ja minä. Rinta-Joupin
Autoliikkeen kautta saimme
viikonlopun ajoneuvoiksemme hienot BMW:t, jostain syystä minulle osui se
isoin ja mielestäni hienoin
auto. Perjantaina haimme
autot autoliikkeen pihasta ja
pienoinen jännitys oli päällä
kun ensimmäistä kertaa
starttasin automaattivaihteisen mustan, vaalealla nahalla sisustetun BMW:ni käyntiin. Auto tuntui älyttömän
isolta ja minun olikin mahdotonta saada sitä mahtumaan hotellin parkkihallista
varattuun paikkaan. Olin

pakotettu pitämään tätä komistusta kotona omassa autokatoksessani. Kyllä tuli
naapureilta tiedusteluja ja
autoa kierrettiin melkoisesti.
Varsinainen työ alkoi perjantaina ja minut oli valittu
kuljettamaan dr. Yamadaa
ja hänen tulkkiaan sekä escorttina olevaa Ala-Kuljun
pariskuntaa. Arvokkaat vieraat osoittautuivat viikonlopun aikana erittäin mukaviksi ja ystävällisiksi myös
autonkuljettajaansa kohtaan.
Päivät talkoohommissa venyivät aina seuraavan vuorokauden puolelle mutta
iloinen ja hyvää tuulta nimensä mukaisesti oleva
vuosikokousväki teki työstä
mukavaa.
Dr. Yamada oli esittänyt
toivomuksen, että saisi tutustua myös kaupunkimme
ympäristöön ja niinpä lauantaina suuntasin komean autoni kohti pohjoista. Ajoin
ns. Poikeljärven risteyksestä
kohti Meri-Poria ja lukuisien siltojen yli kohti Reposaarta. Matkalla isot tuulivoimalat kiinnostivat japanilaista vierastamme samoin
kuin pienet meren rannoilla
olevat lukuisat kesämökit.
Siltojen kupeessa olevat onkijat saivat myös huomiota.

Reposaarella
kiersimme
asuntomessujen alueen ja
kerroin vieraille kaiken uivista taloista ja muusta Reposaaresta tietämiäni asioita. Tulipa tangolaulaja Eino
Gröhninkin talo katsastettua.
Aikaa olisi saanut olla
enemmänkin mutta iltajuhliin meno lähestyi.
Kuljetuksia oli vielä illalla
ja myöhään yöllä kun vieraat palasivat hotelliin.
Sunnuntaina kuljetimme
vieraat vielä Karhuhallille
aamulla ja lounaan jälkeen
hyvästelimme vieraamme.
Kokemuksena talkooviikonloppu oli mielenkiintoinen
ja tutustuin moneen porilaiseen lionjäseneen. Olin etukäteen ennakkoluuloinen
kaikesta viralliselta tuntuvasta
vuosikokouksesta
mutta yllätyin iloisesti siitä
kuinka vapaata ja rentoa
väkeä vuosikokouksen osallistujat olivat. Iso kiitos
myös miehisille kuljettajille,
että sain olla
” yhtenä äijänä ” mukana.

Mukavaa leijonahenkistä
vuotta 2015 kaikille.

Porin vuosikokouksen talkoolaisten loppukaronkka pidettiin Sokos Hotel Vaakunassa
24.10.2014.
Illan ohjelmassa oli hienoja musiikkiesityksiä, erittäin hyvää ruokaa ja lämminhenkistä
seurustelua.
Useita talkoolaisia palkittiin pitkäjänteisestä ja arvokkaasta työstä kokouksen
järjestämisessä.
Mr. Porin Vuosikokouksen, PDG Pertti Harjun ansiot erinomaisesta kokouksesta
huomioitiin Lions-liiton kahden ruusukkeen ansiomerkillä.

Kuva kuskien palkitsemisesta karonkkatapahtumassa.
Vip-kuljettajat vasemmalta: Jarkko Vesa, Pia, Jarmo ja Raimo.
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LC Luvialla juhlimme, mutta teemme myös paljon töitä!
PDG Ossi Lahtinen, LC Luvia
Luvialaiset Kesäjuhlat!
Siihen aikaan kun Luvialla vielä oli paljon kalastajia, he
järjestivät kesäjuhlia. Kalastajat kävivät ajan myötä vähiin
ja kesäjuhlat loppuivat. Luvian koulun johtajana oli PDG
Eero Tamminen (DG-86) ja hän kehitti näiden kalastajien
kesäjuhlien tapaisesti järjestää jälleen kesäjuhlat Luvialle.
Jo seuraavana kesänä, vuonna -78, vietettiin ensimmäisen
LC Luvian järjestämät Luvialaiset Kesäjuhlat. Pääsymaksua ei ole koskaan ollut.

LC Luvian kymmenes Lions-ritari on lyöty.
Kuvassa klubimme presidentti lion Mikko Heinonen,
avustajat lion Yrjö Aho ja PDG Ossi Lahtinen, uusi
Lions-ritarimme Markku Helkiö, lady Arja Helkiö ja
DG Kalevi Sillanpää.

Kesäjuhlien varainhankinta muodostuu pääasiassa ladyjen
valmistamien ruokien myynnistä. Veljet vetävät ohjelmat,
arpajaiset ja silloin mm. soutu- ja köydenveto kilpailut.
Merivartioston vielä ollessa Luvialla, oli lähes vuosittain
vartioveneitä vierailulla, yleisön nähtävissä ja oli siellä
kerran helikopterikin. Haastatteluja, laulu- ja soittoesityksiä, pomppulinnaa ja juna-ajoa lapsille jne. Kaiken kruunasi
lopuksi, kun joku aina kastettiin luvialaiseksi. Ensimmäinen kastettava oli Luvian kunnanjohtaja Pertti Nikmo ja
viimeksi kastettiin Säpin Seudun Purjehtijat ry: puolesta,
yhdistyksen Kommodori, perusluvialainen monitoimimies
ja Porin Linjojen toimitusjohtaja,MarkkuHermonen.
Väkeä on Kesäjuhlillamme aina ollut hyvin, eli noin 1500
– 2500 ja nyt kun Luvialla on oma purjealuskin, kaljaasi
Ihana, niin sen myös voi nähdä samalla käynnillä ja jopa
varata matkan purjehtimaan. Tulkaa käymään! –Luvialaisilla Kesäjuhlilla.

Joulumyyjäisissä Tasalassa olemme, lähes joka
vuosi, olleet keittämässä ohraryynivelliä. Tänä vuonna
Kaikki velli oli myyty puolessatoista tunnissa. Parhaasta
ruuhkasta ei saatu kuvaa, koska silloin oli kuvaajankin
kädet astioiden ja kannujen kimpussa, eikä kuvaaminen
ehtinyt edes mieleen. Aurinkoinen ilma auttoi myyjiä.
Vuosien mittaan olemme vaunuinemme olleet monilla
kymmenillä tapahtumilla, keittämässä lähes mitä tahansa.
Markkinatilanne voi alalla kuin alalla kovastikin vaihdella,
mutta syömisestä emme voi, ainakaan tämän tietämän
mukaa, luopua. Uskomme vahvasti, että meillä on tulevaisuudessakin tekemistä. Tekijöistä on tosin ajoittain pulaa,
koska keittotapahtumat ovat yleensä arkisin ja työikäinen
väki töissään.

Klubissa
tapahtunutta
Sotaveteraanin pihan siivousta, puiden kaatoa, klapin tekoa ja toisaalla pihan
haravointia, roskien kuljetusta jne. Koululaisten stibendit, Lions Quest, ARS
adressit, LCIF, Nuorisovaihto ja kaikki muutkin
mielestämme tärkeät asiat
olemme saaneet hoidettua
hyvin. Toisin kuin klubimme alkuvuosina, jolloin lioneita pidettiin ”herroina”,
nykyään olemme saavuttaneet kuntalaisten luottamuksen, kun itseämme säästämättä teemme, kuten tietysti
kaikkien lionien tarvittaessa
tuleekin, mm. kaikenlaisia
”rohjohommia” tänään ja
huomenna esiliina edessä
keitämme ja tarjoilemme
vaikka lohikeittoa jonkun
myymälän, tai vaikka pankin konttorin avajaisissa.
Klubimme toimintaa helpottaa kalusto, jota olemme
vuosien myötä hankkineet.
Keitinvaunun lisäksi meillä
on esiintymislava ja juhlapenkit kuljetusvaunuineen.
Valmiutemme, vaikka juhlia
järjestämään, on hyvä, joten
omat Kesäjuhlammekin on
sikäli helppo järjestää.

Klubikokouksessamme
marraskuulla vieraili
2. VDG Raimo Gröhn
Kansainvälisen presidentin
Joe Prestonin muiden viestien ja terveisten lisäksi, hän
luovutti klubissamme oleville perustajajäsenille 45v.
Charter Monarch Chevronit.
Saajia olivat lionit: Hannu
Vaitomaa, Allan Lundström, Ismo Anttila, Yrjö
Aho ja PDG Ossi Lahtinen.

”Kaiken takana on nainen”! Olemme kaikki mielissämme ja onnellisia siitä,
että meillä on alusta asti
ollut aktiivinen ladytoiminta. Lähes kaikki ovat paikalla, kun tarvitaan ja ilman
heitä moni asia jäisi ja olisi
jäänyt tekemättä. Kiitos siis
Teille kaikille, jotka eri tavoin autatte puolisoitanne,
näiden lions toimissa.(kin)

Klubimme on sikäli harvinainen, että meiltä on tullut ja oli yht´aikaa kolme
entistä
piirikuvernööriä.
Edesmennyt PDG Eero
Tamminen (DG -86-87),
allekirjoittanut (DG 96-97)
ja kotikonnuilleen Raumalle, LC Rauma/ Reimariin
siirtynyt PDG Veikko Valavuo (DG 06-07)

Kunnostustyöt
Presidentti Esko Lehto, LC Kiikka

Ruoka maittaa raikkaassa meri-ilmassa.
Ohjelmaa, seurustelua ja kaikilla on mukavaa!

LC Rauma/Ankkurin
lahjoitustilaisuus

Kiikan Lions Club ja Sarkiaseura on tehnyt jo monena
vuonna yhteistyötä Kaarlo
Sarkian Synnyintalon kunnostamiseksi .
Tänäkin syksynä vaihdoimme hirsiä, muurasimme molemmat savupiiput, kitta-

Teppo Hattula, LC Rauma/Ankkuri

simme ikkunat sekä maalasimme sisäkattoja.
Talkootunteja kertyi 122.
Toivosen Leena kahvitti
leijonia talkoissa ja kunnostuksen päätteeksi ja järjesti
vielä harjakaiskahvituksen
kotonaan Kiikassa .

Ravintola Wähä Tallbossa 19.11.2014 kuukausikokouksen
jälkeen pidettiin lahjoitustilaisuus, jossa klubi lahjoitti
2 x 1000 €.
Lahjoituksen saivat Rauman Aluesairaalan lasten ja nuorten
poliklinikka, vastaanottajana Niina Koivisto sekä Rauman
Perhetukikeskus,vastaanottajana Auli Frimodig. Lahjoitukset luovutti klubin presidentti Ari Ruusuranta.
Kuva: Pasi Suominen

LC Pori/Charlotan arpajaiset
LC Pori/Charlotta järjesti jo perinteeksi muodostuneet
arpajaiset Porin Ahlaisissa 2.8.2014 pidetyillä jokakesäisillä Ahlaisten markkinoilla. Päivä oli helteisen lämmin ja
markkinatorille oli saapunut runsaasti yleisöä. Arvat menivät nopeasti kaupaksi. Laadukkaita arpajaisvoittoja oli
tänäkin vuonna runsaasti. Arpaisvoitot olivat esillä ja ne
sai lunastaa heti paikan päällä, mikä vauhditti myyntiä.
Arpajaisista saatu tuotto lahjoitetaan lasten ja nuorten
paremman huomisen turvaamiseksi.

- Pitkä kokemus sähkösuunnittelusta SUUNNITTELUTOIMISTO HAKALA OY

Kuvateksti: Markkinatunnelmaan virittäytymässä
pres.Tarja Klemetti apunaan kummityttönsä Emma.

. Koskitie 3, 32700 Huittinen
. puh. 03 514 2111
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Lions Club Merikarvian arvot – auttaminen,
Yhteistyötä nuorten
huumori ja ystävyys – näkyvät arjessa ja juhlassa. kanssa ja jäsenten
bin vaiheista kautta toiminMikko Rinne,
palkitsemista
tavuosien.
LC Merikarvia
Juhlaa
LC Merikarvia juhli 50-vuotista taivaltaan 18.10.2014.
Kanssamme juhli laaja piiri
ystävyys- ja naapuriklubeista ja paikallisista sidosryhmistä. Juhlan kunniaksi
muistimme yhteensä 2000
euron stipendeillä paikkakuntamme urheilevaa ja
kulttuuririennoissa ahertavaa nuorisoamme, ansiokkaita sosiaalialan toimijoita
unohtamatta.
50-vuotisjuhlan hengessä
myös klubin historiasta kirjoitettiin uusi uljas laitos.
Kiitos uutterien kirjoittajien
ja sähköisessä muodossa
säilyneen kymmenen vuoden takaisen painoksen, uusi
teos antaa elävän kuvan klu-

Juhlan jälkeen kuulimme
suruviestin. Lions-ritarin arvon saanut veli Simo Ruoho
joutui jäämään terveydellisistä syistä pois juhlasta ja
hän nukkui pois seuraavalla
viikolla. Ansiomerkit ja taulu luovutettiin lady Pirjolle
postuumisti.

Arkea
Vuosien varrella tietyt tapahtumat ovat vakiinnuttaneet paikkansa leijonakalenterissa. Tällöin näymme
paikkakunnalla ja teemme
lions-toimintaa tutuksi.
Perinteisesti olemme tänäkin vuonna mukana hiihtoloman tienoilla vietettävien
Monoviikkojen järjestelyissä. Jos säät sallivat, eli pakkasta riittää jäädyttämään
Krookanlahden turvalliseen
vahvuuteen, pyöritämme
perinteisellä napakelkalla
pieniä ja vähän isompiakin
huimapäitä.

Juhlapuheen piti Lions-liiton pääsihteeri Maarit
Kuikka.

Teppo Hattula,
sihteeri, LC Rauma/Ankkuri

Juhlan huipennukseksi konkarileijoniamme muistettiin
monin ansiomerkein. Lady
ansiomerkin saivat Aino
Hakosalo ja Heli Ruohomäki.

Valpurin päivänä eli vappuna järjestämme kuntalaisten
iloksi toritapahtuman, missä
perinteisten ongintojen ja
makkarangrillausten lisäksi
on tarjolla torvisoittoa ja

monia toimintapisteitä. Merilohen painon arvaus on
ollut suosittu ja tuottoisa
rasti. Kalan painon tarkimmin arvannut osallistuja
voittaa – kalan. Samassa
toukokuussa tulevat ekaluokkalaiset ottavat ennakkotuntumaa alakouluun. Tutustumispäivänä lahjoitamme heille pyöräilykypärät
turvaamaan alkavaa koulutietä.
Kulttuuririentojen tukemisen saralla olemme osallistuneet Ouraooppera-yhdistyksen kesäteatteriesitysten
lavasteiden rakentamiseen
jo niin monena vuotena, että
voidaan puhua perinteisestä
aktiviteetista.
Eräs klubimme omintakeinen perinne juontaa juuren-

sa seitsemänkymmentäluvulle. Vuosittaisen korroosiomatkan nimellä tunnetun
retken järjestää edellisellä
retkellä nimetty matkanjohtaja eli korroosioasiamies,
tuttavallisemmin
korri.
Osallistujille ilmoitetaan
etukäteen ainoastaan, tarvitaanko passia vai ei, sekä
todennäköinen paluuaika.
Matkan määränpäätä tai vierailukohteita ei kerrota,
vaan retki etenee korrin ohjauksessa mukavan salamyhkäisyyden vallitessa.
Tänäkin vuonna reissu järjestetään tammikuun kolmantena viikonloppuna ja
se suuntautuu taas jonnekin.
Tätä kirjoitettaessa reissu on
siis edessä. Tätä juttua luettaessa korroosiomatka 2015
on siirtynyt osaksi elävää
leijonahistoriaa.

Hyväntekeväisyyskonsertti Vampulan kirkossa
Mauno Kotamäki, LC Vampula
lua ja monipuolisen muusikon, Olli Ahvenlahden säestystä.
Tapio Liinojaa, Jore Marjarantaa ja Olli Ahvenlahtea kokoontui viattomien
lasten päivänä järjestettyyn
hyväntekeväisyyskonserttiin kuulemaan Vampulan
kirkko lähes täyteen yleisöä.
Melkoinen osa heistä taisi
tulla paikalle Vampulan
oman pojan, Tapio Liinojan
esityksiä seuraamaan, mutta
siinä ohessa nauttimaan
myös Jore Marjarannan lau-

Alkuaan 2.11. suunniteltu
konsertti jouduttiin Liinojan
sairastumisen vuoksi siirtämään lähes parilla kuukaudella, mutta yleisömenestyksen kannalta siirto taisi
olla vain hyväksi.
-Pikaisen arvioni mukaan
väkeä oli paikalla noin 550
henkeä, totesi konsertin jälkeen LC Vampulan riveissä
tapahtumaa ideoinut ja yhdyshenkilönä toiminyt Jukka-Pekka Sampolahti.

Konsertissa kuultiin tuttua
kotimaista tuotantoa, kuten Erkki Melakoskea, Juha Vainiota, Vexi Salmea
ja Tapio Rautavaaraa. Ulkomaisesta musiikista esillä oli muun muassa Leonard Cohenin, Gerd Natschinskin ja Duke Ellingtonin tuotantoa. Harvinaista oli kuulla Ahvenlahden
uruilla esittämä In a Sentimental mood.
Juuri ohitettuun jouluun
hyvin sopien ohjelmistossa oli luonnollisesti myös
useita kauniita jouluisia
lauluja, kuten Heinillä härkien kaukalon, Valkoinen
joulu ja Varpunen jouluaamuna. Tapio Liinojalta
kuultiin myös kirjoitta-

mansa ja yleisradiossa viitisen vuotta sitten esittämänsä Vampulan joulu.
Tapio Liinoja oli marraskuussa täyttänyt pyöreitä
vuosia, eivätkä muusikkokaverit voineet, vaikkakin
viiveellä, olla konsertin lomassa esittämättä sankarille
Paljon onnea vaan –onnittelulaulua. Onnittelut, konsertin päätöskukat ja kiittelyt
herkistivät isoakin miestä
sen verran, että silmäkulmaa sankari joutui ohimennen pyyhkäisemään.
Hyväntekeväisyyskonsertin
tuotto käytetään lapsi-, nuoriso- ja vanhustyön hyväksi,
selvitti Jukka-Pekka Sampolahti.

Alueseminaarit
Pomarkussa 20.9.2014 ja Säkylässä 27.9.2014

Jore Marjarannan laulua ja Olli Ahvenlahden säestystä kuuntelemassa myös kotikirkossaan esiintynyt
Tapio Liinoja

LC Rauma/Ankkurin joulukuun kuukausikokouksen yhteydessä konsertoivat Rauman Musiikkiopistosta saksofonistit Inkeri Nora, Kalle Kulju, Sakari ja Risto Kauppinen,
Yhteistyöprojekti Nuoret mukaan - Musiikkiopiston kanssa.

LC Rauma/Ankkurin Amerikan kirjeellä palkitut ed. Pres.
Jukka Virtanen (oik.) ja Pres. Ari Ruusuranta (kesk.).
Jäsenkehitys ed. toimintakautena sekä jäsentyytyväisyys.
Palkinnot jakoi rahastonhoitaja Arto Liiten (vas.).

LC Pori/Ulvilan kesä
Lauri Merivirta
LC Pori/Ulvila on vuosittain osallistunut lasten liikennepuiston, Vinkkarin avoinna pitoon ja “liikenteen ohjaukseen” Porin Kirjurinluodossa: Kesäinen ja rauhallinen
nuoriso- ja palveluaktiviteetti, myös puhvetti on silloin
tällöin tarjonnut piristeitä.

Kuvassa vasemmalta lionit Lauri Merivirta, Sakari
Ryömä ja Ismo Ahonen.
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Kahden klubin koukussa

Terveiset intiasta

Markku Tuominen

Virpi Äijö, LC Ulvila/Aurora

Olin vuonna 1986 perustamassa LC PORI/
KOIVISTOA jatkaen 100
prosentisena klubin jäsenenä 16 vuotta. Olin hankkinut
vuonna 1991 Espanjan Torreviejasta kakkosasunnon.
Eläkeiän alkaessa.
Vietimme vaimoni Eevan
kanssa ”mökillä” talvikuukaudet. Vuonna 2001 olimme Suomi-Seuran Lissabonin matkalla. Samassa bussissa oli mies leijonamerkki
rinnassaan. Hän oli Aarno
Nieminen, jonka kanssa
aloimme suunnitella suomalaisen klubin perustamista
Torreviejaan. Seuraavan
vuoden aikana löysimme
riittävästi lionhenkisiä miehiä. Vuonna 2002 oli CLUB
DE LEONES TORREVIEJA/SUOMEN charter
night, presidenttinä Aarno
Nieminen. Klubimme oli
ensimmäinen Espanjassa
uudella vuosituhannella perustettu lionsklubi.
Neljäntenä vuotena muutuimme sekaklubiksi, mikä
toi aktiivisia naisia joukkoomme.

Tärkeimpiä aktiviteettejämme ovat olleet tanssiaiset,
retket, matkat ja muut yleisötapahtumat, joilla
olemme keränneet varoja.
Olemme tukeneet mm. Suomi-Koulua, oppilaita, nuorisovaihtoa Suomeen ja Alimentos Solidariosta, joka
keskittyy vähäosaisten auttamiseen alueellamme. Suurin yksittäinen kohteemme
oli Lorcan maanjäristyksessä tuhoutuneen vammaislasten hoitokeskuksen avustaminen. Siihen Suomen
Lionsliittokin myönsi varoja
5000 €
Ottaessani jäsenyyden Espanjassa jouduin eroamaan
Koiviston klubista, jossa
perustajajäseniä vieläkin
kymmenkunta. Espanjanklubissamme minä olen ainoa perustaja. Porissa käydessäni paikkaan aina Koiviston kokouksissa. Kun
Suomen Lionsliiton vuosikokous kesällä 2014 pidettiin Porissa, ilmoittauduin
Koiviston klubiin talkootöihin. Samalla sain kantaa
Espanjan klubimme upean

Sensaatioko?

Yhtenä toimintamuotona tämä klubi kertoi
järjestävänsä vuosittain
Amritsarin köyhimmällä alueella silmäleirin.
Yhtenä päivänä voi olla
jopa 500 kävijää. Lääkärit tarkastavat potilaita ja ohjaavat tarvittaesKokous pidettiin klubin
sa potilaille ilmaiseen
omistamassa rakennukjatkohoitoon.
sessa, johon on valmistumassa silmäsairaala. Klubilaiset olivat hyvin
Klubi on toiminut noin kiinnostuneita Suomes10 vuotta ja jäseniä on ta ja Lions-toiminnasta
40. Amritsarissa on 10 täällä. Suurella ilolla
klubia. Naisten klubeja kuuntelimme lion Leeei ole, mutta joihinkin nan tarinoita matkalkokouksiin kutsutaan taan joulukuun kuukaumyös vaimot ja lapset. sikokouksessa

lipun saliin kokousyleisön
aplodeeratessa lipullemme.

Lämpöisin terveisin –
Saludos leonisticos!!

Olen koukussa lionismiin ja
kahteen klubiin!!

Markku Tuominen
Club de Leones
Torrevieja/Suomi

PORIN KISA ON MAAN KOVIN - TAAS !

Lahjoitus

Jouko Färd, LC Pori/Koiviston ritari
maan julmimmat ja kovimmat kasvot!

Uusia
mahdollisuuksiakin!
Porissa saatetaan nähdä
ennen kaikkea Suomessa
yksi ainutlaatuisimmista tapahtumista.

Arto Niemi-Nikkola tuli
Pohjanmaalta ja voitti! Seinäjokisen meijerikuskin vanavedessä ui ex-porilainen
Liedon rekkamies Harri Peltomaa, pronssin napsi Rauman Lapin Jarno Kirselä.
Takuuvarmasti ukkelit lähtivät Suomen Vahvin-kisaan… Eikä vastuksia löytynyt. Niemi-Nikkola voitti
ja Kirselä nousi kakkoseksi,
Peltomaa missasi.
Olisiko syytä todeta, että
Porin kisassa nähdään taas

On mahdollista, että ItäPrismassa taistellaan kansainväisen
Strongman
Champions Leaguen
suomalaisesta paikasta.
- Pitikin sulle jo kirjoittaa
tästä asiasta. On mahdollista
järjestää karsinta sekä alle
105-kilon että avoimelle
sarjalle. Tapahtuma voidaan
silti pitää hyväntekeväisyytenä. Olisi todellakin mahtava tilaisuus järkätä isompi
happeninki, viestittää näitä
asioita oikea käteni Topi
Frifeldt.
Kaikki on tätä kirjoitettaessani vielä valitettavasti vuodenvaihteessa auki. Helmi-

kuussa pitää tietää mitä tuleman pitää. Päätöksen olemme LC Pori/Koivistossa ilmeisesti kuitenkin jo tehneet. Tottakai kansainvälisyys meitä kiinnostaa.
Toisaalta vastaavanlainen
tilaisuus laittaa aina klubin
koville.
Vastuuhenkilöt, kisan budjetti, resurssit järjestelyissä
normaalin kilpailun laajentuessa, kisapaikan isäntä jne.
Ne ovat vielä arvoituksia,
mutta myötäisessä menemme.

Monta on
monessa
Kaikesta huolimatta, ja siitäkin, että porukkamme eli
veljemme alkavat ikääntyä.
Asia ei ole outoa muuallakaan, käsittääkseni. Nenäpäivät Koivistossa veimme
taas läpi. Tulos 1361,35 ei
hurrattava ollut. Entä kaikki
muut?
Hyväntekeväisyydestähän
oli kyse, ei itseriittoisuudes-

ta. Parhaat tulokset olemme saaneet parinakin kertana koko M-piirissä ja
niistä olemme ylpeitä. Ja
monta monessa.
Meillä LC Pori / Koivistolla on todella ilo todeta
miten saamme olla mukana sekä Satakunnan Käsityömarkkinoilla että Vahvamieskisassa. Oletan,
että useilla porilaisilla
klubeilla tätä hienoa ja
hyväntekevää mahdollisuutta ei ole. Tästä jatkamme ja huhtikuun 26.
Sunnuntaina…
Ei, kun koko lionsväen
kanssa katsomaan miten
ukkelit pärjäävät Suomen
kovimmassa kisassa.
Näemme Itä-Prismassa
sunnuntaina 26.4. klo 13
alkaen. Suomen kovimmat paikalla, minäkin.
Ja muistakaa. Hankkikaa
itsellenne kisan käsiohjelma. Sieltä löytyy lunastaneille palkintoja.

PORIN• 11. VAHVAMIESKILPAILU
Sunnuntaina 26.4. klo 13.00
• Mikkolan Prismassa, Itäkeskuksenkaari 6
Järj: LC Pori/Koivisto
SUOMEN CUP-osakilpailu.

Heikki Santala, Pori/Koivisto

LC-Pori Koivisto luovutti kesän vahvamieskilpailun
tuotosta 1.500 € Porin Teljän seurakunnnan diakoniatyölle
2011.2014. Lahjoituksen vastaanottivat Pastori Juha
Väisänen ja diakoniatyöntekijä Pirjo Paukkunen. Klubin
puolesta ”viestinviejinä” toimivat Past presidentti Seppo
Österlund vas. ja hänen vieressään klubin sihteeri Heikki
Santala. Klubin lahjoitus ohjautuu joulun alla useammassa
erässä Teljän seurakunnan harkitsemiin kohteisiin.
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Lions Clubs International, piiri 107–M
Toimintakertomus kaudelta 2013 – 2014
Yleistä
Kauden teemat
Kansainvälinen teema:
Follow your dream –
Seuraa unelmaasi
Kotimainen teema:
Palvelulla hyvinvointia
Piirin teema:
Yhdessä palvellen

Lions Clubs
International
Järjestön 96. kansainvälinen
vuosikongressi
pidettiin
Hampurissa, Saksassa 5. 9.7.2013. Kokouksessa valittiin järjestön kansainväliseksi presidentiksi Barry
Palmer Austraaliasta,
1. varapresidentiksi Joe
Preston USA:sta ja 2. varapresidentiksi Jitsuhiro Yamada Japanista. Piirikuvernöörielektien koulutus toteutettiin vuosikongressin
yhteydessä 1. - 4.7.2013 ja
piirikuvernöörien virkaanasettajaisseremonia
oli
9.7.2013.

Suomen Lionsliitto ry
Hallitus:
Asko Merilä
CC puheenjohtaja
Seppo Söderholm IPCC
Tuomo Holopainen
VCC varapuheenjohtaja
Antti Hynnä DG
Jari Rytkönen DG
Jukka Kärkkäinen IPDG
Jari Vuorinen IPDG
Bo Lindberg MD-PRC (puhe- ja läsnäolooikeus)
Maarit Kuikka GS sihteeri

Kuvernöörineuvosto:
Puheenjohtaja
CC Asko Merilä, I-piiri
LC Utajärvi
Varapuheenjohtaja
VCC Tuomo Holopainen,
N-piiri
LC Helsinki/Vuosaari
Edellinen puheenjohtaja,
IPCC Seppo Söderholm,
D-piiri
LC Lappeenranta/Raja

Piirikuvernöörijäsenet:
A-piiri:
Tommi Virtanen,
LC Kisko
B-piiri:
Tiitus Tuohikorpi,
LC Helsinki/Cosmopolitan
C-piiri:
Esa Ojapalo,
LC Riihimäki/Kara

D-piiri:
Pekka Sopanen,
LC Lappeenranta/Rakuuna
E-piiri:
Antti Hynnä,
LC Lempäälä
F-piiri:
Kaarlo Katajisto,
LC Nurmo
G-piiri:
Jari Rytkönen,
LC Uurainen
H-piiri:
Juhani Kautonen,
LC Kerimäki/Puruvesi
I-piiri:
Eero Vile’n,
LC Sotkamo/Vuokatti
K-piiri:
Onni Piippo,
LC Iisalmi/Porovesi
L-piiri:
Raija Väre,
LC Kuusamo/Pohjanakat
M-piiri:
Matti Reijonen,
LC Vampula
N-piiri:
Heikki Saarinen,
LC Helsinki/Pohjois-Haaga
O-piiri:
Gurli Dumell, JacogstadPedersöre/Linne’or

Lionspiiri
107-M
Kausi 2013-2014 oli piirin
45. toimintakausi. Klubien
määrä oli kauden alussa 65
ja lopussa 64. Piiristämme
lopetti toimintansa LC
Uusikaupunki/Family. Jäseniä oli kauden alussa 1822
ja lopussa 1830, joista miehiä 1521 ja naisia 309.
Tulokseksi tuli + 8.

Piirin edustus
Suomen Lionsliiton tehtävissä
PDG Maija-Liisa Heikkilä,
LC Pori/Sofia;
Toimialajohtaja
jäsenjohtaja MD-GMT
PDG Pertti Harju,
LC Pori/Koivisto;
Työryhmäpuheenjohtaja
SKEBA- nuorisobändikisan vastaava
PDG Jaakko Räikkönen, LC
Rauma/Ruori; ARS- säätiön
hallituksen jäsen
DG Jari Vuorinen, LC Ulvila; Liiton hallituksen jäsen
Lion Kalevi Nummijärvi;
Liiton Quest- työryhmän
jäsen

Piirihallitus 2013-2014

Lohkojen puheenjohtajat

Piirikuvernööri
Matti Reijonen,
LC Vampula

I alue

1.varapiirikuvernööri
Kalevi Sillanpää,
LC Punkalaidun
2.varapiirikuvernööri
Antti Raitaniemi,
LC Pori/Karhu
Edellinen piirikuvernööri
Jari Vuorinen
LC Ulvila

1. lohko
Ari Kotiranta,
LC Siikainen
2. lohko
Lauri Ahopelto,
LC Kankaanpää/
Kuninkaanlähde
3. lohko
Ari Eskola,
LC Kiikka

II alue

Piirisihteeri
Rauni-Eliisa Wasell,
LC Huittinen/Gerda

1. lohko
Rauno Luoma,
LC Pori/Linna

Piirin rahastonhoitaja
Veli-Matti Wasell,
LC Huittinen

2. lohko
Tauno Kivinen,
LC Kullaa

3. lohko
Leo Järvinen,
LC Kokemäki

III alue
1. lohko
Markku Evala,
LC Huittinen
2. lohko
Sami Hesso,
LC Eura

IV alue
1. lohko
Kari Salo,
LC Rauma/Ruori
2. lohko
Eero Uusikartano,
LC Laitila

Alueiden puheenjohtajat
I alue
Arto Hakala,
LC Kankaanpää
II alue
Raimo Gröhn,
LC Pori/Meri-Pori
III alue
Kauko Hakala,
LC Köyliö
IV alue
Olli-Matti Vuori,
LC Rauma/Reimari

Kauden 2013 - 2014 piirihallitus
Aluekokoukset

Kuvernöörineuvoston
sihteerinä toimi
Maarit Kuikka

Toimikuntien puheenjohtajat
PDG ja kunnia,
Jari Vuorinen,
LC Ulvila

Tietotekniikka,
Pekka Tuuna,
LC Rauma

GMT (Jäsenohjelma),
Jari Vuorinen,
LC Ulvila

LCIF,
Hannele Vuorinen,
LC Pori/Sofia

GLT (Koulutusohjelma),
Pentti Hämäläinen,
LC Kankaanpää

ARS-säätiö ja adressit,
Olli-Pekka Varjus,
LC Pori/Karhu

1. KVN-kokous
Utajärvellä 2
4.8.2013

Palvelu- ja
varainhankinta,
Hilve Reijonen,
LC Huittinen/Gerda

Invalidiyhteistyö,
orma Suominen,
LC Lauttakylä

2. KVN-kokous
Savonlinnassa
16.11.2013

Nuorisovaihto ja nuorisoleiri,
Kaija Valtonen,
LC Kokemäki/Jokilaakso

Liiton vuosikokous
pidettiin Porissa
6-8.6.2014.
KVN-kokoukset
Kuvernöörineuvoston kokouksia pidettiin 4.

3. KVN-kokous
Mikkelissä
15.2.2014
4. KVN-kokous
Porissa
6.6.2014

Quest vastaava,
Kalevi Nummijärvi,
LC Karvia
Kummilapsitoiminta,
Leena Marvola-Sine,
LC Uusikaupunki/Family
Skeba,
Tarmo Tupala,
LC Köyliö
Tiedotus,
Jaakko Viitala,
LC Karvia

Piirin aluekokoukset pidettiin kahdessa osassa. I ja II
alueiden kokous Porissa Yyterin kylpylässä 27.8.2013 sekä
III ja IV alueiden kokous Raumalla SAMK:n tiloissa.
Aluekokouksiin kutsuttiin klubien presidentit, sihteerit ja
rahastonhoitajat (yhteensä 195) sekä muut kiinnostuneet
jäsenet. Paikalla oli yhteensä 115 klubien edustajaa
(n. 60 %) + piirihallituksen jäseniä.
Tilaisuuksissa toimialajohtajat esittelivät tulevan kauden
keskeisimmät aktiviteettiasiat ja DG haastoi klubit lisäämään jäsenmääräänsä yhdellä, kirjaamaan jäsenrekisteriin
jäsenten puuttuvat yhteystiedot, uusimaan ikivanhat klubisäännöt ja laittamaan kotisivut kuntoon.

Piirikokouskoordinaattori, J
uha Suonpää,
LC Kiukainen

Tilin/toiminnantarkastajat
Lasse Luoto,
LC Huittinen ja
Tapio Sirviö,
LC Huittinen
sekä varalla
Tommi Anttila,
LC Kokemäki ja
Tapio Nieminen,
LC Vampula
Tiedotus-DC Jaakko Viitala palkittiin toimikautensa
päättyessä 1 ruusun ansiomitalilla.
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Piirihallituksen kokoukset
Piirihallituksen tutustumistilaisuus pidettiin Vampulassa 29.7.2013 Tuulikki
Vampula lentokentällä, jossa kentän rakennuttaja ja
omistaja kauppaneuvos ja
lion Leevi K. Laitinen kertoi
omasta elämästään ja kentän
rakentamisesta. Mielenkiintoisen esityksen jälkeen pääsimme tutustumaan lennonjohtotorniin ja kentän alueen rakennuksiin.
Köyliö,ravintola Korkea
Tammi 7.9.2013
Käytiin läpi hallituksen kokoonpano sekä alue- ja lohkojako. Todettiin, että 107M piirissä on kauden alkaessa 4 aluetta, 10 lohkoa, 65
klubia ja 1821 jäsentä, joista
miehiä 1508 ja naisia 315
(17.3 %). Todettiin, että
M-piiri osallistuu jälleen
nenäpäivään liiton suosituksen mukaisesti vastuuhenkilönä 2. VDG Antti Raitaniemi. Hyväksyttiin edellisen
kauden tilinpäätös, tase ja
tuloslaskelma esitettäväksi
piirikokouksessa. Annettiin
vastuullisille henkilöille tilien käyttöoikeudet. Päätettiin
nuorisoleirimaksujen siirtämisestä rahastoon. Tehtiin
ryhmätöinä: uusien klubien
perustaminen, lohkon koko-

usten ja klubivierailujen aiheet sekä toimialajohtajien
tavoitteiden saavuttamisen
keinot. Todettiin, että edellisellä kaudella tilatut Mpiirin pinssit ovat saapuneet
ja niiden hinnaksi sovittiin
5 €/kpl.
Muistamiset: DG luovutti
IPDG Jari Vuoriselle PDGmerkin ja Hampurin viirin,
RC Kauko Hakalalle Hampurin viirin kokousjärjestelyistä ja DC Hannele Vuoriselle 107-M piirin viirin
merkkipäivän johdosta.
Pori, Yyterin kylpylä
23.11.2013
Kuultiin toimikuntien raportit. Hyväksyttiin edellisen
kauden toimintakertomus.
Kotisivukoulutus pidettiin
12.10.2013 Harjavallassa.
Rauhanjulistekilpailuun
osallistui 9 työtä, joista voittajaksi äänestettiin Lotta
Pihalan työ (Ahlaisten alakoulusta), sponsorina toimi
LC Pori/Charlotta. Harjavallassa on aloitettu yhteisklubin suunnittelu. Kokousväelle jaettiin klubeille vietäväksi A5- kokoinen Mviesti- lehti, jonka pääsisältönä oli liiton Porin vuosikokous. Liiton järjestämään
muutosvalmennuskoulutuk-

seen on ilmoitettu DG Matti
Reijonen, 2. VDG Antti
Raitaniemi ja DC Hilve Reijonen.
DG luovutti RC Raimo
Gröhnille Hampurin viirin
kokousjärjestelyistä.
Kankaanpää, Niinisalon
varuskunta 8.3.2014
Kuultiin toimikuntien raportit. Harjavallan klubin perustaminen etenee ja Merikarvialla on ollut informaatiotilaisuus ja tunnusteluja
naisklubin perustamiseksi.
Uusien jäsenten koulutustilaisuus pidettiin 18.1.2014
Harjavallassa. Maaliskuun
5. ja 6. päivä pidettiin johtajuusvalmennus / verotuskoulutukset Porissa ja Köyliössä. Todettiin, että piirimme nuorisovaihtoon on tullut 26 hakemusta. Hyväksyttiin Kaljaasi Ihanan tarjous nuorisoleirin 2015 järjestämisestä 10500 € + ruokailut, jos aloitus- ja lopetuspäivät ovat puolia päiviä.
Nenäpäivään osallistui 33
klubia ja tuotto oli 11500 €.
Todettiin ehdokkaat piirin
virkoihin kaudelle 20142015 sekä todettiin piirikokouspaikan hakijoina olevan vuodelle 2015 LC

Pori/Charlotta ja vuodelle
2016 LC Köyliö. Käsiteltiin
kauden 2012-2013 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
tulevan piirikuvernöörin esittelemänä toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle
2014-2015. Käytiin läpi piirin vuosikokouksen järjestelyjä. Päätettiin ehdottaa piirikokoukselle piirin sääntöjen
päivittämistä ja piirin toimintailmoitusjärjestelmästä luopumista.
DG luovutti RC Arto Hakalalle Hampurin viirin kokousjärjestelyistä.
Rauma, Kaupungin-teatteri 29.3.2014
Kuultiin rahastonhoitajan ja
toimikuntien raportit. Keskusteltiin piirin kotisivujen
kehittämisestä. DG palkitsi
piirihallituksen jäsenet RC:t,
ZC:t CS ja CT sekä 1. ja 2.
VDG saivat Hampurin viirit
sekä RC Olli-Matti vuorelle
Hampurin viiri kokous- ja
teatterijärjestelyistä.
DC
Jaakko Viitala palkittiin ansiokkaasta piirilehden toteuttamisesta ja tiedottamisesta 3
v. toimikautensa päättyessä
1 ruusun ansiomitalilla. Kokouksen jälkeen hallitus siirtyi teatteriin katsomaan esitystä Hiljaiset sillat.

Vuosijuhlassa hiljennyttiin
muistamaan kauden aikana
poisnukkuneita. Heitä
oli 10;

Vuosijuhlan avaussanat lausui järjestelytoimikunnan
puheenjohtaja DC HilveReijonen, LC Huittinen/Gerda.

Huittisten kaupungin tervehdyksen toi hallituksen
puheenjohtaja Aimo Lepistö
ja juhlapuhujana oli liiton
varapuheenjohtaja
VCC
Tuomo Holopainen.

Seuraavan vuosikokoksen
2015 järjestäjäksi oli yksi
hakija LC Pori/Charlotta,
joka valittiin. Vuoden 2016
järjestäjäksi halusi LC Köyliö, joka myös valittiin.

Pekka Hatanpää
LC Pori/Ulvila
Pekka Hannukkala
LC Kankaanpää/Keskusta
Kimmo Haapaniemi
LC Vampula
Pentti Pihlava
LC Kiikoinen

Kaarlo Schrey
LC Rauma/Ankkuri

Piirikokouspäivä oli myös
kansainvälinen jäseneksi ottopäivä. Vuosijuhlan päätteeksi piiriin otettiin seitsemän uutta jäsentä, joista
viisi pääsi paikalle kummeineen. Jäsen- ja kummilupaukset otti vastaan liiton jäsenjohtaja MD-GMT MaijaLiisa Heikkilä. Lopuksi luovutettiin IPDG Jari Vuoriselle kansainvälinen Leadership ansiomitali piirin ja
liiton eteen tehdystä ansiokkaasta työstä.

Pekka Ruokolainen
LC Pori/Meri-Pori.

Vuosikokousasioina olivat
sääntöjenmukaiset asiat.

Tapani Toivola
LC Köyliö,
Aulis Nieminen
LC Punkalaidun
Einari Oksanen
LC Ulvila/Olavi,
Iiro Penttilä
LC Rauma/Ankkuri,

Hyväksyttiin piirin toimintakertomus ja tilit kaudelta
2012-2013 sekä annettiin
vastuuvapaudet ja luovutettiin piirin viiri IPDG Jari
Vuoriselle. Päätettiin piirin
ohjesäännön muuttamisesta
vastaamaan nykyvaatimuksia. Päätettiin piiriaktiviteettien maksuksi edelleen 10
€/jäsen, joka sisältää LCIFtukimaksun, nuorisoleirimaksun ja piirilehden toteuttamismaksun. Päätettiin luopua piirin toimintailmoitusjärjestelmästä. Jatkossa aktiviteetit raportoidaan ainoastaan liiton jäsenrekisteriin.

Seuraavaksi piirikuvernöörielektiksi valittiin 1. VDG
Kalevi Sillanpää, LC Punkalaidun,

1. varapiirikuvernööriksi 2.
VDG Antti Raitaniemi,
LC Pori/Karhu

Klubitoiminta
I Alue
1. LC Kankaanpää, pikkuleijona + kunniakirja
2. LC Karvia, kunniakirja
3. LC Jämijärvi, kunniakirja
II Alue
1. LC Pori/Meri-Pori, pikkuleijona + kunniakirja
2. LC Ulvila/Aurora, kunniakirja
3. LC Pori/Linna, kunniakirja
III Alue
1. LC Köyliö, pikkuleijona + kunniakirja
2. LC Huittinen/Gerda, kunniakirja
3. LC Punkalidun, kunniakirja
IV Alue
1. LC Laitaila/Untamoinen, pikkuleijona
+ kunniakirja
2. LC Rauma/Reimari, kunniakirja
3. LC Rauma/Kanali-Helme, kunniakirja
Piirin paras klubi
LC Pori/Meri-Pori, kiertopalkinto
Tiedotuskilpailu
1. LC Ulvila /Aurora, kiertopalkinto
+ kunniakirja
2. LC Huittinen/Gerda, kunniakirja
3. LC Nakkila/Emma, kunniakirja
4. LC Ulvila, kunniakirja
Piirin lentopallomestari
LC Lappi TL, kiertopalkinto
Piirin jäsenhankkija (netto)

Piirin vuosikokous ja vuosijuhla
Piirin vuosikokous pidettiin
LC Huittinen/Gerdan järjestämänä Huittisissa Länsi-Suomen opistolla
26.4.2014. Kokouksessa oli
107 virallista edustajaa 41
klubista. Ennen virallista
kokousta olivat tulevien
klubivirkailijoiden koulutustilaisuudet. Koulutusta
oli presidenteille, sihteereille, rahastonhoitajille, tiedotussihteereille, jäsenjohtajille ja puolisoille.

Piirikilpailun tulokset
kausi 2013-2014

ja 2. varapiirikuvernööriksi
RC Raimo Gröhn,
LCPori/Meri-Pori

LC Kokemäki/Jokilaakso (+6), iso leijona
+ kunniakirja
Parhaat sihteerit
I Alue, Esa Pukkila, LC Karvia, ansiomitali
II Alue, Alf Ojala, LC Pori/Meri-Pori, ansiomitali
III Alue, Jari Virtanen, LC Köyliö, ansiomitali
IV Alue, Irja Räikkönen, LC Rauma / Kanali Helme, ansiomitali

Tilin/toiminnantarkastajiksi
valittiin lion Kari Hänti LC
Vampula ja lion Tarja Isokallio LC Huittinen/Gerda.
Varatilin/toiminnantarkastajiksi valttiin lion Heikki Nurmo LC Punkalaidun ja lion
Jukka Teinilä LC Laitila.
Hyväksyttiin DGe Kalevi
Sillanpään esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio
kaudelle 2014-2015.
Iltajuhlassa kuultiin Huittisten kaupunginjohtajan Jyrki
Peltomaan, järjestävän klubin LC Huittinen/Gerdan
presidentin Minnamari Salmivaaran ja liiton varapuheenjohtajan Tuomo Holopaisen terveiset. DG luovutti
Hampurin vuosiconventionin viirin LCHuittinen/
Gerdan presidentille klubin
erittäin hyvin järjestämästä
piirikokouksesta. Suoritettiin
”vahdinvaihtoon” liittyvät
rituaalit ja nautittiin ohjelmasta sekä ruuasta iloisen
seurustelun ja musiikin ohessa.

Holopaiset, Reijoset ja Sillanpäät
piirin vuosikokouksen iltajuhlassa
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Kauden 2013-2014 aikana
palkitut lionit

Kv presidentin kunniakirja 1 kpl
DG Matti Reijonen, LC Vampula

Kv. pres. johtamistaidon ansiomitali 1 kpl
IPDG Jari Vuorinen LC Ulvila

DG:n ansiomerkki 1 kpl
DG Matti Reijonen, LC Vampula

Erinomaisen piirikuvernööritiimin kv ansiomitali
2012-2013 3 kpl
DG Jari Vuorinen, LC Ulvila
1. VDG Matti Reijonen, LC Vampula
2. VDG Kalevi Sillanpää, LC Punkalaidun

I ruusukkeen ansiomerkki 11 kpl

Erinomaisen piirikuvernööritiimin
kv ansiomitali 2013-2014 3 kpl
DG Matti Reijonen, LC Vampula
1. VDG Kalevi Sillanpää, LC Punkalaidun
2. VDG Antti Raitaniemi, LC Pori/Karhu
Erinomaisen piirikuvernööritiimin
kv rintamerkki 2012-2013 7 kpl
RC Juha Suonpää, LC Kiukainen
RC Antti Raitaniemi, LC Pori/Karhu
ZC Riitta Viitala, LC Kankaanpää/Helmi
ZC Virve Usva-Tuomela, LC Pori/Charlotta
ZC Veli-Matti Andersson, LC Pori/Ulvila
ZC Ari Tapioharju, LC Punkalaidun
ZC Olli-Matti Vuori, LC Rauma/Reimari
Erinomaisen piirikuvernööritiimin
kv rintamerkki 2013-2014 4 kpl
RC Raimo Gröhn, LC Pori/Meripori
RC Arto Hakala, LC Kankaanpää
RC Kauko Hakala, LC Köyliö
RC Olli-Matti Vuori, LC Rauma/Reimari
II ruusukkeen ansiomerkki 1 kpl
PDG Pekka Tuuna, LC Rauma
Melvin Jones– progressiivinen jäsenyys 1 kpl
Lion Yrjö Aho, LC Luvia
Melvin Jones– jäsenyys 34 kpl
Lion Antti Tuuppa, LC Eura
Lion Erkki Isokaski, LC Honkajoki
Lion Esa Suomi, LC Honkilahti
Lion Ilkka Isokallio, LC Huittinen
Lion Olli Isoviita, LC Kankaanpää
Lion Tuomo Marttila, LC Karvia
Lion Antti Krapi, LC Kiikka
Lion Olli Mäkelä, LC Kiikka
Lion Kristiina Hokkanen, LC Kokemäki/Jokilaakso
Lion Raili Tuomisto, LC Kokemäki/Jokilaakso
Lion Seppo Pere, LC Kokemäki/Teljä
Lion Teuvo Saarinen, LC Laitila/Untamoinen
Lion Seppo Varjo, LC Laitila/Untamoinen
Lion Jarkko Männistö, LC Laitila
Lion Timo Mäkinen, LC Lauttakylä
Lion Heikki Nygård, LC Lavia
Lion Heikki Hakosalo, LC Merikarvia
Lion Heikki Öhberg, LC Noormarkku
Lion Paula Kangas, LC Pori/Katariina
Lion Heikki Särkiniemi, LC Pori/Koivisto
Lion Ari Etelätalo, LC Pori/Pohjoinen
Lion Pirjo Kuuskeri, LC Pori/Sofia
Lion Leena Ture, LC Pori/Sofia
Lion Altti Männistö, LC Pori/Ulvila
Lion Jarmo Aho, LC Pori
Lion Petri Ruoho, LC Pori
Lion Risto Salo, LC Pori
Lion Eero Anttila, LC Pyhäranta
Lion Teuvo Salminen, LC Rauma/Ankkuri
Lion Riitta Numminen, LC Rauma/Kanali Helme
Lion Matti Alonen, LC Rauma
Lion Raimo Heikkilä, LC Säkylä
Lion Juha Rauhanen, LC Ulvila/Olavi
Lion Heikki Mäkelä, LC Vampula
Lions ritari 10 kpl
Lion Eino Hirvelä, LC Eura
Lion Ahti Kalliokoski, LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde
Lion Matti Yli-kivistö, LC Karvia
Lion Mikko Stenfors, LC Lauttakylä
Lion Seppo Kirra, LC Lauttakylä
Lion Timo Junnila, LC Lauttakylä
Lion Tauno Hermonen, LC Luvia
Lion Jarkko Lehtolammi, LC Pomarkku
Lion Timo Grönroos, LC Pori
Lion Jarmo Salo, LC Rauma/Ankkuri
Medal of Merit 3 kpl
PDG Pentti Hämäläinen, LC Kankaanpää
PDG Matti Pihlajaviita, LC Karvia
Lion Matti Teljo, LC Pori

DC Jaakko Viitala, LC Karvia
Lion Pekka Helander, LC Eura/Pyhäjärvi
Lion Osmo Kesseli, LC Kankaanpää
Lion Jukka Teinilä, LC Laitila
Lion Harri Laine, LC Laitila
Lion Tapio Lindroos, LC Noormarkku
Lion Kauko Isomäki, LC Pori
Lion Jyrki Ylikulju, LC Pori
Lion Markku Helamaa, LC Rauma
Lion Harri Peltonen, LC Rauma/Ankkuri
Lion Veli Mansikkamäki, LC Ulvila
Lady-ansiomerkki 6 kpl
Lion Virpi Vuorinen, LC Ulvila
Puoliso Kaija Hämäläinen, LC Kankaanpää
Puoliso Aili Kesseli, LC Kankaanpää
Puoliso Leila Saarinen, LC Laitila/Untamoinen
Puoliso Kaarina Varjo, LC Laitila/Untamoinen
Puoliso Helmi Huhtamäki, LC Ulvila
Piirin Pro Lion –ansiomerkki 9 kpl
PCC Timo Heikkilä, LC Pori
Lion Ahti Hämäläinen, LC Kankaanpää
Lion Urho Ala-Rämi, LC Karvia
Lion Toivo Hannukainen, LC Karvia
Lion Sauli Nummijärvi, LC Karvia
Lion Kauko Tuomimäki, LC Karvia
Lion Eino Palonen, LC Laitila
Lion Eero Kaira, LC Laitila
Lion Arvi Kaimio, LC Rauma
Pitkään toimineen perustajajäsenen ansiomerkki 60
vuotta 1 kpl
Lion Olli Ajanko, LC Rauma
Pitkään toimineen perustajajäsenen ansiomerkki 50
vuotta 2 kpl
Lion Kaarlo Schrey, LC Rauma/Ankkuri
Lion Iiro Penttilä, LC Rauma/Ankkuri
Pitkään toimineen lionin ansiomerkki
50 vuotta 1 kpl
Lion Pauli Salokangas, LC Noormarkku
Pitkään toimineen lionin ansiomerkki
40 vuotta 5 kpl
CC Matti Tuura, LC Kiukainen
Lion Heimo Piironen, LC Rauma
Lion Olavi Nummelin, LC Rauma/Ankkuri
Lion Erkki Salo, LC Rauma/Ankkuri
Lion Eero Vainio, LC Rauma/Ankkuri
Pitkään toimineen puolison ansiomerkki
40 vuotta 1 kpl
Lion Sirkka-Leena Tuura, LC Eura/Muinaiset
Pitkään toimineen lionin ansiomerkki
30 vuotta 14 kpl
Lion Kari Haapaniemi, LC Kiukainen
Lion Juhani Vihervuori, LC Kiukainen
Lion Olavi Soini, LC Kiukainen
Lion Antti Kivipuro, LC Pori
Lion Kauko Poikolainen, LC Pori
Lion Jorma Rimpelä, LC Pori
Lion Kari Kariaho, LC Pyhäranta
Lion Veikko Vainio, LC Pyhäranta
Lion Jarmo Heino, LC Pyhäranta
Lion Markku Mäkitalo, LC Noormarkku
Lion Pekka Nordberg, LC Rauma
Lion Markus Bernoulli, LC Rauma
Lion Markku Laaksonen, LC Rauma
Lion Markku Paasio, LC Rauma
Pitkään toimineen puolison ansiomerkki
30 vuotta 8 kpl
Puoliso Heljä Pertilä, LC Karvia
Puoliso Marja-Leena Haapaniemi, LC Kiukainen
Puoliso Leena Vihervuori, LC Kiukainen
Puoliso Seija Soini, LC Kiukainen
Puoliso Riitta Kuusisto, LC Kiukainen
Puoliso Maija Kariaho, LC Pyhäranta
Puoliso Ulla Vainio, LC Pyhäranta
Puoliso Elise Heino, LC Pyhäranta

Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto 6 kpl
RC Arto Hakala, LC Kankaanpää
Lion Marko Giers, LC Karvia

Lion Veikko Hakanen, LC Karvia
Lion Aimo Mikkola, LC Karvia
Lion Esa Pukkila, LC Karvia
Lion Kari Koskinen, LC Pori/Pohjoinen
Piirikuvernöörin ansiotähti 21 kpl
ZC Ari Eskola, LC Kiikka
Lion Jouni Viitasalo, LC Kankaanpää
Lion Sami Niemensivu, LC Kankaanpää
Lion Jari Kannisto, LC Karvia
Lion Sami Laitila, LC Karvia
Lion Raimo Leppinen, LC Karvia
Lion Seppo Ruokola, LC Karvia
Lion Erkki Aaltonen, LC Kiikka
Lion Antti Jokela, LC Kiikka
Lion Olavi Prihti, LC Kiikka
Lion Esko Tiensuu, LC Kiikka
Lion Ismo Eskelinen, LC Pori
Lion Esa Saaresoja, LC Pori
Lion Timo Murtomäki, LC Pori
Lion Paavo Palojärvi, LC Pori
Lion Karri Kivi, LC Rauma
Lion Tapio Ruottinen, LC Rauma
Lion Raimo Jumppainen, LC Rauma
Lion Pekka Nolppari, LC Rauma/Ankkuri
Lion Ilkka Nurminen, LC Rauma/Ankkuri
Lion Pasi Suominen, LC Rauma/Ankkuri
Laajennuspalkinto
RC Antti Raitaniemi, LC Pori/Karhu
Erinomaisen klubin kv palkinto +
lippumerkki 2012-2013 4 kpl
Lion Mika Ruusunen, LC Kokemäki
Lion Hannu Korpela, LC Lauttakylä
Lion Jyrki Laine, LC Pori/Meri-Pori
Lion Olavi Ojala, LC Ulvila
Erinomaisen klubin kv palkinto + lippumerkki
2013-2014 9 kpl
Lion Jussi Mäntyvaara, LC Harjavalta/Huovi
Lion Tapio Pakarinen, LC Huittinen
Lion Minnamari Salmivaara, LC Huittinen/Gerda
Lion Juha Alitalo, LC Kankaanpää
Lion Hannu Käppi, LC Köyliö
Lion Ossi Saviniemi, LC Pomarkku
Lion Heleena Harju, LC Pori/Katariina
Lion Sisko Pakarinen, LC Ulvila/Aurora
Lion Lasse Varjonen, LC Vampula

100 % presidentin ansiomerkki 2012-2013 12 kpl
Lion Tapio Vuolle, LC Alastaro
Lion Juha Rannikko, LC Huittinen
Lion Sirkka Madekivi, LC Huittinen/Gerda
Lion Jori Lilja, LC Kankaanpää
Lion Juhani Nieminen, LC Kiikka
Lion Hannu Korpela, LC Lauttakylä
Lion Jyrki Ylikulju, LC Pori
Lion Paula Kangas, LC Pori/Katariina
Lion Sakari Huhtala, LC Pori/Linna
Lion Jyrki Laine, LC Pori/Meri-Pori
Lion Risto Alanne, LC Rauma/Reimari
Lion Olavi Ojala, LC Ulvila
100 % presidentin ansiomerkki 2013-2014 16 kpl
Lion Hannu Eränummi, LC Eura/Pyhäjärvi
Lion Minnamari Salmivaara, LC Huittinen/Gerda
Lion Leo Leinonen, LC Jämijärvi
Lion Juha Alitalo, LC Kankaanpää
Lion Jaakko Viitala, LC Karvia
PCC Matti Tuura, LC Kiukainen
Lion Hannu Käppi, LC Köyliö
Lion Jaakko Saari, LC Laitila/Untamoinen
Lion Juha Salmi, LC Merikarvia
Lion Olli-Pekka Ihalainen, LC Pori
Lion Erkki Heinilä, LC Pori/Karhu
Lion Heleena Harju, LC Pori/Katariina
Lion Ritva Tuuna, LC Rauma/Kanaali Helme
Lion Olli Ojala, LC Ulvila
Lion Sisko Pakarinen, LC Ulvila/Aurora
Lion Lasse Varjonen, LC Vampula
Kauden alussa tuli kansallisesta päämajasta paketti, jonka
sisältönä oli palveluvuosista jäsenille Chevron Awards
merkkejä kaudella 2013-2014 jaettavaksi ja kirje jokaiselle
merkin saajalle. Merkit jaettiin klubivierailujen yhteydessä.
Kauden kv. presidentti Barry Palmer käynnisti jäsenhankintaan liittyvän neljännesvuosittaisen kilpailun, jossa
palkittiin tavoitteeseen päässeen piirin DG -johtoryhmä
erityiseen Dream Achiever- pinssiin liitettävällä tähdellä.
M-piiri sai tähden kolmesta jaksosta, vain ensimmäinen
jakso ei yltänyt tavoitteisiin.
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Koulutus/GLT,
DC Pentti Hämäläinen,
LC Kankaanpää
Toimikauden aikana M-piiriin koulutettiin uusia muutosvalmentajia seuraavasti;
DG Matti Reijonen LC
Vampula, 2. VDG Antti
Raitaniemi LC Pori/Karhu
ja DC Hilve Reijonen LC
Huittinen/Gerda.
Uusien lioneiden koulutus
tapahtui
Harjavallassa
18.1.2014, jossa kouluttajina olivat DG Matti Reijonen, 1. VDG Kalevi Sillanpää, DC Hilve Reijonen ja
DC Pentti Hämäläinen.
Koulutukseen käytettiin kokeiluluontoisesti puoli päivää. Ajankäytön suhteen

palaute tuntui positiiviselta.
Osallistujia oli 40.
Johtajuusvalmennukseen
kaudella lisättiin vero-info.
Porissa kouluttajina olivat
2. VDG Antti Raitaniemi,
lion Virpi Vuorinen ja DC
Pentti Hämäläinen. Osallistujia oli 47.
Köyliössä kouluttajina olivat DG Matti Reijonen, 1.
VDG Kalevi Sillanpää ja
lion Virpi Vuorinen. Osallistujia oli 25.
Huittisissa M-piirin vuosikokouksessa oli periteiset
klubivirkailijoiden koulutustilaisuudet sekä puolisoinfo. Klubivirkailijoiden
koulutus piirin vuosikokouksen yhteydessä tavoitti
noin 90 % piirin klubeista.

LCIF, Lions Clubs
International
Foundation
DC Hannele
Vuorinen,
LC Pori/Sofia

M-piirissä klubit suorittivat
LCIF maksunsa 100 prosenttisesti.

Lions Clubs Internationalin
Säätiö on perustettu kanavaksi, jonka kautta voi osallistua kansainväliseen avustustoimintaan kaikkialla
maailmassa. Avustuskohteet löytyvät paremmin, kun
paikalliset lionit ovat niitä
jakamassa.

LC Kankaanpää järjesti
Melvin Jones -juhlan
11.1.2014.

Syyskuussa aluekokouksissa oli tietoiskut LCIF toiminnasta ja Melvin Jones
jäsenohjelmasta.
Klubit saivat maksutositteet
piirin vuosikokouksen päättämästä 5 euron LCIF maksusta.

LIONS QUEST,
DC Kalevi
Nummijärvi,
LC Karvia
Kauden 2013-2014 toimintasuunnitelma ei toteutunut.
Tavoite oli kustantaa vähintään yksi klubia kohden.
Täydennyskoulutus Huittisissa ja Rauman 2-asteen
koulutus jouduttiin perumaan. Ilmoittautuneita oli
vain muutama. Kauden aikana koko Suomessa ei ollut
yhtään 2-asteen koulutustilaisuutta. M-piiristä koulutettiin yhteensä 38 kasvattajaa
Kauden aikana kerrottiin
kotiin kannettavasta Lionslehdestä, joissa jokaisessa

Lahjoitukset LCIF:lle olivat tällä kaudella
20 645,75 $

Uusia Melvin Jones jäseniä
saatiin 34 kpl ja yksi timanttimerkki PMJF (Progressive Melvin Jones Fellow).
Filippiinien Taifuuni-lipaskeräys jatkui koko loppuvuoden. Klubit voivat järjestää lipaskeräystempauksia omissa tapahtumissaan.
Lisäksi klubien lahjoituksiin voi käyttää aktiviteettivaroja.

numerossa oli ajankohtaista
tietoa Quest-koulutuksista.
Klubien Quest-asioiden hoitajien avuksi lehdessä oli
”vuosikello” mitä asioita
kulloinkin pitää tehdä. Sähköisellä alustalla oleva tieto
on helposti saavutettavissa
liiton sivuilla. Markkinointia suoraan kouluille Questsihteerin toimesta tehtiin
useita kertoja kauden aikana. Seuraavan kauden markkinointikirjeet lähtivät jo
huhtikuussa kouluille. Opetusalan messuilla on jaettu
informaatiota koulutuksista.
Piirin tilaisuuksissa seuraavan kauden koulutukset julkistettiin piirihallituksen kokouksessa
Niinisalossa

Kummilapsitoiminta,
DC Leena
Marvola-Sine,
LC Uusikaupunki/
Family

milapset (1300) haastateltiin
ja käytiin läpi heidän koulumenestyksensä kiitosten tai
”torujen” kera sekä valokuvattiin.

Kummilapsia on tällä hetkellä 2181 (ohjelmassa mukana olevia tällä hetkellä
noin 1300 lasta, aikaisemmat ovat jo valmistuneet
ammattiin). Uusia kummilapsia on vuoden aikana
saatu ohjelmaan mukaan 99,
joista 11 on M-piirin kummilapsia. Kummeja odottavia lapsia on edelleen useita.

Tammikuun ensimmäisenä
viikonloppuna
pidettiin
myös koordinaattorien kokoukset, joissa tarkastettiin
klubien tilit, maksutapahtumat ja saatiin kuitit maksuista, lasten vuosiraportit
ja klubiraportit sekä sovittiin yhteisistä toimintatavoista. Samalla klubit esittivät myös uusia kummilasia
ohjelmaan mukaan.

Sri Lankan matka ajoittui
tammi-helmikuulle. Matkan
aikana kaikki 25 srilankalaista klubia järjestivät lastenjuhlat, joissa kaikki kum-

Palvelu- ja
varainhankinta,
DC Hilve Reijonen,
LC Huittinen/Gerda
Joulukortit ja arvat:
Suomen Lions Liiton
tavoite 100.000 €
Tuen rahoitus:
Joulukorttien myyntitavoite
200.000 kpl / toteutunut
193.985 kpl
Arpamyynti 25.000 kpl
M-Piirin tavoitteet:
Joulukorttien myyntitavoite
10 kpl/jäsen eli
18.000 kpl
Arpamyynti, kaikki klubeille lähetetyt arvat myydään.
Toteutunut 14.11.2013

Maaliskuussa kummilapsitoimikunta kokoontui Merimaskussa. Kolmen päivän
aikana laitoimme lasten raportit, valokuvat, kirjeet,

Arpoja tuli piirin klubeille
yht. 1805 kpl, joista palautettiin yht. 642 kpl ja katosi
25 kpl. Arpoja lunastettiin
yht. 1138 kpl. 32 klubia / 65
klubista lunasti kaikki arvat,
10 klubia palautti kaikki
arvat, loput klubit palauttivat osan tulleista arvoista.
Piiri- ja varapiirikuvernöörien vierailuilla klubeihin
kannustettiin klubeja tilaamaan oman järjestön kortteja ja lunastamaan tulleet
arvat.
Piirin palvelu- ja varainhankintajohtaja vieraili piirin
klubikokouksissa (n. 40 klubissa) ja käytti myynti- ja
muistutuspuheenvuoron
molemmista aktiviteeteistä.

Joulukortteja tilasi
45 klubia /65 klubista
yht. 12.803 kpl

Joulukortteja tilattiin edellisellä 2012-2013 kaudella
1,64 kpl/jäsen ja tällä kaudella 3,60 kpl/jäsen.

M-piirin paras oli LC
Ulvila/Olavi 800kpl, toisena
LC Vampula 691 kpl ja
kolmas LC Karvia 561 kpl.

Kiitos osoittamastanne
tuesta suomalaista nuorisotyötä kohtaan.

8.3.2014. Piirin toimialasivut päivitettiin kesäkuun alkupuolella.

Kauden koulutukset M-piirissä:

Vuosikokouksen yhteydessä
nuorten areenalla olimme
esillä MTV ja Lions-liiton
yhteisessä tilaisuudessa.
Myös vuosikokouspaikalla
lauantaina ja sunnuntaina
oli tietoa saatavissa Questin
ohjelmista. ”Vastuu On
Meidän”- vihkosta esiteltiin
ja tilauksia otettiin vastaan
tarjoushinnalla.
Koulutuksista piirikuvernöörin kuukausitiedotteet ja
lohkojen kokoukset ovat
avainasioita tiedon perille
saamiseksi.

kuitit maksuista yms valmiiksi kummeille lähettäväksi.
Kummimaksut ovat pysyneet samoina:
Peruskoulu (OL) 10 e/kk,
120 e/vuosi
Lukio (AL)
15 e/kk,180 e/vuosi
Yliopisto 30 e/kk,
60 e/vuosi
Lisäksi 10 e/vuosi kuluihin:
pankki-, postitus-, valokuvaus- ja koulutarvikekuluihin. Vuosittain kokoamme
jokaiselle kummilapselle
koulutarvikekassin: vihkoja,
kyniä, teroittimia, liimaa,
sakset, viivoitin, hammasharja ja -tahna yms. siellä
tarvittavaa.

SKEBA, DC
Tarmo Tupala,
LC Köyliö
Piirimme osallistui toista
kertaa valtakunnalliseen
SKEBA nuorisobändiskabaan. Ensimmäisenä vuonna
saimme yhden rohkean tyttöbändin Bling Bling Kankaanpäästä osallistumaan
karsintakilpailuun, mutta
viimekaudella olimme jo
Suomen toiseksi paras piiri
kolmella osallistujalla. Razor sekä The Rising Raumalta ja Maininki Merikarvialta, kisaan osallistui kaikkiaan 23 bändiä. Karsintakilpailu
järjestettiin
15.3.2014 Seinäjoella Framin kulttuurituotannon tiloissa, josta loppukilpailuun
Poriin selvisi The Verdegraas Vaasasta, sekä Metallika Kauhajoelta. Meidän
edustajistamme Maininki
sijoittui kolmanneksi, joten
nousujohteisesti tulevalla
kaudella olemme Suomen
paras piiri. Karsintakilpailut
järjestettiin neljässä eri pii-

Pori 18-19.11.2013 VK,
AK, YK Kurssi N:ro 771

LC Siikainen,
LC Ulvila/Olavi.
Lisäksi omaiset mielenterveystyön tukena koulutti
2 henkilöä.

Kouluttaja Hanna Kokkala,
osanottajia 21

Tampere 21-22.11.2013
AK, YK Kurssi N:ro 772

Sponsorit:
LC Eura/Pyhäjärvi 2,
Kankaanpään LC:t 3,
LC Luvia,
LC Nakkila/Emma,
LC Pori,
LC Pori/Charlotta,
LC Pori/Juhana,
LC Pori/Karhu2,
LC Pori/Katariina,
LC Pori/Koivisto,
LC Pori/Linna,
LC Pori/Sofia,
LC Pomarkku,

Kouluttaja Hanna Kokkala,
M-piiristä 1 sponsori
LC Karvia
Huittinen 3-4.3.2014 VK,
AK, YK Kurssi N:ro 779
Kouluttaja Hanna Kokkala,
osanottajia 22
Sponsorit:
LC Eura,
LC Eura/Muinaiset,
LC Huittinen/Gerda 2,
LC Kiukainen,

Nuorisovaihto,
DC Kaija Valtonen,
LC Kokemäki/
Jokilaakso
M-piirin alueelta nuorisovaihtoon haki 26 nuorta,
joista 2 peruutti osallistumisensa, eli 24 lähtijää.
Nuorisovaihtoon saapuneita
oli M-piirissä 7 joista 3 vain
isäntäperheessä 3 viikkoa.
4 nuorta osallistuivat F-piirin järjestämälle leirille, eli
M-piiri toimi tukipiirinä.
Isäntäperheitä piirissä oli 8.
25.5.2014 pidettiin vaihtoon
lähteville nuorille tiedotustilaisuus, jossa jaettiin myös
reput ja muu materiaali.
Vuoden 2015 purjehdusleirin valmistelut on aloitettu.

rissä, joista loppukilpailuun
pääsi kuusi bändiä. Semifinaalia ei tarvinnut järjestää,
koska bändejä ei ollut enempää. Kilpailun kovasta tasosta kertoo se, että edellisen vuoden voittaja Softengine Seinäjoelta voitti tänä
vuonna Uuden musiikin kilpailun ja valittiin Suomen
edustajaksi euroviisuihin,
sekä saman vuoden finalisti
Lost Society on julkaissut
Saksassa jo toisen levynsä.
Edellisellä kaudella markkinointi keskitettiin suoraan
piirin oppilaitoksiin sekä
nuorisotiloihin, mutta se ei
tuottanut toivottua tulosta.
Tällä kaudella markkinointiin osallistuivat myös klubit
aktiivisemmin, jolloin lopputulos oli hyvä, joskin keskittynyt Rauma - Kankaanpää alueelle, siitä suurkiitos
heille.

LC Kokemäki/Jokilaakso,
LC Kullaa,
LC Laitila/Untamoinen,
LC Noormarkku,
LC Pori,
LC Pori/Charlotta,
LC Pori/Koivisto,
LC Pori/Meri-pori,
LC Rauma/Kanali Helme 2.
A-piiristä LC Aura
E-piiristä LC Hämeenkyrö/
Kyröskoski 2,
LC Ikaalinen,
LC Ikaalinen/Kyrösjärvi 2.
LC Nokia/Lotus
Turku 20.-21.3.2014
AK, YK Kurssi N:o 784
Kouluttaja Hanna Kokkala,
M-piiristä 1 Sponsori LC
Rauma/Reimari
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Tiedotus,
DC Jaakko Viitala,
LC Karvia
Piirilehti LionMviesti ilmestyi 30. kertaa ja juhlavuoden kunniaksi julkaistiin
kaksi numeroa. Ensimmäinen lehti julkaistiin marraskuussa. Se keskittyi Porin
vuosikokoukseen ja muutenkin sisällössä painottui
porilaisten klubien toiminta,
se oli nimetty vuosikokousekstraksi. Syksyn lehti oli
A5-kokoinen, nelivärinen,
kolmipalstainen ja 16-sivuinen, se painettiin Porin kaupungin painatuskeskuksessa.
Piirilehden 2. numero
(so. varsinainen piirilehti)
julkaistiin helmikuussa.
Lehti oli tabloidkokoinen,
nelivärinen, kuusipalstainen
ja 24-sivuinen. Lehti painettiin Vaasassa KTMP-paino-

talossa. Lehdessä oli piirikuvernöörin, liiton puheenjohtajan ja pääsihteerin sekä
pohjoismaisen kansainvälisen johtajan ja kansainvälisen presidentin kirjoitukset,
piirin toimintakertomus sekä juttuja ja kuvia klubien
toiminnasta ja piirin tapahtumista. Pääosa lehden jutuista tuli piirin klubeilta ja
yksittäisiltä lioneilta. Lehtien painatus rahoitettiin klubien piirirahasta tiedotukseen jääneellä osuudella.
Lehtien jakelu klubeille tapahtui lähinnä 2. VDG:n ja
lohkonpuheenjohtajien toimesta. Piirilehden molemmat numerot olivat jakelussa myös Porin vuosikokouksessa.
Kauden aikana tehtiin piirihallituksessa päätös osallistua näyttävästi Satakunnan
Järjestösanomat lehteen. Allekirjoittanut valmisteli ar-

tikkelin Lions-liiton uusien
tiedotteiden pohjalta. Artikkeli otsikoitiin liiton uudella
sloganilla ”Lions – monta
tapaa tehdä hyvää”. Artikkelin julkaisemiseen haettiin ja saatiin avustus päämajasta. Satakunnan Järjestösanomat -lehden ilmestyminen kuitenkin kevään aikana siirtyi, ja lehti ilmestyy
28.8. jokaiseen satakuntalaiseen talouteen Satakunnan
Viikko -lehden välissä.
Piirilehden päänumero osallistui kansainväliseen piiritiedotteiden kilpailuun. Piirin internetsivuilla toimi
edelleen uutissivu, jonne
piirin klubit saivat lähettää
lyhyitä raportteja aktiviteeteistaan. Piirikokouksen yhteydessä järjestettiin koulutus tuleville klubitiedottajille sekä palkittiin tiedotuskilpailun parhaat klubit.

ARS,
DC Olli-Pekka Varjus,
LC Pori/Karhu
1. Toimintakaudella
M-piiriin saatiin 10 Ritaria
2. Toimintakaudella myytiin
klubeille 340 adressia

periaatteet, adressi- ja
apurahakäytännöt)
- tse laaditun AR-säätiön
esitteen/omien yhteystietojen jakaminen eri kokouksissa klubien edustajille

3.Myönnettiin 6.6.2014
apuraha 900 € LC Karvialle

6. Lions/M-piirin Internetsivuille tiedote ARS-toiminnasta

4. Piirilehteen AR-säätiön
mainos 300 €

Muu Osallistuminen ja näkyminen

5. Klubien ARS-lionien aktivointi
- M-piirin aluekokouksissa Porissa 27.8.2013 ja
Raumalla
28.8.2013
ARS-toiminnasta kertominen

- M-piirin aluekokous
Porissa/Yyteri 27.8.2013

- M-piirin uusien presidenttien ja sihteerien koulutustilaisuudessa Huittisissa 26.4.2014 ARS-toiminnan esittely (toiminta-

Lopuksi

että klubimme jatkavat aloittamaansa piirin jäsenkasvua
seuraavillakin kausilla.

Kausi oli Suomen Lions-liiton 63. ja piirimme 45. Teemaksi olin valinnut ”Yhdessä palvellen”. Tällä pyrin saamaan
piirimme toimintaan lisää viihtyvyyttä ja mukavaa yhdessä
tekemistä niin klubien sisällä kuin toisten klubien kanssa
yhdessä. Erityisesti painotin kaikissa tapaamisissa ja viesteissäni jäsenten säilyttämistä, sen merkitystä ja tärkeyttä
klubille ja Suomen lions- toiminnalle sekä uusien jäsenten
hankkimista. Alkukausi näytti erittäin hyvältä, mutta aivan
loppukaudella LC Uusikaupunki/Family lopetti toimintansa
ja LC Rauma/Fänikk menetti 8 jäsentään. Tästä huolimatta
jäsenkehityksemme jäi hieman plussalle, saimme 8 jäsenen
kasvun. Kiitos kuuluu kaikille klubeille, jotka pyrkivät
saavuttamaan suunnitellun jäsenkasvutavoitteen. Toivon,

Piirimme osallistui moniin kansallisiin ja kansainvälisiin
aktiviteetteihin omien klubiaktiviteettien lisäksi. Autoimme
rahallisesti kansainvälisten katastrofien avun tarvitsijoita,
aloitimme kotimaisen lasten sairaalan rakennushankkeen
tukemisen ja tuimme keskusjärjestömme LCIF:n toimintaa
100 %:sti toisena kahdesta Suomen piireistä. Saimme
kiitosta ja palkitsemisia kansainväliseltä tasolta asti.
Olin puolisoni DC Hilven kanssa edustamassa kesäkuun
puolivälissä Suomen Lions-liittoa Tanskan vuosikokouksessa, jossa tapasimme vanhoja tuttuja ja saimme uusia
kontakteja. Mielenkiintoinen tilaisuus, jossa käytännöt
olivat saman sisältöisiä, kuin meilläkin

- M-piirin piirihallitus
8.3.2014Kankaanpäässä/Niinisalo
- RS-seminaari (2 pv)
Jyväskylässä 5.-6.4.2014
- M-piirin piirikokous (koulutustilaisuuksissa) Huittisissa 26.4.2014
- Lions-liiton vuosikokous
(2 pv) Porissa 6.-8.6.2014
- LC Pomarkun tilaisuudessa ko. klubin jäsenen
ritariksi lyöminen Pomarkussa 28.6.2014

- M-piirin aluekokous
Raumalla 28.8.2013
- Lions-liiton vuosikokousjärjestelyjeninfoPorissa/
Ravintola Liisanpuisto
3.9.2013
- M-piirin
23.11.2013

piirihallitus

Kun kävimme puolisoni DC Hilven kanssa klubivierailuilla, totesimme molemmat piirimme klubien olevan erilaisia
ja toimivan hyvinkin eri tavalla saman palveluajatuksen
pohjalta. Se tuo rikkautta tähän toimintaan. Kaikilla klubeilla oli hyviä ja mielenkiintoisia aktiviteetteja, joita
toteutettiin ympäri piiriä. Toivonkin kaikkien klubien
jatkavan hyvää toimintaansa ja ottavan muukaan hiukan
lisää iloista meininkiä, joka varmasti tuo hedelmiä klubien
jäsenkehitykseen.
Lopuksi esitän kiitokseni puolisolleni, joka tuki minua koko
kolmevuotisen kuvernöörikauteni ajan sekä LC Vampulalle, joka kyyditsi meitä matkoillamme. Toivotan puolisoni
kanssa teille kaikille oikein miellyttäviä ja mukavia palveluhetkiä tuleville vuosille.
Matti Reijonen, DG 2013 - 2014

Tarmokas LC Punkalaidun/Fiina on piirin uusin tulokas
Teksti ja kuvat: Lion Miina Sillanpää, LC Punkalaidun/Fiina
Kuluvan kauden ensimmäisen uuden Lions-klubin,
Lions Club Punkalaidun/
Fiinan perustamisjuhlaa
vietettiin Punkalaitumella,
tunnelmallisessa Kanteenmaan nuorisoseurantalossa
perjantaina 23. tammikuuta.
LC Punkalaidun/Fiinan perustamiskokous pidettiin 30.
päivä syyskuuta 2014.
Etenkin uuden klubin perustajajäsenille Charter-ilta on
mieleenpainuva. Juhlassa 25
klubin jäsentä allekirjoitti
nimensä arvokkaaseen perustamisasiakirjaan ja vastaanotti jäsentodistuksensa.
Toimitusta ohjeistivat ja
avustivat perustetun klubin
opaslionit lion Martti Lehtelä, LC Punkalaidun ja lion

Merja Evala, LC Huittinen/
Gerda. LC Punkalaidun/
Fiinan tärkeää juhlaa kunnioitti läsnäolollaan runsaslukuinen yleisö, edustettuna
oli yhteensä yli 20 Lionsklubia kolmen piirin – A, E
ja M – alueilta.
Uuden klubin syntyminen
on ilon juhla ja tilaisuus,
joka huokuu uutta intoa sekä
energiaa. Leijonien palveluvoiman säilyttämiseksi tällaisia perustamisjuhlia saisi
olla useamminkin, totesivat
puheenvuoroissaan sekä
Lions-liiton puheenjohtaja
Tuomo Holopainen että
107-M -piirikuvernööri Kalevi Sillanpää. Uuden klubin jäsenille liiton puheenjohtaja Holopainen lisäksi
korosti Lions-periaatteiden
merkitystä.
Järjestyksessään 162. suomalainen naisklubi LC
Punkalaidun/Fiina liittyi
suomalaisten ja kansainvälisten Lions-klubien ketjuun, jotka tekevät työtä
lasten, nuorten, ikäihmisten

ja muiden heikommassa
asemassa olevien hyväksi.
Punkalaitumen kokoisessa
maaseutupitäjässä nuorella
Lions-klubilla on myös tärkeä yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä lisäävä sekä
kotiseututyötä edistävä rooli.

Juhlassa kuulluissa tervehdyspuheissa LC Punkalaidun/Fiina toivotettiinkin
lämpimästi tervetulleeksi
yhteistyökumppaniksi, ei
pelkästään muiden Lionsklubien edustajien toimesta,
vaan myös paikkakunnan
muut toimijat ennakoivat

rikasta ja antoisaa yhteistyötä.
– Yhteisöllisyys ja yhdistykset tekevät Punkalaitumesta
kokoistaan suuremman, totesi tervehdyssanoissaan
Punkalaitumen kunnanjohtaja Lauri Inna.

16

14. keskiaikaiset Hansamarkkinat
Ulvilan Hansasatamassa

Markku Vähätalo, LC Alastaro

LC Ulvila
presidentti
Vesa Rintala
Ulvilan merkitys keskiaikaisena Hansakaupunkina on
ollut vahva jokilaakson ja
rannikon asukkaille. Siksi
Lions Club Ulvila päätti
ryhtyä vaalimaan alueen
historiallisia perinteitä ja
siihen hyväksi välineeksi
syntyi keskiaikaiset Hansamarkkinat. Se on ollut LC
Ulvilan pääaktiviteetti varainkeruussa 2000–luvun
alusta alkaen. Nyt 2.3.8.2014 järjestetyt Hansamarkkinat olivat jo neljännettoista (14). Markkinat
ovat antaneet LC Ulvilalle
loistavan mahdollisuuden
tukea ja auttaa avuntarvitsijoita alueella.
Vahvan leijonahengen ja
aktiivisen puolisotoiminnan
avulla LC Ulvilalaiset ovat
kehittäneet vuosi vuodelta

LC Alastaron
tapahtumia 2014
Alastaron klubi on perustettu 1964 ja siinä on nykyään
35 jäsentä

Belgialaisen Les Compagnons de I' Epée Soleil –ryhmän ritarit taistelevat
laajentuneen jo isoksikin
muodostuneen viihtyisän
koko perheen tapahtuman.
Vuonna 2014 Hansamarkkinoilla oli kahden päivän
aikana yli 12.000 kävijää.
Näytteilleasettajia ja työnäytösten antajia oli lähes
sadan osallistujan verran.

Vuoden 2014 Ulvilan Olaviksi valittiin Raija Pipinen
(vasemmalta). Kunniakirjaa ojentamassa LC Ulvilan presidentti Vesa Rintala ja Ulvilan kaupunginjohtaja Jukka
Moilanen

Esiintyjiä, erilaisia näytöksiä ja ohjelmaa oli non stoppina koko markkinoiden
aukioloajan. Hansamarkkinat on muodostunut kansainväliseksi tapahtumaksi.
Näytteilleasettajia ja esiintyjiä on ollut Virosta Portugaliin asti. Vuosi 2014 ei tuonut poikkeusta sillä kansainvälinen ohjelma ja ulkomaiset myyjät olivat vahvasti
läsnä. Esiintyjiä sekä näytteilleasettajia oli mm. Belgiasta, Unkarista, Latviasta ja
Virosta.
Vuosien aikana LC Ulvila
on panostanut enemmän
myös lapsille suunnattuun
tekemiseen ja ohjelmaan
kuten Ritaripuisto, joten
”koko perheen tapahtuma”
on oikeutettu sanonta. Täysin uutta vuoden 2014 markkinoilla oli Ulvilan kaupungin järjestämä Hansa Aree-

na –tapahtuma lauantaina,
jossa kaupungin vaikuttajat
olivat pohtimassa kaupungin asioita yhdessä yleisön
kanssa. Myös Ulvilan seurakunnan järjestämä perinne
jumalanpalvelus sunnuntaina oli uusi tapahtuma, joka
sai varsin hyvän vastaanoton Ulvilalaisilta. Perinteeksi muodostunut tapahtuma Hansamarkkinoilla on
ollut Vuoden Ulvilan Olavin valinta, joka valittiin
neljännen kerran. Vuoden
Olaviksi valittiin kulttuurin
ja äidinkielen opetuksen parissa elämäntyönsä tehnyt
Raija Pipinen.
Lions Club Ulvila toivottaa
tervetulleeksi kaikki piirin
lionit ja puolisot ensikesän
Hansamarkkinoille
1.-2.8.2015 nauttimaan hienosta keskiaikaisesta tunnelmasta.

11. marraskuuta vietettiin
uuden lipun vihkiäisiä. Vanha lippu oli valkopohjainen,
nyt uudelle lipulle valittiin
musta pohja, jotta kahta lippua voitaisiin käyttää myös
rinnakkain. Lipussa Alastaroa edustaa vanha kunnanvaakuna, jossa on kaksi kultaista rukinlapaa ja kaksi
niin ikään kultaista neliapilaa. Lipun vihki kappalainen
Ritva Szarek ja sen naulaamiseen osallistui kaikkiaan
12 Lions-järjestön ja Alastaron klubin edustajaa.
Ensimmäisen kerran lippua
käytettiin virallisesti klubin

50-vuotisjuhlassa, jota vietettiin 22.11. ensiksi kunnioittamalla yhdistyksen perustajajäsenien hautoja. Sitten luovutettiin Loimikodissa yhdistyksen lahjoitukset
mm. partiolaisille ja jalkapalloseuralle, tietysti alastarolaisille. Iltajuhlaa vietettiin Ryödin tilalla, jossa
Lions-järjestön edustajat jakoivat ansiomerkit klubin
aktiiveille (mm. kolmelle
perustajajäsenelle). Musiikistakin vastasivat klubilaiset. 50 juhlijaa saivat myös
kuulla mm. Markku Erelän
koostaman historiikin klubimme moninaisista vaiheista. Juhlaillallisen jälkeen seurasi tanssi, huutokauppa ja paljon muuta.

Kuva tilaisuudesta, jossa luovutimme yhteensä 2000 €
neljälle eri avustuksensaajalle. Kuvassa partiolippukunta
Alastaron Jyvästen edustajia ja Alastaron Urheilijoitten
jalkapallo-osaston edustaja, sekä klubin presidentti ja
sihteeri.

LC Harjavalta/Huovi myös sotainvalidien
ja – veteraanien asialla
Jaakko Suontausta
Harjavalta/Huovi

Suurin työ on tehty etukäteen, mutta markkinoiden aktiivit
seuraavat tilanteita tarkasti myös itse markkinapäivinä.
Veljet vasemmalta: Kalevi Rintamaa, Jari Arve ja Erkki
Maula

Sotapojat auttavat keräyksessä

Harjavallan Sotainvalidit
loivat Harjavallan markkinat -tapahtuman vuonna
1980. LC Harjavalta/Huovi
tuli 28 vuotta sitten invalidien avuksi ensin pienemmällä työpanoksella, mutta nyt
jo koko toteuttamisvastuu
on siirtynyt klubimme leijonille. Samalla tavalla, mutta
vielä paljon kauemmin
olemme olleet sotainvalidien apuna paperinkeräyksessä. Tämäkin toiminta pyörii
luonnollisesti tänä päivänä
meidän nuorempien vastuulla. Sotainvalidit ovat
luonnollisesti saaneet merkittävän osan toimintojen
tuloksesta.
Kaikkia
sotaveteraaneja
olemme auttaneet tähän asti
mm. Veteraanivastuu-keräysten toteutuksessa. Tässä
työssä olemme saaneet kor-

vaamatonta apua Porin Prikaatilta.
Taloudellisesti,
mutta myös toimitustyössä
olemme auttaneet paikallisen sotaveteraanien historiakirjan aikaansaamisessa.
Viimeksi olimme osaltamme apuna, kun Harjavallan
kirjastoon pystytettiin sotaveteraaniperinnettä koskeva
näyttely.

Loimaan seurakunnan kappalainen Ritva Szarek (Alastaron tyttöjä alkujaan) siunaa lipun.

Näihinkin kohteisiin lahjoittamamme varat olemme
hankkineet markkinoiden ja
paperinkeräyksen avulla.

Kaksi klubin perustajajäsenistä ensimmäisen
presidentin haudalla
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#LionsClub@Facebook

Uusien lionien perehdyttäminen
vat jakamassa edellisen
kauden piirikuvernööri

Jaakko Viitala

Matti Reijonen ja piirin jäsenjohtaja Jari Vuorinen.

Tulevaisuudessa saattaa Suomeenkin syntyä somen kautta toimiva klubi. Jos se toimisi
vaikkapa Facebookissa, kokousten pöytäkirja syntyisivät lähes itsestään:
Tilaisuus oli tarkoitettu uusille lioneille ja heidän puolisoilleen sekä kummeilleen.
Myös kaikki muut lionit,
jotka halusivat päivittää tietojaan, olivat tervetulleita.
Tilaisuuteen osallistui 27
henkilöä. Leijonatietoa oli-

Sofioiden juhlaa
Sanna Haanpää, LC Pori/Sofia
LC Pori/Sofian kymmenvuotisjuhlaa vietettiin 8.11. Ravintola Sofiassa Porin Puuvillassa. Juhlapuheesta vastasi DG Kalevi Sillanpää ja klubin presidentit vuosien varrelta
johdattelivat juhlijat läpi menneiden vuosien tapahtumien. Illan aikana nautittiin niin
tanssiesityksistä kuin hyvästä ruuastakin ja illan päätteeksi juhlavieraat pääsivät tanssin
pyörteisiin. Aktiivisten Sofioiden taival jatkuu yhdessä eteenpäin; vahvempina yhdessä,
yhteisöä palvellen ja toistensa seurasta nauttien.

Sytopipoja ja junasukkia
Sanna Haanpää
LC Pori/Sofia
LC Pori/Sofian naiset toteuttivat monia lämmittävän
palveluaktiviteetin neulomalla sytopipoja ja junasukkia syöpäosastojen potilaille.
Satakunnan keskussairaalan
syöpäpoliklinikalle toimitettiin aikuisten sytopipoja ja
Turun yliopistollisen keskussairaalan lasten ja nuorten
syöpäosastolle pipoja ja sukkia pieniä potilaita lämmittämään.

Piirros: Martti A. Vasamaa

Neulominen jatkuu edelleen
ja seuraava satsi lämmintä
on lähdössä tarvitseville jälleen kevätkaudella.

Itsenäisyyspäiväjuhla
Jari Miettinen
LC Jämijärvi

”Ai tuo leijona? Nyppäsin sen tassusta piikin ja sen jälkeen se on tehnyt kirjanpitoni.”

Lions Club Jämijärvi järjesti
Jämijärvellä Itsenäisyyspäiväjuhlan. Tilaisuus pidettiin
Jämijärven kirkossa ja seurakuntakodilla, sankarihaudoilla ja muistomerkeillä
käytiin lippukulkueen kera.
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Lions-klubit tekevät yhteistyötä
Raumalaiset lions-klubit yhdistivät voimansa
Kirsti Elo, tiedotussihteeri LC Rauma / Kanali Helme
LC Rauma / Kanali Helmen aloitteesta raumalaiset lionsklubit yhdistivät voimansa
ja antoivat rahalahjoituksen paikalliselle perheelle, jota oli kohdannut traaginen onnettomuus ja suuri inhimillinen kärsimys. Lions-liiton M-piirin avustusrahasto tuki hanketta
samansuuruisella summalla, joten perheelle saatiin lahjoitettua 5000 euron shekki juuri
joulun alla.

Kuvassa vasemmalta pres. Jarkko Haapaniemi (LC Rauma),
pres. Ari Ruusuranta (LC Rauma / Ankkuri),
PDG Jaakko Räikkönen (LC Rauma / Ruori),
pres. Riitta Numminen (LC Rauma / Kanali Helme),
avustuksen perheen puolesta vastaanottanut srk:n perheelle nimeämä
yhdyshenkilö, diakonissa Pia Erake,
PDG Veikko Valavuo (LC Rauma / Reimari),
pres. Pekka Takaveräjä (LC Rauma / Ruori ja
pres. Samuli Valavuo (LC Rauma / Fänikk).

Huittisten leijonat jakoivat ruoka-apua
Huittisten kolme Lions Clubia: LC Huittinen, LC
Huittinen/Gerda ja LC
Vampula ovat yhteistyössä
S-market Huittisten kanssa
jakaneet ruoka-apua tarvitseville perheille ja yksinäisille henkilöille jouluaatonaattona.

yhteydessä muihin Huittisten klubien presidentteihin
ja S-market Huittisten marketpäällikköön, joka suhtautui asiaan heti myönteisesti,
samoin koko marketin henkilökunta. Myös klubit lähtivät mukaan toteuttamaan
hanketta innolla. Sosiaalitoimen kanssa oli sovittu
Ruokakaupoissa syntyy valkohteet, joihin ruoka-apu
tavasti ruokahävikkiä varviedään.
sinkin juhlapyhien aikaan.
Kaupat eivät voi tehdä yksi- Aatonaaton iltana S-marketyisille lahjoituksia, mutta tissa oli yhdeksän leijonaa,
hyväntekeväisyysjärjestöjen jotka täyttivät ruokakassit ja
kautta avun jakaminen on jakoivat ne oikeisiin osoitmahdollista.
teisiin. Vastaanottajien silmien loiste kertoi kiitolliLC Huittinen/Gerdan presisuudesta ja se lämm itti
dentti Hilve Reijonen oli

jakajien sydäntä ja antoi
hyvän joulumielen.
Tavoite on, että ruokaavun jakamista jatketaan
isojen juhlapyhien edellä.
Lions - Monta tapaa tehdä
hyvää!

Veli-Matti Wasell LC Huittinen, Hilve Reijonen LC Huittinen/Gerda, Matti Reijonen
LC Vampula ja marketpäällikkö Nina Heikkilä
Kuva: Marja-Liisa Hakanen

Vastuu on meidän – turvallisesti netissä, Huittisten lionsklubien yhteinen
palveluaktiviteetti
Vastuu on meidän on lasten
turvalliseen netin käyttöön
opastava aktiviteetti Lions
Quest – elämisentaitoja ohjelmassa. Huittisten klubit
osallistuvat myös aktiviteettiin ja ovat luovuttaneet
koulujen kautta jaettavaksi
kolmasluokkalaisille Vastuu
on meidän –opasvihkoja
yhteensä 110 kpl. Paikallisten lionsklubien merkitys
onkin tässä kampanjassa
erittäin merkittävä, sillä klubit hoitavat oppaan hankkimiskustannukset. Kampanjalla voidaan toteuttaa klubien ja koulujen välillä yhteistyötä ajankohtaisen asian tiimoilta.

Tarkoitus on, että vanhemmat käyvät kotona opasvihkon sisällön läpi yhdessä
lasten ja nuorten kanssa.
Opas antaa ohjeita ja vinkkejä internetin käyttöön liittyvissä ongelmissa ja vaaroissa mutta myös mahdollisuuksissa. Opettajilla on
myös aiheeseen liittyvää
materiaalia oppitunnin pitämistä varten.
Vihkoja olivat luovuttamassa 15.10. Lauttakylän koululla presidentit Hilve Reijonen LC Huittinen/Gerda,
Petteri Hurskainen LC Huittinen ja Veli-Matti Paasikivi
LC Lauttakylä. Vihkot vas-

taanottivat Lauttakylän koulun rehtori Matti Kompuinen ja Loiman koulun koulunjohtaja Tapani Kouttinen. Paikalla olivat myös
kolmasluokkalaiset Sofia
Paasikivi ja Heini Saarnio.
Kouttinen ja Kompuinen
kertoivat, että vihkot ovat
jaossa sopivaan aikaan.
Lapsilla on käytössä nykyaikaisia tietokoneita ja toivomus on, että kodeissa
oltaisiin valveutuneita ja
valppaita siinä, miten lapset
käyttävät nettiä. Vanhempainiltaankin oli pyydetty
yhdeksi aiheeksi oppilaiden
nettikäyttäytyminen.

Kuvassa takana ovat Matti Kompuinen, Petteri Hurskainen, Tapani Kouttinen, Hilve
Reijonen ja Veli-Matti Paasikivi. Edessä ovat Sofia Paasikivi ja Heini Saarnio.
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Lions-klubit tekevät yhteistyötä
Kirje joulupukille -projekti
Eeva-Liisa Saarinen
1. Varapresidentti, LC Kokemäki/Jokilaakso
Lions Club Kokemäki/
Jokilaakso on jo useita vuosia sitten aloittanut Kirje
Joulupukille –aktiviteetin
Kokemäen ja Harjavallan
sosiaalitoimien kanssa. Klubimme jäsenet ovat Kokemäeltä, Harjavallasta, Nakkilasta, Ulvilasta ja Porista,
siis naislioneita kaikki.
Kirje Joulupukille –aktiviteetissa hankimme vähävaraisille lapsiperheille lasten
toivomia joululahjoja. Toiveet saamme tietoon sosiaalityöntekijöiden välityksellä. Alkuun olimme ”jutussa”
yksin, mutta vuosien myötä
olemme saaneet yhteistyöhön mukaan Harjavallasta ja

Kokemäeltämuita lionsklubeja. Viime vuosina mukana ovat olleet Lions Club
Harjavalta, Lions Club
Harjavalta Huovi, Lions
Club Kokemäki, Lions Club
Kokemäki/Teljä sekä oma
klubimme.
Tänä jouluna meillä on ollut
tämän hyvän yhteistyön ansiosta hyvin rahaa käyttää
lasten toivomuksiin, yhteensä noin 4000 euroa. Oman
klubimme jäsenet hankkivat
lasten toivomat lahjat, paketoimme ne ja Harjavallan ja
Kokemäen sosiaalitoimien
perhetyöntekijät vievät ne
oikeisiin perheisiin toivomusten mukaisesti. Toivei-

na ovat olleet muun muassa
ulkovaatteet, jalkineet, pelit,
legot, lautapelit, saniteettituotteet, luistimet ja erilaiset
sisävaatteet.
On ollut ilo todeta, kuinka
paljon projektimme tuo iloa
lapsille ja perheille. Kaikille
lapsille lahjoja ei tule jouluna runsaasti, jos ollenkaan,
ja siksi olemmekin kaikki
onnellisia työmme tuloksista.
Kiitämme klubeja yhteistyöstä ja toivomme, että
olette mukana ensikin vuonna!
Kiitos kaikille lioneille, kaikista klubeista!

Joulutonttuina paketteja toimittamassa (vas.) Eeva-Liisa Saarinen, Marika Viljanen,
Sirpa Hahka-Reikko ja Sanna Eteläaho

Porin seudun klubien yhteisaktiviteetti – Porin esikon maalaus
Veli-Matti Andersson
Porin seudun klubit päättivät syksyllä 2012 pidetyissä
lohkon kokouksissa osallistua LC Ulvilan aloitteesta
Porin Ensi- turvakotiyhdistys ry:n omistaman ensi- ja
turvakoti Porin Esikon käytävien ja kahdenkymmenen
asuinhuoneiston maalausaktiviteettiin. Päätösten teon
jälkeen alkoi maalaussuunnitelmien teko sekä pääasiallisten maalaustöissä tarvittavien materiaalien hankinta. Tässä onnistuttiin niin
hyvin, että alkuperäisen kustannusarvion mukaisesta
36.000 €:n suuruisesta summasta tarvittiin lopullisesti
käyttää eri klubeilta saatuja
omia lahjoitusvaroja vain
noin 2.000 €.
Maalaus-, valaistus- ja sisustussuunnitelmien tekemiseen erikoistunut tamperelainen Amanda´s Eye Oy
laati ilmaiseksi maalaussuunnitelmat ja pääosa tarvittavista maaleista saatiin
lahjoituksena
Tikkurila
Oyj:ltä.

teimme alkuperäisen lupauksemme lisäksi koko
joukon lisä- ja muutostöitä:
muutimme askarteluhuoneen pienryhmän kokoontumistiloiksi, poistimme käytävien ja yleisten tilojen
vanhat kattovalaisimet ja
asensimme tilalle uudet ja
viimeiseksi vielä syksyllä
2014 maalasimme keittiö-,
neuvottelu- ja oleskelutilojen seinät ja katot.

Vasemmalla takana Sampo Huhtamäki, LC Ulvila
Oikealla edessä Jouko Talasterä, LC Pori/Pohjoinen
Maalaustyöt pääsivät käyntiin sydäntalvella 2013 käytävien osalta ja niiden tultua
valmiiksi siirryttiin maalaamaan huoneistoja sitten,
että yksittäinen klubi maalasi yhden tai useamman
huoneiston.
Käytävien päihin tuli noin
6,5 metriä leveät lattiasta
kattoon olevat satumaalaukset joissa kahdessa on savannilla ruohikossa lymyä-

vä urosleijona. Näidenkin
maalauksien
tekeminen
alusta loppuun asti saatiin
lahjoituksena Amanda´s Eye
Oy:ltä.
Huoneistokohtaisten maalausten tekemistä jatkettiin
syksyllä 2013 ja vielä talvella 2014 siten, että ne saatiin
valmiiksi
maaliskuussa
2014.
Niin kuin jokaiseen kunnolliseen projektiin kuuluu

Yhteisaktiviteetin toteuttamiseen osallistui leijonia
seuraavista Porin seudun
klubeista: LC Pori, LC Pori/
Charlotta, LC Pori/Karhu,
LC Pori/Linna, LC Pori/
Meri-Pori, LC Pori
Pohjoinen, LC Pori/Sofia,
LC Pori/Ulvila, LC Ulvila
ja LC Ulvila/Olavi.
Porin Esikon yhteisaktiviteetti on saanut paljon huomiota valtakunnalliseti Ensi- ja turvakotien liiton eri
toimipisteissä ympäri Suomea ja kiitoksena tästä Ensija turvakotien liiton hallitus
on myöntänyt 17.1.2015

yhdessä Porin ensi- ja turvakotiyhdistykselle sekä Porin
seudun lionsklubeille vapaaehtoistoiminnan kunniamaininnan 2014 esimerkillisestä yhteistyöstä Asuin- ja
palvelutalo Porin Esikon

remontissa. Kysymyksessä
oli ensimmäinen kerta kun
kunniamaininta on myönnetty Ensi- ja turvakotien
liiton ulkopuoliselle taholle.

Gerdan viime kauden presidentti Minnamari Salmivaara. Klubien Huittinen,
Huittinen/Gerda ja Vampu-

la, viime kauden presidentit
palkittiin Club Excellence
Award eli Erinomaisen klubin palkinnolla.

Monta tapaa tehdä hyvää.

III alueen 1. Lohkon yhteiskokous
M-piirin 3. alueen 1. lohkon
klubien yhteinen Lions-viikon tapahtuma 14.1.2015:
Klubien leijonat kokoontuivat Huittisten kirkolla, lippukulkue kulki sankarihaudalle, siellä seppeleen laskivat LC Huittinen/Gerdan ja
LC Huittisten presidentit ja
puheen piti LC Lauttakylän
presidentti. Huittisten kaupungintalolla oli ruokailu.
Sen jälkeen valtuustosalissa

oli lohkon klubien yhteinen
tilaisuus, jonka avasi lohkon
puheenjohtaja Tapio Vuolle.
Kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa toi Huittisten kaupungin tervehdyksen ja piirikuvernööri Kalevi Sillanpää
kertoi piirin ajankohtaisista
asioista
Tilaisuudessa palkittiin kotimaisella 100 % presidentin
ansiomerkillä LC Huittinen/
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Lyhdyt loivat joulutunnelmaa Jyrki Anttila konsertoi
Nakkilassa
Juha Majala
Huittisten seurakunnan ja
LC Huittinen

Nyt jo kolmatta kertaa järjestetty tapahtuma Kännölän ulkoilualueella sijaitsevalla Leijonalaavulla keräsi
n. 70 henkeä laulamaan joululauluja yhdessä Leijonalaulajien kanssa ja kuuntelemaan ajatuksia joulusta.
Maanantaina 22.12. klo 19
pidetty tilaisuus oli Huittisten Maatalousnaiset ry:n,

LC Huittisten yhteisvoimin
järjestetty.

Tiina Alanen
LC Nakkila/Emma

Polun varteen sytytetyt roihut johdattivat osallistujat
laavulle. Ilahduttavan moni
oli noudattanut tilaisuuden
ilmoituksessa ollutta kehotusta ottaa oma kynttilälyhty mukaan. Tunnelma niiden valaisemassa talvisessa
metsässä oli niiden ansiosta aivan erityinen.

Nakkilassa avattiin joulun
aika tyylikkäästi, kun Suomen eturivin tenori, Jyrki
Anttila, konsertoi Nakkilan
kirkossa. Ensimmäisenä adventtisunnuntaina pidetty
konsertti keräsi hyvin yleisöä juuri remontoituun ja
funkistyylistään tunnettuun

Aluksi laulettiin kauniita
joulun lauluja, joihin musiikin loihti Jukka Ruusumaa ja laulun LC Huittisten
Leijonalaulajat
Veikko
Ruohomaa, Ilkka Isokallio,
Veli-Matti Wasell ja Matti
Harjunmaa. Paikalla ollut
väki lauloi hienosti muka-

na. Yhteislaulujen jälkeen
”Huittisten Hullu Mies”
Kaisa Heikkilä kertoi jouluisessa asussaan ajatuksia joulusta. Kirkkoherra Simo
Laitilan puhuessa paikalla
olleet kuuntelivat hänen sanomaansa aivan erityisen
tarkkaavaisena, hienoisen
lumisateen leijuessa valkeaan maahan.

kirkkoon. LC Nakkila Emman ensimmäistä kertaa järjestämään kirkkokonserttiin
saapui reilu 300 henkilöä
kuuntelemaan Anttilaa.
Konsertin
ensimmäinen
osuus esitettiin parvelta,
jonka jälkeen Jyrki Anttila
siirtyi alttarin eteen säestäjänä toimineen vaimonsa
Maijan kanssa. Ohjelmassa
oli tuttujen joulunajan laulu-

jen lisäksi muutamia tuntemattomampia kappaleita,
joiden taustoja Anttila esitteli konsertin aikana.
Tunnelmallisen konsertin
jälkeen Emmat tarjosivat
kahvin seurakuntakodilla,
jossa Jyrki Anttila on paikalla myyden uutta levyään.
Konsertista saatu tuotto käytetään nakkilalaisten lasten
ja nuorten hyväksi.

Hienon hartaan hetken täydensi Huittisten Maatalousnaisten lopuksi tarjoama
maistuva jouluglögi ja piparit.

Kymmenvuotisjuhla
Sari Granni, LC Kokemäki/Jokilaakso

Huittinen/Gerdan
hyväntekeväisyyskonsertti
Lions Club Huittinen/
Gerda järjesti hyväntekeväisyyskonsertin ”Sävelten siivin joulutunnelmaan” Huittisten kirkossa 26.11.2014.
Järjestävän klubin presidentti Hilve Reijonen toivotti kuulijat tervetulleiksi
Mika Waltarin runon sanoin
ja lausui myös konsertin
lopussa kiitossanat. Aki
Mikkola toimi juontajana ja
säestäjät olivat Taina Mäkinen ja Lyylikki Laurila.

Gerdan jäsen Miia Paasikivi
aloitti konsertin musiikkiosuuden laulamalla kappaleet ”Ave Maria” ja ”Oi
Jouluyö”. Konsertti jatkui
pääosin tutuilla, rakkailla
joululauluilla, joita esittivät
Tyttöryhmä, Lauluryhmä
Kylänmiehet, jousiduo sekä
nuoria ja aikuisia laulusolisteja. Konsertti päättyi kauniisti yleisön ja esiintyjien
yhteislauluun
”Jouluyö,
Juhlayö”

Kirkkosali oli lähes täynnä
yleisöä ja järjestäjät kiittävät
kaikkia mukana olleita ja
toivovat että konsertin nimen mukaisesti sävelet siivittivät jokaisen kuulijan
joulutunnelmaan.
Konsertin tuotto käytetään
paikallisen lapsi- ja nuorisotyön hyväksi.

LC Kokemäki/
Jokilaakso on ollut olemassa jo kymmenen vuotta,
naisklubissa on tällä hetkellä 29 jäsentä Kokemäenjokilaakson alueelta, eniten
Kokemäeltä ja Harjavallasta. Syntymäpäivää juhlittiin
lokakuussa Harjavallan Hotelli Hiittenharjulla. Juhlaan oli kutsuttu tietenkin
klubilaisten puolisot sekä
oman piirimme väkeä, piirikuvernöörit puolisoineen
ja naapuriklubien edustajia.
DG Kalevi Sillanpää kiitteli

puheessaan aktiivista klubia, palveluaktiviteeteissa
on tuotu iloa vähävaraisille
perheille ja ikääntyneille.
Naisklubien toiminta todistaa myös vanhentuneet
Lions-mielikuvat vääriksi.
DG Kalevi muistuttikin
Lions-brändin kirkastamisesta, järjestömme hieno
toiminta ei ole ollenkaan
niin tunnettua kuin voisi olla.
Klubimme juhlan kohokohta oli palkitsemishetki,

saimme nimittäin klubiimme kaksi Melvin Jones
–jäsentä. Ansioituneet leijonat ovat Raili Tuomisto
ja Kristiina Hokkanen, molemmat klubin perustajajäseniä, ja erittäin aktiivisia
kaikissa klubin toiminnoissa. Kolmaskin aktiivi klubimme jäsen, Kaija Valtonen, palkittiin, hänelle
myönnettiin yhden ruusukkeen ansiomerkki. Kaija
toimii tällä hetkellä piirimme nuorisovaihtovastaavana.

21

LC Ulvila/Auroran perinteikäs LC-Kankaanpää - Hyvää
joulun odotus sekä tarjotin ja Joulumieltä!
Timo Arvola
muki myyntiin
LC Kankaanpää
Virpi Äijö, LC Ulvila/Aurora
On hienoa huomata, että
klubillemme on muodostunut perinteitä jo toisella toimintakaudella. Niitä ovat
havukranssien ja -pallojen
sekä Auroran oman konjakkisinapin tekeminenja jou-

lunavuakseen osallistuminen kauppakeskus Hansan
edessä yhdessä kummiklubi
LC Ulvilan kanssa. Ilahdutimme myös ikäihmisiä viemällä havukransseja eri van-

hainkoteihin ja palveluyksiköihin Ulvilassa.
Tarjottimemme teki ensi
esiintymisen joulunavauksessa 2014.

Lions ClubUlvila/
Auroralta
historian
havinaa

Perinteiseksi aktiviteetiksi
ideoitu konsertti oli kolmas
Kankaanpään kirkossa
toteutettu tilaisuus, joka antaa alkutahdit joulun valmistelulle ja myös taiteellisen
elämyksen jouluisessa hengessä. Vuoden 2014 esiintyjiksi oli Klubimme valinnut
Pentti Hietasen perheineen
(Hietasten perheen joulu).
Konsertti osoittautui jälleensuosituksi tilaisuudeksi ja
sen järjestely oli ensiluokkaista; kirkkoon johtavilla
tuloväylillä paloivat ulkotulet, paikoitusalueilla liiken-

Lions ClubUlvila/
Auroran tarjotin ja muki
valmistuivat sopivasti joulumarkkinoille. Myyntituotto
käytetään paikallisesti hyväntekeväisyyteen, lasten ja
nuorten tukemiseksi.
Tarjottimen grafiikka on
noormarkkulaisen kuvataiteilija Tiina Salmen käsialaa. Kuvituksena on paikallisesti merkityksellisiä rakennuksia ja muuta Ulvilan
historiaan kiinteästi liitty-

LC-Kankaanpään aktiviteettia parhaimmillaan oli järjestää joulukonsertti.

vää. Koivuvanerisen tarjottimen mukana on pieni vihkonen, joka kertoo tarkemmin rakennusten historiasta.
Konepesun kestävää mukia
koristaa kaupungin sinetti ja
vaakuna.
- Emme teettäneet näitä tuotteita vain Ulvilan
kaupungin juhlavuotta silmälläpitäen, vaan jatkuvaan myyntiin,
mikäli kysyntää
riittää, varapresidentti
Sirkka
Saari Aurorasta
kertoo.

Hietasen perhe
teen ohjaus oli turvallista ja
sujuvaa sekä sisällä kirkossa kuulijoiden vastaanotto
oli arvokas ja harras.

Konsertin tuotto tullaan jakamaan keväällä 2015 valittuihin kohteisiin.

Lahjaksi hyvin soveltuva,
monikäyttöinen tarjotin on
luonnonmateriaalia. Se on
myös erinomainen tuliainen
Ulvilasta. Tarjottimen hinta
on 20 euroa ja mukin 15
euroa. Tarjottimen koko on
20x27 cm.
Lisätiedot ja tilaukset:
ulvilatarjotin@gmail.com
tai varapresidentti Sirkka
Saari puh. 0405780380

Tunnelmaa Koivurinteen palvelutalolla

Perinteinen joulun odotus
alkaa Klubillemme joulukuun kokouksella

Koivurinteen palvelutalolla,
jonka alkajaiseksi järjestetään jouluista ohjelmaa
Koivurinteen asukkaille;
juodaan torttukahvit, pidetään perinteikäs puhe.

Yhteislaulut sekä koululaisten kuoro johdattelevat
kaikki jouluiselle mielelle.
Klubimme tuo Koivurinteen asukkaille kuusen ja
paljon toivotun lahjan.

Hopun vanhainkodin kahvitus
Jaana Heikkinen, Sastamala/Linda
Lindojen perinteinen kahvitus oli tänä vuonna saanut
suuren joukon Hopun asukkaita mukaan.
Kuuntelimme LauluLindojen jouluisia lauluja ja lauloimme yhdessä tuttuja joululauluja.
Esitysten jälkeen nautimme
kahvit herkkujen kera. Kaikilla hyvä joulumieli, varsinkin meillä Lindoilla.

Leikkimielinen kisa
LC Ulvila/Auroralaisten kesken
Virpi Äijö
LC Ulvila/Aurora
Nimi "Aurora" on ehkä nyt
ponnahtanut esiin paremmin
nyt kun annoimme klubillemme nimen Lions Club
Ulvila/Aurora. Meillä onkin
leikkimielinen kilpailu, missa kaikkialla on nimen Aurora havainnut. Kauimmai-

set havainnot ovat Kiinasta:
Aurora pilvenpiirtajä. Lion
Tarja suurella ylpeydellä
kertoi ostaneensa Auroramerkkiset silmälasit sekä
lionit Virpi, Sirkka ja Suvi
bongasivat hissin Porissa
Suomalaisella
Klubilla.
Oletko Sinä bongannut Auroran jossakin? Kerro siitä
meille
Facebook-

sivuillamme https://www.
facebook.com/LCUlvilaA
urora!
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Huittisissakin taiteiltiin
rauhanjulisteita

Rauhanjulistekilpailu
Lions Clubs Internationalin
27. kansainvälisen rauhanjulistekilpailun teema on
"Rauhaa, rakkautta ja yhteisymmärrystä".
Kilpailu myötä klubit haluavat tehdä yhteistyötä paikkakunnan nuorten kanssa ja
samalla korostaa rauhan,
suvaitsevaisuuden ja kansainvälisen yhteisymmärryksen merkitystä. Kilpailu
kannustaa 11-13 -vuotiaita
nuoria miettimään rauhan
merkitystä, miten ilmaista
se taiteellisesti ja jakaa samalla heidän omat ainutlaatuiset käsityksensä rauhasta
muiden kanssa.

LC Huittinen/Gerda sponsoroi rauhanjulistekilpailun
Lauttakylän koulun kuudesluokkalaisille. Noin
kolmenkymmenen taidokkaan kilpailutyön joukosta

Kaudella 2014-2015 Mpiirissä kilpailuun osallistui
seitsemän työtä. Kilpailu
ratkaistiin piirihallituksen
kokouksessa 29.11.2014.
Voittajatyön on piirtänyt
Helmi Haapalainen Ahlaisten koulusta, sponsorina
LC Pori/Charlotta. Toiseksi sijoittui Milla Luoma
Vähärauman
koulusta,
sponsorina LCPori/
Katariina. Kolmannen sijan
sai Julia Elo Länsi-Porin
koulusta, sponsori on LC
Pori/Karhu.
Valtakunnallinen voittajatyö on lähetetty kansainväliseen kilpailuun.

Vaihto-oppilaat

Piirin kisan voittanut Helmi Haapalaisen työ DC Kalevi
Nummijärven kädessä

maahan ja ihmisiin. Vaihtoon ei sisältynyt työtä eikä
opiskelua.
Vaihto-ohjelmaan kuuluu
yleensä perheessä asumisen
lisäksi viikon mittainen leiri. Ilja ja Pedro olivat Kuortaneen leirillä, jonne oli tullut 30 nuorta eri maista.

Ilja ja Pedro asuivat Ulvilassa M-piirin nuorisovaihtokoordinaattori Kaija Valtosen ja Esa Valtosen luona.
Nuoret tulivat tutustumaan

Ensi vuonna Lionsien nuorisoleiri järjestetään Satakunnassa. Nuoret purjehtivat viikon ajan Kaljaasi Ihanalla. Lisäksi heille tarvitaan majoituspaikkoja perheisiin.
Vaihto-oppilaan ottamisesta
perheeseen on iloa sekä
isäntäperheelle että nuorelle.

LC Huittinen – vaihtooppilastoiminnan mahdollistaja
Juha Majala
LC Huittinen
Nuorten vaihto-oppilastoiminnan tukeminen on yksi
Lions Clubien tavasta tehdä
hyvää. Tämän vuoden kokemuksistaan vaihto-oppilaana kävivät LC Huittisten
marraskuun klubikokouksessa kertomassa huittislaiset Sampo Wiik ja Essi Naskali.
Sampo Wiik kertoi olleensa
Itävallassa. "Pääosa leiriläi-

sistä oli eurooppalaisia,
mutta mukana oli osallistujia myös mm. USA:sta. Olipa mukana toinen suomalainenkin. Musiikkiteemaillassa soitimme rautalankakitarakappaleita." kertoi kitaravirtuoosina tunnettu Sampo.
"Sain mukavia ystäviä ja
leirillä oli todella hyvä henki. Kaikkiaan todella upea
kokemus." K r e i k a s s a
vaihto-oppilaana oli Essi
Naskali. "Tutustuimme mm.
Thessalonikiin ja Halkidikin
niemimaan upeisiin maise-

voittajaksi valikoitui Milja
Kyrömäen taiteilema juliste.
Miljan työ jatkoi piiritason
kilpailuun, joka ratkesi piirihallituksen kokouksessa
29.11.2014.

Huittisten kisan voittajat: vasemmalla kisan kakkonen Ella
Ala-Haavisto, keskellä voittajatyön piirtänyt Milja Kyrömäki ja oikealla kolmanneksi piirtänyt Nea Peltola.

Tutkittua Quest-koulutusta
Jaakko Viitala
Marraskuussa Porissa toteutui Quest-peruskurssi, johon
osallistui 26 kasvattajaa varhaiskasvatuksesta nuorisoasteelle. Koulutettavia oli saapunut Poriin aina Karviasta
ja A-piirin alueelta Uudestakaupungista asti, suurin osa
oli Porista ja Raumalta.

Kouluttaja Hanna Kokkala
antoi kiitokset koulutuksen
toteuttamisesta paikallisille
toimijoille, muun muassa
tilajärjestelyt hoitaneella

Tarja Klemetille ja piirin
Quest-johtajalle
Kalevi
Nummijärvelle sekä LC
Pori/Charlotalle, joka tarjosi
koulutettaville väliaikakahvit.

Kurssilaiset
osallistuivat
Quest-koulutuksen vaikuttavuudesta Helsingin Yliopistolla tehtävään tutkimukseen, jota tekee itsekin kouluttajana toimiva Markus
Talvio.

Nenäpäivän keräykset
Teuvo Männistö PDG

miin. Mukaan tarttui paljon
hienoja kokemuksia ja erityisesti ihastuin kreikkalaiseen ruokaan. Tuliaisena
taisi tulla jokunen kilo lisää
painoakin" vitsaili Essi.

Lionien pääasialliset avustuskohteet kotimaassa ovat
sotiemme veteraanit, nuoret
ja lapset.
Tällä kertaa tuotto menee
Nepalin ja Sierra Leonen

Lopuksi molemmat kiittivät
LC Huittista saamastaan
tuesta. "Kiitos todella paljon, ilman tukeanne tämä
hieno kokemus ei olisi ollut
mahdollista."

lasten avun tarpeeseen. Koko Suomessa kerätyt varat
luovutetaan lyhentämättömänä Nenäpäiväsäätiölle,
joka osoittaa ne edelleen
jäsenjärjestöjensä
(mm. UNICEF, PLAN Suomi, Kirkon Ulkomaanapu,
SPR) käyttöön.
Jäsenjärjestöjen tulee käyttää koko saamansa rahasumma kohteensa lasten avustamiseen.
Lionit haluavat kittää Kankaanpään S-Marketia ja KCitymarketia tilojensa käytöstä keräyksen onnistumiseksi.

Kiitos veteraanit
ja nenäpäivä
Virpi Äijö
LC Ulvila/Aurora
Vanhusten viikolla
9.10.2014 LC Ulvila/
Aurora yhdisti vahvoja teemoja: Kiitos veteraanit ja
Nenäpäivä. Hymyt olivat
herkässä kaikilla, kun lauloimme vanhoja koululauluja ikäihmisten kanssa punaiset nenät päässä Nenäpäivän
keräyksen ensimmäisenä
päivänä.

Gerdan keräys
LC Huittinen/Gerdan nenäpäivän lipaskeräys järjestettiin 31.10.2014.
Härkäpakarin ja K-supermarket Lautturin edessä
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Ehdokas piirikuvernööriksi
Antti Raitaniemi

M-piirin vuosikokous 2015

Lion (100%) 2003LC Pori/ Karhu

Kuvassa Hilve Reijonen, LC
Huittinen/Gerda, v. 2014 piirin vuosikokoustoimikunnan
puheenjohtaja, ojentaa viestikapulan seuraavan kokouksen
järjestäjän edustajalle Tarja
Klemetille
Länsi-Suomen
opistolla 24.4.2014.

Lions-liiton vuosikokous 2015

Sihteeri 2004-2005
Nuorisotoimik.pj 2005-2006
2.varapresidentti 2006-2007
1.varapresidentti 2007-2008
Presidentti 2008-2009
Past presidentti 2009-2010
Ohjelmatoimikunnan pj. 2010-2011
sihteeri 2012-2013
Tiedotussihteeri 2013-2014
Tiedotussihteeri 2014-2015
Syntynyt: 16.3.1963

Piirihallitus

Puoliso: Tiina

Lohkon pj. 2010-2011
Alueen pj. 2012-2013
2.VDG 2013-2014
1.VDG 2014-2015

Työ:

Lapset: Ella

avainasiakaspäällikkö
Staples Finland Oy

Harrastukset:
Lions, Odd Fellow

Kokoukset
Piirin vuosikokouksia 6
Liiton vuosikokouksia 6

Melvin Jones jäsen

Ehdokas 1.varapiirikuvernööriksi
Raimo Gröhn
Vuosikokous Vuokatissa 2015

Lion 100 %vuodesta 1988 (27 vuotta)
LC Pori /Meri - Pori

Suomen Lions-liiton 62. vuosikokous pidetään 12.–14.6.2015 Vuokatissa. Kokouspaikkana on Holiday Club Katinkulta.

Tail twister
Klubimestari
Rahastonhoitaja
Sihteeri
2. Varapresidentti
1. Varapresidentti
Presidentti 2002 - 2003

Olemme avanneet vuosikokous 2015 verkkosivut osoitteessa
www.lionsvuosikokous2015.fi Lisäämme sivuille vaiheittain uutta tietoa
tapahtumasta ja tarjonnasta.
Majoituspalveluja tarjoavat yhteistyökumppanimme ja vuosikokouksen
majoitushinnat löytyvät jo nyt osoitteesta
http://www.lionsvuosikokous2015.fi/majoitusvaraukset/.
Majoitusvarauksia olemme ottaneet vastaan jo Porin vuosikokouksesta alkaen – oletko jo varannut oman majoituksesi!
Varaa vuosikokousmajoituksesi jo nyt!
Vuosikokous toteutuu Vuokatissa mielenkiintoisena tapahtumana, johon ystävällisesti odotamme teitä leijonia ja leijonamielisiä puolisoiden,
kumppaneiden, lasten ja lastenlasten kanssa. Yhdessä me teemme
täällä sinisten vaarojen ja järvien seudulla muistorikkaan kokouksen.

Ajankohtaista
Varsinainen vuosikokouspäivä on lauantai 13.6.2015, mutta vuosikokouspasseihin sisältyvää ohjelmaa on tarjolla myös perjantaina
12.6.2015.
·

Vuosikokous pidetään Holiday Club Katinkullassa.

·

Päämajahotellina toimii Break Sokos Hotel Vuokatti.

Suomen monipuolisimpana matkailukeskuksena Vuokatti tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden yhdistää vuosikokoukseen myös pienimuotoinen lomamatka. Viihdytämme vieraitamme tarjoamalla palveluja ja
aktiviteetteja myös vuosikokousta edeltävälle ja seuraavalle viikolle.
Lämpimästi tervetuloa vuosikokoukseen!
Aarto Mäkinen
Päätoimikunnan puheenjohtaja
Sähköposti: aarto.makinen@lions.fi
Puhelin: +358 45 125 5790

Piirihallitus:
Lohkon pj. 2011 - 2012
Alueen pj. 2013 - 2014
2.VDG. 2014 - 2015

Syntynyt: 24.11.1952
Puoliso: Eva
Lapset: Laura ja Reetta,
6 lastenlasta
Harrastukset:
lions toiminta, mökkeily
ja rakentaminen

Palkittu:
100 % presidentin ansiomerkki, kotimainen
100 % presidentin ansiomerkki, kansainvälinen
Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto
Lohkon puheenjohtaja rintamerkki
Piirin erinomaisuus rintamerkki
Kokoukset
Piirin vuosikokouksia 5
Liiton vuosikokouksia 6

Suurena haasteena lions toiminnassa pidän ajan henkeen kuuluvaa " kyllästymistä "
toimintaan lähdetään innolla, mutta innon säilyminen ja näinollen jatkuvuus on
haaste. Pidän erittäin tärkeänä yhteenkuulumisen tunnetta ja yhdessä tekemisen
riemua.
Perhekeskeisenä ihmisenä tavoittelisin myös lions toimintaan perheen tuntua.
Olemme järjestö, jonka tarkoituksena on tehdä hyväntekeväisyyttä ja, jotta pystymme
siihen meidän täytyy viihtyä keskenämme ja kaikkien täytyy tuntea tarpeellisuutensa.
Tulevaisuudessa haluaisin nähdä tilastoissa eroprosentin kohdalla nollan ja läsnäolo
prosentin kohdalla 95, jolloin klubit olisivat siinä tilassa mihin olisi helppo saada
uusia jäseniä ja jatkuvuus olisi taattu.

Ehdokas 2.varapiirikuvernööriksi
Veli-Matti Andersson
Syntynyt: 1.4.1951

LC Huittisten kuusiaktiviteetti

Puoliso: Merja-Riitta

Juha Majala
LC Huittinen

Lapset: Peter, Johanna,
Laura, Charlotta,
kolme lastenlasta

"Perinteinen LC Huittisten
kuusiaktiviteetti toteutettiin
iloisin mielin kirpeässä pikkupakkasessa. Kuusikauppaa hieromassa Juha Mattila, Jani Torpo esittelee."

Koulutus:
ekonomi, eläkkeellä
Harrastukset:
Lions-toiminta, kuntourheilu ja korjausrakentaminen
Melvin Jones jäsen 2008

Lion 1986LC Pori/Ulvila
Presidentti
2005-2006,2009-2010
ja 2013
Sihteeri 3 kertaa
Piirihallitus:
Lohkon pj. 2012-2013
Alueen pj 2014-2015
Kokoukset
Piirin vuosikokouksia 8
Liiton vuosikokouksia 8
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Leijonien palveluaktiviteetit - Nuorison hyväksi !
Jukka Isotalo, Nuorisojohtaja 2014-2017, Suomen Lions-liitto
jukka.isotalo@lions.fi, 050-3648 625
ukseen osallistuvat klubit
ovat mm. jakaneet VASTUU ON MEIDÄN–opasvihot alueensa alakoulujen
3. luokkalaisille ja heidän
perheilleen, koulujen kautta.
Jos klubinne ei ole aktiviteettiä vielä toteuttanut, niin
ei hätää sillä asia on ajankohtainen vuoden jokaisena
päivänä ja iltana.

Nuoriso kohtaa tänä päivänä
hyvin paljon erilaisia haasteita. Me leijonat(lionit)
olemme tietoisesti valinneet
palvelutoimintamme ”keihäänkärjiksi” tällä hetkellä
juuri nuorison, unohtamatta
vanhuksia ja muita avun
tarpeessa olevia. On tärkeää,
että me jokainen tiedostamme oman harrastuksemme
pääpainoalueet, jotta viestit
ja toiminta on yhdenmukaista, kun kerromme toiminnastamme muille. Pyydän
kaikkia M-piirin leijonia ja
klubeja pysähtymään hetkeksi ja miettimään, toiminko tällä hetkellä siten, että

palveluharrastukseni tukee
mahdollisimman hyvin tämän hetken tavoitteitamme
paikallisesti ja valtakunnallisesti. Toivon, että kevään
aikana pääsette vielä toteuttamaan monta nuorisoon
kohdistuvaa palveluaktiviteettia ja varmistatte myös
niiden toteutumisen jatkossakin, kun suunnittelette ensi kauden toimintaa. Juuri
tällä hetkellä(viikko 7) monessa klubissa on oltu liikkeellä turvallisen netinkäytön teemalla, kun kansallista
MEDIATAITOVIIKKOA
on vietetty kouluissa eri
puolilla Suomea ja tempa-

Tärkeimmät
nuorisoon
kohdistuvat kansalliset ja
kansainväliset LIONS-palveluaktiviteettimme suuruusjärjestyksessä*, Suomessa, tällä hetkellä ovat:
- Vastuu on meidän -aktiviteetti/kampanja (60.000 3.
luokkalaista ja perhettä/kausi =tavoite)
- Lions Quest, elämisen
taitoja -ohjelma (500-800
kasvattajaa/kausi ja 15.000
nuorta sen seurauksena)
-Kummilapsi-toiminta
(1000+ nuorta Sri Lankassa)
- Skeba -bändiskaba (600800 nuorta/6 kisapaikkakuntaa)
- Nuorisovaihto (300-400
nuorta/kausi)
- Leo -klubit (200+ nuorta
noin 20 Leo klubia)

Lisäksi klubeilla on paljon
omia, paikallisia, nuorisoon
kohdistuvia yksittäisiä aktiviteetteja kuten koulujen
luokkien tukeminen esim.
leirikoulujen kustannusten
osittaisessa kattamisessa,
ansioituneille opiskelijoille
stipendien jakaminen keväisin koulujen lukukausien
päättyessä, erityisapua tarvitsevien nuorten tukeminen
monin eri tavoin, urheiluseurojen tukeminen eri muodoin jne.…
Haluan tässä yhteydessä korostaa klubien merkitystä
yhteisten, erityisesti nuorisoon kohdistuvien aktiviteettiemme toteutumisessa
ja varmistamisessa. Usein
klubin sisällä ja eri
yhteyksissä/tilaisuuksissa
puhutaan, että on ”omia”
aktiviteetteja ja että olisi
”liiton” aktiviteetteja. Tämä
näkemys on onneksi täysin
väärä ja perusteeton. Olemme osa kansainvälistä, arvostettua palvelujärjestöä ja
kaikki toimintamme perustuu paikallisten Lions klubien tuottamaan vapaaehtoiseen palveluun, joita itse
kutsumme myös aktiviteeteiksi. Ilman paikallista toimintaa ei ole Lions palvelutoimintaa. On hienoa, että

meillä suomalaisilla leijonilla ja Lions klubeilla on
mahdollisuus auttaa ja tukea
monin eri tavoin omien,
klubin toiminta-alueen ihmisiä ja yhteisöjä. Tämän
lisäksi useat paikalliset klubit ovat voineet osallistua
myös kansainvälisiin aktiviteetteihin eri muodoin, josta
esimerkkinä mm. käytettyjen silmälasien kierrätys/keräysaktiviteetti, jossa me
paikallisesti
keräämme
omalta alueelta käytöstä
poistettuja silmälaseja ja
toimitamme ne keskitetysti
silmälaseja
tarvitseville
maille. Ilman tätä paikallisten
Lions
klubien
keräystoimintaa/aktiviteett

ia emme olisi mukana ko.
aktiviteetissa. Hyvin usein
meidän paikalliset aktiviteetit ovatkin osa kansainvälistä palvelutoimintaa, -huomaamattamme. Hyvä niin!
Mikäli nuorisoaktiviteetit
herättivät kysymyksiä, joista haluaisit jutella lisää, on
puhelimeni auki 24/7 !
Toivotan aktiivista kevätkautta kaikille M-piiriläisille yhden tämän hetken palveluaktiviteettimme sloganin muodossa… -Vastuu on
meidän!
"Lapset opettavat meille
monia asioita, mm. kärsivällisyytemme rajat." (Franklin
P. Jones)

Silmälasikeräys LC Jämijärvi lokalauantai 18.10.2014
Jaana Heikkinen,
LC Sastamala/Linda

LC Huittinen/
Gerdakin keräsi
silmälaseja
Lionit ovat toimineet vuosikymmenten ajan sokeuden
poistamiseksi ja näkövammaisuuden haittojen lievittämiseksi. Kaikilla ei ole
varaa eikä mahdollisuutta
hankkia silmälaseja ja niinpä Lions Club Huittinen
Gerda on myös osallistunut
näkökykykampanjaan ja silmälaseja on kerätty lähetettäväksi Sri Lankaan niitä
tarvitseville.

Maailman näköpäivän teema oli tänä vuonna "Ei enää
ennaltaehkäistävää sokeutta" ja LC Sastamala/
Linda on jälleen reippaana
mukana keräyksessä.
Lindat ovat osallistuneet jo
keväälläkin silmälasikeräykseen hyvin tuloksin.

Gerdalaisten lahjoittamien
silmälasien lisäksi Huittisten Näkökeskuksen omistaja, lion LC Huittinen, Pauli
Kurunmäki lahjoitti keräykseen liikkeeseen kertyneet
käytetyt silmälasit.
Gerdan keräämiä silmälaseja on kaikkiaan 131 kpl.

Syksyn ja ensimmäisen kokouksen alkuun pressamme
Tarja haki Vammalan Instrumentariumista 98 kpl
vanhoja silmälaseja joita me
hallituksen väki kokouksessa pesimme ja hinkkasimme
puhtaiksi.
Tarja luovutti alueseminaarissa lasit Piirin nuorisovaihtojohtaja Kaija Valtoselle,
Hän välitti lasit Poriin, missä ne pakataan merikonttiin,
joka lähtee kohti määränpäätä.

Pauli Kurunmäki

Jari Miettinen
LC Jämijärvi, sihteeri
LC Jämijärven perinteinen
lokalauantai järjestettiin Jämin lomahotellin alakerrassa jo 45. kerran. Lähes poikkeuksetta juhla on pidetty
noissa samoissa tiloissa. Tilaisuudessa muisteltiin alkuaikojen juhlia, jolloin samaiset tilat olivat olleet melko askeettiset nykyhetkeen
verrattuna, alkuaikoina tanssittu betonilattialla tuossa
samaisessa ”kellarissa”. Lokalauantai on Jämijärvellä
yksi Lions-kauden päätapahtumista, joten sen järjestelyihin suhtaudutaan vakavasti. Presidenttimme Lasse
Ristimäki ja edellisen kauden sihteeri Kimmo Vaani
olivat kesällä tutustuneet
Porin kokouksessa LC
Amurin jäseniin Tampereelta, ja tuossa yhteydessä kävi
ilmi, että LC Jämijärven
yksi
perustajajäsenistä,
Pentti Majamaa on heidän
jäsenensä. Tuolloin esitettiin kutsu LC Amurin jäsenille osallistua Jämijärvellä
lokalauantai-juhlaan. Näiden kahden LC clubin kohdalla on muutamia muitakin
yhtäläisyyksiä, kuin veli
Majamaa. Molemmat clubit
on perustettu loppuvuonna
1968, jäsenmäärä molemmilla hieman alle 30, samoin clubien viireissä esiin-

Vasen kuva: Presidentti Lasse Ristimäki, Pirkko Touronen, Ulla Kianen, Raili Ristimäki
ja Inkeri Ritakorpi Ladyjen palkitsemispotretissa, kuvasta puuttuu Kristiina Arponen.
Nämä palkinnot tulivat pitkistä palvelusvuosista Ladyina
Oik. Kuva: Aikaisempia lokalauantaijuhlia muistelemassa Pentti Majamaa (oik) ja Raimo
Ritakorpi, sekä Ulla Kianen.
tyvät samat värit ja ”aalto”
teema.
Lokalauantaihin tuli paikalle 5 veljeä LC Amurista,
mukanaan kunniavieraana
LC Jämijärven yksi perustajajäsenistä: Pentti Majamaa
Veli Majamaa piti hyvän
puheen LC Jämijärven alkutaipaleista. Tuomisinaan hänellä oli 14 pakinaa, jotka
oli kirjoittanut eräs clubimme perustajajäsenistä, Olavi
Mäkinen. Noista pakinoista
tulemme ammentamaan ohjelmanumeroita tuleviin lokalauantai juhliimme. Juhlassa edellisen kauden Presidentti Leo Leinonen palkitsi oman kautensa ansioituneita veljiä edellisen kauden sihteerin Kimmo Vaanin avustuksella.

Nykyinen Presidentti Lasse
Ristimäki korjasi pitkäaikaisen epäkohdan LC Jämijärven toiminnassa, hän palkitsi ansioituneita Ladyja, ja
näin saatiin seurata Ladyjen
”mitallisadetta”
Ilta jatkui vielä pitkään seurustelun ja jutustelun parissa, Leena Saloniemi toi joukon lahjakkaita paikallisia
teatterinuoria esittämään

oman ohjelmansa ”Lehmän
kertomaa”, tuo esitys sai
koko yleisön vilpittömän
ihailun osakseen.
Juhlaan osallistui n. 30 henkeä ja oli jälleen mukava ja
lämminhenkinen tapahtuma. LC Jämijärvi kiittää
Jämin lomahotellia juhlan
järjestelyistä ja maittavista
ruuista
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